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اعضای کمیته علمی همایش به ترتیب حروف الفبا:

سعید توتونچی ملکی )مدیر کل پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کل کشور(
دکتر یداله دادگر )عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید 

بهشتی، دبیر علمی همایش(
دکتر تیمور رحمانی )عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران(

آیت زایر )معاون دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کل کشور(
دکتر ولی رستمی )عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(
احمد زمانی )معاون محترم پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی 

کشور(
دکتر سید کاظم صدر )عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه 

شهید بهشتی(
دکتر عباس عرب مازار )عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه 

شهید بهشتی(
دانشگاه  حسابداری  و  مدیریت  دانشکده  علمی  هیأت  )عضو  کزازی  ابوالفضل  دکتر 

عالمه طباطبایی(
دکتر یگانه موسوی جهرمی )عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور واحد تهران(

دانشگاه  و علوم سیاسی  اقتصاد  دانشکده  نوفرستی )عضو هیأت علمی  دکتر محمد 
شهید بهشتی(



اعضای کمیته داوران همایش به ترتیب حروف الفبا:

دکتر حجت ایزدخواستی، دکتر حسن بادینی، سعید توتونچی ملکی، دکتر مرتضی 
تهامی پور، دکتر حمیدرضا حبیبی، محسن حسنی، دکتر علی حسینی، علی اکبر خادمی، 
دکتر یداله دادگر، احمد زمانی، دکتر زهرا دیانتی دیلمی، زهرا رحیمی، دکتر ولی رستمی، 
آیت زایر، دکتر سید کاظم صدر، دکتر میر محسن طاهری، دکتر عباس عرب مازار، دکتر 
علی اکبر عرب مازار، احمد غفارزاده، دکتر حسن فارسیجانی، دکتر کیا حسینی، دکتر 
یگانه موسوی جهرمی، نصیری اقدم، محمد نظریان، دکتر محمد نوفرستی، دکتر محمد 
وصال، حسن وظیفه دوست، دکتر ویدا ورهرامی، دکتر مهدی یزدانی، دکتر عبداله میالنی



اعضای کمیته اجرایی همایش:

دبیر اجرایی: دکتر حجت ایزدخواستی 
 دکتر مهدی یزدانی، دکتر ویدا ورهرامی، دکتر مرتضی تهامی پور، آقای محمد علی 
نصیری، آقای محمد نظریان، خانم خدیجه اسالمی، خانم صنم سیر، خانم محبوبه سبزرو، 
خانم سمانه خانی، خانم شهره شاهمردی، خانم سورن یاقوتی،  خانم سحر دشتبان، خانم 
زینب عروجی- اروجی، خانم فریده خدادادی، آقای مرتضی عبداللهی، خانم المیرا قلمبر 
آقای حسن محمودوند،  آقای سعید بیگ محمدی،  آقای مهدی حبیب-اللهی،  دزفولی، 

آقای علیرضا آقا ابراهیمی، آقای امیررضا بحیرایی، خانم نازنین نادری.



به  اتکا  کاهش  جهت  در  تالش  و  کشور  اقتصادی  وضعیت  بهبود  در  مالیاتی  نظام  جایگاه  و  اهمیت  به  توجه 
درآمدهای نفتی، حساسیت و اهمیت کار دستگاه مالیاتی کشور افزونتر از پیش شده است. بنابراین، ضرورت اصالح و 
تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش های نوین مالیاتی می تواند یک راهکار اساسی جهت بهبود 
وضعیت اقتصاد ملی باشد. این امر نیازمند استفاده از روش های علمی به منظور اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب و 
بهبود عملکرد روش های موجود در راستای توسعه اقتصادی کشورمان است. امید است با اصالح نظام مالیاتی کشور، 

شرایط رشد و توسعه اقتصادی کشور و رسیدن به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ فراهم گردد.
در این راستا، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان امور مالیاتی کشور، در اسفندماه 
سال جاری اقدام به برگزاری دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران نموده است. از عموم اساتید، 
محققین، پژوهشگران و دانشجویانی که با ارسال یافته های علمی و پژوهشی خود در این همایش مشارکت نمایند، 
ارتقای  به منظور گسترش و  آینده زمینه مناسب  این همایش در  برگزاری  با  امید است  تشکر و قدردانی می شود. 
فعالیت های پژوهشی در حوزه امور مالیاتی در کشور و  تبادل نظر میان کارشناسان و پژوهشگران مالیاتی در جهت 

توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش فراهم شود.
در پایان از حمایت های مالی و معنوی و زحمات مسئولین، مدیران و دست اندرکاران مجموعه سازمان مالیاتی، 
سایر  و  بهشتی  شهید  دانشگاه  سیاسی  علوم  و  اقتصاد  دانشکده  کارکنان  و  اساتید  همایش،  علمی  کمیته  اعضای 

دست اندرکاران برگزاری این همایش صمیمانه سپاسگزاری می گردد.

یداله دادگر
اسفند ماه 1397

سخن دبیر علمی
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مقاالت منتخب
 جهت ارائه و چاپ

 در فصلنامه پژوهشنامه مالیات



چکیده
در مطالعه ی پیِش رو، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری آثار و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی 
بر درآمدهای مالیاتی بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مولفه هاي اساسي، شاخصي براي بی ثباتی اقتصادی 
ساخته شد و به منظور بررسی اثر این شاخص ابتدا داده های مربوط به متغیرهای برونزا با استفاده از روش پیش بینی 
به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد ساالنه آن متغیر در چند 
دوره قبل تولید شده و سپس با ایجاد تغییر در هریک از عوامل بی ثباتی اقتصادی در سال ۱397 اثر این تغییر بر 
متغیرهای درونزای الگو که شامل نرخ تورم، نرخ رشد، مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی برای سالهای ۱397-۱۴۰۰ 
در حالت شکل گیری یکباره بی ثباتی اقتصادی، بررسی و اثر اعمال بی ثباتی اقتصادی توسط الگو به تصویر کشیده و 
هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درونزای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که بی ثباتی اقتصادی بر روی 

متغیرهای مورد بررسی داشته است.

واژگان کلیدی: درآمدهای مالیاتی، بی ثباتی اقتصادی، اقتصادسنجی کالن ساختاری

آثار بی ثباتی اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی؛ 
رهیافت الگوی اقتصادسنجی کالن 
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دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

2  

1- مقدمه 
از مهمترین اهداف وضع مالیات بهینه در جامعه می توان به توزیع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با 
فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینه های ال زم برای تحقق رقابت پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب 
متناسب با اهداف چشم انداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای، تال ش 
برای قطع اتکاء هزینه های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و... اشاره نمود. از سوی دیگر، از 
عواملی که عملکرد دولت در دریافت های مالیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد، وجود فرصت های رانت جویی و شوک های 
اقتصادی است که بر یک سیستم اقتصادی تحمیل می شود )مداح و سمیعی، ۱397(. یکی از مهم ترین اهداف هر 
کشوری رسیدن به رشد باالی اقتصادی است و سیاست گذاران اقتصادی هر کشوری از هر تالشی برای رسیدن به 
نرخ رشد باال بهره می گیرند ولی توجه به این نکته که بی ثباتی ها و نوسانات اقتصادی تا چه میزان بر رشد اقتصادی 
اثر گذارند، کمتر مورد توجه دولت مردان بوده است. با برقراری محیطی امن و بدون نوسانات اقتصادی می توان زیر 
بنایی برای رشد اقتصادی که پایه و اساس توسعه اقتصادی هر کشوری است، فراهم نمود، چراکه ارزش و بهایی که 
دولت ها به دلیل از دست دادن رشد اقتصادی ناشی از نوسانات و شوک های اقتصادی می پردازند ناچیز نیست )ختایی 
و دانش جعفری، ۱38۱(. در اغلب مطالعات صورت گرفته در خصوص رابطه بی ثباتی اقتصادی و متغیرهای کالن 
اقتصاد، به بررسی تک تک متغیرهای بی ثبات کننده ی اقتصاد کالن پرداخته شده است. به عنوان مثال، اثر بی ثباتی 
نرخ ارز بر رشد اقتصادی مشاهده شده است و در مدل دیگری در همان مطالعه، به بررسی اثر بی ثباتی نرخ تورم بر 
رشد اقتصادی پرداخته شده است. اما در این مطالعه، ابتدا به کمک تمامی عوامل بی ثبات کننده اقتصاد کالن مانند 
نرخ ارز بازار رسمی، نرخ تورم، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت ارزش معامالت سهام و شاخص قیمت سکه بهار 
آزادی )که به طور جداگانه در مقاالت دیگر، استفاده شده اند( و به کمک روش تحلیل مولفه اساسی )که نوآوری این 
مطالعه به شمار می رود( یک شاخص بی ثباتی اقتصادی ساخته شده است و سپس تاثیر کوتاه و بلندمدت این شاخص 

بر درآمدهای مالیاتی کشور برآورد می شود.
این مطالعه با تدوین یک الگوي اقتصادسنجي کالن ساختاري کوچک مقیاس که به روش نوین هم جمعي برآورد 
شده است، سعي دارد تا اثر بی ثباتی اقتصادی را بر متغیرهاي عمده اقتصاد کالن و به ویژه درآمدهاي مالیاتي کشور 
مورد بررسي قرار دهد. در برآورد ضرایب الگو از آمار سري زماني سال هاي ۱355-۱395 به قیمت های ثابت سال 
۱39۰ استفاده شده است. الگو از این قابلیت برخوردار است تا سطح عمومي قیمت ها را پس از بی ثباتی اقتصادی 
روند سایر  است  قادر  پیش بیني کند. هم چنین  تا سال ۱۴۰۰  پویا  براساس شبیه سازي  را  آن  روند  و  تعیین کرده 

متغیرهاي عمده اقتصاد کالن، نظیر نرخ رشد، نرخ بیکاري و نرخ تورم را نیز پیش بیني نماید.

2- مبانی نظری تحقیق
واژه بی ثباتی در ادبیات اقتصادی معادل دو واژه انگلیسی Instability و Volatility  به کار رفته است. هرچند 
برخی محققان تفکیک خاصی بین این دو واژه قائل نیستند ولی Instability مفهوم وسیع تری را در بر دارد. منظور 
از این واژه، تکانه های ناشی از شوک ها است و تغییرات غیرمتعارف برخی متغیرهای اقتصادی همانند باال بودن نرخ 
مقاالت مختلف،  در  است.  داشته  متفاوتی  کارکردهای  اقتصادی  ادبیات  در  بی ثباتی  مفهوم  را شامل می شود.  تورم 
وقوع شوک ها و بحران های اقتصادی، نوسانات و انحرافات تولیدناخالص داخلی، عدم امنیت اقتصادی و غیره تحت 
نام بی ثباتی مطرح شده اند. ثبات اقتصادی هم ارز و مترادف با ثبات اقتصاد کالن نبوده بلکه مفهومی فراتر از آن دارد. 
ثبات اقتصادی عالوه بر ثبات قیمت های مهم و کلیدی اقتصادی یعنی نرخ ارز، نرخ بهره و سطح عمومی قیمت ها 
موارد بیشتری از جمله ثبات درآمد ملی، ثبات درآمدهای صادراتی، ثبات برنامه ها و سیاست ها و قوانین دولت و غیره 
را شامل می شود. بی ثباتی درهرکدام از اجزای تقاضای کل یعنی مصرف کل، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مخارج 

دولت، صادرات و واردات می تواند به بی ثباتی اقتصادی منجر شود ) دهقان و پوررحیم، ۱392(.



2-1-مبانی نظری بی ثباتی اقتصادی
چگونگی تأثیر نوسانات اقتصادي بر رشد اقتصادي، یکی از موضوعاتی است که در سال هاي اخیر توجه بسیاري از 
اقتصاددانان را به خود معطوف کرده است. نتایج گزارش بانک جهانی )۱99۱( به طور جدی تری اهمیت و نقش ثبات 
اقتصادی کشورها را مورد توجه قرار می دهد. مسلماً مباحث مربوط به بی ثباتی اقتصادی، از سال های دورتر مورد توجه 
اقتصاددانان بوده است، اما نقطه عطف توجه ویژه اقتصاددانان به این موضوع، از زمان انتشار گزارش بانک جهانی در 
سال ۱99۱ می باشد. نتایج این گزارش نشان داد کشورهایي که ثبات اقتصادي بیشتري داشته و در آن ها سیاست هاي 
دولت به صورت مناسب اجرا شده است عملکرد بهتري نسبت به کشورهاي بي ثبات داشته اند. فیشر۱ )۱993(، ثبات 

اقتصادي را وضعیتي مي داند که در آن شرایط زیر برقرار باشند:
الف( نرخ تورم پایین و قابل پیش بیني باشد.

ب( نرخ واقعي بهره، براي سرمایه گذاري مناسب باشد.
ج( سیاست مالي عاري از نوسان و اختالل و پایدار باشد و بودجه دولت به خوبي مدیریت گردد، به عبارت دیگر 
نسبت کسري بودجه به تولید ناخالص داخلي در سطح قابل قبولي حفظ شود )فزاینده نباشد( و استفاده از اعتبارات 

سیستم بانکي براي تامین بدهي ها در سطح حداقل قرار گیرد.
د( نرخ ارز در سطحي نزدیک به مقدار تعادلي آن تعیین گردد.

صادرات،  رقابت پذیری  تقویت  با  و  داده  افزایش  را  سرمایه گذاری خصوصی  و  ملی  اقتصادکالن، پس انداز  ثبات 
تراز پرداخت ها را بهبود می بخشد و بنابراین می توان از آن به عنوان مبنای اساسی رشد پایدار اقتصادی تعبیر نمود 
تشویق  برای  اقتصادی  امن  محیط  یک  ایجاد  قیمت ها  و  رقابتی  و  آزاد  کارکرد  مستلزم  اقتصادی  پایدار  رشد  زیرا 
سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد2. هم چنین ثبات اقتصاد کالن در جهت سیاست های اقتصادی و اعتبار متولیان 
پولی و مالی کشور در مدیریت کارآمد اقتصادی برای بخش خصوصی، عالیم مهمی به دنبال دارد3 و موفقیت هرگونه 

برنامه آزاد سازی و اصالحات مالی و سیاست های تعدیل، مستلزم ثبات اقتصاد کالن می باشد۴.  
این  که  نشان می دهد  اقتصادي کشورها  متغیرهاي کالن  سایر  و  داخلی  ناخالص  تولید  متغیر  بررسی وضعیت 
متغیرها همواره حول مسیر رشد بلندمدت خود در نوسان می باشند به طوري که رشد آن ها، گاهی بیشتر از رشد 
بلندمدت و گاهی کمتر و یا منفی بوده است. تولید کاالها و خدمات در هر کشوري طی یک دوره زمانی مشخص 
تأثیر  و...  بهره وري  افزایش  مالی،  و  پولی  نفتی، سیاست هاي  انقالب، شوک هاي  از عوامل گوناگونی همچون جنگ، 
می پذیرد. بنابراین، رشد اقتصادي نیز از این عوامل تأثیر پذیرفته و دچار نوسان می شود و موجب شکل گیري ادوار 
تجاري در اقتصاد می گردد. شناخت ماهیت و عوامل ایجادکننده ادوار تجاري حائز اهمیت می باشد و می تواند نقش 
تعیین کننده اي در اتخاذ سیاست هاي ضد ادواري و دستیابی به رشد اقتصادي پایدار داشته باشد. تحقیقات زیادي 
براي شناسائی شوک ها و انتشار آن ها صورت پذیرفته است. این مطالعات در قالب نظریه هاي مختلف ادوار تجاري 
ظهور پیدا کرده اند. در این باره می توان به نظریات پولی ادوار تجاري در قالب نوسانات طرف تقاضا و یا نظریات ادوار 

تجاري حقیقی در قالب نوسانات طرف عرضه اشاره کرد )درگاهی و پرخیده، ۱385، ص ۱۰-32(. 
اولین دیدگاه مربوط به ادوار تجاري را که به نحوي بر الگوهاي رشد اقتصادي متکی بوده است، می توان در عقاید 
آدام اسمیت یافت. نوسانات اقتصادي در این دیدگاه ناشی از مکانیسم هاي تعدیلی است که براي رسیدن به تعادل 
بازار  تعادل در سه  بهره موجب  نرخ هاي  و  قیمت ها، دستمزدها  انعطاف پذیري  الگو  این  در  نظر گرفته می شود.  در 
اصلی، یعنی بازار محصول، کار و سرمایه شده و آن ها را در حالت اشتغال کامل قرار می دهد. در این الگو، پول تنها 
وسیله مبادله و معیار سنجش می باشد و اثري بر روي متغیرهاي حقیقی اقتصاد ندارد. لذا این برداشت از اقتصاد، 

دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

3  

1) Fischer
2) Dhonte & et al, 1997.
3) Fischer, 1993.
4) Turtelboom, 1991.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

۴  

1) Mankiw,1989.
2) Jonung & et al, 2008

سیاست گذاران را به سمتی هدایت می کند که از نقش و اهمیت نوسانات پولی )اسمی( در ایجاد نوسانات اقتصادي 
چشم پوشی کنند و به نوسانات طرف عرضه روي آورند۱. در مقابل کالسیک ها، کینز با توجه به وجود پدیده بیکاري 
اجباري و با توجه به وجود چسبندگی قیمت ها و دستمزد، نقش خاصی براي سیاست هاي پولی و مالی جهت برون 
رفت از رکود اقتصادي و کاهش دامنه نوسانات ادوار تجاري قائل شد. مطالعات در زمینه رابطه متقابل بین تغییرات 
حجم پول و اعتبارات بانکی با سطوح سرمایه گذاري، تولید و تورم نشان می دهد که بر خالف دیدگاه هاي کالسیکی، 
سیاست هاي پولی و مالی و تغییرات در اعتماد سرمایه گذاران اثرات زیادي بر تغییرات تولید دارد )درگاهی و پرخیده، 

۱385، ص ۱۰-32(. 
پولی  انقباض هاي  از  ناشی  را  تجاري  ادوار  پدیده  که  گرفت  پول گرایان شکل  و ۱96۰، جریان  دهه ۱95۰  در 
می دانست. پس از آن، در مکتب کالسیک هاي جدید، لوکاس پدیده انتظارات عقالئی را در شکل گیري ادوار تجاري 

مؤثر دانست )اکبری و یارمحمدیان، ۱39۱، ص 239-252(.
ثبات اقتصادی مبنای اساسی رشد پایدار اقتصادی است. زیرا پس انداز ملی و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش 
داده و با تقویت رقابت پذیری صادرات، تراز پرداخت ها را بهبود می بخشد. رشد پایدار اقتصادی مستلزم کارکرد آزاد 
و رقابتی قیمت ها و ایجاد یک محیط امن اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده و در این ارتباط ثبات 
اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری داشته باشد. به عالوه ثبات اقتصادی درباره جهت سیاست های اقتصادی و اعتبار 

متولیان پولی و مالی کشور در مدیریت کارآمد اقتصادی برای بخش خصوصی، عالیم مهمی به دنبال دارد2.

2-2- محاسبه ي شاخص بی ثباتی اقتصادی به روش تحلیل مولفه هاي اساسي
ج.ا.ا.  مرکزی  بانک  داده های  و  اطالعات  از  اقتصادی،  بی ثباتی  براي محاسبه شاخص  مباني مذکور،  به  توجه  با 
استفاده شده است. از میان انواع متغیرهای بی ثبات کننده اقتصاد، باتوجه به مبانی نظری و مطالعات داخلی و خارجی، 
شش متغیر بی ثبات کننده اصلی اقتصاد در نظر گرفته شده است تا به کمک آن ها، شاخص بی ثباتی اقتصاد ایران برای 

سال های ۱355 الی ۱395 ساخته شود. این شش متغیر عبارتند از: 
،)E( ۱- نرخ ارز بازار رسمی

،)PDOT( 2- نرخ تورم
،)GP( 3- قیمت سکه بهار آزادی

،)DGT( ۴- تغییرات کسری بودجه
،)DOR( 5- تغییرات درآمدهای نفتی

.)DNX( 6- تغییرات کسری تراز بازرگانی
مي دهد  نشان   ،)۱( جدول  آن هاست.  همبستگي  ماتریس  بررسي  متغیرها،  بین  ارتباط  بررسي  در  گام  اولین 
همبستگي باالیي میان همه ي داده ها وجود دارد. با توجه به این درجه همبستگي مي توان با استفاده از روش تحلیل 

مولفه هاي  اساسي با کاهش تعداد متغیرها یک شاخص ترکیبي به نام شاخص بی ثباتی اقتصادی ارائه نمود.



جدول )۱(- ماتریس همبستگي میان متغیرهاي بی ثبات کننده اقتصاد

جدول )2(- نتایج آزمون بارتلت

جدول )3(- نتایج برآورد تحلیل مولفه هاي اساسي

DNXDORDGTGPPDOTEمتغیر

1E

10/92PDOT

10/880/90GP

10/820/890/89DGT

10/910/800/900/91DOR

10/910/900/830/870/92DNX
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نتایج آزمون بارتلت )جدول2( نشان مي دهد فرضیه صفر )عدم وجود همبستگي( براي مجموعه داده هاي مذکور رد 
مي شود، یعني یک ارتباط قوي میان متغیرها وجود دارد.

جدول )3(، نتایج حاصل از برآورد را در نرم افزار Eviews نشان مي دهد. چنان که مشاهده مي شود، تعداد مولفه هاي 
استخراج شده برابر با تعداد متغیرهاي استفاده شده، یعني 6 بردار و همه ي پراکندگي مجموعه ي داده ها در بررسي 

در نظر گرفته شده است. با رسم نمودار مي توان بهترین مولفه را مشخص نمود.

کمیت بحرانی در سطح 5 درصددرجه آزادیآماره آزمون

218/3532

Comp 6Comp 5Comp 4Comp 3Comp 2Comp 1

0.0002990.0016810.08931.35143.11475.2287Eigenvalue

0.0000230.0021770.00460.02090.26210.7102Variance

1.0000000.9999770.99780.99780.97230.7102Cumulative Prop



نمودار )۱(- مقادیر ویژه بردارهاي تحلیل مولفه هاي اساسي
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نشان مي دهد،  نیز   )3( زیرا همانطور که جدول  انتخاب مي باشد.  بهترین  اول  مولفه  نشان مي دهد   )۱( نمودار 
مولفه  این  توسط  پراکندگي مجموعه داده ها  از یک مي باشد و حدود 7۱ درصد  بزرگتر  مولفه  اولین  ویژه ي  مقدار 
بازگو مي شود. به عبارت دیگر، همه معیارها نشان مي دهد که انتخاب مولفه اول کافي است و از آن شاخص بی ثباتی 

اقتصادی به دست مي آید.

ها
دار

 بر
ژه

 وی
یر

اد
مق

تعداد بردارها

3-پیشینه مطالعاتی تحقیق
اغلب مطالعات انجام گرفته به بررسي یک متغیر بعنوان شاخص و نماد بي ثباتي اقتصادي پرداخته اند و ترکیب و 
ساخت شاخص بي ثباتي اقتصاد، کمتر مورد بررسي قرار گرفته است. در این مطالعات، متغیرهایي که نقش شاخص 
بي ثباتي اقتصادي را ایفا کرده اند، عبارتند از نرخ تورم، نرخ ارز، کسري بودجه و رشد نقدینگي. اما اینکه در کدام 
با اطمینان پاسخ  مطالعه به طور هم زمان به بررسي همه متغیرهاي بي ثباتي اقتصاد پرداخته شده است، نمي توان 
داد. در ادامه به ارائه ي مطالعات خارجي در جدول زیر مي پردازیم و مطالعات داخلي با کمي تفسیر مورد بررسي قرار 

مي گیرند.
نوفرستی و کرمی )1394(، در مطالعه خود به تدوین یک الگوی اقتصاد سنجی کالن ساختاری نسبتاً کوچک 
مقیاس با توجه به ساختار خاص اقتصاد ایران پرداخته اند تا به کمک آن اثر تغییرات ارزش دالر و قیمت نفت بر تراز 
تجاری و رشد اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. این الگو دارای 2۴ معادله کوتاه مدت و بلند مدت رفتاری، 
۱۱ معادله ارتباطی و 27 معادله تعریفی و اتحادی است. ضرایب معادالت الگو در چارچوب متدولوژی هم جمعی و به 
روش ARDL با استفاده از داده های سری زمانی سال های ۱3۴2 تا ۱39۱ برآورد شده و مناسب بودن الگو با استناد 
به آزمون های آماری و شبیه سازی های پویا صورت گرفته به تأیید رسیده است. نتایج شبیه سازی های انجام شده مؤید 
آن است که وقتی ارزش دالر تنزل داده شده و قیمت نفت در بازار جهانی افزایش می یابد، از یک سو درآمدهای 
ارزی کشور از محل صادرات نفتی افزایش می یابد و از سوی دیگر واردات کل نیز فزونی می گیرد در عین حال در پی 
افزایش قیمت جهانی نفت، سطح عمومی قیمت ها در داخل کشور به دلیل تورم وارداتی افزایش می یابد. در مجموع 
خروجی های الگو نشان می دهد که در پی افزایش درآمد های نفتی که به دلیل کاهش ارزش دالر و افزایش قیمت نفت 

در بازار جهانی رخ می دهد، کاهشی در رشد اقتصادی ایران مشاهده نمی شود.



مهرگان و همکاران )1396(، در مطالعه خود، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال 
برآورد شوک های واقعی اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن ها بر نوسان های اقتصاد می باشند. الگوی معرفی 
شده توسط مک کالوم )۱989( برای دوره زمانی ۱393-۱338 استفاده می شود. با توجه به نتایج، باالترین 
پایداری شوک های واقعی به ترتیب مربوط به بخش های نفت و کشاورزی می باشد. نوسان پذیری شوک های 
بخش نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسان های موازی و بادوام در اثرات 
شوک ها مشاهده می شود. عالوه بر این، اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران، در بازه 
زمانی 56 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری واقعی را تجربه نموده است. همچنین نوسان های تولید ناشی از شوک 
واقعی از یک فرایند کوهانی شکل پیروی می کنند. این نوسان ها پس از یک یا دو دوره به حداکثر خود رسیده، سپس 

کاهش می یابند.
حنیف و حیدر1 )2011(، در مطالعه خود به کمک یک الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری کوچک برای کشور 
پاکستان )2۰۰3-۱976(، به بررسی شوک های اقتصادی و آثار آن ها بر اقتصادکالن کشور پاکستان پرداختند. آن ها 
براساس چهار شوک )افزایش مخارج عمرانی دولت، کاهش نرخ ارز، کاهش ذخیره پولی و افزایش سود بانکی( که به 
طور جداگانه به الگو داده شد، نشان داده اند که در صورت بروز هریک از دو شوک کاهش ذخیره پولی و افزایش سود 
بانکی، طی دو سال آینده سطح رشد اقتصاد، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و خالص صادرات 
کاهش می یابد و سطح عمومی قیمت ها طی دو سال آینده افزایش از خود نشان می دهد. و در صورت بروز هریک از 
دو شوک کاهش نرخ ارز و افزایش مخارج عمرانی، طی دو سال آینده سطح رشد اقتصاد، مصرف بخش خصوصی، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و خالص صادرات افزایش می یابد و سطح عمومی قیمت ها طی دو سال آینده کاهش 

از خود نشان می دهد.
گِرچ و همکاران2 )2013(، در مطالعه خود به کمک یک الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری کوچک برای کشور 
مالت )2۰۱۱-2۰۰۰(، به بررسی شوک های اقتصادی و آثار آن ها بر اقتصادکالن کشور مالت پرداختند. براساس چهار 
شوک )پولی، ارزی، نفتی و تقاضای خارجی( که به طور جداگانه به الگو داده شدند، نشان داده شده است که در 
صورت بروز هریک از چهار شوک، طی سه سال آینده سطح رشد اقتصاد، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و خالص صادرات کاهش می یابد و سطح عمومی قیمت ها طی سه سال آینده افزایش از خود نشان می دهد.

جنوبی   آفریقای  برای  ساختاری  کالن  اقتصادسنجی  الگوی  یک  کمک  به  خود  مطالعه  در   ،)2015( بریِلت3 
)2۰۱2-۱97۱(، به بررسی شوک های اقتصادی و آثار آن ها بر اقتصادکالن آفریقای جنوبی و پیش بینی برای یک دوره 
ده ساله پرداختند. براساس شوک های مختلف )مخارج دولتی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نرخ های تعرفه داخلی، 
کسری های تجاری، واردات و صادرات( که به طور جداگانه به الگو داده شدند، نشان داده شده است که در صورت 
بروز هریک از شوک ها، طی سال های 2۰۱۴ تا 2۰23، سطح رشد اقتصاد، مصرف بخش خصوصی، سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و خالص صادرات در کوتاه مدت کاهش می یابد و در بلندمدت، با کمی تعدیل به سطح قبلی خود 

دست می یابند.
اسکوروبوگاتوا4 )2016(، به بررسی آثار بی ثباتی اقتصاد کالن در کشور اوکراین به کمک یک سیستم معادالت-

داده های فصلی برای سال های 2۰۱۴-2۰۰2 پرداخته است. نتایج مطالعه او نشان می دهد که اثرات منفی بی ثباتی 
اقتصاد کالن می تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد و در بلندمدت بازار نیروی کار اوکراین را به سمت بیکاری سوق 

دهد.
گدا و ییمر5 )2018(، در مطالعه ای به طراحی یک مدل اقتصادسنجی کالن ساختاری برای کشور رواندا پرداختند. 
از روش ARIMA، برای  با استفاده  اقتصاد کالن آن ها، دارای ۱۰7 معادله کوتاه مدت و بلندمدت است که  مدل 
سال های 2۰۰9-۱96۰ برآورد معادالت اقتصادکالن صورت می گیرد. باتوجه به شوک واردات سوخت که در اقتصاد 
این کشور، می تواند تعادل اقتصاد را دچار مشکل نماید، پیشنهاد می شود که وزارت اقتصاد به سمت یک نظام ارزی 
شناور مدیریت شده حرکت نماید. شوک نرخ تورم نیز نشان می دهد که می تواند، اقتصاد کالن را دچار عدم تعادل 
نماید، بنابراین پیشنهاد می شود که به منظور جلوگیری از اثرات شوک نرخ تورم، رشد در بخش کشاورزی در دستور 

کار دولت قرار گیرد. زیرا بیشترین آسیب متوجه بخش کشاورزی و تولید محصوالت غذایی می گردد.
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1) Hanif and Hyder                                                      5) Geda and Yimer
2) Grech et al
3) Brillet
4) Skorobogatova
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4- تدوین الگوي اقتصاد سنجي کالن
ساختار الگوی اقتصادسنجی کالن پیش رو به گونه ای تنظیم شده است که نه تنها آثار کوتاه مدت و بلندمدت 
و  کوتاه مدت  پیش بینی های  ارائه  و  تحلیل ساختار  برای  زمینه ای  بلکه  ارائه می کند  را  اقتصادی  بی ثباتی  شاخص 
میان مدت متغیرهای عمده اقتصادی فراهم می آورد. با توجه به اهمیت ثبات در اقتصاد کالن و هم چنین به دلیل 
اشتیاق وافر سیاست گزاران اقتصادی به دانستن آثار و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی، سعی شده است الگویی با شرایط 
اقتصاد کشور تنظیم گردد تا بتواند مکانیسم اثرگذاری شاخص بی ثباتی اقتصاد را بر متغیرهای عمده اقتصاد کالن به 
روشنی نشان دهد. دید نظری حاکم بر الگو آمیزه ای از دیدگاه مکتب نئوکالسیکی و دیدگاه مکتب نئوکنیزی است 
در عین حال که در بسیاری از موارد دیدگاه های نئوکنیزی بر الگو حاکم است به بازارها با دید نئوکالسیکی نگریسته 
شده و برای هریک معادالت عرضه و تقاضا تصریح شده است که در شرایط تعادلی قیمت و مقدار تعادل بازار را تعیین 

می کنند. طرف عرضه اقتصاد نیز به عکس الگوی کنیزی با استفاده از تابع تولید الگوسازی شده است.
تنظیم  نوعي  به  و  است  ساختاري  اقتصادسنجي کالن  الگوهاي  نوع  از  تدوین شده  اقتصادسنجي کالن  الگوي 
شده است که براي تحلیل آثار بی ثباتی اقتصادی بر متغیرهاي عمده اقتصاد کالن و به ویژه درآمدهاي مالیاتي کاماًل 
مناسب باشد. الگو از دو مجموعه معادله مرتبط با هم تشکیل شده است. یک مجموعه، روابط تعادلي بلندمدت را 
مشخص مي کنند و مجموعه دیگر پویائي هاي کوتاه مدت متغیرهاي الگو و چگونگي حرکت به سمت تعادل بلندمدت 
را نشان مي دهند. این نوع تصریح روابط که منطبق با شیوه جدید تصریح و برآورد روابط به روش هم جمعي است، 
امکان تحلیل های کوتاه مدت و بلندمدت تر را فراهم می سازد. الگو در مجموع دارای 36 معادله رفتاری )کوتاه مدت و 
بلندمدت(، ۱۰ معادله ارتباطی و 8۴ رابطه تعریفی و اتحادی است. معادالت رفتاري الگو عبارتند از مخارج مصرفی 
بخش خصوصی به تفکیک برای کاالهای بادوام و بی دوام، سرمایه گذاری به تفکیک خصوصی و دولتی و به تفکیک 
بخش های عمده اقتصادی، مخارج جاری دولت صادرات غیرنفتی، واردات، توابع تولید بخش های مختلف، دستمزد، 

تقاضای نیروی کار، تقاضای پول و سطح عمومی قیمت ها.
ضرایب الگو به کمک داده هاي سري زماني سال هاي ۱355 تا ۱395 و به قیمت های ثابت سال ۱39۰ برآورد 
شده است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب یکایک روابط رفتاري الگو به خودي خود بسیار جالب و قابل توجه است زیرا 
انعکاس دهنده میزان ارتباط متقابل بین متغیرهاي اقتصادي و مبین ساختار اقتصاد ایران است. اما در الگو تنظیمي، 
متغیرهاي درونزاي بسیاري وجود دارند که چه به صورت هم زمان و چه به صورت با وقفه در تاثیر و تاثر متقابل با 
یکدیگر قرار مي گیرند و در نتیجه الگو، هم از نظر وسعت و هم از جنبه پویایي متغیرها، نسبت به یک معادله رفتاري 
خاص از غناي به مراتب بیشتري برخوردار است. معادالت تصریح شده الگو در چارچوب نگرش هم جمعی به روش 
ARDL برآورد شده و سپس روابط تصحیح خطا به منظور مشخص شدن پویایی های کوتاه مدت و چگونگی حرکت 
متغیرها به سمت مقادیر تعادلی بلندمدت آن ها استخراج شده است. در برآورد معادالت رفتاری تصریح شده تمامی 
نکات مربوط به آزمون پایایی متغیرها رعایت شده و براساس آزمون های آماری صورت گرفته نسبت به کاذب نبودن 
معادالت برآورد شده اطمینان حاصل شده است. به منظور مشاهده چگونگی ارتباط متقابل میان متغیرهای الگو نمودار 

زیر برای آن تهیه شده است. 
پس از بررسی مبانی نظری تحقیق و مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته در ارتباط با دو موضوع اصلی شوک ها 
و بی ثباتی های اقتصادکالن و الگوسازی در چارچوب یک مدل اقتصادکالن، به کمک برخی از مطالعات تحقیق، از 
جمله نوفرستی و عرب مازار )۱375(، حنیف و همکاران )2۰۱۱(، گِرچ و همکاران )2۰۱3( و لوئیز بریلِت )2۰۱5( 

نمودار شماتیک الگوی اقتصادکالن ساختاری برای مطالعه به صورت زیر طراحی و ارائه می شود.
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نمودار )2(- نمودار شماتیک الگوی تحقیق

منبع: محاسبات محقق

که در آن داریم: 
GR: کل درآمدهای دولت

GOR: درآمدهای نفتی دولت
GRR: سایر درآمدهای دولت

TAX: کل درآمدهای مالیاتی دولت
INV: تغییر در موجودی انبار

UR: نرخ بیکاری
R: نرخ سود بانکی بلندمدت

EF: نرخ ارز در بازار موازی ارز
MS: عرضه پول )نقدینگی(

شبیه سازي الگوي پویاي تدوین شده این امکان را فراهم مي آورد تا از یک سو مالک و معیاري براي محک زدن و 
سنجش اعتبار الگو فراهم آید و از سوي دیگر بتوان پس از اعمال یک سیاست اقتصادي خاص در الگو، آثار و پیامدهاي 
آن را بر اقتصاد ایران مشاهده نمود. در شبیه سازی پویا، متغیرهای درونزا در درون سیستم تولید می شوند. شبیه سازی 
پویا آزمون بسیار سختی برای ارزیابی اعتبار یک الگوی اقتصادسنجی کالن است. با توجه به نتایج بسیار خوبي که از 
شبیه سازي پویاي الگو در کل دوره مورد بررسي به دست آمده و اعتبار الگو را به تائید رسانیده است، اکنون مي توانیم 
به کمک الگو، آثار اجراي سیاست هاي اقتصادي را مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. از آنجا که در مرحله 
طراحي، تدوین و برآورد الگو، شاخص بی ثباتی اقتصادی و مسیرهاي اثرگذاري این متغیر بر متغیرهاي هدف به دقت 
مورد توجه قرار گرفته است، الگوي اقتصادسنجي کالن تنظیم شده، ابزار مناسبي را براي تحلیل آثار بی ثباتی اقتصادی 

بر متغیرهاي عمده اقتصاد کالن، از جمله درآمدهاي مالیاتي فراهم مي آورد.
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جدول )۴(- سطح قیمتی متغیرهای سازنده شاخص بی ثباتی اقتصادی پس از شکل گیری بی ثباتی

منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا. و محاسبات محقق برای سال ۱397.

5- پیش بیني درآمدهاي مالیاتي پس از افزایش بی ثباتی اقتصادی
براي مشاهده آثار بی ثباتی اقتصادی بر متغیرهاي اقتصادي، ابتدا بدون افزایش بی ثباتی اقتصادی، به 
پیش بیني متغیرهاي درونزا براي سال هاي ۱۴۰۰-۱396 می پردازیم. سپس شاخص بی ثباتی اقتصادی را 

در سال ۱397 افزایش داده )از طریق افزایش متغیرهای سازنده شاخص( و مجدداً متغیرهاي درونزاي الگو را 
با استفاده از شبیه سازي پویا پیش بیني مي کنیم. در نتیجه مي توان تغییرات ناشي از بی ثباتی اقتصادی را بر روي 

متغیرهاي عمده کالن اقتصادي به وضوح مشاهده نمود و روشن ساخت که چگونه اقتصاد ایران به بی ثباتی اقتصادی 
متغیرهاي  باید  ابتدا  الگو،  متغیرهاي درونزاي  امکان شبیه سازي  آوردن  فراهم  به منظور  داد.  نشان خواهد  واکنش 

برونزاي الگو را براي طول دروه پیش بیني تولید نمود.
پیش بیني متغیرهاي برونزا با توجه به فرض هاي زیر صورت گرفته است:

* سطح متغیرهای نرخ تورم، تغییرات کسری بودجه، تغییرات درآمدهای نفتی و تغییرات کسری تراز بازرگانی 
که جزو متغیرهای سازنده شاخص بی ثباتی اقتصادی می باشند، در درون الگو و پس از اعمال بی ثباتی نرخ ارز و نرخ 

طال )در اینجا از قیمت سکه بهار آزادی به عنوان جایگزین آن استفاده شده است(.
* باتوجه به عدم اعالم مراجع رسمی برای نرخ ارز و قیمت سکه بهار آزادی، با توجه به نوسانات این دو متغیر 
طی سال ۱397، برای نرخ ارز، نرخ ۱۰۰۰۰۰ ریال و برای سکه بهار آزادی نرخ 35۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان متوسط 
و میانگین نرخ های طی سال این دو متغیر در نظر گرفته شده است. مسلماً الگو قابلیت تغییر این دو نرخ و نمایش 

واکنش به آن ها را دارد.
* نرخ سود تسهیالت در سطح ۱8 درصد ثابت باقي مي ماند.

داده هاي مربوط به سایر متغیرهاي برونزا اعم از ارزش افزوده بخش نفت، ارزش افزوده بخش کشاورزي، صادرات 
ریالي نفت، صادرات دالري نفت، جمعیت و جمعیت فعال، شاخص قیمت هاي جهاني و سایر درآمدهاي جاري دولت، 
مخارج سرمایه گذاري دولت و نیز مقادیر مصرف حامل هاي انرژي با استفاده از روش پیش بیني به کمک الگوهاي سري 
زماني ARMA و در مواردي نیز با توجه به متوسط نرخ رشد ساالنه آن متغیر در چند دوره قبل تولید شده است. 

پس از تولید داده هاي مربوط به متغیرهاي برونزاي الگو، از این داده ها استفاده شده است تا به کمک شبیه سازي 
 )Baseline( پویا، متغیرهاي درونزا تا سال ۱۴۰۰ ایجاد شوند. روند حرکت متغیرهاي درونزاي الگو به عنوان روند مبنا
در نظر گرفته شده و چنین تلقي شده است که اگر هیچ گونه بی ثباتی اقتصادی روی ندهد و اقتصاد کماکان در راستاي 
روند گذشته خود ادامه مسیر دهد، متغیرهاي درونزاي الگو داراي چنین مقادیري خواهند بود. در گام بعد، شاخص 
بی ثباتی اقتصادی از سال ۱397 تحت سناریوی زیر به سطح موردنظر متغیرها به گونه اي که در جدول )۴( آمده است 

افزایش داده شده است. 
سناریو مطالعه: بی ثباتی اقتصادی دفعتاً در سال ۱397 روی می دهد و متغیرهاي درونزا تا سال ۱۴۰۰ توسط الگو 
پیش بیني شده اند. باتوجه به تعیین سطح متغیرهای نرخ تورم، تغییرات کسری بودجه، تغییرات درآمدهای نفتی و 
تغییرات کسری تراز بازرگانی )که جزو متغیرهای سازنده شاخص بی ثباتی اقتصادی می باشند( در درون الگو، تحت 
افزایش می یابند و به سطح  به یکباره  آزادی( در سال ۱397  بهار  ارز و قیمت طال )قیمت سکه  نرخ  این سناریو، 

قیمت های جدول زیر می رسند.

نرخ ارز در بازار 

آزاد-1396

نرخ ارز در بازار 

آزاد1397-1

قیمت سکه بهار 

آزادی-1396

قیمت سکه بهار 

آزادی-1397

404531000001326300035000000

مبلغ

 ریالی/متغیر

۱( نرخ دالر در برابر ریال در بازار آزاد، از تاریخ ۱397/۰۱/22 توسط مراجع رسمي منتشر نمي شود.
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عملکرد اقتصاد در سطح کالن را مي توان به نحو مطلوبي توسط سه شاخص نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ 
بیکاري مورد بررسي قرار داد. به همین منظور ابتدا توجه خود را به روند حرکت سطح عمومي قیمت ها، 
اثرگذاري بی ثباتی اقتصادی بر این  تولید ناخالص داخلي و اشتغال معطوف مي کنیم تا شاهد چگونگي 

متغیرها باشیم.
از  )قبل  مبنا  روند  براساس  را   )PCI( مصرفی  و خدمات  کاالها  بهاي  روند حرکت شاخص   )3( نمودار 

بی ثباتی اقتصادی( و پس از بی ثباتی اقتصادی نشان مي دهد. 

نمودار)3(- سطح عمومی قیمت ها براساس روند مبنا و بعد از شکل گیری بی ثباتی اقتصادی

نمودار)۴(- نرخ تورم براساس روند مبنا و بعد از شکل گیری بی ثباتی اقتصادی

منبع: محاسبات محقق

منبع: محاسبات محقق

روند شبیه سازي نرخ تورم براساس شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي براساس روند مبنا و پس از شکل گیری 
بی ثباتی اقتصادی به گونه اي است که در نمودار ۴ گزارش شده است.
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نمودار)5(- تولیدناخالص داخلی براساس روند مبنا و بعد از شکل گیری بی ثباتی اقتصادی

نمودار)6(- نرخ رشد تولیدناخالص داخلی براساس روند مبنا و بعد از شکل گیری بی ثباتی اقتصادی )درصد(

منبع: محاسبات محقق

منبع: محاسبات محقق

به  اقتصادی  بی ثباتی  از شکل گیری  و پس  مبنا  روند  براساس  داخلي  ناخالص  تولید  روند شبیه سازي شده حرکت 
گونه اي است که در نمودار 5 گزارش شده است.

نمودار 6، نرخ رشد تولید ناخالص داخلي در وضعیت روند مبنا و پس از بی ثباتی اقتصادی را نشان می دهد. شوک وارده 
بر تولید و رشد اقتصادی، براثر بی ثباتی اقتصادی را می توان از طریق نمودار فوق به خوبی مشاهده نمود.
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نمودار)7(- مالیات های مستقیم براساس روند مبنا و بعد از شکل گیری بی ثباتی اقتصادی )میلیارد ریال(

نمودار)8(- مالیات های غیرمستقیم براساس روند مبنا و بعد از شکل گیری بی ثباتی اقتصادی )میلیارد ریال(

بمنظور مشاهده اثرات بی ثباتی اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی)مستقیم و غیرمستقیم( می توان به نمودارهای زیر 
توجه نمود.
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عکس العمل مالیات های مستقیم از بی ثباتی اقتصادی شدیدتر از عکس العمل مالیات های غیرمستقیم می باشد. جبران 
و تحقق کل درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل عکس العمل کمتِر مالیات های غیرمستقیم می باشد.

نمودار شماره ۱۰، روند حرکت مخارج جاری دولت به قیمت های جاری را براساس روند مبنا و پس از شکل گیری 
بی ثباتی اقتصادی نشان می دهد.

نمودار)9(- کل درآمدهای مالیاتی براساس روند مبنا و بعد از شکل گیری بی ثباتی اقتصادی )میلیارد ریال(

نمودار)۱۰(- مخارج جاری دولت براساس روند مبنا و بعد از شکل گیری بی ثباتی اقتصادی )میلیارد ریال(

منبع: محاسبات محقق
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مقادیر شبیه سازي شده مخارج جاري دولت و کل درآمدهاي مالیاتي به قیمت هاي جاري، پس از شکل گیری بی ثباتی 
اقتصادی در جدول زیر گزارش شده است.

جدول )5(- مقادیر شبیه سازي شده مخارج جاري دولت و درآمدهاي مالیاتي به قیمت های جاری پس از شکل گیری بی ثباتی 
اقتصادی )هزار میلیارد ریال(

منبع: محاسبات محقق

6- خالصه و نتیجه گیری 
* درآمدهاي مالیاتي افزایش می یابد اما شتاب در افزایش مخارج جاري دولت به قیمت هاي جاري بیش از شتاب 
افزایش در درآمدهاي مالیاتي به قیمت هاي جاري مي باشد و همین دلیل منجر به افزایش شکاف میان مخارج دولت 
و درآمدهای مالیاتی طی دوره ۱397 الی ۱۴۰۰ می گردد. بعد از گذشت سه سال از شکل گیری بی ثباتی اقتصادی، 
سطح درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، به سطح روند مبنای این دو متغیر نزدیک می شود. بیشترین شکاف 

میان روند مبنا و روند متغیرهای درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم مربوط به سال ۱398 می باشد.
* در میان درآمدهای مالیاتی بیشترین شکاف در درآمدهای مالیاتی مستقیم روی می دهد و درآمدهای غیرمستقیم 
مالیاتی کمتر دست خوش بی ثباتی اقتصادی قرار می گیرند. زیرا مالیات های مستقیم ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی 
دارند و با توجه به بکر بودن و نو بودن مالیات های غیرمستقیم، حرکت دولت در زمان بی ثباتی اقتصادی به سمت 
وصول درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم خواهد بود. از طرفی با افزایش سطح عمومی قیمت ها، افزایش هزینه های تولید 
بنگاه های  از  اقتصادی، نمی توان در جهت حمایت  اقتصادی در زمان بی ثباتی  بنگاه های  بالتبع کاهش سود ویژه  و 

تولیدی، چندان به درآمدهای مالیاتی مستقیم امیدوار بود. 
* نرخ رشد تولید از 3/8 درصد در سال ۱396، به ۱/7 درصد در سال ۱۴۰۰ خواهد رسید. روند حرکتی تولید 
ناخالص داخلی صعودی و افزایشی است اما نرخ رشد تولید طی سال های پس از بی ثباتی اقتصادی، نزولی خواهد بود.
* نرخ تورم با شکل گیری بی ثباتی اقتصادی در سال ۱397 به رقم 6۴ درصد در این سال می رسد که به معنی 
افزایش ۴2۰ درصدی تورم نسبت به مقدار مبنای خود در سال ۱397 می باشد. تورم در سال ۱397 به بیشترین مقدار 
خود یعنی 6۴ درصد می رسد و در سال ۱398 به ۴8 درصد تنزل می یابد. روند کاهشی نرخ تورم با تعدیل وضعیت 
اقتصاد ادامه می یابد تا در نهایت در سال ۱۴۰۰ به مقدار روند مبنای خود نزدیک شده به نرخ ۱۱/5 درصد می رسد.  
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7- پیشنهادات و توصیه های سیاستی مالیاتی
* درخصوص یافتن پایه های جدید مالیاتی، می توان با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مانند زمین، مسکن و خودرو 

که بیش از یکبار در سال مورد معامله قرار می گیرند مصوبه ای در سال ۱398 به مجلس شورای اسالمی ارائه نمود.
* کاهش معافیت های مالیاتی در سال های شکل گیری بی ثباتی اقتصادی، برای افراد و یا فعالیت ها می تواند منجر 
به افزایش درآمدهای مالیاتی شود. مسلماً پس از طی نمودن مدت تعدیل اقتصاد، می توان مجدداً نسبت به اعمال 
از جامعه  پردرآمد که مختص قشر کوچکی  فرهنگی- هنری  فعالیت های  معافیت  نمود.  اقدام  مالیاتی  معافیت های 
هستند را حذف کرده و درآمد حاصل از آن را صرف تقویت تولید محصوالت فرهنگی- هنری موردنیاز عموم جامعه 
نمود یا با حذف معافیت های صادرات مواد خام، درآمدش را به حمایت از صادراِت محصوالت دانش بنیان اختصاص داد.

* کاهش فرار مالیاتی و بهبود ساز و کار اخذ مالیات از طریق تکمیل طرح جامع مالیاتی از طریق اجرای کامل 
و  فروش  مکانیزه ی  صندوق  قانون  اسکان،  و  امالک  ملی  سامانه ی  ایجاد  مستقیم،  مالیات های  قانون   ۱69 ماده ی 
تبصره ی مجوز بررسی تراکنش های بانکی در قانون بودجه سال ۱398 نیز می تواند با کسب تمامی اطالعات مورد نیاز، 

در عین کاهش فرار مالیاتی، اخذ مالیات از تولید را نیز سیستماتیک و عادالنه تر نماید.
* اخذ مالیات علی الحساب از واردکنندگان کاالهای لوکس و برخی از گروه های شغلی در اجرای ماده ۱63 قانون 

مالیات های مستقیم و همچنین اجرائی شدن هرچه سریعتر الیحه به کارگیری و نصب صندوق فروشگاهی.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

۱7  

8- منابع و ماخذ
الف(داخلی

۱( اکبری، نعمت ا... و ناصر یارمحمدیان )۱39۱(، تحلیل دوره های رونق و رکود سرمایه گذاری خصوصی مسکن، 
مجله مدیریت شهری، شماره 3۰، ص 239-252.

2( پایگاه داده های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
3( ختایي، محمود و داوود دانش جعفري )۱38۱(، »بررسي اثرات تکانه هاي تولید، سطح قیمت ها، ارز و پول 
در نوسان هاي اقتصاد کالن: رهیافت خودرگرسیون برداري ساختاري«، مجله برنامه و بودجه، سال هفتم، شماره 75 

)شهریور و مهر ۱38۱(، صص 3-33.
اقتصادي«،  فصلنامه  بر رشد  ارز  نرخ  نوسان هاي  ۴( ختایي، محمود و سید هادي موسوي نیک )۱387(، »اثر 

پژوهش هاي اقتصادي ایران،  سال دهم شماره 37، زمستان ۱387، صص ۱-۱9.
رشته  تجاری  ادوار  بخشی  و  کالن  شوک های  اهمیت  و  نقش   ،)۱385( پرخیده  احمد  و  حسن  درگاهی،   )5

فعالیت های مختلف صنعت ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 27، ص ۱۰-32.
ایران«،  در  اقتصادی  و رشد  اقتصاد کالن  بی ثباتی  بین  »رابطه   ،)۱392( پوررحیم  پروین  و  6( دهقان، محمد 

فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال 2۱، شماره 67، ۱92- ۱7۱.
7( مداح، مجید و ندا سمیعی )۱396(، اثر شوک های مالی و پولی بر عملکرد سیستم مالیاتی ایران در راستای 
وششم  سی  شماره  مالیات،  پژوهشنامه  دستمزد،  و  حقوق  بر  مالیات  و  مصرف  بر  مالیات  بهینه  نرخ های  تعیین 

)مسلسل8۴(، زمستان ۱396.
و  واقعی  بررسی شوک های   )۱396( فرجی  ابراهیم  و  و سعید عیسی زاده  عباسیان  و عزت اله  نادر  مهرگان،   )8
نوسان های تولید اقتصاد ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال 8، شماره 29، 

ص ۱7-3۰.
9( نوفرستی، محمد و یوسف کرمی )۱39۴( اثر تغییرات جهانی ارزش دالر و قیمت نفت بر تراز تجاری و رشد 
اقتصادی ایران: تحلیلی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کالن ساختاری، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی دانشگاه 

شهید بهشتی، سال ۱393، شماره ۱9 و 2۰، ص ۱۱۱-۱۴2.
۱۰( نوفرستی، محمد و عباس عرب مازار )۱375(، شناخت ساختار الگوی اقتصادسنجی کالن ایران، معاونت امور 

اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۱۱( نوفرستی، محمد)۱378(، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، تهران: انتشارات رسا.

ب(خارجی

1)Brillet, J. L. (2015), Macro Econometric Modelling: A Practical Approach under 
EViews, with a Focus on Africa, AGRODEP Technical Note 11.

2)Dhonte, Pierre and Shan Kapur. (1997). “Toward a Market Economy: Structure 
of Governance”. IMF working paper. No. 11.

3)Fischer, S.(1993), The Role of Macroeconomic Factorsin Growth, NBER Work-
ing Paper Series, Working Paper No. 4565.

4)Hanif,M. N. and Hyder,Z.(2011), A Small-Size Macroeconometric Model for 
Pakistan Economy, Technology and Investment, 2011, 2, 65-80.

5)Geda, A. and YIMER, A.(2018), An Applied Macro-econometric Model for 
Rwanda, East Africa Research Papers in Economics and

Finance. EARP-EF No. 2018:18.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

۱8  

9- پیوست
الگوی تنظیم شده در یک نگاه )معادالت کوتاه مدت و بلندمدت(

۱- مخارج مصرفی کاالهای بادوام بخش خصوصی
 

  

2- مخارج مصرفی کاالهای بی دوام بخش خصوصی 
 
 

3- سرمایه گذاری بخش خصوصی 
 

  

۴- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 

  

5- سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز
 
 

6)Grech, O. and Micallef, B. et al. (2013), A Structural Macro-Econometric Mod-
el of the Maltese Economy, Central Bank of Malta and Department of Banking and 
Finance, University of Malta.

7)Mankiw, N, G.(1989). Real Business Cycles: A New Keynesian Perspective. 
Journal of Economic Perspectives, No3,pp 120-145.

8)Skorobogatova, Natalia(2016), Macroeconomic instability: its causes and 
consequences for the economy of Ukraine, EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN 
STUDIES Volume 7, Issue 1, June 2016.

9)Turtelboom. (1991). “Bart.Interest Rate Liberalization: some Lessons from Afri-
ca”. IMF Working paper. No. 121. World Bank, World Development Report. (1991). 
P.p: 109-110.

, , ,

, , , ,( )

, ,

, , ,( )

, , , ,

, , , , ,( )

L L
CD CD Y D W PDOT R

S S S LCD CD Y D W PDOT R CD CD

L LCND CND Y D EII F

S S S LCND CND Y D EII F CND CND

L LIP IP Y IG R M EF

S S S LIP IP Y IG R M EF IP IP

+ + − − =  

 
 ∆ =∆ ∆ ∆ ∆ ∆ −
  

+ − + =   

 
 ∆ =∆ ∆ ∆ ∆ −
  

+ − − + + =   

∆ =∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ −

?, , , ,1 1

, , , , ,( )1 1

?, , ,1 1

, , , ,( )1 1

S LIA IA VA OR ZA EII KA

S S S LIA IA VA OR ZA EII KA IA IA

L LIO IO VO OR EII KO

S S S LIO IO VO OR EII KO IO IO

 
 
  

+ + + − = − −  

 
 ∆ = ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ −− − 

+ + − = − −  

 
∆ = ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ − − − 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

۱9  

6- سرمایه گذاری در بخش صنایع و معادن
 
 

7- سرمایه گذاری در بخش خدمات
 
 

8- مخارج مصرفی جاری دولت 
                                        

 

9- صادرات غیرنفتی
  
  

۱۰- واردات کاالها و خدمات
 
 

۱۱- تولید بخش کشاورزی
 
 

۱2- تولید بخش صنایع ومعادن
 
 

۱3- تولید بخش نفت وگاز
 
 

۱۴- تولید بخش خدمات
 
 

۱5- سطح عمومی قیمت ها 
  
 

?, , , ,1 1

, , , , ,( )1 1

?, , , ,1 1

, , , , ,( )1 1

, ,

L L
II II VI OR ZI EII KI

S S S LII II VI OR ZI EII KI II II

L LIS IS VS OR ZS EII KS

S S S LIS IS VS OR ZS EII KS IS IS

L LGJ GJ GORJ GRNOJ TTJ

 + + + −=   − − 

 ∆ =∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ −− −  

+ + + − = − −  

 ∆ =∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ −− −  

+ + + = 

, , ,( )

$ $ ,

$ $ , ,( $ $ )

$ $ , , $

$ $ , , $,( $ $ )

S S S LGJ GJ GORJ GRNOJ TTJ GJ GJ

L LXNO XNO QCO PXN

S S S LXNO XNO QCO PXN XNO XNO

L LM M Y EF X

S S S LM M Y EF X M M



 
∆ =∆ ∆ ∆ ∆ − 

 

+ + =   

 ∆ =∆ ∆ ∆ −  

+ − + =   

 ∆ = ∆ ∆ ∆ ∆ − 

,

, , ,( )

,

, , ,( )

,

, , ,( )

,

L L
VA VA LA KA EII

L L S LVA VA LA KA EII VA VA

L LVI VI LI KI EII

S S S LVI VI LI KI EII VI VI

L LVO VO LO KO EII

S S S LVO VO LO KO EII VO VO

L LVS VS LS KS EII

+ + − =  

 ∆ =∆ ∆ ∆ ∆ −  

+ + − =   

 ∆ =∆ ∆ ∆ ∆ −  

+ + − =   

 ∆ =∆ ∆ ∆ ∆ −  

+ + −=

, , ,( )

, 2 , ,

, , 2 , , ,( )

S S S LVS VS LS KS EII VS VS

L LP P INV EF M J PM EII

S S S LP P INV EF M J PM EII P P


  

 ∆ =∆ ∆ ∆ ∆ −  

− + + + + =   

 ∆ = ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ − 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

2۰  

۱6- تقاضا برای نیروی کار
 
 

۱7- دستمزد واقعی
 
 

۱8- تقاضای واقعی پول 
 
 

روابط ارتباطی

, ,

, , ,( )

, ,

, , ,( )

, , ,

, , , ,( )

L L WnLD LD Q F
P

WnS S S LLD LD Q F LD LD
P

L LWNP WNP APL UR PDOT

S S S LWNP WNP APL UR PDOT WNP WNP

L LMD MD Y R PDOT E

S S S LMD MD Y R PDOT E MD MD

− + + =
  

 ∆ =∆ ∆ ∆ ∆ −  

+ − − =   

 
∆ =∆ ∆ ∆ ∆ − 

 

+ − − + =   

 ∆ = ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ − 

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

, ( 1)

, ( 1)

, , ( 1)

, ( 1)

, , $, ( 1)

, ( 1)

, ( 1)

, ( 1)

, ( 1)

, ( 1)

PCI PCI P PCI

PXN PXN P PXN

TIJ TIJ Y J MJ TIJ

TDJ TDJ Y J TDJ

GORJ GORJ Y J VO XO GORJ

VB VB VV VB

LA LA L LA

LI LI L LI

LO LO L LO

LS LS L LS

 = − 

= −

= −

= −

= −

= −

= −

= −

= −

 = − 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

2۱  

Investigating the effects of economic instability on tax 
revenues within the framework of a macroeconomic 

econometric model

Mehdi Jalouli1 
Ahmad Sarlak2 
Hadi Ghafari3 

Abstract
In the forthcoming study, the effects of economic instability on tax revenues are 

examined using a macroeconomic model of economics. First, using the principal com-
ponent analysis method, an index for economic instability was created. In order to 
study the effect of this index, firstly, the data on exogenous variables were calculated 
using the predictive method using the ARIMA time series models, and in some cases 
also according to the average rate The annual growth of that variable was produced in 
several previous periods and then, with the change in each of the factors of economic 
instability in 1395, the effect of this change on the intangible variables of the model, 
including inflation rate, growth rate, government expenditures and tax revenues for the 
years 1397-1400, In the general state of economic instability, the study of the effect 
of economic destabilization is depicted by the model and any deviation in the trend of 
moving the intrinsic variables of the pattern from the underlying process as a result of 
economic instability on the variables studied.

Key Words: Tax revenues, Economic instability, Structural macroeconometry.
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ارزیابی اثرات اعطای مشوق های مالیاتی صادرات:
 رویکرد داده های خرد

مهدی یزدانی1  

چکیده
توسعه صادرات در بسیاری از اقتصادها به عنوان یک هدف اصلی برای اقتصاد تعریف می شود و در حقیقت رشد 
و شکوفایی اقتصاد را وابسته به توسعه صادرات آن کشور مطرح می کنند. این در حالی است که توسعه صادرات و 
رقابت در بازارهای جهانی بدون حمایت دولت ها از بخش خصوصی در مراحل اولیه تولید و به طور ویژه از صنایع 
نوزاد، امکان پذیر نیست. با این وجود یکی از رایج ترین راه ها جهت حمایت از تولید کشور در جهت صادرات بین المللی، 
اعطای معافیت های مالیاتی است که این سیاست در اقتصاد ایران نیز دنبال شده است. سوال اساسی در این زمینه 
درجه موفقیت سیاست مذکور است که این مطالعه سعی در ارزیابی این برنامه در اقتصاد ایران دارد. برای این منظور 
از داده های خرد در سطح گروه های کاالیی مختلف بر اساس کدهای تعرفه ای HS طی دوره زمانی ۱396-۱376 و 
روش رگرسیونی در فضای داده های تابلوئی استفاده خواهد شد. همچنین در این مقاله سعی خواهد شد که تجربه 
برخی از کشورهای موفق در زمینه گسترش صادرات نیز ارائه گردد. بر اساس نتایج حاصل از برازش الگوی صادرات 
غیرنفتی، متغیر لگاریتم نرخ ارز حقیقی اثر منفی و معنادار بر صادرات غیرنفتی دارد. همچنین لگاریتم شاخص قیمت 
کاالهای صادارتی و لگاریتم سهم تسهیالت پرداختی به صادرات از کل تسهیالت پرداختی سیستم بانکی، دارای اثر 
مثبت و معنادار بر این متغیر است. این در حالی است که بر اساس ضریب برآوردی متغیر مجازی مربوط به سیاست 
اعطای مشوق های مالیاتی برای تک تک گروه های کاالیی HS، این سیاست در اکثر کدهای تعرفه ای HS دارای اثر 

مثبت و معنادار است. 

واژگان کلیدی: صادرات، مشوق مالیاتی، کدهای تعرفه ای HS، داده های تابلوئی.

ma_yazdani@sbu.ac.ir :۱( استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

23  

1) Griffith and Czinkota

1- مقدمه
بر اساس مکتب کالسیک اقتصاد، تجارت موتور محرک رشد اقتصادي است، و توسعه ی آن معموالً بر اساس مزیت 
نسبي کشورها صورت می   گیرد. به همین منظور کشوری که در تولید محصول مشخصی تخصص دارد و می   تواند آن 
را در رقابت با سایر کشورها با هزینه ی کمتر و به تبع آن به قیمت ارزان تری تولید کند، سهم این کشور در تولید 
این محصول در بازار جهانی افزایش می یابد. در این راستا در نتیجه ی گسترش بازارها، سطح درآمد و اشتغال افزایش 

مي یابد که باعث تسهیل فرآیند توسعه ی اقتصادی در این کشور می   شود )کازرونی و نصیب پرست، ۱393(.
به طور کلی اثرات تجارت خارجي را می   توان به دو بخش اثرات مستقیم مانند تقسیم کار بین المللي، گسترش 
بازار، افزایش اثرات جانبي سرمایه گذاري، تخصیص منابع و اثرات غیرمستقیم مانند تأمین مواد و اقالم موردنیاز، انتقال 
دانش و تکنولوژي مدرن، انتقال سرمایه خارجي و ایجاد رقابت بین المللی و تشویق آن تقسیم کرد. عالوه  بر این، رشد 
و توسعه ی صادرات باعث ثبات اقتصادی و بهره برداری از مزیت های رقابتی برای اقتصاد کشورها می   شود )گریفیت 
و زینکوتا۱، 2۰۱2(. بر این اساس در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، گسترش و توسعه ی صادرات یکی از 
اولویت های سیاست گذاری دولت محسوب می   شود، و دولت ها مي توانند از طریق برنامه های توسعه ی صادرات، نقش 
مهمی   را در افزایش رقابت پذیری و ایجاد مزیت نسبی بنگاه هاي داخلي در بازارهای بین المللی ایفا کنند )مشبکی و 

خادمی  ، ۱39۱(. 
در  نسبی  مزیت  افزایش  و  صادرکنندگان  در  تمایل  ایجاد  برای  شده  اتخاذ  سیاست های  از  یکی  راستا  این  در 
بنگاه های داخلی در ایران، معافیت مالیاتی بر درآمد مستقیم صادرکنندگان است که در ماده ی ۱۴۱ قانون مالیات های 
از صادرات  این ماده، صد درصد )%۱۰۰( درآمد حاصل  بر اساس  مستقیم مصوب سال ۱38۰ در نظر گرفته شد. 
خدمات و کاالهای صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی و 5۰ درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کاالها، مشمول 
معافیت مالیاتی می   گردند. با توجه به اجرای این ماده و سایر مشوق های صادراتی، درآمدهای صادرات غیرنفتی حداقل 
طی دوره ۱393-۱38۱ رشد باثباتی داشته است. با این وجود باید اشاره کرد که اعطای مشوق های مالیاتی دارای 
هزینه های مالی و اقتصادی برای کشور و دولت است. به طور مشخص با اعطای این مشوق ها، دولت از درآمدهای 
زیادی چشم پوشی می   کند که در صورت عدم وجود این قانون، می   توانست به عنوان یک منبع مهم در درآمدهای 

دولت محسوب شود. 
بر این اساس ضرورت دارد که مطالعه ای در این زمینه صورت گیرد که این منافع و هزینه ها را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دهد و به عنوان یک راهنمایی برای سیاست گزاران در این زمینه باشد. در نتیجه در ابتدا باید مشخص کرد که 
آیا دولت در دست یابی به هدف رشد صادرات غیرنفتی از طریق این سیاست موفق بوده است؟ آیا بدون اعطای این 
مشوق های مالیاتی، صادرات افزایش نمی   یافت؟ و به طور کلی اعطای مشوق های مالیاتی چه سهمی در افزایش صادرات 
داشته است؟ در مرحله بعد باید برآورد شود که در طی سال های گذشته با اجرای این قانون، درآمدهای مالیاتی از 
دست رفته دولت چقدر بوده است؟ در نهایت نیز باید مشخص شود که آیا بین این دو مقوله )منافع و هزینه های آشکار 
باید این سیاست همچنان  ارتباط منطقی وجود دارد؟ و آیا  سیاست اعطای مشوق های مالیاتی به صادرکنندگان(، 
دنبال شود یا تغییراتی در آن نیاز است؟ برای این منظور از داده های اقتصادی در سطح خرد گروه های کاالیی مختلف 
صادراتی اقتصاد ایران استفاده خواهد شد و اثر اعطای مشوق های مالیاتی بر توسعه صادرات غیرنفتی مورد تجزیه و 

تحلیل قرار خواهد گرفت.
ادامه مقاله این گونه است که در بخش 2 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، در بخش 3 تجربیات سایر کشور در 
حمایت ها و مشوق های صادراتی، در بخش ۴ حقایق آشکار شده، در بخش 5 الگو و روش پژوهش، در بخش 6 نتایج 

تجربی و در نهایت در بخش 7 نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد.
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2- ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
تعامل مثبت  بیشتر و  ارزی  اشتغالزایی، کسب درآمد  آنجایی که توسعه صادرات هر کشور منشا  از 
آن روش های  ثمرات  از  برخورداری  برای  مختلف  لذا کشورهای  است،  دیگر کشورهای جهان  با  تجاری 

حمایتی متفاوتی را اتخاذ می کنند. برخی به تقویت بنیه تولیدی پرداخته و از مزایای نسبی عوامل تولید 
بهره می گیرند، بعضی به جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقا تکنولوژی می پردازند، و عده ای هم به همگرایی 

منطقه ای روی می آورند. البته در اکثر موارد تلفیقی از استراتژی های فوق، به موازات ارائه خدمات حمایت صادراتی 
متداول، برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه صادرات به کار گرفته می شوند.

عالوه براین تسهیل تجاری در تجارت بین الملل به سهولت بخشیدن و هماهنگ کردن رویه های تجاری اعم از 
برای  الزم  داده های  فرآوری  و  ارتباط  برقراری  معرفی،  گردآوری،  به  مربوط  فرمالیته های  اجرایی،  موارد  فعالیت ها، 
جابجایی کاالها با رویه های تجارت بین المللی اطالق می شود. این تعریف دامنه وسیعی از فعالیت ها نظیر رویه های 
وارداتی- صادراتی )رویه های گمرکی و صدور مجوز(، تشریفات، حمل و نقل، پرداخت ها، بیمه و سایر الزامات مالی را 
در بر می گیرد. با این وجود به عنوان یک سیاست تشویق کننده و محدود کننده به ترتیب می توان به یارانه صادراتی و 

محدودیت های صادراتی اشاره کرد. 
عبارت  به  است.  یا مصرف کننده  اقتصادی  واحد  به یک  پرداخت دولت  یارانه صادراتی،  است که  این در حالی 
دیگر، یارانه صادراتی کمکی است که به واحد اقتصادی فعال در زمینه صادرات یا به مصرف کننده خارجی کاالهای 
صادراتی پرداخت می شود. این یارانه صادراتی ممکن است به منظور افزایش و توسعه صادرات به طرق مختلف از طریق 
پرداخت های نقدی یا کاهش مالیات ها صورت پذیرد. به طور کلی صرف نظر از نوع یارانه پرداختی، یارانه صادراتی 
موجب کاهش هزینه های واحدهای اقتصادی فعال در زمینه صادرات می شود و همچنین موجب کاهش قیمت برای 
مصرف کنندگان خارجی صادرات می گردد. با این وجود باید در نظر داشت که هر چند یارانه صادراتی هدف های خاصی 
را دارد، مسلماً بدون هزینه برای کشور نخواهد بود. اول آن که پرداخت یارانه، هزینه ای برای دولت است و دوم آن 
که، قیمت واقعی پس از یارانه برای خارجیان نسبت به سطح تجارت آزاد کاهش می یابد. بنابراین نرخ مبادله به ضرر 

کشور صادرکننده بوده و کاهش رفاه این کشور را در پی دارد )پورمقیم، ۱382(.
عالوه براین اگر چه بیشتر سیاست های صادراتی برای افزایش فروش تولیدات صادراتی است، ولی در مواردی تالش 
دولت برای محدود کردن جریان صادرات نیز وجود دارد. به طور کلی انگیزه های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی برای 
این سیاست می تواند مطرح باشد که در ادامه به آن اشاره می شود. اول آن که اگر کشوری مایل به کاهش آثار تورمی 
تقاضای غیرعادی و شدید خارجی باشد، با محدودیت فروش صادرات، عرضه کاال در بازار داخلی را افزایش داده و 
قیمت را برای مصرف کنندگان داخلی کاهش می دهد. دوم آن که با محدودیت صادرات یک کاال و از این رو کاهش 
عرضه در بازار جهانی ممکن است قیمت جهانی کاالی صادراتی باال برود و سبب بهبود نرخ مبادله کشور صادرکننده 
شود. سوم آن که به منظور ادامه فعالیت صنایع صادراتی، محدودیت هایی برای صادرات مواد اولیه این نوع صنایع 
ایجاد می کند. سر انجام این که کاالهای استراتژیک و با اهمیت و ممانعت از رسیدن آن کاالها به قدرت های خارجی 
و خودداری از صادرات کاالهایی که در بازار داخلی کمیاب است، از جمله انگیزه های دیگر محدودیت صادرات به شمار 

می رود )پورمقیم، ۱382(. 
از آنجایی که تاکید اصلی بر حرکت یکنواخت و سریع محصوالت یک کشور به خارج و جریان یکنواخت و سریع 
واردات به کشور است، لذا فقدان یک مکانیسم تسهیل تجاری کارآمد، روند صادرات و واردات را کند می کند. پایه 
تسهیل تجاری ایجاد چارچوب های قانونی محکم و شفاف است. بر این اساس باید مقررات شفافی را در مورد فرآیند 
و نحوه اجرای رویه های صادراتی و وارداتی تعریف کرد. این مقررات باید به نحو کاملی از رویه های بین المللی تبعیت 
این  در  تجارت  توسعه  سازمان  مساعدت  از  باید  قطعاً  تجاری  تسهیل  به  مربوط  مقررات  تنظیم کننده  نهاد  نمایند. 
خصوص استفاده کامل به عمل آورد. مثال بارز این مورد ویتنام است. بسته حمایتی ویتنام در این خصوص عبارت 
از انعکاس قوانین مصوب به »نحو روشن و دقیق« به جوامع تجاری داخلی و خارجی کشور از طریق مرکز اطالعات 
تجاری این کشور و یا از طریق شبکه اینترنتی وینانت۱ است. این در حالی است که به دلیل اهمیت موضوع تسهیل 

1) Vinanet
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تجاری، سازمان های توسعه تجارت واحدها و یا زیر مجموعه هایی را برای ارائه راهکارهای جدید به دولت 
به منظور اصالح روند تسهیل تجاری ایجاد کرده اند.

همچنین بسته بندی صادراتی از دو منظر ابزاری برای بازاریابی و آثار زیست محیطی آن، مورد توجه 
از  )اعم  مختلف  سازمان های  آن  در  که  از جمله کشورهایی هستند  و چین  است. هنگ کنگ  قرارگرفته 
سازمان توسعه تجارت( به چالش های مربوط بسته بندی صادراتی پاسخ متناسب داده اند. مؤسسات دانشگاهی و 
سازمان های توسعه تجارت نظیر شورای توسعه تجارت هنگ کنگ دوره های آموزشی و کارآموزی ویژه ای را در ارتباط 
با بسته بندی برگزار می کنند. مؤسسات طراحی بسته بندی ایجاد شده اند. مقامات دولتی به توسعه آن ها کمک کردند 
و تولید کنندگان هم از حساسیت هایی ویژه در بازارهای صادراتی مختلف آگاه شده اند. استفاده از »پالتوگرام« برای 
استفاده بهینه از فضای قفسه ها معمول گردیده است. با این حال به منظور جلوگیری از صدمات زیست محیطی ناشی 
از برخی بسته بندی ها، قوانین خاصی در برخی از کشورها از جمله آلمان وضع گردیده اند. در این قوانین دو هدف به 
حداقل رساندن مواد بسته بندی به ویژه مواد پالستیکی و توسعه بسته بندی هایی قابل بازیافت، مورد توجه خاص قرار 

گرفته اند.

2-1- نقش سازمان توسعه تجارت
تأمین اعتبار مالی، بیمه و ضمانت های صادراتی خدماتی هستند که به وسیله قریب به اتفاق سازمان های توسعه 
تجارت کشورهای توسعه یافته و حدود 6۰ درصد از سازمان های توسعه تجارت در کشورهای در حال توسعه تحت 
پوشش قرار می گیرند. مؤسسات بیمه اعتباری در بخش دولتی معموالً هم ریسک تجاری و هم سیاسی را پوشش 
می دهند. این ضمانت ها معموالً به وسیله مؤسسات مالی و به منظور حمایت از قابلیت های تولیدی صادرکنندگان اعطا 
می شوند. به عنوان مثال ضمانت ها می تواند جهت واردات ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند. همچنین 
بیمه اعتبارات صادراتی در صورت بروز هر حادثه ای که پرداخت های صادراتی را غیرممکن می سازد، امکان دریافت 

بخشی از مطالبات را فراهم می سازند. انواع رایج این بیمه ها عبارتند از:
۱( بیمه اعتبارات صادراتی کوتاه مدت که ریسک های قبل از حمل و بعد از حمل و خطرات تجاری و سیاسی را 

در محدوده زمانی کمتر از ۱8۰ روز می پوشاند.
2( بیمه اعتبارات صادراتی میان مدت: از این نوع بیمه برای تأمین مالی صادرات محصوالت سرمایه ای و خدمات 

در محدوده زمانی زیر سه سال استفاده می شود.
3( بیمه سرمایه گذاری برای صادرکنندگانی که می خواهند در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند.

۴( بیمه خطرات مربوط به نوسانات نرخ ارز.
همچنین سازمان های توسعه تجارت می توانند به منظور حل مشکالت صادرکنندگان در دستیابی به اعتبارات 

ارزان قیمت از دولت های خود بخواهند که اعمال اشکال مختلف حمایت مالی مشتمل بر موارد 
۱( برنامه های تأمین مالی مجدد بانک مرکزی، 

2( ایجاد مؤسسات مالی تخصصی نظیر بانک های صادرات- واردات۱  
3( به حداقل رسانیدن ریسک های تجاری را مد نظر قرار دهد. این در حالی است که بانک های صادرات- واردات 
معموالً منابع الزم را برای واردکنندگان و صادرکنندگان و سرمایه گذاران در بازارهای خارجی را فراهم می کنند. این 
گونه بانک ها خدمات مختلفی مشتمل بر اعطای وام های مستقیم طویل مدت به خریداران خارجی برای فروش عمده 

تجهیزات را عرضه می کنند.
عالوه بر مسائل مربوط به تأمین مالی، صادرکنندگان ممکن است با خطرات سیاسی و تجاری روبرو شوند که نقش 
سازمان توسعه تجارت در این زمینه مهم و تعیین کننده است. ریسک های تجاری ممکن است ناشی از عدم قبول 
محموله ارسالی توسط خریدار، عدم پرداخت خریدار، عدم پرداخت بانک خارجی، ریسک های سیاسی ناشی از جنگ، 
آشوب، تنش های مدنی، بلوکه شدن نقل و انتقاالت منابع ارزی و کاهش ارزش اسعار خارجی باشد. سایر خطراتی که 
تجار با آن روبرو هستند عبارت از نوسانات حادث در بازارهای ارز خارجی، نوسان نرخ ارزها و نوسان قیمت کاالها بوده 
که باعث عدم اطمینان در تأمین مواد اولیه و تأمین ماشین آالت مورد نیاز و تولید می شوند. صادرکنندگان می توانند 

خطرات مزبور را از طریق بازارهای سلف ارز )پیش خرید ارز( و قراردادهای سلف ارزی )پس خرید ارز( حل کنند.
همچنین بررسی های انجام شده توسط مرکز تجارت بین الملل )ITC( نشان داده است که تنها نیمی از سازمان های 
از  ارائه می دهند. هر چند که بسیاری  توسعه تجارت خدمات حمایتی الزم را در زمینه هزینه یابی و قیمت گذاری 
صادرکنندگان به حمایت و آموزش های ویژه برای تعیین استراتژی قیمت که موجبات رقابت پذیری در بازارهای جهانی 

را فراهم می کند، نیازمندند. 
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1) Cuervo

2-2- عوامل موثر بر موفقیت بنگاه های صادراتی
مهم  بسیار  در یک شکور  بنگاه های صادراتی  موفقیت  برای  اقتصادی  و  نهادی  محیط  کلی  به طور 
هستند. چنان که در شکل )۱( مالحظه می شود، رابطه قوی بین کیفیت محیط کسب وکار و پیچیدگی 

بنیان، کیفیت  اقتصاد دانش  به طور کلی کشورهای دارای  استراتژی شرکت ها وجود دارد و  فعالیت ها و 
محیط کسب و کار باالتری نسبت به سایر کشورها دارند.

محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و 
نوآوری و ساختار دولت می شود. محیط سیاسی می تواند توسعه بنگاه های صادراتی را تحت تأثیر قرار دهد. ایده های 
حمایت گرایانه و بازارهای در معرض اهداف سیاسی، تعداد رانت جویان و تصاحب ثروت به هزینه کارآفرینان مولد را 
افزایش می دهد. محیط حقوقی متناظر با نظام حقوقی الزم االجرا در هر کشور است. وجود و رعایت حقوق مالکیت 
از مهم ترین عوامل برای توسعه کسب و کارها محسوب می شود. محیط فرهنگی برحسب ارزش ها و  معنوی، یکی 
عقاید و مشروعیت فعالیت کارآفرینانه، انگیزه هایی برای بهره برداری از فرصت ها ایجاد می کند. ارزش هایی وجود دارند 
که تمجید موفقیت و پذیرش شکست، تغییر و خالقیت را پشتیبانی می کنند. محیط آموزشی و علمی مناسب عاملی 
کلیدی در خلق سرمایه انسانی است که از توسعه بنگاه ها و کارآفرینان پشتیبانی می کنند. ایجاد و توسعه کسب و 
کارها به دالیل مختلف به دانشگاه ها بستگی دارد، از جمله به دلیل آموزشی که ارائه می کنند و تحقیق و نوآوری که 
ایجاد می کنند. محیط فناوری و نوآوری کشور می تواند بر سطح دسترسی کسب و کارها به فناوری های پیشرفته تر 
تأثیرگذار باشد. ساختار دولت نیز می تواند بر جغرافیای اقتصادی و توسعه کسب و کارها و بنگاه های صادرات محور 
از آن که ساختار متمرکز دولتی، کارایی دولت را کاهش می دهد،  نهایت صرف نظر  باشد. در  تأثیر ویژه ای داشته 

می تواند بر جغرافیای اقتصادی شرکت ها نیز تأثیرگذار باشد )کوئروو۱ ، 2۰۰5(.

محیط نهادی

محیط اقتصاد کالنمحیط آموزشی و علمیمحیط سیاسی

محیط جغرافیایی )زیرساختار و خوشه ها(

ساختار تولید )صنایع و کشاورزی(

محیط مالی

فرآیند کارآفرینی

عملکرد )خلق ثروت(

کشف فرصت های
 کسب و کار

بهره برداری از 
فرصت های کسب و کار

ایجاد شرکت ها
منابع

سازماندهی
استراتژی

محیط فناوری و نوآوری

ساختار دولت

محیط فرهنگی

محیط حقوقی

محیط اقتصادی

شکل )۱(- الگوی مفهومی بسط یافته محیط کسب و کار براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین

منبع: شین )2۰۰3(
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محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کالن، محیط مالی، محیط جغرافیایی )زیرساختار و خوشه های 
صنعتی( و ساختار تولید )صنایع و کشاورزی( می شود. محیط اقتصاد کالن، توسعه شرکت ها را از طریق 
قرار می دهد و  تأثیر  بودجه( تحت  تعادل  )تورم،  اقتصادی  ثبات  اقتصاد،  و رشد  اندازه  مانند  متغیرهایی 
سیاست های اقتصاد کالن از جمله سیاست های پولی و مالی و ارزی در این زمینه اهمیت دارند. محیط 
مالی توسعه شرکت های جدید را به دو شکل الف( از طریق هزینه سرمایه و اثر آن بر تصمیمات سرمایه گذاری و 
ب( از طریق ویژگی های تأمین مالی شرکت های جدید یا ایده های کسب و کار جدید تحت تأثیر قرار می دهد )کوئروو، 
2۰۰5(. ساختار تولید )صنایع و کشاورزی( و شرایط صنعتی رایج در ناحیه، منطقه یا کشورها می تواند تفاوت ها در 
میزان بهره برداری از فرصت های کارآفرینان و خلق شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. محیط جغرافیایی )زیرساختار و 
خوشه های صنعتی(، میزان ایجاد شرکت های جدید را تحت تأثیر قرار می دهد. فرصت های کارآفرینانه در یک حوزه 
جغرافیایی از طریق افرادی مورد بهره برداری قرار می گیرد که در شرکت های آن منطقه آموزش دیده یا کار می کنند. 

فراهم بودن زیر ساختار یک منطقه یا کشور، می تواند هزینه تولید و توزیع شرکت ها را کاهش دهد.
در مورد محیط اقتصاد کالن، به طور کلی اگر کسری بودجه در سطح معقول، نرخ تورم کم و قابل پیش بینی 
)نااطمینانی تورم اندک(، نرخ ارز رقابتی و نزدیک به سطح تعادلی و تراز پرداخت ها مناسب رشد و توسعه اقتصادی 
باشد، در این صورت محیط اقتصاد کالن شرایط باثباتی خواهد داشت )بانک جهانی۱، ۱993(. با این وجود باید اشاره 
کرد که آنچه برای کارآفرینی و رشد و توسعه کسب وکارها مضر است، بی ثباتی2 و نه نوسان3 است. حتی ممکن است 
که در شرایطی تغییرات به هنگام در متغیرهای اقتصاد کالن مانند نرخ ارز و قیمت مواد اولیه یا کاالها و خدمات برای 

حفظ شرکت ها از آسیب الزم باشد )بانک جهانی، ۱99۰، ص: 5؛ ۴IMF، 2۰۰3؛ کروئگر5، 2۰۰6(. 

2-1- مروری بر مطالعات پیشین
خالصه ای از مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی در جدول )۱( ارائه شده است.

جدول )۱(- خالصه مطالعات داخلی و خارجی

نتایجنمونه مورد مطاالعه و روش پژوهشپژوهشگران

اقتصاد ایران، ۱38۰-۱3۴۰طیبی و مصری نژاد )۱38۱(
روش خودگرسیونی با وقفه های 

گسترده

سرمایه گذاری، نرخ ارز و قیمت نسبی صادرات 
در بلندمدت بر عرضه صادرات غیرنفتی اثر مثبت 
دارد، اما اثر متغیر مصرف بر صادرات غیرنفتی در 

بلندمدت منفی است.

سلطانی شیرازی و خیراندیشه 
)۱387(

صادرات غیرنفتی در استان فارس، 
۱378-۱385

تحلیلی-توصیفی

در سال های ۱385-۱378، 23/2 درصد از ارزش 
کل صادرات غیرنفتی فارس از طریق گمرک 
فارس و باقیمانده )76/8 درصد سهم ارزشی( 
از طریق سایر گمرکات به خارج از کشور صادر 

شده است.

دریساوی بهمنشیر و همکاران 
)۱389(

آشنایی نامناسب با شبکه اینترنت و تجارت، روش تحلیل عاملی
بازاریابی و تبلیغات نامناسب، مشکالت مربوط به 
تأمین اعتبار و نقدینگی از بانک ها جهت صادرات 
کاال، و عدم توان رقابت کشور با کشورهاي هدف 
در اعطاي اعتبار مالی، از عوامل موانع صادرات 

در استان خوزستان است.

مطالعات داخلی
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اقتصاد ایران، ۱38۰-۱338راسخی و شهرازی )۱39۰(
روش رگرسیونی

اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران مثبت و 
نامتقارن است. همچنین، اثر نوسانات نرخ ارز 
بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه 

اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی 
ایران نیز تأیید می گردد که این می-تواند ناشی 

از احساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به 
ریسک و رفتار برشی آنان باشد.

اقتصاد ایران، ۱386-۱353دژپسند و همکاران )۱39۰(
روش خودگرسیونی با وقفه های 

گسترده

صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت 
متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تأثیر 

قابل مالحظه و تعیین کننده است، به طوری که 
نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تأثیر مثبت 

بهره وری، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص 
داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد. البته با توجه 
به وجود مشکالت مبنایی که در بخش تولید و 
صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج 
برآورد شده، نرخ ارز تأثیر معناداری بر صادرات 

غیرنفتی ندارد.

اقتصاد ایران ۱387-۱356یاوری و همکاران )۱39۰(
روش خودگرسیونی با وقفه های 

گسترده

با اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، سطح 
صادرات غیرنفتی کاهش یافته، اما سیاست تک 
نرخی شدن ارز تأثیر مثبتی بر افزایش صادرات 

غیرنفتی ایران داشته است.

اردکانی و صیادی تورانلو 
)۱39۱(

صنایع نساجی استان یزد
روش تحلیل عاملی

کیفیت محصوالت نساجی و نگرش راهبردی 
برای حضور در بازارهای جهانی، از مهم ترین 

عوامل تأثیرگذار بر توسعه صادرات این 
محصوالت است.

دائی کریم زاده و همکاران 
)۱393(

اقتصاد ایران، ۱358-۱388
روش اقتصادسنجی تصحیح خطای 

برداری

اثر نرخ ارز حقیقی، درآمد جهانی، تولید ناخالص 
داخلی، رابطه مبادله و بهره وری نیروی کار )در 
بخش غیرنفتی( بر صادرات غیرنفتی مثبت بوده 
است. تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر مثبت بر 

صادرات غیرنفتی داشته است و افزایش ظرفیت 
تولیدی کشور، سبب رشد تولید در صنایع 

مختلف از جمله بخش های صادراتی می شود. 
افزایش در رابطه مبادله و بهره وری نیروی کار 

نیز سبب افزایش انگیزه تولیدکنندگان در تولید 
کاالهای صادراتی شده و در نتیجه صادرات 

غیرنفتی افزایش می یابد.

آذربایجانی و همکاران 
)۱39۴(

اقتصاد ایران، ۱37۴-۱39۰
خود توضیح با وقفه هاي گسترده

یارانه بیمه صادراتی در بلندمدت و کوتاه مدت 
تأثیر مثبت بر عرضه صادرات غیرنفتی دارد.
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اقتصادهاي کوچک کشورهاي در حال ساتیاگو۱ )۱989(
توسعه

در صورت کاهش یارانه هاي صادراتی، کسري 
تجاري را به دنبال دارد که کشش قیمتی 

صادرات باال و قیمت هاي داخلی داراي ثبات 
نسبی هستند. همچنین در صورت پایین بودن 
کشش قیمتی صادرات و یا تغییر قیمت هاي 
داخلی، افزایش یارانه هاي صادراتی، کسري 

تجاري را افزایش می   دهند

در دهه ی ۱98۰ میالدی سطح گسترده ی اقتصاد ترکیه، ۱99۰-۱983توگان2 )۱993(
نرخ هاي یارانه ی اقتصاد و سطح پراکندگي 
بین صنعتي محرک ها، به طور قابل توجهي 
کاهش یافته است. همچنین صنایع رقیب 

صادراتي و وارداتي ترکیه بیش از بخش هاي 
دیگر از محرک هاي صادرات بهره برده اند.

درآمدهای به دست آمده از اعطای مشوق های اقتصاد آمریکا، 2۰۰۰-۱98۴دسایی و هاینس3 )2۰۰۱(
مالیاتی به صادرات نسبت به هزینه های آن 

بیشتر است.

53 بنگاه در مالزی، 2۰۰۱-۱99۱ احمد و همکاران۴ )2۰۰2(
روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی

افزایش مشوق های صادراتی منجر به توسعه ی 
صادرات در بخش های مختلف اقتصادی در 
بنگاه های مورد بررسی می   شود. با توجه به 

نتایج، پیشنهاد شده است که دولت مشوق هایی 
که باعث کاهش هزینه های صادرات می   شود را 

گسترش دهد.

سیستم بیمه صادرات به افزایش عرضه صادرات اقتصاد ژاپنجای )2۰۰6(
در ژاپن کمک نکرده است.

مارتینکوس و کاربالو5 
)2۰۱۰(

اقتصاد کاستاریکا، 2۰۰۱-2۰۰6
روش اقتصادسنجی تفاوت در تفاوت

مشوق های صادراتی منجر به افزایش صادرات 
محصوالت تولیدی در بنگاه های مورد بررسی 

شده است.

68 مدیر ارشد شرکت صادرات در اوسامه و همکاران )2۰۱5(
شرکت های صادرات سودان

برنامه های ارتقاء صادرات به طور قابل توجهی بر 
عملکرد صادرات تأثیر می گذارد. همچنین رابطه 

قابل توجهی بین برنامه های ارتقاء صادرات و 
سودمندی درک شده وجود دارد.

مطالعات خارجی
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3- تجربیات سایر کشور در حمایت ها و مشوق های صادراتی 
به طور کلی تجربه سایر کشورها در حمایت از صادرات و اعطای مشوق های صادراتی را می توان به 

صورت جدول )2( خالصه کرد:

جدول )2(- خالصه سیاست های مشوق صادرات در کشورهای مختلف

خالصه سیاست های اتخاذ شدهکشور

- سیاست کلی دولت در راستای حمایت و تشویق از تولید به ویژه تولیدات صادارتی تدوین گردیده است.چین
- هزینه برق مصرفی برای کارخانجات از هزینه برق مصرف خانگی ارزانتر است.

- دولت چین تا پنجاه درصد هزینه حق بیمه کارگران را می پردازد.
- نرخ پرداخت مالیات برای کارخانجات در کمترین حد خود قرار دارد.

- تعرفه واردات مواد اولیه کارخانجات پایین است.
- سیاست دولت بر این است که هزینه های تولید کاال در سطح نازل حفظ شوند.

- سرمایه گذاران خارجی احداث کننده واحد تولیدی در کشور چین تا پنجاه سال از پرداخت مالیات معاف 
خواهند بود.

- اعطاء تسهیالت بانکی با نرخ 5 درصد به کارخانجات که این میزان هشتاد درصد نیاز کارخانجات را برآورده 
می کند، وام های مزبور حداکثر زمانی یک ماه در اختیار مدیران کارخانجات قرار می دهند.
- فرهنگ احترام به بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی در چین توسعه و فراگیر شده است.

- سیاست جدید چین برکاهش مالیات صادرات است تا بدینوسیله ساختار توان مالی شرکت ها و بنگاه های 
صادراتی را تقویت گردد.

- به صادرکنندگان در ازای صادراتی که انجام می دهند، براساس ارزش صادرات 5 تا 2۰ درصد یارانه تعلق 
می گیرد.

- از سیاست های دیگر دولت چین پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز این سیاست ها تا سال 2۰۰7 ادامه خواهد 
داشت.

- استرداد مالیات پرداخت شده۱ کارخانجات در مقابل صادراتی که انجام داده اند، بر حسب فرمولی که بکار 
گرفته می شود مالیات پرداختی را باز پس می گیرند.

بازار آن کاال،  - برای هر کشوری تعرفه خاصی در نظر گرفته می شود و برای حفظ توان رقابتی و سهم 
مابه التفاوتی به صادر کننده پرداخت می شود تا کاال با قیمت مناسب تری به بازار هدف صادر گردد. 

- در مواردی که احتمال ورشکستگی واحد تولیدی وجود دارد، ظرف حداکثر هفت روز تسهیالت الزم با 
بهره کم به منظور احیا فعالیت های تولیدی به کارفرما پرداخت می شود.

- دولت در این کشور به جای ترویج صادرات از طریق بازار آزاد، با استفاده از سیاست های تجاری فعاالنه کره جنوبی
صادرات، به رشد صنعت این کشور کمک کرده است. 

این صورت، واردات  بود. در غیر  ادغام شود، مجاز  باشد در صادرات  اگر قرار  - واردات به طور کلی فقط 
محدود شده بود. 

- سیاست تعیین اهداف صادراتی، در مورد محصوالتی به کار می رفت که در معرض صرفه جویی های ناشی 
از مقیاس قرار داشتند.

- بخش بانکی دولتی وام های بلندمدتی با نرخ های بهره ترجیحی پایین در اختیار صنایع قرار داد.
از جنگ و  از کمک های مالی آمریکا و ژاپن پس  - سرمایه گذاری مستقیم دولت و هدایت منابع حاصل 

استقراض خارجی نیز در تشکیل سرمایه اولیه صنایع.
- استفاده از مشوق های مالیاتی به عنوان ابزار دیگری در حمایت و انباشت سرمایه.
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- استرداد مالیات اخذ شده از کاالهای صادراتی به صادرکنندگان. ترکیه
- معاف از عوارض پرداخت مستقیم بر کاالهای صادراتی.

- حمایت از انرژی حمل و نقل از صادرکنندگان )عودت مالیات سوخت به صادرکنندگان(.
- قبول هزینه های صورت گرفته در عوارض صادراتی به عنوان بدهی های معوقه مالیاتی صادر کننده.

- کمک مالی و تسهیالت بانکی ارزان قیمت جهت پروژه های تحقیقاتی صادرکننده و توسعه آن ها، اخذ 
گواهینامه های کنترل کیفیت داخلی و بین المللی، دسترسی به بازارهای صادراتی، خدمات آموزشی پرسنل 
شرکت صادر کننده، استخدام نیروی متخصص، ایجاد دفاتر ارتباطی و مراکز فروش در داخل و خارج از 
قابلیت  با  نمایشگاه های اختصاصی  کشور، ترکی نمودن محصوالت و توسعه محصوالت ترک و حضور در 

صادراتی در داخل و خارج کشور.

- معافیت کامل درآمدهای صادراتی از پرداخت مالیات.هند
- اعطای تسهیالت اعتباری به پول ملی )روپیه( و ارزهای معتبر با سود نازل به صادرکنندگان.

تضمین  »بنگاه  توسط  از صادرات  ناشی  دادن خطرات  قرار  پوشش  تحت  و  صادراتی  اعتبارات  تضمین   -
اعتبارات صادراتی هند«.

- واگذاری %6۰ ارزهای صادراتی به صادرکنندگان و عدم الزام به فروش آن به شبکه بانکی.
- ایجاد بیش از 6 منطقه پردازش صادرات در نقاط مختلف کشور و اعطای امتیازات خاص به آن ها. از جمله 
این امتیازات می توان به اعطای اجازه صدور %25 تولیدات واحدهای صددرصد صادراتی مناطق مزبور به 
داخل خاک هند اشاره کرد، ضمنأ صدور کاال به این مناطق از کلیه مزایای مربوط به صادرات برخوردار است.
- بازپرداخت حقوق گمرکی مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی به کار رفته در ساخت کاالهای صادراتی 

به منظور جلوگیری از خواب سرمایه واحدهای تولیدی-صادراتی.
- در کشور هندوستان پارک های الکترونیک یا پارک های فناوری نرم افزار۱ از پرداخت مالیات و تعرفه گمرکی 

و عوارض گوناگون معاف هستند.
- به واحدهای صادراتی، پروانه های خاصی برای ورود کاال بدون پرداخت حقوق گمرکی اعطا می شود. 

- هر فرد حقیقی یا حقوقی که ماشین آالت صنعتی را بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض متعلقه از 
خارج وارد کنند باید متعهد شود که شش برابر ارزش آن، کاال یا محصول تولید شده به خارج صادر کند. 

- منابع و تجهیزات الزم را برای پشتیبانی از صادرات تجهیز و در خدمت این سیاست قرار داده است.اندونزی
- در اجرای قوانین سرعت الزم داده شده و احترام به قانون و حاکمیت آن به عنوان یک ضرورت مطرح 

گشته است.
- تا آنجا که ممکن بوده، محدودیت های اجرایی برای صادرات از میان برداشته شده است.

- عضویت در سازمان ها و اتحادیه های بازرگانی بین المللی اندونزی.
- توسعه مؤسسات بانکی و اعتباری.

- ساخت زیربنای تأسیسات صادراتی مانند ایجاد بنادر با استعداد پذیرش کشتی های بزرگ باربری.
- توجه به بسته بندی کاالها و کمک به تأمین آن به نحوی که دولت از منابع ارزی خود به تأمین مواد اولیه 

مورد نیاز بسته بندی کمک می نماید.
- کمک به ایجاد شرکت های بزرگ بازرگانی برای صادرات که برای ورود به بازارهای بین المللی تجهیز و 

آماده شده اند.

1) Software Technology Parks
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بنگاه های  به  دولتی،  سازمان های  توسط  آن ها  پردازش  و  اطالعات  جمع آوری  عالوه بر  اندونزی  دولت   -
خصوصی که عالقه مند به عضویت و استفاده از نظام های بین المللی هستند، یاری می رساند.

- معافیت مالیاتی بر درآمدهای صادراتی که انگیزه قابل توجهی برای صادرات و فعالیت در آن به شمار 
می رود.

- معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی جهت ورود مواد خام و کاالهای واسطه ای برای تولید و صدور 
تخفیف های خاص در هزینه های حمل و نقل به ویژه در کشتی ها و وسایل حمل و نقل دولتی.

- استرداد حقوق و عوارض گمرکی در ورود مواد اولیه و قطعات به کار رفته در تولید در موقع صدور کاالها.
- پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان، اعطای تضمین های صادراتی و استقرار نظام بیمه صادراتی.

- بیمه صادراتی به منظور جبران خسارت های سیاسی و تجاری و سرمایه گذاری.
- کمک به بنگاه ها برای بازاریابی و تبلیغات.

- اعطای اعتبارات ترجیحی با نرخ کمتر از ده درصد. 
ورود  برای  را  معافیت های خاصی  فرآورده ها. دولت  ارتقاء سطح کیفی  برای  تکنولوژی  انتقال  به  - کمک 

تکنولوژی پیشرفته به ویژه در زمینه تولید کاالهای صادراتی برقرار کرده است.
محصوالت  تولید  عادی جهت  بهره  نرخ  با  مقایسه  در  درصد(  )ده  پایین  بهره  با  مالی  اعتبارات  اعطای   -

صادراتی و همچنین اعطای اعتبارات بلندمدت به صادرکنندگان با نرخ های مناسب.
- دولت اندونزی برای نو کردن ماشین آالت برای آن دسته از صنایعی که امکان صادرات کاالهای خود را 
دارند، اعتبار خاصی را با بهره ارزان تخصیص داده است. سقف اعتبارات بانکی برای خرید ماشین آالت تا 5۰ 

درصد کل سرمایه گذاری است. 
- تثبیت قوانین و مقررات صادراتی به منظور جلب اطمینان سرمایه گذاران صنعتی و تولیدی. 

- استفاده از سیاست های پولی در جهت توسعه صادرات شکل گرفته و ارزش پول کاهش یافته است.

- اصالح برنامه ضمانت اعتبارات صادراتی: در حال حاضر چهار برنامه اعطای امتیازات قبل از حمل۱ و بعد از بنگالدش
حمل، ضمانت جامع و ضمانت مالی کل در آمد قبل از حمل، تحت برنامه های ضمانت اعتباری صادراتی برای 
پوشاندن ریسک های مربوط به اعتبار صادراتی در داخل کشور و به موازات آن پوشش ریسک های سیاسی و 

تجاری حادث در خارج از کشور انجام می شود. 
- قابلیت تبدیل تاکا: به دنبال اعمال سیاست های توسعه صادرات در بازارهای آزاد جهانی، امکان تبدیل 
تاکا در حساب جاری فراهم گردیده است. درآمدهای صادراتی برای تأمین مورد نیاز واردات، قابل تبدیل به 

ارزهای خارجی خواهند بود.
- استفاده از ارزهای خارجی توسط صادرکنندگان: صاردکنندگان مجاز به نگهداری ۴۰ درصد از ارزهای 

خارجی حاصل از صادرات خود در حساب های ارزی خود خواهند بود.
- صندوق توسعه صادرات: کمک ها و حمایت های زیر از طریق صندوق توسعه صادرات به تولید کنندگان و 
صادرکنندگان اقالم غیرسنتی و جدید )مشتمل بر محصوالتی که در برنامه توسعه محصول و تنوع بخشی به 

بازارهای پیش بینی شده اند( اعطا می شود.
الف( سرمایه الزم برای مشارکت با شرایط ساده و با نرخ بهره کمتر.

ب( کمک به کسب تکنولوژی خارجی و ارائه مشورت برای توسعه محصول و تنوع بخشی.
ج( کمک در زمینه انجام بازاریابی خارجی و مشارکت در نمایشگاه های خارجی

د( کمک به ایجاد نمایشگاه های عرضه و فروش و ایجاد تسهیالت مربوط به انبارداری.

1) Pr-shipment



هـ( کمک به مشارکت در برنامه های کارآموزی در خارج از کشور در مورد توسعه محصول و بازاریابی به 
منظور توسعه مهارت های فنی و بازاریابی.

و( دیگر کمک های الزم برای فعالیت های مربوط به توسعه محصول و بازار.
ز( افزایش محدوده زمانی مربوط به تطابق اعتبارات از ۱8۰ روز به 27۰ روز.

- در وزارت بازرگانی، بخشی به عنوان بازرگانی خارجی و منحصراً در زمینه صادرات صنعتی تأسیس گردید مالزی
که مسؤلیت اصلی آن کمک و راهنمایی به صنعت برای ورود به بازارهای خارجی است.

- وزارت بازرگانی برای گسترش صادرات اقدام به ایجاد دفاتر دائمی  در مراکز مهم تجاری دنیا کرده که تعداد 
آن ها از 3۰ دفتر تجاوز نموده است. 

- اقدام دیگر انتخاب تعرفه های ترجیحی در مورد اعضای اتحادیه آ.سه.آن بوده است. این اقدام عالوه بر این 
که محدودیت واردات به این کشور را کاهش داده است، موجب افزایش صادرات به کشورهای عضو آ.سه.

آن نیز شده است.
- سازمان هایی اختصاصی در بخش های مختلف اقتصاد برای بازاریابی حمایت از صادرات تشکیل گردیده 
تا در زمینه صادراتی کردن فرآورده ها کمک به مقدمات ساخت و زیر بناهای الزم برای مبادالت تجاری، 
فعالیت نمایند. از جمله این سازمان ها می توان به »سازمان مالزیایی بازاریابی کشاورزی«، »سازمان مالزیایی 
صنایع غذایی«، »هیأت بازاریابی صنایع الوار و چوب«، »سازمان بیمه اعتباری صادرات مالزی« اشاره نمود.

- توسعه خدمات بانکی چه با افزایش تعداد بانک های داخلی و چه با تأسیس بانک های خارجی.

- اعطای اعتبارات میان مدت و بلندمدت به تولیدکنندگان صنعتی، به ویژه صادرکنندگان این کاالها توسط تایلند
بانک های داخلی.

- تشکیل سازمان های مختلف صادراتی مانند سازمان مرکزی بازاریابی شکر.
- ایجاد تسهیالت برای استفاده از منابع مالی خارجی برای خرید ماشین آالت صنعتی، صادراتی.

- اعطای جایزه و پاداش برای عملکرد صادراتی برحسب حجم و میزان صادرات و نوع کاالهای صادراتی.
- مذاکره و تفاهم با کشورهای منطقه به منظور کاهش محدودیت های گمرکی برای ورود و صدور کاالها 

بین کشورها.
- معافیت مالیاتی بر درآمدهای صادراتی تا سقف معین.

- معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مواد خام و کاالهای واسطه ای وارداتی که در تولید کاالهای 
صادراتی به کار می روند.

- حمایت کامل از سرمایه گذاری خارجی جهت ایجاد کارخانه و مراکز تولید محصوالت صادراتی تا میزان 
۱۰۰ درصد مالکیت شرکت ها.

- کمک به صادرکنندگان در زمینه تأمین هزینه های بازاریابی و تبلیغات.
- تجهیز نمایندگی های تایلند در خارج از کشور برای کمک به صادرات و جمع آوری اطالعات. در واقع تایلند 

از دیپلماسی برای ایجاد همکاری ها و توسعه اقتصادی خود سود می جوید. 
- هدایت سرمایه گذاران تایلندی برای سرمایه گذاری در کشورهای هندوستان و چین و ایجاد پایگاه های 

تولیدی در این کشورها. 
- بسط و توسعه روابط سیاسی و تجاری با دیگر کشورهای جهان )عالوه بر آمریکا-ژاپن، چین و روسیه( برای 

انجام مبادالت تهاتری و فروش برنج.
- ایجاد تشکل ها و اتحادیه های صنعتی و صادراتی همراه با تأسیس شرکت های بزرگ صادراتی- صنعتی

- تأسیس صندوق های تخصیص مالی جهت حمایت از صادرات و پروژه های عظیم صنعتی برای صدور کاالها 
و تضمین و بیمه نوسانات ارزی.
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- آزادسازی تجارت و کاهش دخالت در امور تجارت.آرژانتین
برای سرمایه گذاری و فروش شرکت ها و کارخانه های دولتی  ایجاد تسهیالت  از طریق   - خصوصی سازی 

به مردم و حتی به سرمایه گذاران خارجی به قیمت هایی که با انگیزه فوق العاده برای خریداران همراه بود.
با کاهش واردات و تشویق صادرات، تثبیت  اقتصادی که کنترل مصرف داخلی  اعمال سیاست ریاضت   -

حقوق و دستمزدها و مهار اتحادیه ها و تشکل های کارگری از مظاهر آن بوده است.
- صنعتی کردن کشور به ویژه در صنایعی که آرژانتین دارای مزیت های نسبی است )مانند صنایع تبدیلی 
غذایی( و همچنین توجه خاص به صنایع سنگین و مادر مانند فوالدسازی، صنایع پتروشیمی، پالستیک سازی 

و تولید و سائط نقلیه.
اتحادیه  از جمله  اتحادیه  اتحادیه های منطقه ای را بسیار جدی گرفته و در چندین  - آرژانتین حضور در 
ادغام اقتصادی آمریکای التین، سازمان حوزه رودالپاتا، سازمان سیستم اقتصادی آمریکای التین، گروه ریو، 

سازمان کشورهای آمریکایی، بازار مشترک آمریکای جنوبی )مرکوسور( عضویت یافته است.
- با توجه به خدمات رفاهی از نظر تأمین رضایت و امنیت اجتماعی، اهمیت ویژه ای را برای این کشور در 
برداشته است. از این نظر آرژانتین در وضعیتی به مراتب بهتر از سایر کشورهای التین قرار دارد، تا آنجا که 

حدود ۴۰ درصد بودجه دولت صرف این خدمات می گردد.
- استفاده از منابع خارجی، وام یا سرمایه گذاری در سرلوحه سیاست های جدید آرژانتین قرار گرفت. 

- انتخاب اولویت های صنعتی و تأکید بر صنایع مشکی به منابع داخلی )صنایع غذایی و تبدیلی( و صنایع 
فلزی و شیمیایی.

- ایجاد آمادگی و زمینه های قانونی برای پذیرش سرمایه های خارجی.
- توسعه خدمات و نیازمندی های اقتصاد کشور )حمل و نقل و نیرو( به عنوان زیربنای توسعه صنعتی.

- کاهش و حذف مالیات درآمد حاصل از صادرات. 
- پذیرش هزینه های بازاریابی و ایجاد نمایشگاه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی.
- معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ماشین آالت صنعتی و کاالهای واسطه ای.

- کاهش تدریجی سهمیه بندی واردات و کنترل آن از طریق تعرفه.
- عدم دریافت حقوق و عوارض گمرکی در زمینه ورود موقت کاالها در بخش صنعت.

- آزاد سازی نرخ ارز و تثبیت نرخ آن از طریق اعمال سیاست های ارشادی.
- تبدیل درآمدهای صادراتی به گواهینامه های ارزی قابل فروش در بازار آزاد ارز.

- اعطای اعتبارات ارزی موقت برای صادر کنندگان.
- کمک به صنایع برای اعمال شیوه های کنترل کیفیت و صادرات صنعتی با استانداردهای تعیین شده. 

- کمک به انتقال تکنولوژی در صنایع. 
- تجهیز نمایندگی های سیاسی در زمینه فعال شدن در بخش اقتصادی.

- کمک به برگزاری نمایشگاه های داخلی.
- اعطای کمک های مالی و تخفیف مالیاتی برای پژوهش های صنعتی.

- کمک به ایجاد مراکز طراحی و بسته بندی کاالها.

مالیات فروش برزیل  ،)IPI( مالیات کاالهای صنعتی  از جمله  مالیات ها  از  از بسیاری  صادرات کاالها و خدمات 
)ICMS(، تأمین مالی امنیت اجتماعی )COFINS(۱، مالیات برنامه همگرایی اجتماعی )PIS(2 معاف 

است. 
- همچنین کاالهایی که صادرات مجدد خواهند شد، از تعرفه های واردات معافند.

منبع: یافته های پژوهش
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4- حقایق آشکار شده
در ایران نیز یکي از استراتژي هاي مهم در توسعه ی اقتصادی کشور، گسترش صادرات غیرنفتي است که همواره 
در برنامه هاي توسعه ی اقتصادي کشور در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در ایران، طی دهه های اخیر 
رشد و توسعه ی صادرات غیرنفتی، بیشتر در سال هایی که درآمد حاصل از صادرات نفت کاهش یافته، مورد توجه قرار 
گرفته است. در این راستا در نمودار )2( روند رشد درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی طی دوره ۱396-۱357 ارائه 
شده است که با توجه به آن، در بیشتر سال هایی که اقتصاد ایران با کاهش رشد درآمدهای صادرات نفتی مواجه بوده، 

به توسعه ی صادرات غیرنفتی توجه شده است.

همچنین بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی   ایران، قبل از افزایش درآمدهای نفتی، 
درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی بسیار پایین بوده و تا سال ۱3۴۴ صادرات غیرنفتی کمتر از ۱۰۰ میلیون دالر 
گزارش شده است. اما پس از افزایش درآمدهای نفتی تا پیش از انقالب به حدود نیم میلیارد دالر رسید. سپس بعد 
از انقالب تا سال ۱36۴، روند صادرات غیرنفتی نزولی بود؛ اما در سال ۱365 این روند افزایش یافت و تا سال ۱369 
که سال شروع سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی بود، میزان صادرات غیرنفتی به حدود یک میلیارد دالر رسید. 
همچنین طی دوره ۱373-۱372 با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، میزان صادرات غیرنفتی به حدود 3/7 و 
۴/8 میلیارد دالر رسید که بیشترین ارزش صادرات غیرنفتی طی چهار دهه ی قبل از آن بود. در سال های بعد از آن 
همواره ارزش صادرات غیرنفتی حدود سه میلیارد دالر بوده است )محنت فر و خاک پور، ۱38۴(. همچنین بر اساس 
نمودار )3( که در آن درآمد صادرات غیرنفتی طی دوره ۱396-۱357 ارائه شده است، صادرات غیرنفتی از شروع 
اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی اول )که در سال ۱368 به تصویب رسید( به بعد، دارای روند صعودی بوده است.

نمودار )2(- روند رشد درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی طی دوره ۱357-۱396

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی   ایران
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5- الگو، داده ها و روش پژوهش
الگو برای شناسایی عوامل تعیین کننده های صادرات غیرنفتی گروه های  در این قسمت سعی می شود که یک 
از  مالیاتی در گسترش صادرات هر یک  اعطای مشوق های  تعیین نقش  ویژه  به  و  ایران  اقتصاد  کاالیی مختلف در 
گروه های کاالیی HS طی دوره ی زمانی ۱396-۱376 تصریح شود. در تصریح این الگو سعی می شود که از متغیرهای 
این  با وضعیت  الگویی متناسب  ادبیات نظری،  بر مبنای نظریه های مطرح شده در  بتوان  تا  استفاده شود  متفاوتی 
گروه های کاالیی ارائه شود. البته شایان ذکر است که یک الگو هیچ گاه قادر به توصیف دقیق و کامل واقعیت های 

موجود در یک اقتصاد نیست.
اقتصاد ایران به منظور گسترش و توسعه ی صادرات غیرنفتی و افزایش توان رقابتی بنگاه های اقتصادی داخلی در 
صحنه ی تجارت بین الملل از سال ۱373 به بعد، به منظور حمایت و ارائه ی تسهیالت مالی به صادرکنندگان، اقدام 
به تأمین مالی مؤسسات مالی از جمله بانک توسعه ی صادرات کرد. همچنین یکی از سیاست های اتخاذ شده برای 
ایجاد تمایل در صادرکنندگان و افزایش مزیت نسبی در بنگاه های داخلی در ایران، معافیت مالیاتی بر درآمد مستقیم 
صادرکنندگان است که در ماده ی ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱38۰ در نظر گرفته شده است. بر 
اساس این ماده، صد درصد )%۱۰۰( درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی 
و 5۰ درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کاالها، مشمول معافیت مالیاتی می   گردند. این در حالی است که بر اساس 
آمار اعالم شده از سوی سازمان توسعه ی تجارت ایران، در سال هایی که اجرای این طرح با جدیت بیشتری اجرا و 

پیگیری شده، افزایش صادرات غیرنفتی مشاهده شده است. 
بنابراین در این مطالعه، موضوع مذکور یعنی نقش سیاست های اتخاذی دولت )از جمله اعطای مشوق های مالیاتی 
به صادرکنندگان و تسهیالت بانکی( در گسترش صادرات غیرنفتی در قالب فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین 
با توجه به نظر پورتر )۱99۱( که معتقد است تأثیر دو عامل اقدام های دولت و رویدادهای اتفاقی دارای اهمیت است، 
بنگاه ها در کشوری که سریع ترین امکان برای توسعه ی تخصص گرایی در کسب دانایی و مهارت به آن ها اعطاء و آن ها 
به سوی گسترش مزیت های خود هدایت شوند، به مزیت رقابتی دست می یابند. بنابراین، با توجه به نظریه پورتر و 
همچنین اقدامات سیاست گزاران در ایران برای افزایش صادرات غیرنفتی، متغیر تسهیالت اعطایی سیستم بانکی به 

بخش صادرات و متغیر مجازی برای سال های اعطای مشوق های مالیاتی، وارد الگو می شود.
از طرف دیگر با توجه به این که سود بنگاه های اقتصادی تحت محدودیت هزینه ی ثابت به حداکثر می رسد، پس 
عرضه ی کاالهای صادراتی تحت تأثیر مستقیم تغییرات قیمت و اندازه ی اقتصادی کشور صادرکننده قرار می گیرد. 

نمودار )3(- روند درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی طی دوره ۱357-۱396

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی   ایران
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بنابراین، متغیرهایی که می تواند معرف اندازه ی اقتصادی و تغییرات قیمت کشور صادرکننده باشد، تولید ناخالص 
داخلی و شاخص قیمت کاالهای صادارتی کشور مبدأ است. عالوه براین، تولید ناخالص داخلی هر کشوری می تواند 
نشان دهنده ی ظرفیت تولیدی اقتصادها باشد، بنابراین می توان رابطه ای مثبت بین متغیر تولید ناخالص داخلی و 
عرضه ی صادرات در نظر گرفت. همچنین بر اساس دیدگاه های نظری اگر تولید با انگیزه ی صادراتی باشد، عاملی در 
جهت رشد صادرات است. از طرف دیگر، اگرچه نقش قیمت نسبی در تابع عرضه ی صادرات به عنوان عامل تعیین 
کننده سودآوری صادرات دیده می شود و لذا عالمت مورد انتظار ضریب آن، مثبت است، اما در بلندمدت نوسانات 
آن می شود؛ پس  به کاهش  منجر  و  اثر می گذارد  کاالهای صادراتی  بر رشد عرضه  نهایتاً  و  تولید  بر رشد  قیمتی، 
می توان یک رابطه ی تعاملی را بین قیمت کاالهای صادارتی، تولید و صادرات غیرنفتی متصور شد که تغییرات آن ها 
آثار کوتاه مدت و بلندمدت را روی یکدیگر ایجاد می کند. از آن جایی که این مطالعه بر داده های خرد متمرکز است و 
صادرات را در گروه های کاالیی مختلف HS مورد ارزیابی قرار می دهد، دسترسی به اطالعات مربوط به تولید تک تک 
بانک مرکزی  از  نبوده است. ولی اطالعات مربوط به شاخص قیمت کاالهای صادراتی  امکان پذیر  گروه های کاالیی 

استخراج شده است و به عنوان یک متغیر توضیحی وارد الگو شده است.
عالوه براین بر اساس ادبیات نظری موجود در زمینه صادرات، عرضه ی کاالهای صادراتی تحت تأثیر عوامل دیگری 
مانند سیاست های داخلی، نرخ ارز، تکنولوژی و رشد بازارهای داخلی قرار می گیرد. مهرآرا )۱385( و ولدخانی )۱376( 
در مطالعات خود صادرات غیرنفتی ایران را متکی بر متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز بازار آزاد می دانند؛ با این حال، 
طیبی و فرهادی کیا )۱379( در مطالعه خود به این نتیجه می رسند که چون در ایران همواره تضعیف پول ملی از 
نامه ای و... شکل گرفته است، بدین ترتیب کلیه ی  ارز، نرخ واریز  ارزی، نرخ های متعدد  طریق سیاست های پیمان 

تسهیالت، تشویق ها و محدودیت های ریالی و غیرریالی به صادر کننده، در نرخ مؤثر ارز صادراتی نمایان می گردند.
از نظر اقتصادی نرخ ارز حقیقی همان نرخ ارز اسمی است که تورم در داخل و نیز کشورهای خارجی مورد نظر 
را در خود دارد. اهمیت محاسبه ی این نرخ از آنجا ناشی می شود که نرخ ارز حقیقی می تواند به عنوان شاخصی برای 
رقابت پذیری تجارت خارجی کشور در نظر گرفته شود )نفری، ۱38۱(. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز حقیقی به دلیل 
ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغیری کلیدی محسوب شده و از این رو بسیاری از سیاست گذاران 
اقتصادی را به خود جلب کرده است؛ به طوری که این متغیر خود متأثر از سیاست های اقتصاد داخلی و خارجی و 
تحوالت اقتصادی بوده و خود منشأ تغییرات متغیرهای کالن اقتصادی از جمله صادرات است )اصغرپور و همکاران، 
۱39۱(. بر این اساس، از دیگر متغیر اثرگذار بر عرضه ی صادرات غیرنفتی در گروه های کاالیی مختلف HS، نرخ ارز 

حقیقی است. 
به طور کلی در این مطالعه با الهام از مطالعات ذکر شده در ادبیات موضوع و چگونگی تأثیرگذاری هر یک از 
متغیرها بر صادرات با توجه به ادبیات نظری، الگوی عرضه ی صادرات غیرنفتی در گروه های کاالیی مختلف HS به 

صورت زیر پیشنهاد می شود.

)۱(

که در آن                لگاریتم عرضه ی صادرات غیرنفتی حقیقی دالری به قیمت ثابت ۱383 در زمان t در گروه 
کاالیی j،               لگاریتم شاخص قیمت کاالی صادراتی در زمان t در گروه کاالیی j،              لگاریتم نرخ 
ارز حقیقی در زمان t،                لگاریتم سهم تسهیالت پرداختی به گروه های صادراتی از کل تسهیالت پرداخت 
شده توسط سیستم بانکی در زمان  t،          متغیر مجازی مربوط به زمان شروع اعطای مشوق های مالیاتی به 

صادرکنندگان در گروه های کاالیی مختلف و       نیز معرف باقی مانده ها است.
در مورد روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، با توجه به داده های اقتصادی و اطالعات موجود در گروه های 
کاالیی مختلف اقتصاد ایران و میزان صادرات این گروه ها و با استفاده از تحلیل های رگرسیونی در فضای داده های 

تابلوئی، اثر سیاست اعطای مشوق های مالیاتی بر صادرات این گروه ها تجزیه و تحلیل شود. 
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6- نتایج تجربی
پیش از برآورد الگوهای مورد نظر، به منظور جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب و اطمینان از ضرایب 
برآورد شده، ابتدا در این بخش با استفاده از آزمون لوین- لین- چو، آزمون ایم- پسران- شین و آزمون 
دیکی- فولر تعمیم یافته، پایایی متغیرهای الگوها ازیابی و در غالب جدول )3( ارائه شده است. بر اساس 

همه متغیرها در سطح پایا هستند.

عالوه براین در جدول )2( نتایج آزمون هم جمعی برای متغیرهای الگوها به روش کائو ارائه شده است. بر اساس 
نتایج، فرضیه ی عدم وجود رابطه هم جمعی بین متغیرها رد می شود. بنابراین، متغیرهای مورد بررسی در الگو هم جمع 

هستند و بدون نگرانی از رگرسیون کاذب، می توان این الگوها را برآورد کرد.

بر اساس آزمون های تشخیصی که نتایج آن در جدول )5( ارائه شده است، با توجه به آماره ی به دست آمده از 
F لیمر، روش تلفیقی رد و روش داده های تابلویی پذیرفته می شود. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون 
هاسمن۱ )۱978(، دلیلی برای رد روش اثرات تصادفی وجود ندارد. همچنین نتیجه آزمون ضریب الگرانژ پروش-پاگان 
نیز نشان می دهد که روش اثرات تصادفی باید انتخاب شود. با توجه به تأثیر مهم ناهمسانی پسماندهای الگو و وجود 
خودهمبستگی در برآورد ضرایب الگوی مورد نظر، الزم است پیش از پرداختن به هر گونه تخمین، درباره وجود یا عدم 
وجود واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی بررسی دقیقی صورت گیرد. بنابراین در جدول )5(، نتایج آزمون واریانس 
ناهمسانی به روش نسبت درست نمائی ارائه شده است که بر اساس آن، فرضیه ی واریانس همسانی رد و فرضیه ی 
مقابل آن پذیرفته می شود. همچنین در جدول )5(، نتایج آزمون خودهمبستگی به روش آزمون وولدریج2 )۱995( 
ارائه شده است که بر اساس آن، فرضیه ی عدم خود همبستگی نیز رد می شود. بنابراین، با توجه به وجود واریانس 

ناهمسانی و خودهمبستگی، الزم است براي تخمین الگو از روش FGLS در فضای اثرات تصادفی استفاده شود.

جدول )3(- آزمون ریشه واحد

جدول )۴(- آزمون هم جمعی کائو

منبع: یافته های پژوهش

منبع: یافته های پژوهش

1) Hausman
2) Wooldridge Test
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در ادامه نتایج مربوط به برآورد الگوی صادرات در گروه های کاالیی مختلف اقتصاد ایران طی دوره ۱376-۱396 
در جدول )6( گزارش شده و اثر سیاست اعطای مشوق های مالیاتی بر توسعه صادرات تک تک این گروه ها ارزیابی 

شده است.

جدول )5(- نتایج آزمون های تشخیصی

HS جدول )6(- نتایج تخمین الگوی صادرات در گروه های کاالیی

منبع: یافته های پژوهش

احتمالآماره tانحراف معیارمقدار ضریبنام متغیر
C9/۴۴۰/68۱3/89۰/۰۰

-۰/95۰/۰7-۱۴/2۴۰/۰۰

-۰/۴9۰/۰2-22/2۱۰/۰۰

۰/۱۰۰/۰33/63۰/۰۰

)۱(2/76۰/57۴/83۰/۰۰

)2(۱/۱۱۰/2۴۴/53۰/۰۰

)3(۰/83۰/3۱2/7۱۰/۰۰

)۴(۱/28۰/522/۴5۰/۰۱

)5(-۰/۴5۰/۱8-2/55۰/۰۱

)6(۱/8۱۰/39۴/5۴۰/۰۰

)7(۰/79۰/223/6۱۰/۰۰

)8(۰/۱۱۰/۱۴۰/82۰/۴۱

)9(۰/2۱۰/۱8۱/۱8۰/2۴

)۱۰(-۰/۱5۰/85-۰/۱8۰/86

tjLnPEX
tLnRER

tLnCredit

tjTime
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)۱۱(۱/۴8۰/522/83۰/۰۰

)۱2(-۰/3۰۰/۱7-۱/79۰/۰7

)۱3(۰/59۰/۱2۰/۰7۰/۰۰

)۱۴(-۰/۰9۰/28-۰/36۰/72

)۱5(۰/38۰/3۰۱/28۰/2۰

)۱6(-۱/68۰/28-6/۰۰/۰۰

)۱7(۰/52۰/222/3۴۰/۰۱

)۱8(۰/۴8۰/35۱/39۰/۱6

)۱9(۰/۰۰۰/3۱۰/۰2۰/99

)2۰(۰/2۱۰/2۴۰/86۰/39

)2۱(۱/۱۱۰/۴۰2/77۰/۰۱

)22(۱/2۱۰/333/66۰/۰۰

)23(۱/39۰/363/8۴۰/۰۰

)2۴(-۰/85۰/۴2-2/۰۰۰/۰۴

)25(۰/67۰/262/59۰/۰۰

)26(۱/۰7۰/۴۱2/6۱۰/۰۰

)27(۰/66۰/292/26۰/۰2

)28(۰/95۰/۱75/۴۱۰/۰۰

)29(۱/۱9۰/3۱3/85۰/۰۰

)3۰(۱/38۰/۱87/۴5۰/۰۰

)3۱(2/99۱/۰92/72۰/۰۰

)32(۰/92۰/۱56/۱3۰/۰۰

)33(-۰/25۰/۱7-۱/۴3۰/۱5

)3۴(۰/۱۰۰/۱2۰/8۱۰/۴2

)35(۰/39۰/۱33/۰2۰/۰۰

)37(۰/۰۰۰/77۰/۰۱۰/99

)38(۰/6۱۰/222/75۰/۰۰

)39(۱/68۰/۴33/9۱۰/۰۰

)۴۰(-۰/36۰/۱5-2/۴۴۰/۰۱

)۴۱(-۰/58۰/۱7-3/۴۱۰/۰۰
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)۴2(-۰/9۴۰/5۱-۱/86۰/۰6

)۴3(۱/56۱/79۰/87۰/39

)۴۴(۰/59۰/2۴2/۴۴۰/۰۱

)۴5(۰/352/۰3۰/۱7۰/86

)۴6(-۰/۴۰۰/27-۱/۴9۰/۱۴

)۴7(۰/8۴۱/۰7۰/78۰/۴3

)۴8(۰/87۰/2۱۴/۱9۰/۰۰

)۴9(۱/78۰/37۴/82۰/۰۰

)5۰(-۱/32۰/58-2/28۰/۰2

)5۱(-۰/2۱۰/3۴-۰/62۰/53

)52(-2/39۰/59-۴/۰۴۰/۰۰

)53(۰/56۰/39۱/۴2۰/۱7

)5۴(-۰/۱7۰/33-۰/53۰/59

)55(۱/27۰/26۴/95۰/۰۰

)56(۱/53۰/۱69/۴2۰/۰۰

)57(-۱/۰7۰/۱8-5/82۰/۰۰

)58(-۰/۴3۰/32-۱/3۴۰/۱8

)59(۰/۰6۰/33۰/۱9۰/85

)6۰(-۱/۱۱۰/79-۱/39۰/۱6

)6۱(-۰/77۰/37-2/۰5۰/۰۴

)62(-۰/9۰۰/53-۱/69۰/۰9

)63(۰/97۰/2۱۴/6۴۰/۰۰

)6۴(-۰/65۰/۱8-3/55۰/۰۰

)65(-۰/67۰/35-۱/۱9۰/۰5

)66(-۰/28۰/65-۰/۴3۰/67

)67(۰/6۰۰/66۰/92۰/36

)68(۰/86۰/۱8۴/8۱۰/۰۰

)69(۱/2۴۰/323/92۰/۰۰

)7۰(۱/63۰/237/۱9۰/۰۰
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)7۱(3/۱8۰/8۱3/93۰/۰۰

)72(۰/37۰/26۱/۴9۰/۱3

)73(۰/83۰/2۴3/۴9۰/۰۰

)7۴(۰/22۰/26۰/8۴۰/۴۰

)75(-3/5۴۱/56-2/27۰/۰2

)76(۱/۰7۰/۱۴7/۴۱۰/۰۰

)78(5/26۰/6۴8/25۰/۰۰

)79(2/53۰/۴95/۱6۰/۰۰

)8۰(-۴/۱۱۱/85-2/22۰/۰3

)8۱(-2/9۱۱/55-۱/87۰/۰6

)82(-۰/25۰/36-۰/68۰/۴9

)83(-۰/37۰/33-۱/۱5۰/25

)8۴(۱/56۰/۱98/25۰/۰۰

)85(۱/37۰/۱68/3۴۰/۰۰

)86(-۰/32۰/9۴-۰/3۴۰/73

)87(۱/۰3۰/293/۴5۰/۰۰

)88(-3/۱۴۱/۴۴-2/۱8۰/۰3

)89(2/۰۴۱/38۱/۴8۰/۱۴

)9۰(۰/6۱۰/3۱۱/98۰/۰5

)9۱(-۰/22۰/59-۰/36۰/72

)92(2/93۰/73۴/۰۴۰/۰۰

)9۴(-۰/67۰/۱6-۴/۱3۰/۰۰

)95(-۰/7۴۰/38-۱/93۰/۰5

)96(-۰/29۰/3۰-۰/98۰/32

)97(-۰/2۱۰/52-۰/۴2۰/68

)98(-2/2۱۰/92-2/۴۱۰/۰2
                      :Fتعدیل شده                  مقدار آماره R2=۰/93                             R2=۰/93۰/۰۰=prob                     ۱33/77

منبع: یافته های پژوهش
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با توجه به نتایج ارائه شده در جدول )6(، مالحظه می شود که اثر نرخ ارز حقیقی بر صادرات در گروه های 
کاالیی مختلف HS، منفی بوده است. این در حالی است که بر اساس ادبیات نظری انتظار می رود که با افزایش نرخ 
ارز حقیقی، صادرات افزایش یابد. در این زمینه به دو نکته باید توجه کرد. اوالً بر اساس داده های نرخ ارز حقیقی که 
در نمودار )۴( ارائه شده است، روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ۱396-۱376 نزولی است. بر این اساس 
دور از انتظار نیست که ضریب اثرگذاری نرخ ارز حقیقی بر صادرات، منفی باشد. ثانیاً باید توجه داشت که افزایش نرخ 
ارز حقیقی، لزوماً پدیده مناسبی نخواهد بود؛ بلکه مقامات. سیاست گزاران باید سعی در حفظ نرخ ارز حقیقی داشته 
باشند. زیرا افزایش بیش از حد نرخ ارز، می تواند قدرت رقابتی صنایع صادراتی را به دلیل وابسته بودن به کاالهای 
از سیاست گزاران و تصمیم گیرندگان در  بنابراین علیرقم ادعایی که برخی  تأثیر قرار دهد.  واسطه ای وادراتی تحت 
اقتصاد ایران دارند مبنی بر این که اگر نرخ ارز افزایش یابد، صادرات تحریک می شود و گسترش می یابد؛ این مطلب با 

گذشته صادرات ایران همخوانی ندارد و به عبارتی تنگنای توسعه صادرات، صرفاً در افزایش نرخ ارز نیست.

عالوه براین ضریب مربوط به لگاریتم شاخص قیمت کاالهای صادراتی منفی است و نشان می دهد که اگر شاخص 
قیمت کاالهای صادراتی در هر گروه کاالیی HS، یک درصد افزایش یابد، صادرات ۰/۴9 درصد کاهش می یابد. این 
مطلب موافق با ادبیات نظری است. همچنین ضریب مربوط به لگاریتم سهم تسهیالت پرداختی به گروه های کاالیی 
صادراتی از کل تسهیالت پرداخت شده توسط سیستم بانکی، مثبت بوده است و نشان می دهد که اگر این نسبت یک 
درصد افزایش یابد، صادرات ۰/۱ درصد افزایش می یابد. این ضریب نیز موافق با ادبیات نظری است و بر این اساس، 
بانکی، صادرات را گسترش  با جهت دهی مناسب تسهیالت پرداختی توسط سیستم  سیاست گزاران پولی می توانند 

دهند. 
در ادامه سعی شده است ضریب مربوط به اثر متغیر مجازی مربوط به سیاست اعطای مشوق های مالیاتی بر توسعه 
صادرات در تک تک گروه های کاالیی HS، برآورد شود. این ضریب برای متغیر Time در تک تک گروه ها در جدول 
)6( گزارش شده است. با توجه به نتایج ارائه شده  از 98 گروه کاالیی که در جدول )7( پیوست معرفی شده اند، این 
سیاست تنها بر صادرات گروه های کاالیی 8، 9، ۱۰، ۱۴، ۱5، ۱8، ۱9، 2۰، 33، 3۴، 37، ۴3، ۴5، ۴6، ۴7، 5۱، 53، 
5۴، 58، 59، 6۰، 66، 67، 72، 7۴، 82، 83، 86، 89، 9۱، 96 و 97 اثر معناداری نداشته است، در حالی اثر معناداری 

بر صادرات در سایر گروه ها داشته است.
در نهایت نیز آزمون های نکویی برازش ارائه شده است. بر اساس نتایج، الگوی ارائه شده از پاسخگویی مناسبی 

برخودار بوده است.

نمودار )۴(- روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ۱376-۱396

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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7- نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
به طور کلی رشد و توسعه ی صادرات باعث ثبات اقتصادی و بهره برداری از مزیت های رقابتی برای اقتصاد کشورها 
می   شود. در این راستا در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، گسترش و توسعه ی صادرات یکی از اولویت های 
سیاست گذاری دولت محسوب می   شود، و دولت ها مي توانند از طریق برنامه های توسعه ی صادرات، نقش مهمی   را در 
افزایش رقابت پذیری و ایجاد مزیت نسبی بنگاه هاي داخلي در بازارهای بین المللی ایفا کنند. این در حالی است که 
در اقتصاد ایران نیز سیاست های توسعه صادرات مدنظر سیاست گزاران بوده است و برای مثال اعطای مشوق مالیاتی 

یکی از سیاست های اتخاذ شده در راستای توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. 
در این مقاله سعی شد که اثر این سیاست بر رشد و گسترش صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار 
گیرد. برای این منظور از داده های خرد در سطح گروه های کاالیی مختلف بر اساس کدهای تعرفه ای HS طی دوره 
زمانی ۱396-۱376 و روش رگرسیونی در فضای داده های تابلوئی استفاده شد. همچنین در این مقاله سعی شد که 

تجربه برخی از کشورهای موفق در زمینه گسترش صادرات نیز ارائه گردد.
بر اساس نتایج حاصل از برازش الگوی صادرات غیرنفتی در گروه های کاالیی مختلف در اقتصاد ایران طی دوره 
۱396-۱376 با استفاده از روش اثرات تصادفی، متغیر لگاریتم نرخ ارز حقیقی دارای اثر منفی و معنادار بر صادرات 
غیرنفتی بوده است. همچنین لگاریتم شاخص قیمت کاالهای صادارتی و لگاریتم سهم تسهیالت پرداختی به صادرات 
از کل تسهیالت پرداختی سیستم بانکی، دارای اثر مثبت و معنادار بر این متغیر بوده اند. این در حالی است که بر 
اساس ضریب برآوردی متغیر مجازی مربوط به سیاست اعطای مشوق های مالیاتی برای تک تک گروه-های کاالیی 
HS، این سیاست به جزء بر کدهای تعرفه ای 8، 9، ۱۰، ۱۴، ۱5، ۱8، ۱9، 2۰، 33، 3۴، 37، ۴3، ۴5، ۴6، ۴7، 5۱، 
53، 5۴، 58، 59، 6۰، 66، 67، 72، 7۴، 82، 83، 86، 89، 9۱، 96 و 97، بر سایر گروه ها دارای اثر مثبت و معنادار 

بوده است. 
با توجه به تجربه سایر کشورها و همچنین نتایج حاصل از برآورد الگو، می توان توصیه های سیاتی زیر را ارائه کرد:

- مقامات پولی و ارزی کشور، سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی و نه نرخ ارز اسمی را دنبال کنند. عالوه براین سعی 
شود که از روند کاهنده نرخ ارز حقیقی جلوگیری شود.

- سیاست های پولی به گونه ای تنظیم شود که سهم تسهیالت پرداختی به بخش صادرات افزایش یابد تا توسعه 
صادرات را تسهیل بخشد.

- تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید از افزایش قیمت کاالهای صادراتی جلوگیری نمایند، در غیر این صورت 
سهم بازار بین المللی خود را از دست خواهند داد. یکی از روش های جلوگیری از افزایش قیمت، ارتقاء بهره وری است.
قرار گرفت، در توسعه  بررسی  مالیاتی هم در کشورهایی که تجربه آن ها مورد  اعطای مشوق  - نقش سیاست 
صادرات تعیین کننده بوده است و هم بر اساس الگوی برآورد شده، در اکثر گروه های کاالیی دارای اثر مثبت و معنادار 
بوده است. بر این اساس به نظر می رسد که حذف این سیاست دارای اثرات سوء بر صادارت غیرنفتی خواهد بود. با این 
وجود استفاده از سیاست های تکمیلی مثل کمک به افزایش بهره وری در بخش های مختلف، می تواند اثر این سیاست 

را مخصوصاً در گروه هایی که معنادار نبوده است، تقویت بخشد.
- سازمان های توسعه تجارت به عنوان بخشی از خدمات حمایت از صادرات خود می توانند از طریق هدایت مناسب 

مساعدت های مالی و رسیدگی به تقاضاهای اعتباری به حل مشکالت مالی صادرکنندگان کمک کنند.
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پیوست
98 گروه های کاالیی HS بر اساس کدهای تعرفه مختلف در جدول )7( قابل مشاهده است.

جدول )7(. طبقه بندی HS گروه های کاالیی مورد تجارت بین ایران و شرکا

کد تعرفهفصل های موجودعنوان بخش

بخش اول: حیوانات زنده، 
محصوالت حیوانی

فصل اول: حیوانات زنده
فصل دوم: گوشت و احشاء خوراکی

فصل سوم: ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
طبیعی؛  عسل  پرندگان؛  تخم  لبنی؛  محصوالت  و  شیر  چهارم:  فصل 
محصوالت خوراکی که منشأ حیوانی دارند و در جای دیگر گفته نشده و 

مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
فصل پنجم: سایر محصوالت حیوانی، که در جای دیگر گفته نشده باشد.

۰۱ - ۰5

بخش دوم: محصوالت 
نباتی

فصل ششم: نباتات زنده و محصوالت گلکاری
فصل هفتم: سبزیجات، نباتات، ریشه و غده های زیرخاکی خوراکی

فصل هشتم: میوه های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند
فصل نهم: قهوه، چای، ماته و ادویه

فصل دهم: غالف
فصل یازدهم: محصوالت صنعت آرد سازي؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ 

گلوتن گندم
فصل دوازدهم: دانه و میوه هاي روغن دار؛ دانه و بذر و میوه هاي گوناگون؛ 

نباتات صنعتي یا دارویي؛ کاه و نواله
فصل سیزدهم: انگم ها؛ صمغ ها؛ رزین ها و سایر شیره ها و عصاره نباتی

فصل چهاردهم: مواد قابل بافت؛ سایر محصوالت نباتی که در جای دیگر 
گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد.

۰6 - ۱۴

بخش سوم: چربی ها و 
روغن های حیوانی یا نباتی، 

...

فصل پانزدهم: چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده های حاصل از 
تفکیک آن ها؛ چربی های خوراکی آماده؛ موم های حیوانی یا نباتی

۱5

بخش چهارم: محصوالت 
صنایع غذایی، نوشابه ها، 

آبگون های الکلی و ...

فصل شانزدهم: فرآورده های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف داران یا سایر 
آبزیان فاقد ستون فقرات

فصل هفدهم: قند و شکر و شیرینی
فصل هجدهم: کاکائو و فرآورده های آن

نهای  نا  شیر؛  یا  فکول  نشاسته،  آرد،  غالت،  فرآورده های  نوزدهم:  فصل 
شیرینی

فصل بیستم: فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از سایر اجزاء نباتات
فصل بیست و یکم: فرآورده های خوراکی گوناگون

فصل بیست و دوم: نوشابه ها، آبگون های الکلی و سرکه
فصل بیست و سوم: آخال و تفاله صنایع خوراک سازی؛ خوراکی های آماده 

برای حیوانات
فصل بیست و چهارم: توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده

۱6 - 2۴
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بخش پنجم: محصوالت 
معدنی

فصل بیست و پنجم: نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان
فصل بیست و ششم: سنگ فلز، جوش و خاکستر

فصل بیست و هفتم: سوخت های معدنی، روغن های معدنی و محصوالت 
حاصل از تقطیر آن ها؛ مواد قیری؛ موم های معدنی

25 - 27

بخش ششم: محصوالت 
صنایع شیمیایی یا صنایع 

وابسته به آن

فصل بیست و هشتم: محصوالت شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی 
فلزات گران بها

فصل بیست و نهم: محصوالت شیمیایی آلی
فصل سی ام: محصوالت دارویی

فصل سی و یکم: کودها
آنها؛  مشتقات  و  تانن ها  رنگرزی؛  یا  دباغی  عصاره های  دوم:  و  سی  فصل 
موادرنگی  )Dyes(، پیگمان ها و سایر مواد رنگ  کننده )Colouring(؛ 

رنگ ها و ورنی ها؛ بتانه ها؛ مرکب ها
فصل سی و سوم: روغن های اسانسی و شبه رزین ها )رزینوئیدها(؛ محصوالت 

عطرسازی یا پاکیزگی آماده و فرآورده های آرایشی
فصل سی و چهارم: صابون، مواد آلی تانسیواکتیف، فرآورده ها برای شستشو، 
فرآورده های  آماده،  موم های  موم های مصنوعی،  روان کننده،  فرآورده های 
و  قالب گیری  اشیاء همانند، خمیرهای  و  دادن، شمع  و جال  دادن  صیقل 

ترکیبات دندانسازی براساس گچ
فصل سی و پنجم: مواد آلبومینوئید؛ محصوالت براساس نشاسته یا فکول 

تغییر یافته؛ چسب ها؛ آنزیم ها
کبریت؛  آتش بازی؛  فن  اشیاء  منفجره؛  مواد  و  باروت  ششم:  و  سی  فصل 

آلیاژهای آتش زا؛ مواد قابل اشتعال
فصل سی و هفتم: محصوالت عکاسی و سینماتوگرافی

فصل سی و هشتم: محصوالت گوناگون صنایع شیمیایی

28 - 38

بخش هفتم: مواد 
پالستیکی و اشیاء 

ساخته شده از این مواد، 
کائوچو و اشیاء ...

فصل سی و نهم: مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد
فصل جهلم: کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

39 - ۴۰

بخش هشتم: پوست 
خام، چرم، پوست های 
نرم و اشیاء ساخته شده 

از این مواد، اشیاء

فصل چهل و یکم: پوست خام )غیر از پوست های نرم( و چرم
و  زین  مصنوعات  چرم؛  از  شده  ساخته  اشیاء  دوم:  و  چهل  فصل 
برگ سازی؛ لوازم سفر، کیف های دستی و محفظه های همانند؛ اشیاء 

ساخته شده از روده
فصل چهل سوم: پوست های نرم طبیعی و پوست های نرم بدلی؛ اشیاء 

ساخته شده از آن ها

۴۱ - ۴3
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بخش نهم: چوب و اشیاء 
چوبی، زغال چوب، چوب 
پنبه و اشیاء چوب پنبه ای

فصل چهل و چهارم: چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب
فصل چهل و پنجم: چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از چوب پنبه

فصل چهل و ششم: مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی

۴۴ - ۴6

بخش دهم: خمیرچوب 
یا سایر مواد الیافی 

سلولزی، کاغذ یا مقوا 
برای بازیافت

فصل چهل و هفتم: خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا 
برای بازیافت )آخال و ضایعات(

فصل چهل و هشتم: کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ، از کاغذ 
یا از مقوا

فصل چهل و نهم: کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصوالت صنعت چاپ، 
دست نوشته ها، تایپ شده ها و نقشه ها

۴7 - ۴9

بخش یازدهم: مواد 
نسجی و مصنوعات از 

این مواد

فصل پنجاهم: ابریشم
و  نخ  حیوان،  زبر  یا  )کرک(  نرم  موی  پشم،  یکم:  و  پنجاه  فصل 

پارچه های تار و پود باف از موی یال و دم
فصل پنجاه و دوم: پنبه

فصل پنجاه و سوم: سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه های 
تار و پودباف از نخ کاغذی

فصل پنجاه و چهارم: رشته های مصنوعی
)Man-Made Filaments(  نوار )Strip( و غیره از مواد نسجی 

مصنوعی
فصل پنجاه و پنجم: الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره

)Man-Made Staple(
ویژه؛  نخ های  نبافته؛  پارچه های  و  نمد  اوات،  ششم:  و  پنجاه  فصل 

ریسمان، طناب و کابل و اشیاء ساخته شده از آن ها
فصل پنجاه و هفتم: فرش و سایر کفپوش ها از مواد نسجی

فصل پنجاه و هشتم: پارچه های تار و پودباف مخصوص؛ پارچه های 
دیوار  مصنوعات   )Lace( دانتل ها   )Tufted( بافت  منگوله  نسجی 
کوبی)Tapestries(مصنوعات عالقه بندی Trimmings مصنوعات 

)Embroidery( گلدوزی و قالبدوزی
یا  پوشانده  اندوده،  آغشته،  نسجی  پارچه های  نهم:  و  پنجاه  فصل 

مطبق شده؛ اشیاء نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی
فصل شصتم: پارچه های کشباف یا قالب باف

فصل شصت و یکم: لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف
فصل شصت و دوم: لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقالب 

باف
فصل شصت و سوم: سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه ها؛ 

لباس و اشیاء نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره های نسجی

5۰ - 63



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

۴8  

بخش دوازدهم: کفش، 
کاله، چترآفتابی، عصا، 

عصای صندلی شو، شالق و 
تازیانه، ...

فصل شصت و چهارم: کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء این اشیاء
فصل شصت و پنجم: کاله و اجزاء کاله

شو،  عصای صندلی  عصا،  آفتابی،  چتر  بارانی،  چتر  و ششم:  فصل شصت 
شالق، تازیانه و اجزاء آن ها

فصل شصت و هفتم: پر و پر نرم آماده و اشیاء ساخته شده از پر یا از پر نرم؛ 
گلهای مصنوعی؛ اشیاء ساخته شده از موی انسان

6۴ - 67

بخش سیزدهم: 
مصنوعات از سنگ، 

گچ، سیمان، پنبه نسوز 
)Asbestos(، میکا ,...

نسوز  پنبه  سیمان،  گچ،  سنگ،  از  مصنوعات  هشتم:  و  شصت  فصل 
و  شیشه  سرامیک؛  محصوالت  همانند؛  مواد  از  یا  میکا   )Asbestos(

مصنوعات از شیشه
فصل شصت و نهم: محصوالت سرامیکی

فصل هفتادم: شیشه و مصنوعات شیشه ای

68 - 7۰

بخش چهاردهم: مروارید 
طبیعی یا پرورده، 

سنگ های گران بها یا 
نیمه گران بها، فلزات ...

نیمه  یا  گران بها  پرورده، سنگهای  یا  مروارید طبیعی  یکم:  و  هفتاد  فصل 
گران بها، فلزات گران بها، فلزات دارای روکش یا پوشش از فلزات گران بها و 

اشیاء ساخته شده از این مواد؛ زیورآالت بدلی، سکه

7۱

بخش پانزدهم: فلزات 
معمولی و مصنوعات 

آن ها

فصل هفتاد و دوم: چدن، آهن و فوالد
فصل هفتاد و سوم: مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد

فصل هفتاد و چهارم: مس و مصنوعات از مس
فصل هفتاد و پنجم: نیکل و مصنوعات از نیکل

فصل هفتاد و ششم: آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم
فصل هفتاد و هفتم: )برای احتیاجات آتی سیستم هماهنگ شده در 

نظر گرفته شده است(.
فصل هفتاد و هشتم: سرب و مصنوعات از سرب

فصل هفتاد و نهم: روی و مصنوعات از روی
فصل هشتادم: قلع و مصنوعات از قلع

از  مصنوعات  ها؛  سرمت  معمولی؛  فلزات  سایر  اول:  و  هشتاد  فصل 
این مواد

ابزارآالت، مصنوعات چاقوسازی، قاشق  ابزارها،  فصل هشتاد و دوم: 
و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات 

معمولی
فصل هشتاد و سوم: مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی

72 - 83

بخش شانزدهم: 
ماشین آالت و وسایل 
مکانیکی، ادوات برقی، 
اجزاء و قطعات آن ها و ...

فصل هشتاد و چهارم: رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار و آبگرم، 
ماشین آالت و وسایل مکانیکی؛ اجزاء و قطعات آن ها

و  اجزاء  و  برقی  دستگاه های  و  ماشین آالت  پنجم:  و  هشتاد  فصل 
قطعات آن ها؛ دستگاه های ضبط و پخش صوت، دستگاه های ضبط و 

پخش صوت و تصویر تلویزیونی

8۴ - 85
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بخش هفدهم: وسایل 
نقلیه زمینی، هوایی، 

آبی و تجهیزات ترابری 
مربوط به آن ها

نواقل روی خط  تراموای،  یا  آهن  راه  لکوموتیوهای  فصل هشتاد و ششم: 
راه آهن و اجزاء و قطعات آن ها؛ ملحقات و مهارکننده های خط راه آهن یا 
تراموای و اجزاء و قطعات آن ها؛ تجهیزات عالمت دادن مکانیکی ترافیک 

)ازجمله الکترومکانیکی( از هر نوع
فصل هشتاد و هفتم: وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط راه آهن یا 

تراموای، و اجزاء و قطعات و متفرعات آن ها
فصل هشتاد و هشتم: وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها

فصل هشتاد و نهم: کشتی ها، قایق ها و شناورها

86 - 89

بخش هجدهم: آالت 
و دستگاه های اپتیک، 

عکاسی، سینماتوگرافی، 
سنجش، کنترل،...

فصل نودم: آالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، 
کنترل، دقت سنجی؛ آالت و دستگاه های طبی جراحی؛ اجزاء و قطعات و 

متفرعات آن ها
فصل نود و کم: اشیاء صنعت ساعت سازی

فصل نود و دوم: آالت موسیقی؛ اجزاء و قطعات و متفرعات این آالت

9۰ - 92

بخش نوزدهم: اسلحه و 
مهمات، اجزاء و قطعات و 

متفرعات آن ها

93فصل نود و سوم: اسلحه و مهمات؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آن ها

بخش بیستم: کاالها و 
مصنوعات گوناگون

فصل نود و چهارم: مبل؛ مبل های طبی جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ 
چراغ و وسایل روشنایی که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره های 
د یگر نباشند؛ چراغ های تبلیغاتی عالئم نورانی، تابلوهای نورانی راهنما و 

اشیاء همانند؛ ساختمان های پیش ساخته
فصل نود و پنجم: بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزشی، اجزاء و قطعات و 

متفرعات آن ها
فصل نود و ششم: مصنوعات گوناگون

9۴ - 96

بخش بیست و یکم: اشیاء 
هنری، اشیاء کلکسیون یا 

عتیقه

فصل نود و هفتم: اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه
فصل نود و هشتم: قطعات منفصله ماشین آالت راهسازی، خودرو و سایر 

ماشین آالت

97 - 98

منبع: یافته های پژوهش
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منابع
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چکیده
مالیات، مهم ترین منبع تأمین مالی دولت، نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای درحال توسعه است 
و از طرف دیگر، مالیات یکی از عوامل خروج منابع شرکت است؛ بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر مالیات شرکت ها 
بسیار حائز اهمیت می باشد. از اینرو هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت با اجتناب مالیاتی و 
تحلیل اثرات تعدیل کننده مدیریت سود بر رابطه بین ویژگی های شرکت ها و اجتناب مالیاتی است. ویژگی های شرکت 
در این مطالعه، بر پایه ی سودآوری، اهرم و اندازه بوده است. در این مطالعه 6۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران در دوره )۱395-۱39۱( به عنوان نمونه مورد مطالعه و با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب 
شده اند. نتایج رگرسیون پانل دیتا با استفاده از نرم افزار EViews با مدل اثرات تصادفي نشان داد که ویژگی های 
یک شرکت، یعني سودآوري، اهرم مالی و اندازه اثر معناداری بر اجتناب مالیات دارند. از طرف دیگر عملکرد مدیریت 

سود، می تواند اثرات سودآوري،اندازه شرکت و اهرم را بر اجتناب مالیات تعدیل کند. 

کلمات کلیدی: مدیریت سود، ویژگی های شرکت، اجتناب مالیاتی، سودآوري،اندازه شرکت و اهرم مالی
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 و اثر تعدیل گر مدیریت سود بر رابطه آن ها
 در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
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1- مقدمه
یکی از موارد مهم برای منابع درآمدی آینده، مالیات است. مالیات عالوه بر تأمین مالی مورد نیاز دولت، 
نقدینگی را نیز کنترل کرده و ضمن توزیع بهتر درآمد و ثروت کشور، آن ها را در محل های مناسب خرج 
می کند. اجتناب مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی از آنچه 

برآورد شده است کمتر باشد. از دیدگاه نظری، منظور از اجتناب مالیاتی، تالش در جهت کاهش مالیات های 
پرداختی است )هانلون و هیتزمن۱ ،2۰۱۰(. مالیات، هزینه ای است که بر تمام واحدهای انتفاعی که به نوعی درآمدزایی 
می کنند، از جانب دولت تحمیل می شود. چنانچه شرکت ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در 
مالیات  برای کاهش  راهکارهایی  دنبال  به  انتظار داشت که  فعالیت می کنند، می توان  انتفاع  و  راستای کسب سود 
پرداختی خود باشند. در ادبیات مالی در کشورهای خارجی، تالش ها و راهکارهای قانونی شرکت ها به منظور کاهش 
هزینۀ مالیات خود را به نام های متفاوتی از قبیل مدیریت مالیات، اجتناب از پرداخت مالیات و رویۀ مالیاتی جسورانه 
می شناسند. به طور متداول، فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات به ابزارهای صرفه جویی مالیاتی اطالق می شود که 
منابع را از دولت به سهامداران انتقال می دهد و بنابراین، ارزش بعد از مالیات شرکت را افزایش می دهد )پور حیدری 

و همکاران، ۱393(.
فرار مالیاتی نوعی تخلف قانونی است، اما اجتناب از مالیات، درواقع نوعی استفاده از خألهای قانونی در قوانین 
مالیاتی برای کاهش مالیات است؛ بنابراین از آنجا که اجتناب مالیاتی فعالیتی به  ظاهر قانونی است، به نظر می رسد 
که بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید باشد و چون اجتناب مالیاتی در محدوده ای معین برای استفاده از مزایای 
مالیاتی است و به طور عمده قوانینی محدودکننده ای در زمینۀ کنترل اجتناب مالیاتی وجود ندارد )خانی و همکاران، 
۱393(، به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر اجتناب مالیاتی باشند و از این رو تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح 
اجتناب مالیاتی در شرکت ها اهمیت زیادی دارد. در اغلب موارد پژوهش هایی که تاکنون با هدف تبیین عوامل مؤثر 
بر اجتناب مالیاتی صورت گرفته، تأکید بر ویژگی های خاص شرکت ها بوده است. در پژوهش های قبلی رابطه بین 
ویژگی های شرکت ها با استفاده از معیارهای مختلف مانند سودآوری، اهرم و اندازه در برابر اجتناب مالیاتی بررسی شده 
است، به عنوان مثال پراتاما2 )2۰۱7( از سودآوری، نفوذ، سن و اندازه به عنوان معیاری برای ویژگی های شرکت استفاده 
کرده است. همچنین ایریانتو3 و همکاران )2۰۱7( از سودآوری، اهرم، اندازه و شدت سرمایه به عنوان معیارهای برای 
ویژگی های شرکت استفاده کرده اند. عالوه بر این، مطالعات متعددی وجود دارد که اثرات سودآوری، اهرم و میزان 

اجتناب مالیات را مورد بررسی قرار داده اند )کیم و ایم۴ ،2۰۱7؛ ساالوودین5 ، 2۰۱7(.
بعضی از محققان، مدیریت سود را به عنوان عامل دیگری که بر اجتناب مالیاتی و نرخ مؤثر مالیاتی تأثیر گذار 
انگیزه  بوده را مورد بررسی قرار دادند. یکی از عواملی که مدیران شرکت ها را برای مدیریت سود تشویق می کند، 
مالیاتی است )اسکات6 ، 2۰۰9(. بادرسچر7 و همکاران )2۰۱3( دریافتند که بسیاری از شرکت ها مدیریت سود را به 
منظور اجتناب از مالیات انجام می دهند. بر اساس نظریه نمایندگی، مدیران شرکت ها توانایی تبدیل و دست کاری 
، 2۰۱7(. مدیران شرکت می توانند جایگزین ها و روش های حسابداری مورد  بوچاری8  و  )بصری  دارند  را  اطالعات 
استفاده برای ثبت هر معامله ای را به کار بگیرند. همچنین مدیران شرکت ها می توانند انگیزه ای برای افزایش سود 
برای اهداف گزارشگری مالی و کاهش سود برای اهداف گزارش مالیاتی داشته باشند )کوه و لی9 ، 2۰۱5(. ناسازگاری 
بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی اجازه می دهد تا شرکت ها مدیریت سود را انجام دهند، به طوری که سود 
مالیاتی که اعمال می شود کاهش می یابد )فرانک۱۰ و همکاران، 2۰۰9(؛ بنابراین این مطالعه به بررسی اثر ویژگی های 
شرکت شامل سودآوری، اهرم مالی و اندازه شرکت بر اجتناب مالیاتی پرداخته است. همچنین این مطالعه تالشی به 
منظور بررسی اثر تعدیل کننده مدیریت سود بر رابطه بین ویژگی های شرکت و اجتناب مالیاتی شرکت بوده است. 
استفاده از مدیریت سود به عنوان متغیر تعدیل گر، این مطالعه را از پژوهش های قبلی متمایز می کند؛ بنابراین انتظار 

می رود این مطالعه بینش های جدید و واضحی درباره اقدامات اجتناب مالیاتی ارائه دهد.

1) Hanlon & Heitzman     
2) Pratama 
3) Irianto
4) Kim & Im
5) Salaudeen

6) Scott
7) Badertscher
8) Basri & Buchari
9) Koh & Lee
10) Frank
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2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 اجتناب مالیاتی

اجتناب مالیاتی فرآیندي است که از طریق آن شرکت ها اقدام به کاهش پرداخت های ناشي از مالیات 
بر درآمد به سازمان مالیاتي می کنند. پرداخت مالیات منجر به کاهش سود و وجوه نقد باقیمانده براي سایر 
ذینفعان شرکت ازجمله سهامداران می شود. از این رو به  طور طبیعي این انگیزه وجود دارد تا شرکت و سهامداران آن 
اقداماتي را جهت اجتناب از پرداخت مالیات انجام دهند؛ بر اساس این مفهوم، دیرینگ۱ و همکاران )2۰۰7( اجتناب 
مالیاتي را به عنوان »توانایي پرداخت مقدار کمي از مالیات بر درآمد نقدي نسبت به سود قبل از مالیات شرکت« تعریف 
کرده اند. نظریه ای وجود دارد که بیان می کند اجتناب مالیاتي مستلزم محدود کردن جریان اطالعات خاص از شرکت 
براي جلوگیري از تشخیص توسط مقامات مالیاتي است. یافته های چن و همکاران )2۰۱۱( و کیم و همکاران )2۰۱۰( 
حاکي از آن است که اجتناب مالیاتي اثر سوء بر محیط اطالعاتي شرکت ها دارد، همچنین اجتناب از مالیات مستلزم 
استفاده از ساختار پیچیده ای است که به مدیران اجازه می دهد معیارهاي عملکرد شرکت را دست کاری کنند )دساي 
و دارماپاال2 ، 2۰۰9( با فرض اینکه شرکت ها به طور بالقوه با تعارضات نمایندگي مواجه هستند، تأثیر منفي اجتناب 
مالیاتي بر محیط اطالعاتي شرکت به مدیران امکان می دهد که منابع شرکت را در درازمدت منحرف کنند )کیم و 
همکاران،2۰۱۰(. این استدالل بیانگر آن است که اجتناب مالیاتي می تواند به ضرر منافع سهامداران یک شرکت باشد. 
همان طور که دساي و دارماپاال )2۰۰6( ذکر می کنند، »مدیران فرصت طلب می توانند از تکنیک های اجتناب مالیاتي 

براي پیشبرد منافع خود و ایجاد تنش بین مدیران و سهامداران در اجتناب از مالیات، استفاده کنند«.

2-2- مدیریت سود
 مدیران با اختیار خود با استفاده از طیف گسترده ای از روش ها مدیریت سود را به کار می گیرند و با انجام معامالت 
خاص )به اصطالح مدیریت سود واقعی( به دست کاری اقالم تعهدی می پردازند )مارکاریان3 و همکاران،2۰۰8(. همه 
افراد در همه حال به دنبال منافع شخصی خود هستند و اگر بخواهیم به طور منطقی گذری بر این موضوع داشته 
باشیم، مدیران شرکت ها را نیز عضوی از این قاعده قلمداد می کنیم. به طوری که آنان نیز همیشه به دنبال حداکثر 
سازی منافع شخصی و موقعیت شغلی و رفاه اجتماعی و اقتصادی خود هستند و از آنجا که رسیدن به این منافع 
انعطاف پذیری و داشتن وضعیت ثبات در شرکت است، مدیران سعی  در گرو جذب سرمایه گذاران بیشتر، پویایی، 
آن ها در  ذینفعی که تصمیمات  افراد  و سایر  به سهامداران  تجاری  واحد  مالی  از وضعیت  تصویر مطلوبی  می کنند 
تعیین موقعیت واحد تجاری مؤثر است، ارائه نمایند. مدیریت سود )دست کاری سود( زمانی اتفاق میافتد که مدیران 
با استفاده از قضاوت در گزارشگری مالی و ساختار مبادالت برای گمراه کردن بعضی ذینفعان )شامل سهامداران، 
اعتباردهندگان، کارکنان دولت، سرمایه گذاران و...( درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا برای اینکه نتایج قراردادی که 
بر ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است را تحت تأثیر قرار دهد، در گزارشگری مالی تغییر ایجاد می کنند. طبق 
نظر ویلد۴ و همکارانش )2۰۰۱( مدیریت سود به »مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای 

اهداف دلخواه مدیریت می باشد«، اطالق می گردد.
2-3- سودآوری و اجتناب مالیاتی

عملکرد مدیریت یک شرکت می تواند با سطح سودآوری شرکت اندازه گیری شود. بر اساس نظریه نمایندگی، دولت 
به عنوان مدیر اصلی به دنبال به حداکثر رساندن درآمد مالیاتی است، درحالی که مدیر شرکت به عنوان یک نماینده 
به دنبال کاهش بار مالیاتی است که باید پرداخت شود )ایریانتو و همکاران، 2۰۱7(. بنابراین، شرکت هایی که سطح 
باالتري از سودآوري دارند، تمایل به اجتناب از پرداخت مالیات بیشتری دارند )ایریانتو و همکاران،2۰۱7(. بر اساس 
طرح فرضیه پاداش، شرکت هایی که درآمد بیشتری کسب می کنند، بیشتر تمایل دارند درآمد خود را از طریق کاهش 
هزینه های مالیات، افزایش دهند )گودفری5 ، 2۰۱۰(. از طرفی نتایج مطالعات پراتاما، )2۰۱7(؛ ایریانتو و همکاران 
)2۰۱7(؛ ساالوودین )2۰۱7( و نور6 و همکاران )2۰۱۰( نشان داده اند که سودآوری تأثیر منفی بر اجتناب مالیاتی 

دارد.
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2-4- اندازه شرکت و اجتناب مالیاتی
نقاط جهان صورت پذیرفته. مبانی  اقصی  اندازه شرکت مطالعات مختلفی در  و  مالیات  در خصوص 
رابطه  که  می باشند؛  قدرت سیاسی  و  هزینه های سیاسی  فرضیه  دو  پایه  بر  عموماً  تحقیقات  این  نظري 

از مجراي آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. واتس و زیمرمن )۱986( نشان دادند  اندازه شرکت  مالیات و 
که شرکت های بزرگ تر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می گیرند و بیشتر در معرض مواجه با هزینه های سیاسی 

می باشند؛ در نتیجه انتظار می رود این شرکت ها گرایش کمتري به اجتناب مالیاتی داشته باشند. در مقابل فرضیه 
قدرت سیاسی قرار دارد که توسط ساالمون و سیگفرید )۱977( توسعه یافت. طبق این فرضیه، شرکت های بزرگ تر 
از قدرت سیاسی و اقتصادي ممتازي نسبت به شرکت های کوچک تر بهره می برند. این شرکت ها با استفاده از قدرت 
معتقدند  برخی محققین  قوانین می باشند. هرچند که  بر  اثرگذاري  اقتصادی، البی گری هایی که می نمایند درصدد 
فرضیه هزینه سیاسی ممکن است در کشورهاي در حال توسعه برقرار نباشد؛ چرا که در چنین کشورهایی دولت ناگزیر 
است که براي دستیابی به اهداف اقتصادي و توسعه ملی، با شرکت های بزرگ تعامل و همکاري بیشتري برقرار نماید 
که این امر می تواند در امتیازات مالیاتی متبلور شود )سروستانی، ۱39۱(. با این تفاسیر می توان انتظار داشت رابطه 

معناداري بین اندازه شرکت و اجتناب مالیاتی وجود داشته باشد )مهرانی و سیدی،۱393(.

2-5- اهرم مالی و اجتناب مالیاتی
نسبت اهرم مالی، توانایی شرکت برای برآوردن تمام بدهی های آن را توصیف می کند. شرکت هایی با نسبت های 
اهرمی باالتر، از هزینه های بهره بر روی بدهی ها برای کاهش میزان مالیات بر درآمد استفاده می کنند )مینیک و نوگا۱ 
،2۰۱۰(. تأمین مالی بدهی مزایای مالیاتی را برای شرکت ها ارائه می دهد، زیرا پرداخت سود وام ها به طورکلی می تواند 
مالیات محسوب شود )کوه و لی، 2۰۱5(. بنابراین، مدیریت شرکت تمایل دارد از بدهی ها در سطح مطلوب استفاده 
انجام  شده توسط ساالوودین )2۰۱7(؛  نتایج مطالعات  برسد.  به حداقل  پرداخت شود،  باید  مالیاتی که  بار  تا  کند 
نوگراها و میرانتو )2۰۱5(؛ دلگادو2 و همکاران )2۰۱2(، نور و همکاران )2۰۱۰( و ریچاردسون و النیس3 )2۰۰7( 

نشان داده اند که اهرم مالی تأثیر منفی بر اجتناب مالیاتی دارد.

2-6- تأثیر سودآوری بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کنندگی مدیریت سود
سطح درآمد حاصل خدمات شرکت با میزان مالیات قابل پرداخت توسط شرکت رابطه دارد. هرچه درآمد کسب  
شده بیشتر باشد، مالیات مربوط به آن نیز بیشتر خواهد بود. یکی از تکنیک هایی که برای دست کاری درآمد استفاده 
می شود، مدیریت سود یا درآمد می باشد. از طرفی سود به عنوان یک ابزار برای شرکت جهت اجتناب از مالیات استفاده 
می شود )بادرسچر و همکاران، 2۰۰9؛ اسکات، 2۰۰9(. فرانک و همکاران )2۰۰9( در پژوهش خود بین گزارشگری 
مالی تهاجمی و پرخاشگری گزارش مالیاتی رابطه مثبت را بدست آوردند. از آنجا که مدیران شرکت خواهان حداکثر 
افزایش سود صورت  اقداماتی جهت  قالب  در  توسط شرکت  مهاجم  مالی  گزارش  بنابراین  هستند؛  پاداش  دریافت 
می گیرد. همچنین، شرکت هایی که سودآوري باالیي دارند، تمایل به انجام اقدامات اجتناب مالیاتی به منظور کاهش 
بدهی های مالیاتی خود خواهند داشت )دلگادو و همکاران، 2۰۱2(. همچنین فرضیه هزینه های سیاسی بیان می کند 
که شرکت ها مدیریت سود را با کاهش درآمدها به منظور حداقل رساندن مالیات پرداختی انجام خواهند داد. این شیوه 

مدیریت درآمد توسط مدیریت شرکت انجام می شود.
2-7- تأثیر مدیریت سود بر رابطه بین اهرم بدهی و اجتناب مالیاتی

نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که اهرم مالی با سطح مدیریت سود شرکت مرتبط است. نسبت بدهی باالتر 
نشان دهنده باال بودن وابستگی به سرمایه گذاران خارجی و درنتیجه باال بودن هزینه های بهره پرداختی توسط شرکت 
است )آستوتی۴ و همکاران، 2۰۱7(. اگر سطح بدهی های باال باشد، شرکت تمایل دارد تا مدیریت سود را افزایش دهد. 
در این راستا شرکت، مدیریت سود را برای افزایش بدهی به منظور کاهش سود و درنتیجه کاهش مالیات پرداختی 

انجام خواهد داد.
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2-8- تأثیر مدیریت سود بر رابطه بین اندازه شرکت و اجتناب مالیاتی
نتایج مطالعات پیشین نشان می دهد که مدیریت سود نیز با اندازه شرکت ها مرتبط است. به طورکلی 
شرکت های بزرگ فعالیت های تجاری و معامالت مالی بیشتری را نسبت به کسب و کارهای کوچک انجام 
می دهند )ریگو۱ ، 2۰۰3(. از طرفی دیرنج و همکاران )2۰۰8( نشان داده اند که اندازه شرکت نقش مهمی در 
مدیریت سود دارد؛ درحالی که شرکت های کوچک تر نرخ های مالیاتی باالتری دارند. در این راستا نظریه هزینه های 
سیاسی نشان می دهد که شرکت ها از رویه ها و روش هایی استفاده می کنند تا سود خود را کمتر نشان دهند. این 
هدف به منظور کاهش بار مالیاتی است که باید پرداخت شود. این وضعیت نشان می دهد که اندازه شرکت می تواند 

باعث مدیریت سود و حداقل رساندن بار مالیاتی شود.
2-9- پیشینه پژوهش

2-9-1- پیشینه خارجی
آرمسترانگ2 و همکاران )2۰۱۴( در پژوهشی حاکمیت شرکتی، انگیزه ها و اجتناب از مالیات را بررسی نمودند. 
نتایج پژوهش آن ها نشان داد که بین استقالل هیئت مدیره با اجتناب از مالیات در چارک اول رابطه مثبت و در چارک 
چهارم رابطه منفی وجود دارد؛ اما در رگرسیون کلی رابطه ای میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اجتناب از مالیات 

یافت نشد.
دهرما و آردیانا3 )2۰۱6( در پژوهشی به بررسی تأثیر اهرم، نسبت دارایی ثابت، اندازه شرکت و ارتباطات سیاسی 
بر اجتناب مالیاتی شرکت های تولیدی بورس اوراق بهادار اندونزی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که اهرم و 
نسبت دارایی ثابت تأثیر مثبتی بر اجتناب مالیاتي دارند. اما تاثیر اندازه شرکت بر اجتناب مالیات منفی بدست آمد، 

درحالی که ارتباطات سیاسی تأثیر معناداری بر اجتناب مالیات نداشته است.
مالیاتی  اجتناب  بر  را  سرمایه  و شدت  اندازه  اهرم،  سودآوری،  اثرات  پژوهشی  در   )2۰۱7( همکاران  و  ایریانتو 
موردبررسی قراردادند. نتیجه این مطالعه نشان داد که سودآوری , شدت سرمایه اثر منفی بر اجتناب مالیات داشته،  

اما اندازه شرکت و اهرم  تأثیر مثبتی بر اجتناب مالیاتی داشتند.
 ساالوودین )2۰۱7( در پژوهشی تأثیرات اندازه، اهرم، شدت سرمایه، سودآوری و ماهیت کسب وکار پنجاه وپنج 
اهرم، شدت سرمایه،  اندازه،  که  داد  نشان  نتایج  دادند.  قرار  مطالعه  مورد  را  نیجریه  بهادار  اوراق  بورس  در  شرکت 

سودآوری و ماهیت کسب وکار تأثیر منفی بر اجتناب مالیات دارد.
کیم و ایم )2۰۱7( در پژوهشی سودآوری، اهرم مالی، جریان نقدی عملیاتی، شدت سرمایه و هزینه تحقیق و 
توسعه بر اجتناب مالیاتی را در شرکت های بورسی کره ای مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که سودآوری، اهرم، 
جریان نقدی عملیاتی، شدت سرمایه، شدت تحقیق و توسعه و نرخ رشد تأثیر مثبتی بر اجتناب مالیاتی داشته است.

رانیا۴ و همکاران )2۰۱8( در پژوهشی تأثیر ویژگی های شرکت بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل گر مدیریت سود 
در شرکت های بورسی اندونزی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که ویژگی های شرکت شامل سودآوری، اهرم 
مالی و اندازه شرکت تأثیر منفی و معنادار بر اجتناب مالیاتی دارند. شدت تأثیر اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی بیشتر از 
سایر موارد بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که مدیریت سود اثرات سودآوری و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی را 

کاهش می دهد، ولی مدیریت سود نمی تواند اثر اندازه شرکت بر اجتناب مالیاتی را تعدیل کند.
2-9-2- پژوهش های داخلی

خانی و همکاران )۱392( به بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت ها پرداختند 
و به این نتیجه رسیدند که بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت، ارتباط معناداری وجود دارد؛ 
به عبارت دیگر شرکت هایی که حسابرس آن ها متخصص صنعت باشد، دارای نرخ مؤثر مالیات کمتر، نرخ مؤثر مالیات 
نقدی کمتر و تفاوت دفتری بیشتری نسبت به شرکت هایی هستند که حسابرس آن ها متخصص صنعت نیست که این 

امر نشان دهنده سطح باالی اجتناب مالیاتی شرکت ها است.
این  انجام  برای  نمودند.  بررسی  را  مالیاتی  اجتناب  و  راهبری شرکتی  پژوهشی  سیدی و همکاران )۱39۴( در 
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تحقیق، داده های ۱۴6 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱38۱ الی ۱39۱ 
به عنوان نمونه ی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی ۱227 سال- شرکت به صورت الگوی پنل 
نامتوازن؛ مبین آن است که رابطه معناداری بین راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد. عالوه بر 

این، رابطه معنادار و منفی بین متغیرهای کنترلی سودآوری و اندازه شرکت و همچنین رابطه معنادار و مثبت 
بین حسابرسی مالیاتی و اجتناب مالیاتی مشاهده گردید.

مشایخی و علی پناه )۱39۴( در پژوهشی تأثیر راهبری شرکتی بر رابطه ی بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت 
را بررسی نمودند. برای انجام این تحقیق، داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان نمونه ی 
تحقیق موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که با بهبود کیفیت ساختار راهبری شرکتی، تأثیر مثبت 

فعالیت های اجتناب از مالیات بر ارزش شرکت بیشتر می شود.
مهران پور و همکاران)۱396( به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات پرداختند. برای این منظور، 
اطالعات ۱۰3 شرکت درسال های ۱39۰تا ۱39۴ و روش حداقل مربعات جزئی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان 
داد کیفیت افشا، بیش اطمینانی مدیریتی، تخصص حسابرس، محدودیت مالی و اندازه شرکت بر اجتناب از مالیات 
اثر معنادار و مثبتی دارد. از طرفی رابطه معناداری بین رقابت بازار محصول، استقالل هیأت مدیره و محافظه کاری با 
اجتناب از مالیات مشاهده نشد. نتایج همچنین بیانگر آن است که اجتناب از مالیات بر بازده دارایی ها و ارزش افزوده 
اقتصادی اثر معناداری ندارد ولی بر بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش شرکت و وجه نقد عملیاتی اثر معنادار و مثبتی 

دارد.
حسنی القار و شعری آناقیز )۱396( به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی پرداختند. جامعۀ آماری 
این  در  بود.  تا ۱393  تهران طی سال های ۱386  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  پژوهش شامل شرکت های 
سود  و  حسابداری  سود  تفاوت  و  نقدی  مالیات  مؤثر  نرخ  سنجۀ  دو  از  مالیاتی  اجتناب  اندازه گیری  برای  پژوهش 
مشمول مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت، تأثیر 
مثبت معناداری بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین یافته ها 

نشان دهندۀ تأثیر غیرمستقیم اندازۀ شرکت و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی است.

3- فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: سودآوری تأثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.
فرضیه دوم: اهرم مالی تأثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.

فرضیه سوم: اندازه شرکت تأثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.
فرضیه چهارم: مدیریت سود بر رابطه بین سودآوری و اجتناب مالیاتی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم: مدیریت سود بر رابطه بین اهرم بدهی و اجتناب مالیاتی تأثیر معناداری دارد.

فرضیه ششم: مدیریت سود بر رابطه بین اندازه شرکت و اجتناب مالیاتی تأثیر معناداری دارد.
4- روش تحقیق

طرح این پژوهش از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. این پژوهش ازنظر روش در زمره 
پژوهش های توصیفی و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های 
تجربی )به دنبال بیان رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته( و پس رویدادی )با توجه به اطالعات گذشته( است. 
همچنین با توجه به تقسیم بندی برحسب روش تحقیق، پژوهش حاضر بر اساس روش-های توصیفی و علّی صورت 
گرفته و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. داده های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطالعات صورت های مالی شرکت ها 
است که از طریق مراجعه به صورت های مالی و پایگاه اطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین 
گردآوری می شوند. به منظور تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده  شده 
تجزیه وتحلیل  مورد   EViews نرم افزار  با  سپس  و  شده اند  طبقه بندی  و  مرتب   Excel گسترده  در    داده ها  و 

قرارگرفته اند.
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1) Anand
2) Dechow

5- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش برای یک 
دوره پنج ساله )۱39۱ تا ۱395( که شامل 6۱ شرکت هست، مورد بررسی قرارگرفته است. برای نمونه گیری از روش 
حذفی سیستماتیک استفاده  شده است و شرکت هایی که دارای کلیه شرایط زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

شرکت  های انتخابی جز شرکت  های سرمایه  گذاری، بانک  ها و مؤسسه  های بیمه نبوده است.  -
شرکت طی دوره قلمرو زمانی تغییر سال مالی نداده باشد.  -

پایان سال مالی شرکت ها پایان اسفندماه باشد.  -
اطالعات مالی مورد نیاز در رابطه با این گونه شرکت ها در دسترس باشد.  -

شرکت ها باید طی دوره زمانی پژوهش در بورس اوراق بهادار توقف معامالتی نداشته باشند )6 ماهه(.  -

6- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها
6-1- متغیر وابسته: اجتناب مالیاتی

در این پژوهش برای محاسبه اجتناب مالیاتی از فرمول هانلون و هیتزمن )2۰۱۰( استفاده شده است. هرچه مقدار 
نرخ مؤثر مالیات بیشتر باشد اجتناب مالیاتی کمتر و بر عکس.

GETR: نرخ مالیات مؤر بر اساس اصول پذیرفته شده ی حسابداری
t برای دوره زمانی i کل هزینه مالیاتی شرکت :TXT

t برای دوره زمانی i درآمد قبل مالیات شرکت :PI

6-2- متغیر مستقل: ویژگی های شرکت
در این پژوهش برای محاسبه ویژگی های شرکت از سه متغیر سودآوری، اهرم بدهی و اندازه شرکت استفاده شده 

است.
اندازه شرکت: در تحقیق حاضر همانند تحقیقات چو و کیم )2۰۰3(، عارف و همکاران )2۰۰7( و واورو )2۰۱۴( 

از لگاریتم طبیعی خالص فروش، جهت سنجش اندازه شرکت استفاده می گردد.
اهرم مالی: در این تحقیق مشابه با مطالعات تجربی دانرو و کیم )2۰۰5( و واورو )2۰۱۴( برای سنجش اهرم مالی، 
از نسبت بدهی که از تقسیم مجموع بدهی بر ارزش دفتری دارایی های شرکت محاسبه می گردد، استفاده شده است.

سودآوری: در تحقیق حاضر مطابق با پژوهش عارف و همکاران )2۰۰7( و واورو )2۰۱۴( از بازده حقوق صاحبان 
سهام برای سنجش سودآوری شرکت استفاده می شود.

6-3- متغیر تعدیل گر: مدیریت سود
تعهدی  اقالم  برآورد  جهت  خود  مطالعات  در  دیگر  محققان  از  زیادی  شمار  و   )2۰۱۱( آناند۱  چون  محققانی 
اختیاری از مدل تعدیل شده جونز ارائه  شده توسط دچو2 و همکاران )۱995( استفاده کرده اند. در این پژوهش نیز 
برای اندازه گیری متغیر وابسته )مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار( از مدل تعدیل شده 

جونز استفاده شده است.
برای محاسبه میزان مدیریت سود از معیار میزان قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری            محاسبه شده از طریق 

it
it

it

TXTGETR
PI

=

( )itε
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الگوی تعدیل شده جونز )دچو و همکاران، ۱995( استفاده  شده است، بدین صورت که هرچه این رقم کمتر 
باشد، کیفیت سود نیز باالتر خواهد بود. الگوی مورداستفاده به صورت رابطه زیر می باشد:

متغیر  ها به شرح زیر هستند:
         : تغییر در دارایی  های جاری سال جاری نسبت به سال قبل

         : تغییر در وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل
         : تغییر در بدهی  های سال جاری نسبت به سال قبل

         : تغییر در حصه کوتاه مدت بدهی  های بلندمدت سال جاری نسبت به سال قبل
         : هزینه استهالک دارایی های مشهود و نامشهود سال جاری

که در این الگو داریم:
TACC: کل اقالم تعهدی که دوره t برای شرکت i وجود دارد.

TA: ارزش دفتری کل دارایی ها در ابتدای دوره
۱-t و t تغییرات درفروش خالص بین دو دوره :ΔSale

۱-t و t تغییرات در حساب های دریافتنی بین دو دوره :ΔRec
PPE: دارایی های ثابت و تجهیزات

پس از تخمین الگو، جمالت باقیمانده         به عنوان اقالم تعهدی اختیاری برای هرسال شرکت در نظر گرفته شده 
و به وسیله ی |DA| نشان داده  شده است.

برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل های زیر بهره گرفته شده است که الگوهای مزبور به شرح زیر می باشد:
مدل )۱(                                                               

    
مدل اول؛ در این مطالعه اثر ویژگی های شرکت که شامل سودآوری، اهرم مالی و اندازه شرکت است را بر اجتناب 

مالیاتی بررسی می کند.
مدل )2( 

                                                                                                         
مدل دوم؛ این مدل مدیریت سود را به عنوان متغیر تعدیل گر بر رابطه بین ویژگی های شرکت و اجتناب مالیاتی 

بررسی می کند.
که در این مدل ها

ETR: نرخ مؤثر مالیاتی
ROA: سودآوری
DER: اهرم مالی

SIZE: اندازه شرکت
DA: مدیریت سود

     : جزء خطا

( ) ( )it it it it it itTACC CA CASH DCL STD DEP= ∆ −∆ − ∆ −∆ −

itCA∆
itCASH∆

itDCL∆
itSTD∆

itDEP
Re )1 , ,( ) ( ) ( ) ( ), 0 1 2 , 3 , ,

, 1 , 1 , 1 , 1

Sale cTACC PPEi t i t
i t i t i t i tTA TA TA TAi t i t i t i t

α α α α ε
∆ −∆

= + + + +
− − − −

( )itε

( * ) ( * ) ( * )1 2 3 4 5 6 7ETR ROA DER SIZE DA ROA DA DER DA SIZE DAit it it it it it it it itα β β β β β β β ε= + + + + + + + +

1 2 3ETR ROA DER SIZE DAit it it it it itα β β β ε= + + + + +

itε
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7- یافته های تحقیق
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش که با استفاده از داده های 6۱ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی 

دوره های زمانی ۱39۱ تا ۱395 اندازه گیری شده اند.

برای جلوگیری از کاذب بودن نتایج رگرسیون با استفاده از آزمون پایایی لین، لوین و چاو پایایی متغیرهای مورد 
بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون  فوق در جدول زیر ارائه شده است.

برای جلوگیری از کاذب بودن نتایج رگرسیون با استفاده از آزمون همبستگی۱، همخطی بین متغیرهای مستقل 
مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون  فوق در جدول زیر ارائه شده است.

جدول)۱(- آمار توصیفی

جدول)2(- نتایج آزمون پایایی

۱( زمانی که از روش پانل دیتا استفاده می شود نمی توان از آماره تورم)VIF( استفاده نمود بنابراین از آزمون همبستگی استفاده شده است.

متغیرهای 
تحقیق

انحراف حداقلحداکثرمیانهمیانگین
معیار

تعداد کشیدگیچولگی
مشاهدات

بازده حقوق 
صاحبان سهام

0.2462610.2326370.858323-0.577520.254061-0.179262.979339305

0.041673.049273305-0.6368710.6380411.1889090.1836210.171607اهرم مالی

12.0256011.9869814.4113710.395660.6032200.6056274.766915305اندازه شرکت

0.00000140.000000570.0000222.15E-100.00000263.67235919.84253305مدیریت سود

نرخ موثر 
مالیاتی

0.1486370.1253050.861862-0.675460.1826050.6400856.000760305

نتیجهسطح معنی داریآمارهمتغیرهای تحقیق
پایا18.90230.0000-بازده حقوق صاحبان سهام

پایا11.53280.0000-اهرم مالی

پایا23.02920.0000-اندازه شرکت

پایا81.47310.0000-مدیریت سود

پایا40.20680.0000-نرخ موثر مالیاتی
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نتایج آزمون همخطی نشان می دهد که بین متغیرهای مدیریت سود با اهرم*مدیریت سود و اندازه شرکت*مدیریت 
سود مشکل همخطی کامل وجود دارد همچنین اندازه شرکت*مدیریت سود با اهرم*مدیریت سود همخطی کامل 
دارد که متغیرهای فوق نباید در یک مدل کنار هم آورده شوند در نتیجه مدل 2 به دو مدل تبدیل خواهد شد. الزم 

به ذکر است که همخطی ناقص و ضعیف بین متغیرها امری طبیعی است.
با استفاده از آزمون F لیمر، امکان اینکه بتوان از رگرسیون پانل دیتا استفاده کرد یا خیر؟ مورد بررسی قرار گرفته 
است و همچنین نوع اثرات بین مقاطع مورد با استفاده از آزمون هاسمن بررسی شده است. نتایج آزمون های فوق در 

جدول زیر ارائه شده است.

جدول)3(- نتایج آزمون همخطی

متغیرهای 
مستقل

مدیریت 
سود

اهرم 
مالی

بازده حقوق 
صاحبان سهام

اندازه 
شرکت

اهرم*مدیریت 
سود

بازده حقوق 
صاحبان 

سهام*مدیریت 
سود

اندازه 
شرکت*مدیریت 

سود

0.380.930.590.99-0.03-0.12-1مدیریت سود

0.11-0.21-0.20.360.06-0.121-اهرم مالی

بازده حقوق 
0.02-0.080.38-0.210.16-0.03-صاحبان سهام

0.37-0.15-0.32-0.380.360.161-اندازه شرکت

اهرم*مدیریت 
0.3210.410.94-0.08-0.930.06سود

بازده حقوق 
صاحبان 

سهام*مدیریت 
سود

0.59-0.210.38-0.150.4110.6

اندازه 
شرکت*مدیریت 

سود
0.99-0.11-0.02-0.370.940.61
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نتیجهسطح معنی داریآمارهمتغیرهای تحقیق

استفاده از روش پانل دیتا1.5029150.0173آزمون F لیمر- مدل ۱

آزمون F لیمر- مدل 2
استفاده از روش پانل دیتا1.4712780.0228)بدون در نظر گرفتن متغیر اندازه*مدیریت سود(

آزمون F لیمر- مدل 2
استفاده از روش پانل دیتا1.4891100.0196)بدون در نظر گرفتن متغیر اهرم مالی*مدیریت سود(

وجود اثرات تصادفی7.1384690.1287آزمون هاسمن- مدل ۱

آزمون هاسمن- مدل 2
وجود اثرات تصادفی5.4635710.3620)بدون در نظر گرفتن متغیر اندازه*مدیریت سود(

آزمون هاسمن- مدل 2
وجود اثرات تصادفی6.2820820.2797)بدون در نظر گرفتن متغیر اهرم مالی*مدیریت سود(

نتیجه تاثیرسطح معنی داریآماره tضریب رگرسیونمتغیرهای تحقیق

معنی دار2.4630850.0145-0.053367-بازده حقوق صاحبان سهام

معنی دار0.0736073.4376640.0007اهرم مالی

معنی دار0.0426693.4364110.0007اندازه شرکت

معنی دار1014.9032.0597530.0405مدیریت سود

معنی دار2.4976140.0132-0.399719-مقدار ثابت

جدول)۴(- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن

جدول )5(- نتایج فرضیه تحقیق- مدل ۱

جهت بررسی فرضیه تحقیق از آزمون رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است که نتایج این آزمون در جدول زیر 
ارائه شده است.

0.796057ضریب تعیین

0.741672ضریب تعیین تعدیل شده

2.125607آماره دوربین واتسون

F 14.63747آماره

F 0.000سطح معنی داری
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شکل )۱(- نتایج آزمون جارک- مدل۱

نتایج حاصل از بررسی نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی نشان می دهد که توزیع باقیمانده ها نزدیک به 
نرمال است. از طرفی طبق قضیه حد مرکزی از آنجایی که تعداد مشاهدات زیاد است می توان گفت که توزیع باقیمانده 

شبیه به نرمال بوده و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

* متغیر وابسته: نرخ مؤثر مالیات
بر اساس جدول باال متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی، اندازه شرکت و مدیریت سود بر نرخ مؤثر 
مالیات تأثیر معنادار دارند. با توجه به عالمت ضریب رگرسیون می توان گفت که بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر 
منفی بر نرخ مؤثر مالیات دارد؛ یعنی با افزایش )کاهش( بازده حقوق صاحبان سهام؛ نرخ مؤثر مالیات کاهش )افزایش( 
می یابد؛ اما اهرم مالی، اندازه شرکت و مدیریت سود تأثیر مثبتی بر نرخ مؤثر مالیات دارد؛ یعنی با افزایش )کاهش( 
اهرم مالی، اندازه شرکت و مدیریت سود؛ نرخ مؤثر مالیات افزایش )کاهش( می یابد. همچنین مقدار ثابت معادله هم 

معنی دار است و در معادله نهایی وارد می شود.
 نتایج حاصل نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% فرضیه های اول، دوم و سوم مورد پذیرش قرار می گیرد 
یعنی متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی و اندازه شرکت تأثیر معناداری بر نرخ مؤثر مالیات دارد. نتایج 
حاصل نشان می دهد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی رابطه مستقیم )با نرخ مؤثر مالیات رابطه 
معکوس( و بین اهرم مالی و اندازه شرکت با اجتناب مالیاتی رابطه معکوسی )با نرخ مؤثر مالیات رابطه مستقیم( وجود 

دارد.
 با توجه به جدول باال مقدار آماره دوربین واتسون حاکی از عدم وجود مشکل خود همبستگی است. همچنین بر 
اساس احتمال آماره F>۰/۰5(F( معادله رگرسیون در کل معنادار می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده ی مدل برابر 
۰/7۴ می باشد که نشان می دهد 7۴ درصد از تغییرات متغیر وابسته، قابل استناد به تغییرات متغیرهای مستقل و 
کنترلی می باشد و بقیه تغییرات متغیر وابسته، ناشی از تغییرات سایر عوامل می باشد که در اینجا نادیده گرفته شده اند.
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نتیجه تاثیرسطح معنی داریآماره tضریب رگرسیونمتغیرهای تحقیق

بی معنی1.3958400.1641-0.036079-بازده حقوق صاحبان سهام

معنی دار0.0651892.6090100.0097اهرم مالی

معنی دار0.0348753.5821010.0004اندازه شرکت

بازده حقوق صاحبان سهام* 
مدیریت سود

معنی دار5657.609-8.6991030.0000-

معنی دار1854.5536.4354990.0000اهرم مالی*مدیریت سود

معنی دار2.3552770.0193-0.303092-مقدار ثابت

نتیجه تاثیرسطح معنی داریآماره tضریب رگرسیونمتغیرهای تحقیق

بی معنی1.8883170.0602-0.054870-بازده حقوق صاحبان سهام

معنی دار0.0901733.3439820.0010اهرم مالی

معنی دار0.0378544.5795810.0000اندازه شرکت

بازده حقوق صاحبان سهام* 
مدیریت سود

معنی دار7258.330-5.0298500.0000-

معنی دار215.79813.0580630.0025اندازه شرکت*مدیریت سود

معنی دار3.1353230.0019-0.351713-مقدار ثابت

جدول)6(- نتایج فرضیه تحقیق- مدل2 )بدون در نظر گرفتن متغیر اندازه*مدیریت سود(

جدول)7(- نتایج فرضیه تحقیق- مدل2 )بدون در نظر گرفتن متغیر اهرم مالی*مدیریت سود(

* متغیر وابسته: نرخ مؤثر مالیات

0.774733ضریب تعیین

0.713468ضریب تعیین تعدیل شده

2.099896آماره دوربین واتسون

0.729024ضریب تعیین

0.655328ضریب تعیین تعدیل شده

2.097069آماره دوربین واتسون

F 12.64562آماره

F 0.000سطح معنی داری

F 9.892263آماره

F 0.000سطح معنی داری
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شکل)2(- نتایج آزمون جارک- مدل2 )بدون در نظر گرفتن متغیر اندازه*مدیریت سود(

شکل)3(- نتایج آزمون جارک- مدل2 )بدون در نظر گرفتن متغیر اهرم مالی*مدیریت سود(

نتایج حاصل از بررسی نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی نشان می دهد که توزیع باقیمانده ها نزدیک به 
نرمال است. از طرفی طبق قضیه حد مرکزی از آنجایی که تعداد مشاهدات زیاد است می توان گفت که توزیع باقیمانده 

شبیه به نرمال بوده و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

* متغیر وابسته: نرخ مؤثر مالیات
 بر اساس دو جدول باال متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام* مدیریت سود، اهرم مالی* مدیریت 
با توجه به عالمت ضریب  تأثیر معنادار دارند.  بر نرخ مؤثر مالیات  اندازه شرکت* مدیریت سود  سود و 
رگرسیون می توان گفت که بازده حقوق صاحبان سهام *مدیریت سود تأثیر منفی بر نرخ مؤثر مالیات 

دارد؛ یعنی با افزایش )کاهش( بازده حقوق صاحبان سهام *مدیریت سود؛ نرخ مؤثر مالیات کاهش )افزایش( 
می یابد؛ اما اهرم مالی* مدیریت سود و اندازه شرکت* مدیریت سود تأثیر مثبتی بر نرخ مؤثر مالیات دارد؛ یعنی با 

افزایش )کاهش( اهرم مالی* مدیریت سود و اندازه شرکت* مدیریت سود؛ نرخ مؤثر مالیات افزایش )کاهش( می یابد. 
همچنین مقدار ثابت معادله هم معنی دار است و در معادله نهایی وارد می شود.

قرار  پنجم و ششم مورد پذیرش  اطمینان 95% فرضیه های چهارم،  نشان می دهد که در سطح  نتایج حاصل   
می گیرد یعنی مدیریت سود تأثیر معناداری بر رابطه بین متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام، اهرم مالی و اندازه 

شرکت با اجتناب مالیاتی دارد.
 با توجه به جدول باال مقدار آماره دوربین واتسون حاکی از عدم وجود مشکل خود همبستگی است. همچنین بر 

اساس احتمال آماره F>۰/۰5(F( معادله رگرسیون در کل معنادار می باشد.
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8- نتیجه گیری
همان طور که قباًل بیان شد هدف تحقیق بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و اجتناب مالیاتی و اثر تعدیل گر 
مدیریت سود بر رابطه آن ها بود که نتایج تحقیق نشان داد که ویژگی های شرکت شامل بازده حقوق صاحبان سهام، 
اهرم مالی و اندازه شرکت تأثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارند؛ که برای بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر منفی بر 
نرخ مؤثر مالیاتی بدست آمد؛ یعنی شرکت های با سودآوری باال تمایل به اجتناب از پرداخت مالیات دارند. این موضوع 
به وسیله ارزش ضریب سودآوری که نشان دهنده جهت یک رابطه منفی است نشان داده شده که بدان معنی است 
اگر افزایش سودآوری وجود داشته باشد، نرخ مؤثر مالیات کاهش خواهد یافت و باعث می شود که اجتناب از مالیات در 
شرکت ها افزایش یابد. نتیجه فوق با نتایج مطالعات پراتاما، )2۰۱7(؛ ایریانتو و همکاران )2۰۱7(؛ ساالوودین )2۰۱7( 
و نور۱ و همکاران )2۰۱۰( همخوانی دارد. متغیرهای اهرم مالی و اندازه شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ مؤثر 
مالیاتی بدست آمد نتایج فوق نشان می دهد که اهرم مالی و اندازه شرکت با اجتناب مالیاتی رابطه معکوسی با هم 
دارند نتیجه فوق نشان می دهد که شرکت های بزرگ تر به این دلیل اینکه بیشتر تحت نظارت دولت قرار می گیرند 
و بیشتر در معرض مواجه با هزینه های سیاسی می باشند؛ در نتیجه انتظار می رود این شرکت ها گرایش کمتري به 
اجتناب مالیاتی داشته باشند. نتیجه فوق با نتایج مطالعات واتس و زیمرمن )۱986( و دیرینگ و همکاران )2۰۰8( 
همخوانی دارد. شرکت هایی با نسبت های اهرمی باالتری از هزینه های بهره بر روی بدهی ها برای کاهش میزان مالیات 
بر درآمد استفاده می کنند. تأمین مالی بدهی مزایای مالیاتی را برای شرکت ها ارائه می دهد، زیرا پرداخت سود وام ها 
به طورکلی می تواند مالیات محسوب شود. بنابراین، مدیریت شرکت تمایل دارد از بدهی ها در سطح مطلوب استفاده 
کند تا بار مالیاتی که باید پرداخت شود، به حداقل برسد. در نتیجه اجتناب از مالیات کاهش خواهد یافت. نتیجه فوق 
با نتایج مطالعات انجام  شده توسط ساالوودین )2۰۱7(؛ نوگراها و میرانتو )2۰۱5(؛ دلگادو2 و همکاران )2۰۱2(، نور 

و همکاران )2۰۱۰( و ریچاردسون و النیس3 )2۰۰7( همخوانی دارد.
نتایج حاصل از فرضیه های چهارم، پنجم و ششم نشان داد که مدیریت سود تأثیر معناداری بر رابطه بین سودآوری 
)بازده حقوق صاحبان سهام(، اهرم مالی و اندازه شرکت با نرخ مؤثر مالیات )اجتناب مالیاتی( دارد. نتایج حاصل نشان 
داد که مدیریت سود تأثیر مثبتی بر رابطه سودآوری و اجتناب مالیاتی دارد. یکی از تکنیک هایی که برای دست کاری 
درآمد استفاده می شود، مدیریت سود یا درآمد می باشد. از طرفی سود به عنوان یک ابزار برای شرکت برای اجتناب 
از مالیات استفاده می شود. از آنجا که مدیران شرکت خواهان حداکثر دریافت پاداش هستند؛ بنابراین گزارش مالی 
افزایش سود صورت می گیرد. همچنین، شرکت هایی که سودآوري  اقداماتی جهت  قالب  در  توسط شرکت  مهاجم 
باالیي دارند، تمایل به انجام اقدامات اجتناب مالیاتی به منظور کاهش بدهی های مالیاتی خود خواهند داشت. همچنین 
به منظور حداقل رساندن  با کاهش درآمدها  را  بیان می کند که شرکت ها مدیریت سود  فرضیه هزینه های سیاسی 
مالیات پرداختی انجام خواهند داد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت سود تأثیر مثبتی بر رابطه اهرم مالی 
و اندازه شرکت با نرخ مؤثر مالیات )و تأثیر منفی بر رابطه اهرم مالی و اندازه شرکت با اجتناب مالیاتی دارد(. نسبت 
بدهی باالتر نشان دهنده باال بودن وابستگی به سرمایه گذاران خارجی و درنتیجه باال بودن هزینه های بهره پرداختی 
را  مدیریت سود  تا  دارد  تمایل  باشد، شرکت  باال  توسط شرکت  بدهی های شرکت  اگر سطح  است.  توسط شرکت 
افزایش دهد. در این راستا شرکت، مدیریت سود را برای افزایش بدهی به منظور کاهش سود و درنتیجه کاهش مالیات 
پرداختی انجام خواهد داد. مدیریت سود نیز با اندازه شرکت ها مرتبط است. به طورکلی شرکت های بزرگ فعالیت های 
تجاری و معامالت مالی بیشتری را نسبت به تجارت های کوچک انجام می دهند. در این راستا نظریه های هزینه های 
سیاسی نشان داده است شرکت ها از رویه ها و روش هایی استفاده می کنند تا درآمد خود را کمتر نشان دهند. این 

1) Noor
2) Delgado
3) Richardson & Lanis
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هدف به منظور کاهش بار مالیاتی است که باید پرداخت شود. این وضعیت نشان می دهد که اندازه شرکت می تواند 
باعث مدیریت درآمد شود تا به حداقل رساندن بار مالیاتی پرداخت شود.

از تحقیق به مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران و مأموران مالیاتی پیشنهاد  با توجه به نتایج حاصل 
می شود که برای تشخیص اینکه آیا امکان اجتناب از مالیات وجود دارد یا خیر میزان سودآوری، اهرم مالی و اندازه 
شرکت ها را مدنظر قرار داده زیرا شرکت هایی که میزان سودآوری آن ها باالتر بوده امکان اجتناب از مالیات آن ها بیشتر 
خواهد بود و در صورتی که نسبت بدهی و اندازه آن ها باال باشد اجتناب از مالیات آن ها کمتر خواهد بود. همچنین 

مدیریت سود را به عنوان عامل مؤثر بر رابطه بین متغیرهای فوق و اجتناب مالیاتی در نظر گرفته شود.
برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود که چرخه عمر را به عنوان عامل تعدیل گر رابطه متغیرهای سودآوری، اهرم 

مالی و اندازه شرکت ها با اجتناب مالیاتی بررسی شود.
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چکیده
در حوزه شهری،  منابع  بهینه  تخصیص  و  کارایی  افزایش  و مسکن،  امالک  بخش  در  مالیاتی  نظام  در طراحی 
بازتوزیع درآمد و ثروت، کاهش انگیزه سوداگری و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت های ملی و محلی باید مد نظر قرار 
گیرد. بر این اساس، با گسترش پایه های مالیاتی و کاهش معافیت ها، امکان کاهش بار مالیاتی بودجه دولت بر اشخاص 
حقیقی و بنگاه های تولیدی وجود دارد و مانع از انحراف تصمیمات سرمایه گذاری به فعالیت های سوداگری خواهد شد. 
بنابراین، طراحی و پیاده سازی یک نظام کارآمد و عادالنه مالیاتی در بخش امالک و مسکن بر اساس الگوهای برتر 
جهانی که در آن دوره زمانی نگهداری دارایی، دامنه شمولیت، مبنای ارزش گذاری، نرخ مالیات، آستانه معافیت ها و 
معافیت های منطقه ای مدنظر قرار گیرند، امری ضروری است. در این پژوهش، ابتدا اثرات مالیات بر بازدهی و عایدی 
سرمایه مسکن در چارچوب الگوی تعادل عمومی بر قیمت و تالطم های بازار مسکن تحلیل می شود. سپس، به برآورد 
ظرفیت بالقوه مالیاتی در بخش امالک و مسکن پرداخته می شود. نتایج حاصل از الگوی ریاضی بیانگر این است که 
با افزایش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن  منجر به افزایش قیمت مسکن می شود؛ اما وضع مالیات بر عایدی 
سرمایه، قیمت مسکن و تالطم های ناشی از آن را کاهش می دهد. همچنین نتایج بیانگر این است که عملکرد مالیات 
در بخش امالک و مسکن منطبق با ظرفیت بالقوه آن نبوده است. برآوردهای صورت گرفته بیانگر این است که ظرفیت 
بالقوه مالیات بر درآمد اجاره و نقل و انتقال و امالک در شهر تهران به ترتیب 3/۱ و 32 هزار میلیارد ریال بدست آمده 
است. همچنین، ظرفیت مالیات بر کل ارزش افزوده ساختمان و مستغالت در کشور 7۰ هزار میلیارد ریال حاصل 
است. ظرفیت بالقوه کل مالیات بر خانه های خالی در کالن شهرها در سال اول اخذ این نوع مالیات نیز رقمی معادل 

3/2 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است. 

واژه های کلیدی: مالیات بر امالک و مسکن، عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری ، الگوی تعادل عمومی
JEL : H24, H71, D84, R38, CO2 طبقه بندی

تحلیل اثرات مالیات در بخش امالک و مسکن و برآورد 
ظرفیت بالقوه آن در ایران: با تأکید بر راهبردها و چالش ها

 حجت ایزدخواستی1

Email: h_izadkhasti@sbu.ac.ir       )۱( استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی )نویسنده مسئول
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1- مقدمه
بخش زمین و مسکن به دلیل ویژگي هاي منحصر به فرد خود مانند غیرقابل جایگزین بودن، غیرقابل 
تجارت بودن، محدود بودن و ناهمگن بودن نسبت به سایر بازارها مستعد پدیده »شکست بازار۱« است. 
بدین منظور دولت ها، سیاست هاي مختلفي را متناسب با شرایط اقتصادي خود براي کارآمد کردن این بازار 

وضع مي کنند. از طرف دیگر، طراحی و پیاده سازی یک نظام کارآمد و عادالنه مالیاتی در بخش امالک و مسکن 
بر اساس الگوهای برتر جهانی نیز امری ضروری است. بدین منظور، طي دهه های اخیر مالیات بر دارایي به عنوان یکي 
از مهم ترین محورهاي برنامه اصالح مالیاتي در اغلب کشورهاي جهان شناخته شده است. بخش عمده اي از مالیات بر 
دارایي، مالیات بر دارایي های غیرمنقول است که عالوه بر بهبود عدالت عمودي، می تواند منجر به کاهش انگیزه هاي 
سوداگرانه و کنترل قیمت ها در بازار مسکن شود2. بر این اساس، عدم حضور مؤثر دولت در بازار زمین و مسکن منجر 
به تخصیص غیر بهینه منابع در حوزه زمین و مسکن، افزایش تقاضاي سفته بازي، ایجاد حباب قیمت زمین و مسکن 
و بروز شوک هاي متعدد در بخش مسکن شده است3. در نهایت، منجر به کاهش قدرت خرید مسکن خانوار و افزایش 

سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است۴. 
بنابراین، با توجه به اهمیت اعمال مالیات جامع در بخش امالک و مستغالت، جایگاه ابزارهاي سیاست مالي در این 
زمینه مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است و در الیحه اصالح قانون مالیات ها، پایه هاي مالیاتي جدیدي جهت 
کنترل این بازار مورد توجه قرار گرفته اند. ابزارهاي مالیاتي در این بخش عالوه بر درآمدزایي براي دولت، می توانند 
سبب ثبات در بازار و کاهش فعالیت هاي سوداگرانه شوند. بر این اساس، مالیات جامع بر امالک و مستغالت به عنوان 
افزایش عرضه مسکن،  بهینه و  بر هدایت منابع زمین موجود به سمت استفاده و کاربري  ابزار کنترلي، عالوه  یک 
می تواند نقش مهمی در کنترل سوداگري در بخش زمین و مسکن شود و دولت های ملی و محلی را نیز در کسب 

درآمد پایدار به منظور ارائه کاالها و خدمات رفاهي عمومي و تخصیص بهینه منابع کمک کند.
بر این اساس، مسأله اصلی این پژوهش بررسی اثرات وضع مالیات بر بازدهی و عایدی سرمایه مسکن بر قیمت 
و شاخص تالطم بازار مسکن است. در ادامه، نیز ظرفیت بالقوه مالیات در بخش امالک و مسکن در ایران محاسبه 

می شود. 
در ادامه در بخش دوم، به بررسی نظام مالیات بر امالک و مسکن در جهان پرداخته می شود. در بخش سوم، 
مقایسه تطبیقی مالیات بر امالک و مسکن در جهان صورت می گیرد. در بخش چهارم، پیشینه تحقیق بیان می شود. 
در بخش پنجم، به طرح الگوی تعادل عمومی پرداخته می شود و در آن اثرات وضع مالیات بر بازدهی و عایدی سرمایه 
مسکن بر شاخص تالطم بازار مسکن بررسی می شود. در بخش ششم، ظرفیت بالقوه مالیات در بخش امالک و مسکن 
برآورد خواهد شد. در بخش هفتم، به راهبردها و چالش های نظام مالیات بر امالک و مسکن در ایران پردخته شده 

است. در نهایت، نتیجه گیری و پیشنهادات سیاستی صورت می گیرد.

1) Market Failure
2( بر اساس آمارهای گزارش شده مرکز آمار، سهم تقاضاهای سرمایه ای  بخش مسکن از 2۰ درصد در سال ۱355 به 58 درصد سال ۱38۰ و به بیش از 65 درصد 
در سال ۱395 رسیده است. به عالوه، تعداد خانه های خالی از رقم 2/۴ درصد در سال ۱385 )633 هزار واحد خالی( به 3/8 درصد در سال ۱39۰ )6/۱ میلیون 
واحد خالی( و 3/۱۱ درصد در سال ۱395 )6/2 میلیون واحد خالی( رسیده است که نشان دهنده هجوم سوداگران به حوزه مسکن به منظور کسب سود بیش تر 

ناشی از احتکار واحدهای مسکونی است.
3( شوک اول در بخش مسکن در سال ۱369 اتفاق افتاده است. شوک دوم در سال ۱375 صورت گرفته است که قیمت مسکن در شهر تهران در سال ۱375 نسبت 
به سال ۱373 بیش از ۱/2 برابر شده است. شوک سوم در ۱38۰ بروز کرده است و قیمت مسکن در سال ۱38۱ بیش از 5۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته 
است. شوک چهارم در سال ۱385حادث شده است و قیمت مسکن در تهران در سال ۱386 نسبت به سال قبل 68 درصد افزایش یافته است. شوک پنجم در سال 
۱39۱ بروز کرده است و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکوني در شهر تهران از نیمه اول سال ۱39۱ تا نیمه اول سال ۱39۴ بیش از دو برابر رشد کرده است. 
در نهایت، آخرین شوک قیمتي در سال ۱397 اتفاق افتاده است که باعث افزایش بیش از 5۰ درصد قیمت در بخش مسکن شده است. بر اساس آمارهاي رسمي 
اجاره بها در شهر تهران براي قراردادهاي جدید تنظیم شده در خردادماه سال  ۱397 نسبت به خرداد سال گذشته 25 درصد رشد داشته و در برخي مناطق پرتقاضا 
در بازار اجاره مسکن تهران، میزان رشد اجاره بها از نرخ  رشدهاي اعالم شده در آمارها نیز بیشتر بوده است. بنابراین، در شرایط کنوني با توجه به وجود بیش از 35 
درصد خانوار اجاره نشین در مناطق شهري کشور، توجه به حقوق اجتماعي مستأجران که بیش از یک سوم جمعیت شهري کشور را تشکیل مي دهند، ضروري و 
موضعي قابل دفاع است. به عالوه، تجربیات جهاني نشان مي دهد که علي رغم وجود پیامدهاي نامناسب اقتصادي و اجتماعي حاصل از کنترل اجاره بها، در شرایط 

بحراني چنین اقداماتي قابل تجویز است.
۴( شاخص دسترسی خانوار به مسکن )نسبت قیمت واحد مسکونی 75 متری به میانگین درآمد ساالنه خانوار( از 6 سال در سال ۱37۱ به ۱۰ سال در سال ۱395 

رسیده است.
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2- نظام مالیات بر امالک و مسکن در جهان
2-1- مالیات بر دارایی

در اغلب کشورها، مالیات بر دارایي به صورت مالیات بر استفاده از دارایي، مالیات بر مالکیت و انتقاالت دارایي 
وضع مي شوند. بر اساس طبقه بندي مالیاتي بین المللي، مالیات بر دارایي شامل مالیات مکرر بر دارایي های غیرمنقول 
)که به صورت بدهي ناخالص بر مالک یا مستأجر وضع مي شود(، مالیات مکرر بر خالص ثروت، مالیات بر امالک، ارث و 
هدایا، مالیات بر معامالت مالي و سرمایه اي شامل انتقال چک و اوراق بهادار، یا فروش دارایي است )نورگارد۱، 2۰۱3(. 
در ادبیات اقتصادی اعتقاد بر این است که نوسانات و شوک های ادواری بخش مسکن عموماً تحت تأثیر شوک های 
تقاضا و سوداگری در این بازار قرار دارد. مهم ترین ابزاری که برای مدیریت و کنترل شوک های تقاضا و سوداگری در 
بخش مسکن در اختیار دولت قرار دارد، مالیات است. اخذ مالیات بر امالک و مسکن با هدف کسب درآمد، تخصیص 
مسکن  بازار  در  شدید  نوسان  و  سوداگري  کنترل  قیمت ها،  مکانیزم  در  اختالل  رساندن  حداقل  به  و  منابع  بهینه 
صورت مي گیرد. یکی از ابزارهای بسیار مؤثر مالیاتی که می تواند مانع از فعالیت های سوداگرانه و ورود و خروج شدید 
سرمایه های سرگردان به این بخش شود و روند سرمایه گذاری در این بخش را در مسیر باثبات قرار دهد، مالیات بر 
منفعت سرمایه است که سابقه بکارگیری آن در کشورهای دیگر حتی قبل از مالیات بر ارزش افزوده است. روش های 
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف تفاوت هایی دارد و اصول حاکم بر این نوع مالیات، اخذ مالیات بر 
پایه عایدی حاصل از خرید و فروش امالک، معافیت سرپناه و انگیزه مصرفی مسلط بر خرید مسکن از پرداخت مالیات، 

تمایز بین انگیزه های سوداگری در تعیین نرخ و پایه مالیات بر عایدی سرمایه در دوره زمانی معین استوار است2.
انتقال امالک و  بنابراین، در اغلب کشورها برای افزایش هزینه معامالت سوداگرانه، نرخ های متفاوتی بر نقل و 
مسکن وضع می کنند. از آنجا که درجه تسلط تقاضای سوداگرانه مسکن با زمان ارتباط معکوسی دارد، پایه این مالیات 
پلکانی معکوس بوده و با افزایش فاصله بین زمان خرید و فروش، بخش کمتری از منفعت کسب شده مشمول مالیات 
است که »مالیات طولی« بر معامالت مسکن نامیده می شود. وضع مالیات طولی بر معامالت مسکن علی رغم اینکه 
تا حدودی هزینه های ورود تقاضاهای سوداگرانه به بازار زمین و مسکن را افزایش می دهد، تأثیری بر هزینه تقاضای 
مصرفی و سرمایه ای مولد ندارد؛ زیرا افرادی که مسکن را به عنوان تقاضای مصرفی خریداری می کنند، حداقل 5 سال 
از آن استفاده می کنند. در نتیجه، این مالیات با کاهش بخشی از تقاضای سرمایه ای )سوداگری( اثرات ضد تورمی 

خواهد داشت و می تواند باعث برقراری ثبات در بازر زمین و مسکن شود )قلی زاده، ۱396: 39-۴۰(.

2-2- پایه مشمول مالیات بر امالک و مسکن
براي وضع مالیات بر دارایي به طور عام و زمین و ساختمان به طور خاص، در مرحله اول پایه مشمول مالیات 
مشخص مي شود. زمین و مسکن شهري به عنوان یک کاالي ویژه با خواصي نظیر ناهمگن بودن، غیر قابل جانشیني 
و تحرک ناپذیر بودن به همراه فقدان جریان کامل اطالعات در این بازار، تأثیرات بروني و متقابل این بازار با بازارهاي 
تأثیر  به شدت تحت  بازار همواره  این  این شده است که  به  مانند آن، منجر  بودن منابع زمین و  موازي و محدود 
تقاضاهاي سوداگرانه باشد و باعث افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن  شود. به عالوه، متأثر از محیط پیرامون آن 
و شرایط جغرافیایي نظیر دسترسي ها  و سایر عوامل است. بر این اساس، در وضع مالیات بر امالک و مسکن، انواع 

زمین ها اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي و زراعي مالیات وضع مي شود )برد و اسلک، 2۰۰۴(.
در مرحله دوم، ارزشي که نرخ مالیات بر آن اعمال مي شود، تعیین مي شود. در کشورهاي با درجه توسعه یافتگي 

1) Norregaard
2( در کشورهاي مختلف دنیا از قبیل آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانیا، دانمارک، ایرلند، کانادا، آرژانتین، برزیل، شیلي، استرالیا، کره جنوبي، چین، هنگ 
کنگ، سنگاپور، هند، ترکیه و بولیوی مالیات بر امالک و مسکن وضع می کند. هرچند، نرخ ها، آستانه معافیت ها و معافیت های منطقه ای در این کشورها متفاوت 

است. نرخ مالیات بر عایدی امالک و مسکن در کشورها بین 3۰ تا ۴5 درصد است و با طول دوره مالکیت، »نسبت معکوس« دارد.
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کمتر و بالتبع محدودیت سرمایه گذاري هاي جایگزین، درصد باالتري از ثروت ملي به صورت زمین است. عالقه بیش 
از حد به سرمایه گذاري در زمین در مقایسه با سایر عوامل ایجاد کننده ثروت، به ویژگي هاي منحصر به فرد آن نظیر 
به عالوه، سرمایه گذاري در زمین  بر مي گردد.  فناناپذیري زمین  انتقال و  قابلیت استفاده مکرر و خاصیت غیرقابل 
عایدي زیادي را براي افراد به روشي آسان و بدون کار ایجاد مي کند۱. بنابراین، الزم است بین سرمایه گذاري در زمین 
به عنوان عامل تولید و سرمایه گذاري در آن به منظور کسب سود بادآورده تمایز قائل شد. بر این اساس، با توجه به 
ماهیت زمین و سهم آن در هزینه مسکن، مدیریت زمین از اهمیت باالیي برخوردار است. مدیریت زمین، سیستمي 
یکپارچه براي حل مسائل مرتبط با زمین است و تمامي فعالیت هاي مرتبط با مدیریت زمین شامل زراعت، استخراج 

معادن، مدیریت امالک و مستغالت و مدیریت شهري است. 
به طور کلي ارزش گذاري دارایي مسکن به دو صورت، ارزش گذاري مبتني بر ارزش بازار و ارزش گذاري مبتني بر 
مساحت صورت می گیرد )برد و اسلک، 2۰۰۴(. مزیت ارزش گذاري مبتني بر مساحت2، این است که مؤدیان مالیاتي 
این حال، بررسي تجربه  با  بر ارزش دارند.  با روش مبتني  از پرداخت مالیات در مقایسه  براي فرار  شانس کمتري 
کشورها حکایت از آن دارد که در مواردي که امکان تعیین و استفاده از ارزش بازار وجود دارد، معموالً این روش به 
عنوان بهترین روش ارزش گذاري پایه مالیات انتخاب مي شود. زیرا، اوالً منافع خدمات پیش از آنکه در مساحت انعکاس 
یابد، در ارزش متبلور مي شود3. ثانیاً، روش ارزش گذاري بازار امکان لحاظ کردن آثار مرتبط با امکانات موجود در محله 
و یا امکاناتي که توسط بودجه دولت فراهم شده است را دارد. ثالثاً، روش مبتني بر مساحت نسبت به روش مبتني بر 
ارزش بازار، بار نسبتاً بیشتري را بر مؤدیان کم درآمد در مقایسه با مؤدیان با درآمد باال تحمیل مي کند. دالیل این امر 
این است که متوسط درآمد خانوارها در محله هاي با ارزش باالتر معموالً بیشتر از متوسط درآمد خانوارها در محله هاي 
پایین است. این در حالي است که در روش مبتني بر مساحت، خانوارها براي زمین هاي با مساحت یکسان، صرف نظر 

از اینکه در کدام محله باشد، باید مالیات یکساني را پرداخت کنند. 

2-3- مالیات بر عایدي امالک و مسکن
 خالص ارزش فروش )ارزش فروش پس از کسر هزینه هاي خرید و هزینه هاي بهسازي امالک و مسکن( به عنوان 
پایه مالیات بر عایدي سرمایه  مسکن تعریف مي شود، اما در عین حال معافیت ها و تخفیف هایي در این بخش از مالیات 
در همه کشورهاي مورد بررسي وجود دارد. مهم ترین معافیت این نوع مالیات مربوط به معافیت محل زندگي اصلي 
اشخاص حقیقي است. به عبارت دیگر، این نوع مالیات مشمول خانه محل سکونت شهروندان نمي شود و دیگر امالک 
را در بر مي گیرد. بنابراین، مالیات بر عایدي سرمایه حاصل از تملک مسکن، بر رشد قیمت مسکن در هنگام فروش 
آن وضع مي شود و از این طریق بخشي از عایدي سرمایه حاصل از فروش مسکن را از صاحب آن سلب مي کند. به 
عالوه، اخذ مالیات از خرید و فروش مجدد آن در فواصل کوتاه مدت با هدف کسب سود نامتعارف ناشي از معامالت 
مکرر، مالیات بر سوداگري مسکن است. تفاوت این دو نوع مالیات در مدت زمان تملیک دارایي است. بنابراین، تمایز 

بین انگیزه های مصرفی و سرمایه ای در تعیین نرخ و پایه مالیات بر عایدی سرمایه در بازه زمانی معین استوار است.
است. همچنین  معاف  مالیات  این  از  است،  تقاضاي مصرفي  که  فرد  ملک  اولین  عایدي سرمایه،  بر  مالیات  در 
تولیدکنندگاني که در بازۀ زماني معین اقدام به تولید و عرضۀ واحدهاي مسکوني مي کنند،  از پرداخت این مالیات 

۱( بر اساس آمارهای گزارش شده مرکز آمار، سهم تقاضاهای سرمایه ای  بخش مسکن از 2۰ درصد در سال ۱355 به 58 درصد سال ۱38۰ و به بیش از 65 درصد 
در سال ۱395 رسیده است.

2( ارزش گذاري مبتني بر مساحت معموالً در کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي، بکار گرفته مي شود که بازارهاي دارایي توسعه یافته ندارد. همچنین، در بخش هایي 
از شیلي، چین، کنیا و تونس نیز ارزش گذاري مبتني بر مساحت است. در کشورهاي اُی سی دی )OECD(، اندونزي، فیلیپین، آفریقاي جنوبي، آرژانتین، مکزیک و 

لتوني، ارزش گذاري مبتني بر ارزش بازار است.
3( به عنوان مثال، منافع خدماتي مانند سیستم حمل و نقل یا پارک ها بر ارزش زمین اثرگذار هستند و زمین هاي نزدیک به سیستم حمل و نقل یا پارک ها ارزش 

باالتري دارند.
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و  است  مالیات  این  پرداخت  از  معاف  فرد  هر  اول  ملک  اینکه  به  توجه  با   .)۱995 سیلویا۱،  و  )مور  هستند  معاف 
تولیدکنندگان مسکن معاف از پرداخت این مالیات هستند، این مالیات تنها تقاضاي سوداگرانه را هدف قرار مي دهد 
و هزینۀ این نوع تقاضاي مسکن را در بازار زمین و مسکن شهري افزایش مي دهد. از این رو، تأثیري بر هزینۀ تقاضاي 

مصرفي و سرمایه اي مولد ندارد )دفتر مطالعات اقتصادي، ۱387: ۱۱(.
روش هاي اخذ مالیات بر عایدی سرمایه امالک و مسکن در کشورهاي مختلف تفاوت هایي دارد و اصول کلي حاکم 

بر این نوع مالیات عبارتند از:
۱- اخذ مالیات بر پایه منفعت حاصل از خرید و فروش امالک و مسکن؛ 

2- معافیت سرپناه و انگیزه مصرفي مسلط بر خرید مسکن از پرداخت مالیات؛ 
3- تمایز بین انگیزه هاي سوداگري و مصرفي مسکن در تعیین نرخ و پایه مالیات بر منفعت سرمایه در یک بازه 

زماني معین )مثاًل 3 سال(.
درجه تسلط تقاضاي سوداگرانه مسکن با زمان ارتباط معکوسي دارد و پایه این مالیات پلکاني معکوس بوده و با 
افزایش فاصله زماني بین خرید و فروش بخش کمتري از منفعت کسب شده مشمول مالیات مي شود. به این قاعده 
مالیاتي »مالیات طولي بر معامالت مسکن« گفته مي شود )دفتر مطالعات اقتصادي، ۱387: ۱۰(. در نمودار )۱(، اهداف 

مالیات بر عایدی سرمایه به دو دسته اهداف عمومی و اختصاصی )بخشی( تقسیم بندی شده است:

3- مقایسه تطبیقی مالیات بر امالک و مسکن در جهان
 ،)LVT(3مالیات بر ارزش زمین ،)CGT(2بررسي تطبیقي کشورها حاکي از آن است که مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر واحدهای مسکونی خالیVHT(۴( و مالیات بر نقل و انتقال امالک و مسکن مهم ترین مالیات ها در بخش 
امالک و مسکن است. در جدول )۱(، پایه مالیات بر دارایي زمین و مسکن، دامنه شمولیت و مبنای ارزش گذاری در 

25 کشور منتخب ارائه شده است.

1) Moore & Silvia
2) Capital Gain Tax
3) Land Value Tax
4) Vacant Home Tax

نمودار)۱(- اهداف عمومی و اختصاصی )بخشی( مالیات بر عایدی سرمایه

CGT اهداف

تدوین 
الگوی 
مشابه 

برای سایر 
بخش ها

بهبود 
اهداف 
توزیعی

ارتقاء 
کارایی نظام 

مالیاتی

افزایش 
درآمد 
مالیاتی

کنترل 
نوسان ادواری 

و کنترل 
سوداگری

ارتقاء 
کارایی 
بخشی

ابزار قوی 
سیاست گذاری 

بخشی 

انتقال 
منابع مازاد 

به بخش های 
مولد

کنترل 
تورم

اهداف اختصاصیاهداف عمومی
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جدول)۱(- پایه مالیات بر امالک  و مسکن، دامنه شمولیت و مبنای ارزش گذاری در 25 کشور منتخب و ایران

مبناي ارزش گذاريدامنه شمولیتکشورمنطقه
OECD زمین یا بهسازي زمین و در برخي موارد کاناداکشورهاي

ماشین آالت مورد استفاده
ارزش بازار

زمین یا بهسازي زمین، اموال متعلق به مزارع آلمان
مانند ماشین آالت و دام

ارزش بازار

زمین، خانه، ساختمان و دارایي هاي تجاري ژاپن
مشهود

ارزش بازار

زمین و بهسازي آن و برخي ماشین آالت و انگلستان
دستگاه ها

ارزش بازاري براي زمین 
مسکوني و اجاره براي زمین 

غیرمسکوني
-ساختمان و قطعات الحاق شده به زمینمجارستاناروپاي شرقي و مرکزي

ارزش بازارزمین و ساختمانلتونی
روشي مبتني بر مساحت زمین، ساختمان و بنالهستان

زمین
ارزش مبتني بر مساحت زمین، بنا و دارایي هاي ثابت مؤسساتروسیه

زمین، ارزش دفتري بناها و 
ارزش دارایي هاي ثابت

ارزش مبتني بر مساحت زمیناوکراین
زمین

ارزش بازارزمین و ساختمانآرژانتینآمریکای التین

ارزش مبتني بر مساحت زمین و بهسازي ها زمینشیلی
زمین و ارزش بنا

ارزش بازارزمین و ساختمانکلمبیا
ارزش بازارزمین و ساختمانمکزیک

ارزش مبتني بر مساحت زمین، زمین هاي تصرف شده و بهسازي زمینچینآسیا
زمین، ارزش بازار یا اجاره

ارزش مبتني بر مساحت زمین و بهسازي زمینهند
زمین، ارزش بازار و ارزش 

اجاره
ارزش بازارزمین و ساختماناندونزی
ارزش بازارزمین، ساختمان، بهسازي زمین و ماشین آالتفیلیپین
ارزش اجارهزمین، بهسازي زمینتایلند
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ارزش اجارهزمین و ساختمانگینهآفریقا

ارزش بازار، ارزش مبتني بر زمین و بهسازي زمینکنیا
مساحت

آفریقای 
جنوبی

ارزش بازارزمین و بهسازی زمین

-ساختمان و بنا و توسعه محدود آن هاتانزانیا
زمین و بهسازي زمین و زمین ساخته تونس

نشده
ارزش مبتني بر مساحت و 

ارزش اجاره

ارزش بازارنقل و انتقال زمین و ساختمانایران

منبع: دفتر تحقیقات و سیاست هاي مالي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایي )۱395(

جدول )2(- برخی ویژگی های مالیات بر عایدی امالک و مسکن در کشورهای منتخب

آیا مالیات بر عایدی کشور
سرمایه منزل شخصی 

وضع می شود؟

آیا مالیات بر عایدی حاصل از امالک و مسکن وضع 
می شود؟

مدت زمان نگهداری 
دارایی جهت معافیت و  

یا کاهش نرخ مالیاتی
بله، در درآمد کلی فرد محاسبه می شود، اما امالکو خیرجمهوری چک

مستغالتی که به عنوان منزل شخصی فرد باسد که 
حداقل 2 سال در آن ساکن باشد، یا مالکیت فرد بر  

خانه بیش از 5 سال باشد، معافیت وجود دارد.

-

بله، همانند جداول مالیاتی، مالیات اخذ می شود و خیردانمارک
برای خانه شخصی فرد معافیت وجود دارد.

-

-بله، در درآمد کلی فرد محاسبه می شود.خیراستونی

بله، در درآمد حاصل از سرمایه محاسبه می شود، خیرفنالند
اما یک کاهش 2۰ درصدی در قیمت فروش دارایی 
در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته 
می شود. اگر دارایی حداقل برای ۱۰ سال نگهداری 

شود، یک کاهش ۴۰ درصدی در قیمت فروش 
دارایی در نظر گرفته می شود.

۱۰ سال

بله، نرخ مالیات ۱9 درصدی به همراه برخی خیرفرانسه
معافیت ها وجود دارد. همچنین، مالیات بر عایدی 

سرمایه به صورت جداگانه از سایر درآمدهای 
مشمول مالیات محاسبه می شود.

3۰ سال
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۱۰ سالبله، در مالیات ستانی عمومی قرار دارد.خیرآلمان

-بله، نرخ مالیات ۱5 درصد است.بلهیونان

۱5 سالبله، نرخ مالیات ۱6 درصد است.بلهمجارستان

بله، مالیات بر عایدی سرمایه به صورت خیرایرلند
جداگانه از سایر درآمدهای مشمول مالیات 

محاسبه می شود.

-

بله، نرخ مالیات 2۰ درصد است. اگر دارایی خیرایتالیا
بیش از 5 سال نگهداری شود معاف از مالیات 

بر عایدی سرمایه است.

5 سال

بله، نرخ مالیات ۱5 درصد است، اما منزل شخصی خیرلیتوانی
باشد به طور کلی معاف از مالیات است.

-

بله، در مالیات ستانی عمومی قرار دارد. اگر دارایی خیرلهستان
بیش از 5 سال نگهداری شود، معافیت مالیاتی 

وجود دارد.

5 سال

بله، 5۰ درصد دارایی مشمول مالیات می شود. خیرپرتغال
زمانی که دارایی بیش از 2 سال نگهداری می شود، 

عایدی آن بر اساس نرخ تورم تعدیل می شود.

-

بله، بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی با نرخ خیراسلوونی
صفر تا 25 درصد اعمال می شود.

-

بله، وقتی که خالص عایدی سرمایه پایین تر از بلهانگلستان
درآمد مالیاتی پایه باشد، نرخ مالیات ۱8 درصد 
است، اما بیش ازآن با نرخ 28 درصد مالیات 

وضع می شود. مالیات بر عایدی سرمایه به صورت 
جداگانه از سایر درآمدهای مشمول مالیات محاسبه 

می شود.

-

بله، اگر دارایی کمتر از یک سال نگهداری شود، بلهآمریکا
بر اساس نرخ مالیات بر درامد محاسبه می شود. 
همچنین، منزل شخصی فرد که برای بیش از دو 
سال نگهداری شود، معافیت های مالیاتی در نظر 

گرفته می شود.

۱ سال



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

77  

بله، بعد از 5 سال نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بلهژاپن
کاهش می یابد. مالیات بر عایدی سرمایه به صورت 
جداگانه از سایر درآمدها مشمول ملیات می شود.

5 سال

بله، بعد از ۱۰ سال نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بلهکره جنوبی
کاهش می یابد.

۱۰ سال

بله، اگر ملک بیش از 5 سال نگهداری شود، بلهترکیه
معاف از مالیات می شود.

5 سال

)2۰۱3( Harding :منبع

سهم مالیات بر پایه دارایي امالک و مسکن از کل درآمدهاي مالیاتي در فرانسه ۱6 درصد، آمریکا ۱۴ درصد، 
کانادا و سوئیس ۱2 درصد، اسپانیا ۱۰ درصد، ترکیه، کره جنوبي و مالزي 3 درصد و در ایران ۱/7 درصد بوده است 
)دفتر تحقیقات و سیاست هاي بخش تولیدي معاونت امور اقتصادي ، ۱39۱: 6-5(؛ در حالي که سهم ارزش افزوده 
بخش مسکن در تولید ناخالص داخلي در ایران بیش از ۱۰ برابر سهم مالیات بر مسکن به کل درآمدهاي مالیاتي است 

)قلي زاده و امیري، ۱392(.

4- پیشینه تحقیق 
مطالعات خارجی

کالین۱ )۱999(، در مقاله اي به بررسي اثر مالیات بر منفعت سرمایه بر قیمت دارایي ها با استفاده از مدل تعادل 
انباشت منفعت  به میانگین  بهینه  پورتفوي  از آن نشان داده است که  ترکیب  نتایج حاصل  عمومي پرداخته است. 
سرمایه و افق سرمایه گذاري بستگي دارد. به عالوه،  بازدهي سرمایه بعد از مالیات، براي دارایي هاي بدون ریسک که 

از منفعت سرمایه برخوردار هستند، کمتر خواهد  بود.
هسو و ین2 )2۰۰۱(، در مقاله ای به این نتیجه رسیده اند که عدم وضع مالیات بر عایدی امالک و مسکن در هنگ 
کنگ باعث تمرکز سرمایه های زیادی در این بخش شده است و دولت ابزاری برای خروج این سرمایه ها از بخش امالک 

و مسکن را نداشته است.
فاست و همکاران3 )2۰۰۴(، در مقاله اي با عنوان »مالیات بر سود سرمایه و نوسانات قیمت مسکن« از مدل الگوي 
نسل هاي همپوشانOLG( ۴( براي بررسي این که آیا مالیات بر سود سرمایه، نوسانات قیمت خانه را افزایش مي دهد 
یا کاهش، استفاده کرده اند. نتایج حاصل از آن  نشان مي دهند کساني که امالک خود را در رونق خریده اند، احتماالً 
در زمان فروش با از دست دادن سرمایه ضرر خواهند  کرد و در مقابل آن هایي که امالک خود را در رکود خریده اند، 
با فروش امالک خود سود بدست مي آورند. بر این اساس، مالیات بر سود سرمایه ضرر مورد انتظار این خریدها را در 

دوره رونق کاهش و سودهاي این خریدها را در دوره رکود کاهش مي دهد.

1) Klein
2) Hsu & Yuen
3) Fuest et al.
4) Overlapping Generation Model
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که  رسیده اند  نتیجه  این  به  تجربی  شواهد  اساس  بر  مطالعه ای  در   ،)2۰۱۱( سهرابیان۱  و  خولدی 
و  دارایی ها  حباب  بین  و  است  داشته  مسکن  قیمت  تعیین  در  را  اصلی  نقش  سوداگرانه  فعالیت های 

فعالیت های سوداگرانه همگرایی وجود داشته است. 
آرگر و همکاران2 )2۰۱3(،  در مقاله ای اثرات مالیات بر نقل و انتقال و مالیات بر عایدي سرمایه را بر رشد 

قیمت مسکن مورد بررسي قرار داده  اند. در این مطالعه از تغییرات مالیات و تغییرات قیمتي مسکن در 9۰ منطقه 
مختلف سوئیس براي دوره زماني 2۰۰5-۱985 استفاده شده  است. نتایج بدست آمده حاکي از این است که مالیات 
بر عایدي سرمایه باالتر، منجر به تشدید نوسانات قیمتي بازار مسکن مي گردد، در حالي که مالیات بر نقل و انتقال 
اثر معني داري بر رشد قیمت مسکن ندارد. در مجموع، شواهد بیانگر این است که مالیات بر نقل و انتقال و مالیات بر 
عایدي سرمایه در بازار دارایي هاي غیرمنقول چندان ابزار مناسبي براي ثبات بخشي نیست و اثرات قفل شدن دارایي 

مالیات بر عایدي سرمایه در طرف عرضه قوي تر از اثر آن در کاهش تقاضاي سفته بازي مسکن بوده است.
فعالیت های  از  حاصل  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  اخذ  که  می رسد  نتیجه  این  به  مقاله ای  در   ،)2۰۱۴( ایراد3 
سوداگرانه در بازار مسکن می تواند منجر به تعدیل انتظار کسب سود بوسیله سوداگران در مقایسه با سایر فرصت های 

سرمایه گذاری شود و ورود سرمایه گذاران با انگیزه سوداگری در بازار امالک و مسکن را کاهش دهد.
بوگاتاج و همکاران۴ )2۰۱6(، در مقاله اي با عنوان »مدیریت، تأمین مالي و مالیات بر سرمایه مسکن در شهرهاي 
کوچک جوامع سالمند« به بررسي عرضه و تقاضاي مسکن و مالیات بر سرمایه مسکن پرداخته اند.. نتایج حاصل شده 
نشان مي دهد زماني که افراد سالمند با کاهش ظرفیت عملکردي )درآمدي( روبرو مي شوند، مالیات بر معامالت امالک 
و مستغالت، برابري و عدالت در وضعیت مسکن سالمندان را کاهش مي دهد. بر این اساس، نتیجه مي گیرند که مالیات 
بر معامالت ابزار مناسبي نیست و باید با مالیات بر امالک که به صورت ساالنه پرداخت مي شود جابجا شود. با این 
حال، اثرات یک مالیات بر درآمد اجاره اي جدید منجر به افزایش درآمد مالیاتي دولت مي شود که در نهایت توسط 

پرداخت انتقالي به خانوار منتقل مي شود.
چن5 )2۰۱7(، در مطالعه اي به بررسی رابطه بین »مالیات بر نقل و انتقال امالک و مستغالت و تالطم قیمت 
مسکن در ایاالت متحده آمریکا« با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي             و داده هاي فصلي دوره زماني 
)2۰۱2-۱975(، پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون هاي پارامتري              و غیر پارامتري6 نشان داده است که 
در ایاالتي که مالیات بر نقل و انتقال دارایي اعمال شده است، تالطم های قیمت مسکن کمتر بوده است و داراي روند 

باثباتي از قیمت مسکن هستند.

مطالعات داخلی
طیب نیا و زاهدي خوزاني )۱39۰(، به منظور ارائه مدل مناسب اجراي مالیات بر ارزش زمین در ایران، با استفاده 
از تکنیک دلفي به طرح سؤاالت مهم در خصوص الگوي مناسب مالیات بر ارزش زمین پرداخته اند. نتایج این پژوهش 
بیانگر این است که اخذ این مالیات نیازمند وضع قانون جدید در این زمینه است که از انعطاف الزم برخوردار باشد 
کاربري هاي  براي  باید  مالیاتي  نرخ هاي  همچنین،  باشد.  داشته  وجود  محلي  و  ملي  سطح  در  آن  اجراي  امکان  و 
مسکوني تصاعدي و براي کاربري هاي تجاري با نرخ ثابت وضع شود و بر همه زمین ها باید مالیات وضع شود، اما براي 
کاربري هاي خاص )مراکز آموزشي، مساجد، خیریه ها( نرخ هاي مالیاتي پایین تري وضع شود. در نهایت بیان مي کنند 

که اجراي قانون مالیات بر ارزش زمین باید به صورت تدریجي و طي کردن دوره گذار مناسب صورت گیرد.
مروت و بهرامي )۱392(، در مقاله اي با عنوان »یک مدل ساده براي حباب سوداگرانه ي بازار مسکن تهران« با 
رهیافت اقتصاد مبتني بر عامل به بررسي نقش انتظارات ناهمگن در شکل گیري حباب سوداگرانه را بررسي نموده اند. 
نتایج مدل سازي نشان مي دهد که حساسیت نسبي تقاضاي خریداران با انتظارات مختلف نسبت به تغییرات قیمت و 
سهم نسبي آن ها از کل تقاضاي سوداگرانه نقش مهم و معني داري در شکل گیري حباب سوداگرانه در مسکن تهران 
دارند. همچنین سهم عوامل داراي تقاضاي بي ثبات کننده از کل تقاضاي سوداگرانه در طي دو دهه ي گذشته بیش از 

9۰ درصد بوده است.

( )OLS
( )t test−
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شهنازي و نصیرآبادي )۱39۴(، در مقاله اي با عنوان »مالیات بهینه بر سرمایه مسکن در مقایسه با 
سرمایه غیر مسکن« به بررسي مالیات بهینه بر مسکن با یک مدل رشد نئوکالسیک در قالب مدل تعادل 
عمومي پرداخته اند. بر اساس نتایج نظري، مالیات بهینه بر سرمایه مسکن به کشش جانشیني بین مصرف 
غیر مسکن، مسکن و اوقات فراغت بستگي دارد. از آنجا که بیماري هلندي در کشورهاي نفتي سبب مي شود 
کشش جانشیني بین سرمایه مسکن و اوقات فراغت کاهش یابد، از این رو، مالیات بهینه بر سرمایه مسکن باید 
بیش از مالیات بر سرمایه کسب  وکار باشد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازي مدل در ایران، با اخذ مالیات 

از بازدهي مسکن، مالیات سرمایه کسب  و  کار و نیروي کار کاهش مي یابد.
صامتي و همکاران )۱39۴(، در مقاله اي با عنوان »مالیات بر عایدي سرمایه و تأثیر آن بر قیمت مسکن )مطالعه 
یافته2  تعمیم  گشتاور  روش  به  سنجي  اقتصاد  مدل  از  استفاده  با   »)۱OECD عضو  کشورهاي  و  ایران  تطبیقي 
)GMM( به بررسي وضعیت مسکن در کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي پرداخته اند. براي انجام 
این پژوهش از داده هاي ترکیبي سالیانه در طول سال هاي 2۰۱3-2۰۰۰ استفاده شده، و با درنظر گرفتن درونزایي 

متغیرها، نتایج برآورد نشان مي دهد مالیات سوداگري و عایدي سرمایه تاثیري بر رشد قیمت مسکن ندارد.
ایزدخواستي، حجت )۱39۴(، در پژوهشي به تحلیل اقتصادي و اندازه گیري مالیات بر ارزش زمین و مسکن در 
مناطق شهري شهر اصفهان در چارچوب یک الگوي تعادل عمومي محاسبه پذیر پرداخته است. نتایج تعادلي حاصل 
از حل الگو و کالیبره کردن آن بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهي سرمایه مسکوني از 
صفر به 5 درصد، نسبت تعادلي تقاضاي کاالي غیر مسکن به مسکن، نسبت تعادلي تقاضاي زمین به نیروي کار براي 
تولید کاالي غیرمسکن و نسبت تعادلي تقاضاي سرمایه به نیروي کار براي تولید کاالي غیر مسکن به ترتیب از ۱/62، 
3/۴ و ۰/378 به ۱/73، 3/52 و ۰/392 افزایش یافته است. نسبت تعادلي تقاضاي کاالي غیرمسکن به فراغت از 6/۰۱ 
به ۴/83 کاهش یافته است. همچنین، نسبت تعادلي تقاضاي سرمایه به زمین براي تولید مسکن در مناطق شهري در 
3/۰5 ثابت مانده است. همچنین، بر اساس ارزش هاي محاسبه شده امالک در مناطق شهري اصفهان، دولت مي تواند 
با وضع مالیات بر ارزش زمین با نرخ یک درصد، ۱/37 هزار میلیارد تومان و با وضع مالیات بر ارزش ساختمان با نرخ 

۱ درصد، 297 میلیارد تومان درآمد کسب کند.
با امکان سنجي وضع مالیات بر درآمد اجاره   پایان نامه خود به بررسي اصالح نظام مالیاتي  جاللي )۱396(، در 
مسکن در ایران در چارچوب یک الگوي تعادل عمومي پویا پرداخته است. نتایج این پژوهش، بیانگر این است که با 
اعمال مالیات بر درآمد اجاره مسکن در وضعیت یکنواخت از صفر درصد تا 25 درصد، میزان سرمایه گذاري در کسب 
و کار سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه به ترتیب 5۰/82 درصد، ۱3/۱2 درصد و 25/6۱ درصد افزایش یافته اند. 
همچنین نرخ بازدهي سرمایه و سرمایه گذاري مسکوني سرانه به ترتیب 25 درصد و 3۱/5۱ کاهش مي یابند؛ که به 

معناي حرکت سرمایه از بخش مسکن به سمت سرمایه کسب و کار مي باشد. 
با  بازدهي سرمایه مسکوني  و  رانت زمین  بر  مالیات  به تحلیل  مقاله اي  مازار )۱396(، در  ایزدخواستي و عرب 
رویکرد تعادل عمومي در ایران پرداخته اند. نتایج تعادلي حاصل از تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که با افزایش 
نرخ مالیات بر رانت زمین و بازدهي سرمایه مسکوني از صفر به 25 درصد، نسبت تعادلي تقاضاي کاالي غیرمسکن 
به مسکن از ۱/36۴ به ۱/۴23 افزایش یافته است. همچنین، با توجه به نرخ یکسان مالیات بر رانت زمین و بازدهي 
سرمایه مسکوني، نسبت تعادلي تقاضاي سرمایه به زمین براي تولید کاالي مسکن برابر 2/9۴6 حاصل شده و ثابت 
مانده است. در نهایت، نسبت تعادلي تقاضاي سرمایه به زمین و نیروي کار براي تولید کاالي غیرمسکن به ترتیب  از 

7/۴22  و3/2۱۴ به ۱۰/۱۴۴ و 3/758 افزایش یافته است.
 سبحانیان و همکاران )۱396(، در مقاله ای به بررسی مالیات بر عایدی سرمایه امالک و مسکن به عنوان یک منبع 
درآمدی پایدار برای شهرداری ها و ابزاری مناسب به منظور کنترل سوداگری در بازار مسکن با روش توصیفی- تحلیلی 
پرداخته اند. نتایج حاصل از آن بیانگر این است که این پایه مالیاتی می تواند درآمد پایدار برای شهرداری ها ایجاد کند 

و نقش مهمی در جلوگیری از انحراف سرمایه ها به بخش مسکن با اهداف سوداگری شود.
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3( فرض شده تابع مطلوبیت u، خوش رفتار )well behaved( است به طوری که:   
۴( فرض شده تابع مطلوبیت u، اکیداً مقعر است به طوری که:   

5- الگوی تعادل عمومی
براساس مبانی نظری بیان شده توسط دیپاسکال و ویتون۱ )۱992( و تورنوسکی و اکویاما2 )۱99۴(، 
و  قیمت  بر  عمومی  تعادل  الگوی  چارچوب  در  مسکن  سرمایه  عایدی  و  بازدهی  بر  مالیات  اثرات  ابتدا 
تالطم های بازار مسکن تحلیل می شود. سپس، در بخش بعدی به برآورد ظرفیت بالقوه مالیاتی در بخش 
امالک و مسکن پرداخته می شود. در الگوی تعادل عمومی ابتدا فرض می شود که  مطلوبیت خانوار نماینده، 

تابعی از دو کاالی خدمات مسکن و ترکیبی از سایر کاالهای مصرفی است. هچنین فرض شده تابع مطلوبیت، 
پیوسته، خوش رفتار3، اکیداً مقعر۴ و فزاینده نسبت به خدمات مسکن و سایر کاالهای مصرفی و مشتق پذیر است.  

بنابراین، تابع رفاه اجتماعی دوران زندگی فرد به صورت رابطه )۱( خواهد بود:
)۱(

که در آن،       سایر کاالهای مصرفی،       خدمات مسکن و       نرخ تنزیل است. قید بودجه خانوار و قیدهای 
تکنیکی به صورت روابط )۴-2( خواهند بود:

)2(

)3(

)۴(

مسکن،        واقعی  خرید  قیمت   Ph)t( مسکن،  غیر  مصرفی  ،کاالهای   C)t( مسکن،  موجودی   H)t( آن ها،  در  که 
)t(Pc قیمت واقعی سایر کاالهای مصرفی، )t(X مسکن جدید خریداری شده، )t(      نرخ دستمزد واقعی، )A)t ارزش 
دارایی مسکن، )t(S پس انداز،     نرخ تغییر قیمت واقعی مسکن )عایدی واقعی مسکن(، )i)t نرخ بازدهی سرمایه 
مسکن،    نرخ مالیات بر بازدهی مسکن،     نرخ مالیات بر عایدی مسکن، m هزینه نگهداری مسکن و     نرخ استهالک 
سرمایه مسکن است. با حداکثر کردن مطلوبیت خانوار نماینده در رابطه )۱( نسبت به محدودیت های مطرح شده، 
شرایط مرتبه اول حاصل می شوند. با استفاده از شرایط مرتبه اول (FOC( و شرایط مرتبه دوم (SOC)، مطلوبیت 

نهایی مسکن نسبت به کاالهای مصرفی برابر با قیمت نسبی آن ها به صورت رابطه )۴( حاصل می شود:

)۴(

که در آن، ارزش عینی خدمات واحدهای مسکن (H) بر حسب واحدهای کاالهای مصرفی غیر مسکن (C)، با 
ارزش ذهنی خدمات واحدهای مسکن بر حسب واحدهای کاالهای مصرفی برابر است:  

   )5(

با فرض           خواهیم داشت: 

 )6(

بنابراین، معادله قیمت واقعی مسکن به صورت رابطه )7( به دست می آید: 

   )7(
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c c
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=
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1) Volatility
2) Cess & shellir 
3) Poterba 
4) Meese & Wallace 
5)Himmelberg et al.

6) Smith & Smith 
7) Rent- Price Rate 
7) Mayer 
8) Brunnermeier  &Oehmke 

در این رابطه، قیمت مسکن به وسیله متغیرهای اثرگذار بر عرضه و تقاضای مسکن تععین می شوند. 
همچنین، دولت می تواند از طریق مالیات بر بازدهی و برعایدی واقعی مسکن بر قیمت مسکن اثرگذار باشد. 

در ادامه، به تحلیل اثرات وضع مالیات بر بازدهی و عایدی سرمایه مسکن پرداخته می شود.

اثرات مالیات بر بازدهی مسکن بر قیمت مسکن
از مالکان واحدهای مسکونی دریافت  یا مقامات محلی  یا درآمد مسکن توسط دولت  بازدهی  بر  مالیات ساالنه 
می شود و پایه مالیاتی بر اساس مساحت یا ارزش واحد مسکونی تعریف می شود. با مشتق گیری از قیمت مسکن در 

رابطه )7(، نسبت به نرخ مالیات بر بازدهی مسکن خواهیم داشت:

)8(

عالمت این رابطه مثبت است و بیانگر این است که مالیات بر بازدهی سرمایه  مسکن می تواند منجر به افزایش 
قیمت مسکن شود.

اثرات مالیات بر عایدی سرمایه مسکن بر قیمت مسکن
با مشتق گیری قیمت مسکن  در رابطه )7(، نسبت به نرخ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن خواهیم داشت:

)9(

بر اساس رابطه حاصل شده، قیمت مسکن ارتباط منفی با مالیات بر عایدی سرمایه دارد و با افزایش نرخ مالیات 
بر عایدی سرمایه، قیمت مسکن کاهش می یابد. بر این اساس، بخش قابل توجهی از عایدی حاصل از مسکن از طریق 
مالیات در اختیار دولت قرار می گیرد. در نتیجه، می تواند از کانال کاهش انگیزه های سوداگری مسکن موجب کاهش 

قیمت مسکن شود.

اثرات مالیات بر عایدی سرمایه مسکن بر شاخص تالطم بازار مسکن
نسبت قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به اجاره هر متر مربع آن یکی از شاخص های تالطم۱ بازار مسکن است. 
این شاخص اولین بار بوسیله کیس و شیلر2 )۱989(، در بازار سهام استفاده شده است. بر این اساس، پتربا3 )۱98۴( 
میس و واالس۴ )۱99۴(، هیملبرگ و دیگران5 )2۰۰5(، اسمیت6 )2۰۰6(، از نسبت قیمت به اجاره مسکن7 به عنوان 
معیاری جهت شناسایی مقدار انحراف قیمت مسکن از مقدار تعادلی آن استفاده کرده اند )مایر8، 2۰۱۱(. این روش 
بر دیدگاه کینز مبتنی است که سرمایه گذاران و خریداران دارایی را به دو گروه کلی تقسیم می نمود: ۱- گروهی از 
سرمایه گذاران مسکن را به منظور کسب عایدی دائم )ارزش بنیادی( که بیانگر مجموع ارزش فعلی عایدی مسکن 
این  به  نامیده است، دارایی را  از سرمایه گذاران که کینز آن ها را سوداگران  است، خریداری می کنند.  2- گروهی 
منظور می خرند که در آینده آن را با قیمت باالتر بفروشند )برونن مییر و اومیک9، 2۰۱3(. بنابراین، اگر نسبت قیمت 
مسکن )که ارزش بنیادی و غیربنیادی مسکن را نشان می دهد(، به اجاره بهای مسکن )که تنها ارزش بنیادی را نشان 

می دهد(، از مقدار متوسط بلندمدت آن بیشتر باشد، منجر به بروز حباب و تالطم در بازار مسکن می شود.
بر اساس رابطه )7(، نسبت قیمت به اجاره مسکن به عنوان شاخص تالطم بازار مسکن به صورت رابطه زیر حاصل 

می شود:
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با مشتق گیری از شاخص تالطم بازار مسکن در رابطه )9(، نسبت به نرخ مالیات بر عایدی سرمایه 
مسکن خواهیم داشت:

)۱۱(

بر اساس رابطه حاصل شده، شاخص تالطم بازار مسکن ارتباط منفی با مالیات بر عایدی سرمایه دارد و افزایش 
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تالطم های  بخش مسکن کاهش می یابد. در نمودار )۱(، روند شاخص تالطم بازار مسکن 

درایران نشان داده شده است.

6- برآورد ظرفیت بالقوه مالیات در بخش امالک و مسکن 
6-1- ظرفیت بالقوه مالیات بر درآمد اجاره مسکن

وضع  مستقیم  مالیات هاي  قانون   )52-57( مواد  اساس  بر  )مستغالت(  امالک  اجاره  از  ناشي  درآمد  بر  مالیات 
مي شود. مطابق مواد مذکور، درآمد مشمول مالیات امالکي که به اجاره واگذار مي گردد )تمام مال االجاره اعم از نقدي 
و غیرنقدي(، پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهالک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره مشمول نرخ هاي 
موضوع ماده )۱3۱( قانون مزبور خواهد بود. همچنین، مطابق مواد مذکور به منظور تشویق صاحبان واحدهاي مسکوني 
به اجاره امالک، عالوه بر مالکان مجتمع هاي مسکوني داراي بیش از سه واحد استیجاري که با رعایت الگوي مصرف 
بنا شده اند، از پرداخت مالیات معاف شده اند. همچنین، درآمد اشخاص ناشي از اجاره واحدهاي مسکوني در تهران تا 
۱5۰ مترمربع و در سایر شهرستان ها تا 2۰۰ مترمربع زیربناي مفید از مالیات بر درامد اجاره امالک معاف شده است. 
ماده،  این  اساس  بر  مي شود.  بفروشي وضع  و  بساز  بر  مالیات  مستقیم،  مالیات هاي  قانون   )77( ماده  اساس  بر 
نخستین نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسکوني و غیره که بیش از 2 سال از تاریخ صدور گواهي 
پایان کار آن ها نگذشته باشد، عالوه بر مالیات بر نقل و انتقال قطعي موضوع ماده )59(، قانون مالیات هاي مستقیم، 

مشمول مالیات بساز و بفروشي مقطوع با نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معامالتي اعیاني مورد انتقال خواهد شد.  
بر اساس اطالعات استخراج شده از سامانه ثبت امالک و مستغالت در سال ۱395، تعداد اجاره نامه هاي واحدهاي 
اجاره بهاي یک متر  این سال، متوسط  بوده است. در  آپارتماني ثبت شده در شهر تهران ۱2957۴ واحد  مسکوني 
مربع واحد مسکوني آپارتماني )رهن و اجاره(، 229/9۱ هزار ریال بوده است. ارزش ریالي یک سال درآمد اجاره واحد 
مسکوني آپارتماني )رهن و اجاره( متوسط، برابر 27883/8 میلیارد ریال حاصل شده است. با اعمال نرخ مالیات ۱۰ 
درصد بر درآمد اجاره واحدهاي مسکوني آپارتماني )رهن و اجاره(، ارزش ریالي مالیات بر درآمد اجاره برابر 2788/38 

میلیارد ریال حاصل شده است.
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نمودار ۱- شاخص تالطم بازار مسکن )قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به اجاره(

منبع: یافته های پژوهش بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران 
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جدول )3(- ظرفیت بالقوه مالیات بر درآمد اجاره امالک در شهر تهران در سال هاي ۱395 و ۱396

منبع: یافته هاي تحقیق بر اساس آمارهاي سامانه ثبت امالک

در سال ۱396، تعداد اجاره نامه هاي واحدهاي مسکوني آپارتماني ثبت شده در شهر تهران ۱۴3۴57 واحد بوده 
است. در این سال، متوسط اجاره بهاي یک متر مربع واحد مسکوني آپارتماني )رهن و اجاره(، 235/۴۴ هزار ریال بوده 
است. ارزش ریالي یک سال درآمد اجاره واحد مسکوني آپارتماني )رهن و اجاره( متوسط، برابر 3۱6۱3/9 میلیارد ریال 
حاصل شده است. با اعمال نرخ مالیات ۱۰ درصد بر درآمد اجاره واحدهاي مسکوني آپارتماني )رهن و اجاره(، ارزش 

ریالي مالیات بر درآمد اجاره برابر 3۱6۱/39 میلیارد ریال حاصل شده است.

6-2- برآورد ظرفیت بالقوه مالیات بر نقل و انتقال امالک و مسکن 
مالیات بر نقل و انتقال امالک بر اساس مواد )8۰-59( قانون مالیات هاي مستقیم )به استثناي ماده 77(، وضع 
مي شود. مطابق مواد مذکور، نقل و انتقال قطعي امالک به مأخذ ارزش معامالتي و با نرخ 5 درصد مشمول مالیات 
مي شود. بر اساس اطالعات استخراج شده از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت، در سال ۱395، تعداد معامالت 
واحدهاي با کاربري مسکوني از نوع آپارتمان در شهر تهران ۱58733 واحد بوده است. قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع زیربناي واحدهاي مسکوني آپارتماني ۴۱/۴۱7 میلیون ریال بوده است. ارزش کل معامالت واحدهاي مسکوني 
آپارتماني شهر تهران 53۰/9 هزار میلیارد ریال بوده است. با وضع مالیات با نرخ 5 درصد بر ارزش نقل و انتقال امالک، 

ارزش مالیات بر نقل و انتقال امالک در سال ۱395، برابر 26/5۴ هزار میلیارد ریال بوده است. 
در سال ۱396، تعداد معامالت واحدهاي با کاربري مسکوني از نوع آپارتمان در شهر تهران ۱6۴63۰ واحد بوده 
است. ارزش کل معامالت واحدهاي مسکوني آپارتماني شهر تهران در این سال، 6۴۴/3 هزار میلیارد ریال بوده است. 
همچنین، قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربناي واحدهاي مسکوني آپارتماني ۴3/723 میلیون ریال بوده است. 
با نرخ 5 درصد بر ارزش نقل و انتقال امالک، ارزش ریالي مالیات بر نقل و انتقال امالک در سال ۱396، برابر 32/2۱ 

هزار میلیارد ریال بوده است. 



8۴  

جدول )۴(- ظرفیت بالقوه مالیات بر نقل و انتقال امالک در شهر تهران در سال هاي ۱395 و ۱396

جدول )5(- ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده ساختمان و مستغالت به قیمت هاي پایه )هزار میلیارد ریال(

منبع: یافته هاي تحقیق بر اساس آمارهاي سامانه ثبت امالک

منبع: داده هاي جدول داده و ستانده گزارش شده به وسیله بانک مرکزي ج.ا..ا

6-3- مالیات بر ارزش افزوده بخش ساختمان و مستغالت
مصرف کل در بخش ساختمان و مستغالت بر اساس آخرین جدول داده - ستانده تهیه شده بوسیله بانک مرکزي 

در جدول )5( گزارش شده است:

پایه مالیات بر ارزش افزوده در بخش ساختمان و مستغالت 82۴/88 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. با نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد در سال ۱396، مالیات بر ارزش افزوده در بخش ساختمان و مستغالت 7۰/28 هزار 

میلیارد ریال برآورد شده است.

6-4- برآورد ظرفیت مالیات بر واحدهای مسکونی خالی
بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱392، در اصالح ماده 5۴، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعیت بیش 
از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملي امالک و اسکان کشور به عنوان واحد خالي شناسایي شوند، از سال دوم به 

بعد مشمول مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد۱:
سال دوم: یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم: برابر مالیات متعلقه
سال چهارم به بعد: یک و نیم برابر مالیات متعلقه.

۱( اگرچه طرح اخذ مالیات از خانه هاي خالي در سال ۱386، از اولویت خارج شد، اما در اوایل سال ۱388 این طرح در شوراي  عالي مسکن مجدداً مطرح شد، اما 
مراجع مالیاتي به دلیل غیرممکن بودن  شناسایي واحدهاي خالي، به نوعي پیش بیني عدم موفقیت در اخذ مالیات از واحدهاي خالي را به مقامات دولت متذکر شدند 
و پیرو آن، طرح براي بار دوم مسکوت گذاشته شد. پس از ۴ سال در سال ۱392، طرح مالیات بر خانه هاي خالي با عنوان الیحه اصالح قانون مالیات هاي مستقیم 

به تصویب مجلس رسید.
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جدول )6(- مقایسه مالیات بر مستغالت مسکوني خالي در چارچوب قوانین مالیاتي سال هاي ۱366 و ۱39۴ در ایران

منبع: احکام مواد )۱۰( و )۱۱( قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱366 و ماده )5۴( مکرر قانون اصالح مالیات هاي مستقیم 
مصوب ۱39۴

اما طرح فوق نیز نتوانست جبراني براي درآمدهاي مالیاتي پایین دولت و عاملي براي گراني اجاره بها 
و عرضه مسکن باشد. سرانجام در تیرماه ۱39۴ مجلس با اصالح قانون مالیات  هاي مستقیم تصویب کرد 
که از واحدهاي مسکوني خالي مالیات دریافت شود. از آنجایي که درآمد مشمول مالیات امالکي که به 
اجاره واگذار مي شوند )کل مال االجاره اعم از نقدي و غیرنقدي(، پس از کسر 25 درصد بایت هزینه ها و 
استهالک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، مشمول نرخ هاي موضوع ماده )۱3۱( قانون مزبور خواهد بود. 
انتظار مي رود با اصالح این قانون، بخشي از مشکالت مطرح شده در این زمینه برطرف گردد و با اجراي صحیح آن 
عرضه واحدهاي مسکوني افزایش یابد. در جدول )6(، مقایسه مالیات بر مستغالت مسکوني خالي در چارچوب قوانین 

مالیاتي سال هاي ۱366 و ۱39۴ در ایران صورت گرفته است:

در ادامه، با در نظر گرفتن واحدهاي مسکوني خالي در کشور، متوسط مساحت واحدهاي مسکوني استیجاري، 
متوسط ارزش اجاره هر متر مربع واحد مسکوني استیجاري خالي )معادل یک سوم اجاره بهاي هر متر مربع واحد 
مسکوني استیجاري(، درآمد اجاره واحدهاي مسکوني خالي مشمول مالیات در کشور محاسبه مي شود. سپس با اعمال 
بر واحدهاي  نرخ ۱5 درصد موضوع ماده )۱3۱( اصالحي قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱39۴، میزان مالیات 
مسکوني خالي براي سال اول بعد از خالي بودن محاسبه مي شود. همچنین، با اعمال نرخ تصاعدي مالیات بر واحدهاي 
مسکوني خالي به ترتیب معادل ۰/5، ۱ و ۱/5 برابر مالیات بر اجاره متعلقه واحدهاي مذکور در سال هاي دوم، سوم و 
چهارم به بعد خالي بودن واحدهاي مسکوني، ظرفیت بالقوه مالیات بر واحدهاي مسکوني خالي کشور محاسبه مي شود. 

در جدول )7(، برآورد ظرفیت بالقوه مالیات بر واحدهاي مسکوني خالي صورت گرفته است:

قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱39۴قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱366شرح

5۴ مکرر۱۰ و ۱۱مواد قانون

اجاره واحدهاي مسکونيارزش معامالتيپایه مالیات

فرجه زماني عدم 
شمول

۱2 ماه خالی بودن6 ماه خالی بودن

- تا یک سال معادل 2 در هزار به ازاي هر ماهنرخ مالیات
- بیش از یک سال معادل ۴ در هزار به ازاي هر 

ماه مازاد بر یک سال

- سال دوم معادل یک دوم مالیات بر اجاره 
متعلقه

- سال سوم معادل مالیات بر اجاره متعلقه
- سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم 

برابر مالیات بر اجاره متعلقه

مرجع تعیین خالي 
بودن واحد

خوداظهاري مؤدي و در غیر این صورت شناسایي 
بوسیله ممیز حوزه مالیاتي مربوطه

به استناد سامانه ملي امالک و اسکان کشور

مستغالت مسکوني واقع در مرکز استان ها و دامنه شمول
شهرهاي با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر

واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با 
جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر

عدم شمول مالیات در مواردي از قبیل : مالحظات
۱- وجود موانع قانونیي در عرضه واحد. 

2- هر گاه مالک تنها محل سکونت خود را خالي 
نگه دارد.

-
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جدول )7(- ظرفیت بالقوه مالیات بر واحدهاي مسکوني خالي در شهر تهران و کالن شهرها

منبع: محاسبات تحقیق بر اساس داده هاي مرکز آمار ایران، ماده )5۴( اصالحي قانون مالیات هاي مستقیم و موضوع ماده 
)۱3۱( اصالحي قانون مالیات هاي مستقیم مصوب ۱39۴.

انگلستان به عنوان یک کشور پیشرو، تعداد  از یک سال خالي مانده باشند. در  از تعداد واحدهاي مسکوني خالي، واحدهاي مسکوني است که بیش  ۱( منظور 
واحدهاي مسکوني خالي بلندمدت، ۴۰ درصد از کل واحدهاي مسکوني خالي است. به عبارت دیگر، در انگلستان حدود 6۰ درصد واحدهاي مسکوني خالي به مدت 
کمتر از یک سال خالي نگه داشته مي شوند. بر این اساس و با توجه به اینکه در ایران آمار و اطالعات مربوط به واحدهاي مسکوني خالي تهیه و اعالم نمي شود 
و از طرف دیگر، تعداد واحدهاي مسکوني خالي بلندمدت در ایران جهت برآورد ظرفیت درآمدي ضروري است، الزم است تا برآوردي از آن صورت گیرد. در این 
راستا، با توجه به افزایش فزاینده نرخ واقعي واحدهاي مسکوني خالي و در عین حال افزایش پیوسته فاصله آن با نرخ طبیعي واحدهاي مسکوني خالي در ایران در 
دوره مورد بررسي، بر خالف انگلستان که در آن نرخ واحدهاي مسکوني خالي در حال نزدیک شدن به نرخ طبیعي آن است، مي توان اذعان کرد که در ایران تعداد 
واحدهاي مسکوني خالي بلندمدت در مقایسه با انگلستان سهم باالتري دارد. بر این اساس، تعداد واحدهاي مسکوني خالي در بلندمدت در ایران معادل 6۰ درصد 

تعداد واحدهاي مسکوني خالي در نظر گرفته شده است. 

کالن شهرهاشهر تهرانشرح
 ) به جز تهران(

۴899862۰9762۱تعداد واحدهاي مسکوني خالي

293992۱258573تعداد واحدهاي مسکوني خالي بلندمدت۱)۱( 

788۰متوسط مساحت واحدهاي مسکوني استیجاري )2(

متوسط اجاره بهاي ساالنه واحدهاي مسکوني استیجاري به ازاي هر متر مربع 
)هزار ریال( )3(

292۱۱۰3۱

97۴3۴۴متوسط ارزش اجاره هر متر مربع خانه هاي خالي )هزار ریال( )۴( =3/ )3(

متوسط درآمد اجاره احتسابي مشمول مالیات )میلیارد ریال(  
)۱(×)2(×)۴(×۰/75=)6(

۱67۴۴25953

۰/۱5۰/۱5نرخ مالیات بر درآمد اجاره واحدهاي مسکوني خالي )7(

متوسط مالیات بر درآمد اجاره احتسابي مشمول مالیات )میلیارد ریال( 
)6(×)7(=)8(

25۱23893

متوسط مالیات بر درآمد اجاره واحدهاي مسکوني خالي در سال اول اجرا 
)میلیارد ریال( )8(×۰/5

۱256۱9۴6

متوسط مالیات بر درآمد اجاره واحدهاي مسکوني خالي در سال دوم اجرا 
)میلیارد ریال( )8( ×۱

25۱23893

متوسط مالیات بر درآمد اجاره واحدهاي مسکوني خالي در سال سوم اجرا 
)میلیارد ریال( )8(×۱/5

37685839

متوسط مالیات بر درآمد اجاره واحدهاي مسکوني خالي از سال اول اخذ تا 
پایان سال سوم اجرا )میلیارد ریال(

۱۰۰۴8۱557۱
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با توجه به تعداد کل واحدهای مسکونی خالی در کشور، متوسط مساحت واحدهای مسکونی استیجاری 
واحد  مربع  متر  هر  اجاره بهای  سوم  یک  )معادل  استیجاری  خانه  مربع  متر  هر  جاری  ارزش  متوسط  و 
هزار   ۴3 معادل  خالی  مسکونی  واحدهای  اجاره  درآمد  بر  مالیات  مشمول  درآمد  استیجاری(،  مسکونی 
میلیارد ریال )۱7 هزار میلیارد ریال در شهر تهران و 26 هزار میلیارد ریال در کالن شهرها( حاصل شده 
مالیات های مستقیم مصوب ۱۱39۴، و  قانون  اعمال نرخ ۱5 درصد موضوع ماده ۱3۱ اصالحی  با  است. 
نرخ تصاعدی مالیات بر واحدهای مسکونی خالی به ترتیب معادل ۰/5، ۱و ۱/5 برابر مالیات بر اجاره متعلقه 
خانه های خالی طی سال های بعداز فرجه یک سال خالی بودن، ظرفیت بالقوه کل مالیات بر خانه های خالی در سال 
اول اخذ این نوع مالیات رقمی معادل 3/2 هزار میلیارد ریال )۱/25 هزار میلیارد ریال در شهر تهران و ۱/95 هزار 

میلیارد ریال در کالن شهرها( بدست آمده است.

7- راهبردها و چالش های نظام مالیات بر امالک و مسکن در ایران
7-1- مالیات بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی

ابالغ کرده است.  را  بر ساخت  و سازهاي مسکوني نوساز«  هیات دولت در سال ۱396، فرمول جدید »مالیات 
جزئیات این فرمول بیانگر »تغییر پایه« مالیات بر ساخت مسکن است و مطابق آن، به جاي »ارزش منطقه اي ملک«، 
»سود سازنده«، مبناي محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار مي گیرد. بنابراین، اولین فروش واحدهاي مسکوني نوساز، 
متناسب با طبقه بندي سازنده ها در سه گروه فعال ساختماني، مشمول پرداخت مالیات معادل ۱5 تا 25 درصد سود 
حاصل از فروش، خواهد شد. یک امتیاز مالي از محل ارزش زمین، در فرمول لحاظ شده است. این فرمول در پي 
به  عنوان  مالیاتي سال ۱39۴،  قوانین  مالیات هاي مستقیم در جریان اصالح  قانون  تصویب ضوابط جدید ماده 77 
»مبناي تازه دریافت مالیات از سازندگان مسکن« در هیات دولت تدوین شده و اجراي آن از سوي هیات وزیران ابالغ 

شده است. 
قانون مالیات هاي مستقیم در سال ۱39۴ و در جریان اجراي طرح تحول مالیاتي به  روز رساني و اصالح شده است 
که در جریان این اصالح و به  روز رساني، ماده )77( این قانون نیز مورد بازنگري قرار گرفته است. هیات دولت با ابالغ 
نحوه اجراي ماده )77( قانون مالیات هاي مستقیم در سال ۱39۴، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت و اولین 
فروش واحدهاي مسکوني نوساز را اعالم کرده است. بر مبناي این مصوبه، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت  و 
اولین فروش واحدهاي مسکوني نوساز شامل ساختمان هایي خواهد شد که از ابتداي سال ۱395، پروانه ساختماني 
براي آن ها صادر شده است و به این ترتیب این فرمول شامل ساختمان هایي که تا پایان سال ۱39۴، پروانه ساخت 
دریافت کردند، نخواهد شد. همچنین ساختمان هاي ساخته شده در شهرهاي زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت 
این مالیات معاف هستند. ضمن آنکه در مورد ساختمان هاي ساخته شده در امالک موقوفه نیز ارزش زمین در محاسبه 
درآمد مشمول مالیات ناشي از ساخت و فروش امالک منظور نخواهد شد. الزم به ذکر است که تا قبل از این مصوبه 
سازندگان ملک طبق ماده 59 قانون مالیات هاي مستقیم تنها ملزم به پرداخت مالیات نقل و انتقال مسکن بوده اند 
،اما اکنون با توجه به تصویب آیین نامه اجرایي ماده )77( قانون مالیت هاي مستقیم؛ عالوه بر مالیات نقل و انتقال، 

پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقي فعال در صنعت ساختمان، ساخت و ساز نیز الزامي مي باشد.
همچنین بر  اساس این مصوبه، سازنده ها به سه گروه »سازنده حقیقي« )اعم از بساز و بفروش ها و افراد عادي(، 
براي سازندگان حقیقي مبلغ  »سازنده حقوقي« )شرکت هاي ساختماني( و »تعاوني هاي مسکن« تقسیم مي شوند، 
مالیات معادل »۱5 تا 25 درصد سود حاصله از ساخت و ساز« به  عنوان میزان مالیات دریافتي تعیین مي شود؛ این 
مالیات براي اشخاص حقوقي و شرکت هاي ساختماني»25 درصد« و براي تعاوني هاي مسکن معادل »۱8/75« درصد 

از سود حاصله محاسبه مي شود. 
به عبارت دیگر، فعاالن ساختماني در قالب این مصوبه باید تا »یک چهارم« از سود حاصل از پروژه هاي ساختماني 
خود را در جریان اولین فروش واحدهاي مسکوني نوساز بابت مالیات به دولت پرداخت کنند. این مالیات تا قبل از این 
مصوبه بر اساس »۱۰ درصد ارزش معامالتي« یا قیمت منطقه اي مسکن محاسبه مي شد؛ ارزش معامالتي یا قیمت 
منطقه اي امالک مسکوني »حدود یک درصد ارزش روز آپارتمان ها« است که از نظر کارشناسان مالیاتي فرمول قدیم 
عماًل به لحاظ نظام اخذ مالیات از تولیدکنندگان کارآمدي الزم را نداشت؛ در واقع دست اندرکاران ساخت و ساز به 

تناسب سایر فعالیت هاي تولیدي عماًل مالیات مؤثر بابت فعالیت و درآمد حاصل از این حرفه پرداخت نمي کردند. 
بر اساس طبقه بندي تعرفه هاي جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، نرخ این مالیات براي اشخاص حقوقي 
سازنده مسکن، معادل 25 درصد درآمد سازنده تعیین شده است. سه نرخ دیگر مربوط به سازنده هاي حقیقي است که 

۱( مطابق بند )۱( این ماده، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تا میزان 5۰۰ میلیون ریال درآمد، مشمول مالیات ساالنه با نرخ ۱5 درصد است.



88  

جدول )8(- مشخصات فرمول جدید مالیات بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی در سال ۱396

بر اساس میزان درآمد کسب شده در سه سطح متفاوت تعیین شده است؛ به این معنا که چنانچه درآمد 
سازنده ها از محل »ساخت و فروش اولین واحد مسکوني« از 5۰ میلیون تومان بیشتر نباشد، نرخ مالیات بر 
ساخت و فروش، معادل ۱5 درصد درآمد سازنده اعمال مي شود. سازنده هاي حقیقي با درآمد 5۰ تا ۱۰۰ 
میلیون تومان، براي درآمد تا 5۰ میلیون تومان، مشمول پرداخت مالیات ۱5 درصدي و براي مازاد بر آن 
تا ۱۰۰ میلیون تومان )5۰ میلیون دوم( مشمول مالیات بر ساخت و فروش معادل 2۰ درصد مي شوند. 

سازنده هایي که از محل ساخت و اولین فروش واحد مسکوني، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کنند، 
براي دو سطح اول یعني 5۰ میلیون اول و 5۰ میلیون دوم، به ترتیب مشمول مالیاتي معادل ۱5 درصد و 2۰ درصد 

مي شوند و درآمد بیش از آن )اضافه بر ۱۰۰ میلیون تومان(، مشمول مالیات 25 درصدي خواهد شد.
از »درآمد سازنده ها«،  و فروش مسکن، منظور  بر ساخت  مالیات  نحوه محاسبه  تعیین شده در  مطابق ضوابط 
مابه التفاوت »قیمت فروش آپارتمان« و »قیمت تمام شده ساخت مسکن به معناي مجموع هزینه ساخت، قیمت زمین 
و هزینه هاي استهالک« است که فعاالن ساختماني در بازار ملک از آن درآمد به »سود ساخت« نام مي برند. مبناي تازه 
تعیین شده براي دریافت »مالیات بر ساخت و فروش مسکن« به این معنا است که شهر تهران که سازنده ها تا پیش از 
این براي فروش یک واحد مسکوني با قیمت متوسط شهر و میانگین حدود ۱۰۰ مترمربع بنا، مبلغي در حدود ۴۰۰ 
هزار تومان، مالیات پرداخت مي کردند، با فرمول جدید، باید حدود ۱7 میلیون تومان، مالیات بپردازند. در جدول )8(، 

مشخصات فرمول جدید مالیات بر ساخت واحدهای مسکونی در سال ۱396 بیان شده است:

توضیحعنوان
اصالح قانون مالیات هاي مستقیم در تاریخ ۱5 اسفند ماه 9۴ و اصالح ماده 77 منشأ فرمول

قانون
زمان تصویب فرمول )آیین نامه ۱۴ 
ماده اي اجرایي ماده 77( در هیأت 

دولت

۱7 خرداد 96

تاریخ ابالغ فرمول جدید با امضاي 
معاون اول رئیس جمهور

22 خرداد 96

ارزش منطقه اي ملک که بر اساس آن مبلغ مالیات حدود ۰/۱ درصد قیمت پایه مالیاتي فرمول قدیم
فروش برآورد مي شد.

درآمد سازنده که بر اساس آن مبلغ مالیات حدود ۴/2 درصد قیمت روز فروش پایه فرمول جدید
تخمین زده مي شود.

- براي سازنده هاي حقوقي معادل 25 درصد درآمد ساخت و فروشنرخ ها در فرمول جدید
- براي سازنده هاي حقیقي تا 5۰ میلیون تومان درآمد مشمول ۱5 درصد؛ تا 

۱۰۰ میلیون تومان براي 5۰ میلیون تومان دوم مشمول 2۰ درصد و درآمد بیش 
از ۱۰۰ میلیون تومان براي مبلغ مازاد بر آن مشمول 25 درصد مي شود.

- آپارتمان هاي داراي پروانه ساخت از ابتداي فروردین 95 سازنده هاي مشمول
- اولین فروش واحدهاي مسکوني نوساز

- ساخت و ساز در شهرهاي با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفرسازنده هاي معاف
انعطاف زماني در محاسبه هزینه خرید زمین در بهاي تمام شده، امتیاز مالي به نقاط روشن و ضربه گیر شوک مالیاتي

سازنده هاي داراي مجوز از وزارت راه و شهرسازي، امتیاز مشروط به یافت هاي 
فرسوده و در نظر گرفتن فاکتور هزینه هاي متفرقه

نیروهاي دافعه و تهدید کننده رونق 
مسکن

سلب انگیزه حرفه اي سازي با دو تبعیض به نفع شخص سازها، شوک هزینه اي، 
زمینه احتکار ملک

منبع: فرمول جدید مالیات ساخت  و سازهاي مسکوني نوساز در سال ۱396
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8- نتیجه گیری و پیشنهادات سیاستی
به  منجر  که  است  بوده  نارسایی هایی  دارای  فردی خود  به  منحصر  ویژگي هاي  دلیل  به  و مسکن  زمین  بخش 
تخصیص غیر بهینه منابع، افزایش تقاضاي سفته بازي، ایجاد حباب قیمت زمین و مسکن، بروز شوک هاي متعدد در 
بخش مسکن و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شده است. بدین منظور دولت ها می توانند سیاست هاي 
بکارگیری  ابزارها،  این  از  یکی  گیرند.  بکار  بازار  این  کارآمدي  براي  خود  اقتصادي  شرایط  با  متناسب  را  مختلفي 
سیاست های مالیاتی در بخش امالک و مسکن است. بر این اساس، در الیحه اصالح قانون مالیات ها، پایه هاي مالیاتي 
جدیدي جهت کنترل این بازار مورد توجه قرار گرفته اند تا عالوه بر درآمدزایي براي دولت، سبب ثبات در بازار و 
کاهش فعالیت هاي سوداگرانه در این بخش شوند. بر این اساس، مالیات جامع بر امالک و مستغالت به عنوان یک 
ابزار کنترلي، عالوه بر هدایت منابع زمین موجود به سمت استفاده و کاربري بهینه و افزایش عرضه مسکن، می تواند 
نقش مهمی در کنترل سوداگري در بخش زمین و مسکن شود و دولت های ملی و محلی را نیز در کسب درآمد پایدار 
به منظور ارائه کاالها و خدمات رفاهي عمومي و تخصیص بهینه منابع کمک کند. در پژوهش، اثرات وضع مالیات بر 
بازدهی و عایدی سرمایه مسکن بر شاخص تالطم بازار مسکن بررسی شده و در نهایت ظرفیت بالقوه مالیاتی امالک 

و مسکن در ایران محاسبه شده است.
نتایج حاصل از تحلیل های  صورت گرفته در چارچوب الگوی تعادی عمومی بیانگر این است که مالیات بر بازدهی 
سرمایه  مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن می شود، اما مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت مسکن را کاهش می دهد 
و باعث کاهش تالطم های  بخش مسکن می شود. همچنین، بر اساس برآوردهای صورت گرفته، ظرفیت بالقوه مالیات 
بر درآمد اجاره امالک در شهر تهران 3/۱ هزار میلیارد ریال و ظرفیت بالقوه مالیات بر نقل و انتقال امالک در شهر 
تهران 32 هزار میلیارد ریال بدست آمده است. ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده ساختمان و مستغالت به قیمت هاي 
پایه 7۰  هزار میلیارد ریال بدست آمده است. ظرفیت بالقوه کل مالیات بر خانه های خالی در سال اول اخذ این نوع 

مالیات نیز رقمی معادل 3/2 هزار میلیارد ریال حاصل شده است. 
در راستای پیاده سازی طرح جامع مالیاتی در بخش امالک و مسکن و به طور خاص، مالیات بر عایدی سرمایه، 
اشکالت و موانع جدی وجود دارد. در این راستا، یکی از اشکاالت اساسی اجرای طرح جامع مالیاتی در این بخش، 
ضعف سامانه های ثبت اطالعات مربوط به مالکان و ردیابی خریدهای ملکی هر یک از مالکان است. به عالوه، دریافت 
مالیات از خانه های خالی به دلیل آنچه »کوتاهی و تأخیر در راه اندازی سامانه امالک و مستغالت مخصوص رهگیری 
مالیاتی مالکان« عنوان می شود، نیز اجرا نشده است. اشکال اساسی دیگر، معافیت بانک های صاحب امالک از پرداخت 
مالیات بر عایدی سرمایه، در طرح مالیات بر عایدی امالک است. بانک ها یکی از معدود بازیگران اصلی بازار خرید 
البته سایر شهرها هستند که صرف نظر از انحراف منابع بانکی در مسیر سوداگری  انواع ملک در تهران و  و فروش 
ملکی که باعث کمبود اعتبار در بخش های مولد می شود، این بازیگری به بیشتر شدن دامنه شوک های قیمتی در 
به متراژ  با توجه  اجاره  ابهامات اجرایی، معافیت درآمد  از  بازار ملک شده است. همچنین، یکی  چرخه های تجاری 
مستغالت مسکونی استیجاری موضوع تبصره )۱۱( ماده )53( اصالحی قانون مالیات های مستقیم است. به موجب 
حکم تبصره مذکور، آپارتمان های کمتر از ۱5۰ متر مربع در تهران و کمتر از 2۰۰ متر مربع در سایر شهرستان ها، از 
پرداخت مالیات اجاره معاف هستند. همچنین، پایین بودن ارزش اجاره تعیین شده بوسیله کمیسیون تقویم امالک 
نسبت به ارزش اجاره ای روز ملک )حدود یک سوم ارزش اجاره ای روز( به عنوان یکی دیگر از چالش های مربوط به 
میزان وصولی این نوع مالیات است؛ به نحوی که این امر ظرفیت بالقوه این نوع مالیات را تحت تأثیر منفی قرار داده 
است. بنابراین، به سیاستگذاران و برنامه ریزان در این حوزه پیشنهاد می شود که با استفاده از تجربه موفق کشورها در 
این حوزه و پیاده سازی و اجرای سامانه جامع مالیاتی شرایط اجرایی کردن طرح جامع مالیاتی در راستای ایجاد نظام 

مالیاتی کارآمد ایجاد شود. 
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چکیده
مالیات به عنوان یکی از سالم ترین راه های تامین مالی دولت، همواره یکی از ابزار های مالی دولت در کنار مخارج 
بخش عمومی جهت نیل به اهداف حکومت ها بوده است و از آنجایی که بیشترین خسارت زیست محیطی از مصرف 
انرژی در جهان حاصل شده است، اعمال مالیات های زیست محیطی بر مصرف انرژی می تواند از میزان خسارات وارده 
بر محیط زیست بکاهد. بنابراین با توجه به اهمیت مصرف انرژی در رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در ایران، به 
بررسی اثر مالیات سبز به عنوان یک سیاست زیست محیطی بر مصرف و شدت انرژی پرداخته شده است. مدل مورد 
نظر این پژوهش برای اقتصاد ایران و با استفاده از الگوریتم ژنتیک برآورد و شبیه سازی شده و برای بررسی تمامی 
زوایای مختلف، ابعاد متفاوت آثار مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی تجزیه وتحلیل شده است. نتایج شبیه سازی 
توسط الگوریتم ژنتیک نشان داد که افزایش مالیات سبز موجب کاهش مصرف انرژی و در مقابل کاهش تولید می 
شود. همچنین اگر نسبت مصرف انرژی به تولید، شدت انرژی تعریف شود در نتیجه این افزایش مالیات سبز کاهش 
شدت انرژی را به همراه دارد. بنابراین نتایج نشان میدهد که مالیات سبز منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی در 

ایران می شود.

کلمات کلیدی: مالیات سبز، مصرف انرژی، شدت انرژی، الگوریتم ژنتیک، اقتصاد ایران.
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1- مقدمه:
دولت ها در کشورهاي توسعه یافته از دریافت مالیات هاي سبز حمایت زیادي می کنند، چرا که معتقدند با انتقال 
بخشی از بار مالیات ها بر دوش آلوده کنندگان محیط زیست، می توانند در رشد و توسعه تکنولوژي هاي پاک تر تالش 
کرده و بهره گیري از صنعت سبز را تشویق و ترویج نمایند. در کشورهایی چون هلند و دانمارک، مالیات هاي زیست 
محیطی بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص ملی را شامل می شود و براي کشور کانادا این رقم بیش از یک درصد از 
تولید ناخالص ملی است. در ایران نیز مطالعات صورت گرفته نشان می دهد، وضع یک درصد مالیات زیست محیطی، 
باعث کاهش چشمگیري در آلودگی می شود و همچنین اخذ چنین مالیات هایی باعث کاهش تقاضاي سوخت نیز 

خواهد شد و مانند سدي براي مصرف بیش از حد انرژي عمل میکند )پژویان و امین رشتی، ۱386(.
امروزه توجه کشورها به رشد اقتصادی سبب شده تا اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی نیز بیشتر 
موردتوجه قرار گیرد. به عبارت دیگر می توان فعالیت های اقتصادی، صنعتی و همچنین استفاده از انواع حامل های انرژی 
آلوده کننده را به عنوان عوامل ایجاد آلودگی محیط زیست دانست. افزایش نرخ انتشار آالینده های مخرب زیست محیطی 
و توجه بیشتر جوامع به عوارض ناشی از آن، منجر به رشد چشمگیر اقتصاد محیط زیست شده است. اقتصاد محیط زیست 
می تواند سیاست های اقتصادی کارآمدی را برای کنترل و مدیریت مشکالت زیست محیطی به کار بگیرد. پایین بودن 
قیمت انرژی در کشور و پرداخت یارانه به مصرف کنندگان از سوی دولت سبب افزایش در مصرف انرژی و هدر رفت 
مقدار زیادی از بودجه ی دولت می شود. مصرف انرژی های تجدید ناپذیر اثرات منفی اقتصادی و زیست محیطی بسیاری 
بر جامعه تحمیل می کند. همچنین در کشورهایی مانند ایران که یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان عمده ی نفت و گاز 
در جهان بشمار می رود، صادرات عمده ی این منابع موجب وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهای ارزی نفتی 
گردیده است و با تداوم کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت در سال های آینده، دولت با بحران های 
اقتصادی متعددی مواجه می شود؛ بنابراین، یافتن راهکارهایی برای مقابله با مشکالت موجود در این کشورها دارای 

اهمیت است )ظهوریان، ۱39۴(.
اصالحات مالیات سبز در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( در زمینه 
مدیریت محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. این نوع مالیات ها به منظور کاهش میزان انتشار آلودگی در محیط 
زیست و حفظ منابع تجدیدناپذیر )ازجمله نفت( حائز اهمیت است و از یکسوی، مالیات سبزمی تواند درآمدهایی ایجاد 
نماید که می توان آن ها را در حفظ محیط زیست مورد استفاده قرار داد و از سوی دیگر این مالیات، هزینه رفاهی 
ناشی از سایر مالیات ها را کاهش می دهد؛ به عبارت دیگر، باعث کاهش اختالالت نظام مالیاتی خواهد شد. بسیاری 
از اقتصاددانان محیط زیست معتقدند که اعمال مالیات های سبز، با تحمیل کمترین هزینه بر جامعه، میزان آلودگی 

و مصرف انرژی را کاهش می دهد. 
شدت انرژی۱ ، به میزان انرژي مصرف شده براي کسب میزان و یا ارزش مشخصي از ستانده گفته مي شود. تحلیل 
گران از این شاخص در سطوح تجمیعي2 مختلفي استفاده مي کنند. برخي از این شاخص ها که در سطح اقتصاد به 
کار گرفته مي شوند، به نسبت انرژي به ستانده اشاره دارند و شدت انرژي را در پنج بخش اصلي اقتصاد یعني بخش 
هاي صنعتي، مسکوني، تجاري، حمل و نقل و کشاورزي منعکس مي کنند. کاربرد معیار شدت انرژي در زیر بخش 
هاي صنعتي نیز مطالعۀ تغییرات در کارآیي تجهیزات تولیدي و یا یک فرایند تولیدي خاص را ممکن مي کند. اگرچه 
در این سطح، معیار شدت انرژي دقیق تر عمل خواهد کرد، اما الزامات محاسباتي آن که از جمله داشتن اطالعات 

گسترده و تفصیلي از فرایندهاي تولیدي است، به راحتي فراهم نخواهد شد )ناندوری، ۱996(.

1) Energy Intensity
2) Level of Aggregation
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بنابراین با توجه به نقش مهم انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین رفاه جامعه، در این پژوهش سعی 
شده است به بررسی اثر مالیات سبز به عنوان یک سیاست زیست محیطی بر مصرف انرژی و شدت انرژی پرداخته 
شود. مدل مورد نظر این پژوهش برای اقتصاد ایران و با استفاده از الگوریتم ژنتیک برآورد و شبیه سازی شده و در 
ادامه برای بررسی تمامی زوایای مختلف، با سناریوسازی های متعدد، ابعاد متفاوت آثار مالیات سبز بر مصرف انرژی و 

شدت انرژی تجزیه  وتحلیل شده است.
2-ادبیات موضوع:

عوارض خارجی منفی حاصل از تولید و مصرف سوخت هاي فسیلی در دهه اخیر منشأ تحقیقات اقتصادي فراوانی 
بوده است و در اکثر کشورها تالش شده است که به طور مستمر در قوانین مالیاتی تعدیل صورت پذیرد )بورینگر و 
همکاران، 2۰۰2(. در یک نگاه اجمالی می توان گفت ادبیات محیط زیستی و بطور اخص مالیات هاي سبز در دو 
دهه ي اخیر، رشد قابل توجهی را داشته و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب نموده است و اکثرا در قالب مدل تعادل 

عمومی صورت گرفته است.
ادبیات داخلی:

در ادبیات داخلی مطالعات متعددی در این زمینه وجود دارد که خالصه ای از مهمترین مطالعات داخلی در زمینه 
این پژوهش به شرح زیر است:

پژویان و امین رشتی )۱386(، در مطالعه ای با عنوان )مالیات های سبز با تأکید بر مصرف بنزین( با استفاده از یک 
مدل سیستمی روتردام، اعمال مالیات سبز بر کاالهاي آلوده کننده را بررسی نموده و نشان دادند که اعمال این نوع 
مالیات می تواند میزان تقاضا براي کاالهاي آلوده کننده را کاهش دهد. اطالعات این مدل بر اساس آمار بودجه خانوار 

طی سال های ۱38۰ ـ ۱362 بود.
محمودی می آبادی و همکاران )۱388(، در پژوهشی با عنوان)مالیات بر آالینده های زیست محیطی و اثر آن بر 
مصرف فرآورده های نفتی در ایران(، با استفاده از الگوی VAR، برای دوره ی زمانی ۱385-۱352، به دنبال یافتن 
سیاستی برای مبارزه با الودگی ناشی مصرف فرآورده های نفتی و تاثیر مالیات بر آالینده های زیست محیطی هستند. 
نتایج نشان می دهد که در مورد بنزین، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع، وضع مالیات موجب کاهش روند افزایشی 

مصرف آن خواهد شد.
درگاهی و قربانی نژاد )۱39۴(، در پژوهش خود با استفاده از روش ARDL، مدل سنجی کالن را برای دوره ی 
۱386-۱355 برآورد نموده و به پیشبینی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر متغیر های کالن اقتصادی کشور از 
جمله تولید، تورم، مصرف سرمایه گذاری، بودجه دولت و تراز تجاری و تاثیر سیاست های جبرانی دولت بر خانوار ها 
و بنگاه ها در سه سناریو مختلف برای سال های ۱39۴-۱39۰ پرداخته اند. نتایج این تحقیق بیانگر اثر منفی افزایش 
قیمت ها بر متغیر هایی از جمله تولید و تورم حتی با وجود اعمال سیاست های جبرانی از سوی دولت می باشد اما 

بهبود بهره وری می تواند در برخی متغیر ها این اثرات را معکوس نماید.
حیدری و همکاران )۱39۴(، به ارائه مدلی جهت تعیین نرخ بهینه مالیات های زیست محیطی پرداختند. آنها با 
استفاده از بازی استاکلبرگ و تجزیه وتحلیل های عددی، تخصیص مجدد مالیات در بازار برق ایران را بررسی نموده و 
نرخ بهینه ی مالیات بر برق را تعیین نمودند. بر اساس نتایج تحقیق اگر نرخ مالیات برق 2/26 ریال بر هر کیلو ساعت 
باشد، تولید و مصرف برق بهینه خواهد بود و هزینه های R&D جهت تکنولوژی های کاهنده آلودگی به خوبی عمل 

خواهند نمود.
سایر  تولید  بخش صنعتی  زیر  بر  مالیات سبز  )تاثیر  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)۱396( و همکاران  میبدی  امامی 
محصوالت کانی غیر فلزی(، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری هم انباشته، در طی دوره ی ۱392-۱37۴ و با 
تعیین زیر بخش صنعتی دارای بیشترین شدت انرژی، به بررسی امکان بکار گیری مالیات سبز بر مصرف انرژی ان 
پرداخته اند. نتایج نشان می دهد که در زیر بخش صنعتی، تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی، به عنوان زیر بخش 
دارای باالترین شدت انرژي، اعمال مالیات سبز بر فرآورده های نفتی می تواند اهداف زیست محیطی برقراری این 
نوع مالیات را تحقق بخشداما در خصوص گاز طبیعی، افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات منجر به دستیابی به 

نتایج معکوسی می شود.
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1) Glomm, and etal.
2) Carlos de Miguel and  Baltasar Manzano
3) Bernstein and Madlener

4) Moler
5) ZhiQiang Geng
6) Streimikiene and et al.

ادبیات خارجی:
در ادبیات داخلی مطالعات متعددی در این زمینه وجود دارد که خالصه ای از مهمترین مطالعات داخلی در زمینه 

این پژوهش به شرح زیر است:
گلوم و همکاران۱ ، )2۰۰7(، در مطالعه ی خود با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قاعده مند شده در اقتصاد 
آمریکا از منظری دیگر فرضیه منافع دو گانه را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه تحقیق این بود که جایگزینی مالیات 
فزاینده بنزین و استفاده از منافع آن برای کاهش مالیات بر سرمایه در واقع منجر به منافع رفاهی ناشی از مصارف 

باالتر در بازار کاال )منافع کارایی( و نیز کیفیت بهتر محیط زیست میگردد.
با عنوان )اصالحات مالیات سبز و عادت ها( به این نتیجه رسیدند که  میگوئل و مانزانو2 )2۰۱۱(، در تحقیقی 
وقتی مالیات بر مصرف انرژی خانوار افزایش می یابد، عادت ها و پویایی های انتقالی تصمیم گیری های خانوار را تغییر 
انرژی مصرف شده  بااین حال، هنگامی که افزایش مالیات بر روی  می دهند و بهره وری سود سهام را تغییر می دهند. 
به عنوان ورودی است، اصالحات همیشه هزینه های رفاهی را ازلحاظ کارایی افزایش می دهد. در این مورد، عادت ها 

نقش کمتری دارند.
برنشتین و مادلنر3 )2۰۱5(، در مطالعه ای، کشش تقاضا ی برق را برای زیر بخش های صنایع تولیدی کشور 
آلمان طی دوره ی زمانی  ۱385- ۱37۰ با رویکرد همجمعی برآورد نمودند. نتایج این تحقیق برای رابطه تقاضای 
بلند مدت بیانگر بی کشش بودن تقاضا نسبت به قیمت می باشد. از این رو، آنها نتیجه گرفتند که اعمال سیاست های 

مالیاتی به منظور کاهش مصرف برق، اثر نسبتا محدودی دارد.
مولر۴ )2۰۱7(، در مقاله خود به تحلیل تقاضای انرژی برق و سایر انرژی ها در بخش صنعت و تجارت کشور 
دانمارک طی دوره 2۰۱۱- ۱966 پرداخت. هدف این تحقیق بررسی امکان استفاده از مالیات های زیست محیطی 
به منظور جایگزین نمودن انرژی الکترسیته به عنوان نهاده دوستدار محیط زیست با سایر انرژی ها بوده است. با به 
کارگیری روش همجمعی، نتایج این مطالعه پر کشش بودن تقاضای انرژی در پنج زیر بخش را نشان می دهد و نتایج 

امکان استفاده از مالیات به منظور جایگزین نمودن برق با سایر انرژی های فسیلی را تأیید می کند.
گنگ  و همکاران5 )2۰۱7(، در تحقیقی با عنوان )تجزیه وتحلیل کارایی انرژی و محیط زیست بر اساس یک محیط 
بهبودیافته محیط متشکل از مدل DEA )تحلیل پوششی داده ها(: مطالعه موردی فرایندهای شیمیایی پیچیده( به 
این نتیجه رسیدند که روش بهبودیافته محیط DEACM دارای تمایز عینی بهتر از روش اصلی DEA با تحلیل 
کارایی انرژی و محیط زیست فرآیند تولید اتیلن در فرآیندهای شیمیایی پیچیده است و می تواند پتانسیل صرفه جویی 
در انرژی و کاهش انتشار کربن کارخانه های اتیلن، به ویژه برای بهبود DMUs ناکارآمد برای بهبود کارایی انرژی و 

کاهش انتشار کربن را به دست آورد.
ستریمیکین و همکاران6 )2۰۱8(، در تحقیقی با عنوان )تأثیر سیستم های مالیاتی سبز بر توسعه پایدار انرژی در 
کشورهای بالتیک(، به بررسی سیستم های مالیاتی در اتحادیه اروپا )EU( و بررسی دستاوردهای کشورهای بالتیک 
)لیتوانی، لتونی و استونی( در ارتباط با سبز کردن سیستم های مالیاتی خود و اجرای اهداف توسعه پایدار انرژی که 
توسط سیاست های انرژی اتحادیه اروپا مطرح شده است، در دوره 2۰۰5- 2۰۱5 می پردازد و ارزیابی تطبیقی سبز 
کردن مالیات های زیست محیطی و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار انرژی در کشورهای بالتیک نشان داد که بعد از ورود 
افزایش سهم مالیات های زیست محیطی درآمد  به دلیل اصالحات بودجه سبز و  را  بالیوود  اروپا کشورهای  اتحادیه 
کل بودجه، در دستیابی به اهداف توسعه پایدار انرژی، هدایت می کند؛ بنابراین هماهنگ سازی سیاست های انرژی 
و محیط زیست می تواند راه حل های متقابل را در زمینه افزایش منابع انرژی تجدید پذیر، بهره وری انرژی و استقالل 
انرژی فراهم آورد. هماهنگ سازی همچنین می تواند شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا، کاهش تغییرات اقلیمی و بهبود 

سالمت انسان را کاهش دهد.
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1) Harris-Todaro

3-تصریح مدل:
این مدل، گسترش یک مدل تعادل عمومی با یک بخش غیررسمی بزرگ برای مهاجرت روستایی-شهری در یک 
اقتصاد با عامل تولید آلودگی و مالیات بر محیط زیست است. اقتصاد از دو منطقه تشکیل شده است: شهری و روستایی 
/ کشاورزی، به ترتیب با m و a نشان داده شده است. بخش شهری را به فعالیت های غیررسمی / ثبت نشده و رسمی/ 

ثبت شده تقسیم می شود. 
La + (1 − u)Lm + uLm =1                                                                                  )۱( 

که در آن La و Lm اندازه بخش های کشاورزی و شهری هستند. مطابق با مدل هریس-تودارو۱ ، همه کارگران 
فرض می شود که ریسک خنثی هستند. درنهایت، درآمدهای جمع آوری شده از مالیات بر انرژی و نیروی کار برای 

تأمین کاالهای عمومی دولتی و انتقال به بیکاران استفاده می شود.
3-۱-بخش کشاورزی

بخش کشاورزی به عنوان کشاورزی معیشتی مدل سازی شده است، فرض بر این است که از انرژی به عنوان عامل 
ورودی به تولید استفاده نمی کند، بنابراین سرمایه و نیروی کار تنها عوامل تولید می باشند. زمین به عنوان سرمایه 
کشاورزی،K_a، شناخته شده است. در این بخش، تولید خروجی هر کارگر             جایی که Ya مجموع تولیدات 

کشاورزی در اقتصاد است و ka نسبت سرمایه به کار ، تعریف شده به شرح زیر است:
                                                                                        )2(

xa> 0 .کارگر دستمزد می گیرد و از زندگی در یک منطقه روستایی مطلوبیت  می برد
یعنی بخش کشاورزی به طور کامل رقابتی است که این بدان معنی است که:

                                                                     )3(

                     هزینه اجاره، سرمایه در بخش کشاورزی است. 

3-2- بازار کار شهری
کاالهای بخش شهری می توانند از فعالیت های رسمی یا غیررسمی تولید شوند. اختالف های جستجو و تطبیق در 

بازار کار، تمایز بین فعالیت های تولید کاالهای رسمی و کاالهای غیررسمی را تشکیل می دهند.
در بازار کار رسمی، یک تابع تطبیق بازده ثابت نسبت به مقیاس )Mt(، تعداد تطبیق ها جدید بین کارگران در 

جستجو شغل و فرصت شغلی خالی را تعیین می کند:
 )۴(

      
که در آن uLm تعداد کارکنان بیکار را نشان می دهد، s مانگین شدت جستجو است، vLm تعداد فرصت های 
شغلی است، و M ان دهنده کارآیی تابع تطبیق است. با استفاده از تابع تطبیق همگن خطی، می توان نرخ تطبیق 

)پیوستن( شرکت ها و کارگران را به عنوان تابع یک متغیر واحد θ، تعریف کرد:
)5(

که محدودیت بازار کار را اندازه گیری می کند. درنتیجه احتمال پر شدن یک فرصت شغلی خالی برابر است با:
)6(
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Yk
L

=

a
a

a

Yk
L

=

( ) ( )a a k a aw g k g k k′= −

( )k a ag k r′ =

1( , , ) ( ) ( )y y
t m m m mM m suL vL M M suL vL −= =

v
su

θ =

( )y yt

m

M suq M M
vL v

θ −= = =
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و     دوره متوسط فرصت شغلی است. توجه داشته باشید که به q(θ) یک تابع نزولی از θ است و کشش q  نسبت 
به θ تعریف می کند به عنوان  

هر رقابت بین یک کارگر و شرکت در بخش رسمی فرض می شود که به شکست منجر می شود توسط یک نرخ 
پواسون برون زا )λ( و قانون حرکت برای تعداد بیکاران طبق شرایط زیر برقرار می شود:

 )7(

که در آن Lm λ(1-u) تعداد کارگران جدا شده از کار است و Lmsuθq(θ) تعداد کارگران استخدام شده است. 
در حالت پایدار، جریان ورودی و خروجی شاغلین در بخش غیررسمی باید تعادل داشته باشد:

λ(1-u)=suθq(θ)                                                                                                        )8(

3-3-دستمزد مورد انتظار کارگر
در بخش غیررسمی، هر کارگر z+b-σ(s;z) را دریافت می کند. z نشان دهنده بهره وری کار )خروجی( هر کارگر 
است، b نشان دهنده مزایای بیکاری است و σ(s;z) نشانگر هزینه ی کار در بخش رسمی است، که به  شدت جستجو 

و بهره وری کار بستگی دارد.
 با توجه به بحث درباره مشخصات b و z در بخش قبل، مقررات مختلفی راجع به پرداخت مالیات مزایای بیکاری 
و ویژگی های بازار کار غیررسمی را در نظر می گیرد. در این پژوهش از U و W برای نشان دادن ارزش کارگری که 
بیکار )و در جستجوی یک شغل رسمی( و استخدام برای شغل رسمی استفاده شده است. از آنجایی که ارزش اضافی، 
کار کردن در بخش رسمی باالترین است، انگیزه ای برای جستجوی شغل در قسمت رسمی بخش شهری وجود دارد. 
کارکنان بخش غیررسمی تصمیم می گیرند که چگونه به طور فعال آن ها یک شغل رسمی را جستجو کنند. یک کارگر 
i که برای کار با شدت  si جستجو می کند، زمانی که همه کارگران دیگر با نرخ یکسان s جستجو می کنند، دارای 

نرخ تطبیق متناسب با شدت جستجوی نسبی si / s است:
 )9(

سطح بهینه ی شدت جستجو برای کارگر i توسط معادله هزینه های جستجوی نهایی کارگر )σsi( با مزایای مورد 
انتظار                               جستجوی شغلی تعیین می شود و سپس توسط شرط زیر به دست می آید:

                                   )۱۰(
درحالی که هر یک از کارکنان در نرخ sqθ شغل پیدا می کند.

مطلوبیت مورد انتظار برای بیکار شدن و استخدام در یک کار رسمی می تواند به شرح زیر تعریف شود:

rU=z+b-σ+sqθ(W-U)                                                                                              )۱۱(

rW=wm+λ(U-W+P)                                                                                               )۱2(
جایی که wm دستمزد بخش رسمی است و P پرداخت برای تسویه حساب توسط شرکت به کارمند اخراجی است.

هر شرکت عامل با یک کارمند خود، خروجی Amf(km,em) را تولید می کند، جایی که Am یک پارامتر TFP است 
و  f(km,em) شکل فشرده تکنولوژی تولید با سرمایه )km( و انرژی مصرف شده توسط هر کارگر )em(، به طوری که:

rJ = Am f (km, em) − (1 + τL)wm − rmkm − pE (1 + τe,m)em − λ(J + P)                        )۱3(

1
q

( (1 ) ( ))m muL L u su qλ θ θ= − −

1( , ) yi
i m m i i

m

sq m suL vL s q s M
suL

θ θ −= = =

( ; ) ( )s s z q W Uσ θ′ = −

/ ( )i i idq ds W U−
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rV = −c + q(J − V)                                                                                                    )۱۴(
شروط مرتبه اول نسبت سرمایه به کار و نسبت انرژي به کار عبارت اند از:

 )۱5(

که به این معنی است:
r J = y(km, em) − (1 + τL)wm − λ(J + P)                                                          )۱6(

جایی که بهره وری کار تعریف شده است:
y(km, em) ≡ Am f (km, em) − rmkm − pE (1 + τe,m)em                                      )۱7(

ورود آزاد به ایجاد فرصت شغلی خالی نشان می دهد V = 0 است، یعنی:
 )۱8(

که بیان می کند که در تعادل، سود مورد انتظار از یک شغل باید هزینه مورد انتظار یک جای خالی را پوشش دهد.
برای از بین بردن J فرض بر این است که هزینه استخدام یک نسبت ثابت از حقوق و دستمزد تولیدکننده در 
c=v(1+τL)wm                                                                                                ،بخش رسمی است

       )۱9(

که نشان می دهد که بهره وری کار برابر با کل هزینه های کار، ازجمله هزینه های دستمزد، ارزش سرمایه گذاری 
مورد انتظار از هزینه های استخدام کردن و تفکیک پرداخت  فرصت شغلی خالی مورد انتظار است.

3-4-تعیین میزان دستمزد
اختالف جستجو و تطبیق در بخش رسمی شهری به این معنی است که هر یک از رقابت ها باعث ایجاد مازادی 
می شود که بین شرکت و کارگر آن شرکت از طریق چانه زنی تعمیم یافته اش است که دستمزد را در بخش رسمی 

شهری تعیین می کند:
 )2۰(

جایی که β و β-1 به ترتیب به قدرت چانه زنی کارگران و شرکت ها ربط داده می شوند. شرایط مرتبه اول برای 
این مسئله می تواند به صورت زیر نوشته شود:

 )2۱(

اگر فرایند چانه زنی یعنی β → 1 برای کارکنان صادق باشد، واضح است که ارزش آن ها به شرکت J برابر با صفر 
است و تولید نهایی کار برابر با هزینه های کار )ازجمله هزینه بازپرداخت پیش بینی شد(

W=U.و سپس ،β=0اگر، بااین حال، شرکت تمام قدرت چانه زنی را حفظ کند یعنی
این بدان معنی است که دستمزد بخش رسمی با دستمزد رزرو کارگران برابر است،

wm+λp=z+b-σ                                                                                                          )22(
برای حذف W-Uو J می توانم عبارت زیر را برای نرخ دستمزد به دست آورد:.

 )23(

( ) ( ) ( )
´ ´

k em m m m m m m e.mA f k ,e r ;A f k ,e PE 1ô = = +

cJ
q

=

( ) ( ) ( ), 1 1m m L m
vy k e w r P
q

τ λ λ
 

= + + + + 
 

( ) ( )1arg
mm ww max W U J Vβ β−− −ò

( )( )( )1 1 L W U Jβ τ β− + − =

( ) ( )1 ,L m m mw P y k eτ λ+ + =

( )
1

m

m m

w Z B P rv s
w w q

σ λ β λ θ
β

− + −  +
+ = + −  
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هزینه  )ازجمله  رسمی  بخش  درآمد  باعث   ،)β(بیشتر کارگران  چانه زنی  قدرت  که  می دهد  نشان  عبارت  این 
 )θ( یا یک بازار کار محدودتر )λ( نرخ اخراج بزرگ تر ،)r( بزرگتر می شود. نرخ بهره باالتر )بازپرداخت پیش بینی شده

باعث افزایش اجاره از یک کار شغلی و درنتیجه افزایش دستمزدها می شود.
می توان معادله ای را که میزان مطلوب شدت جستجو را تعیین می کند بازنویسی کرد:

 )2۴(

3-5-مهاجرت شهری و روستایی
محدوده ای برای مهاجرت بین مناطق شهری و روستایی وجود دارد و هنگامی که کارگران از مناطق روستایی 
 ϕ_f است جایی که |ϕ_f |f مهاجرت می کنند، در ابتدا به بخش غیررسمی وارد می شوند. مهاجرت شامل هزینه
نشان دهنده اثر احتمالی ناشی از شدت مهاجرت است، f نشان دهنده جریان مهاجرت از بخش کشاورزی به شهرها 
است )نشانه منفی منجر به جریان مهاجرت در جهت مخالف خواهد شد) شرایط تعادلی مهاجرت به صورت زیر تعریف 

می شود:
 )25(

و این بیان می کند که ارزش تنزیل شده که در بخش کشاورزی استخدام می شود، باید برابر مطلوبیت مورد انتظار 
کارگران از ورود به بخش غیررسمی باشد. حالت پایدار با جریان های صفر مهاجر f = 0  مشخص می شود و کارگران 

در میان اقامت در بخش کشاورزی و بخش شهری بی تفاوت هستند:
)26(

بخش  از  را  بیشتری  کارگر  غیررسمی  بخش  درآمد  و  بیکاری  مزایای  افزایش  که  است  آن  بیانگر  معادله  این 
کشاورزی به بخش غیررسمی جذب می کند و درنتیجه افزایش دستمزد بخش کشاورزی را افزایش می دهد. افزایش 
شدت جستجو به طور طبیعی مستلزم افزایش هزینه های جستجو است، بلکه احتمال یافتن شغل در بخش رسمی 

 ،(σ (s)) را افزایش می دهد؛ بنابراین، هنگامی که مزایای مورد انتظار از جستجو                         بیش از هزینه
                                                                                                                                                       

مهاجرت کارگران  از کشاورزی به بخش غیررسمی باشد ، باعث افزایش دستمزد در روستا می شود.

3-6-محدودیت بودجه دولت
تعهدات اصلی دولت، تأمین کاالهای عمومی G و انتقال به بیکاران است:

)27(

محصوالت تولیدشده در بخش های رسمی و غیررسمی فرض می شود کامال جایگزین هستند، مصرف دولت به این 
نوع کاالها محدود می شود. درآمد دولت شامل درآمد ناشی از مالیات بر انرژی در بخش رسمی، مالیات بر ارزش افزوده،

                           کل مالیات بر درآمد توسط کارمندان در بخش رسمی،                             و مالیات بر 
هزینه استخدام سرمایه است،                                                اثرات سیاست مالیات سبز بر نتایج بازار کار را با حل 
مدل  پارامتریک و انجام آزمایش های سیاستی در دو بعد بررسی می کند. در یک بعد، موارد مختلفی از قوانین مالیاتی 

وجود دارد. در بعد دوم، فرضیه های مختلف مدل سازی وجود دارد که می توان در مورد هزینه های دولت G باشد. 

´

1
s mvwβσ θ

β
=

−

a a fw X r f rUφ+ + =

[ ]1a aw x z b σσ ε+ = + + −
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rG uL b w u L v PEe u L
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3-7- تجزیه وتحلیل رفاه
تجزیه وتحلیل قبلی نشان داد که اصالحات مالیاتی سبز می تواند تأثیرات متفاوتی در اشتغال و تولید کارکنان 
بخش شهری داشته باشد؛ اما آیا اصالحات مالیاتی سبزباعث بهبود رفاه می شود. برای تعامل مخارج دولتی با سایر 
نقاط اقتصاد، با در نظر گرفتن این که مخارج دولتی بر رفاه خانوارها تأثیر می گذارند، برای میزان مشخصی از درآمد 

خانوار I تعریف می شود:
 )28(

که در آن αA+ αM= 1، با توجه به محدودیت بودجه:
)29(

 توابع تقاضای خانوارها با معادالت زیر ارائه می شود:
)3۰(

معیار رفاه اجتماعی به عنوان مجموع وزنی مطلوبیت همه خانوارها )بخش رسمی، غیررسمی و روستایی( تعریف 
می شود:

 )3۱(

در اینجا U تابع رفاه خانواده است. مطلوبیت های وزن داده شده نماینده معتبر رفاه اجتماعی است و در مطالعات 
اقتصادی محاسبه  برای هر عامل  این معیار رفاه اجتماعی، مطلوبیت  بر  قبلی مورداستفاده قرار گرفته است. عالوه 

می شود.

4-برآورد مدل:
مالیات سبز هزینه استفاده از انرژی را افزایش می دهد از این رو میزان استفاده از انرژی نیز احتماال کاهش خواهد 
یافت که این می تواند نکته مثبتی برای محیط زیست )به ویژه انرژی های با آالیندگی باال( باشد اما از سوی دیگر با 
کاهش میزان استفاده از انرژی به عنوان یک نهاده تولید، احتماال تولید کاهش خواهد یافت؛ اما شاخص دیگری تحت 
عنوان )شدت انرژی( در این میان، نسبت استفاده از انرژی به تولید مستخرج شده را محاسبه می نماید. با توجه به 

اهمیت موضوع در ادامه به بررسی اثر مالیات سبز بر میزان مصرف انرژی و شدت مصرف انرژی پرداخته می شود.

( )U I   c cA M
A M Gα α θ=

A A M MP C P C  I+ =

A M
A M

A M

á I á IC ;   C
P P

= =

( ) ( ) ( ) ( )  1          W u LmU wm P uLmU z b LaU waλ= − + + + +
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جدول )۱(: نتایج حالت اولیه شبیه سازی مدل توسط الگوریتم ژنتیک برای اقتصاد ایران

                منبع: یافته های تحقیق

بخش توضیح متغیر متغیر مقدار

رفاه کل مجموع مطلوبیت کل W ۲/0۲0۴

مطلوبیت خانوارها

مطلوبیت خانوار شهری )رسمی(
1U  ۲/6309

مطلوبیت خانوار شهری )غیررسمی(
2U  0/3119

مطلوبیت خانوار روستایی
3U  0/1385

 مصرف خانوارها از

کاالهای شهری و روستایی

مصرف خانوار شهری )رسمی( از کاالی شهری
1MC ۴/69۴۴ 

مصرف خانوار شهری )رسمی( از کاالی روستایی
1AC 0/۴1۴7

مصرف خانوار شهری )غیررسمی( از کاالی شهری
2MC 0/60۲0 

مصرف خانوار شهری )غیررسمی( از کاالی روستایی
2AC 0/056۲

مصرف خانوار روستایی از کاالی شهری
3MC 0/۲765 

مصرف خانوار روستایی از کاالی روستایی
3AC  0/0۲50

دیگر متغیرهای مهم
مخارج دولت G  0/۴177 

نرخ بیکاری u   0/1196

تابع تولید بخش شهری

تولید کل بخش شهری
MY   6/7637

انباشت سرمایه استفاده شده در تولید بخش شهری
MK  ۲6/7۴9

مصرف انرژی مورداستفاده در تولید بخش شهری 
ME  0/005۲

نیروی کار مورداستفاده در تولید بخش شهری 
ML′  0/7۴79

تابع تولید بخش روستایی

تولید کل بخش روستایی
AY   0/5۲9۲

انباشت سرمایه استفاده شده در تولید بخش روستایی
AK  1/000 

نیروی کار مورداستفاده در تولید بخش روستایی 
AL  0/150۴ 
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توسط  مسئله  پارامترهای  به  توجه  با  مدل  این   ، طراحی شده  سیستم  برای  موردنظر  روابط  استخراج  از  پس 
الگوریتم ژنتیک برای اقتصاد ایران بهینه سازی و شبیه سازی شده است که نتایج خروجی وضعیت پایدار مدل برای 

اقتصاد ایران در جدول )۱( ارائه شده است.

4-1- اثر مالیات سبز بر میزان مصرف انرژی
برای بررسی اثر مالیات سبز بر میزان مصرف انرژی و شدت مصرف انرژی، مالیات سبز در قالب پنج سناریو با 
افزایش های 2 درصدی، از میزان ۱2 درصد به میزان 2۰ درصد رسانده شده است و در هر حالت مدل توسط الگوریتم 

ژنتیک بهینه سازی شده و نتایج بهینه در جدول )2( آورده شده است:

همان طور که نتایج سناریوهای مختلف جدول )2( نشان می دهد، با هر افزایش در مالیات سبز، از میزان مصرف 
افزایش می دهد، تصمیم  انرژی را  از  از آنجایی که هزینه استفاده  افزایش مالیات سبز  انرژی کاسته می شود. یعنی 
بهینه بنگاه را به جایی می رساند که از میزان استفاده انرژی در تولید خود بکاهد که این البته همان طور که نتایج نشان 

می دهد منجر به کاهش تولیدشده است.

جدول )2(: اثر تغییر در مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی

نمودار )۱(: آثار مالیات سبز بر مصرف انرژی

منبع: یافته های تحقیق

منبع: یافته های تحقیق

مالیات سبز   %1۲ = et  %1۴ = et  %16 = et  %18 = et  %۲0 = et
مصرف انرژی 0/005۲ 0/0051 0/0050 0/00۴9 0/00۴8
میزان تولید 6/7635 6/73۴7 6/7065 6/6789 6/6518
شدت انرژی % 0/0769 % 0/0757 % 0/07۴6 % 0/073۴ % 0/07۲۲
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اما با توجه به افزایش نرخ مالیات سبز، دولت می تواند از نرخ مالیات بر کار بکاهد یعنی در واقع برای استفاده از 
مزیت افزایش مالیات سبز برای کاهش مصرف و شدت انرژی، مالیات سبز را با مالیات بر کار جانشین نماید که آثار 

این سیاست در قسمت بعد برآورد و تحلیل می شود.
۴-3- بررسی اثر تغییر در مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی با جانشینی مالیات بر انرژی به جای مالیات بر کار

مدل مورد نظر با فرض اجرای این دو سیاست هم زمان، با استفاده از الگوریتم ژنتیک مجددا برآورد شده است که 
نتایج در جدول )3( آورده می شود؛ اما موضوع مهم در این ارتباط شدت جانشین کردن این دو نرخ مالیاتی ست. برای 
بررسی این امر در مرحله اول این جانشینی ضعیف و در مرحله دوم این جانشینی شدیدتر در نظر گرفته شده است.

4-2- اثر مالیات سبز بر شدت مصرف انرژی
شدت انرژی، میزان استفاده از انرژی برای میزان مشخصی تولید را نشان می دهد باال بودن شدت مصرف انرژی 
نشانگر مصرف بیشتر انرژی برای تولید مشخصی است. مثاًل اگر شدت مصرف انرژی در حالت اول دو برابر حالت دوم 
باشد یعنی در حالت اول برای تولید میزان برابری کاال و خدمات دو برابر حالت دوم انرژی مصرف شده است. نتایج 
برآورد و محاسبات مدل موردنظر نشان می دهد که با افزایش مالیات سبز هرچند میزان مصرف انرژی و تولید هر دو 
روندی کاهشی دارند اما نسبت مصرف انرژی به تولید یعنی مقدار شدت انرژی نیز ثابت نیست و روندی کاهشی دارد.

نمودار )2(: آثار مالیات سبز بر شدت انرژی

منبع: یافته های تحقیق
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در هر دو حالت مصرف و شدت انرژی کاهش پیدا کرده است ولی در حالت اول با توجه به افزایش 5 درصدی 
مالیات سبز مصرف انرژی و میزان تولید کاهش بیشتری داشته است در نتیجه جانشینی ضعیف، کاهش بیشتر شدت 

انرژی را نسبت به جانشینی شدید به همراه دارد.

۴-۴- بررسی اثر تغییر در مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی با لحاظ انرژی بر، کاربر یا سرمایه بر بودن تولید
یک نکته مهم نوع اقتصاد مورد بررسی، ازلحاظ سهم عوامل تولید در تابع تولید است. در واقع به نظر می رسد 
میزان اهمیت و سهم عوامل تولید )نیروی کار، سرمایه و انرژی( در تولید هر کشور می تواند نقش مهمی در آثار مالیات 
بر انرژی داشته باشد بر همین اساس در ادامه سه وضعیت موردبررسی قرار گرفته است: در وضعیت اول سهم نیروی 
کار در تابع تولید افزایش یافته و در وضعیت دوم سهم سرمایه و در وضعیت سوم سهم انرژی در تابع تولید افزایش 
یافته است و برای هر وضعیت، یک افزایش در مالیات سبز اعمال شده است که نتایج در جدول زیر آورده شده است.

منبع: یافته های تحقیق

منبع: یافته های تحقیق

جدول )3(: اثر مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی با جانشینی نرخ های مالیاتی

نمودار )3(: اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی با جانشینی نرخ های مالیاتی

وضعیت اول: جانشینی ضعیف نرخ های مالیاتی وضعیت دوم: جانشینی شدید نرخ های مالیاتی

مالیات سبز  %1۴ = et  %19 = et  %۲۴ = et  %1۴ = et  %16 = et  %18 = et
مالیات بر نیروی 

کار  %۲0 = Lt  %19 = Lt  %18 = Lt  %۲0 = Lt  %18 = Lt  %16 = Lt
مصرف انرژی 0/0051 0/00۴9 0/00۴7 0/0051 0/0050 0/00۴9
میزان تولید  6/73۴7 6/6730 6/61۴6 6/73۴7 6/7۲18 6/7095
شدت انرژی %0/0757 %0/073۴ %0/0710 %0/0757 %0/07۴3 %0/0730
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همانطور که از نتایج جدول فوق مشخص است با افزایش نرخ مالیات بر انرژی، در هر سه حالت از شدت انرژی 
کاسته خواهد شد اما پرواضح است که در  وضعیت سوم، یعنی وقتی تولید کشور انرژی بر باشد، افزایش نرخ مالیات 
سبز از ۱2 درصد به ۱8 درصد قادر خواهد بود شدت انرژی را از ۰,۱2 درصد به ۰,۱۱ درصد کاهش دهد که این خود 

نشان از تاثیر بسزای مالیات سبز بر تغییرات شدت انرژی دارد.

4-5- بررسی اثر تغییر در مالیات سبز برمصرف و شدت انرژي با لحاظ اثر بهره وری 
یکی از مهم ترین پارامترهای مؤثر در هر اقتصادی به ویژه در تابع تولید، پارامتر بهره وری ست. در این بخش اثر 
مالیات سبز با وجود تغییر هم زمان بهره وری موردبررسی قرار خواهد گرفت. در واقع نتایج تا اینجا نشان می دهد که با 
افزایش نرخ مالیات سبز، تولید کننده را برآن خواهد داشت تا مصرف انرژی در تولید خود را بکاهد اما نکته آن است 
که با افزایش هزینه انرژی، احتماال همگی ارزش بیشتری برای انرژی قایل خواهند بود از مصرف بی رویه آن جلوگیری 
خواهد شد بدین معنی که هر تولیدکننده ای بدنبال آن خواهد رفت که بیشترین استفاده را از انرژی موجود نماید و 
اصطالحا آن را کمتر هدر داده و کمتر تلف نماید این دقیقا بدان معنی ست که همه به دنبال افزایش بهره وری خواهند 

رفت.

منبع: یافته های تحقیق

منبع: یافته های تحقیق

جدول )۴(: اثر مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی با سهم های متفاوت عوامل تولید

نمودار )۴(: اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی با سهم های متفاوت عوامل تولید

وضعیت اول: سهم باالی کار وضعیت دوم: سهم باالی سرمایه وضعیت سوم: سهم باالی انرژی

نرخ مالیات سبز  %1۲ = et  %18 = et  %1۲ = et  %18 = et  %1۲ = et  %18 = et
مصرف انرژی 0/00۴8 0/00۴6 0/00۴۴ 0/00۴۲ 0/006۴ 0/0060
میزان تولید 6/9۲39 6/8۴58 8/6586 8/5637 5/1507 5/0701
شدت انرژی % 0/0693 % 0/0671 % 0/0508 % 0/0۴90 % 0/1۲ % 0/11
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منبع: یافته های تحقیق

منبع: یافته های تحقیق

جدول )5(: اثر مالیات سبز بر مصرف و شدت انرژی با تغییر بهره وری

نمودار )5(: اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی با تغییر بهره وری

چهار حالت در نظر گرفته شده است: در حالت نخست با افزایش مالیات سبز، بهره وری تغییری نکند و در سه 
حالت بعد با افزایش مالیات سبز، هم زمان بهره وری در مدل، یک، دو و سه درصد افزایش یابد. نتایج چهار سناریوی 

ذکر شده در جدول )5( آورده شده است.

نتایج جدول )5( نشان می دهد که در حالت اول با افزایش مالیات سبز و بدون لحاظ کردن تغییر بهره وری مصرف 
انرژی کاهش و میزان تولید افزایش یافته در نتیجه شدت انرژی کاهش یافته است اما در سه حالت بعدی با ثبات نرخ 
۱8درصدی مالیات سبز، مصرف انرژی ثابت مانده ولی به دلیل افزایش یک درصدی بهره وری تولید افزایش یافته در 

نتیجه ثبات مصرف انرژی و افزایش تولید، کاهش شدت انرژی را به همراه دارد.

حالت اولیه
افزایش مالیات

سبز بدون تغییر 
بهره روی

افزایش مالیات سبز با 
افزایش اندک بهره وری

افزایش مالیات سبز 
با افزایش متوسط 

بهره وری

افزایش مالیات 
سبز با افزایش زیاد 

بهره وری

تغییر در بهره وری - - +%1 +%۲ +%3
نرخ مالیات سبز %1۲ %18 %18 %18 %18
مصرف انرژی 0/005۲ 0/00۴9 0/00۴9 0/00۴9 0/00۴9
میزان تولید 6/7635 6/6789 6/7557 6/83۲5 6/9093
شدت انرژی %0/0769 %0/073۴ % 0/07۲5 %0/0717 % 0/0709
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5- نتیجه گیری:
ابزار های مالی دولت در کنار  از  تامین مالی دولت، همواره یکی  از سالم ترین راه های  مالیات به عنوان یکی 
مخارج بخش عمومی جهت نیل به اهداف حکومت ها بوده است و از آنجایی که بیشترین خسارت زیست محیطی 
از مصرف انرژی در جهان حاصل شده است، اعمال مالیات های زیست محیطی بر مصرف انرژی می تواند از میزان 
خسارات وارده بر محیط زیست بکاهد. با توجه به اهمیت مصرف انرژی در رشد اقتصادی و اثرات مخرب مصرف انرژی 
بر کیفیت محیط زیست در ایران، در این پژوهش سعی شده است به بررسی اثر مالیات سبز به عنوان یک سیاست 
زیست محیطی بر مصرف انرژی و شدت انرژی پرداخته شود. برای بررسی تمامی زوایای مختلف، با سناریوسازی های 
متعدد، ابعاد متفاوت آثار مالیات سبز بر مصرف انرژی و شدت انرژی تجزیه  وتحلیل شده است. نتایج شبیه سازی مدل 
مذکور توسط الگوریتم ژنتیک نشان داد که افزایش نرخ مالیات سبز از ۱2% به 2۰% موجب کاهش مصرف انرژی از 
۰/۰۰52 به ۰/۰۰۴8 و در مقابل کاهش تولید از 6/76 به 6/65 می شود. همچنین اگر نسبت مصرف انرژی به تولید، 
شدت انرژی تعریف شود در نتیجه این افزایش مالیات سبز کاهش شدت انرژی از ۰/۰76 درصد  به ۰/۰72 درصد را 
به همراه دارد. همچنین نتایج نشان داد با جانشینی ضعیف مالیات سبز و مالیات بر نیروی کار مصرف انرژی و شدت 
انرژی کاهش بیشتری پیدا کرده و همچنین در تولیدات انرژی بر با افزایش مالیات سبز مصرف و شدت انرژی نسبت 
به تولیدات کاربر و سرمایه بر بیشتر کاهش یافته است و با لحاظ کردن افزایش بهره وری همراه با افزایش مالیات سبز 
شدت انرژی کاهش بیشتری داشته است. بنابراین  نتایج حاکی از آن که با افزایش مالیات سبز، میزان مصرف انرژی و 
شدت انرژی روندی نزولی به خود خواهند گرفت. کاهش میزان استفاده از انرژی و از آن مهمتر کاهش شدت انرژی با 
افزایش مالیات سبز می تواند اهمیت و مزیت مالیات سبز برای اقتصاد ایران را بیش از پیش نشان دهد. از آنجایی که 
اعمال مالیات سبز می تواند باعث کاهش مصرف انرژی شود، پیشنهاد می شود از این ابزار برای مدیریت و اصالح الگوی 
مصرف انرژی در کشور کمک گرفته شود. به ویژه آنکه با گذشت زمان هرساله شاهد افزایش بی رویه مصرف انرژی در 
کشور بوده و این اندک اندک در حال تبدیل شدن به معضلی برای جامعه است. با توجه به نتایج به دست آمده مالیات 
سبز می تواند ابزار بسیار کارآمدی برای کاهش شدت انرژی در اقتصاد ایران باشد به ویژه آنکه ایران یکی از کشورهای 
دارای باالترین شدت انرژی در سطح جهان است و این یعنی کارایی استفاده از انرژی در اقتصاد ایران بسیار پایین 

است، بنابراین سیاست مالیات سبز می تواند کمک شایانی برای کاهش این شاخص در اقتصاد ایران نماید.
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چکیده
هدف این مقاله، ارائه روشی برای اندازه گیری شکاف مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک شکاف تمکین و سیاستی 
در سطح استان های کشور است. منظور از شکاف سیاستی فاصله ای است که مقنن و سیاست گذار میان پایه ایده آل 
از طریق  فاصله ای است که  از شکاف تمکین  ایجاد کرده است. منظور  قانونی آن  الگوی  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
فرار مالیاتی و تقلب میان الگوی قانونی و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده ایجاد می شود. برای ارزیابی شکاف مالیاتی 
در سطح استان های کشور باید راهی برای شناسایی بده بستان میان مناطق و بخش های اقتصادی و ارزیابی میزان 
معافیت ها و اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات متعلق و آستانه شمول مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده طراحی 
شده، مورد استفاده قرار می گرفت. به این منظور از روشی باال به پائین که از مسیر تولید به شناسایی ارزش افزوده هر 
بخش در هر منطقه می پردازد و همچنین از جداول داده ستانده منطقه ای استفاده شده است که به طور خاص برای 

اهداف این مقاله مورد محاسبه قرار گرفت.
نتایج حاکی از آن است که شکاف سیاستی در استان های 3۱ گانه کشور به طور متوسط 35/2 درصد و شکاف 
تمکین 33/7 درصد است. یعنی، از هر ۱۰۰ ریالی که در الگوی مالیات بر ارزش افزوده ایده آل قابل وصول بود بدون 
اینکه اختاللی در فرآیند تولید ایجاد نماید، تنها 3۱/۱ ریال وصول شده است. این نتایج، فقط از حیث درآمد از دست 
رفته مالیات بر ارزش افزوده حائز اهمیت نیست، بلکه از حیث اختاللی که در فرآیند تولید ایجاد می کند و فاصله ای 
که از توصیه سیاستی لم دایموند- میرلس )۱97۰( ایجاد شده، در خور توجه است. در سطح استان های کشور شکاف 
سیاستی و تمکین نسبت به پایه بالقوه مالیات برارزش افزوده به ترتیب از ۱6/6 تا 58/7 درصد و بین 3/۴ تا 52/۴ 
درصد در نوسان بوده است. این تفاوت منطقه ای را می توان به توزیع متفاوت منابع سازمان امور مالیاتی و توزیع نابرابر 
فعالیت های اقتصادی در استان های کشور و تعلق معافیت های قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت های متفاوت در 
آنها نسبت داد. توصیه سیاستی مقاله حاضر بازنگری سیاستی در تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده و فراخوان های 

آن و همچنین، تمرکز امکانات اجرایی نظام مالیاتی در استان هایی است که بیشترین شکاف تمکین را دارند.

واژه های کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، شکاف سیاستی، شکاف تمکین، اعتبار مالیاتی

برآورد شکاف سیاستی و تمکین مالیات بر ارزش افزوده
 در استان های کشور
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1- مقدمه
اصالح نظام درامدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از اهداف تعیین شده در اسناد باالدستی کشور است 
)برای مثال، نگاه کنید به بند ۱7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(. تحلیل آمار های موجود از عملکرد نظام مالیاتی 
کشور نشان می دهد که با وجود اقدامات مثبت انجام شده در این زمینه هنوز از وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود 
دارد. برای مثال، نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت )به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی( 
در یک دهه اخیر، متجاوز از 5۰/5 درصد نبوده است در حالی که در برخی از کشورهای جهان این نسبت به 9۰ 
درصد نیز می رسد )حسنی و همکاران ۱395(. افزایش نسبت مذکور )ضمن تأکید بر کاهش هزینه های غیر ضروری 
دولت( از سه روش امکان پذیر است. روش اول افزایش نرخ مالیات، روش دوم گستردگی پایه و کاهش معافیت های 
افزایش نرخ مالیات در پایه های موجود می تواند  از آنجاکه  از فرار مالیاتی است.  غیر ضرور و روش سوم جلوگیری 
آثار منفی بر انگیزه فعاالن اقتصادی کشور داشته باشد، لذا جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت های غیرضرور 

اهمیت بیشتری پیدا می کند.
از سویی مقایسه نسبت درآمدهای مالیاتی وصول شده به GDP در ایران با سایر کشورهای پیشرفته، حاکی از 
وجود شکاف قابل مالحظه در این بخش است، به طوری که نسبت مذکور برای ایران در بهترین حالت، کمتر از 5۰ 
درصد متوسط این نسبت در جهان است که معافیت های گسترده در قوانین مالیاتی کشور و همچنین عدم تمکین 
مالیاتی، از مهم ترین عوامل این شکاف است. وجود چنین شکاف مالیاتی عمیقی نه تنها موازنه درآمد-هزینه دولت 
)نووی  می گذارد  جای  بر  انگیزشی  سوء  آثار  و  می کند  اختالل  ایجاد  اقتصادی  نظام  در  بلکه  می کند  مخدوش  را 
سدالک2۰۱2، نور تگین 2۰۰8، اسلم رود 2۰۰7، فنستین ۱99۱ و جهرمی موسوی و همکاران ۱395(. به لحاظ 
نظری مالیات بر ارزش افزوده اثر اختالل زایی بر تولید ندارد )میرلس و دیاموند،۱97۱( و نسبت به سایر درآمد های 
مالیاتی از پایداری بیشتری برخوردار است )بران و همکار،2۰۱6(. وقتی به دلیل فرار یا تقلب مالیاتی از یک سو و 
سیاست گذاری مالیاتی از سوی دیگر از الگوی نظری مالیات بر ارزش افزوده فاصله گرفته می شود )یعنی شکاف تمکین 
و شکاف سیاستی افزایش می یابد(، دیگر قاعده دایموند-میرلس برقرار نخواهد بود و اعمال این مالیات اثر اختاللی بر 

تولید خواهد داشت. 
با توجه به اهمیت این مالیات چه از حیث درآمد زایی۱ برای دولت و چه از حیث کارایی تولید، الزم است بدانیم 
که شکاف تمکین و شکاف سیاستی چقدر است و آیا در میان استان های کشور تفاوت معناداری از این حیث وجود 
دارد. پرداختن به این دو پرسش هدف اصلی مقاله حاضر است. برای دستیابی به این هدف، ادامه مطالب به شرح زیر 
سازماندهی شده است: ابتدا مبانی نظری و رویکرد های مختلف اندازه گیری شکاف مالیاتی، مفهوم شکاف مالیاتی و 
اجزای آن و پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه اندازه گیری شکاف مالیاتی ارائه شده است. سپس مدل مفهومی و 
روشی که محاسبات این تحقیق بر پایه آن انجام شده تشریح شده است. پس از آن پایه های آماری و یافته های تحقیق 

بررسی و در انتها، مطالب مقاله جمع بندی شده است.

۱( برای مثال می توان به سهم 35 درصدی مالیات برکاال و خدمات به کل درآمدهای مالیاتی در سال ۱396 اشاره کرد که بیش از 65 درصد درآمد مالیات بر کاال 
و خدمات به مالیات بر ارزش افزوده تعلق دارد.
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2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
در مباحث نظری مرتبط با مالیات ستانی بهینه دو نتیجه مهم مورد توجه است. دیاموند و میرلس)۱97۱( این 
نتیجه را مطرح می کنند که مالیاتی بهینه است که به نهاده های تولید و مواد واسطه اصابت نکند. زیرا وضع مالیات بر 
نهاده های تولید موجب تغییر نسبت قیمت نهاده های تولید می شود و تخصیص عوامل تولید را دچار اختالل می کند. 
اتکینسون و استیگلیتز )۱976( نیز با لحاظ فروضی بیان می کنند که مالیات بهینه برای همه کاالهای مصرفی نهایی 
یکسان است. البته استثنائاتی برای این نتایج در نظر گرفته شده است )برای مثال برای کاالهایی که اثرات خارجی 

ایجاد می کنند(. 
منکیو و همکاران )2۰۰9( به این موضوع اشاره می کنند که در میان انواع مالیات ها، مالیات بر ارزش افزوده دو 
شرط مذکور را پوشش می دهد. به عبارتی در این سیستم مالیاتی از نهاده های واسطه مالیات اخذ نمی شود و مالیات 
به مصرف کننده نهایی اصابت می کند و از طرفی نرخ مالیات برای همه کاالهای نهایی یکسان است. از این روی مالیات 
بر ارزش افزوده یک سیاست مالیاتی فراگیر در جهان محسوب می شود و در حال حاضر بیش از ۱6۰ کشور جهان 
این نظام مالیاتی را اجرا کرده اند. اما در اجرا، سیاست گذاران برای کاهش اثر تنازلی این مالیات برخی از محصوالت 
را مشمول معافیت و در مواردی نرخ های کاهشی را مبنای عمل قرار دادند. اعمال این سیاست ها منجر به افزایش 

هزینه های تمکین و هزینه های اجرایی و اختالل زایی در انتخاب نهاده های تولید می شود. 
در ارتباط با روش های بررسی شکاف مالیاتی نیز در ادبیات نظری و کاربردی، مطالعات گسترده ای انجام شده که 
در دو دسته کلی طبقه بندی می شود. اولین گروه مبتنی بر کنترل انتخاب شده و روش های رسیدگی مستقیم است 
که به روش های رسیدگی محور۱ معروف است. روش رسیدگی مستقیم با محدودیت هایی روبه روست که از آن جمله 
می توان به هزینه بری و زمان بر بودن اشاره کرد. گروه دوم روش ها که در واقع روش های غیر مستقیم هستند، کنترل 

فیزیکی روی مالیات دهنده وجود ندارد. این روش ها مبتنی بر اظهارات مالیاتی و سایر منابع اطالعاتی هستند. 
و  پایین(  به  )باال  اقتصادکالن  رویکردهای  ادبیات دیگری تحت عنوان  با  منابع، طبقه بندی مذکور  از  برخی  در 

رویکردهای اقتصاد خرد )پایین به باال( به شرح زیر بیان شده است:
الف( رویکرد اقتصاد خرد

در روش اقتصاد خرد ابتدا یک نمونه از مالیات دهندگان به طور تصادفی انتخاب می شوند و مورد رسیدگی مالیاتی 
قرار می گیرند. نتیجه رسیدگی با مقدار مالیات اظهار شده توسط مالیات دهندگان مقایسه می شود و میزان شکاف 
مالیاتی محاسبه می شود. نتایج این روش را نمی توان به کل اقتصاد بسط داد و احتمال بیش برآوردی وجود دارد. با 
وجود اینکه یک نمونه تصادفی به عنوان نماینده ای از کل مطرح است اما در این مورد خاص نمی توان نتایج حاصل از 

نمونه را به کل بسط داد. زیرا در این حالت روی یک گروه منتخب از مالیات دهندگان تمرکز شده است.
ب( رویکرد اقتصاد کالن 

در  موجود  آماری  داده های  اساس  بر  مالیاتی  شکاف  که  است  مستقیم  غیر  روش  همان  واقع  در  رویکرد  این 
حساب های ملی و به طور کلی داده های کالن محاسبه می شود. روش محاسبه شکاف مالیاتی بر اساس اقتصاد زیر 
زمینی با روش شاخص های چندگانه mimic، روش جدول داده ستانده، روش درآمد ملی و روش بخشی در این گروه 

جای می گیرد. در نمودار ۱ روش های محاسبه شکاف مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است.

1) audit- based



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

۱۱2  

نمودار ۱- رویکردهای مختلف محاسبه شکاف مالیات بر ارزش افزوده

مأخذ: راسکوسکی،کنراد، )2۰۱5(، »اندازه گیری شکاف مالیاتی در اقتصاد اروپا«، مجله مدیریت و اقتصاد، شماره 2۱

نمودار 2- تجزیه شکاف مالیات بر ارزش افزوده

مأخذ: کمیسیون اروپا، 2۰۱6

شایان ذکر است رویکرد اتخاذ شده در این مقاله رویکرد باال به پایین و مبتنی بر داده های تولید است.

1-2- مفهوم شکاف مالیات بر ارزش افزوده
بر مبنای مطالعات انجام شده دو تعریف کلی برای مفهوم شکاف مالیات بر ارزش افزوده قابل طرح است. اول 
این که شکاف مالیات بر ارزش افزوده عبارت از تفاوت درآمد مالیاتی بالقوه بر اساس پایه مالیاتی اقتصادی و درآمد 
مالیاتی محقق شده است. به عبارتی بر مبنای این تعریف، شکاف مالیات بر ارزش افزوده، درآمد از دست رفته در 
نتیجه معافیت ها، نرخ های کاهش یافته، تقلب و فرار مالیاتی را منعکس می کند که از دو جزء شکاف سیاستی و شکاف 
تمکین تشکیل شده است. شکاف سیاستی عمدتاً ناشی از اعمال معافیت ها و حد آستانه و انتخاب مالیات بر ارزش 
افزوده از نوع مصرفی است و شکاف تمکین مربوط به فرار مالیاتی می شود )صندوق بین المللی پول، 2۰۱7و سازمان 

همکاری و توسعه اقتصادی)2۰۱6((. این موضوع در نمودار 2 نشان داده شده است.
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دومین تعریف اینکه شکاف مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از تفاوت بین مقدار مالیات بر ارزش 
افزوده ای که به صورت نظری بر پایه قوانین و مقررات مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده برآورد می شود 
افزوده ای که به صورت واقعی جمع آوری شده است. به عبارتی مفهوم شکاف مالیات  و مالیات بر ارزش 
بر ارزش افزوده معادل شکاف تمکین در نظر گرفته شده است. اما در برخی مطالعات به همراه این تعریف به 
موضوع شکاف سیاستی هم اشاره شده است )مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی )CASE(، 2۰۱6(. در نمودار 3 

این موضوع نشان داده شده است.

همانگونه که از مطالب ارائه شده مشخص است در برخی از مطالعات مفهوم شکاف مالیات بر ارزش افزوده را 
مشتمل بر دو بخش شکاف سیاستی و شکاف تمکین تعریف کرده اند )صندوق بین المللی پول )2۰۱7( و سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی)2۰۱6(( ، اما در برخی از مطالعات از جمله مدل مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی، 
نویسدالک و پاالکوویکوا )2۰۱2( و راسکوسکي )2۰۱5( شکاف مالیاتي را همتراز با شکاف تمکین دانسته اند. در این 

مقاله، شکاف مالیاتي شامل هر دو جزء شکاف سیاستي و تمکین است. 
در جدول ۱ خالصه مطالعات انجام شده در خصوص روش های اندازه گیری شکاف مالیاتی در داخل و خارج از 

کشور ارائه شده است. 

نمودار 3- شکاف مالیات بر ارزش افزوده و شکاف سیاستي

مأخذ: همان

جدول۱- خالصه مطالعات انجام شده برآورد و روش های اندازه گیری شکاف مالیات بر ارزش افزوده

اقدامات انجام شدهموضوعنویسنده و سالشرح
مهاجری، پریسا و مطالعات داخلی

سید محمد هادی 
سبحانیان )۱396(

برآورد شکاف سیاستی 
و شکاف تمکین در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده 

ایران و ضرورت استخراج 
چارچوب منطقی برای 

اعطای معافیت ها

در مقاله مذکور با استفاده از جدول داده ستانده 
محصول در محصول و حساب های ملی کشور طی 
سال های ۱388 تا ۱395 شکاف سیاستی و شکاف 

تمکین در نظام مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده 
است. بر اساس نتایج این تحقیق در طول اجرای 
آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده حدود 26۰ هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی از دست رفته است. 

سهم دولت از این میزان درآمد مالیاتی حدود ۱57 
هزار میلیارد تومان و سهم شهرداری ها و دهیاری ها 

حدود ۱۰3 هزار میلیارد تومان بوده است.
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بورد، اردشیر و مطالعات داخلی
مرجان نکو آمال 
کرمانی)۱396(

تعیین شکاف درآمدی 
مالیات بر ارزش افزوده 
در ایران طی سال های 

۱39۴-۱388

در این مقاله به منظور محاسبه پایه درآمدی مالیات 
بر ارزش افزوده از مجموع ارزش افزوده بخش های 
اقتصادی کشور استفاده شده است. برای این هدف 
ارزش افزوده هر یک از بخش های معاف و واردات 
آن ها از پایه تولید ناخالص داخلی کسر شده اند. 
هم چنین ارزش افزوده مربوط به کاالهای خاص 

مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز 
از پایه مالیاتی خارج شده است. بر اساس نتایج این 
تحقیق طی سال های ۱388-۱39۴ به طور متوسط 
3۴% کل تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان پایه 
بالقوه مشمول مالیات بر ارزش افزوده ایران محاسبه 
شده است. با مقایسه نتایج حاصل از درآمد مالیاتی 

بالقوه و درآمد های وصولی سازمان امور مالیاتی 
کشور، میزان شکاف درآمدی مالیات بر ارزش افزوده 

به طور متوسط 3۱/۴% محاسبه شده است.

خالقی رخنه، مطالعات داخلی
زهرا ، امین 

زاهدی و مهدی 
عودی)۱39۱(

تبیین روش و برآورد پایه 
مالیات بر ارزش افزوده 
با استفاده از جدول داده 

ستانده

در این تحقیق پایه مالیات بر ارزش افزوده برای سال 
۱386 بر اساس اطالعات بانک مرکزی و جدول داده 
ستانده سال ۱378 به میزان ۱28۱837/9۱ میلیارد 

ریال معادل ۴۴/3۴ درصد تولید ناخالص داخلی 
محاسبه شده است.

کارلوس ای. آگور مطالعات خارجی
)۱988(

مالیات بر ارزش افزوده 
مکزیک روشی برای 

محاسبه پایه

در این مقاله پایه مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ 
نظری در سال های ۱983 و ۱988 با استفاده از 
جدول داده ستانده 5۰۴ کاالیی کشور مکزیک به 
صورت مرحله به مرحله و با جزئیات محاسبه شده 

است.

ویکتور نویسدالک مطالعات خارجی
و جانا پاالکوویکوا

)2۰۱2(

تخمین درآمد از دست 
رفته مالیات بر ارزش 
افزوده در جمهوری 

اسلواکی

در این مقاله منظور از درآمد از دست رفته، شکاف 
تمکین به اضافه معوقه های پرداختی است. شکاف 
مالیاتی با استفاده از دو روش جداول داده ستانده 

برای سال های 2۰۰۰-2۰۰7 و روش تولید ناخالص 
ملی برای سال های 2۰۰۰-2۰۱۰، محاسبه شده 

است. نتایج روش اول و دوم یکسان نبودند ولی هر 
دو روش روند یکسانی در رشد شکاف مالیات بر 

ارزش افزوده نشان می دهد. شکاف مالیات بر ارزش 
افزوده در طول زمان افزایش یافته و بیشترین شکاف 

مربوط به دوره ای  است که نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده افزایش یافته است.
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کنراد راسکوسکیمطالعات خارجی
)2۰۱5(

اندازه گیری شکاف مالیاتی 
در اقتصاد اروپا

هدف این مقاله محاسبه شکاف مالیاتی برای 28 
کشور اروپایی در طول سال های 2۰۱۱-2۰۱۴ بوده 
است. در این مقاله شکاف مالیاتی تفاوت بین درآمد 

محقق شده و آنچه باید طبق قانون جمع آوری 
می شد تعریف شده است. هم چنین از اندازه اقتصاد 
زیرزمینی با استفاده از روش شاخص های چندگانه- 
دالیل چندگانه )mimic( به منظور محاسبه شکاف 

مالیاتی استفاده شده است. در بخش دالیل از 
پارامتر های نرخ بیکاری، حق بیمه تأمین اجتماعی، 
مقررات و ساعات کار استفاده کرده است. بر اساس 
نتایج این تحقیق بیشترین سطح اقتصاد زیرزمینی 
به کشور بلغارستان با بیش از 3۰ درصد GDP در 

سال 2۰۱۴ تعلق داشته است.

ابرو کانیکالپ و مطالعات خارجی
همکاران
)2۰۱6(

تخمین مالیات بر ارزش 
افزوده در ترکیه

در این مقاله از روش های باال به پایین برای محاسبه 
شکاف مالیاتی استفاده شده است. در مقاله به این 

نکته اشاره شده است که به دلیل سطح پایین 
کیفیت حکمرانی در کشور ترکیه از روش های پایین 

به باال برای محاسبه شکاف استفاده نشده است. 
شکاف سیاستی و شکاف تمکین بر اساس داده های 
حساب های ملی محاسبه شده و نشان داده شده که 
همواره شکاف سیاستی از شکاف تمکین بیشتر بوده 
است. به عبارتی درآمد از دست رفته دولت از بابت 
معافیت ها و نرخ های کاهش یافته بیشتر از درآمد از 
دست رفته از بخش غیر رسمی اقتصاد و فرار مالیاتی 

بوده است.

کمیسیون اروپا مطالعات خارجی
)2۰۱6(

مفهوم شکاف مالیاتی و 
گزارشی روی تخمین های 
شکاف مالیات بر ارزش 

افزوده

در این تحقیق ابتدا به تعاریف شکاف مالیات بر 
ارزش افزوده که توسط سازمان های بین المللی از 
جمله صندوق بین المللی پول )IMF(، سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( و مرکز 
تحقیقات اقتصادی و اجتماعی )CASE( ارائه 

شده، اشاره کرده است. سپس روش ها و داده هایی 
که کشور های منتخب در محاسبه شکاف مالیات بر 
ارزش افزوده خود استفاده کرده اند را مشخص کرده 
است. اغلب کشور های مورد مطالعه از روش های باال 
به پایین و به عبارتی رویکرد های کالن برای محاسبه 

شکاف مالیات بر ارزش افزوده استفاده کرده اند. 
تعدادی هم از روش های پایین به باال و رویکرد 

رسیدگی محور استفاده کرده اند.

ریک هوتنمطالعات خارجی
)2۰۱7(

درآمد عمومی- برنامه 
تحلیل شکاف: مدل و 

روشی برای تخمین مالیات 
بر ارزش افزوده

در این تحقیق شکاف مالیات بر ارزش افزوده بر 
حسب شکاف سیاستی و شکاف تمکین تعریف شده 

و روشی برای محاسبه آن ها با استفاده از جداول 
داده ستانده و حساب های ملی ارائه شده است.
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بررسی روش های اندازه گیری شکاف مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که اغلب مطالعات انجام 
شده رویکرد غیرمستقیم را مبنا قرار دادند ولي در هر مطالعه اي متناسب با آمار هاي در دسترس، روش هاي 
متفاوتي از جمله روش حساب هاي ملي )کانیکالپ و همکاران 2۰۱6(، روش محاسبه اقتصاد زیرزمیني 

)راسکوسکی، 2۰۱5( و روش جدول داده ستانده در سطح کالن )نویسدالک و پاالکوویکوا 2۰۱2( و در 
سطح خرد )آگور ۱988( به کار گرفته شده است. 

در خصوص کاربرد رویکرد کالن با استفاده از داده هاي ملي در مطالعات انجام شده، ذکر این نکته الزم است که 
در این روش ها عمدتاً از متوسط نرخ مالیات یا نرخ مالیات استاندارد در محاسبه شکاف مالیاتي استفاده شده است. 
این موضوع بیش برآوردي یا کم برآوردي محاسبات را تشدید مي کند. براي مثال، در مورد محاسبه شکاف مالیات 
بر ارزش افزوده مناسب تر است که داده ها در سطح کاال و بخش خرد شود به ویژه زماني که چندین نرخ در قانون 
وجود دارد. لذا به نظر مي رسد استفاده از روش جداول داده ستانده و محاسبه شکاف در سطوح جزئي تر در رفع این 
نقص مثمرالثمر باشد. لذا یکی از ویژگی های مقاله حاضر ارائه روش برآورد شکاف مالیات بر ارزش افزوده )به تفکیک 
شکاف سیاستی و شکاف تمکین( با لحاظ نرخ های متعدد مصوب در قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور است. برای 
این منظور از جداول داده ستانده بخشی سال۱39۰ )البته به دلیل محدودیت عدم وجود جداول داده ستانده کاالیي( 
استفاده شده است. از میان مطالعات انجام شده در کشور، مقاله مهاجری و همکار)۱396( به لحاظ محتوایی به مقاله 
حاضر نزدیک تر است. لکن در مقاله مزبور شکاف تمکین فقط ناشی از فروش کاالها و خدمات تولید داخل محاسبه 
شده در حالی که محاسبات مقاله حاضر واردات را نیز شامل می شود. از دیگر نوآوری های این مقاله می توان به محاسبه 
شکاف مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک استان های کشور اشاره کرد. بررسی توزیع منطقه ای شکاف تمکین و شکاف 
سیاستی، تفکیک مناطقی که به علت معافیت های مالیاتی و یا عدم تمکین، شکاف مالیاتی را به وجود آورده اند را 
مشخص می کند. بررسی منطقه ای برای محدود کردن شکاف مالیاتی به ویژه شکاف تمکین ضروری است و الزم است 
اقدامات مؤثرتری از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص انجام گیرد. به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی 
می تواند فراوانی رسیدگی خود را در استان هایی که عدم تمکین باالتر دارند افزایش دهد، یا با توجه به امکانات محدود 
این سازمان، توزیع تجهیزات فنی خود در استان های کشور را برحسب مقدار شکاف تمکین آنها اولویت بندی کند. 
عالوه بر این موارد بررسی توزیع منطقه ای شکاف مالیاتی باالخص محاسبه شکاف سیاستی، پتانسیل مالیات بر ارزش 
افزوده در بین استان های کشور را مشخص می سازد و این امکان را فراهم می سازد تا برنامه ریزان کشور با اطالع از این 

پتانسیل، تصمیم های مناسب تری بویژه در خصوص محدوه معافیت ها اتخاذ نمایند.

3- روش شناسی تحقیق 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  اندازه گیری شکاف  و  تعریف  بین المللی پول در  از مدل مفهومی صندوق  این مقاله  در 
استفاده شده است. بر اساس مدل ارائه شده توسط IMF، کل درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده )VAT( از مجموع 
با نرخ صفر  باید روی ستانده فروخته شده در داخل کشور دریافت شود )صادرات  مالیات بر واردات و مالیاتی که 
محاسبه می شود( و سپس کسر کردن مالیات پرداختی روی نهاده ها به تفکیک بخش های اقتصادی به دست می آید. 
مالیات قانونی نیز با لحاظ متغیر های سیاستی از جمله نرخ مالیات، حد آستانه و نوع مالیات بر ارزش افزوده )مصرفی، 
درآمدی و تولیدی( مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود. هنگامی این الگو را می توان برای محاسبه 
درآمدهای بالقوه و قانونی VAT به کار برد که عالوه بر حساب های ملی، جداول داده- ستانده نیز در دسترس باشد. 

با عنایت به توضیحات مذکور، درآمد بالقوه VAT ازطریق رابطه )۱( قابل محاسبه است.

            )۱(
                                                        

که در رابطه مذکور،     ،          ،          و         به ترتیب کل درآمد بالقوه VAT، درآمد بالقوه VAT روی 
واردات بخشS، درآمد بالقوه VAT روی ستانده بخش S و اعتبار بالقوه VAT روی نهاده های تولیدی بخش S است.   

در رابطه )۱( را از طریق فرمول زیر می توان محاسبه کرد:

 )2(
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که در رابطه )2(،        واردات کاالی c توسط بخش S و      نرخ مالیات بر ارزش افزوده ای است که 
روی کاالی c اعمال می شود. 

     نیز بر اساس رابطه )3( محاسبه می شود:

 )3(
                                                                          

و    می دهد  نشام  را   S بخش  توسط   c کاالی  صادرات  و  ستانده  ترتیب  به  و           ،)3( رابطه  در  که   
منعکس کننده قسمتی از ارزش افزوده بخش S است که توسط بنگاه های ثبت نام شده در VAT ایجاد شده است. 

همانطور که توضیح داده شد برای محاسبه ستانده داخلی مشمول مالیات، صادرات از کل ستانده کسر می شود. 
جزء آخر از اجزای درآمد بالقوه VAT، اعتبارات مالیاتی روی نهاده های بخش S یعنی        است که از رابطه 

)۴( محاسبه می شود:

    )۴(
                                                

که در رابطه فوق،      و      به ترتیب مصارف واسطه ای و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توسط بخش S از کاالی 
c را منعکس می کند.     نسبت ستانده هر یک از بخش هاست که معاف از مالیات است و      منعکس کننده نسبتی 
از اعتبارات مالیاتی نهاده ای کاالی c توسط بخش S است که امکان مطالبه و استرداد آن وجود دارد. رابطه )۴( را 
بدین صورت می توان توضیح داد که هر یک از بنگاه های اقتصادی، در فرآیند تولید محصوالت خود از کاالها و خدمات 
واسطه ای )N( و همچنین کاالهای سرمایه ای )I( استفاده می کنند که به هنگام خرید هر یک از این کاالها و خدمات، 
نرخ مالیات   را می پردازند. اما مالیات پرداختی روی نهاده ها صرفاً برای بنگاه هایی مورد پذیرش است که در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند )r( و کاالها و خدمات غیرمعاف تولید می کنند )        (. از سویی در اغلب 
قوانین مالیات بر ارزش افزوده بخشی از اعتبار مالیات خرید نهاده ها قابل پذیرش دولت است )   (. به عنوان مثال 
ممکن است برخی دولت ها، اجازه استرداد اعتبار مالیاتی کاالهای سرمایه ای را ندهند و یا مالیات خرید برخی نهاده ها 
نظیر حامل های انرژی را نپذیرند. بدیهی است که هر چه مقدار    کمتر باشد اعتبار مالیاتی قابل استرداد کمتر بوده 

و بدین ترتیب درآمد بالقوه مالیاتی بیشتر خواهد بود.
بر اساس این روش پس از محاسبه مالیات بالقوه و قانونی مالیات بر ارزش افزوده، شکاف سیاستی از تفاوت این دو 

مقدار و شکاف تمکین از تفاوت مالیات قانونی محاسبه شده و مالیات واقعی وصول شده برآورد می شود. 

4- پایه های آماری و تحلیل یافته ها 
1-4. فرایند استخراج پایه های آماری 

در این مقاله با توجه به ضرورت استفاده از اطالعات ساختار هزینه اي هر یک از بخش هاي اقتصادي به تفکیک 
استان های کشور، جداول داده ستانده منطقه ای 7۱ بخشی با استفاده از روش »سهم مکاني متقاطع عرضه و تقاضاي 
تعدیل شده« برای 3۱ استان کشور استخراج شد. سپس با لحاظ آمار های منطقه ای مرکز آمار ایران و استفاده از روش 
رأس با 27 بار تکرار برای هر استان کشور، جداول منطقه ای استخراج شده تعدیل شد. در این مقاله مقادیر صادرات، 
واردات و تشکیل سرمایه در سطح استان های کشور به تفکیک بخش ها، بر پایه آمارهای ملی به نسبت ارزش افزوده 

هر بخش در استان به ارزش افزوده همان بخش در کشور محاسبه شده است. 
در مرحله بعد با احتساب نرخ های استاندارد و نرخ های ترجیحی درآمد مالیاتی کاالها، خدمات و واردات و اعتبار 
مالیاتی به تفکیک 7۱ بخش محاسبه و از تفاوت آن ها، مالیات بر ارزش افزوده پایه بالقوه و پایه قانونی درآمد مالیات 
بر ارزش افزوده برای 3۱ استان کشور محاسبه شد. در نهایت با لحاظ درآمدهای وصولی، شکاف سیاستی و شکاف 
تمکین برآورد شد. شایان ذکر است در این مقاله فقط درآمد مالیاتی سهم دولت محاسبه شده و سهم شهرداری ها و 

دهیاری ها ناشی از اخذ عوارض را شامل نمی شود. 
مبنای محاسبات انجام شده در جدول 2 ارائه شده است. وجه تمایز محاسبات این مقاله با مدل مفهومی شکاف 
مالیات بر ارزش افزوده صندوق بین المللی پول در منطقه ای بودن محاسبات این مقاله نسبت به ملی بودن محاسبات 

مبنا است. این تفاوت در محاسبات بخش واردات شامل واردات از خارج کشور و واردات از سایر مناطق می شود. 
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درآمد مالیاتی کاالها و 
خدمات و واردات با نرخ 

)A( استاندارد

اعتبار مالیاتی با نرخ 
)B( استاندارد

پایه بالقوه مالیات بر 
)C( ارزش افزوده

درآمد مالیاتی کاالها و خدمات و  
)D( واردات با نرخ های ترجیحی

t(xi-exi)+tmit(zxi+zmoi+zmii)A-Bt*(xi-exi-I)+t* mi

اعتبار مالیاتی با نرخ 
)E( ترجیحی

مالیات بر ارزش افزوده 
)F( قانونی

شکاف تمکینشکاف سیاستی

t*(zxi+zmoi+zmii)r(D-E)C-FF-PT
توضیحات: x: ستانده، ex: صادرات استان، m: واردات استان، I: سرمایه گذاری استان و t: نرخ استاندارد مالیات بر ارزش 
افزوده در سال ۱39۰ و  zx: هزینه واسطه داخلی، zmo: هزینه واسطه واردات از خارج کشور، zmi: هزینه واسطه واردات از 
سایر مناطق، *t نرخ های خاص، r: حد آستانه و PT: درآمد مالیاتی وصول شده استان و i=1…..,71  نشانه بخش است. شایان 

ذکر است محاسبات انجام شده به تفکیک 7۱ بخش اقتصادی انجام شده است.

در محاسبه پایه بالقوه مالیات بر ارزش افزوده از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر مبنای اصل مقصد 
است، صادرات مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و از تولید ناخالص داخلی استان کسر شده است، و چون واردات 
مشمول مالیات است به رابطه اضافه شده است. در محاسبه پایه بالقوه مالیات بر ارزش افزوده فرض می شود که همه 
افراد مشمول این نظام مالیاتی هستند )r=1( و معافیت مالیاتی وجود ندارد. اما در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده 
قانونی، مبنای محاسبات برگرفته از احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده است، به طوریکه سرمایه گذاری نیز به دلیل 
اینکه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران از نوع مصرفی است از پایه مالیات کسر می شود. در این مقاله حد آستانه 
با توجه به فراخوان های اعالم شده در خصوص مشمولین مالیات بر ارزش افزوده و مصاحبه با خبرگان، معادل 85 
درصد)r=0/85( در سال ۱39۰ لحاظ شده است.  نرخ مالیات از نرخ استاندارد به نرخ های ترجیحی مطابق جدول 

3 تغییر می کند.

جدول 2- فرایند محاسبه اجزای شکاف مالیات بر ارزش افزوده )شکاف سیاستی و شکاف تمکین( در سطح استان های کشور

جدول3- نرخ های مالیات کاالها و خدمات مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱39۰

مأخذ: قانون مالیات بر ارزش فزوده
)*(: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱39۰ معادل ۴ درصد بود که 2/25 درصد آن متعلق به مالیات و ۱/75 درصد ان 
مربوط به عوارض بوده است. با توجه به تمرکز این مقاله بر محاسبه مالیات فقط به سهم مالیاتی نرخ مذکور اشاره شده است.
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همانطور که اشاره شد هدف این مقاله برآورد شکاف مالیات برارزش افزوده در سطح استان های کشور در سال 
۱39۰ است. با توجه به ماهیت مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر توزیع فعالیت ها در هر استان در شکاف مالیات بر 
ارزش افزوده به ویژه شکاف سیاستی، ابتدا وضعیتی از شاخص اقتصادی مرتبط با موضوع، در سطح استان های کشور 

بررسی شده است. 

2-4- بررسی توزیع استانی بخش های معاف از مالیات بر ارزش افزوده 
در نمودار ۴ سهم ارزش افزوده بخش های معاف از مالیات ارزش افزوده نسبت به کل ارزش افزوده بخش های 

اقتصادی در سطح استان های کشور ارائه شده است. 

همانطور که از نمودار ۴ مشخص است بیش از 3۰ درصد ارزش افزوده اکثر استان ها از مالیات بر ارزش افزوده 
معاف است. این مقدار با در نظر گرفتن حد آستانه و نرخ صفر افزایش نیز می یابد.

نمودار۴- سهم ارزش افزوده بخش های معاف از مالیات بر ارزش افزوده ازکل ارزش افزوده استان ها

مأخذ: محاسبات تحقیق
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3-4- یافته های تحقیق
بر اساس محاسبات انجام شده در این تحقیق، پایه بالقوه اقتصادی کشور در سال ۱39۰ حدود ۱3۱ هزار میلیارد 
ریال برآورد شد. با لحاظ محدودیت های مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، پایه قانونی مالیات بر ارزش 
افزوده در سال ۱39۰ حدود 85 هزار میلیارد ریال برآورد شد. با توجه به میزان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده۱ 
معادل ۴۰/8 هزار میلیارد ریال در این سال، شکاف تمکین در سال ۱39۰بیش از ۴۴ هزار میلیارد ریال برآورد شد. 
شکاف سیاستی با لحاظ معافیت ها، نرخ صفر و حد آستانه تقریباً ۴6 هزار میلیارد ریال محاسبه شد. این نتایج در 

نمودار 5 ارائه شده است.

در جدول5 خالصه ای از یافته های این تحقیق به ترتیب استان هایی که نسبت شکاف سیاستی و تمکین به پایه 
بالقوه درآمد مالیات بر ارزش افزوده آن ها از متوسط کشور بیشترین و کمترین بوده است ارائه شده است.

نمودار5- اجزای شکاف مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در کشور طی سال ۱39۰
هزار میلیارد ریال

۱( در این تحقیق درآمد وصول شده مالیات بر ارزش افزوده شامل درآمد فرآورده های نفتی، سیگار و مالیات بر ارزش افزوده سایر کاالها است.
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جدول5- بیشترین و کمترین شکاف سیاستی و تمکین نسبت به پایه بالقوه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱39۰

مأخذ: محاسبات تحقیق
توضیح: جزئیات محاسبات و نتایج بدست آمده برای 3۱ استان کشور در جداول پیوست ارائه شده است. 
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5- نتیجه گیری و پیشنهادها
در این مقاله روشی برای اندازه گیری شکاف مالیات بر ارزش افزوده، مشتمل برشکاف سیاستی و شکاف تمکین 
در سطح استان های کشور ارائه شد. روش ارائه شده در مقایسه با روش های مرسوم از مزایایی همچون مطابقت بیشتر 
با قانون مالیات بر ارزش افزوده، رعایت جزئیات بیشتر در برآورد شکاف مالیاتی، تفکیک درآمد از دست رفته ناشی از 
سیاست گذاری دولت و عدم رعایت قانون توسط مؤدیان و امکان رصد این شکاف در سطح استان های کشور برخوردار 

است. 
افزوده کشور  ارزش  بر  مالیات  از شکاف  از 5۰ درصد  بیش  به طور متوسط  نشان می دهد که  مقاله  این  نتایج 
)مجموع شکاف سیاستی و شکاف تمکین( در سال ۱39۰ مربوط به شکاف سیاستی است که موسع بودن معافیت های 
مندرج در قانون یکی از دالیل آن است. بررسی توزیع شکاف سیاستی در سطح استان های کشور نشان می دهد که 
استان ایالم با 58/7 درصد بیشترین و استان هرمزگان با ۱6/6 درصد کمترین شکاف سیاستی نسبت به پایه بالقوه 
از آن است که تفاوت زیادی بین  نتایج حاکی  نیز  افزوده را داشته اند. در خصوص شکاف تمکین  ارزش  بر  مالیات 
استان های کشور وجود دارد. بر اساس یافته های این مقاله شکاف تمکین در استان های کشور از حدود 3/۴ درصد تا 

52/۴ درصد در نوسان است. 
از دیگر یافته های این تحقیق می توان به سهم شکاف سیاستی و تمکین استان ها نسبت به رقم کل این دو شکاف 
اشاره کرد. مطابق نتایج به دست آمده استان تهران بیشترین سهم از نسبت های مذکور را به خود اختصاص داده است 
)3۴/6 درصد نسبت شکاف تمکین به کل این شکاف و 29/5 درصد نسبت شکاف سیاستی به کل آن(. استان های 
خراسان رضوی، اصفهان، و فارس در نسبت شکاف سیاستی به کل و استان های اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی 

در نسبت شکاف تمکین به کل پس از استان تهران بیشترین سهم را داشته اند. 
همانطور که اشاره شد بررسی توزیع منطقه ای شکاف مالیاتی باالخص محاسبه شکاف سیاستی، پتانسیل مالیات 
بر ارزش افزوده در بین استان های کشور را مشخص می سازد و این امکان را فراهم می سازد تا برنامه ریزان کشور با 
اطالع از این پتانسیل، تصمیم های مناسب تری به ویژه در خصوص محدوه معافیت ها اتخاذ نمایند. با توجه به مقادیر 
قابل توجه درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل اعمال معافیت ها پیشنهاد می شود معافیت های مالیات بر ارزش 
افزوده، سیاست های  ارزش  بر  مالیات  تنازلی  اثر  به منظور تحقق هدف کاهش  و  امکان محدود شود  تا حد  افزوده 
بازتوزیعی مناسب تری از محل افزایش درآمد مالیاتی دولت اعمال شود. از طرفی با توجه به تفاوت قابل توجه شکاف 
تمکین در سطح استان های کشور پیشنهاد می شود تمرکز و رسیدگی سازمان امور مالیاتی بر استان هایی که شکاف 
تمکین بیشتر دارند، افزایش یابد. همچنین پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از عدم تمکین مؤدیان، سیاست های 
انگیزشی برای خریداران )برای مثال تخفیف مالیاتی برای صورت حساب های جمع آوری شده توسط مصرف کنندگان( 
مد نظر قرار گیرد. شایان ذکر است برآورد شکاف مالیات بر ارزش افزوده اولین گام در جهت کاهش این شکاف است 

و لذا شناسایی عوامل مؤثر بر این شکاف برای مطالعات آتی پیشنهاد می شود. 
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ضمیمه: 
روش استخراج جداول داده ستانده منطقه ای  

در ادبیات موجود روش های مختلفی برای تهیه جداول داده ستانده منطقه ای معرفی شده اند که هر یک بر اساس 
ابتدا جداول  مقاله  این  در  است.  ارائه شده  و  تدوین  منطقه ای  ریزی  برنامه  از  برای چارچوب خاصی  و  مفروضاتی 
 ACILQ: Adjusted Crross Industy( داخلی اولیه با روش سهم مکاني متقاطع عرضه و تقاضاي تعدیل شده
Location Quotient( برای سال۱39۰محاسبه شد. این روش تعدیلي از روش سهم مکاني متقاطع بخش عرضه 
عنوان  به   i کاالي  براي  ملي  به  اي  منطقه  تولید  نسبت   CILQ روش  در  است.   )CILQ( کننده  تقاضا  و  کننده 

فروشنده را با نسبت تولید منطقه اي به ملي براي کاالي j ام به عنوان خریدار مقایسه مي کند. 
CILQij= SLQi/SLQj

 لکن در روش سهم مکاني متقاطع که از تقسیم مقدار دو SLQ بدست مي آید، هنگامي که هنگامي که سطر و 
ستون i باشد عدد یک به خود اختصاص مي دهد. لذا تمام اعداد روي قطر به خاطر برابر شدن صورت و مخرج کسر 
CILQ، یک شده و در نتیجه تعدیلي از ملي به منطقه صورت نمي گیرد. در روش سهم مکاني متقاطع تعدیلي، سهم 

مکاني ساده روي قطر قرار مي گیرد: 
ACILQ=SLQi     if    i=j 
ACILQ= SLQi/SLQj     if…i.≠j

بدین ترتیب جداول داده ستانده 7۱ بخشی منطقه ای برای 3۱ استان کشور محاسبه شد. سپس با استفاده از روش 
شبه آماری رأس و لحاظ آمار های رسمی موجود در سطح استان های کشور تعدیالت الزم انجام شد. این روش تغییرات 
در ضرایب ماتریس پایه را بر اساس لحاظ کردن دو تغییر نسبی در سطر و ستون ماتریس مذکور و بر اساس مجموع 
سطر و ستون های ماتریس جدید که به صورت برونزا مطابق آمار های رسمی گردآوری شده، تعدیل می کند. در این 
مقاله با استفاده از اطالعات آماری مجموع مصارف واسطه، ارزش افزوده و ستانده هر بخش در سطح منطقه برگرفته 
از آمارهای منطقه ای مرکز آمار ایران، ضرایب فزاینده جهت تعدیل سطرها و ستون های ضرایب جداول داده ستانده 
منطقه ای محاسبه شد. در این روش ضریب فزاینده ای که با بردار r نشان داده می شود در امتداد سطرها و ضرایب 
فزاینده ای که با بردار s نشان داده می شود در امتداد ستون ها عمل می کند. کلیه ارقام ماتریس پایه )A0( تحت تأثیر 
این دو ضریب قرار می گیرد. ماتریس R  و ماتریس S ماتریس هایی هستند که بردار های r  و s به ترتیب در قطر آن 

قرار می گیرند. ماتریس ضرایب فنی جدید را به این صورت می توان نوشت: 
A1=RA0S
بیان ریاضی تکنیک رأس به صورت یک تابع هدف و محدودیت های سطری و ستونی مربوط عبارت است از: 
X(bij)=riaijsj
ri=U(bi)/∑sjaij
sj=V(bj)/∑riaij
U(bi),V(bj),aij> 0

در رابطه باال bij، bi و bj به ترتیب عناصر ماتریس ضرایب تعدیل شده به روش رأس، مجموع سطری و ستونی 
ضرایب تعدیل شده در هر مر حله از تکرار فرایند تعدیل است. در این مقاله پس از استخراج بردارهای r و s و با 27 
بار تکرار ضرب ماتریس های قطری و ماتریس 7۱ بخشی، مبادالت واسطه بر اساس داده های آمار منطقه ای رسمی 

تعدیل شد.
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2- نتایج محاسبات انجام شده

جدول۱- برآورد شکاف سیاستی مالیات بر ارزش افزوده در استانهای کشور طی سال ۱39۰
)ارقام: میلیون ریال(

پایه بالقوه مالیات نام استان
بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش 
افزوده قانونی

نسبت شکاف شکاف سیاستی
سیاستی استان به 

پایه بالقوه
مالیات بر ارزش 

افزوده آن
)درصد(

نسبت شکاف 
سیاستی استان 
به کل شکاف 

سیاستی
)درصد(

۱2۱6۱۰2/66۰82۱2/66۰789۰5۰3/۱اردبیل
۱2859325/69895232/2296۴۰93/۴236/۴اصفهان
۴7۴3۰23/7296۰3۱3/8۱7827۰9/8383/86البرز
۴7۴737/۴۱959۰3/327883۴/۱59۰/6ایالم

58۴3338/8387۴6۴6۱968692/73۴۴/2آذربایجان شرقی
286۱39۱/۴۱5768۱8۱28۴573/2۴52/78آذربایجان غربی

3۰87۱98/723۴7۱27/77۴۰۰7۰/92۴۱/6۰بوشهر
35۰729۱2/۴2۱۴368۰9۱3636۱۰2/783929/5تهران

چهارمحال و 
بختیاری

۱۱۰۱8۰۰6۱۰369/2۴9۱۴3۰/8۴5۱/۰6

6۱۰985/529۰632/532۰3535229/5خراسان جنوبی
7363787/8۴2۱۱693/93۱52۰93/86۴3۱/۰6خراسان رضوی
73۴389/83767۱8/235767۱/36۴9۰/69خراسان شمالی

9۱۴89۱5/۴7572972/2۱5759۴3/2۱76/8خوزستان
۱2۴535۱672۱57/9573۱93/۱۴6۰/77زنجان
۱3۱8۴82/768759۴/563۰888/3۴83/۴سمنان

سیستان و 
بلوچستان

۱۴667۱5/58۱3۱57/۴653558/2۴5۱/2

59۱8۱2۱/۴362۱5282296593/339۱/36فارس
2۴22۴5۴/5۱655۴26/7767۰27/832۱/۴قزوین

۱۴۱۱۱22/3866278/35۴۴8۴3/939۴/9قم
۱272279/۱6۴8769/66235۰9/5۴9۱/66کردستان
35۴553۱/5۱888983/۴۱6565۴8/۱۴7۱/2کرمان
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23۴73۴3۱۴۴62839۰۱۰6۰38۱/3کرمانشاه
کهکیلویه و 

بویراحمد
۴66596/92۴۱۱6۴225۴32/9۴83/58

۱537966/689۰9۴76۴7۰۱9/۴۴2۱/95گلستان
۴۰۰6۴۴۴/92653263/8۱353۱8۱3۴۰/5گیالن
۱۴۴۴962/۴67556۰/7769۴۰۱/653۱/۴لرستان
۴۴7۴539/32۴55۱۰6/۴2۰۱9۴32/9۴5۴/37مازندران
۴۴39869/963۴85۰7۰/995۴799222/۰6مرکزی

۴76۱۱۱۴/5396927۱/379۱8۴3/2۱7۱/7هرمزگان
۱9۱8۰92/۴۱۰7۴۰99/868۴3992/6۴۴۱/8همدان

2۰67۰۴۰/6۱3۱8۴6۴/77۴8575/936۱/6یزد
۱3۱۱8۱937/785۰2۰577/3۴6۱6۱36۰/535/2۱۰۰کل کشور

مأخذ: محاسبات تحقیق
توضیح: در محاسبات، حد آستانه برای سال ۱39۰ معادل ۰/85 فرض شده است. 

جدول2- برآورد شکاف تمکین مالیات بر ارزش افزوده استان های کشور طی سال ۱39۰
)ارقام: میلیون ریال(

مالیات بر ارزش نام استان
افزوده قانونی

درآمد مالیات 
بر ارزش افزوده 

وصول شده

نسبت شکاف شکاف تمکین
تمکین استان به

پایه بالقوه مالیات 
بر ارزش افزوده آن 

)درصد(

نسبت شکاف 
تمکین استان به

کل شکاف تمکین 
)درصد(

6۰82۱2/6287۴۱3/532۰79926۰/7اردبیل
9895232/26۱32658/63762573298/5اصفهان
296۰3۱3/8۱۱۴8368/۱۱8۱۱9۴5/738۴/۱البرز
۱959۰3/3۱۱96۴8/۱76255/2۱6۰/۱7ایالم

387۴6۴6۱83۰27۰/22۰۴۴375/935۴/6آذربایجان شرقی
۱5768۱868۱۰28/9895789/23۱2/۰3آذربایجان غربی

23۴7۱27/772953۰۱6۱7597/7523/66بوشهر
2۱۴368۰96۱3۴۴78/7۱53۰233۰/9۴۴3۴/6تهران

چهارمحال و 
بختیاری

6۱۰369/22۰26۴2/3۴۰7726/837۰/92

29۰632/5۱9368۴/3969۴8/2۱6۰/22خراسان جنوبی
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مأخذ: محاسبات تحقیق

۴2۱۱693/9۱922283/72289۴۱۰/33۱5/2خراسان رضوی
3767۱8/2۱85۰۴6/2۱9۱67۱/926۰/۴خراسان شمالی

7572972/2۴۰۴35۰9/73529۴62/5397/9خوزستان
672۱57/9۴۴۰9۴2/۴23۱2۱5/5۱9۰/5زنجان
68759۴/5۴9358۰۱9۴۰۱۴/5۱5۰/۴سمنان

سیستان و 
بلوچستان

8۱3۱57/۴76233۴/35۰8233۰/۱

362۱528۱89683۴/۴۱72۴693/7293/9فارس
۱655۴26/7۱37۱۱98/228۴228/5۱2۰/6قزوین

866278/3۴2۰5۱6/9۴۴576۱/۴32۱قم
6۴8769/63363۰3/73۱2۴65/925۰/7کردستان
۱888983/۴۱25583۴633۱۴9/3۱8۱/۴3کرمان

۱۴۴6283672۰9۰77۴۱92/833۱/75کرمانشاه
کهکیلویه و 

بویراحمد
2۴۱۱6۴۱58۱29/5883۰3۴/۴۱8۰/۱8

89۰9۴72975۱2/۴593۴3۴/739۱/3۴گلستان
2653263/8۱۱6796۴/۴۱۴85299/۴373/36گیالن
67556۰/73۰۱59۱/3373969/526۰/8۴لرستان
2۴55۱۰6/۴۱۱5۱738/6۱3۰336/8292/9مازندران
3۴85۰7۰/92۱5۱۴72/8۱3335983۰3مرکزی

396927۱/3289۰۴62/3۱۰788۰9232/۴۴هرمزگان
۱۰7۴۰99/86۴56۴۴۰/۴6۱7659/۴32۱/۴همدان

۱3۱8۴6۴/797۴9۱93۴35۴5/۴۱777یزد
85۰2۰577/3۴۰8۱۰۴27/5۴۴2۱۰۱۴9/833/7۱۰۰کل کشور
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چکیده
زکات از واجبات عمده ادیان الهی از جمله اسالم بوده و به دلیل اهمیت آن قریب به نیم قرن است که اجرای آن در 
بعضی از کشورهای اسالمی به صورت قانون درآمده است. در ایران نیز در سال ۱39۰ قانون زکات به تصویب رسیده و 
اجرا می گردد. مقاله حاضر با روش تحلیل آماری در صدد است تا با توجه به محدودیت های آماری و بر اساس اطالعات 
آماری استانی در سال ۱393 به محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در سطح کشور بپردازد. از آنجا 
که میزان اموال مورد تعلق زکات محدود می باشد، به نظر می رسد تصویب قانون بیشتر صبغه احساسی و ایدئولوژی 
و متاثر از قانون زکات دیگر کشورها بوده و اجرای این قانون با چالش هایی مواجه بوده و ضروری است تا اقداماتی در 
جهت ارتقاء کارآمدی آن انجام پذیرد. از آنجا که بر اساس قانون مصوب، عمده هزینه های اجرایی آن از طریق بودجه 
عمومی تأمین می گردد، لذا تحلیل و مطالعه بر اساس روش هزینه- فایده را با محدودیت بیشتری مواجه می کند. به 
همین دلیل چون تنها آمار هزینه ی انواع تبلیغات به عنوان هزینه ثبت شده و به دلیل وجود اطالعات تقریبا کامل برای 
سال ۱393، از روش تحلیل همبستگی برای تعیین ارتباط بین متغیرها استفاده می شود. نتایج مقاله ضرورت بازنگری 
قانون را نشان می دهد. همچنین مقادیر ضریب همبستگی حاکی از موثر بودن نسبی تبلیغات بر میزان زکات کل 
جمع آوری شده )به جز زکات مستحبی(، تاثیر بسیار اندک مبالغ تشویقی بر زکات مال، زکات فطره، زکات مستحبی 

و زکات کل جمع آوری شده و تاثیر نه چندان قوی مبالغ تشویقی بر مصارف عمرانی است.

واژگان کلیدی: زکات؛ قانون زکات؛ اموال زکوی؛ زکات جمع اوری شده؛ مصارف زکات؛ ضریب همبستگی.
.Jel: G18; G35; H39; H53; H72; I38; K34; K42; Z12

بررسی قانون زکات در ایران

امیر حسینی2 سید ضیاءالدین کیاالحسینی1

 Zkiaalhoseini@Gmail.com, Kiaalhoseini@Mofidu.ac.ir.۱( عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید
 Amir8hoseini86@Gmail.com .2( دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد اسالمی دانشگاه مفید
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1- مقدمه
زکات از جمله مسلمات دین اسالم می باشد به نحوی که 32 مرتبه واژه ی زکات در قرآن آمده و 28 بار به همراه 
نماز ذکر شده است. این واجب از  فروع دین بشمار آمده و روایات بسیاری از پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین)ع( 
در تشویق به پرداخت زکات و مذًمت و عقوبت افرادی که از پرداخت آن فرار می کنند، وارد شده است۱. اما کاالهای 
مشمول زکات و مصارف آن مورد اختالف فرق مختلف اسالمی است. صرف نظر از دید فقهی در مورد زکات، دیدگاه های 
مختلفی در مورد زکات و نقش و تأثیر آن در اقتصاد یک کشور اسالمی وجود دارد. از دهه ی ۱97۰ به بعد برخی از 
اقتصاددانان مسلمان که عمدتاً اقتصاددانان اهل سنت می باشند، تحت تأثیر اندیشه های کینزی، تالش کردند تا آنچه 
که کینز و ادامه دهندگان راه وی نسبت به مالیات ها اظهار کرده اند، نسبت به زکات تعمیم دهند. آن ها عالوه بر عبادی 
بودن زکات، نقش تثبیت کننده خودکار، اثر منفی بر سرمایه گذاری و توزیع مجدد درآمد و ثروت را نیز قائل اند2. در 
نقطه ی مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان مسلمان بر این باورند که میزان زکات )به ویژه در فقه جعفری( بسیار اندک 
بوده و نمی توان از زکات به عنوان یک ابزار مالیاتی استفاده نموده و در تشبیه زکات با مالیات، نیز اغراق صورت گرفته 
است. این گروه بیشتر بر فریضه بودن زکات تأکید می کنند. همزمان با این تحوالت در عرصه ی علمی و با توجه به 
تحوالت سیاسی و اجتماعی در دهه های اخیر در کشورهای اسالمی که منجر به اسالم گرایی شده است، نوعی رجعت 
به قوانین اسالم در بعضی عرصه ها از جمله نظام مالیاتی به صورت قانون زکات صورت گرفته است. اجرای این قانون از 
دهه های قبل در بعضی از کشورها مثل سودان، عربستان، لیبی، مالزی و یمن اجباری و در بعضی کشورها مثل اردن، 
پاکستان،کویت، مصر و بنگالدش اختیاری است. در ایران نیز در سال ۱38۴ طرح زکات برای احیاء این فریضه در 
مجلس پیشنهاد گردیده و در نهایت در سال ۱39۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و همان سال برای اجرا به دولت 
ابالغ گردید. برخی اعتقاد دارند که تصویب و اجرای این قانون گامی مهم به منظور احیاء یکی از فرایض دینی و اعانه 
بّر می باشد. ولی عده ای دیگر معتقدند کارکرد این قانون، همان کارکرد زکاتی است که سال ها به صورت داوطلبانه اجرا 
می شد لکن اکنون این امر به شکل قانونی درآمده و فقط سازماندهی جمع آوری و مصارف آن مورد توجه قانون گذار 
بوده است. یعنی گرچه این قانون شاید احیاء فریضه واجب را دنبال می کند لکن ناکارآمد است زیرا اوالً هزینه های 
مبالغ  ثانیاً  و  باالست  آن  اجرای  برای  فراوانی  نهادهای  درگیرکردن  دلیل  به  آن  توزیع  و  برای جمع آوری  سازمانی 
تشویقی درنظرگرفته شده موجب انحراف در کارایی و افزایش هزینه های دولت و مشوب شدن واجب الهی با نیت های 
دیگر می گردد. اکنون که قریب به چهار سال از اجرای قانون زکات در کشور می گذرد، هدف مقاله بررسی کارآمدی 
این قانون از روش هزینه- فایده می باشد. گرچه به دلیل نوپا بودن اجرای آن در کشور به نظر می رسد که کمبود 
اطالعات آماری محدودیتی جدی برای این تحقیق می باشد. فرضیه تحقیق باال بودن هزینه ی اجرای )جمع آوری و 
توزیع( قانون زکات کشور و ناکارآمدی آن می باشد. تحقیق به دو بخش کلی نظری و تجربی تقسیم گردیده که روش 
تحقیق در بخش نظری، تحلیل محتوی بوده و در بخش تجربی از روش آمار توصیفی و تحلیل همبستگی پیروی 
می شود. عدم ارائه اطالعات آماری توسط نهادهای مرتبط، سبب شد تا تنها از آمار مربوط به سال ۱393 استفاده شود. 
مقاله مرکب از هفت بخش می باشد. در بخش دوم مطالعات پیشین مطرح می گردد. بخش سوم و چهارم به مروری بر 
قانون زکات در دیگر کشورهای اسالمی و ایران می پردازد. بخش پنجم به تحلیل آماری درآمدها و هزینه ها و همچنین 
محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مؤثر ازجمله ارتباط بین مبالغ تشویقی با زکات جمع آوری شده و ارتباط بین 
هزینه تبلیغات و انواع زکات جمع آوری شده اختصاص یافته است و در نهایت جمع بندی و پیشنهادهای سیاستی و 

پژوهشی در بخش ششم ارائه می گردد.

۱( الحّر العاملی، محمد بن الحسن. وسائل الشیعۀ، المکتبۀ االسالمیۀ. تهران، ایران. الطبعۀ السادسۀ، ۱۴۰3 ه. ق.
2( قحف، منذر- النماذج المؤسسیۀ التطبیقیۀ لتحصیل الزکاۀ و توزیعها فی البلدان و المجتمعات االسالمیه- فی: االطار المؤسسی للزکاۀ- المصدر السابق.
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مطالعات پیشین
مطالعات نسبتا زیادی در ارتباط با موضوع زکات صورت گرفته است، لیکن به دلیل جدید بودن تصویب قانون 
زکات در ایران مطالعات بسیار اندک در این زمینه انجام شده است. مهم ترین مطالعاتی که با مقاله حاضر دارای ارتباط 

هستند عبارتند از:
سید ضیاءالدین کیاءالحسینی )۱388( در مقاله مطالعه تطبیقی اجرای قانون زکات کشور با بعضی از کشورهای 
اسالمی، طرح زکات۱ در ایران را با بعضی از کشورهای اسالمی مقایسه و بررسی کرده است. روش مقاله تحلیل محتوا 
می باشد. نویسنده پس از انتخاب ده کشور اسالمی، به مقایسه نظام زکات در آن ها پرداخته است. در بخش بعدی مقاله 
خود به روند طرح زکات و تبدیل شدن آن به قانون زکات پرداخته و به این موضوع اشاره کرده است که قانون فوق دچار 
مشکالتی می باشد. وی پس از برشمردن نقدهایی که به اعتقاد وی در قانون زکات ایران وجود دارد، پیشنهادهای خود 
برای اجرای قانون مذکور را ارائه نموده است. به نظر وی طرح زکات در کشور به صورت اختیاری و با ماهیت تشویقی 
تقنین و اجرا شود، تشویق های پیش بینی شده در قانون به صورت پولی و مالی نباشد، با توجه به تقلید مردم از مراجع 

متعدد تقلید، قوانین مربوطه باید مثل کشورهایی باشد که اجرای زکات در آن ها اختیاری است2. 
مرتضی عزتی و لیال شهریاری )۱39۱( در مقاله )ارزیابی عملکرد کمیته امداد امام خمینی )ره( در زمینه جمع 
آوری زکات( به دنبال ارزیابی عوامل اثرگذار بر جمع آوری زکات توسط کمیته امداد بوده اند. در بخش نخست مقاله 
که با روش تحلیل محتوا انجام شده است، ابتدا زکات را از دیدگاه نظری بررسی کرده و به عملکرد زکات در ایران 
طی سال های دهه ۱38۰ پرداخته اند. در قسمت دوم مقاله که بخش اصلی مقاله را دربر می گیرد، نویسندگان به 
دنبال عوامل موثر بر عملکرد کمیته امداد در زمینه جمع آوری زکات بوده اند. آنها در ابتدا یک مدل اقتصاد سنجی 9 
 OLS متغیره را معرفی کرده و سپس به برآورد آن اقدام کرده اند. مدل مقاله به دو شکل خطی و لگاریتمی با روش
برآورد شده است. نتایج مدل نشان می دهد اندازه 5 متغیر از 9 متغیر که شامل جمع زمین های کشاورزی جامعه، 
شمار کارگزاران جمع آوری کننده زکات، ویژگی روحانی بودن کارگزاران جمع آوری کننده زکات، مذهبی بودن جامعه 
و متغیر موهومی برای نشان دادن یکی از ویژگی های فرهنگی مذهبی در اندازه زکات جمع آوری شده بوده است، اثر 

معنا دار بر میزان زکات جمع آوری شده توسط کمیته امداد داشته اند3. 
مقاله  در  محتوی  تحلیل  روش  با   )۱39۱( کاخکی  مرتضوی  مرتضی  و  ارشدی  وحید  میدانی،  ناجی  اکبر  علی 
)روش های پیاده سازی مالیات های اسالمی در قوانین مالیاتی عصر حاضر؛ مطالعه موردی: زکات در مالزی و عربستان( 
که در پنجمین همایش مالیات های اسالمی ارائه شده است، به دنبال آن بوده اند تا از طریق بررسی و مقایسه نظام های 
زکات در مالزی و عربستان داللت هایی برای ایران بیابند. ابتدا نویسندگان نظام زکات را در مالزی مورد بررسی قرار 
داده اند. آن ها انواع زکات پرداختی، مصارف زکات، راه های جمع آوری زکات و غیر آن را از سال ۱99۰ که جمع آوری 
زکات به صورت سیستماتیک و توسط بخش خصوصی انجام شده است، مورد مطالعه قرار داده اند. سپس قانون زکات 
در عربستان را بررسی نموده و به نحوه اجرای آن در این کشور پرداخته اند. در قسمت بعد پژوهشگران به تأثیر مبانی 
فقهی بر نظام زکات در مالزی و عربستان اشاره کرده اند. در پایان مقاله با توجه به تجربیات نظام های زکات در مالزی 

و عربستان، پیشنهادهایی برای اجرای بهتر نظام زکات در ایران داشته اند۴. 
روش  با  ایران  در  اسالمی  مالیات های  کل  عوامل  )بهره وری  مقاله  در   )۱392( آتشکار  صالحه  و  فدایی  مهدی 

۱( در زمان تدوین مقاله هنوز قانون زکات تصویب نشده و هنوز به عنوان طرح در حال بررسی بود.
2( کیاالحسینی، سید ضیاءالدین، مطالعه تطبیقی اجرای قانون زکات کشور با بعضی از کشورهای اسالمی، دومین همایش مالیات های اسالمی.

3( عزتی، مرتضی و لیال شهریاری، ارزیابی عملکرد کمیته امداد امام خمینی )ره( در زمینه جمع آوری زکات، پژوهش نامه مالیات، شماره ۱6، زمستان ۱39۱.
۴( ناجی میدانی، علی اکبر؛ مرتضی مرتضوی کاخکی و  وحید ارشدی، روش های پیاده سازی مالیات های اسالمی در قوانین مالیاتی عصر حاضر: مطالعه موردی: 

زکات در مالزی و عربستان، پنجمین همایش مالیات های اسالمی، ۱39۱.
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1) Malmquist
2( فدایی، مهدی و صالحه آتشکار ، بهره وری عوامل کل مالیات های اسالمی در ایران با روش مالم کوئیست، دو فصل نامه پژوهش های مالیه اسالمی، شماره دوم، 

پاییز و زمستان، ۱392.
3) D.E.A
4) TOBIT
5) Abdul Rahim Abdul Rahman, NorazlinaAbd. Wahab (2013). “Efficiency of Zakat Institutions and its Determinants”, 
8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Asian Journal of Business and Accounting.

مالم کوئیست۱( به بررسی و ارزیابی تغییر در بهره وری عوامل کل مراکز ستاد احیای زکات پرداخته اند. در این مقاله 
در  زکات  احیای  ستاد  مرکز   3۱ جهت  مالم کوئیست  شاخص  از  استفاده  با  زکات  محوریت  با  اسالمی  مالیات های 
مفاهیم  بررسی  به  ابتدا  در  نویسندگان  است.  تحلیل شده  و  محاسبه  استان های مختلف طی سال های ۱386-9۰ 
بهره وری و کارایی پرداخته اند. در بخش بعدی مقاله پس از معرفی مدل خود، با استفاده از روش برنامه ریزی خطی، به 
دنبال برآورد بهره وری زکات بوده اند. آنها چهار شاخص مالم کوئیست را برای هر واحد تصمیم-گیری محاسبه کرده اند. 
این چهار شاخص عبارتند از: تغییرات کارایی فنی، تغییرات تکنولوژی، تغییرات خالص کارایی فنی و تغییرات کارایی 
مقیاس. در طول دوره بررسی و از بین 3۱ مرکز مورد بررسی ۱9 واحد تغییرات کارایی فنی یک و بیشتر داشته و ۱2 
واحد تغییرات کارایی فنی آن کمتر از یک بوده است. در مجموع در کل کشور در سال های ۱387 و ۱39۰ بهبود و در 
سال ۱388 عدم بهبود در این شاخص داشته است. طی 5 سال مورد بررسی کلیه مراکز ستاد احیای زکات استان های 
کشور رشد تکنولوژیکی مثبت داشته اند. طی دوره مذکور تنها 7 مرکز ستاد احیای زکات دارای کارایی مدیریت کمتر 
از واحد بوده اند. از بین 5 سال مورد بررسی، سال ۱39۰ باالترین تغییرات کارایی مدیریت را در کل کشور به خود 
اختصاص داده است. بررسی تغییرات بهره وری عوامل کل نیز نشان می دهد که سال ۱387، در دوره مورد بررسی 
دارای بیشترین رشد بهره وری بوده و سه دوره دیگر این شاخص کمتر بوده که مهم ترین عامل آن پسرفت تغییرات 

کارایی مقیاس در سال های ۱388، 89 و 9۰ بوده است2. 
نورازلینا عبدوهاب و عبدالرحیم عبدالرحمن )2۰۱۱( در مقاله )کارایی در موسسات زکات و عوامل تعیین   
کننده آن( که در هشتمین کنفرانس مالیه و اقتصاد اسالمی ارائه گردید، سعی کرده اند تا به تجزیه تحلیل کارایی 
موسسات زکات در مالزی طی سال های 2۰۰3 تا 2۰۰7 بپردازند. آن ها از دو روش تحلیل پوششی داده ها3 و مدل 
تابیت۴ کارایی نهادهای زکات را تخمین زده اند. نامبردگان برای اندازه گیری کارایی در موسسات زکات سه نوع کارایی 
فنی، کارایی فنی خالص وکارایی مقیاس را مورد ارزیابی قرار داده اند. نتایج مقاله از این قرار است: عدم کارایی تکنیکی 
بیش از عدم کارایی مقیاس نهادهای زکات در مالزی بوده است که این به علت ناتوانی نهادها در استفاده از تکنولوژی 
برای جمع آوری زکات بیشتر و توزیع آن به مصارف آن است. آزمون بازدهی نسبت به مقیاس نشان داد که بیشتر از 
نیمی از نهادهای زکات در مالزی کارایی مقیاس دارند. نظام پرداخت زکات، نظام زکات کامپیوتری شده، اندازه هیات 
مدیره و کمیته حسابرسی و تمرکز زدایی، به طور معناداری کارایی نهادهای زکات را تحت تأثیر قرار می دهند. اما در 
توزیع زکات ناکارآمدی دیده می شود. منابع زکات در برخی نقاط با مازاد و برخی نقاط با کسری مواجه است. بنابراین 

در توزیع آن بین نیازمندان و مستحقین، توزیع از کارایی برخوردار نیست5. 
 

قانون زکات در دیگر کشورها
به دلیل وسعت اموال مورد تعلق زکات در چهار مذهب فقهی اهل سنت و دالیل سیاسی- اجتماعی، قانون زکات 
در دهه های گذشته در چندین کشور اسالمی تصویب و به مرحله اجراء درآمد. در تعدادی از کشورهای اسالمی دارای 
قانون زکات، اجراء قانون زکات اجباری می باشد به نحوی که دولت بر اساس قوانین مصوب به صورت یک جانبه، از کل 
اموال زکوی یا بعضی از آنها زکات اموال را- مثل مالیات- اخذ کرده و در صورت امتناع یا کشف خالف، افراد مشمول 

جرایم یا غرامت می گیرند که ما ذیال به نحو اجمالی احکام و قوانین مربوطه را بیان می کنیم.
زکات در اردن به سال ۱9۴۴، به صورت الزامی و با اصالحات سال ۱987 به صورت داوطلبانه به اجرا درآمد. 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

۱33  

۱( اموال باطنه شامل طال، نقره زینتي، پول کنز شده، حساب هاي پس انداز، مدت دار و جاري و حساب هاي سرمایه گذاري مي باشد.  

در پاکستان در سال ۱983 به صورت الزامی لکن با اصالحاتی در سال های اخیر به صورت داوطلبانه، در 
سودان در سال ۱98۴، در عربستان ۱95۱، در لیبی ۱973 و در یمن در سال ۱98۰ به صورت الزامی 
به اجراء درآمد. لکن در سال ۱982 در کویت و ۱986 در مالزی و در مصر ۱97۱ به صورت اختیاری 
اجرایی شد. لکن در عمده کشورها مؤودیان مقدار زکات را به صورت اظهارنامه اعالن می کنند. همچنین در 

کشورهای پاکستان، سودان و عربستان هیأتی وظیفه نظارت فقهی بر اجراء و توزیع را به عهده دارد.
در پاکستان بر ۱۱ قلم زکات اجباري و اال اختیاري است. در سودان همه اموالی که در فقه تصریح شده مگر اموال 
باطنه۱ مشمول زکاتند. در عربستان همه اموال که در فقه تصریح شده )مثل احشام، غالت ومال التجاره( مگر اموال 
باطنه مشمول قانون زکاتند. در مالزی گرچه از ایالتی با ایالتی دیگر متفاوت است لکن در مجموع همه اموال ظاهري 
مثل فعالیت هاي تجاري، زراعت )برنج( پس انداز، دام، معادن و انواع ثروت و در یمن همه اموال که در فقه تصریح شده 

شامل زراعت و میوه جات،احشام و زکات باطن مشمول قانون زکات می باشند.
نحوه جمع آوری در پاکستان از حساب های بانکی محاسبه و به حساب اداره زکات در بانک مرکزی واریز می شود. 
در سودان و عربستان مثل زکات مال التجاره از طریق اظهارنامه و در مالزی در صورت خواست صاحبان حساب به 
صورت مستقیم به حساب بیت المال الزکاه واریز می شود. نحوه ی توزیع بدین صورت است که در کشورهای پاکستان، 
سودان و عربستان مؤدیان به صورت داوطلبانه و مستقیم به فقرا می پردازد. اما در مالزی و یمن اجباری و به حساب 

دولت واریز مي شود و در سایر کشورها اختیاری است.
ستاد و یا نهاد متکفل زکات در پاکستان زیر نظر وزارت مالیه و خزانه داری دارای شورای مرکزی زکات و ریاست 
آن با یک قاضی از محکمه عالی قضایی است. در سودان در ابتدا تابع مجلس اعال، سپس تابع رئیس جمهور، بعد از 
آن تابع وزارت امور اجتماعی و در حال حاضر تابع وزارت ارشاد و تبلیغ مي باشد. در عربستان زیر نظر وزارت مالیه و 
خزانه داری و در کویت تحت اشراف وزیر اوقاف و امور اسالمی و در مالزی زیر نظر مجلس امور دینی هر والیت و در 

مصر توسط بانک اجتماعی ناصر تحت نظارت بانک مرکزی و نهایتاْ در یمن زیر نظر وزارت مالیه می باشد. 
ساختار اداری نهادهای متکفل اجرای قانون زکات در پاکستان و سودان به صورت ادارات مرکزی، منطقه ای و 
محلی، در عربستان ادارات امارات مختلف موظف به جمع آوری و توزیع زکات احشام و غالت و اداره مدیریت زکات که 
موظف به پول و مال التجاره می شود. در یمن سه اداره کل و چند اداره فرعی مسئولیت اندازه گیری، تعیین واجبات و  
بازرسی را به عهده دارند. و در عمده کشورهائی که زکات در آن ها اختیاری است، موسسات زکات ساختار پیچیده ای 
ندارند. الزم به ذکر است که در کشورهای پاکستان، سودان، مالزی و یمن یک سازمان متکفل جمع آوری و توزیع 

زکات می باشد لکن در عربستان و لیبی این مسئولیت تفکیک شده می باشد.
زکات  از  مجازند %۱۰  و کمیته های محلی  بوده  دولت  عهده  بر  پرسنلي  و  اداري  هزینه های  پاکستان همه  در 
جمع آوری شده را صرف هزینه های اداری و پرسنلی نمایند. در سودان قبل از توزیع، ۱۰% زکات برای هزینه های 
اداری و ۱2/5% براي هزینه هاي پرسنلي کنار گذاشته می شود. در عربستان و کویت و یمن هزینه های اداری مؤسسات 
از بودجه عمومی تأمین می شود. در مالزی کل هزینه های اداری و عاملین از اصل زکات برداشته می-شود و در بعضی 
از ایالت این مقدار از سهم فقرا بیشتر است. در مصر کل هزینه هاي اداري و پرسنلي به عهده بانک اجتماعي ناصر 

مي باشد.
در مورد روش های توزیع زکات باید اظهار داشت که در پاکستان توسط ادارات زکات و از طریق مؤسسات آموزش 
همگانی، آموزش فنی و حرفه ای، مؤسسات بهداشتی و درمانی، مؤسسات آموزش های دینی جهت های خیریه عام 
یا تخصصی همچنین زکات عشر از طریق کمیته های محلی توزیع می شود. در سودان توسط ادارت زکات و نهادهای 
دولتی. فقراء و مساکین توسط کمیته های محلی و کمک به مؤسسات دینی و اجتماعی ولی حقوق عاملین زکات 
امور  و  وزارت کار  واسطه  به  و  بودجه عمومی  از طریق  پرداخت می شود. در عربستان  اداره زکات  توسط  مستقیما 
اجتماعی ولي مصارف فقراء و مساکین به صورت کمک های ماهیانه یا مقطوع توسط اداره زکات و از طریق نهادهای 
دولتی با صدور امریه هائی مستحق زکات را به افرادی که اموال زراعی زکوی دارند معرفی می نماید. در کویت زکوات 
داخلي به صورت هاي کمک هاي ماهیانه، مقطوع و قرض الحسنه و زکات شهروندان مقیم خارج به صورت هیئت هاي 
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۱( برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به: )۱( ابراهیم، عبداهلل- ادارۀ الزکاۀ في مالیزیا- في : االطار الموسسي للزکاۀ؛ ابعاده و مضامینه- تحریر بو عالم بن جیالني 
و محمد العلمي- المعهد االسالمي لبحوث و التدریب البنک االسالمي للتنمیه- جدۀ- ۱995 م ، )2( احمد بت، پرویز- دراسه عن حالۀ تحصیل الزکاۀ في 

الباکستان- في: االطار الموسسي للزکاۀ، المصدر السابق، )3( احمد، الجعلي بشیر- توزیع الزکاۀ في السودان في: المواد العلمیه لبرنامج التدریب علي تطبیق الزکاۀ 
في الجتمع االسالمي المعاصر- تحریر منذز قحف- المعهد االسالمي لبحوث و التدریب ، )۴( احمد سالمه، عابدین- التطبیق التطوعي و االزامي للزکاۀ؛ دراسۀ عن 
سودان- في: االطار الموسسي للزکاۀ السابق. )5( االشقر، محمد سلیمان و آخرون- ابحاث فقهیه في قضایا الزکاۀ المعاصرۀ دار النفائس اردن- ۱۴۱8/۱998 م. )6( 
الحسیني، خالد بن عبداهلل بن محمد- تجربۀ بیت الزکاۀ في الکویت- في: المواد العلمیه لبرنامج التذریب المصدر السابق. )7( العمر، فؤاد عبداهلل دراسۀ مؤسسات 
فی المجتمعات المعاصرۀ- ذات السالسل- کویت ۱996- م )8( قحف، منذر تحصیل و توزیع زکاۀ؛ تجریۀ المملکۀ العربیۀ السعودیۀ- فی: المواد العلمیۀ لبرنامج 

التدریب- المصدر السابق. )9(  قحف، منذر- النماذج المؤسسیۀ التطبیقیۀ لتحصیل الزکاۀ و توزیعها فی البلدان و المجتمعات االسالمیه فی: االطار المؤسسی 
للزکاۀ- المصدر السابق. )۱۰( جمجوم، عبد العزیز- فریضه الزکاۀ و تطبیقاتها العملیۀ في المملکۀ العربیۀ السعودیۀ- ندوۀ الزکاۀ الثانیۀ بالمملکه العربیۀ السعودیۀ 

۱985م. )۱۱( قانون الزکاۀ فی لیبیا رقم 89 لسنۀ ۱97۱م الصادرۀ عم مجلس قیادۀ  الثورۀ فی 9 رمضان ۱39۱ )ه( . الموافق 28/۱۰/۱97۱م. )۱2( قانون الزکاۀ 
و الضرائب فی السودان- لسنه ۱98۴ م الموافق ۱۴۰5ه. )۱3( قانون الزکاۀ السودانی- عام ۱989م. )۱۴( مرسوم ملکی رقم ۱7/2/863۴  به تاریخ 7/۴/۱95۱ )م( 

باستیفاء الزکاۀ الکاملۀ من االفراد و الشرکات ) المملکۀ العربیۀ السعودیۀ(.

ایتام و صندوق دانشجوئي. در مالزی پرداخت زکات به فقرا و مساکین، عاملین  دیني، طرح سرپرستي 
زکات، مؤلفۀ القلوب و ابن سبیل مستقیماً توسط صندوق ایالتي زکا ت انجام می پذیرد. در مصر روش هاي 
طریق  از  پرداخت  کمیته،  مقر  در  پرداخت  مقر،  در  پرداخت  زکات،  از طریق حساب هاي  مثاًل  مختلفی 

حوالجات پرداخت می شود و در یمن از طریق بندهائی در بودجه عمومی دولت انجام می پذیرد.
در مورد مصارف زکات در پاکستان عمده ی آن صرف فقرا و مساکین و الباقی اصناف هر کدام ۱۰% برخوردار 

السبیل و  ابن  می گردند. در سودان 8/3 زکات جمع آوری شده توسط دفتر حاکم منطقه در مصارف فی سبیل اهلل، 
مؤلفۀالقلوب هزینه می شود. در عربستان فقط برای فقرا و مساکین و از طریق مؤسسه تأمین اجتماعی توزیع می گردد. 
در کویت عمده آن صرف فقراو مساکین می گردد. در مصر عمدتا صرف فقرا و مساکین والباقي براي بقیه اصناف 
مگر عاملین که سهمي از زکات ندارند و در لیبی5۰% صرف فقرا و مساکین و الباقی از طریق مدارس و یا مؤسسات 

آموزش کار هزینه می گردد.
اما در مورد انتقال زکات به مکانی دیگر در بنگالدش 5۰% از طریق کمیته محلی و در محل جمع آوری و 5۰% از 
طریق شورای مرکزی زکات در دیگر مناطق هزینه می گردد.  در پاکستان انتقال زکات ممنوع بوده و در سودان نیز 
زکات هر منطقه در همان منطقه صرف گردیده مگر بر حسب ضرورت حداکثر 2۰% صرف ارحام می گردد. در عربستان 

زکات زراعت و اثمار برای همان منطقه صرف شده و در مصر بر اشتغال تأکید می گردد۱. 
 

قانون زکات در ایران
 طرح زکات اولین بار در تاریخ ۱38۴/2/5 با امضاء 25 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شد و سپس در تاریخ 
۱387/7/7 در مجلس هشتم نیز مجددا با همان مواد و تبصره ها مطرح گردید. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی 
مجلس، این طرح پس از بحث و بررسي در جلسه مورخ 87/۱2/۴ آن کمیسیون با اصالحات الحاقاتي مشتمل بر )7( 
ماده و )3( تبصره تصویب شده و در تاریخ ۱388/۱/۱8 با اصالحاتي به تصویب رسید. در نهایت پس از دو بار درخواست 
اصالح از سوی شورای نگهبان و اعمال تغییرات مورد نظر توسط مجلس شورای اسالمی، در ۱39۰/8/8توسط مجلس 

شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ۱39۰/8/۱8 پس از تأیید نهایی شورای نگهبان به قانون زکات تبدیل شد. 
ماده اول این قانون به هدف از اجرای آن می پردازد که تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط 
در صورت اذن ولی فقیه می باشد که شورای عالی زکات متکفل آن است. اعضاء این شورا عبارتند از: نماینده ولی 
برنامه ریزی و  )قائم مقام و دبیر شورا(؛ معاون  )ره(،  امام خمینی  امداد  فقیه در شورا )رئیس شورا(؛ رئیس کمیته 
نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ وزیر کشور؛ وزیر جهاد کشاورزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی؛ رئیس سازمان صدا و سیما؛ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه؛ رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و یک 
نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به عنوان ناظر. دبیرخانه شورا در کمیته امداد تشکیل گردیده 
و وظیفه جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف نیز بر عهده آن نهاد است. این نهاد عالوه بر ارائه گزارش کار به 
شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده )۴( این 

قانون توسط دولت در بودجه ساالنه آن نهاد قرار گیرد.
    ماده ی 2 قانون وظایف شورای مرکزی زکات به شرح زیر برمی شمرد: تعیین خط مشی های اساسی درخصوص 
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۱( برای مطاالعه بیشتر مراجعه شود به سید ضیاءالدین کیاالحسینی مطالعه تطبیقی اجرای قانون زکات کشور با بعضی از کشورهای اسالمی، دومین همایش 
مالیات های اسالمی.

2( به طور مثال از مبالغ معادلی که دولت جهت تشویق مردم به پرداخت زکات به کمیته امداد امام خمینی )ره( پرداخت کرده است، اطالعاتی در دست نیست. 
هر چند در سال ۱393 نیز آمار مبالغ معادل پرداختی از سوی دولت در امور نیازمندان معلوم نیست، اما آمار مبالغ تشویقی پرداختی جهت هزینه های عمرانی از 

سال ۱393 کامال به صورت تفکیکی برای هر منطقه و استان وجود دارد.

به  تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم  امور  جمع آوری و مصرف زکات؛ سیاست گذاری 
ادای زکات؛ برنامه ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، 

شوراهای اسالمی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون.
ماده ی )3( این قانون بیان می کند هرگونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع آوری و اولویت های مصرف 

آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می گیرد.
بر اساس ماده )۴( دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی )ره( 
حداقل معادل ریالی زکات جمع آوری شده در هر سال را به عالوه ۱۰% را در بودجه سال بعد پیش بینی نموده و در 
اختیار کمیته امداد جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد. همچنین کمیته امداد موظـف است مـعادل ریـالی 

زکـات جمع آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت به مصرف همان محل برساند.
ماده ی )5( به اعضا و وظایف شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش می پردازد. بر اساس ماده 6 سیاست های 
تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکات از قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره 
پیش بینی  قانون  این  اجرائی  آیین نامه  در  محلی  معتمدان  تعیین  چگونگی  و  بخش  و  شهرستان  استان،  شوراهای 
می گردد. همچنین هزینه های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ۱۰%  از محل وصولی های مربوطه تأمین می گردد.

با توجه به متن قانون و تجربه دیگر کشورها بعضی از نکات اصالحی در آن به نظر می رسد که می توان آن را در 
قالب زیر فهرست کرد:

درگیر کردن نهادهای مختلف برای انجام یک طرح دینی: طبق این قانون، شورای عالی زکات مرکب از چندین 
نهاد مختلف از جمله کمیته امداد، رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تبلیغات اسالمی، برخی از وزرای دولت 
)وزیر کشور؛ وزیر اقتصاد ؛ وزیر جهاد کشاورزی؛ وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی( و برخی نهادهای دیگر تشکیل 
خواهد شد. بنابراین یک مسأله احتمالی در مورد قانون زکات کشور، این است که نهادهای زیادی را درگیر خودش 
افراد و نهادها در این طرح به وجود  با توجه به درگیرکردن این  کرده است. این امر سبب شده تا هزینه هایی که 
آمده افزایش پیدا کند. گرچه بر اساس قانون زکات کلیه ی هزینه های جمع آوری و توزیع زکات بر عهده کمیته امداد 

می باشد.
در نظرگرفتن مشوق مالی )معادل( در قانون: هدف این قانون در ماده اول تشویق مؤدیان به پرداخت زکات   
بیان شده است. این مشوق مالی در قانون زکات به صورت ۱۰% مبلغ جمع آوری شده می باشد. گرچه در سال ۱387 
این مبلغ معادل ۱۰۰% مبلغ جمع آوری شده بود که آسیب های زیادی را موجب شد و سبب شد در متن قانون به 
۱۰% کاهش یابد. این امر عالوه بر تعارض با وجوب و عبادی بودن زکات، موجب تحمیل هزینه ی مازاد بر دولت و یا 

جابجایی بودجه عمرانی یا حمایتی به عنوان تشویقی می گردد۱. 

تحلیل مقداری قانون زکات
متاسفانه با مراجعه مکرر به نهادهای مربوطه اطالعات کاملی برای بررسی بدست نیامد بنابر این دوره مورد مطالعه 
برای بررسی قانون زکات، تنها یک سال بوده و نمی توان روش های اقتصاد سنجی را برای تحلیل به کار برد. از طرف 
دیگر با توجه محدودیت دوره زمانی و همچنین دینی بودن موضوع مطالعه، از روش های متعارف تنزیلی نیز نمی توان 
استفاده کرد. لذا برای بررسی هزینه فایده این قانون در کشور، به مقایسه درآمدها و هزینه های زکات 3۱ استان کشور 
در سال ۱393 می پردازیم. علت انتخاب سال ۱393 برای بررسی قانون مذکور این بوده است که علی رغم تصویب این 
قانون در سال ۱39۰، اطالعات و آمار هزینه ها و درآمدها برای برخی از شهرستان ها و استان ها در سال های 9۱ و 92 

و دیگر سال ها ناقص بوده و آمارها از سال ۱393 به صورت دقیق جمع آوری و دسته بندی شده اند2. 
در پایان هر سال قبل از جمع آوری زکات، برآوردی از میزان زکات قابل استحصال در هر روستا صورت می گیرد. 
هر روستا به طور جداگانه فرمی را تهیه کرده و میزان زکاتی که در سال آینده می تواند جمع نماید، پیش بینی می کند. 
در این فرم ها شورای روستا برآورد می کند که چقدر زکات می تواند به کمیته امداد بپردازد و از این میزان زکات، چه 
میزان از آن در قالب هزینه های حمایتی و چه میزان از آن در قالب هزینه های عمرانی خواهد بود. سپس با تکمیل این 
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فرم توسط شورای زکات روستاها و ارسال آن به شهرستان ها، این آمار جمع-بندی شده و سپس به امضای شورای 
زکات شهرستان می رسد. در مرحله بعد این آمارها تجمیع شده و در اختیار کمیته امداد قرار گرفته و در نهایت رئیس 
اداره زکات، مدیر کل کمیته امداد )دبیر شورای زکات( و نماینده ولی فقیه )امام جمعه استان( آن را تأیید می کنند.

پس از جمع آوری زکات در روستا، هیئت امنا یا شورای زکات روستا به شورای زکات شهرستان و سپس شورا 
زکات استان و در نهایت کمیته امداد امام خمینی )ره( گزارش می کند که به چه میزان زکات استحصال شده است. 
سپس این زکات را به کمیته امداد امام تحویل داده و کمیته امداد نیز اصل مبلغ را به همراه مبلغی تشویقی به شورای 
زکات هر روستا برگردانده تا در آن روستا صرف هزینه های حمایتی و عمرانی شود. از طرف دیگر در پایان هر سال 
کمیته امداد مرکزی مبلغ پیشنهادی زکات قابل جذب هر استان را به استان ها ابالغ می کند. مبالغ جذب شده در 
پایان هر سال نباید کمتر از زکات پیشنهادی ابالغی توسط کمیته امداد مرکزی باشد. همانگونه که پیشتر بیان شد 
برای بررسی قانون زکات در ایران درآمدها و هزینه های ناشی از اجرای این قانون را مورد بررسی قرار می دهیم. برای 

تحلیل آمارهای جمع آوری شده را به دو بخش درآمدها و هزینه ها طبقه بندی می کنیم.

 1-5- درآمدها
درآمدهای ناشی از جمع آوری زکات به 3 دسته زکات مال، زکات فطره و زکات مستحبی تقسیم می شود. 

زکات مال شامل نه قلم کاالی مورد اشاره در منابع فقهی است )گندم، جو، خرما، کشمش، گاو، گوسفند، شتر، 
طال و نقره(. در سال ۱393، 5 استان فارس، گلستان، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین میزان 
زکات مال و 5 استان گیالن، کهکیلویه و بویر احمد، تهران، یزد و قم کمترین میزان زکات مال جمع شده است. در 

این سال در کل کشور 2,7۰8,8۴8 میلیون ریال زکات مال جمع آوری شده است.
زکات فطره، خود شامل دو بخش سهم سادات و عام می شود که در این جا فقط مجموع آن ها را آورده ایم. مردم 
استان های گلستان، کردستان، آذربایجان غربی، فارس و گیالن بیشترین زکات فطره و مردم استان های یزد، خراسان 
جنوبی، ایالم، کهکیویه و بویراحمد و بوشهر کمترین میزان زکات فطره را به کمیته امداد تحویل داده اند. در مجموع، 

28۱,52۰ میلیون ریال در سال ۱393، زکات فطره در کل کشور جمع آوری شده است.
زکات مستحبی: به این زکات، شجره طیبه نیز می گویند. با توجه به این که طبق نظر مشهور فقها پرداخت زکات 
در مورد برخی محصوالت کشاورزی مانند میوه ها استحباب دارد، همه ساله مقداری زکات مستحبی جمع می گردد. 
این زکات شامل انواع میوه ها، برنج، هندوانه، سبزیجات و بقیه اقالم مستحبی می باشد. در سال ۱393 با جمع آوری 
۱,5۴5,85۴ میلیون ریال زکات مستحبی، استان های مازندران، یزد، آذربایجان شرقی، تهران و زنجان 5 استان برتر 
پرداخت کنندگان  انتهای جدول  در  نیز  و هرمزگان  اردبیل، کردستان  استان های همدان،  مقابل  نقطه ی  و در  بوده 
زکات مستحبی قرار دارند. همچنین از آمار زکات مستحبی در استان خراسان شمالی گزارش رسمی پیدا نشد. لذا به 
دلیل محدودیت های آماری و به منظور تحلیل بهتر مقادیر ضریب همبستگی مربوطه محاسبه گردید. این ضریب بین 
زکات مال با زکات فطره برابر با ۰/62 است یعنی زکات مال جمع آوری شده در استان های کشور با مقدار زکات فطره 
جمع آوری شده با ۰/62 با هم ارتباط داشته که تا حد زیادی معنا داری این دو متغیر را می رساند. ضریب همبستگی 
زکات مال با زکات مستحبی برابر با ۰/۰2 که حاکی از ارتباط ضعیف بین این دو متغیر است. ضریب همبستگی زکات 
فطره با زکات مستحبی برابر با ۰/2 که بیانگر رابطه ضعیف بین این دو متغیر است. همچنین ضریب همبستگی زکات 
نقد و کاال با زکات انتظامی برابر با ۰/63 می باشد. به عبارت دیگر در اغلب استان هایی که زکات نقد و کاالی بیشتری 

جمع آوری شده است، مردم زکات بیشتری به صورت انتظامی پرداخته اند.
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جدول )۱(- مبلغ زکات جمع آوری شده در سال ۱393 به تفکیک استان 

منبع: کمیته امداد امام خمینی)ره(، دفتر آمار و فناوری اطالعات

ارقام به میلیون ریال 

جمع کلزکات مستحبیزکات فطرهزکات مالنام استانردیف

95,573۱5,6۴۰359,596۴7۰,8۰9مازندران۱

2۴6,۴۴729,۴2۰39,5۱73۱5,38۴گلستان2

2۱3,327۱6,26382,8293۱2,۴۱9خراسان رضوی3

۱73,۰22۱۱,9۴8۱26,55۱3۱۱,52۰آذربایجان شرقی۴

272,933۱7,5267,6۴۱298,۰99فارس5

2۱2,7۱39,673۴7,233269,6۱9اصفهان6

۱5۱,۴۴88,۱7872,۱۰۰23۱,727خوزستان7

۱53,۱3۰3,79568,222225,۱۴7سمنان8

66,8۱2۱۰,۰۴695,72۰۱72,578زنجان9

۱39,6۰5۱9,۱۰۱۴,73۴۱63,۴۴۰آذربایجان غربی۱۰

۱35,9952۴,2۴896۰۱6۱,2۰۴کردستان۱۱

3,3832,973۱۴6,۰۱۱۱52,367یزد۱2

۴3,365۴,69989,8۴2۱37,9۰6کرمان۱3

8,82۱۱6,۴۰۴۱۰9,959۱35,۱85تهران۱۴

۱۱2,67۴8,۴6۱۱۰,۱37۱3۱,27۱لرستان۱5

87,328۱۴,۰2229,357۱3۰,7۰7قزوین۱6

27,8596,۱9288,۱57۱22,2۰8البرز۱7

9۴,8۱83,7۴6NA98,56۴خراسان شمالی۱8

۱2,۱98۱6,92357,96587,۰86گیالن۱9

77,۰726,8252,56586,۴62همدان2۰

67,5۴۱۴,۴۱83,76575,725کرمانشاه2۱

63,3۰۱5,3۱92,3۱۰7۰,93۰اردبیل22

59,8۰2۴,9593,۰8۴67,8۴5مرکزی23

39,9733,۴۰8۱7,6736۱,۰55چهارمحال و بختیاری2۴

۴6,95۰3,897۱۰۴5۰,95۱هرمزگان25

29,۰۴63,۰۰7۱2,2۱3۴۴,266سیستان و بلوچستان26

23,5632,8۰۰۱2,۴6638,829خراسان جنوبی27

9,8۱2۱,39۰2۰,3783۱,58۰کهکیلویه و بویر احمد28

۱8,968۱,79۴8,9۱329,676ایالم29

2۰,۴۰6۱,3835,۴6627,25۴بوشهر3۰

9633,۰592۰,3822۴,۴۰۴قم3۱

2,7۰8,8۴828۱,52۰۱,5۴5,85۴۴,536,222جمعکل
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جدول )2(- مبلغ زکات توزیع شده در سال ۱393 به تفکیک استان 

کل زکات جمع آوری شده در کشور که شامل زکات مال، زکات فطره و زکات مستحبی و به دو صورت نقد و کاال و 
انتظامی ۴,536,222 میلیون ریال بود. از ابتدای سال ۱393، تمامی مصارف زکات، تحت دو عنوان حساب نقد و کاال 
و حساب انتظامی ثبت شده است. شیوه کار در زکات انتظامی به این صورت است که هیئت امنای مسجد یا عاملین 
زکات خود، زکات جمع آوری شده را هزینه و مصرف کرده و سپس گزارش هزینه ها را به ستاد احیاء زکات مستقر در 

کمیته امداد ارائه می کنند.
استان مازندران به دلیل زکات مستحبی، استان گلستان به دلیل زکات مال و فطره ی قابل توجه، استان خراسان 
رضوی نیز به علت زکات مال، استان آذربایجان شرقی نیز به دلیل زکات فطره و مستحبی و استان فارس به دلیل 
زکات مال و زکات فطره در رده های باالی مجموع زکات جمع آوری شده قرار دارند. همچنین ظرفیت جذب پایین 
فطره آن ها می باشد.  زکات  از  ناشی  قم عمدتا  و  بوشهر  ایالم،  احمد،  بویر  و  استان های خراسان جنوبی، کهکیلویه 
هر چند در دو استان کهکیلویه و بویر احمد و قم عالوه بر پایین بودن زکات فطره جذب شده، زکات مال نیز رقم 
قابل توجهی نبوده است. از مجموع کل زکات توزیع شده، در چهار استان لرستان، قزوین، البرز و فارس میزان زکات 
جمع شده به صورت انتظامی بیش از زکات جمع شده نقد و کاال می باشد. این امر حاکی از آن است که به نظر هنوز 
توزیع سنتی و  به  و مردم هنوز  نشده  نهاد رسمی جلب  توسط  آن  توزیع  و  زکات  برای جمع آوری  اعتماد عمومی 
نهادینه شده توزیع آن پایبندند. شاید اطالعاتی که مؤدیان از بستگان و نیازمندان نزدیک خود دارند مهم ترین عامل 

این پدیده باشد.

ارقام به میلیون ریال 

مجموع زکات توزیع شدهزکات انتظامیزکات نقد و کاالنام استانردیف

3۴۰,2۰2۱3۰,6۰7۴7۰,8۰9مازندران۱

2۱9,8۰۱95,5833۱5,38۴گلستان2

۱67,۱86۱۴5,2333۱2,۴۱9خراسان رضوی3

2۰9,68۱۱۰۱,8393۱۱,52۰آذربایجان شرقی۴

۱۴2,۴79۱55,62۱298,۰99فارس5

۱55,۱38۱۱۴,۴82269,6۱9اصفهان6

۱6۱,65۴7۰,۰7323۱,727خوزستان7

۱99,36525,783225,۱۴7سمنان8

۱۰7,2۱665,362۱72,578زنجان9

87,93۰75,5۰9۱63,۴۴۰آذربایجان غربی۱۰

۱35,29225,9۱2۱6۱,2۰۴کردستان۱۱

۱۴9,8732,۴9۴۱52,367یزد۱2

9۱,۴39۴6,۴67۱37,9۰6کرمان۱3

۱23,67۴۱۱,5۱۱۱35,۱85تهران۱۴

۴9,9978۱,27۴۱3۱,27۱لرستان۱5

52,62678,۰8۰۱3۰,7۰7قزوین۱6
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    منبع: کمیته امداد امام خمینی)ره(، دفتر آمار و فناوری اطالعات 

59,97662,233۱22,2۰8البرز۱7

8۴,967۱3,59898,56۴خراسان شمالی۱8

7۰,33۴۱6,75287,۰86گیالن۱9

79,۱۴۱7,32۱86,۴62همدان2۰

۴9,۰۰226,72375,725کرمانشاه2۱

38,8۱832,۱۱27۰,93۰اردبیل22

65,23۱2,6۱367,8۴5مرکزی23

52,۴۰۴8,65۰6۱,۰55چهارمحال و بختیاری2۴

۴2,2۱۰۱۰,7۴۰5۰,95۱هرمزگان25

36,73۴7,53۱۴۴,266سیستان و بلوچستان26

35,99۱2,83838,829خراسان جنوبی27

27,5۴۴۴,۰363۱,58۰کهکیلویه و بویر احمد28

2۴,73۴۴,9۴229,676ایالم29

۱9,3537,9۰۱27,25۴بوشهر3۰

23,72۰68۴2۴,۴۰۴قم3۱

3,۱۰۱,7۱8۱,۴3۴,5۰3۴,536,222جمعکل

کمیته امداد امام )ره( زکات جمع آوری شده را به نوع دیگری نیز توزیع می کند که عبارت از مصارف عمرانی 
و مصارف حمایتی. مصارف عمرانی که تحت عنوان فی سبیل اهلل )در راه خدا( هم شناخته می شوند، پروژه هایی را 
دربر می گیرند که یا با پول زکات جمع آوری شده، این پروژه ها احداث و ساخته شده اند و یا با پول زکات جمع آوری 
شده، پروژه های قدیمی مورد مرمت و بهسازی قرار گرفته اند. این پروژه ها شامل مسجد، خانه عالم، مدارس علمیه، 
کتابخانه، فاطمیه/حسینیه/ زینبیه، غسال خانه می باشد. در این مقاله از ذکر جزئیات این پروژه ها )تعداد و مبالغ هر 
یک از این پروژه ها و نیز احداثی یا مرمتی بودن آن ها( پرهیز کرده و فقط آمار کلی آنها را مورد بحث قرار می دهیم. 
در سال ۱393، استان های آذربایجان شرقی، مازندران، خراسان رضوی، اصفهان و سمنان استان های برتر در اجرای 

پروژه های عمرانی بوده اند.
این بخش  است. در  امور  و سایر  زندانیان  آزادی  نیز شامل جهیزیه، درمان، تحصیل، مسکن،  مصارف حمایتی 
 ... از ذکر جزئیات )تعداد و مبالغ صرف شده برای جهیزیه، درمان و  هزینه های حمایتی را به طورکلی محاسبه و 
برتر در هزینه  خودداری شده است(. استان های مازندران، گلستان، کردستان، آذربایجان غربی و گیالن، 5 استان 
کرد زکات در امور حمایتی بوده و استان های همدان، خراسان جنوبی، قم، خراسان شمالی و هرمزگان عملکرد نسبتاً 
ضعیفی داشته اند. مسئله ای که باتوجه به آمار مصارف عمرانی و حمایتی در سال ۱393 به چشم می خورد این است 
که به جز استان های بوشهر، سیستان و بلوچستان و گیالن در تمامی استان های دیگر مصارف عمرانی بیشتر از مصارف 
حمایتی است. این امر بیانگر این موضوع است که مودیان زکات غالبا پول های خود را صرف کارهایی می کنند که نفع 
آن به خودشان نیز بر می گردد )ساخت و مرمت پروژه های عمرانی نظیر مساجد و حسینیه ها(. در حالی که اولویت 
مصارف زکات با مصارف حمایتی همچون فقرا و مساکین است. ارقام توزیع زکات بر اساس این تقسیم بندی در قالب 

جدول )3( ارائه می گردد.
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جدول )3(- مبلغ زکات هزینه شده به صورت حمایتی و عمرانی در سال ۱393 به تفکیک استان             
ارقام به میلیون ریال 

مصارف نام استانردیف
حمایتی

مصارف عمرانی

تعداد 
پروژه

مبلغ هزینه شده 
از محل زکات

مبلغ 
تشویقی

سایر 
منابع

جمع کل 
مصارف عمرانی

مصرف کل

۱9۴,۰75۴۴3266,۱63۰۰266,۱63۴6۰,238مازندران۱

۱25,2۰7۴72۱9۰,7۱7۰۰۱9۰,7۱73۱5,92۴گلستان2

3۱,933۴9۰2۱۴,579۴,527۱8,625237,732269,665خراسان رضوی3

2۰,989257۱96,5355,۴۰۰82,3۱228۴,2۴73۰5,236آذربایجان شرقی۴

5۰,7۴33۰۱۱2۴,2۴5۱2,92729,668۱66,8۴۰2۱7,583فارس5

57,۴763692۱۴,25۱۰۰2۱۴,25۱27۱727اصفهان6

29,396۴97۱26,۴856,662۰۱33,۱۴8۱62,5۴۴خوزستان7

35,6262۱۱2۱۰,992۰۰2۱۰,9922۴6,6۱8سمنان8

۱5,8735۴۰۱5۱,65۴۱۱,689۰۱63,3۴3۱79,2۱6زنجان9

77,773۱5989,6296,999۱3,586۱۱۰,2۱۴۱87,987آذربایجان غربی۱۰

79,6۴3۴3۰9۱,۱۱99,65886,262۱87,2۴۰266,883کردستان۱۱

۱5,3۴3۱58۱33,6۰۴۱۴,992۰۱۴8,596۱63939یزد۱2

28,8332376۴,۱۱67,72۱۴۴,7۴5۱۱6,58۱۱۴5,۴۱۴کرمان۱3

25,579۱2۴92,266۰۰92,266۱۱7,8۴5تهران۱۴

۱۰,76253۰56,79۰۴,557۴5,6۰۰۱۰6,9۴7۱۱7,7۰9لرستان۱5

۱8,۱۱۴۱9599,3۱۰2,۱۴۱۱3,26۰۱۱۴,7۱۱۱32,825قزوین۱6

۱۱,9۱۴75۱۰۴,6733,87۴۰۱۰8,5۴7۱2۰,۴6۱البرز۱7

2,۰2829582,6۰65,23536,988۱2۴,829۱26,857خراسان شمالی۱8

62,۴۴9۱۰۱9۰۰۱,۰2۱۱,2۱۱63,66گیالن۱9

5,۱3۱2۴۴73,۱737,۴8۱9,66۴9۰,3۱895,۴۴9همدان2۰

۱۰,63۰26639,325۴,369۰۴3,69۴5۴,32۴کرمانشاه2۱

5,9772۱559,66۴۴,92۴۰6۴,6۱67۰,563اردبیل22

6,3۴332۰5۴,9۱86,5۰7۰6۱,۴2567,768مرکزی23

چهارمحال و 2۴
بختیاری

6,93568۴7,775۱,7667,6۰۰57,۱۴26۴,۰77

۱,93۱۱۱636,9585,۴32۰۴2,39۰۴۴,32۱هرمزگان25

سیستان و 26
بلوچستان

25,6۰۱7۰۱7,۱62۱,5667۰۰۱9,۴29۴5,۰3

۴,۱۴۱۱۴729,223866۰3۰,۰9۰3۴,23۱خراسان جنوبی27
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منبع: کمیته امداد امام خمینی )ره(، دفتر آمار و فناوری اطالعات

جدول )3(- مبلغ هزینه ی تبلیغات برای ادای زکات در سال ۱393 به تفکیک استان                                           

           منبع: کمیته امداد امام خمینی )ره(، دفتر آمار و فناوری اطالعات                                        

کهکیلویه و بویر 28
احمد

7,3582332۰,7833,۰2۰۰23,8۰23۱,۱6

5,۱32۴8۱6,3922,622۰۱9,۰۱۴2۴,۱۴6ایالم29

۱3,86257۱۰,۰7۱۰۰۱۰,۰7۱23,933بوشهر3۰

2,299۴8۱8,۰۰83,85۰۰2۱,8582۴,۱57قم3۱

989,۰967,6252,933,377۱38,78639۰۰3۱3,۴62,۴2۴۴6968۱,9جمع کل

2-5- هزینه های جمع آوری زکات
و  زکات(  انسانی)مأمورین جمع آوری  نیروی  هزینه های  دسته ی  دو  به  خود  نیز  زکات  قانون  اجرای  هزینه های 
هزینه ی تبلیغات تقسیم می شود. آن گونه که در ماده 6 قانون زکات آمده است، هزینه های اجرای این قانون تا حداکثر 
ده درصد، از محل وصولی های مربوطه تأمین می گردد. اما آنچه که در عمل اجرا می شود این است که هزینه ی حقوق 
و دستمزد نیروها )عاملین زکات( از بودجه عمومی و توسط دولت تأمین می شود. لذا هزینه حقوق و دستمزد را در 
بخش هزینه ها محاسبه نکرده و فقط هزینه ی تبلیغات را بررسی می کنیم و متأسفانه آماری از دیگر هزینه های مرتبط 
وجود ندارد. الزم به ذکر است که برای تحلیل صحیح تر می بایست زمانی که پرسنل کمیته امداد و یا دیگر نهادها که 
درگیر این قانون می باشند در هزینه های مربوطه مورد محاسبه قرار گیرد همچنین منطق اقتصادی حکم می کند که 
هزینه فرصت دیگر عواملی که در ساختار تشکیالتی شوراهای مرکزی، استانی، شهرستان و روستای زکات قرار داشته 

و یا به صورت داوطلبانه مشغول فعالیتند، نیز باید محاسبه گردد.
تبلیغات به منظور ترغیب مردم به پرداخت زکات و به منظور فرهنگ سازی صورت می گیرد. این تبلیغات به ۴ 
دسته تبلیغات دیداری و شنیداری )انواع فیلم و مستند، خبر و ... در رادیو و تلویزیون(، تبلیغات نوشتاری )چاپ و 
پیامک،  )نمایشگاه،  تبلیغات محیطی  تبلیغات گفتاری )سخنرانی( و   ،)... و  توزیع کتاب، مجله، نشریه، دیوارنویسی 
سی دی و ...( صورت گرفته است. در جدول زیر مجموع این هزینه ها از بیشترین هزینه ی تبلیغات به کمترین هزینه 

تبلیغی آمده است.

ارقام به میلیون ریال 

جمع هزینه هانام استانردیفجمع هزینه هانام استانردیفجمع هزینه هانام استانردیف

6۱9البرز۱,29723یزد۱۰,825۱2فارس۱

567کهکیلویه و بویر احمد۱,2552۴ایالم8,۴72۱3گلستان2

383قم۱,25۱25اردبیل7,66۰۱۴آذربایجان شرقی3

296مرکزی۱,۰۰۰26اصفهان3,588۱5خوزستان۴

257هرمزگان92227کرمان2,578۱6کردستان5

۱82مازندران9۱۱28زنجان2,353۱7تهران6

۱53گیالن8۴629سمنان2,235۱8آذربایجان غربی7

۱3۰سیستان و بلوچستان79۰3۰بوشهر2,۱22۱9خراسان رضوی8

۱۰6چهارمحال و بختیاری7893۱قزوین۱,89۴2۰کرمانشاه9

7۴3خراسان جنوبی۱,75۰2۱خراسان شمالی۱۰

58,۰7۱جمع622همدان۱,۴7۴22لرستان۱۱
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3-5- بررسی ماده 4 قانون زکات
طبق این ماده، دولت مجاز است هر سال حداقل معادل ریالی زکات جمع آوری شده را به عالوه ده 
درصد در بودجه سال بعد پیش بینی نموده و در اختیار کمیته امداد امام خمینی)ره( جهت مصارف اهداف 
این قانون قرار دهد. همچنین طبق تبصره یک این ماده،کمیته امـداد امام خمینی)ره( موظف است معادل 

ریالی زکات جمع آوری شده در هر محل را به همراه کمک های دولت در صورت اذن ولی فقیه به مصرف همان 
محل برساند. بنابراین طبق این ماده در هر استانی که زکات بیشتری جمع آوری شود، مبالغ تشویقی بیشتری نیز به 
آن استان باید تعلق بگیرد. از میزان پرداخت مبالغ تشویقی )معادل( با اهداف حمایتی )برای نیازمندان( آماری در 
دست نبوده و فقط آمار مبالغ تشویقی )معادل( پرداختی برای مصارف عمرانی موجود است. اگر درصد مبالغ تشویقی 
به کل زکات جمع آوری شده را در نظر بگیریم، قم با ۱5,77درصد بیشترین مبلغ تشویقی را دریافت کرده است. 
همچنین به استان های گلستان، مازندران، گیالن، بوشهر، تهران، اصفهان و سمنان هیچ مبلغی به عنوان تشویقی 
پرداخت نشده است. این که استانی مانند قم که کمترین میزان زکات در آن جمع شده است و باالترین میزان مبالغ 
تشویقی را )به نسبت زکات جمع آوری شده( دریافت کرده است و از طرفی دیگر استان هایی مانند مازندران و گلستان 
که بیشترین میزان زکات در آن ها جمع آوری شده و قاعدتاً بایستی بیشترین میزان مبالغ تشویقی را دریافت کنند، 

اما هیچ مبلغ تشویقی دریافت نکرده اند، خود نشان دهنده انحراف در اجرای این قانون است.
ضریب همبستگی بین مبالغ تشویقی و مصارف عمرانی ۰,۱8 بوده است که نشان دهنده ارتباط نسبتا ضعیف بین 
این دو مورد است. ضریب همبستگی بین مبالغ تشویقی و کل زکات جمع شده نیز۰,۰۱ می باشد. بنابراین می توان 
گفت مبالغ تشویقی بر کل زکات جمع شده تقریبا هیچ اثری نداشته است و لذا پرداخت این مبالغ توجیه اقتصادی 

نداشته و فقط به نوعی هدر دادن منابع مالی دولت است.

ارقام به میلیون ریال 

زکات جمع استانردیف
شده

مبلغ 
تشویقی

درصد 
تشویقی

زکات جمع استانردیف
شده

مبلغ 
تشویقی

درصد 
تشویقی

۱3۱,27۱۴,5573,۴7لرستان2۴,۴۰۴3,85۰۱5,77۱7قم۱

۱22,2۰83,87۴3,۱7البرز5۰,95۱5,۴32۱۰,66۱8هرمزگان2

چهارمحال و ۱52,367۱۴,9929,83۱9یزد3
بختیاری

6۱,۰55۱,7662,89

23۱,7276,6622,87خوزستان67,8۴56,5۰79,592۰مرکزی۴

کهکیلویه و بویر 5
احمد

38,8298662,23خراسان جنوبی3۱,58۰3,۰2۰9,562۱

آذربایجان 29,6762,6228,8322ایالم6
شرقی

3۱۱,52۱5,۴۰۰۱,73

۱3۰,7۰72,۱۴۱۱,63قزوین86,۴627,۴8۱8,6523همدان7

3۱2,۴۱9۴,527۱,۴۴خراسان رضوی7۰,93۰۴,92۴6,9۴2۴اردبیل8

3۱5,38۴۰۰گلستان۱72,578۱۱,6896,7725زنجان9

۴7۰,8۰9۰۰مازندران۱6۱,2۰۴9,6585,9926کردستان۱۰

87,۰86۰۰گیالن75,725۴,3695,7627کرمانشاه۱۱

27,25۴۰۰بوشهر۱37,9۰67,72۱5,5928کرمان۱2

۱35,۱85۰۰تهران98,56۴5,2355,3۱29خراسان شمالی۱3

269,6۱9۰۰اصفهان298,۰99۱2,927۴,333۰فارس۱۴

225,۱۴7۰۰سمنان۱63,۴۴۰6,999۴,283۱آذربایجان غربی۱5

سیستان و ۱6
بلوچستان

۴,536,2۱8۱38,786۴جمع کل۴۴,266۱,5663,53
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جدول )5(- نسبت سایر مبالغ هزینه شده به مبلغ زکات در سال ۱393 به تفکیک استان             

منبع: کمیته امداد امام خمینی )ره(، دفتر آمار و فناوری اطالعات             

4-5- سایر منابع
منظور از سایر منابع، هر گونه جریان درآمدی به جز وجوهات زکات جمع شده از مردم و مبالغ تشویقی از سوی 
دولت می باشد. به طور مثال کمک هایی که خیرین برای ساخت پروژه های عمرانی نظیر مساجد و دیگر اماکن مذهبی 

و پروژهای عام المنفعه داشته اند، ذیل این سرفصل قرار می گیرد.
در بین 3۱ استان، در ۱3 استان کشور از این مبالغ برای احداث و مرمت پروژه های عمرانی استفاده شده است که 
در این میان استان گیالن با 8۴,3۱ درصد از این مبالغ در صدر جدول  و پس از آن استان های کردستان، لرستان، 
کرمان و خراسان شمالی قرار گرفته اند. در اغلب استان ها نیز هیچ مبلغی به جز مبالغ جمع شده از زکات و مبالغ معادل 
اهدایی از سوی دولت، جمع نشده است. میانگین کشوری این منابع اختصاص یافته به پروژه های عمرانی ۱۱,26 

درصد بوده است.

5-5- مقایسه درآمدها و هزینه های اجرای قانون زکات
همچنانکه در بخش های قبلی بیان گردید هزینه ی اجرای این قانون در قالب هزینه های کمیته امداد محاسبه 
گردیده و آمار تمامی اقالم مربوط به آن قابل دسترس نمی باشد و تنها آمار هزینه ی تبلیغات موجود می باشد که در 
این بخش تنها به مقایسه ارقام زکات جمع آوری شده با هزینه تبلیغات می پردازیم. گرچه این مقایسه نیز به دالیل 
زیر مناسب و جامع نمی باشد. اوال هزینه تبلیغات تمامی هزینه های اجرای این قانون نمی باشد و در صورتی می توان از 
روش هزینه- فایده استفاده نمود که حداقل کلیه ی اطالعات مربوط به هزینه های حسابداری یک طرح قابل دسترس 
باشد. ثانیا: از آنجا که زکات به عنوان واجبی از واجبات دینی شناخته شده و از فروعات ده گانه دین اسالم می باشد و 
به عنوان واجبی که نهادینه شده و عمده مردم مسلمان بدان عمل می کنند، نمی توان ادعا کرد که تبلیغات علت تاّمه 
پرداخت زکات بوده است. همان گونه که از جدول مربوطه پیداست، ارتباطی نه چندان قوی بین میزان هزینه های 

ارقام به درصد

سایر مبالغنام استانردیفسایر مبالغنام استانردیفسایر مبالغنام استانردیف

۰سمنان7/8323خراسان رضوی8۴/3۱۱2گیالن۱

سیستان و ۴6/۰7۱3کردستان2
بلوچستان

۰قم3/62۴

۰کرمانشاه۰25اردبیل۴2/63۱۴لرستان3

کهکیلویه و ۰26اصفهان38/38۱5کرمان۴
بویر احمد

۰

۰گلستان۰27البرز29/63۱6خراسان شمالی5

۰مازندران۰28ایالم29۱7آذربایجان شرقی6

۰مرکزی۰29بوشهر۱7/78۱8فارس7

چهارمحال و 8
بختیاری

۰هرمزگان۰3۰تهران۱3/3۰۱9

۰یزد۰3۱خراسان جنوبی۱2/322۰آذربایجان غربی9

۰خوزستان۱۱/562۱قزوین۱۰

میانگین ۰زنجان۱۰/722همدان۱۱
کشوری

۱۱/26
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منبع: کمیته امداد امام خمینی )ره(، دفتر آمار و فناوری اطالعات            

ارقام به میلیون ریال

زکات جمع استانردیف
شده

هزینه 
تبلیغات

زکات جمع استانردیفتفاضل
شده

هزینه 
تبلیغات

تفاضل

آذربایجان ۱
شرقی

298۰99۱۰82528727۴فارس3۱۱52۱766۰3۰386۰۱7

آذربایجان 2
غربی

۱3۰7۰7789۱299۱8قزوین۱63۴۴۰2235۱6۱2۰5۱8

2۴۴۰۴3832۴۰2۱قم7۰93۰۱25۱69679۱9اردبیل3

۱6۱2۰۴2578۱58626کردستان2696۱9۱۰۰۰2686۱92۰اصفهان۴

۱379۰6922۱3698۴کرمان۱222۰86۱9۱2۱5892۱البرز5

75725۱89۴7383۱کرمانشاه29676۱25528۴2۱22ایالم6

کهکیلویه و 2725۴79۰26۴6۴23بوشهر7
بویراحمد

3۱58۰5673۱۰۱3

3۱538۴8۴723۰69۱2گلستان۱35۱852353۱328322۴تهران8

چهارمحال و 9
بختیاری

87۰86۱5386933گیالن6۱۰55۱۰66۰9۴925

خراسان ۱۰
جنوبی

۱3۱27۱۱۴7۴۱29797لرستان388297۴338۰8626

خراسان ۱۱
رضوی

۴7۰8۰9۱82۴7۰627مازندران3۱2۴۱92۱223۱۰29727

خراسان ۱2
شمالی

678۴5296675۴9مرکزی9856۴۱75۰968۱۴28

5۰95۱2575۰69۴هرمزگان23۱7273588228۱3929خوزستان۱3

86۴62622858۴۰همدان۱725789۱۱۱7۱6673۰زنجان۱۴

۱52367۱297۱5۱۰7۰یزد225۱۴78۴622۴3۰۱3۱سمنان۱5

سیستان و ۱6
بلوچستان

۴5362۱858۰7۱۴۴78۱۴7جمع کل۴۴266۱3۰۴۴۱36

تبلیغات با میزان زکات جمع شده وجود دارد. از ده استان برتر پرداخت کننده زکات )مازندران، گلستان، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان، خوزستان، سمنان، زنجان و آذربایجان غربی(، 6 استان 
گلستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس، خوزستان و آذربایجان غربی بیشترین هزینه تبلیغات را 

داشته و چهار استان دیگر جزو استان های با تبلیغات نسبتا زیاد نبوده اند. حتی استانی مثل مازندران که 
بیشترین میزان زکات جذب شده در سال 93 را به خود اختصاص داده است، از نظر هزینه های تبلیغات جزو 5 

استان با کم ترین هزینه تبلیغات بوده است. لذا برای قضاوت بهتر ضریب همبستگی هزینه تبلیغات با اقالم زکات 
جمع آوری شده محاسبه گردید. ضریب همبستگی بین هزینه تبلیغات و مبلغ کل زکات پرداختی برای استان های 
مختلف کشور ۰/52، می باشد یعنی تبلیغات در ایام برداشت محصوالت زراعی موجب پرداخت مترکز زکات می گردد. 
ضریب همبستگی بین زکات مال و هزینه ی تبلیغات ۰/72 است که بیانگر تاثیر زیاد تبلیغات بر میزان زکات مال 
جمع آوری شده است. ضریب همبستگی بین زکات فطره و هزینه ی تبلیغات ۰/56 می باشد یعنی تبلیغات در ایام 
پایانی ماه مبارک رمضان اثر زیادی بر پرداخت متمرکز زکات فطره را داراست. ضریب همبستگی بین زکات مستحبی 
و هزینه ی تبلیغات ۰/۰2- می باشد. بنابر این اگر نتوان ادعاء کرد که تبلیغات اثری معکوس بر زکات مستحبی دارد 

ولی شاید بتوان بیان کرد که تأثیر هزینه تبلیغات و زکات مستحبی جمع آوری شده از حیث آماری بی معنی است.
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6- نتیجه گیری و پیشنهادها
طرح زکات در سال ۱38۴ مطرح و پس از چند سال در سال ۱39۰ به قانون تبدیل شد. قانون مذکور دارای 
نقاط قوت و ضعفی است. مهم ترین نقطه قوت قانون، تشکیل بانک ملی اطالعات زکات است )تبصره دو ماده ۴( که 
درآمدها و مصارف زکات را به تفکیک و به طور جزیی در هر استان، شهر و شهرستان و دهستان به میسر ساخته 
است. با توجه به این که تا پیش از این حساب های درآمد و هزینه کرد زکات به نحو کامل ثبت نمی شد، اجرای این 
قانون شفافیت در امر زکات را تا حد قابل توجهی افزایش داده است. گرچه پس از گذشت بیش از سه سال از تصویب 
و اجرای قانون مذکور همچنان میزان مبالغ معادل )تشویقی( پرداختی به نیازمندان )مصارف حمایتی( همچنان آماری 
وجود ندارد. لذا تا رسیدن به شفافیت مطلوب در امر هزینه کرد زکات همچنان فاصله وجود دارد. هدف مقاله بررسی 
کارآمدی قانون زکات کشور بود که به نظر می رسد ماده ۴ قانون نیازمند بازنگری است. زیرا طبق آن دولت مجاز است 
هر سال حداقل معادل ریالی زکات جمع شده به عالوه ده درصد آن در اختیار کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار دهد. 
مطالعه قانون زکات دیگر کشورها حاکی از آن است که در هیچ یک از کشورهای اسالمی که قانون زکات در آن ها 
اجرا می شود، پرداخت مبالغی آن هم به صورت پول نقد وجود ندارد. پرداخت وجوه به مؤدیان زکات، احتمال سوء 
استفاده را درپی دارد. زیرا موجب می شود تا بدون پرداخت وجوه واقعی زکات، از جانب دولت مبالغ تشویقی پرداخت 
گردد. مسئله دیگر در ارتباط با این مبالغ معادل )تشویقی( بار مالی آن هاست. همه ساله دولت میلیاردها تومان به 
عنوان مبالغ تشویقی می پردازد که توجه به این مسئله با در نظر داشتن تنگناهای مالی و کسری بودجه دولت، اهمیت 
ویژه ای پیدا کرده و ضمن اینکه ممکن است سبب انحراف ادای فریضه از مسیر الهی آن و فساد اداری گردد. ادله فوق 

سبب شد تا االن این مبلغ پرداخت نشود. ولی این ماده هنوز در قانون زکات وجود دارد.
همچنین بیان شد که تنها آمار مبالغ تشویقی پرداختی دولت به پروژه های عمرانی موجود است، که در صورت 
آثار منفی مربوطه را تحلیل  نیازمندان )حمایتی( بهتر می توان  به  معلوم بودن آمار مبالغ تشویقی پرداختی دولت 
نمود. لذا با توجه به مطالب گفته شده و با توجه به این که در طول اجرای این قانون، مؤدیان زکات به دریافت این 
مبالغ تشویقی از سوی دولت عادت کرده اند، بهتر است دولت به تدریج پرداخت مبالغ تشویقی را کاهش دهد و در 
انتظامی جمع می شوند )چون احتمال سوء  ابتدا این کار را از حذف مبالغ تشویقی برای زکات هایی که به صورت 
استفاده بیشتری دارند( انجام دهد. نکته قابل تأمل دیگر این قانون ماده ۱ آن است که طبق آن شورای مرکزی زکات 
با عضویت افرادی تشکیل می شود که حوزه کاری آن ها هیچ ارتباطی به مسئله زکات ندارد. نقطه ضعف دیگر قانون 
زکات، اجرایی نشدن ماده 7  قانون فوق است. همچنان پس از گذشت حدود ۴ سال از تصویب این قانون، آیین 
نامه های اجرایی این قانون نوشته نشده است. این مسئله در کنار نقطه ضعف پیشین )ماده یک قانون زکات( سبب 
سردرگمی اعضای شورای زکات شده است. به عبارت دیگر هنگام تشکیل شورای زکات به دلیل مرتبط نبودن حیطه 
فعالیت آن ها با موضوع زکات از یک طرف و همچنین نبود هیچ گونه آیین نامه اجرایی در مورد این قانون از طرف دیگر، 
کارایی اجرای قانون زکات را به شدت کاهش داده و موجب اتالف منابع مالی و باال رفتن هزینه فرصت به کارگیری 

مسئوالن غیر مرتبط شده است.
نکته دیگر ماده 6 این قانون است. طبق قانون قرار بود هزینه های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده درصد، 
از محل وصولی های مربوطه تامین گردد، اما آن چه که در عمل رخ می دهد این است که هزینه های اجرای این قانون 
نظیر هزینه حقوق و دستمزد نیروهای انسانی )عاملین زکات( از بودجه دولت تأمین می شود. لذا شاید مناسب باشد 
که ماده ۴ این قانون حذف و دو ماده ۱ و 6 مورد بازنگری قرار گرفته و آیین نامه های اجرایی که در مواد 6 و 7 قانون 
نهایی گردد. همچنین پیشنهاد می شود، در پژوهش های آینده،  آنها اشاره شده است، هر چه سریع تر تدوین و  به 
اجرای این قانون بطور استانی در طول اجرای این قانون بررسی شده و روند اجرای آن به طور جزیی کند و کاو شود.
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چکیده
عموماً محاسبات و اخذ مالیات بر پایه مبادالت کاال و خدماتی است که به صورت ملموس صورت می پذیرد و 
این امر در اغلب کشورهاي جهان صادق می باشد. از سویی امروزه با گسترش حوزه های کارکرد فناوري اطالعات و 
ارتباطات، فضای مجازی و اینترنت، در تمامی عرصه های زندگي فردی و اجتماعی افراد، کاربرد نوینی ازاین فناوري را 
در اقتصاد شاهد هستیم که با به کارگیری ابزار الکترونیک اقتصادی، مبادالت تجاری از شیوه سنتی در حال گذار به 
سمت تجارت الکترونیکي است. از سویی دیگر، یکی از منابع جدید و بالقوه مالیاتی اخذ مالیات از این حجم گسترده 
تجارت الکترونیک می باشد، البته مالیات ستانی از مبادالت الکترونیک در کشورمان با چالش های عدیده ای مواجه 
می باشد که باتوجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به بررسي و مطالعه چالش های فرا روی اخذ مالیات از تجارت 
الکترونیکي پرداخته و با انجام مصاحبه عمیق با نخبگان مالیاتی، فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک و استفاده از 
متد و شیوه دلفی به منظور جمع آوری آراء و همسو نمودن نظرات خبرگان این حوزه ها و حصول اجماع، اهم چالش 
های اخذ مالیات از تجارت الکترونیک در کشورمان در سه بعد: سیاست گذاری، قوانین و مقررات و فرآیندهای اجرایی 
و در 2۰ مولفه احصاء گردید، سپس به منظور مشخص نمودن مهمترین چالش ها و ارزیابی نتایج مراحل قبلی و با 
بهره گیری از تکنیک دلفی فازی که دراین تحقیق از عدد فازی مثلثی3 استفاده شده است، پرسشنامه ای از چالش های 

به دست آمده تهیه و در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از سه بار ارزیابی، اولویت بندی چالش ها انجام شد.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، مالیات، مالیات بر تجارت الکترونیک

بررسی چالش های فراروی اخذ مالیات
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1- مقدمه
پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، وگسترش کاربردهاي آن در عرصه هاي مختلف اقتصادي و 
اجتماعي، موجب شکل گیري فصل نویني از روابط متقابل بین افراد، نهادها، شرکت ها و دولت ها شده است و مفاهیم 
جدیدي در ادبیات اقتصادي و تجارت، در حال ظهور هستند. روش هاي سنتي تجارت و کسب و کار، در حال بازنگري 

بوده و در پرتو این تحول، مشاغل و فعالیت هاي جدید اقتصادي در حال شکل گیري هستند. )کیانی،۱39۰(
ایجاد و توسعه سریع شبکه اینترنت امکان مبادله سریع اطالعات را فراهم کرد و به تدریج به افزایش قابلیت های 
جدید اینترنت شکل جدیدی از تجارت به وجود آمد که امروزه به تجارت الکترونیک معروف است. تجارت الکترونیک 
به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است 
تا آنجا که گفته می شود، عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد 

داشت. )اسفندیاری فرد، ۱39۰(
و  فروشگاهی  شامل  در جهان  گرفته  فروش صورت  میزان  استاتیستیک2  موسسه  و  مارکتر۱  ای  آمار  اساس  بر 
اینترنتی در سال 2۰۱۴، 22/5 تریلیون دالر می باشد. که 2۱/2 آن به شکل سنتی و ۱/3 تریلیون دالر به شکل 
اینترنتی خرید شده است و تا پایان سال 2۰۱8 به حدود 2/5 تریلیون دالر و متوسط رشد 5/5 رسید. در ایران از 
آنجایی که هنوز بسترهای الزم جهت انجام مبادالت و تجارت به شکل الکترونیک فراهم نشده است لذا گاهی مبادالت 

الکترونیکی ترکیبی از شیوه های سنتی و اینترنتی است . 
درآمد مالیاتی مهمترین منبع درآمد دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان بوده و در ایران نیز پس از در آمدهای 
با  الکترونیکی  بیان گردید رشد تجارت  از سویی چنانچه  نفتی، بیشترین سهم را در تأمین هزینه های دولت دارد، 
نرخ باالیی درسطح جهان در حال افزایش بوده و در کشور ما نیز حرکت به این سمت آغاز گردیده است بنابراین 
لزوم توجه به مبادالت الکترونیکی و درآمدهای مالیاتی حاصل از آن به عنوان پایه ای جدید از ماخذهای مالیاتی 
ضروری به نظر می رسد به نحوی که می تواند منبع عظیمی از درآمدهای مالیاتی را به همراه داشته باشد و با عنایت 
به تاکیدات مقام معظم رهبري )مد ظله العالی( در سیاست هاي کلي ابالغی اقتصاد مقاومتي مبنی بر اصالح نظام 
درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، توجه به این موضوع با هدف کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی کشور 
خصوصا در شرایط کنونی کشور از اهمیت ویژه های برخوردار است همچنین اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش از 
آنجایی است که بررسی و شناخت چالش های فراروی اخذ مالیات بر تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن موجب 
می شود تا متولیان امر در کشورمان با آگاهی از آنها و تالش بر رفع این نواقص و چالش ها بتوانند از این منبع بالقوه 
مالیاتی حداکثر استفاده را نموده و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری حرکت نمایند. از سوی دیگر عدم 
انجام چنین پژوهشی موجب می گردد کشورمان نتواند خود را با سرعت شگفت آور گسترش تجارت الکترونیکي همگام 
سازد و آمادگي هاي الزم را کسب نماید، این تجارت رفته رفته بخشی از منابع مالیاتي را به کام خود مي کشد و اگر 
سازمان امور مالیاتی کشور و سایر ارکان ذی صالح با عدم تسلط بر چالش های آن نتوانند این  نوع از تجارت را کنترل 
و از آن کسب درآمد نماید، بخش عظیمی از درآمد بالقوه مالیاتی را از دست خواهند داد و با توجه به خالء های موجود 
در مالیات ستانی از تجارت الکترونیک و امکان کتمان درآمد در این نوع از تجارت، برخی از افراد با هدف فرار مالیاتی 
حوزه کارکرد تجارت خود را به فضای مجازی انتقال داده و با گذشت زمان درآمدهای مالیاتی سنتی نیز کاهش یافته 
و در پی آن ناعدالتی مالیاتی ایجاد می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی چالش های فراروی اخذ مالیات از تجارت 
الکترونیک در جمهوری اسالمی ایران بوده و حال این سوال اصلی مطرح می گردد که چالش های فراروی اخذ مالیات 

از تجارت الکترونیک کدام است؟ همچنین اولویت بندی چالش های این حوزه چگونه می باشد؟

1) EMarketer
2) Statistic
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این پژوهش از لحاظ نوع تحقیق در  گروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد چرا که نتایج به دست 
آمده از آن می تواند به منظور اصالح و ایجاد فرایندها و مکانیسمی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی 
پژوهشی  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  و  جمع آوری  لحاظ  از  نیز  و  باشد  کارا  الکترونیکی  تجارت  از  حاصل 
از 6 بخش شامل: ۱- مقدمه، 2- مبانی نظری 3-روش شناسی  این پژوهش  پیمایشی- توصیفی است. 

تحقیق ۴- تجزیه وتحلیل داده ها و یافته های تحقیق 5- نتیجه گیری و پیشنهاد و 6- منابع، تشکیل شده 
است.

2- مبانی نظری
در کشور جمهوری اسالمی ایران وظیفه وصول درآمدهای مالیاتی به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. این 
سازمان یکی از واحدهای وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه 
دولتی  موسه  تشکیالت  قالب  در  و  منتزع  وزارت مذکور  از  انسانی  نیروی  و  وظایف  اختیارات،  کلیه  با  توسعه  سوم 
سازماندهی گردید و رییس کل آن باالترین مقام اجرایی سازمان و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است که بنا 
به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران و حکم وزیر به این شمت منصوب می گردد. معاونان 
سازمان نیز به پیشنهاد رئیس سازمان، تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حکم رئیس کل منصوب می گردند. 

)برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ۱393(

سیاست گذاری مالیاتی
تامین مالی خدمات عمومی است. سیاست گذاري مالیاتی، در  سیاستگذاري مالیاتی، تصمیم گیري درباره نحوه 
شکل سنتی خود بر افزایش درآمد و ثبات و پیش بینی پذیري آن متمرکز است. ولی امروزه سیاست گذاري در عرصه 
مالیات، از حالت سنتی فاصله گرفته و در کنار توجه به هزینه هاي تمکینی و مدیریتی بر ارزیابی تاثیر مالیات ها بر 
براي  الگویی  ارائه  مالیاتی؛  )الگوهاي موفق سیاست گذاري  تاکید دارد.  نیز  کارایی، عدالت، مشوق ها و رقابت پذیري 

ایران، ۱387( 

قانون و مقررات مالیاتی
بوده  کشور  مالیاتی  و  مالی  سیاست های  اعمال  ابزار  مهم ترین  و  موثرترین  عنوان  به  مالیاتی  مقررات  و  قوانین 
)قانون مالیات های مستقیم،۱38۱( و وظیفه تعیین پایه های مالیاتی )ایجاد منابع جدید(، مشخص نمودن نرخ ها و 
ضرائب مالیاتی )با رویکرد رفع تبعیضات(، تعیین معافیت های خاص، تعیین مصادیق معافیت ها و مشوق های مالیاتی 
)استهالک و معافیت ها(، ایجاد ضمانت های اجرایی قانون و شفاف سازی قوانین و فرآیندها بر عهده داشته و به عنوان 
شاخصی برای تشخیص، محاسبه و اخذ مالیات نزد کادر مالیاتی و تعیین کننده تکالیف قانونی مودیان در حوزه مالیاتی 

می باشد.

فرآیندهای اجرایی:
عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی می توان به دو گروه تقسیم نمود: عوامل موثر بر توان افراد در پرداخت مالیات و 
عوامل موثر بر توان دولت به گرداوری مالیات. توان دولت به گردآوری مالیات، بستگی به عوامل ساختاری، از قبیل 
)برنامه  دارد.  مالیات  گردآوری  اجرایی  نظام  کارآیی  ازقبیل  ارادی،  عوامل  و  مالیاتی  پایه های  به  دستیابی  سهولت 

عملیاتی سال ۱393 سازمان امور مالیاتی کشور (

مالیات:
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقصادی است که نصیب 

دولت می گردد، زیرا ابزار و امکانات دست یابی به این درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است. )دوانی، ۱38۱(

2-1- تجارت الکترونیک
مطالب  فوری  تحویل  خدمات،  و  کاالها  الکترونیکی  مبادله  قبیل  از  گوناگونی  فعالیت های  الکترونیکی  تجارت 
دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی 
مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. )آزادی و عیسوند، 

.)۱395
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 1) AACSB

 از تجارت الکترونیکي، تعاریف متعددي شده است که اغلب آن ها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت 
الکتروني بوده است.

تجارت الکترونیکی یک راه جدید انجام تجارت که به شکل انقالبی نحوه کسب و کار در سراسر دنیا را متحول 
نموده، می باشد.در این نوع تجارت، حضور فیزیکی و تحویل فیزیکی کاال و خدمات ضروری نمی باشد. این تکنولوژی 
جدید تولید محصوالت و خدمات، تبدیل و بازاریابی کاال/ خدمات، فرآیندهای کسب و کار، ساختار سازمانی سرمایه 

گذاری و سایر زمینه های کاربردی تجارت را متحول می نماید. )کریتی، نامراوا ،2۰۱۴(
انجمن اینترنت امریکا: تجارت الکترونیکي را به عنوان یک رسانه جدید که روابط را در دنیاي کسب و کار تغییر 

مي دهد، کسب و کار و مصرف کننده را به هم لینک مي کند و کسب و کار جدید مي سازد، تعریف کرده است.
انجمن دانشگاهي کسب و کار۱ تجارت الکترونیکي را هر نوع تعامل کاملي که در سطح شبکه کامپیوتري اتفاق 
بیفتد، که شامل انتقال مالکیت و یا استفاده درست از خدمات و سرویس ها است، تعریف کرده است. )موحدی، ۱382(

2-2- حجم جهانی تجارت الکترونیک
بر اساس آمار Emarketer و موسسه Statistic میزان کل فروش صورت گرفته در جهان شامل فروشگاهی و 
اینترنتی در سال 2۰۱۴، 22/۴92 تریلیون دالر بوده که نسبت به سال 2۰۱3 به میزان 6/۱ درصد افزایش داشته است. 
این مقدار در سال 2۰۱5 23/927 تریلیون دالر و در سال 2۰۱6 و 2۰۱7 و 2۰۱8 به ترتیب 25/366 و 26/827 
و 28/3۰۰ تریلیون دالر می باشد. در شکل 2 نمودار رشد فروش کلی جهانی و نیز میزان درصد تغییرات را مشاهده 

می نمایید.

   Emarketer:منبع

 شکل )2(  
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حجم تجارت الکترونیک در سال 2۰۱۴ حدود ۱/3۱6 تریلیون دالر  بوده که نسبت به سال گذشته 
22/2 درصد رشد داشته که این میزان از تجارت 5/9 درصد از کل تجارت را در این سال تشکیل داده 
است. میزان تجارت الکترونیک در سال های 2۰۱5 ، 2۰۱6 و 2۰۱7 به ترتیب ۱/592 ، ۱/888 و 2/۱97 

تریلیون دالر و این حجم از تجارت در سال 2۰۱8 به حدود 2/۴89 تریلیون دالر یعنی 8/8 درصد از کل 
تجارت در این سال رسیده است. الزم به ذکر است آهنگ رشد این نوع تجارت در هر سال آرام تر از سنوات قبل 

می باشد. )شکل3(

2-3- مالیات بر تجارت الکترونیک
مالیات بر تجارت الکترونیک یعنی اخذ مالیات از کله مبادالت و فعالیت های اقتصادی و درآمدهای صورت گرفته 
در فضای مجازی و بصورت الکترونیکی. مالیات بر تجارت الکترونیکی مرحله تکمیلی و گسترده تری از اخذ مالیات 
الکترونیکی می باشد. بدیهی است که وقتی سیستمی قابلیت اخذ مالیات بر تجارت الکترونیکی دارد، اخذ مالیات بر 
سایر فعالیت های مشمول بصورت الکترونیکی را نیز می تواند انجام دهد. مالیات بر تجارت الکترونیک هم اکنون در 
مراحل ابتدایی خود قراردارد و نیازمند سیستم های پیشرفته تری می باشد. البته در اکثر کشورها خصوصا کشورهای 
در حال توسعه که مراحل گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دنیای مجازی را طی می کنند، از بحث مالیات بیشتر 
به عنوان مشوق در جهت توسعه فرهنگ استفاده و کاربرد این ابزار استفاده می شود. به عنوان مثال در کشور ایران 
در قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱382 کلیه شرکت هایی که فعالیت های خود را از طریق ابزار الکترونیکی 
انجام دهند به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار شده اند. البته این موضوع تا زمانی که استفاده از این ابزار 
همگانی شود ادامه دارد و پس از آن می بایستی ملغی شود چراکه ادامه آن باعث از دست رفتن بخش عظیمی از منابع 
درآمدی دولت از مالیات های دریافتی خواهد شد. مالیات بر تجارت الکترونیکی مبحث و موضوعی است که بزودی 

فراگیر خواهد شد و چاره اندیشی برای آن از هم اکنون ضروری می باشد. )موسوی ، ۱386(
از  مجموعه  زیر  یک  الکترونیکی  تجارت  است.  کشیده  چالش  به  را  جهان  مالیاتی  سیستم  الکترونیکی  تجارت 
کسب و کار الکترونیکی است.درواقع این شیوه نوعی تجارت یا انجام معامالت  با استفاده از شبکه های کامپیوتری، 

سیستم های مخابراتی و اینترنت می باشد. )کریتی، نامراوا ،2۰۱۴(
تجارت الکترونیک یک شیوه قابل توجه برای نشتی درآمد می باشد. این نشتی حاصل از تجارت الکترونیک

در مرحله تشخیص و ارزیابی مالیات مودیان مالباتی موجب عدم ارزیابی و یا ارزیابی نادرست در فرآیند تشخیص 
مالیاتی می گردد. )اوپارا و همکاران، 2۰۱۴(

2-4-  فعالیت های مشمول مالیات در تجارت الکترونیک
دسترسی به اینترنت: 

و  جستجوگر،  برنامه های  ایمیل،  خدمات  بر  شامل  که  ازخدماتی  مجموعه اي  اینترنت  خدمات  تهیه کنندگان 
دسترسی به اینترنت و وب سایت ها می شود را عرضه می کنند.

   Emarketer :منبع

 شکل )3(  



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

۱53  

1) cyber-malls
2) visible  Trade
3) Invisible Trade

خرده فروشی: 
تحویل  پیک،  و خدمات  از طریق پست  را  فروش کاالها که در وب سایت ها کاالها  و  تجاری  تبلیغ 

می دهند. برای مثال، کاالهایی که از طریق کتاب ها، کامپیوترها و ابزار ورزشی فروخته شده اند.
کاالهای دیجیتالی:

 تبلیغات تجاری و فروش کاالها از طریق وب سایت های شخصی و فروشگاه های مجازی۱ و انتقال کاالها از طریق 
اینترنت. کاالهایی ازنوع نرم افزار، موسیقی، روزنامه و مجالت که فروخته و انتقال داده می شوند. 

اطالعات پایگاه داده ها: 
استفاده کننده برای دسترسی به اطالعات پایگاه اطالعاتی از طریق اینترنت پرداخت هزینه اي را تقبل می کند.

بانکداری: 
بانک ها که خدمات اینترنتی را ارائه می دهند.

سهم بازرگانی: 
سهم بنگاه های دالل برای ارائه امکانات برای  سرمایه گذاران در برابر سهام تجارت و مدیریت سرمایه گذاری روی 

اینترنت )باسو، 2۰۰5(.

2-5- انواع مالیات در تجارت الکترونیک
2-5-1- مالیات بر تجارت مشهود2 

این نوع مالیات همانند مالیات بر کاالهاي مشهود در تجارت الکترونیک و فروشگاه هاي سنتي وضع مي شود. در 
این مالیات لزومي به تغییر روش هاي جمع آوري مالیات به دلیل ورود عصر اینترنت وجود ندارد. میزان مالیات هایي 
که وصول مي شود بایستي بدون توجه به تغییر ابزار و روش هاي فروش بر اساس حجم تجارت و سود حاصل از فروش 

اینترنتي باشد. )محمودزاده،۱383(
2-5-2- مالیات برتجارت نامشهود3 

تجارت نامشهود به خدمات برخط یا خدماتي که روي سرورها ارایه مي شود اطالق مي شود، به طوري که مشتریان 
این سرورها ممکن است از آن ها خدماتي نظیر اطالعات خواست و در قبال آن نیز پول پرداخت مي شود. مالیاتي که 

بر این نوع تجارت وضع مي شود براساس پرداخت یا جریان پول است.

2-5-3- مالیات بر اطالعات دیجیتالي
اطالعات دیجیتالي شده به انواع نرم افزارها، کتب، موسیقي، تصاویر اطالق مي شود که ازطریق اینترنت به فروش 

مي رسد. 

2-6- اثر تجارت الکترونیک بر درآمدهاي مالیاتي
اثر آن بر مالیات هاي مستقیم )درآمد و ثروت و...( مي توان به کار  الکترونیک  و  در مورد به کارگیري تجارت 
انجام شده توسط گلس بي )goolsbee ۱999( و زیترین اشاره کرد. )تحقیقي در خصوص اقتصاد آمریکا( این که با 
به کارگیري نگرش هزینه- فایده به این نتیجه رسیدند که اگر چه تجارت الکترونیک در کوتاه مدت با ایجاد فضایي 
خاص امکان فرار از پرداخت مالیات را باال مي برد و در نتیجه درآمدهاي مالیاتي را کاهش مي دهد ولي در بلند مدت 

باعث افزایش درآمدهاي مالیاتي مي شود.
مالیات بر فروش نسبت به سایر اقالم مالیاتي بیشترین تاثیرپذیري را از تجارت الکترونیک دارد. براي همین این 
مسئله توسط دولت ها به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است و نوو چ )Voinovich 2۰۰۰( در یک کار تحقیقاتي 
به بررسي اثر الکترونیکي بر درآمدهاي مالیات بر فروش پرداخته و نشان مي دهد که تجارت الکترونیکي موجب کاهش 

درآمدهاي مالیات بر فروش به طور متوسط بین ۱/6 تا 9/۱ میلیارد دالر مي شود. 
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2-7- قوانین مالیات بر تجارت الکترونیک
با سردرگمي عجیبي در مورد  استفاده مي کنند،  الکترونیکي  تجارت  از  افرادي که در سراسر جهان 

قوانین مالیاتي ملي و بین المللي روبرو هستند. به عنوان نمونه، در مبادالت برخطي که بین دو نفر از دو 
کشور مختلف با قوانین مالیاتي متفاوت رخ مي دهد، تعیین زمان و مکان انجام معامله و نیز قانون مالیاتي حاکم 

بر معامله مورد سوال است. سازمان هاي مالیاتي حتي در کشورهاي پیشرفته نیز هنوز نتوانسته اند خود را با سرعت 
شگفت آور گسترش دانش الکترونیکي و حاصل آن یعني تجارت الکترونیکي همگام سازند و پا به پاي آن آمادگي هاي 
الزم را پیدا کنند اما همه به فکر جبران این عقب ماندگي هستند. دلیل آن هم واضح است. تجارت الکترونیکي سال 
به سال قطعۀ بزرگتري از منابع مالیاتي را به کام خود مي کشد و اگر سازمان هاي مالیاتي نتوانند این نوع از تجارت 
را کنترل کنند و از آن کسب در آمد نمایند، درآینده، همه با مشکل کسري درآمد، مواجه خواهند شد. )طیب نیا، 

سیاوشی ، ۱388(
اگر بخواهیم قوانین مالیاتی فعلی را بر تجارت الکترونیک هم تعمیم بدهیم، اولین گام تهیه فهرست کاالهای 
دیجیتالی و مکانیسم های مالیات بر فروش می باشد. در آمریکا بسیاری از ایالت ها پایه های مالیاتی فروش و پایه مالیاتي 
ارزش بعضی از دارایی های ملموس و مشهود را اساس ساختار وصول مالیات قرار داده اند؛ این مالیات ها عبارتند از: 
مالیات بر درآمد، مالیات بر حق االمتیاز و مالیات بر استفاده )اجاره(. مالیات بر استفاده وقتی وضع می شود که دارایی 
دارایی اشخاص مثل  و  دارایی صورت نمی گیرد  مالکیت  انتقال  این حالت  استفاده می شود؛ در  برای خدمات دهی 
ساختمان و ماشین اجاره داده می شود. دارایی های ملموس و مشهود اشخاص به دارایی های گفته می شود که بتوان 
آن ها را دید، وزن کرد، اندازه گرفت، احساس کرد یا توسط دیگر حس ها با روش های دیگر قابل درک باشد. اگر ما به 
همین تعریف اکتفا کنیم بسیاری از تولیدات دیجیتالی و انواع خدمات مربوطه مشمول این تعریف قانون می شوند. 
برای بسط دادن این قانون به حوزه دیجیتال، بسیاری از قانون های ایالتی برنامه های کامپیوتری و بسیاری از خدمات 
اطالعاتی را به عنوان تولیدات و خدمات مشمول قلمداد کرده اند. با رشد تجارت الکترونیک و انجام معامالت به صورت 
الکترونیک در سطح وسیعی از تولیدات و خدمات مانند نرم افزارها، سخت افزارها و خدمات فنی مقیاس و شمولیت این 
قانون خاص بر حسب تصادف الیتناهی نمود پیدا می کند. اگرچه به نظر می رسد فایل های دیجیتال شبیه هم هستند 
اما تفاوت های اساسی وجود دارد؛ برای مثال: خانه های الکترونیک، ارزهای دیجیتال، اطالعات هواشناسی، برنامه های 

کامپیوتری، بلیط های کنسرت ها و توصیه های پزشکی. )چوی، استاهل، 2۰۰3(
تحقق مالیات بر تجارت الکترونیک مستلزم وضع قوانین و مقررات و استاندارد هایی است که حسابرسی مالیاتی 
در این عرصه را نظام مند ساخته و موجب وحدت رویه در عملکرد ماموران و مودیان مالیاتی گردد. ایجاد الزامات 
قانونی جهت ثبت رسمی سایت ها و موسسات مربوطه، بدون بازنگری قوانین و رویه های مالیاتی امکان اعمال مالیات 

بر تجارت الکترونیک وجود نخواهد داشت. )موسوی،۱388(

2-8- دیدگاه های مطرح در مورد مالیات در تجارت الکترونیکی
مهم ترین فواید و هزینه های وضع یا عدم وضع مالیات بر تجارت الکترونیکی به مسائلی مانند از دست رفتن درآمد 

مالیاتی دولت،رقابت با خرده فروشی،آثار خارجی،آثار توزیعی و هزینه های  اجرایی مربوط می شود.
طرفداران رشد تجارت الکترونیکی معتقدند که تجارت الکترونیکی شیوه نوینی است که  هنوز در مراحل اولیه 
رشد خود است و اگر در شرایط فعلی بر آن مالیات وضع شود،اعمال این  مالیات ممکن است موجب نوسان شدید 
رشد آن شود)آندول۱  ۱997(. سیاستگذاران معتقدند اعمال نکردن مالیات بر تجارت الکترونیکی باعث می شود دولت 
مقداری از درآمد مالیاتی قابل  وصول خود را از دست بدهد و این مسئله با در نظر گرفتن رشد بالقوه و باالی تجارت  

الکترونیکی اهمیت بیشتری می یابد )شپرد2 ۱998(. مهم ترین موارد عبارتند از:
از  از دست رفتن درآمد مالیاتی در نتیجه تجارت: مهم ترین هزینه وضع نکردن مالیات بر تجارت الکترونیکی، 
دست رفتن درآمد مالیاتی بالقوه دولت هاست. )گولس بی3 ۱999( معتقد است هزینه های این سیاست در کوتاه مدت 

بسیار اندک است.
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رقابت تجارت الکترونیکی با تجارت متداول: منفعت مهم دیگری که مدافعان اعمال  مالیات بر تجارت الکترونیکی 
بیان می کنند این است که اعمال این مالیات رقابت نابرابر میان  تجارت الکترونیکی و تجارت جریان غالب را از بین 

می برد و نبود مزیت ها در هر دو بخش  مشخص می شود.
به عبارت دیگر اعمال نکردن مالیات بر تجارت الکترونیکی، انحراف در تجارت غالب را به وجود آورده و موجب 
ناکارایی اقتصادی می شود. اگر مصرف کنندگان خرید از فروشگاه را ترجیح دهند اما فقط به خاطر پرداخت نکردن 
مالیات در تجارت الکترونیکی،خرید آنالین را برگزینند،در این حالت نتیجه مالیات ناکارایی خواهد بود.ارزیابی رقابت 
این دو شیوه تجارت  این سؤال را به وجود می آورد که آیا خریدهای انجام شده از طریق اینترنت همان خریدهای قبلی  
هستند که از طریق سنتی انجام می گرفتند یا خریدهای جدیدی هستند که پیشتر وجود نداشته اند؟ این موضوع 
بین المللی است. درحال حاضر  انحراف تجارت در مطالعات تجارت   برابر  توافقهای  »خلق تجارت۱« در  شبیه بحث 
سهم تجارت الکترونیکی در ایران و حتی در جهان در محدوده ای نیست که بتوان به روشنی یکی از حالتهای یاد شده 
را برگزید.بررسی های انجام  شده در آمریکا نشان می دهد که درحال حاضر تجارت الکترونیکی بیشتر با حالت خلق 
تجارت  )که ناکارایی ایجاد نمی کند( سازگار است اما با گذشت زمان و افزایش سهم تجارت الکترونیکی  از کل تجارت 

این امکان افزایش می یابد که این دو شیوه تجارت رقیب یکدیگر شوند.
داشت  خواهد  دنبال   به  توجهی  قابل  توزیعی  آثار  الکترونیکی  تجارت  بر  مالیات  نکردن  اعمال  توزیعی:  آثار 
از  افرادی که  افراد ثروتمند از پرداخت است. بیشتر  )گیلمور2، ۱999(.از مهم ترین جنبه های آثار توزیعی، معافیت 
اینترنت برای خرید استفاده می کنند دارای تحصیالت بیشتر و سطح ثروت باالتری هستند و در صورت اعمال سیاست 
معافیت مالیاتی بر تجارت الکترونیکی، این افراد از پرداخت مالیات معاف می شوند و افرادی با درآمد پایین تر باید 
مالیات پرداخت کنند. بنابراین توزیع نامتناسب درآمدها و افزایش شکاف طبقاتی را در پی خواهد داشت. )سازمان  

همکاری های اقتصادی و توسعه ۱977(
الکترونیکی به مشکل  اجرای آن مربوط  هزینه های اجرایی: یکی از مهم ترین هزینه های مالیات بندی تجارت 
یا  مشکل  آن ها  بر  مالیات  اعمال  که   فعالیت هایی  در  اقتصادی  تئوری های  براساس  )اکونومیست،۱997(.  می شود 
پرهزینه است نرخ مالیات باید پایین باشد. مشکالت اجرایی قابل  توجهی در اعمال مالیات بر تجارت الکترونیکی وجود 
دارد که یک بعد آن به ماهیت مبادالت  برمی گردد و بعد دیگر آن مربوط به طراحی نرم افزار و هزینه های مشابه است. 

پیش بینی می شود که با گذشت زمان این هزینه ها روند نزولی داشته باشند. )گولس بی،۱999(
آثار خارجی: دسته دیگری از هزینه ها یا منافع معافیت مالیاتی تجارت الکترونیکی به آثار خارجی مربوط می شود.
نتایج بررسیهای انجام شده نشان می دهد حتی اگر مالیات به صورت  کارا بر تجارت الکترونیکی اعمال شود،کاهش 
قابل توجهی در مقدار خریدهای آنالین در بر خواهد داشت.با توجه به وجود آثار خارجی مثبت،این کاهش خریدها 

می تواند هزینه های  اجتماعی معنی داری را به دنبال داشته باشد)گولس بی،۱998(

3- روش شناسی تحقیق
هدف اصلي هر پژوهشي، کشف ، توصیف ، تبیین و گسترش دانش پیرامون پدیده ها یا پدیده خاص مي باشد. در 
هر پژوهشي پژوهشگر پس از تعیین وتعریف مسئله و فرضیه هاي آن باید تعیین کند که چه افرادي را مورد مطالعه 
قرار مي دهد، چه روشي را براي پژوهش انتخاب مي کند. براي جمع آوري اطالعات از چه وسیله اندازه گیري استفاده 
مي کند و موثرترین راه براي تجزیه و تحلیل داده ها چیست. پایه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش 

قوانین علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم مي رود. )خاکی، ۱38۴(
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در پی ماهیت تحقیق و آنچه که از موضوع تحقیق استحصال می گردد، می توان استنباط نمود که تحقیق حاضر 
از لحاظ طرح تحقیق گذشته نگر مبتنی بر آینده است، یعني محقق ضمن بررسی اسناد و مدارک سایر محققان، 
به دنبال احصاء چالش های فراروی اخذ مالیات از تجارت الکترونیک می باشد. این پژوهش از لحاظ نوع تحقیق در  
گروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد چرا که نتایج به دست آمده از آن می تواند به منظور اصالح و ایجاد فرایندها 
و مکانیسمی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی حاصل از تجارت الکترونیکی کارا باشد و نیز از لحاظ جمع آوری و 
تجزیه و تحلیل داده ها پژوهشی پیمایشی- توصیفی است و از لحاظ جمع آوري اطالعات این تحقیق در زمره تحقیقات 
پیمایشي )میداني( جاي مي گیرد، در این پژوهش پس از مطالعه و بررسی موضوعات مشابه و پس از اجماع با نخبگان 
موضوعی مشخص گردید که بهترین روش حقیق برای این پژوهش انجام مصاحبه عمیق و سپس استفاده از روش 
دلفی است تا با این روش بتوان آنچه را در انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی و همچنین انجام مصاحبه عمیق با 
خبرگان حوزه مالیات و فناوری اطالعات حاصل شده، برای کسب اجماع در نظرات خبرگان موضوع توزیع، جمع 

آوری و تحلیل نمود.
برای این منظور تعداد 25 نفر از خبرگان حوزه مالیاتی، فناوری اطالعات و نیز تجارت الکترونیک شناسایی شدند 
که با توجه به موضوع پژوهش از همکاری در این راه استقبال نمودند و در بخش اول پژوهش یعنی احصاء چالش های 

فراروی اخذ مالیات از تجارت الکترونیکی از نظر آنان استفاده شد.
پس از جمع آوری اطالعات و انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای با تعداد ۱۰ نفر از مدیران مالیاتی که نخبگان 
حوزه مالیات محسوب می گردند مصاحبه عمیق انجام گرفت و نتایج حاصل از مصاحبه ها در قالب پرسش نامه دور اول 
دلفی برای خبرگان ۱3 نفره ارسال شد. پرسشنامه دور اول به شکل باز بوده ضمن درج نظرات مصاحبه شوندگان در 
پرسشنامه از آنان درخواست گردید تا هرآنچه را به عنوان چالش هایی برای اخذ مالیات از تجارت الکترونیک متصورند 

درج نمایند.
در دور دوم دلفی نتایج حاصل از جمع بندی پاسخ های به دست آمده از دور اول برای اعضاء گروه دلفی ارسال شد.
ابعاد سیاست گذاری ، قوانین و مقررات همچنین فرآیندهای اجرایی  نتایج حاصل تعداد 22 چالش بود که در 

دسته بندی شدند. در دور سوم اجماع خبرگان و نظر نهایی آنان، تعداد 2۰ چالش اساسی در سه بعد فوق بود.

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیري
از  جامعه آماری این پژوهش را در مرحله نخست پژوهش و تعیین چالش ها تعداد ۱۰ نفر به صورت هدفمند 
جامعه متخصصین حوزه مالیاتی، فناوری اطالعات و نیز تجارت الکترونیک با حداقل ۱5 سال سابقه مدیریت تشکیل 
می دهد. شیوه نمونه گیری در این تحقیق به دلیل نو بودن تحقیق وعدم دسترسی عموم به این موضوعات از نوع 
مبادرت  نمونه گیری  به  آماری  ازنمونه های جامعه  استفاده  با  تحقیق  بودن موضوع  به جدید  توجه  با  هدفمنداست. 
می شود. شیوه مذکور پایش چند مرحله ای و به شیوه دلفی فازی انجام می شود. یعنی درصورتی که به نقطه اشباع 

نمونه ها رسید و تغییری در نتایج حاصل نشد، نمونه گیری قطع می شود.
روش دلفی فازی: روش دلفي۱ که از نوع روش های پیمایشی است، جهت بررسي دیدگاه هاي یک جمع صاحب 
نظر در مورد یک موضوع ویژه استفاده می شود. روش دلفی فرایندی ساختار یافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش 
موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه هایی در بین این افراد و بازخورد 
کنترل شده پاسخ ها و نظرات دریافتی صورت می گیرد )ادلر2، زینگیو3، ۱996(. اولین مرحله از این فرایند، انتخاب 
با مسئله مورد نظر، داشتن اطالعات  افراد  این  انتخاب درگیري  این  خبرگان میباشد. برخي ویژگیهاي اصلي براي 
مداوم از موضوع، داراي انگیزه براي شرکت در فرایند دلفي، و در نهایت داشتن این احساس که اطالعات حاصل از 
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1) Cheng , Lin

یک توافق گروهي براي خود آن ها نیز ارزشمند خواهد بود. پس از انتخاب، متخصص باید در خصوص 
مسئله توجیه گردند )اصغرپور، ۱382(. معموال دعوت از ۱۰ تا ۱5 کارشناس، بهترین حالت براي مشارکت 
در روش دلفي است. در بخش دوم این تحقیق از ۱3 نفر به صورت هدفمند از جامعه متخصصین حوزه 
مالیاتی، فناوری اطالعات و نیز تجارت الکترونیک با حداقل ۱5 سال سابقه مدیریت استفاده شده است. در 
روش دلفی فازی که در این تحقیق از عدد فازی مثلثی )L,M,U( استفاده شده است، خبرگان نظرات خود 
را در قالب متغییر های فازی )شکل۴ و جدول۱(  بیان نموده پژوهش گر بعد از جمع آوری اطالعات هر شاخص را 
جمع بندی می نماید. در مرحله بعد هر فرد خبره بر اساس اطالعات حاصل از مرحله قبل، نظر خود را تکرار یا اصالح 
مي نماید. این فرایند تا زماني ادامه دارد که میانگین اعداد فازي به اندازه کافي با ثبات شود. )آذر و فرجي، ۱38۱(. 
درصورتي که اختالف بین دو مرحله کمتر از حد آستانه »خیلي کم« باشد در این صورت فرایند نظرسنجي متوقف 
مي شود )چنگ، لین۱، 2۰۰2(. جهت محاسبات فازی از فرمول های ۱، 2، 3 استفاده شده که j نمایشگر خبره j ام 

و i نمایشگر ویژگی i ام پرسشنامه است. جهت نافازی سازی امتیازات هر شاخص از فرمول )۴( استفاده می شود.
 
1) Li=Σ lj/q
2) Mi=Σ mj/q
3) Ui=Σ uj/q
4) IVi= (Ui+2Mi+Li)/4

شکل ۴- تعریف متغیرهای کالمی تحقیق

جدول ۱-  بازه متغیرهای کالمی تحقیق



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

۱58  

برای دسترسی به افرادی با این شرایط باید به مدیران و متخصصان حوزه تجارت الکترونیک و مالیاتی مراجعه 
کرد وجامعه آماری را از این گروه با سابقه کاری باالی پانزده سال انتخاب کرد. البته به دلیل نو بودن موضوع تحقیق، 

این افراد نیز باید پاالیش شوند و جامعه آماری بین ده تا پانزده نفر مناسب است. 
دوم،  بخش  در  حاضر  پژوهش  سنجش  ابزار  آن؛  روان سنجي  شاخص هاي  تعیین  و  اطالعات  جمع آوری  ابزار 
پرسشنامه محقق ساخته است که با  استفاده از نتایج حاصل از بخش اول و چالش های احصاء شده از سه دور دلفی 
انجام شده و مصاحبه دقیق با خبرگان تهیه شده است. براي تعیین روایی پرسش نامه از نظرات نخبگان استفاده شده 
است و جملگی روایی پرسشنامه تحقیق راتایید نموده اند. پایایی تحقیق نیز بر اساس ثباِت یافته های تحقیق در مراحل 

مختلف حاصل می شود.

4( تجزیه وتحلیل داده ها و یافته های تحقیق:
1-4( ابعاد و مؤلفه های تحقیق

استخراج و تعیین شاخص های چالش های فراروی اخذ مالیات از تجارت الکترونیک بر مبنای نتایج حاصل از اجماع 
نظرات خبرگان در 3 دور دلفی انجام شده است. این چالش ها در سه بعد و2۰ مولفه تقسیم شده است.

2-4( تجزیه وتحلیل آماری داده ها:
پس از احصاء چالش های فراروی اخذ مالیات بر تجارت الکترونیک در پایان دور سوم دلفی ، پرسشنامه ای با نظر 
نخبگان تهیه شد که روایی آن نیز مورد تایید نخبگان قرار گرفت، لذا این پرسشنامه جهت اولویت بندی چالش ها 
مناسب تشخیص داده شد. اولین پرسشنامه برای اعالم نظر نخبگان ارسال شد که نتیجه بازگشت آن در جدول 3 

ارائه شده است.
این جدول شامل متغیرها، شاخص ها و میانگین مثلثی فازی و میانگین نا فازی شده است. فرمول های ۱تا ۴ در 

این جدول اعمال شده که نتایج محاسبات، از برنامه اکسل استخراج شده است .
برای ارزیابی ها، ابتدا براي مشخص شدن سطح میانگین نافازی شده براي متغیرهاي خیلي زیاد، زیاد، کم و خیلي 

کم با استفاده از جدول 2، عدد هر متغیر را بدست مي آوریم. در جدول 3 این مقادیر تعیین شده است.

با داشتن این جدول مرجع مي توان هر یک از شاخص ها را مورد ارزیابي قرارداده، میزان این اثر را نشان داد.

جدول 2- وزن دهی متغیرهای کالمی نافازی شده



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

۱59  

جدول 3- پرسشنامه تکمیل شده اول

چالش های فرارویابعادردیف
 مالیات ستانی از تجارت 

الکترونیک
خیلی 

کم
خیلی زیادمتوسطکم

زیاد

میانگین 
نافازی 

شده

عدم سیاست گذاری الزم ۱
در خصوص برقراری 

تعامالت بین المللی مربوط 
به مالیات ستانی الکترونیک 

از جمله تفاهم نامه های 
اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف در مبادالت 

الکترونیک

۰۰2۱۱۰۰,۰6۱,۰7۰,29۰,93

عدم وجود سامانه های 2
شناسایی فعالیت های 

تجاری الکترونیک

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92

عدم ایجاد سامانه های 3
محاسباتی مالیات بر 

مبادالت الکترونیک به شکل 
برخط

۰۰۰3۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95

عدم تعامالت الزم میان ۴
بانک مرکزی و سازمان 

امور مالیاتی برای رهگیری 
حساب ها و پرداخت ها و 

دسترسی به چرخش مالی 
حساب های فعاالن در 

مبادالت الکترونیک

۰۰2۴7۰,۱۰۱,۰۰۰,26۰,88

عدم سیاست گذاری مناسب 5
برای ضابطه مند نمودن ثبت 
دامنه و URL )ارائه هویت 
اصلی و محل اقامت قانونی 

در زمان ثبت دامنه(

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴

عدم وجود تشکیالت 6
مالیات ستانی الکترونیک در 
ساختار سازمانی سازمان 

امور مالیاتی کشور و ادارات 
تابعه

۰۰۰2۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95

عدم وجود تعامالت موردنیاز 7
میان سازمان و مراکز 

ذی صالح

۰۰۰2۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95

عدم الزام امضاء الکترونیک 8
در مبادالت برخط و 

الکترونیک

۰۰۰۴9۰,۰5۱,۰9۰,26۰,96

عدم الزام فعاالن تجارت 9
الکترونیک به استفاده از 
صندوق های الکترونیک 

فروش

۰۰۱57۰,۰9۱,۰2۰,25۰,89

عدم تدوین عنوان و ۱۰
سرفصل دروس دانشگاهی 

ویژه دانشجویان حوزه 
مالیات

۰۰۰3۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95

ری
ذا

ت گ
اس

سی

میانگین مثلثی فازیمیزان موافقت
)L,M,U(
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عدم وجود ضرائب و ۱۱
نرخ گذاری مالیات اعمالی 
بر درآمد مشمول مالیات 

تجارت الکترونیک و 
پایه های جدید مالیاتی در 

تجارت الکترونیک

۰۰۰3۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95

نبود آیین نامه های مربوط به ۱2
شیوه نگهداری اسناد، دفاتر 
و مدارک مالی قابل استناد 

در تجارت الکترونیک

۰۰۱۱۱۱۰,۰۴۱,۱۱۰,29۰,96

عدم وجود مقررات مربوط ۱3
به صدور صورت حساب ها 
و تنظیم صورت های مالی 

الکترونیکی

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴

نبود مقررات و ۱۴
استانداردهای مربوط به 
حسابرسی های مالیاتی 
فعاالن حوزه تجارت 

الکترونیک

۰۰۰3۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95

نبود قوانین و آیین نامه های ۱5
مربوط به شناسایی، 

رسیدگی و تشخیص وصول 
مالیات بر درآمد کسب و 

کارها و مبادالت الکترونیک 

۰۰۰2۱۱۰,۰3۱,۱۴۰,28۰,92

عدم وجود آیین نامه های ۱6
مربوط به شناسایی 

منابع درآمدی در تجارت 
الکترونیک

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92

عدم امکان تعیین اقامتگاه ۱7
قانونی فعالن حوزه تجارت 

الکترونیک

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴

عدم امکان شناسایی فعاالن  ۱8
حوزه تجارت الکترونیک

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴

عدم وجود ساز و کار ۱9
مناسب جهت احراز اصالت 
صورت حساب های تجارت 

الکترونیک

۰۰۱39۰,۰6۱,۰7۰,27۰,93

عدم وجود آموزش های 2۰
تخصصی ویژه کادر 

مالیاتی به منظور آشنایی 
ضوابط قوانین و مقررات و 
شیوه های اخذ مالیات بر 

تجارت الکترونیک

۰3226۰,۱۱۰,8۴۰,25۰,77

یی
جرا

ی ا
ها

ند
رآی

ف
ت

ررا
مق

 و 
ین

وان
ق

پس از بازگشت پرسشنامه های ارسالی، از نظر نخبگان در مرحله دوم مجدداً پرسشنامه ها با نمایش وضعیت قبلی 
در اختیار نخبگان قرار گرفت و بازگشت آن در جدول شماره ۴ و نتیجه میانگین نافازی شده، مجدداً ارائه شده است .
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جدول۴- پرسشنامه تکمیل شده مرحله دو

چالش های فرارویابعادردیف
 مالیات ستانی از 
تجارت الکترونیک

خیلی 
کم

خیلی زیادمتوسطکم
زیاد

میانگین 
نافازی 

شده

مرحله 
اول

اختالف 
یک و 

دو

عدم سیاست گذاری ۱
الزم در خصوص 
برقراری تعامالت 
بین المللی مربوط 
به مالیات ستانی 

الکترونیک از جمله 
تفاهم نامه های 

اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف در مبادالت 

الکترونیک

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴۰,93-۰,۰۱

عدم وجود سامانه های 2
شناسایی فعالیت های 

تجاری الکترونیک

۰۰۱39۰,۰6۱,۰7۰,27۰,93۰,92-۰,۰۱

عدم ایجاد سامانه های 3
محاسباتی مالیات بر 

مبادالت الکترونیک به 
شکل برخط

۰۰۰3۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95۰,95۰,۰۰

عدم تعامالت ۴
الزم میان بانک 

مرکزی و سازمان 
امور مالیاتی برای 

رهگیری حساب ها و 
پرداخت ها و دسترسی 

به چرخش مالی 
حساب های فعاالن در 

مبادالت الکترونیک

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,93۰,88-۰,۰3

عدم سیاست گذاری 5
مناسب برای 

ضابطه مند نمودن 
 URL ثبت دامنه و
)ارائه هویت اصلی و 

محل اقامت قانونی در 
زمان ثبت دامنه(

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴۰,9۴۰,۰۰

عدم وجود تشکیالت 6
مالیات ستانی 

الکترونیک در ساختار 
سازمانی سازمان 

امور مالیاتی کشور و 
ادارات تابعه

۰۰۰۴9۰,۰5۱,۰9۰,26۰,9۴۰,95۰,۰2

عدم وجود تعامالت 7
موردنیاز میان سازمان 

و مراکز ذی صالح

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92۰,95۰,۰۴

عدم الزام امضاء 8
الکترونیک در 

مبادالت برخط و 
الکترونیک

۰۰۰۴9۰,۰5۱,۰9۰,26۰,9۴۰,9۴۰,۰۰

ری
ذا

ت گ
اس

سی

میانگین مثلثی فازیمیزان موافقت
)L,M,U(
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چالش های فرارویابعادردیف
 مالیات ستانی از 
تجارت الکترونیک

خیلی 
کم

خیلی زیادمتوسطکم
زیاد

میانگین 
نافازی 

شده

مرحله 
اول

اختالف 
یک و 

دو

عدم سیاست گذاری ۱
الزم در خصوص 
برقراری تعامالت 
بین المللی مربوط 
به مالیات ستانی 

الکترونیک از جمله 
تفاهم نامه های 

اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف در مبادالت 

الکترونیک

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴۰,93-۰,۰۱

عدم وجود سامانه های 2
شناسایی فعالیت های 

تجاری الکترونیک

۰۰۱39۰,۰6۱,۰7۰,27۰,93۰,92-۰,۰۱

عدم ایجاد سامانه های 3
محاسباتی مالیات بر 

مبادالت الکترونیک به 
شکل برخط

۰۰۰3۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95۰,95۰,۰۰

عدم تعامالت ۴
الزم میان بانک 

مرکزی و سازمان 
امور مالیاتی برای 

رهگیری حساب ها و 
پرداخت ها و دسترسی 

به چرخش مالی 
حساب های فعاالن در 

مبادالت الکترونیک

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,93۰,88-۰,۰3

عدم سیاست گذاری 5
مناسب برای 

ضابطه مند نمودن 
 URL ثبت دامنه و
)ارائه هویت اصلی و 

محل اقامت قانونی در 
زمان ثبت دامنه(

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴۰,9۴۰,۰۰

عدم وجود تشکیالت 6
مالیات ستانی 

الکترونیک در ساختار 
سازمانی سازمان 

امور مالیاتی کشور و 
ادارات تابعه

۰۰۰۴9۰,۰5۱,۰9۰,26۰,9۴۰,95۰,۰2

عدم وجود تعامالت 7
موردنیاز میان سازمان 

و مراکز ذی صالح

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92۰,95۰,۰۴

عدم الزام امضاء 8
الکترونیک در 

مبادالت برخط و 
الکترونیک

۰۰۰۴9۰,۰5۱,۰9۰,26۰,9۴۰,9۴۰,۰۰

عدم الزام فعاالن 9
تجارت الکترونیک 

به استفاده از 
صندوق های 

الکترونیک فروش

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92۰,89-۰,۰2

عدم تدوین عنوان ۱۰
و سرفصل دروس 
دانشگاهی ویژه 

دانشجویان حوزه 
مالیات

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92۰,89-۰,۰2

عدم وجود ضرائب ۱۱
و نرخ گذاری مالیات 

اعمالی بر درآمد 
مشمول مالیات 

تجارت الکترونیک 
و پایه های جدید 
مالیاتی در تجارت 

الکترونیک

۰۰۰2۱۱۰,۰3۱,۱۴۰,28۰,97۰,95-۰,۰2

نبود آیین نامه های ۱2
مربوط به شیوه 

نگهداری اسناد، دفاتر 
و مدارک مالی قابل 
استناد در تجارت 

الکترونیک

۰۰۱۱۱۱۰,۰۴۱,۱۱۰,29۰,96۰,96۰,۰۰

عدم وجود مقررات ۱3
مربوط به صدور 

صورت حساب ها و 
تنظیم صورت های 
مالی الکترونیکی

۰۰۱۱۱۱۰,۰۴۱,۱۱۰,29۰,96۰,9۴-۰,۰2

نبود مقررات و ۱۴
استانداردهای مربوط 

به حسابرسی های 
مالیاتی فعاالن حوزه 

تجارت الکترونیک

۰۰۰3۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95۰,95۰,۰۰

نبود قوانین و ۱5
آیین نامه های مربوط 

به شناسایی، رسیدگی 
و تشخیص وصول 
مالیات بر درآمد 
کسب و کارها و 

مبادالت الکترونیک

۰۰۰2۱۱۰,۰3۱,۱۴۰,28۰,97۰,97۰,۰۰

عدم وجود ۱6
آیین نامه های مربوط 
به شناسایی منابع 
درآمدی در تجارت 

الکترونیک

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92۰,92۰,۰۰
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جدول 3- پرسشنامه تکمیل شده اول

عدم امکان تعیین ۱7
اقامتگاه قانونی 

فعالن حوزه تجارت 
الکترونیک

۰۰۱۱۱۱۰,۰۴۱,۱۱۰,29۰,96۰,9۴-۰,۰2

عدم امکان شناسایی ۱8
فعاالن  حوزه تجارت 

الکترونیک

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴۰,9۴۰,۰۰

عدم وجود ساز و ۱9
کار مناسب جهت 

احراز اصالت صورت 
حساب های تجارت 

الکترونیک

۰۰۱۴8۰,۰8۱,۰5۰,26۰,9۱۰,93۰,۰2

عدم وجود 2۰
آموزش های تخصصی 
ویژه کادر مالیاتی به 
منظور آشنایی ضوابط 

قوانین و مقررات و 
شیوه های اخذ مالیات 
بر تجارت الکترونیک

۰3226۰,۱۱۰,8۴۰,25۰,77۰,77۰,۰۰

از 2۰ شاخص مطرح شده در جدول ۴، اختالف نظر نخبگان در مرحله دوم با مرحله اول اگر کمتر از عدد ۰.۱۱ به 
معنی تاثیر خیلي کم بوده و قابل قبول است. لذا براي اطمینان بیشتر مجددا پرسشنامه مرحله سوم  ارسال می شود. 

حاصل این نظرات در جدول 5 انعکاس یافته است.
یی

جرا
ی ا

ها
ند

رآی
ف

چالش های فرارویابعادردیف
 مالیات ستانی از 
تجارت الکترونیک

خیلی 
کم

خیلی زیادمتوسطکم
زیاد

میانگین 
نافازی 

شده

مرحله
دوم

اختالف 
دو و 
سه

عدم سیاست گذاری ۱
الزم در خصوص 
برقراری تعامالت 
بین المللی مربوط 
به مالیات ستانی 

الکترونیک از جمله 
تفاهم نامه های 

اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف در مبادالت 

الکترونیک

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92۰,9۴۰,۰3

عدم وجود سامانه های 2
شناسایی فعالیت های 

تجاری الکترونیک

۰۰۰2۱۱۰,۰3۱,۱۴۰,28۰,97۰,93-۰,۰۴

عدم ایجاد سامانه های 3
محاسباتی مالیات بر 

مبادالت الکترونیک به 
شکل برخط

۰۰۰3۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95۰,95۰,۰۰

ری
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میانگین مثلثی فازیمیزان موافقت
)L,M,U(



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

۱6۴  

چالش های فرارویابعادردیف
 مالیات ستانی از 
تجارت الکترونیک

خیلی 
کم

خیلی زیادمتوسطکم
زیاد

میانگین 
نافازی 

شده

مرحله
دوم

اختالف 
دو و 
سه

عدم سیاست گذاری ۱
الزم در خصوص 
برقراری تعامالت 
بین المللی مربوط 
به مالیات ستانی 

الکترونیک از جمله 
تفاهم نامه های 

اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف در مبادالت 

الکترونیک

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92۰,9۴۰,۰3

عدم وجود سامانه های 2
شناسایی فعالیت های 

تجاری الکترونیک

۰۰۰2۱۱۰,۰3۱,۱۴۰,28۰,97۰,93-۰,۰۴

عدم ایجاد سامانه های 3
محاسباتی مالیات بر 

مبادالت الکترونیک به 
شکل برخط

۰۰۰3۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95۰,95۰,۰۰

عدم تعامالت ۴
الزم میان بانک 

مرکزی و سازمان 
امور مالیاتی برای 

رهگیری حساب ها و 
پرداخت ها و دسترسی 

به چرخش مالی 
حساب های فعاالن در 

مبادالت الکترونیک

۰۰۰3۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95۰,92-۰,۰۴

عدم سیاست گذاری 5
مناسب برای 

ضابطه مند نمودن 
 URL ثبت دامنه و
)ارائه هویت اصلی و 

محل اقامت قانونی در 
زمان ثبت دامنه(

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴۰,9۴۰,۰۰

عدم وجود تشکیالت 6
مالیات ستانی 

الکترونیک در ساختار 
سازمانی سازمان 

امور مالیاتی کشور و 
ادارات تابعه

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴۰,9۴-۰,۰۱

عدم وجود تعامالت 7
موردنیاز میان سازمان 

و مراکز ذی صالح

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92۰,92۰,۰۰

عدم الزام امضاء 8
الکترونیک در 

مبادالت برخط و 
الکترونیک

۰۰۰۴9۰,۰5۱,۰9۰,26۰,9۴۰,9۴۰,۰۰

عدم الزام فعاالن 9
تجارت الکترونیک 

به استفاده از 
صندوق های 

الکترونیک فروش

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92۰,92۰,۰۰

عدم تدوین عنوان ۱۰
و سرفصل دروس 
دانشگاهی ویژه 

دانشجویان حوزه 
مالیات

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92۰,92۰,۰۰

عدم وجود ضرائب ۱۱
و نرخ گذاری مالیات 

اعمالی بر درآمد 
مشمول مالیات 

تجارت الکترونیک 
و پایه های جدید 
مالیاتی در تجارت 

الکترونیک

۰۰۰2۱۱۰,۰3۱,۱۴۰,28۰,97۰,97۰,۰۰
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نبود آیین نامه های ۱2
مربوط به شیوه 

نگهداری اسناد، دفاتر 
و مدارک مالی قابل 
استناد در تجارت 

الکترونی

۰۰۱۱۱۱۰,۰۴۱,۱۱۰,29۰,96۰,96۰,۰۰

عدم وجود مقررات ۱3
مربوط به صدور 

صورت حساب ها و 
تنظیم صورت های 
مالی الکترونیکی

۰۰۱۱۱۱۰,۰۴۱,۱۱۰,29۰,96۰,96۰,۰۰

نبود مقررات و ۱۴
استانداردهای مربوط 

به حسابرسی های 
مالیاتی فعاالن حوزه 

تجارت الکترونیک

۰۰۰3۱۰۰,۰۴۱,۱۱۰,27۰,95۰,95۰,۰۰

نبود قوانین و ۱5
آیین نامه های مربوط 

به شناسایی، رسیدگی 
و تشخیص وصول 
مالیات بر درآمد 
کسب و کارها و 

مبادالت الکترونیک

۰۰۰2۱۱۰,۰3۱,۱۴۰,28۰,97۰,97۰,۰۰

عدم وجود ۱6
آیین نامه های مربوط 
به شناسایی منابع 
درآمدی در تجارت 

الکترونیک

۰۰229۰,۰7۱,۰5۰,28۰,92۰,92۰,۰۰

عدم امکان تعیین ۱7
اقامتگاه قانونی 

فعالن حوزه تجارت 
الکترونیک

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴۰,96۰,۰2

عدم امکان شناسایی ۱8
فعاالن  حوزه تجارت 

الکترونیک

۰۰۱2۱۰۰,۰5۱,۰9۰,28۰,9۴۰,9۴۰,۰۰

عدم وجود ساز و ۱9
کار مناسب جهت 

احراز اصالت صورت 
حساب های تجارت 

الکترونیک

۰۰۱39۰,۰6۱,۰7۰,27۰,93۰,9۱-۰,۰2

عدم وجود 2۰
آموزش های تخصصی 
ویژه کادر مالیاتی به 
منظور آشنایی ضوابط 

قوانین و مقررات و 
شیوه های اخذ مالیات 
بر تجارت الکترونیک

۰3226۰,۱۱۰,8۴۰,25۰,77۰,77۰,۰۰
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این مجموع مثبت برابر است با 23/۰ و این مجموع اختالف در ارزیابی سوم برابر است با ۱6/۰ که مالحظه می شود 
تقریبا 25 درصد کاهش یافته است. در اختالف مثیت ارزیابی دوم میانگین برای هر شاخص به ۰۱۱5/۰  و در بار آخر، 
این میانگین به ۰۰8/۰ کاهش یافته که نشان از کاهش اختالف بوده و در هر دو بار، از ۱۱/۰ که معیار خیلی کم است 

بسیار کمتر بوده، نشان از ثبات نظرات نخبگان دارد.

5( نتیجه گیری وپیشنهاد
الف( نتیجه گیری

در این پژوهش با مقایسه نتایج حاصله در خصوص ابعاد چالش ها مشخص شد از منظر خبرگان چالش های حوزه 
قوانین و مقررات با امتیاز 95/۰ اصلی ترین بعد چالش ها در میان ابعاد احصائی بوده است. پس از آن بیشترین امتیاز 

چالش ها در حوزه سیاستگذاری )93/۰( بوده است و حوزه فرآیندهای اجرایی در رتبه سوم قرار دارد )89/۰(. 
الکترونیک”،  از میان چالش های 2۰ گانه رتبه بندی شده “عدم وجود سامانه های شناسایی فعالیت های تجاری 
“عدم وجود ضرائب و نرخ گذاری مالیات اعمالی بر درآمد مشمول مالیات تجارت الکترونیک و پایه های جدید مالیاتی 
در تجارت الکترونیک” و “نبود قوانین و آیین نامه های مربوط به شناسایی، رسیدگی و تشخیص وصول مالیات بر درآمد 
کسب و کارها و مبادالت الکترونیک” با امتیاز 97/۰ اصلی ترین چالش ها شناسایی شدند. پس از آن “نبود آیین نامه های 
الکترونیک” و “عدم وجود مقررات  مربوط به شیوه نگهداری اسناد”، “دفاتر و مدارک مالی قابل استناد در تجارت 
مربوط به صدور صورت حساب ها و تنظیم صورت های مالی الکترونیکی” با کسب امتیاز96/۰ در درجه اهمیت بعدی 

واقع می باشد.
میان  الزم  تعامالت  “عدم  برخط”،  شکل  به  الکترونیک  مبادالت  بر  مالیات  محاسباتی  سامانه های  ایجاد  “عدم 
مالی  چرخش  به  دسترسی  “عدم  و  پرداخت ها”  و  حساب ها  رهگیری  برای  مالیاتی  امور  سازمان  و  مرکزی  بانک 
حساب های فعاالن در مبادالت الکترونی و نبود مقررات و استانداردهای مربوط به حسابرسی مالیاتی فعاالن حوزه 

تجارت الکترونیک” در درجه سوم اهمیت با اخذ امیتاز 95/۰ قرار دارد. 
نخبگان “عدم سیاست گذاری مناسب برای ضابطه مند نمودن ثبت دامنه و URL )ارائه هویت اصلی و محل اقامت 
قانونی در زمان ثبت دامنه(”، “عدم وجود تشکیالت مالیات ستانی الکترونیک در ساختار سازمانی سازمان امور مالیاتی 
کشور و ادارا تابعه” عدم امکان تعیین اقامتگاه قانونی فعاالن حوزه تجارت الکترونیک” عدم امکان شناسایی فعاالن 
حوزه تجارت الکترونیک” و “عدم الزام امضاء الکترونیک در مبادالت برخط و الکترونیک” را به عنوان چالش های رتبه 

چهارم دسته بندی نمودند.
تجارت  اصالت صورت حساب های  احراز  مناسب جهت  کار  و  ساز  وجود  امتیازات مشخص شد”عدم  بررسی  با 
الکترونیک” خود به تنهایی پنچمین اولویت چالش ها را با امتیاز 93/۰شامل شده است و “عدم سیاست گذاری الزم در 
خصوص برقراری تعامالت بین المللی مربوط به مالیات ستانی الکترونیک ازجمله تفاهم نامه های اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف در مبادالت الکترونیک”، “عدم وجود تعامالت مورد نیاز میان سازمان و مراکز ذی صالح”، “عدم الزام فعاالت 
تجارت الکترونیک به استفاده از صندوق های الکترونیک فروش”، “عدم تدوین عنوان و سرفصل دروس دانشگاهی ویژه 
دانش جویان حوزه مالیات” و “عدم وجود آئین نامه های مربوط شناسایی منابع درآمدی در تجارت الکترونیک” با نمره 

92/۰ دارای جایگاه ششم اهمیت مشخص شد.
در انتها چالش “عدم وجود آموزش های تخصصی ویژه کادر مالیاتی به منظور آشنایی ضوابط قوانین و مقررات و 

شیوه های اخذ مالیات بر تجارت الکترونیک” با کسب انتیاز 77/۰ در جایگاه آخر از لحاظ اهمیت قرار گرفت.
نتایج ارزیابي و رتبه بندی چالش های مشخص شده نهایی پژوهش در جدول شماره 6 و همچنین اشکال شماره 

5 تا 9 جمع بندي و ارائه شده است.

 سنجش پایایی تحقیق اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه از نوع تحقیقات کیفی است برای بررسی 
پایایی این تحقیق از مفهوم پایایی استفاده کرده و پایایی آن اثبات می شود. مفهوم پایایی این است که اگر 

این منظور مجموع  به  بماند.  ثابت  پایدار و  نتیجه آن  انجام آزمایش تکرار شود،  بار دیگر نمونه گیری و  چندین 
اختالف مثبت ارزیابی دوم با اول را بدست می آوریم.
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جدول 6- جمع بندی نتایج

شکل 5
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شکل 6

شکل 7
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شکل 8

شکل 9
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ب( پیشنهاد
با بررسی چالش های احصائی در اخذ مالیات بر تجارت الکترونیک پیشنهادات زیر از سوی محقق در راستای بهبود 

شرایط اخذ مالیات در این حوزه ارائه می گردد:
۱( ایجاد ساختار مناسب و مرتبط با اخذ مالیات بر کسب و کار الکترونیک در سازمان امور مالیاتی کشور به منظور 
، سازماندهی، سیاست گذاری و پیگیری فرآیندهای اجرایی مالیات بر کسب و کار الکترونیک و فعالیت های اقتصادی 

در فضای سایبر؛
2( ایجاد سازوکار تعاملی و قانونمند الزم میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای رهگیری حساب ها و 

پرداخت ها و دسترسی به چرخش مالی حساب های فعاالن در مبادالت الکترونیک؛
3( ایجاد سیاست گذاری مناسب برای ضابطه مند نمودن ثبت دامنه و URL )ارائه هویت اصلی و محل اقامت 
قانونی در زمان ثبت دامنه( و ایجاد هماهنگی الزم با وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین وزارت ارتباطات و 

بانک مرکزی در این خصوص؛
۴( استفاده از مشوق های مالیاتی )به طور مثال مالیات بر درآمد( در ابتدای امر برای فعاالن تجارت الکترونیک 
با شرط رعایت الزامات و استانداردهای سازمان امور مالیاتی کشور به منظور استفاده از رهگیری خرید و فروش های 

اینترنتی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده؛
به  الکترونیکی  اعتماد  نماد  اخذ  و  تجاری در فضای سایبری  فعالیت  اعطای مجوز  و  نمودن صدور  5( مشروط 
ثبت نام در پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی، تشکیل پرونده مالیاتی همچنین اخذ گواهی موضوع ماده ۱86 قانون 

مالیات های مستقیم؛
الکترونیک در طراحی فرم های مربوط به سامانه  6( مد نظر قراردادن فعالیت های تجاری در حوزه سایبری و 
معامالت فصلی و فرم های اظهارنامه مالیاتی متناسب با فعالیت های اقتصادی در این حوزه و الزام به درج اطالعات 

مربوط به کسب و کارهای حوزه فضای مجازی؛
7( الزام بنگاه ها و فعاالن تجارت الکترونیکی به نصب و راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش الکترونیک؛

8( تصویب قوانین الزم در زمینه تعریف اقامت در فضای مجازی؛
9( عضویت سازمان امور مالیاتی در کمیته توسعه تجارت الکترونیکی و سایر مراجع مرتبط؛

۱۰( ایجاد سازوکار مناسب جهت رصد فعالیت در حوزه کسب و کار الکترونیکی به شکل برخط
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6- منابع:
ایران،  الکترونیکی  تجارت  در  مالیات  رویکرد   ،)۱395( جهانبخشی،  عیسوند  مینا  و  عباس  آزادی، 
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، 

دانشگاه تبریز
رهیافت،  دهد.  می  تغییر  را  دانشگاهها  استراتژی  کارآفرینی  آیا   .)۱382( محمود  داریانی،  احمدپور 

شماره 29، 
احمدپور داریانی، محمود. کارآفرینی )۱379(: تعاریف، نظریات و الگوها- تهران 

موسوی، سید محمود، )۱382( نقش کارآفرینی در توسعه صنعتی و اقتصادی، مجله رهیافت[، شماره 29، 
اسفندیاری فرد, شیوا، )۱39۰(، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک، فناوری اطالعات، اولین کنفرانس تخصصی 

بیمه الکترونیکی، تهران، 
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حمود زاده محمود، حسن زاده محمد )۱385(. مالیات بر تجارت الکترونیکی: مقدمه ای بر تدوین قانون مالیات بر 

تجارت الکترونیکی در ایران. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی ۱۴ )37 و 38( 
طیب نیا علی، سیاوشی سمیه )۱388(. مالیات ستانی از تجارت الکترونیکی در ایران. پژوهشنامه مالیات- ۱7 )7(

عظیمی طالقانی، فرهاد. )۱393( اقتصاد دانش مدار، تهران: مجله تدبیر، شماره ۱22
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Abstract: 
Generally, the assessment and collection of taxes in most countries of the world 

are based on the transactions of tangible goods and services.   However, nowadays 
with the expansion of the domain of the ITC, Cyberspace and internet functions in all 
the areas of individual and social life of people, we are witnessing a new application 
of this technology in economy, namely the use of economic electronic devices in 
the transition of traditional transactions towards the electronic commerce.  On the 
other hand, one of the new and potential tax resources is the taxation of such a great 
volume of electronic commerce.  However, taxation of electronic transactions in 
our country is confronted with numerous challenges.  Due to their significance, the 
challenges of taxation of electronic commerce are analyzed in the present Study, 
based on scientific interviews with tax, IT and electronic commerce experts, using 
the Delphi method for the collection of opinions and obtaining congruency of experts 
of the aforesaid fields and their consensus on the subject.  Firstly, the most important 
challenges of the taxation of electronic commerce in our Country were divided in 
three areas of: policy making, laws and regulations, and administrative processes, 
which were duly categorized in 20 parameters.  In order to specify the most 
significant challenges and evaluation of the results of the former processes, the Fuzzy 
Delphi Techniques, particularly the Triangular Fuzzy Number3, were used to draft 
a questionnaire of the challenges.  Subsequently, the questionnaire was distributed 
among the aforementioned experts. After three times of evaluation, the challenges 
were prioritized.  

Keywords: electronic commerce, taxation, electronic commerce taxation 
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چکیده
از آنجائیکه رشد اقتصادی بر بسیاری از شاخص های اقتصادی از قبیل اشتغال، فقر ، توزیع درآمد، سالمت و غیره 
اثر می گذارد بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر گذار هستند از اهمیت باالیی برخوردار می باشند. اهمیت این 
مسئله در کشورهای در حال توسعه که بطور چشمگیری با این مشکالت مواجه هستند دو چندان می شود. با توجه به 
فراگیر شدن مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای در حال توسعه و کمبود تحقیقات در خصوص آثار این نوع مالیات بر 
متغییرهای اقتصادی خصوصا رشد اقتصادی، نیاز به چنین مطالعاتی را برجسته تر می کند . در این مقاله با بکارگیری 
پنلی از 62 کشور در حال توسعه و روش GMM-system اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر رشد اقتصادی و منابع 
آن شامل رشد تجمع سرمایه و رشد بهره وری مورد بررسی قرار دادیم. نتایج حاصله منطبق با تحقیقات پیشین بود 

و حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی و منابع آن بود. 

کلمات کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، رشد اقتصادی، تجمع سرمایه، رشد بهره وری، کشورهای در حال توسعه

بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی 
مطالعه موردی: کشورهای در حال توسعه و ایران

سید حسین غفاریان کالهی1

۱( مشهد- بلوار سید رضی- سید رضی -22پالک 2۴۱ کدپستی 9۱888۴9۱98 
تلفن: ۰5۱36۰62227 - ۰9۱5۱۱975۴6

دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه UPM مالزی 
رئیس گروه حسابرسی مالیاتی خراسان رضوی

ghaffarian111@gmail.com
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1) Smith et al.
2) Ibadin & Oladipupo; Jayakumar
3) Onwuchekwa & Aruwa
4) Adhikari; Simionescu & Albu; Pant

5) Lao-Araya; Brhane
6) Bird

1- مقدمه
به  دنبال برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در راستای طرح آزادسازی اقتصادی و کاهش تعرفه های 

گمرکی مالیات برارزش افزوده به کشورهای در حال توسعه معرفی گردید )اسمیت و همکاران۱، 2۰۱۱(.   
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر مصرف است که بر افزایش افزوده کاالها و خدمات در طول دوره تولید 

یا عرضه وضع می گردد )ایبادین و اوالدیپوپو، 2۰۱5 :3۴5 ؛ جایاکومار2، 2۰۱2(.  
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر روی ارزش اضافه شده کاال یا خدمات در هر مرحله از تولید یا توزیع  می 
باشد و سرانجام  به مصرف کننده نهایی منتقل می شود. چون مصرف کننده نهایی نمی تواند مالیات پرداخت شده بر 
روی کاالها و خدمات را دریافت کند بار نهایی مالیات به آخرین فردی که کاالها و خدمات را مصرف می کند تحمیل 
می گردد. تولید کنندگان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بر روی کاالها و خدماتی که در تولید واسطه هستند و به 
عنوان قسمتی از فرایند تولید استفاده می شوند را مجددا از مصرف کننده و یا تولید کننده بعدی دریافت می کنند 

)اونوچکوا و آرووا3، 2۰۱۴ :62(. 
مالیات بر ارزش افزوده ایی که توسط شرکتها و اشخاص در هنگام خرید کاالها و خدمات ورودی پرداخت می 
کنند بعنوان اعتبار مالیاتی محاسبه می گردد. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده ایی که بر کاالهای واسطه ایی تعلق می 
گیرد در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کاالی نهایی لحاظ می گردد. در نتیجه ما دچار مالیات آبشاری یا مالیات بر 

مالیات نمی شویم)آدهیکاری، 2۰۱5؛ سیمونسکیو، 2۰۱6 :85۰ ؛ پانت۴، 2۰۱6 :۱82(. 
مکانیسم اعتبار اجازه می دهد که فروشندگان برای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بر روی خریدهای کاالها و 
خدماتی که در تولید کاالهایشان نقش دارند اعتبار مالیاتی ادعا کنند. بشرط اینکه فروشندگان برای کاالهای خریداری 
شده فاکتور ارائه کنند این اعتبار مالیاتی قابل محاسبه است. در نتیجه مالیات بر ارزش افزوده فرار مالیاتی را کاهش 
می دهد زیرا مالیات دهندگان اصرار به گرفتن فاکتور در هنگام خرید دارند تا بعدا به عنوان اعتبار مالیاتی مورد 
استفاده قرار گیرند. از آنجائیکه درهر معامله ایی نیاز به فاکتور می باشد لذا همه افراد در جریان مبادله کاال و خدمات 

یکدیگر را کنترل می کنند )الئو، 2۰۰8؛ برهان5، 2۰۱3(. 
مالیات بر ارزش افزوده چون بر تصمیمات بین مصرف و پس انداز تاثیری ندارد یکی از مهمترین انواع مالیاتها است 
و  می تواند از طریق افزایش نرخ تولید بر رشد اقتصادی کشور اثر بگذارد. از دیگر مزایای مالیات بر ارزش افزوده عدم 
ایجاد اثر آبشاری است که گاهی اوقات با وجود مالیات بر مصرف اتفاق می افتد که این به دلیل اعتبار خرید فروشنده 

در قبال کاالهای خریداری شده در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده می باشد )اسمیت و همکاران(.  
اعتقاد  بر این است که مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم مالیاتی کارآمد است زیرا در کسب درآمد مالیاتی 

کارآمد است،  با سیستم های اقتصادی جهانی منطبق است و از نظر اجرایی بسیار ساده است )بیرد6، 2۰۰5(. 
طبق تحقیقات صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مالیات بر ارزش افزوده بهترین سیستم 
مالیاتی در جهت درآمد زایی برای دولتها می باشد. بنابراین مالیات بر ارزش افزوده می تواند مهمترین منبع برای درآمد 

در اقتصاد باشد بشرط اینکه بطور موثر و کارآمد اجرا گردد)بیرد و همکاران، 2۰۰5(. 
رشد  بر  که  عواملی  شناخت  بنابراین  هستند  روبرو  آن  با  دولتها  که  است  مسائلی  مهمترین  از  اقتصادی  رشد 

اقتصادی اثر می گذارند برای اقتصاددانان و سیاستگذاران از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد. 
موثر در رشد  از دیگر عوامل  بهره وری حاصل می شود.  و  فیزیکی(  و  از تجمع سرمایه)انسانی  اقتصادی  رشد 

اقتصادی می توان به بهره وری اشاره کرد که منجر به افزایش پتانسیل تولید می شود. 
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1) Myles
2) Leibfritz et al.

افزایش مالیات میتواند تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد زیرا افزایش مالیات منجر به کاهش سرمایه 
گذاری و کاهش تحقیق و توسعه می شود . کاهش این دو عامل منجر به کاهش تجمع سرمایه و نوآوری می شود و 
در نتیجه کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر میتوان تاثیر مثبت مالیات بر رشد اقتصادی 
را در نظر گرفت چونکه افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند منجر به افزایش زیر ساختهای اقتصادی از قبیل آموزش 

عمومی و سالمت و غیره میگردد که این عوامل منجر به رشد اقتصادی می شود)میلز۱، 2۰۰7(. 
مالیات بر ارزش افزوده از چندین راه می تواند بر رشد اقتصادی اثر بگذارد:

مالیات بر ارزش افزوده میتواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد. همانطور که قبال گفته شد افزایش در درآمد   -۱
مالیاتی منجر به افزایش زیر ساختهای اقتصادی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی می گردد. 

با توجه به دامنه گسترده مالیات بر ارزش افزوده سایر مالیاتها حذف می گردد که این منجر به افزایش عرضه   -2
کار و رشد بهره وری می گردد)لیبفریتز2، ۱997(. 

مالیات بر ارزش افزوده چون نوعی مالیات بر مصرف است می تواند منجر به کاهش مصرف شده و این   -3
کاهش مصرف افرایش پس انداز را به دنبال دارد. این افزایش پس انداز تجمع سرمایه را بدنبال خواهد داشت و در 

نتیجه با افزایش تجمع سرمایه رشد اقتصادی حاصل می گردد)میلز،2۰۰7(. 
در این مطالعه ابتدا مروری می کنیم بر تاریخچه اجرای مالیات بر افروده در ایران سپس کارهای انجام شده قبلی 
مورد بررسی قرار می گیرد پس از مشخص کردن فرضیه تحقیق، روش تحقیق را که شامل تئوری تحقیق، تصریح 
مدل، جمع آوری داده ها و روش تخمین مدل می شود را بررسی می کنیم. بعد از آن نتایج برآورد مدل بر اساس 
فروض تحقیق بیان می گردد. این نتایج با توجه به سایر مطالعات انجام شده مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت 

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.

2- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران
 الیحه مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در دی ماه  سال ۱366 تقدیم مجلس شورای اسالمی گردید. الیحه 
مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از اعمال نظرات به صحن علنی مجلس ارائه گردید 
ولی پس از تصویب 6 ماده از آن به تقاضای دولت به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت ها و مشکالت اقتصادی ناشی 
از جنگ تحمیلی، دولت الیحه مربوطه را از مجلس شورای اسالمی پس گرفت. در سال ۱37۰ دپارتمان امور مالی 
صندوق بین المللی پول نیز، اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده را توصیه نمود. با توجه به احساس نیاز و نظرات 
کارشناسان و متخصصین داخلی و بین المللی در رابطه با برقراری چنین نظام مالیاتی، برنامه استقرار این نظام مالیاتی 
در اواخر دهه ۱37۰ مجددا در دستور کار دولت جمهوری اسالمی قرار گرفت و نهایتا الیحه مربوطه تدوین و پس از 
سیر طوالنی خود در شهریور ۱38۱ به تصویب هیات وزیران رسید و در مهر ماه همان سال به مجلس شورای اسالمی 
ارائه شد و نهایتا در اردیبهشت ماه سال ۱387 به تصویب مجلس رسید. و از تاریخ ۱387/7/۱ در کشور به اجرا درآمد.

ارائه خدمات )به  استثنای موارد معاف در  ایران مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف و بر عرضه کاالها و  در 
ماده ۱2 قانون( به روش تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر صدور صورتحساب )به جهت مستند سازی و شفاف سازی 
فعالیت های اقتصادی( با رویکرد اصل مقصد )اعمال و معافیت و نرخ صفر بر صادرات کاال و خدمات با هدف بهبود 

تراز تجاری کشور( اجرا می شود. 
تا سال ۱396 طی هفت مرحله فراخوان، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات بر ارزش افزوده گردیده اند. 
در طی این سالها سهم مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است بطوریکه در سال ۱396 مالیات 

بر ارزش افزوده 52 درصد از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است 
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3- تاریخچه تحقیق
1-3 مروری بر تحقیقات تئوری

نظریه رشد نئوکالسیکها بر اساس تحقیقات جامع در حوزه رشد اقتصادی در اواخر دهه ۱95۰ و ۱96۰ معرفی 
شد. در این خصوص می توان  از روبرت سولو، اقتصاد دان امریکایی، و جی ای مد، اقتصاد دان انگلیسی، به عنوان 
نظریه پردازان برجسته این تئوری نام برد.  محوریت رشد اقتصادی در این تئوری مبتنی بر تجمع سرمایه می باشد. 

در مدل رشد نئوکالسیک تولید بر اساس دو عامل نیروی کار و سرمایه ایجاد می شود. 
به عنوان یک تئوری اقتصادی، تئوری نئوکالسیکها نشان میدهد که چطور رشد اقتصادی با سه عامل نیروی کار، 
سرمایه و تکنولوژی بدست می آید. بر اساس این تئوری با تغییر دادن مقدار نیروی کار و سرمایه در تابع تولید می 
توانیم یک سطح تعادلی را بدست بیاوریم. در این تئوری بحث می شود که تغییرات تکنولوژی ممکن است روی اقتصاد 

یک اثر بزرگ داشته باشد بطوریکه بدون این تغییرات رشد اقتصادی غیرممکن می شود )واتاکو۱، 2۰۱6(.  
وقتی که سرمایه و نیروی کار با یک نرخ یکسان رشد می کنند رشد پایدار بدست می آید. در این حالت سرانه 
تولید نیروی کار و سرانه سرمایه نیروی کار ثابت می ماند. اقتصادانان نئوکالسیک معتقدند که به منظور رشد نرخ 
روند عالوه بر افزایش عرضه نیروی کار به یک نرخ باالتری از بهره وری نیروی کار و سرمایه نیز نیاز است.  تفاوت در 
سرعت تغییرات تکنولوژی در میان کشورهای مختلف می تواند تفاوت نرخهای رشد مشاهده شده در این کشورها را 

توجیه کند)مارشال و همکاران2، 2۰۱5 :236(.  

3-2 مروری بر تحقیقات تجربی
1-2-3 تحقیقات خارجی

پستل و سامر3)2۰۱7( در تحقیقی به این نتیجه رسیدن که  اعمال مالیات بر درآمد سرمایه در تصمیم گیری 
مرتبط با پس انداز اثر بدی می گذارد. برعکس مالیات بر مصرف در تصمیمات مرتبط با پس انداز خنثی عمل می 
کنند در نتیجه با کاهش مالیات بر درآمد سرمایه و افزایش مالیات بر مصرف پیش بینی می شود پس انداز افزایش 

یابد که این افزایش پس انداز منجر به رشد اقتصادی بیشتر می شود. 
در تحقیقی دیگر چن، راملی و کریم۴)2۰۱7(  نقش دولت را در توسعه اقتصادی خصوصا در کشورهای در حال 
توسعه که مشخصا  داری بازارهای معیوب و اطالعات ناقص می باشند غیر قابل دانستند. آنها اثر بهره وری هزینه 
های دولت را بر رشد اقتصادی  ۱۱5 کشور با سیستم مالیات بر ارزش افزوده، مورد بررسی قراردادند. با استفاده از 
روش GMM دو مرحله ایی نتیجه گرفتند که رشد اقتصادی بوسیله بهروه وری هزینه های دولت صورت می گیرد 
و سیستم مالیات بر ارزش افزوده اثر بهره وری هزینه های دولت را بر رشد اقتصادی افزایش می دهد. همچنین انها 
نتیجه گرفتند که سیستم مالیات بر ارزش افزوده  در انظباط دولت برای جمع آوری و مدیریت درآمد مالیاتی موثر 
است.  با این وجود، دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی باالتر بایستی اطمینان حاصل کند که هزینه های عمومی 

به بخش های تولیدی هدایت شده است.
در تحقیقی مشابه آدگبی و همکاران5 )2۰۱6( اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر اقتصاد نیجریه بررسی کردند. آنها 
با استفاده از دیتاهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و GDP بین سالهای ۱99۴ تا 2۰۱5 رابطه بین ایندو را مورد 
بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که یک رابطه مثبت بین مالیات بر ارزش افزوده و GDP وجود دارد. بر اساس 
ضرایب مدل یک افزایش یک درصدی در مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش ۰,88 درصدی در تولید ناخالص 

داخلی می شود.
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در خصوص اثر افزایش درأمد مالیاتی ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده آفیش۱)2۰۱5( اثر مالیات بر 
ارزش افزوده را بر روی رشد اقتصادی در بین سالهای ۱99۴ و 2۰۱2 بررسی کرد. با بکارگیری روش OLS یک 
رابطه مثبت از مالیات بر ارزش افزوده بر روی درامد مالیاتی در دوره مورد نظر مشاهده گردید. با بررسی رابطه بین 
مالیات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادی نتایج یک اثر مثبت و معنی دار بین ایندو را نشان دادند همچنین آفیش 
پیشنهاد که دولت بایستی درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه زیر ساختهای اقتصادی 

بکار گیرد.  
 در مقاله ایی مشابه  اثر مالیات بر ارزش افزوده بر روی تولید ناخالص داخلی و درآمد مالیاتی در نیجریه توسط 
امانوئل2)2۰۱3( مورد بررسی قرار گرفت. او دو فرضیه را مورد آزمون قرار داد اول اینکه مالیات بر ارزش افزوده اثر 
معنی داری بر روی تولید ناخالص داخلی ندارد و دوم اینکه مالیات بر ارزش افزوده اثری بر درآمد مالیاتی ندارد. برای 
یک دوره بین سالهای ۱99۴ تا 2۰۱۰ نویسنده یک مدل رگرسیون ساده خطی را بکار برد. وی با بکارگیری نرم افزار 
SPSS داده های سری زمانی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ، تولید ناخالص داخلی و درآمد کل را آنالیز کرد. هر 

دو فرض مورد آزمایش مورد قبول قرار گرفتند. 
در مطالعه دیگری در نیجریه، النگ و همکاران3 )2۰۰9( اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر رشد اقتصادی بررسی 
کردند. برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات استفاده شد. نتایج نشان داد که یک رابطه مثبت قوی بین مالیات 
بر ارزش افزوده و رشد اقتصادی وجود دارد. نتاایج همچنین یک رابطه مثبت بین مالیات بر ارزش افزوده و درآمد 

مالیاتی را نشان داد.
در برخی دیگر از تحقیقات اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر منابع رشد اقتصادی مورد توجه قرار دادند از جمله 
جیانگ و جیانگ۴)2۰۱۴( اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بهره وری در چین به کمک یه تخمین یک مرحله 
ایی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده اثر معنی دار و مثبتی بر روی بهره وری دارد. 
نویسندگان علت این رابطه را انعطاف پذیری سیستم مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر مالیاتها باشد. از طرف 
دیگر مالیات بر ارزش افزوده اثر منفی بر تحقیق و توسعه نشان داد که آنها دلیل آنرا این دانستندکه  تحقیق و توسعه 
با ریسک همراه است ، اما مالیات بر ارزش افزوده، امتیازات مالیاتی کافی برای تحقیق و توسعه فناوری ارائه نمی 
کند. در مجموع اثر سهم مالیات بر ارزش افزوده در ساختار مالیاتی چین بر بهره وری نامشخص است و نویسندگان 
متذکر شدند که بایستی درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده در بخش تحقیق و توسعه و تربیت نیروی متخصص 

کار لحاظ گردد.
الم و ال- قنانی5)2۰۱3( اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر تجمع سرمایه بررسی کردند و نشان دادند که با افزایش 
مالیات بر ارزش افزوده مصرف کاهش می یابد. این کاهش در مصرف منجر به افزایش پس انداز می شود که در نتیجه 

آن سرمایه افزایش می یابد. 
در تحقیقی مشابه میکی6 )2۰۱۱( نشان داد که مالیاتهای مصرف میتواند پس انداز را تقویت کند با افزایش پس 
انداز سرمایه گذاری و در نتیجه آن رشد اقتصادی ایجاد می شود. عالوه بر این نویسنده بیان کرد که چنین مالیاتهایی 

بر تصمیمات کار و استراحت افراد تاثیری ندارد.
اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر تجمع سرمایه و رفاه افراد ثروتمند و فقیر چین توسط شانگالین7)2۰۰8( مورد 
مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر  اصالح مالیات بر ارزش افزوده در چین بر روی تجمع سرمایه و رفاه افراد 
ثروتمند و فقیر بستگی به روش بکار گرفته شده برای جبران کاهش درآمد مالیاتی ایجاد شده به شرح ذیل را دارد:

۱- اصالحات بر مالیات بر ارزش افزوده که مالیات بر سرمایه گذاری را از پایه مالیاتی خارج می کند باعث می 
شود که نرخ بهره کاهش، نرخ دستمزد افزایش، نسبت تولید به نیروی کار و نسبت سرمایه به نیروی کار افزایش یابد 

و مورد قبول هم ثروتمندان و هم فقرا می باشد.
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2-اصالحات بر مالیات بر ارزش افزوده که همراه با تغییرات در مالیات بر درآمد نیروی کار باشد نرخ بهره 
را کاهش می دهد و نسبت سرمایه و تولید به نیروی کار را افزایش می دهد. 

3- اصالحات بر مالیات بر ارزش افزوده که همراه با پرداختهای انتقالی به فقرا باشد اگر همزمان برا اقشار پردرآمد 
و کم درآمد اجرا شود بر نرخ بهره و نسبت سرمایه و تولید به نیروی کار تاثیر می گذارد.

در مطالعه ایی دیگر ال- قنانی۱)2۰۰6( رابطه بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد سرمایه  و رشد بهره وری را در 
۱5 کشور اروپایی بررسی کرد. یافته ها نشان داد که مالیات بر ارزش افزوده یک اثر مثبت و معنی دار بر رشد سرمایه 

دارد اما در ارتباط با رشد بهره وری اثر معنی داری مشاهده نگردید. 

3-2-2 تحقیقات داخل ایران
با توجه به اینکه از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران مدت زمان زیادی نمی گذرد تحقیقات جامعی در این 

حوزه صورت نگرفته است. 
محمد حسن قلی زاده و همکاران )۱397( اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی کشور در سالها ۱386 تا 
۱396 را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه برای اندازه گیری رشد اقتصادی از تولید نالخالص داخلی به قیمت 
ثابت سال ۱83۱ و قیمت جاری استفاده شد. فرضیه های تحقیق مبنی بر قیمت ثابت و جاری تولید ناخالص داخلی 
به دو دسته تقسیم شدند. نتایج نشان داد که بین مالیات بر ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 
۱38۱ و همچنین بین مالیات بر ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری رابطه مستقیم و معناداری 

وجود دارد.  
در همین رابطه پرویز محمد زاده و فرهاد عزیزی)۱39۴( به بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی 
ایران را طی سالهای ۱393-۱387 پرداختند. آنها در این تحقیق از داده های فصلی بانک مرکزی در خصوص مالیات 
بر ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی استفاده کرده و بصورت سری زمانی تخمین زدند. نتایج حاکی از یک تاثیر 

مثبت و معنی دار مالیات بر ارزش افزوده بر تولید ناخالص داخلی بود. 
در مقاله ایی مشابه هادی قوامی و همکاران )۱396( تاثیر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم بر رشد 
اقتصادی ایران را ارزیابی کردند. در این تحقیق بر اساس داده های سری زمانی سالهای ۱395-۱353 برای اقتصاد 
ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی )ARDL( مدل برآورد گردید. نتایج نشان داد که در 
کوتاه مدت متغییر مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی 
دارد و در بلند مدت اگرچه تاثیر مالیات های مستقیم بر تولید ناخالص داخلی همچنان منفی است اما تاثیر مالیات 

بر ارزش افزوده بر تولید مثبت می باشد.
 VAR در تحقیقی متفاوت مسعود زراعتکار و زهرا زراعتکار )۱39۴( با استفاده از داده های سری زمانی و با روش
به تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ایران پرداختند. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که مالیات بر 
ارزش افزوده باعث کاهش رشد اقتصادی گردیده است. بطور که با افزایش یک واحد در مالیات بر ارزش افزوده رشد 

اقتصادی ۰,۴3 کاهش نشان داده است. 
از منظری دیگر تیمور رحمانی و پوریا اصفهانی )۱396( تاثیر مالیات بر ارزش افزوده را بر رشد اقتصادی و توزیع 
درآمد با استفاده از داده های سه گروه از کشورهای OECD ، در حال توسعه و منتخبی از کشورهای در حال توسعه 
و توسعه یافته با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و داده های برش مقطعی مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش مالیات بر ارزش افزوده در کل نمونه و کشورهای در حال توسعه موجب 
بهبود توزیع درآمد میشود و بر روی توزیع درآمد در کشورهای OECD بی تاثیر است. همچنین، افزایش مالیات بر 

ارز ش افزوده  بر روی رشد اقتصادی در هر 3 گروه از کشورها بی تاثیر است. 
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همچنین مهدی بهنامیان و همکاران )۱39۴( به بررسی عوامل موثر بر مالیات کل و مالیات بر ارزش افزوده در 
سطح استانهای مختلف کشور و مقایسه نتایج حاصله در دوره زمانی ۱39۱-۱385 پرداخته اند. آنها ابتدا برای تمامی 
استانهای مورد بررسی یک مدل کلی برآورد کردند و سپس جهت بررسی دقیق تر، استانها را به دو گروه استانهای 
توسعه یافته و استانهای کمتر توسعه یافته تقسیم کردند و نتایج رگرسیونها را با هم مقایسه کردند. نتایج حاکی از آن 

بود که پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای مالیاتی کشور رشد چشمگیری داشته است.   
پویا سیفی و همکاران )۱392( رابطه بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادی را در گروهی از کشورهای در 
حال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار دادند. آنها با بکارگیری مدل پنل دیتا و روش GMM نتیجه گرفتند که 
مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. هرچند اثر این نوع مالیات بر رشد اقتصادی 
در کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه بیشتر است که دلیل آنرا ناشی از نرخ های باالتر و شرایط 

مساعد اقتصادی کشورهای توسعه یافته ذکر کردند.  
با بررسی پیشینه تحقیق مشخص می گردد که تحقیقات صورت گرفته اکثرا در مورد کشورهای در حال توسعه 
بوده و یا به صورت موردی در خصوص یک کشور خاص صورت گرفته است. همچنین هیچکدام از آنها تاثیر مالیات 
بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی را از منظر منابع رشد اقتصادی یعنی تجمع رشد سرمایه و بهره وری بطور همزمان 
بررسی نکرده است. در این تحقیق تالش گردیده است اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر رشد اقتصادی و منابع آن در 

کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار دهیم.  

4- فرضیه تحقیق
در این تحقیق عالوه بر اینکه میخواهیم بدانیم آیا مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی اثر دارد یا نه اثر این 

نوع مالیات را بر منابع رشد اقتصادی نیز بررسی می کنیم. بنابراین فرضیات تحقیق عبارتند از:
مالیات بر ارزش افزوده اثر مثبتی  بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارد.   -۱

بهره وری در  و  فیزیکی سرمایه  اقتصادی شامل تجمع  منابع رشد  بر  اثر مثبتی  افزوده  ارزش  بر  مالیات   -2
کشورهای در حال توسعه دارد. 

5- روش تحقیق
1-5 تئوری تحقیق

 )ty( ساختار مالیاتی در انگیزه های افراد برای مصرف و پس انداز تاثیر می گذارد. با افزایش نرخ مالیات بر درآمد
مقدار درآمد قابل تصرف کاهش می یابد که در نتیجه آن مقدار پس انداز و مصرف کاهش می یابد. در حالیکه با 
افزایش نرخ مالیاتی بر مصرف )tc( بدلیل اینکه هزینه مصرف کاالها افزایش می یابد میزان مصرف کاهش یافته و 
در نتیجه پس انداز افزایش می یابد که به تبع آن افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را بدنبال خواهد 

داشت. روابط فوق را می توان به صورت زیر نشان داد: 
                                                                                    )۱(      

روابط بین پس انداز، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی یکی از هدفهای اصلی در اصالحات مالیاتی است که توصیه 
به کاهش مالیات بر درآمد و افزایش مالیات بر مصرف به منظور افزایش فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش پس انداز 
دارد. در یک مدل نئوکالسیک با مصرف در دوزمان و بازار رقابتی، درآمد حال )Y1( برابر است با مجموع مصرف حال 
)C1( و پس انداز حال (Y1 = C1 + S) در حالیکه مصرف آینده حاصل درآمد آینده و پس انداز دوره قبل و نرخ 
بهره می باشد ]C2= Y2 + S (1 + r)[ . بنابراین میتوان گفت مصرف کل عمر برابر است با درآمد کل عمر یعنی:

                                     )2( 

با اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ )tc(، قیمت مصرف از یک به )tc+1( تغییر می کند و داریم: 

                                       )3( 
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با این مدل ساده مشخص می گردد که یک تغییر سیستم مالیاتی به سمت مالیات بر مصرف منجر به کاهش 
مصرف حال و افزایش پس انداز می گردد. همچنین افزایش نرخ بهره باعث یک اثر جانشینی پس انداز نسبت به 

مصرف می گردد )سویک۱، 2۰۱5(. 
تعداد زیادی از شرکتهای رقابتی بخش تولید در اقتصاد را تشکیل می دهند. در اقتصاد دو بخش تولید کاال)مدل۴( 

و بخش تحقیق و توسعه که در آن نقش تکنولوژی را در تولید مشخص می کند )مدل 5(

                                                                                                        )۴(
                                                                                                               

                                                            )5(

که در آن :
Yt تولید          

Kt سرمایه           
Lt نیروی کار
At تکنولوژی

A0 دانش اولیه
(fk-1 ) سهم سرمایه استفاده شده در تولید کاال

fk سهم سرمایه استفاده شده در بهره وری
(fL-1 ) سهم نیروی کار استفاده شده در تولید کاال

fL سهم نیروی کار استفاده شده در بهره وری

با فرض اینکه تابع تولید از نوع بازده ثابت نسبت به مقیاس )CRS( باشد دو طرف تابع )۴( را بر Lt تقسیم کرده 
و لگاریتم می گیریم. در نتیجه داریم: 

)6(                    

جائیکه داریم:
ytو kt و at به ترتیب نشانده سرانه سرمایه نیروی کار ، سرانه تولید نیروی کار و سرانه تکنولوژی نیروی کار می 

باشند. با توجه به اینکه: 
 )7(                                   

از رابطه 6 نسبت به زمان دیفرانسیل می گیریم: 
                                                                          )8(

1) Çevik, S. (2015)

( ) ( )á â
t K t t L tY 1 f K A 1 f L            0 1,     1α β α   = − − < < = −   

( )t 0, ,      t K t LA F f K f L A=

( ) ( ) ( )ln ln 1 ln 1 ln lnt K L t ty f f k aα β α β= − + − + +

tln ln k ln    ,           t t t t t

t t t

d y y d k d a aand
dt y dt k dt a

= = =


 

 ât t t

t t t

y k a
y k a

α= +
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اگر sk بیانگر بخشی از پس انداز باشد که در تجمع سرمایه استفاده می شود و  sa بخشی از پس انداز باشد که 
در تکنولوژی استفاده می گردد خواهیم داشت : 

            )9(

                     )۱۰(

                                                                           )۱۱(

                                                             )۱2(

در اینجا                          نشانده تابع پس انداز می باشد که تابعی است به ترتیب از نرخ بهره، نرخ مالیات بر 
ارزش افزوده حال و آینده 

1-1-5 اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تجمع سرمایه 
سرمایه هر واحد نیروی کار در زمان t+1 از سهم مقدار پس انداز )sk(  افراد جوان در دوره زمانی t حاصل می 

شود یعنی : 

                                                                              )۱3(

با فرض نرخ رشد جمعیت (                      ) و تعریف sk از رابطه 6 رابطه ۱۰ را بصورت زیر بازنویسی می کنیم:
                                                         )۱۴(

با توجه به رابطه فوق مشخص می شود که تغییرات سرمایه در جهت تغییرات پس انداز تحت تاثیر مالیات بر 
ارزش افزوده می باشد 

2-1-5 اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد بهره وری
بهره وری هر واحد نیروی کار در زمان  t+1 از سهم مقدار پس انداز )sa(  افراد جوان در دوره زمانی t حاصل 

می شود یعنی : 
                                                                               )۱5(

با فرض نرخ رشد جمعیت (                        ) و تعریف sa از رابطه 2۰ رابطه 3۱ را بصورت زیر بازنویسی می کنیم:
                                                              )۱6(

با توجه به رابطه فوق مشخص می شود که تغییرات بهره وری در جهت تغییرات پس انداز تحت تاثیر مالیات بر 
ارزش افزوده می باشد.

( )1 1, ,                        k k t t t ks s r whereφ ψ ψ φ+ += ∈ [ ]0,1

( ) [ ]1 1, ,               0,1a a t t t as s r whereφ ψ ψ φ+ += ∈

1k aφ φ+ =

( )1 1 , ,k a t t ts s s r ψ ψ+ ++ =

( )1 1, ,t t ts r ψ ψ+ +

1

1 1

+

+ +

=t k t t

t t

K s w L
L L

1

1 .
1

t

t

L
L n+

=
+

( )
( )
1 1

1

, ,
1

k t t t t
t

s r w
k

n
φ ψ ψ+ +

+ =
+

1

1 1

t a t t

t t

A s w L
L L

+

+ +

=

1

1 .
1

t

t

L
L n+

=
+

( )
( )
1 1

1

, ,
1

a t t t t
t

s r w
a
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φ ψ ψ+ +

+ =
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3-1-5 اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی از کانال ر شد تجمع سرمایه و رش بهره وری ایجاد می شود. با توجه 

به تعریف رشد تجمع سرمایه داریم: 
                                                                          )۱7(

که در آن: 
kt تجمع سرمایه اولیه      

t+1 تجمع سرمایه در زمان K (t+1)

با تقسیم دو طرف رابطه بر kt داریم:
                                                                               )۱8(

بنابراین اثر مالیاتهای بر ارزش افزوده حال و آینده (             ) بر روی تجمع سرمایه بوسیله معادالت ۱9 و 2۰ 
بدست می آید.

                                                              )۱9( 

                                               )2۰(
اثر مالیات بر ارزش افزوده حال و آینده را بر روی رشد بهره وری به کمک  با استفاده از همین روش میتوان 

معادالت زیر بیان کرد
                                                       )2۱(

                                                )22(
با استفاده ازمعادالت ۱9، 2۰، 2۱، 22 و همچنین با توجه به معادله 5 داریم:

                                       )23(

                                     )2۴(

کانالی که مالیات بر ارزش افزوده بر سرانه رشد اقتصادی تاثیر می گذارد توسط معادالت 23 و 2۴ بیان می شود. 
این معادالت نشان می دهند که تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ناشی از تاثیر این نوع از مالیات بر 

تجمع سرمایه و رشد بهره وری می باشد.

t t 1 tK K k+= −

t t 1 t

t t

k k k
k k

+ −
=



1,t tψ ψ +

( ) ( )t t
t 1 t

t t

k / k 1 k /
k

ψ
ψ +

 ∂
  = ∂ ∂
 ∂
 



( ) ( )t t
t 1 t 1

t 1 t

k / k 1 k /
k

ψ
ψ + +

+

 ∂
  = ∂ ∂
 ∂
 



( ) ( )t t
t 1 t

t t

a / a 1 a /
a

ψ
ψ +

 ∂
= ∂ ∂ ∂ 



( ) ( )t t
t 1 t 1

t 1 t

a / a 1 a /
a

ψ
ψ + +

+

 ∂
= ∂ ∂ ∂ 



( ) ( ) ( )t tt t t t

t t t

k / ky / y a / a
á â

ψ ψ ψ

 ∂   ∂ ∂ = +    ∂ ∂ ∂    





( ) ( ) ( )t tt t t t

t 1 t 1 t 1

k / ky / y a / a
á â

ψ ψ ψ+ + +

 ∂   ∂ ∂ = +    ∂ ∂ ∂    
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2-5 تصریح مدل
با توجه به مطالعات کسلی و همکاران۱)۱996(، بک و همکاران2 )2۰۰۰( و ریوجا و والو3 )2۰۰۴( و سایر مطالعات 

تجربی معادله رگرسیون زیر جهت تخمین فرضیات ۱ و 2 مورد استفاده قرار می گیرد. 
فرضیه )۱(:

)25(

فرضیه )2( :

 )23(

                                        )26(
در این تحقیق هدف تخمین اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی و منابع آن می باشد. به این منظور 3 

.)gPR( و رشد بهره وری )gK( رشد سرمایه ، )gG(متغییر وابسته ما عبارتند: از رشد اقتصادی
 :)gG( سرانه GDP نرخ رشد

از این متغیر که به عنوان متغییر وابسته اولین مدل ما می باشد  برای تخمین نرخ رشد اقتصادی استفاده می 
کنیم. برای محاسبه آن از نرخ رشد سرانه GDP به قیمت دالر ثابت سال 2۰۱۰ استفاده می کنیم. 

: )gk( نرخ رشد سرانه سرمایه فیزیکی
این متغیر وابسته که برای تخمین نرخ تجمع سرمایه بکار برده می شود به پیروی از مطالعات کینگ و لوین۴)۱99۴(  

از فرمول زیر استفاده می شود: 

)27(
            

در این روش میزان سرمایه اولیه صفر و نرخ استهالک (δ) 6% در نظر گرفته شده است. 
:)gPR( نرخ رشد بهره وری سرانه

این متغیر وابسته با توجه به مطالعات بک و همکاران و همچنین ریوجو و والو5)2۰۱۴( از تابع تولید نیوکالسیک 
بدست می آید: 

    )28(
                                                                  

 که در آن Y مقدار تولید، K سرمایه فیزیکی، L نیروی کار، A بهره وری و     سهم سرمایه در تولید که بربر۰/3 
در نظر گرفته می شود. با ساده سازی فرومول فوق رشد بهره وری از تابع زیر بدست می آید: 

)29(

1) Caselli et al. 
2) Beck et al.
3) Rioja & Valev
4) King, R. G. & R. Levine
5) Rioja, F. & N. Valev 

 

it it it it it it it it it it it itgK VAT TTI GZ OT INF lnHEAL TOU FDI INV INTR ε= ± − + − ± + + + ± +

15it it it it it it it it it it it itgPR VAT TTI EDU GZ OT INF gPOP L lnHEAL INTR ε= ± + − + − − + ± ± +

( ) 
, , , 11i t i t i tK I Kδ −= + −

á â
i i i iY A K L  =
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متغییرهای مستقل در این تحقیق عبارتند از: 
تحصیالت )EDU(، هزینه های مصرفی دولت )GZ(، درجه باز بودن تجارت )OT(، نرخ تورم )INF(، رشد 
جمعیت )gPOP(، نرخ نیروی کار )L15(، هزینه های توریسم )TOU(، هزینه سرانه سالمت  )LnHEL(، سرمایه 
 ،)VAT( مالیات بر ارزش افزوده ،)INTR(  نرخ واقعی بهره ،)INV( سرمایه گزاری ،)FDI( گذاری مستقیم خارجی

 .)TTI( کل درآمد مالیات بر درآمد
: )EDU( میزان تحصیالت

برای اندازه گیری این متغیر از هزینه تحصیل بصورت درصدی از GNI استفاده می کنیم. از این متغیر برا کنترل 
اثر سرمایه انسانی استفاده می کنیم. انتظار داریم اثر این متغیر بر روی رشد و بهره وری اثر مثبتی نشان دهد)بیلز 

و کلن نو، 2۰۰۰( .
 :)GZ( هزینه های مصرفی دولت

برای کنترل اندازه دولت در اقتصاد از این متغیر بصورت درصدی از GDP استفاده می کنیم. چون دخالت دولت 
منجر به ناکارآمدی اقتصاد می شود که در نتیجه آن تخریب بازار و محدودیت بخش خصوصی را بدنبال دارد انتظار 
داریم اثر این متغییر بر رشد اقتصادی و منابع آن منفی باشد)آفونسو، 2۰۱۰ :5۱7 ؛ بک و همکاران، 2۰۰۰ :26۱( . 

:)OT(درجه باز بودن تجارت
در این مطالعه از مجموع صادرات و واردات بصورت درصدی از GDP برای محاسبه درجه باز بودن تجارت استفاده 
می کنیم. بیشتر بودن میزان تجارت منجر به رونق اقتصادی بیشتر می گردد. بنابراین انتظار داریم رابطه این متغیر 

با رشد اقتصادی و منابع آن مثبت باشد)ادوارد، ۱993 :۱358 ؛ ریوجا و والو، 2۰۰۴ :۱27( . 
:)INF(نرخ تورم

به عنوان شاخصی برای سنجش ثبات اقتصادی این متغیر از تفات شاخص قیمت مصرفی بدست می آید. تورم به 
دلیل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد باعث کاهش تجمع سرمایه می شود همچنین با توجه به کاهش سرمایه گذاری در 
سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بهره وری نیز تحت تاثیر تورم کاهش می یابد بنابراین انتظار داریم رابطه این متغیر 

با رشد اقتصادی و منابع اش منفی باشد)بک و همکاران، 2۰۰۰ :26۱ ؛ استرلی و همکاران، ۱997 :287( . 
:)TOU( توریسم بین المللی

هزینه های توریسم به صورت درصدی از واردات کل برای محاسبه این متغیر بکار برده می شود. اثر این متغییر 
بر رشد اقتصادی و منابع اش می تواند مثبت یا منفی باشد. در صورتیکه میزان تولید باال باشد با افزایش توریسم  
اشتغال و رفاه هردو افزایش می یابد و اگر هزینه های مربوط به توریسم باال باشد تاثیر منفی بر اشتغال و رفاه می 

گذارد)چو، 2۰۱3 :226( . 
 : )gPOP( رشد جمعیت

چون متغیرهای وابسته ما در این تحقیق همگی به صورت سرانه محاسبه می گردد در نتیجه این متغییر اثر منفی 
بر متغییرهای وابسته ما دارد.
:)L15(نرخ نیروی کار

درصد نیروی کار باالی ۱5سال جهت محاسبه این متغیر مورد استفاده قرار می گیرد. براساس تمامی نظریات رشد 
اثر نیروی کار بر رشد اقتصادی و منابع آن مثبت می باشد. 

:)LnHEL(هزینه های سرانه سالمتی
برای اندازه گیری این متغیر سرانه هزینه سالمت به نرخ دالر ثابت سال 2۰۱۱ مورد استفاده قرار گرفت. برخی  
مطالعات اثر این متغیر را بر رشد اقتصادی مثبت گزارش کرده اند )بدیر،2۰۱6 :76( . در حالیکه برخی دیگر اثر این 

متغیر را منفی گزارش کرده اند)اگو و همکاران، 2۰۱5( . 
:)FDI( سرمایه گزاری مستقیم خارجی

است.  شده  گرفته  نظر  در   GDP از  درصدی  صورتی  به  خارجی  مستقیم  گزاری  سرمایه  اثر  مطالعه  این  در 
سرمایه گزاری خارجی با تمرکز بر ورود تکنولوژی  به نسبت سرمایه گزاری داخلی تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی 
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می گذارد. اگرکشور میزبان دارای یک حداقل سرمایه انسانی باشد سرمایه گزاری خارجی منجر به اقزایش بهره وری 
می گردد)بورنستین و همکاران، ۱998 :۱۱5( . 

: )INV( سرمایه گزاری
درصد افزایش سرمایه ناخالص برای محاسبه این متغیر مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گزاری بیشتر رشد 

اقتصادی بیشتری را به دنبال دارد)میکی، 2۰۱۱( . 
: )INTR( نرخ بهره واقعی

نرخ بهره واقعی از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ بهره حاصل می شود بنابراین وقتی نرخ بهره اسمی بیشتر از نرخ 
تورم است تمایل افراد به پس انداز بیشتر می گردد و برعکس زمانیکه نرخ بهره واقعی بیشتر می گردد تمایل افراد 
برای پس انداز کاهش می یابد. با توجه به اینکه پس انداز بر تجمع سرمایه و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد اثر نرخ بهره 

واقعی بر تجمع سرمایه و رشد اقتصادی نامشخص است)کرومب و کورجیدو، 2۰۰۴ ؛ استولیارو، 2۰۱6( . 
:)VAT(مالیات بر ارزش افزوده

در این مطاله برای تعیین متغییر مالیات بر ارزش افزوده از نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده  استفاده میکنیم 
زیرا در کشورهای در حال توسعه نرخهای مالیات بر ارزش افزوده و قوانین جاری بر آنها متفاوت است در نتیجه برای 
یکسان سازی آنها و امکان مقایسه بین آنها بایستی تعریف مشخصی از آن داشته باشیم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده 

را براساس فرومول زیر محاسبه میکنیم:
                  )25(

)TTI(مالیات بر درآمد
با توجه به مطالب گفته شده مالیات بر درآمد نیز از روش زیر محاسبه می گردد:

                  )26(

3-5 جمع آوری داده ها
در این تحقیق 62 کشور در حال توسعه برای یک دوره ۱۰ ساله بین سالهای 2۰۱3-2۰۰3 مورد بررسی قرار 
گرفتند. همچنین داده های مربوط به  متغییرهای به کار رفته در این تحقیق از منابع مختلفی از جمله صندوق بین 
اروپا و غیره بدست آمده  اقتصادی  المللی کار، سازمان توسعه  المللی پول، شاخصهای توسعه جهانی، سازمان بین 
است. آمار توصیفی داده های کسب شده و همچنین ماتریس همبستگی آنها به شرح جداول 2 و 3 پیوست می باشد. 

4-5 روش تخمین مدل
چون هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی ، رشد تجمع سرمایه و همچنین 
رشه بهره وری بوده  که همگی آنها بیانگر رشد می باشند به جهت پرهیز از  برخی مشکالت ناشی از اینجنین توابعی 
از مدل GMM-System ارائه شده توسط بالندل و باند )۱998( استفاده می کنیم. برای تائید سازگاری تخمین 
زن GMM-System دو عامل بایستی مورد بررسی قرار گیرد. اول اینکه جمله خطا (ε(i,t)) بطور سریالی همخطی 
نداشته باشد و دوم اینکه اعتبار متغییرهای ابزاری بررسی گردد. در بررسی همخطی جمله خطا باید به این نکته 
توجه داشت که داشتن همخطی بین تفاوت جمله های خطا در مرحله اول طبیعی است زیرا بین (ε(i,t)-ε(i,t-1)) و 
(ε(i,t-1)-ε(i,t-2)) جمله مشترک (ε(i,t-1)), وجود دارد ولی آنچه نباید وجود داشته باشد وجود همخطی مرحله دوم بین 
تفاوت جمله های خطا می باشد. عالوه بر این در این تحقیق از آزمون هانسن برای بررسی اعتبار متغییرهای ابزاری 

استفاده می شود.

     
Standard Deviationit

Revenueof VAT Average Revenueof VATVAT − =  
 

     
Standard Deviationit

Revenueof TTI Average Revenueof TTITTI − =  
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6- نتایج
جداول زیر نتایج حاصل ازتخمین system GMM  که به کمک نرم افزار استتا ۱3 صورت گرفته است  را 

نشان می دهد. برای رسیدن به بهترین نتایج تخمین زنهای یک مرحله ایی و دو مرحله ایی  system GMM  را 
دو دوره زمانی 7 سال و ۱۱ سال با هم مقایسه کرده ایم: 

6-1  اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی

)gG(جدول شماره ۱-6 اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی

Variables GMM-System

two-Step 

GMM-System

one-Step 

GMM-System

two-Step

GMM-System

one-Step

value-added tax rate 2.41315***

(.2165444)

2.250151***

( .64176)

.3564048

(.249051)

.3113275

(.3142741)

Total income tax -.0061044*

(.0033128)

-.007989**

(.003614)

-.0036315**

(.0015554)

-.0018181

(.0020452)

Openness to Trade .0823513***

(.0236662)

.0873575*

(.0447116)

.1728189***

(.0228975)

.1460435***

(.0348569)

Inflation rate -.1187011***

(.0300871)

-.1274587**

(.057104)

-.198483***

(.0281797)

-.160769***

(.0434939)

 Labour force partici-
pation

-.2031511***

(.0598054)

-.242988***

(.0735179)

-.119467***

(.0382227)

-.127482***

.043189

Educational attainment -2.986167***

(.5701538)

-2.97243***

(1.038551)

-1.78793***

(.3265455)

-1.264125**

(.5697768)

International tourism, 
expenditures

.0467942

(.1423257)

-.1344678

(.3970828)

-.432635***

(.1123919)

-.3663875**

(.1810509)
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Health expenditure per 
capita(ln)

-7.189406***

(1.153614)

-6.278993**

(2.663136)

-3.02117***

(1.032103)

-3.25182***

(1.179209)

Foreign direct invest-
ment

.169119*

(.0870817)

.1955638

(.1456386)

-.0788127**

(.0349699)

-.0909934

(.103508)

Investment .0006881

(.0009345)

.0012795

( .0008077)

-.000551***

(.0001704)

-.0007084**

(.0003275)

Government consump-
tion expenditures

-.0082374***

(.0022621)

-.0112491*

( .006026)

-.011475***

(.0014348)

-.010802***

(.0032959)

Real interest rate -.0126813***

(.0012226)

-.014011***

(.0036583)

-.009985***

(.0009606)

-.010277***

(.003181)

Population growth -.0346902***

( .003631)

-.031338***

(.010262)

-.007729

(.0024222)

-.007078***

(.002741)
AR(2) test(p-value)a 0.101 0.122 0.185 0.251
Sargan test(p-value)b 0.106 0.106 0.000 0.000
Hansen test of 
over-identifyingc

0.312 0.850

Countries/Observations 62/286 62/286 62/468 62/468
Time periods 2007-13 2007-13 2003-13 2003-13

Note: standard errors in parentheses
*significant at 10%; **significant at 5%; *** significant at 1% Sargan test(p-value)a
aThe null hypothesis is that the first-difference regression exhibit no second-order correlation
bThe null hypothesis is that the over identifying restrictions are valid
cThe null hypothesis is that the instrumental variables are valid 
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با درنظر گرفتن آزمونهای سارگان  و هانسن  و خودهمبستگی مرتبه دوم بهترین نتایج در system GMM دو 
مرحله ایی در دوره 7 ساله بدست آمد. از آنجائیکه فرض صفرهیچکدام از آزمونهای فوق در آزمون دو مرحله ایی برای 

دوره 7 ساله رد نمی گردد اعتبار مدل تائید می گردد. 
نتایج جدول نشان می دهد که یک رابطه مثبت و معنی دار بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادی )در سطح 
۱% معنی داری( وجود دارد. بطوریکه با افزایش یک درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده شاهد حدود 2,۴ درصد 
افزایش در رشد اقتصادی می باشیم. این نتیجه منطبق با اکثر تحقیقات قبلی و تئوری می باشد. همچنین همانطور 

که انتظار میرفت رابطه بین مالیات بر درآمد و رشد اقتصادی منفی و معنی دار می باشد. 

6-2 اثر مالیات بر ارزش افزوده بر منابع رشد 

)gK( جدول 2-6: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد تجمع سرمایه

Variables GMM-System

two-Step

GMM-System

one-Step

GMM-System

two-Step

GMM-System

one-Step

value-added tax rate .1574695**

(.0722462)

.172049

(.2824418)

-.338255***

(.0308926)

-.3467272**

(.1571667)
Total income tax .0019748

(.00189)

.0036762

(.0023109)

.0001797

(.0002651)

.0001742

(.0009417)
Openness to Trade -.0327192***

(.0078839)

-.0463438**

(.0200423)

-.011534***

(.0016195)

-.0098695

.0127068
Inflation rate .1224057***

(.0141821)

.1571281***

.0547378

.0608081***

.0057675

.0680003

.0442333
International tourism, 
expenditures

-.0019954

(.0400595)

.0113148

(.0663849)

-.034393***

(.0102083)

-.0307427

(.0447569)

Health expenditure per 
capita(ln)

-.4552754*

(.2601132)

-.4496663

(.4655417)

-.0411417

(.0727462)

-.0398939

(.2363627)

Foreign direct invest-
ment

.0929536***

(.0194264)

.1284231**

(.0516633)

.0668547***

(.0064077)

.0602548

(.0453519)

Investment -.0001327

(.0001129)

-.0002253

(.0004079)

-.0000993**

(.0000445)

-.0000932

(.0001275)
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Note: standard errors in parentheses
*significant at 1%; **significant at 5%; *** significant at 1% Sargan test(p-value)a
aThe null hypothesis is that the first-difference regression exhibit no second-order correlation
bThe null hypothesis is that the over identifying restrictions are valid
cThe null hypothesis is that the instrumental variables  are valid.

)gPR(جدول 3-6: اثر مالیات بر ارزش افزوده بر رشد بهره وری

Government consump-
tion expenditures

-.0004315

(.0003936)

-.0004164

(.0009614)

-.000776***

(.0001401)

-.00095

(.0006826)

Real interest rate -.0005482

.0004014

.0001773

(.0010392)

-.000400***

(.0001454)

-.0003839

(.0007456)
AR(2) test(p-value)a 0.470 0.394 0.654 0.492
Sargan test(p-value)b 0.144 0.144 0.000 0.000
Hansen test of 
over-identifyingc

0.451 0.507

Countries/Observations 62/304 62/304 62/498 62/498
Time periods 2007-13 2007-13 2003-13 2003-13

با درنظر گرفتن آزمونهای سارگان و هانسن و خودهمبستگی مرتبه دوم بهترین نتایج در system GMM دو 
مرحله ایی در دوره 7 ساله بدست آمد. از آنجائیکه فرض صفرهیچکدام از آزمونهای فوق در آزمون دو مرحله ایی برای 

دوره 7 ساله رد نمی گردد اعتبار مدل تائید می گردد. 
نتایج جدول نشان می دهد که یک رابطه مثبت و معنی دار بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد تجمع سرمایه 
)در سطح ۱% معنی داری( وجود دارد. بطوریکه با افزایش یک درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده شاهد حدود 
۰,۱57 درصد افزایش در رشد تجمع سرمایه  می باشیم. این نتیجه منطبق با اکثر تحقیقات قبلی و تئوری می باشد. 

همچنین رابطه بین مالیات بر درآمد و رشد تجمع سرمایه معنی دار نمی باشد. 

Variables GMM-System

two-Step 

GMM-System

one-Step 

GMM-System

two-Step 

GMM-System

one-Step

value-added tax rate 1.409526***

(.185633)

1.313961***

(.3789876)

-.1384483

.1388068

-.270222

(.2138369)
Total income tax -.006152***

(.0016467)

-.0046752

(.0028371)

-.009103***

(.0019893)

-.0070826***

(.0018629)
Openness to Trade .2195893***

(.0199829)

.2122617***

(.0538926)

.168346***

(.0121014)

.1583364***

(.0307126)
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Note: standard errors in parentheses
*significant at 1%; **significant at 5%; *** significant at 1% Sargan test(p-value)a
aThe null hypothesis is that the first-difference regression exhibits no second-order correla-
tion
bThe null hypothesis is that the over identifying restrictions are valid
cThe null hypothesis is that the instrumental variables are valid 

با درنظر گرفتن آزمونهای سارگان و هانسن و خودهمبستگی مرتبه دوم بهترین نتایج در system GMM دو 
مرحله ایی در دوره 7 ساله بدست آمد. از آنجائیکه فرض صفرهیچکدام از آزمونهای فوق در آزمون دو مرحله ایی برای 

دوره 7 ساله رد نمی گردد اعتبار مدل تائید می گردد. 

Inflation rate -.1660514***

(.0450268)

-.1577855

(.0979372)

-.161379***

(.0184103)

-.152517**

(.0752673)
Real interest rate -.013448***

(.0007515)

-.013422***

(.0031636)

-.005874***

(.0004703)

-.0061566**

(.00285)
Labour force participa-
tion

-.7774113***

(.2247353)

-.681111***

(.2289572)

-.194722***

(.0633652)

-.1727363**

(.0847315)

Investment .000497

(.0004037)

.000907

.0007565

.0003927**

(.0001932)

.0004934*

(.0002749)
Educational attainment -2.869355***

(.5565602)

-2.86650***

(1.050486)

-2.00720***

(.3578551)

-1.821037***

(.6290252)
Health expenditure per 
capita(ln)

-1.233253*

(.7338884)

-1.166528

.9672507

.6725773*

(.3023428)

.9119794*

(.5535092)

Government consump-
tion expenditures

-.0007778

(.0011063)

-.0002892

.0013407

.0008894

(.0007448)

.0011221

.0009884

Population growth -.0023158

(.001954)

-.0009522

.0029777

.0012782

(.0018302)

.0023481

.0018498
AR(2) test(p-value)a 0.125 0.162 0.054 0.208
Sargan test(p-value)b 0.168 0.168 0.000 0.000
Hansen test of 
over-identifyingc

0.183 0.698

Countries/Observations 62/293 62/293 62/483 62/483
Time periods 2007-13 2007-13 2003-13 2003-13
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نتایج جدول نشان می دهد که یک رابطه مثبت و معنی دار بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد بهره وری )در 
سطح ۱% معنی داری( وجود دارد. بطوریکه با افزایش یک درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده ، رشد بهره وری 
حدود ۱,۴ درصد افزایش می یابد . این نتیجه منطبق با اکثر تحقیقات قبلی و تئوری می باشد. همچنین رابطه بین 

مالیات بر درآمد و رشد بهره وری منفی و معنی دار می باشد. 

7- نتیجه گیری
نتایج حاصله در مورد فرضیه اول منطبق با اکثر تحقیقات صورت گرفته بوده و نشان می دهد که یک رابطه مثبت 
و معنی دار بین مالیات بر ارزش افزوده و رشد اقتصادی وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه دوم که رابطه 
بین مالیات بر ارزش افزوده و منابع اقتصادی را مثبت و معنی دار ارزیابی می کند رابطه مثبت و معنی دار بین رشد 
اقتصادی و مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول است. همانطور که الم و ال- قنانی)2۰۱3( و میکی)2۰۱۱( در بررسی 
های خود اعالم کردند افزایش مالیات بر ارزش افزوده می تواند موجب کاهش مصرف و افزایش پس انداز گردند که در 
نتیجه افزایش پس انداز تجمع سرمایه افزایش می یابد. در خصوص افزایش بهره وری همانطور که شانگالین)2۰۰8( 
اشاره کرده است با اجرای مالیات بر ارزش افزوده و گستردگی آن مالیات بر درآمد کاهش یافته در نتیجه انگیزه کار 
کردن بیشتر شده و از طرفی با توجه به افزایش درآمد مالیاتی حاصل از اجرای این نوع از مالیات هزینه های دولت در 

زمینه های آموزش و سالمت ارتقا می یابد. بنابراین افزایش بهره وری را میتوان ناشی از این عوامل دانست. 

8- پیشنهادات
از آنجائیکه سیاستهای اقتصادی حاکم بر کشورهای مختلف در تسهیل روابط اقتصادی متفاوت می باشد بررسی 
بنابراین  نتایج دقیقتری گردد.  به  تواند منجر  باشند می  برخوردار می  بیشتری  تشابه  از  ای کشورهایی که  منطقه 
مطالعات منطقه ایی در این خصوص پیشنهاد می گردد. از آنجائیکه تحقیقات در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در 
کشورهای در حال توسعه کمتر صورت گرفته و از طرفی این نوع مالیات در این کشورها از سابقه زیادی بر خوردار 

نمی باشد بررسی اثرات این نوع مالیات بر سایر متغییرهای اقتصادی توصیه می گردد. 
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Abstract
Since economic growth affects many economic indexes such as employment, 

poverty, distribution of income, health, etc., investigating the factors influencing 
economic growth is of great importance. This would be even more important in 
developing countries, which face such problems as poverty, unemployment and others. 
Considering the fact that the VAT is becoming more popular in developing countries 
and the dearth of research on the effects of this type of tax on economic variables, 
especially economic growth, the need for this study is felt to shed lights on the related 
issues. In this paper, using a panel of 62 developing countries and the GMM-system 
method, we examined the effect of VAT on economic growth and its sources, including 
growth of capital accumulation and the growth of productivity. The results were 
consistent with previous research, indicating a positive and significant effect of VAT 
on economic growth and its sources.

Keywords: value added tax (VAT), Economic Growth, Capital Accumulation, 
Productivity growth, Developing Countries
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چکیده
اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز از مالیات بدون شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است. 
به طور کلی مدیر می تواند از طریق اجتناب مالیاتی مطلوب موفق به ایجاد صرفه جویی در بنگاه خود گردد. در این 
راستا طبق مبانی نظری به نظر می رسد انتخاب استراتژی مالیاتی به منظور صرفه جویی مالیاتی توسط مدیر بستگی 
به معیار ارزیابی مدیر توسط سهامداران یا هیات مدیره  دارد. که دراین میان دو معیار جریان های نقدی و سود پس 
از کسر مالیات )درآمد خالص( می تواند تاثیر مهمی در انتخاب استراتژی مالیاتی و اجتناب مالیاتی داشته باشد. از 
این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سود پس از کسر مالیات و جریان نقد عملیاتی بر اجتناب مالیاتی می 
باشد که در این راستا از بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تعداد ۱75 شرکت در بازه زمانی ۱39۰-۱395 
به صورت تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از روش داده های ترکیبی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند 
که یافته های آماری نشان داد که بین نسبت سود پس از کسر مالیات رابطه ي مستقیم معني داري با اجتناب مالیاتی 
وجود دارد و هم چنین بین نسبت جریان نقد عملیاتی رابطه ي مستقیم و معني داري با اجتناب مالیاتی وجود دارد. از 
این رو نتایح حاکی از این بود که بر خالف مبانی نظری رابطه های مذکور به صورت مستقیم مورد تایید قرار داد که 
به نظر می رسد هیأت مدیره با نظارت بر فعالیت مدیران به منظور کاهش پرداخت مالیات از طریق اجتناب مالیاتی، 
زمانی که سود پس از کسر مالیات و جریان های نقد عملیاتی شرکت باال است مدیران را در خصوص انجام اجتناب 

مالیاتی بیشتر ترغیب می کنند زیرا در غیر این صورت باید مالیات بیشتری را بپردازند.

 واژگان کلیدی: سود پس ار کسر مالیات، جریان نقد عملیاتی، اجتناب مالیاتی، نرخ مالیات موثر
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1) Dayreng et al.

1- مقدمه
هدف هر مورد مالیات، کاهش بدهی مالیاتی است.که برای دستیابی به این هدف ممکن است یکی از سه روش 

برنامه ریزی مالیاتی ، فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات را انجام دهد:
الف- برنامه ریزی مالیاتی

هدف برنامه ریزی مالیاتی ترتیب دادن تالش های مالی در جهت کاهش مالیات است. در برنامه ریزی مالیاتی 
توسط سه روش اساسی ۱- گرفتن یک کسری یا تخفیف، 2- معافیت مالیاتی و 3- پرداخت بخشی از بدهی مالیاتی 
توسط انجام یک فعالیت در ازای آن، کاهش مالیات انجام می شود. در واقع، برنامه ریزی مالیاتی در شرکت باعث 
تشویق پس انداز و صرفه جویی می شود. این صرفه جویی و پس انداز می تواند از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 
دولتی و یا تغییر محل اقامت به یک پناهگاه مالیاتی انجام گیرد. پناهگاه مالیاتی، منطقه یا کشوری است که نرخ 

مالیات در آن پایین تر است )اگراوال، 2۰۰7(.
ب- فرار مالیاتی

برای  غیره  و  ها  اتحادیه  ها،  و سازمان  ها  افراد حقیقی، شرکت  برای تالش های  واژه کلی  مالیات یک  از  فرار 
نپرداختن مالیات به صورت غیر قانونی است. فرار مالیاتی یعنی مودی مالیات به صورت عمدی صورت های مالی و 
اطالعات درست را پنهان کند یا گزارش های مالی را به صورت نادرست به مقام مالیاتی برای کاهش بدهی مالیاتی 
ارائه نماید. هر روش غیرقانونی که باعث کاهش بدهی مالیاتی شود فرار مالیاتی محسوب می شود. پنهان کردن درآمد 
یا اظهار آن کمتر از واقعیت، اظهار بیشتر از واقعیت هزینه ها، تحریف مقادیر و نقض قوانین از جمله راه های فرار از 

مالیات محسوب می شوند )همان منبع(.
ج- اجتناب از مالیات

منظور از اجتناب مالیاتی، تالش در جهت کاهش مالیات های پرداختی است. در واقع اجتناب از مالیات، نوعی 
استفاده از خالء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است )هانلون و همکاران، 2۰۱۰(. اجتناب از 
مالیات یک فعالیت گریز از مالیات بدون شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است )همان منبع(. 
اجتناب از مالیات اغلب به عنوان کاهش مالیات تعریف می شود. این تعریف به صورت مفهومی از تعریف دایرنگ 
و همکاران۱ )2۰۰8( پیروی می کند و همه ی معامالتی که روی بدهی مالیاتی شرکت ها تأثیر می گذارد را منعکس 
می کند. تعریف فوق بین فعالیت های واقعی که مالیات مطلوب و هدف هستند، فعالیت های اجتناب که به طور خاص 
برای کاهش مالیات در نظر گرفته شده اند و مزایای مالیاتی مورد نظر از فعالیت های دارای اعمال نفوذ ، تمایزی قائل 
نمی شود. فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی یا استراتــژی مالیاتی می تواند در هر نقطه ای از طول زنجیره با توجه به 

چگونگی پرخاشگری فعالیت ها در جهت کاهش مالیات قرار بگیرد.
به هر حال، مانند هنر، درجه ی پرخاشگری )زیبایی( در چشم بیننده است، یعنی افراد مختلف نظرهای مختلفی 
درباره ی پرخاشگری دارند. اغلب از واژه های مختلفی برای رفتار گزارشگری مالیاتی استفاده می شود )پرخاشگری، 
پناه، فرار، عدم رعایت و غیره(. برای کاهش تمرکز بر معنی شناسی، از واژه های عمومی اجتناب مالیاتی استفاده می 

شود )هانلون و هیتمن، 2۰۱۰(.
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2- بیان مسأله
تحمیل  درآمدزایی می کنند،  نوعی  به  که  انتفاعی  واحدهای  تمام  بر  دولت  از جانب  که  است  هزینه ای  مالیات 
می شود. چنانچه شرکت ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در راستای کسب سود و انتفاع فعالیت 
ادبیات مالی  باشند. در  مالیات پرداختی خود  برای کاهش  به دنبال راهکارهایی  انتظار داشت که  می کنند، می توان 
کشورهای خارجی، تالش ها و راهکارهای قانونی شرکت ها به منظور کاهش هزینه ی مالیات خود را به نام های متفاوتی 
از قبیل: مدیریت مالیات، اجتناب مالیاتی و رویه های مالیاتی جسورانه می شناسند. به طور متداول، فعالیت های اجتناب 
مالیاتی به ابزارهای صرفه جویی مالیات اطالق می شود که منابع را از دولت به سهامداران انتقال می دهند و بنابراین، 
ارزش بعد از مالیات شرکت را افزایش می دهد همچنان که اجتناب مالیاتی می تواند ارزش بعد از مالیات شرکت را 
افزایش دهد. از سوی دیگر، به دلیل تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، می تواند در فعالیت های شرکت ابهام ایجاد 
و زمینه را برای انحراف منافع توسط مدیران مهیا کند که در صورت وجود انگیزه های پاداشی برای مدیران، این مسأله 
می تواند کاهش یابد. برنامه های اجتناب مالیاتی می تواند صرفه جویی مالیاتی را برای شرکت در پی داشته باشد. با 
این حال، همواره این احتمال وجود دارد که به سبب برنامه ریزی های جسورانه ی مالیاتی که در جهت پنهان کردن 
حقایق به منظور جلوگیری از کشف شدن توسط مأموران مالیاتی انجام می شود، ابهام فعالیت های مالی شرکت افزایش 

یابد )پورحیدری و همکاران، ۱393؛23(.
انواع متفاوتی از هزینه های مرتبط با برنامه ریزی های مالیاتی شرکت ها در ادبیات پیشین شناسایی و مورد بحث 
واقع شده است که می توان آن ها را به طور گسترده به هزینه های صریح برنامه ریزی مالیاتی و هزینه های غیر مالیاتی 
ناشی از برنامه ریزی مالیاتی تقسیم کرد. از جمله ی هزینه های صریح مالیاتی می توان به هزینه های توسعه، اجرا و 
نظارت استراتژی های مالیاتی مانند هزینه ی دستمزد مستقیم و غیر مستقیم، هزینه ی سیستم اطالعاتی و هزینه 
های مربوط به هماهنگی بین بخش های واحد های تجاری اشاره کرد. عالوه بر موارد فوق می توان به هزینه هایی که 
ممکن است به میزانی که عملیات اجتناب مالیاتی از منظر مقامات اجرایی نامناسب و نادرست تشخیص داده شوند و 
به آنها تعلق می گیرد، نیز اشاره کرد. عالوه بر موارد ذکر شده در باال، تعدادی از هزینه های غیر مالیاتی که از برنامه 
ریزی های مالیاتی شرکت ها ناشی می شوند نیز تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از اولین و مهم ترین این 
هزینه ها می توان به هزینه هایی اشاره کرد که شرکت ها مدیران به خاطر ایجاد و برقراری موازنه بین تصمیماتشان 
در رابطه با گزارش های مالی و گزارشات مالیاتی ایجاد می کنند. دلیل این امر می تواند این مسئله باشد که تمایل 
مدیران برای گزارش مقامات اجرایی مالیاتی با هدف آنها از گزارش دهی سطوح پایین تری از درآمد مشمول مالیات 

به حداکثر میزان سود حسابداری مالی به سهامداران در، تضاد می باشد. )جمهوری، ۱39۱؛۱9(.
 چنین هزینه های حسابداری مالی نه تنها موجب انعکاس سود خالص گزارش شده ی کمتری در سطح شرکت 
می شود، بلکه منجر به زیان های فردی برای مدیران نیز می شود. برای مثال می توان به مواردی اشاره کرد که در آن 
پاداش های انگیزه محور به سود بعد از کسر مالیات محقق شده بستگی داشته باشد. از دیگر هزینه های غیر مالیاتی 
مربوط به برنامه ریزی مالیاتی می توان به هزینه های حسن شهرت شرکت ، هزینه های نمایندگی و هزینه های 
سیاسی اشاره کرد. به عنوان نمونه، سهام داران یک شرکت ممکن است رتبه و درجه ی اعتباری که برای یک شرکت 
قائل بودند را به دلیل نپرداختن سهم خود از مالیات به جامعه، نزد خود تنزل دهند .به طور کلی تر، در شرایطی که 
سهام داران شرکتی را مشاهده کنند که آن شرکت در برابر مدیران اجرایی خود رفتاری جسورانه را در پیش می گیرد 
و یا این که به توانایی و شایستگی مدیریت خود شک می کند، هزینه های غیر مالیاتی نمود پیدا کرده و ایجاد می 

شوند)همان منبع(.
وجه نقد در استاندارد حسابداری شماره دو ایران، تنها به  موجودي  نقد و سپرده هاي  دیداري  نزد بانک ها و موسسات  
مالي  اعم از ریالي  و ارزي  )شامل  سپرده هاي  سرمایه گذاري  کوتاه مدت  بدون  سررسید( اطالق  مي گردد. در مواردي  
که  اضافه  برداشت  در حساب جاري  مجاز باشد )مثاًل اضافه  برداشت  در حساب هاي  بانکي  خارج  از کشور توسط  واحد 
تجاري (، مانده  اضافه برداشت هایي  که  بدون  اطالع  قبلي  مورد مطالبه  قرار گیرد، باید از مبلغ  مذکور کسر گردد. مبلغ 
جریان های ناشی از فعالیت های عملیاتی، یکی شاخص های اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا 
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1) Rabinson et al

چه میزان به جریان های وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود 
سهام، منجر شده و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون تمسک به منابع خارج از واحد تجاری، میسر کرده است. 
سپرده هاي  سرمایه گذاري  بلندمدت  وجه نقد تلقي  نمي شود، زیرا هدف  از نگهداري  آن ها تحصیل  سود است . هرگاه  براي  
تسویه  اضافه  برداشت هاي  بانکي  مهلتي  تعیین  شده  باشد درصورتي  مي توان  آن ها را در محاسبه  وجه نقد منظور کرد 
که  مهلت  مزبور از یک  روز کاري  تجاوز نکند. تعریف  مذکور در بند ۱2 استاندارد حسابداری شماره دو، دربرگیرنده  
اقالمي  از سرمایه گذاري ها و استقراض  کوتاه مدت  که  معموالً درصورت  جریان  وجوه نقد سایر کشورها تحت  عنوان  
معادل  وجه نقد از آن ها یاد مي شود، نیست . معادل  وجه نقد بنابر تعریف  رایج،   عبارت  از سرمایه گذاري هاي  کوتاه مدت  
سریع التبدیل  به  وجه نقد است  که  احتمال  خطر کاهش  در ارزش  آن  ناچیز بوده  و به  آساني  و بدون  اطالع  قبلي  قابل  
تبدیل  به  مبلغ  معیني  وجه نقد باشد و موعد آن  در زمان  تحصیل  تا سررسید حداکثر سه  ماه  باشد به  کسر وام ها و 
قرض الحسنه هاي  دریافتي  از بانک ها و سایر اشخاص  که  ظرف  سه  ماه  از تاریخ  تحصیل  قابل  بازپرداخت  است )کمیته 

تدوین استانداردهای حسابداری، استاندارد شماره 2، تجدید نظر شده در سال ۱395(.
به طور کلی مدیر می تواند از طریق برنامه ریزی مالیاتی مطلوب موفق به ایجاد صرفه جویی مالیاتی موقت یا 
حتی دایمی در بنگاه خود گردد. در این راستا انتخاب استراتژی مالیاتی به منظور صرفه جویی مالیاتی توسط مدیر 
بستگی معیار ارزیابی مدیر توسط سهام داران یا هیات مدیره  دارد. به طورکلی  عملکرد مدیر می تواند توسط سه 

شاخص مورد ارزیابی قرار بگیرد
۱-جریان های نقدی

)EBIT( 2-سود قبل از مالیات
3-سود پس از کسر مالیات )درآمد خالص(

هر کدام از معیارهای فوق که جهت ارزیابی مد نظر قرار گیرند می تواند تاثیر مهمی در انتخاب استراتژی مالیاتی 
داشته باشد. )رابینسون و همکاران۱ ، 2۰۱6؛ 33(

با توجه به مطالب گفته شده این سوال را می توان مطرح کرد که آیا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران، سود پس از کسر مالیات و جریان نقد بر اجتناب مالیاتی تاثیردارد؟

3- مبانی نظری
در  آن سعی  وسیله  به  ها  است شرکت  که ممکن  است  هایی  فعالیت  از جمله  مالیاتی  اجتناب  و  مالیاتی  فرار 
کاهش مالیات نمایند. در یک عبارت ساده به هر نوع اقدام غیر قانونی جهت عدم پرداخت صحیح مالیات از قبیل 
حساب سازی، عدم ارائه ی دفاتر، انجام فعالیت اقتصادی بدون رسم و نشان و امثال آن فرار مالیاتی اطالق می گردد. 
با تأملی در سیر تاریخ مشخص می گردد که وابستگی بودجه ی دولت به درآمدهای نفتی در ایران سبب شده نقش 
مالیات در بین درآمدهای دولت کمرنگ شده و مکانیزم کارآمدی برای جذب آن مدنظر قرار نگیرد و از طرفی به 
واسطه ی پایین بودن فرهنگ مالیاتی ، مالیات گریزی به یک پدیده ی ارثی مبدل گشته که نسل به نسل تداوم یافته 
و اشکال پیشرفته تری به خود می گیرد. اقتصاد سیاه یا زیرزمینی با زیر سوال بردن عدالت افقی و عمودی در نظام 
ناتوان می نماید. مالیات  مالیاتی پایه های نظام اقتصادی کشور را متزلزل می سازد و دولت را در تحقق اهدافش 
وسیله ای برای توزیع مجدد درآمد و تعدیل کننده ی ثروت جامعه به بیانی کلی تر سالم سازی اقتصاد که در مقابل آن 
اقتصاد وسیع زیرزمینی قرار دارد که ناشی از ناکارآمدی نظام مالیاتی و به تبع آن فرار مالیاتی است. با کاهش میزان 
درآمدهای مالیاتی توزیع عادالنه ی درآمد و ثروت به درستی صورت نخواهد گرفت)زهی و محمدخانی، ۱389(. در 
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ادبیات حسابداری، اجتناب مالیاتی از دو بعد گسترده و محدود تعریف شده است. در بعد گسترده، اجتناب مالیاتی به 
صورت »کاهش آشکار مالیات به ازای هر ریال سود حسابداری قبل از مالیات« تعریف می گردد. طبق این تعریف تمام 
مطالعه های که بر بدهی مالیاتی آشکار شرکت اثر می گذارند در زمره ی اجتناب مالیاتی قرار می گیرند و بین فعالیت 
های واقعی با مطلوبیت مالیاتی، فعالیت های اجتنابی که به منظور کاهش مالیات انجام می شوند و البی هایی که برای 
کسب مزایای مالیاتی انجام می شوند، تفاوتی قائل نمی شود. در بعد محدود، تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب 
مالیاتی ریشه در قانونی بودن اقدامات مؤدیان دارد. فرار مالیاتی نوعی تخطی از قانون است: زمانی که مؤدی از گزارش 
درآمد مشمول مالیات مربوط به کار یا سرمایه ی خود امتناع می نماید، دست به یک اقدام غیر قانونی می زند که وی را 
در معرض برخورد قانونی از جانب مراجع مالیاتی قرار می دهد. در مقابل، اجتناب مالیاتی در چارچوب قوانین مالیاتی 
انجام می شود و مؤدی دلیلی برای نگرانی بابت کشف احتمالی اقدامات خویش ندارد)جهرومی، ۱39۱(. نکته ی قابل 
توجه و چالش برانگیز این است که تعریف پذیرفته شده ی جهانی در خصوص تعریف و یا سازه ها و ابزارهای اجتناب 
مالیاتی و مالیات متهورانه وجود ندارد. تعریف ها و عباراتی که در این خصوص بکار برده می شود با توجه به شرایط و 
جوامع متفاوت می باشد. ناحیه خاکستری بین این دو مفهوم همواره مورد مناقشات و مجادله بوده است )حسلدین و 
موریس،2۰۱3(. از جمله تفاوت دیگر فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی می توان به واکنش و بازتاب افشا عمل اشاره کرد. 
در اجتناب مالیاتی فرد نگران برمال شدن عمل خود نیست؛ چرا که وی عمل غیر قانونی انجام نداده است ؛ ولی در 
فرار مالیاتی برمال شدن عمل فرد می تواند تبعات قانونی و جرایم و تنبیه هایی را برای آن به همراه داشته باشد. هر 
چند که هدف هر دو فعالیت منتفی نمودن مالیات است، ولی نحو دستیابی به آن متفاوت می باشد و این دو موضوع 
را می تواند از هم متمایز نماید . نکته قابل توجه و چالش برانگیز این است که تعریف پذیرفته شده جهانی در خصوص 
تعریف و یا سازه ها و ابزارهای اجتناب مالیاتی متهورانه وجود ندارد. تعاریف و عباراتی که در این خصوص بکار برده 
می شود با توجه به شرایط و جوامع متفاوت می باشد . به هر حال ناتوانی ما در تعریف و تعیین اجتناب مالیاتی و 
مالیات متهورانه نباید مانع اجرا تحقیقات در این حوزه شود؛ چرا که موضوعات متعددی در حسابداری وجود دارند که 
در خصوص ماهیت و موضوع آن هنوز به اجماع نرسیدیم، کیفیت سود یکی از این موارد است که علی رغم تحقیقات 
متعدد صورت گرفته در این خصوص هنوز هم تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه نگردیده )هانلون و هیتزمن،2۰۱۰(.

در این پژوهش، تعریف گسترده اجتناب مالیاتی مدنظر قرار دارد. اجتناب مالیاتی پیامدهای بالقوه مستقیم و غیر 
مستقیمی را به همراه خواهد داشت. کاهش هزینه مالیات و افزایش جریان نقدی و افزایش ثروت سهام داران از جمله ی 
پیامدهای مستقیم ؛ و کاهش پناه گاه های مالیاتی و احتمال وضع مالیات بیشتر و در نظر گرفتن جرایم مالیاتی و فشار 
احتمالی دولت برای در نظر گرفتن مالیات بیشتر از این بنگاه ها ، کاهش مسئولیت اجتماعی شرکت ها و به تبع آن 

کاهش ارزش شرکت از جمله پیامدهای غیر مستقیم فعالیت های اجتناب مالیاتی می باشند)همان منبع(.
ادبیات مطرح در خصوص فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی نشان می دهد مردم زمانی نسبت به پرداخت مالیات 
رغبت نشان داده و آن را داوطلبانه و به صورت منصفانه خواهند پرداخت که نسبت به دستگاه مالیاتی اعتماد داشته 
باشند و به این باور رسیده باشند که مالیات پرداختی آنان عیناً در جهت حفظ منافع ملی و افزایش سطح رفاه آنان 
هزینه خواهد شد. به بیان دیگر زمانی مشتاق و راضی به پرداخت مالیات مقرر خواهند شد که به باور مالیاتی رسیده 
باشند. از سوی دیگر شواهد تجربی نشان می دهد که برخی عوامل از جمله ی وجود معافیت های متنوع و متعدد در 
ساختار مالیاتی نیز می تواند بر فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی مؤثر باشد . مطالعه ها نشان می دهد هر چند معافیت 
های در نظر گرفته شده در قوانین عموماً اهداف حمایتی از برخی از مناطق و اقشار و صنایع دارد؛ ولی باید ذقت 
نمود که معافیت ها و مشوق ها همواره نمی تواند بازدهی مثبتی داشته باشد، چرا که امکان دارد در طرز نگرش مردم 
اثر منفی نسبت به ایجاد نوعی رانت خواری ایجاد شده توسط دولت برای اشخاص تلقی شود و عملکرد و رفتار سایر 
مودیان مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد)زهی و محمدخانی ،۱389(. سه عامل روانی ، نقض و کاستی های قوانین و 
مقررات و نقض و کاستی های اجرایی در ادارات مالیاتی از جمله محرک های فرار مالیاتی می باشند )جهرومی،۱39۱(. 
جدایی مالکیت و مدیریت این مطلب را روشن می نماید که اگر اجتناب مالیاتی یک فعالیت ارزشمند و ارزنده باشد؛ 
تا اطمینان حاصل شود که مدیران تصمیمات مالیاتی کارایی  مدیران می بایست ساختار مناسبی را فراهم نمایند 
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اتخاذ می نمایند. آن دسته از تصمیم های مالیاتی در زمره ی تصمیم های کارا و مؤثر قرار می گیرند که به واسطه ی 
آن شناسایی و پرداخت مالیات معوق شود. تعویق مالیات از طریق کسب منافع نهایی معامالتی بیشتری از هزینه 
نهایی آن، باعث افزایش ثروت مالکان؛ البته پس از کسر مالیات؛ خواهد شد. برخی از پژوهش گران استدالل نمودند که 
حاکمیت شرکتی عاملی اثرگذار بر نوع واکنش شرکت نسبت به تغییرات نرخ مالیات شرکت ها می باشند. هنگامی که 
دولت ضعیف باشد، افزایش نرخ مالیاتی منجر به این می شود که شرکت ها تدابیری بیندیشند که مالیات بنگاه را 
کاهش دهند . شرکت ها این کار را از طرق مختلفی مانند نقض و تخطی از قوانین و استفاده از خالءهای قانونی و 
غیره انجام می دهند . زمانی که حاکمیت شرکتی قوی باشد، افزایش نرخ مالیاتی بنگاه می تواند زمینه ی کسب بازدهی 
بیشتری را برای شرکت فراهم نماید . این پژوهش ها ؛ پیش بینی ها و نظریه هایی را در خصوص روابط و انگیزه های 
گروه های مختلف ذی نفعان؛ مانند سهامداران داخلی و خارجی و دولت؛ در خصوص اجتناب مالیاتی بنگاه ها فراهم 
نمودند . هم چنین این مطالعه های شواهدی را در خصوص فعالیت های اجتناب مالیاتی در مقاطع مختلف زمانی و 
مکانی فراهم نمودند؛ به گونه ای که افراد در مقاطع متخلف رفتار متفاوتی انجام می دهند. نکته ی قابل توجه در این 
خصوص پیامدهای اقتصادی و واکنش بازار به این قبیل فعالیت ها می باشد که در واقع این واکنش و پیامدها عواملی 
مؤثر بر رفتار مالیاتی و استراتژی اتخاذی افراد و بنگاه ها می باشند. با این حال تئوری های مطرح در این خصوص 

هنوز نوپا می باشند و مستلزم بررسی و آزمون بیشتری می باشند)هانلون و هیتزمن،2۰۱۰(.
به طور کلی شرکت ها از طریق دو روش انتقال درآمد و قیمت گذاری انتقالی می توانند از پرداخت مالیات اجتناب 

نمایند که به شرح زیر می باشند:
الف- انتقال درآمد

یک روش انتقال سود از حوزه با مالیات باال به یک منطقه کم مالیات، یا قرض گرفتن بیشتر در منطقه با مالیات 
باال و کمتر در منطقه کم مالیات است. این عمل ویژه به زدودن درآمد اشاره می کند، که در آن بدهی گیرنده قرض 
به شرکت های وابسته و یا بدهی به شرکت های غیر وابسته، مشمول مالیات نمی شود. به عنوان مثال، شرکت مادر 

ممکن است به شرکت های تابعه خود قرض دهد )اگراول، 2۰۱3(.
ب- قیمت گذاری انتقالی

روش بعدی که شرکت می تواند سود را از حوزه دارای مالیات باال به حوزه کم مالیاتی انتقال دهد قیمت گذاری 
انعکاس درآمد، قیمت کاالها و خدمات  کاالها و خدمات فروخته شده بین شرکت های وابسته است. برای صحت 
فروخته شده توسط شرکت های وابسته باید همان قیمتی باشد که می تواند توسط اشخاص غیر وابسته پرداخت شود. 
با کاهش دادن قیمت کاالها و خدمات توسط شرکت مادر و شرکت های وابسته در حوزه های با مالیات باال و باال بردن 
قیمت خرید، درآمد را می توان منتقل نمود )اگراول، 2۰۱3(. مسئله مهم در قیمت گذاری انتقالی، انتقال مالکیت 
دارایی نامشهود است. دارایی های نامشهود نشان دهنده مشکل خاصی برای خط مشی قیمت گذاری انتقالی است. 
عالوه بر این، تبلیغات برای ایجاد نام های تجاری نیز قابل کسر و معاف از مالیات است. قوانین قیمت گذاری انتقالی 
با توجه به دارایی نامشهود به دلیل موافقت نامه های اشتراک گذاری هزینه، که در آن شعبه های وابسته مختلف در 
هزینه مشارکت دارند، پیچیده است. شرکت های با اشتراک گذاری هزینه، با احتمال بیشتری به مشارکت در انتقال 

سود دخیل هستند )مک دونالد، 2۰۰8(.

4- پیشینه ی پژوهش
با عنوان تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتي بر اجتناب مالیاتي،  عرب صالحی و هاشمی )۱39۴( در پژوهشی 
به بررسی رابطه ی اطمینان بیش از حد مدیریتی و اجتناب مالیاتی پرداختند. در مجموع از نتایج پژوهش مي توان 
دریافت اطمینان بیش از حد مدیریتي بر اجتناب مالیاتي تأثیر مثبت دارد و سبب کاهش هزینه ی مالیات مي شود. به 
بیان دیگر، از آنجا که مدیران بیش اطمینان بازده ناشي از سرمایه گذاري را در طرح هاي مالیاتي بیش از حد تخمین 
مي زنند )هزینه هاي تحمیل شده ی طرح هاي سرمایه گذاري را کمتر از حد تخمین می زنند(، در طرح هاي مالیاتي 

سرمایه گذاری مي کنند و از این طریق به صرفه جویي در هزینه ی مالیاتي مي پردازند.
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مشایخی و سیدی )۱39۴( در پژوهشی با عنوان راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی، به بررسی رابطه ی 
برخی از معیارهای مهم راهبري شرکتی؛ شامل درصد مالکیت نهادي، استقالل هیأت مدیره و اندازه ی هیأت 
مدیره و اجتناب مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که رابطه ی 
معناداري بین راهبري شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد. عالوه بر این، رابطه ی منفی و معناداري بین متغیرهاي 
کنترلی سودآوري و اندازه ی شرکت و همچنین رابطه ی مثبت و معناداري بین حسابرسی مالیاتی و اجتناب مالیاتی 

مشاهده گردید.
خدامی پور و بزرایی )۱39۴( در پژوهش، تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات توسط شرکت 
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین شاخص 
هزینه ی ورود و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد. اما در خصوص رابطه شاخص هرفیندال 

و اجتناب از پرداخت مالیات نتایج معناداری یافت نشد.
  مهرانی و سیدي )۱393( در پژوهشی به  بررسی تأثیر مالیات بر درآمد و حسابداري محافظه کارانه بر اجتناب 
مالیاتی شرکت ها پرداختند. یافته ها، مبین آن است که بین مالیات ابرازي و محافظه کاري با اجتناب مالیاتی شرکت ها 
رابطه ی منفی و معناداري وجود دارد. این مطلب مبین آن است که اجتناب مالیاتی و محافظه کاري ابزارهایی جایگزین 
براي کاهش مالیات می باشند، به طوری که با افزایش اجتناب مالیاتی انگیزه ی محافظه کاري کاهش می یابد؛ و بالعکس. 
عالوه بر این رابطه ی منفی بین متوسط مالیات ابرازي سه ساله شرکت و اجتناب مالیاتی مبین آن است که شرکت ها 
بیشتر تمایل دارند محافظه کاري نمایند و ضمن کاهش سود، صرفه جویی مالیاتی نمایند، تا این که به وسیله اجتناب 

مالیاتی مالیات بر درآمد خود را کاهش دهند.
مالیاتی شرکت های  بر اجتناب  افشای عمومی  تأثیر سطح  بررسی  به  تانجا و همکاران۱، )2۰۱6( در پژوهشی 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آمریکا پرداختند نتایج پژوهش ارتباط معنادار بین افشا و اندازه با اجتناب از مالیات 

را نشان داند. به عبارت دیگر با افزایش افشای عمومی از میزان اجتناب از مالیات کاسته می شود. 
تاین و همکاران، )2۰۱6( در پژوهشی تحت عنوان اطمینان بیش از حد مدیران و اجتناب مالیاتی: نقش تعاملی 
بیش اطمینانی مدیران و جریان نقد عملیاتی به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران و جریان نقد عملیاتی بر اجتناب 
از مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین و طی سال های 2۰۰۴ تا 2۰۱۴ و تعداد مشاهدات 
بر اساس سال-شرکت شامل 258878 مورد می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بیش اطمینانی مدیران و جریان 
نقد عملیاتی هر دو عامل مهمی در تسهیل تصمیم گیری مدیران در اجتناب از مالیات محسوب می شوند. به عبارت 

دیگر ارتباط مثبت و معنادار بین این دو با اجتناب از مالیات وجود دارد. 
خان و همکاران2، )2۰۱6( در پژوهشی به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار بوستون، طی سال های ۱979 تا سال 2۰۱3 پرداختند. پس از انجام آزمون های آماری 
فرضیه های پژوهش به ارتباط مثبت و معناداری بین درصد مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی دست یافت. در واقع با 

افزایش درصد مالکیت نهادی میزان اجتناب مالیاتی نیز افزایش می یابد. 
آلیسون و همکاران3، )2۰۱6( در پژوهشی به بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار انگلستان طی سال های ۱99۴ تا 2۰۱۰ پرداختند. در این پژوهش محققان به دنبال یافتن 
تأثیر توانایی مدیریت سرمایه های انسانی بر اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشند که پس از انجام آزمون های آماری به 

ارتباط منفی و معناداری بین توانایی مدیریت سرمایه های انسانی با اجتناب مالیاتی دست یافتند.  
شرکت های  مالیاتی  اجتناب  و  مدیره  هیأت  دستمزد  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در   )2۰۱6( همکاران۴،  و  جان 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سنگاپور طی سال های 2۰۰6 تا 2۰۱2 پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که 
برای کاهش  این عمل آن ها  بتوان گفت  افزایش می دهد که شاید  را  مالیاتی  دستمزد هیأت مدیره میزان اجتناب 

هزینه های نمایندگی و ایجاد ارزش برای شرکت می باشد.

1) Tanja
2) Khan & et al
3) Allison & et al
4) John & et al
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5- فرضیه های پژوهش
براي رسیدن به پاسخ پرسش هاي پژوهش نیاز به ارائه ي فرضیه مي باشد و فرضیه هاي مطرح شده در راستاي 

پاسخگویي به سؤال هاي پژوهش عبارت اند از:
فرضیه ی اول: بین سود پس از کسر مالیات و اجتناب مالیاتی رابطه ی  معنی داری وجود دارد.

فرضیه ی دوم: بین جریان نقدی و اجتناب مالیاتی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

6- مدل و متغیرهای پژوهش
به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رابینسون و همکاران )2۰۱6( استفاده می شود:

مدل آزمون فرضیه ی اول:

مدل )۱(

که درآن:

t در سال i اجتناب مالیاتی شرکت :               
t در سال i سود پس از کسر مالیات شرکت :               

t در سال i اندازه  شرکت :               
t در سال i بازده دارایی  شرکت :               

 t در سال i اهرم مالی شرکت :               
t در سال i ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت :               

               : خطای مدل

مدل آزمون فرضیه ی دوم:

مدل)2( 
    

که درآن:
t در سال i جریان نقد شرکت :              

متغیر وابسته
 اجتناب مالیاتی: تعریف عملیاتی این متغیر به شرح زیر است )پورحیدری و همکاران، ۱393(:

مالیاتی مؤثر نرخ=)مالیات هزینه کل(/)مالیات از قبل سود(

متغیرهای مستقل: 
سود پس از کسر مالیات: در حسابداری و مالیه، درآمد قبل از بهره و مالیات یا سود قبل از بهره و مالیات معیاری 
است از سود شرکت که هزینه های بهره و مالیات را مستثنی می کند. سود عملیاتی حاصل تفریق عایدِی عملیاتی و 
هزینه ی عملیاتی است. گاهی اوقات برای شرکتی درآمد غیرعملیاتی صفر است، درآمد عملیاتی هم معنا با درآمد قبل 

از بهره و مالیات)EBIT( و سود عملیاتی به کار برده می شود.
)EBIT( درآمد غیرعملیاتی= درآمد قبل از بهره و مالیات+ )OPEX) عایدی - هزینه های عملیاتی

itRATE

0 1 2 3 4 5it it it it it it iRATE ATAX size ROA FL BMTβ β β β β β ε= + + + + + +

itATAX
itsize
itROA

itFL
itBMT

0 1 2 3 4 5it it it it it it iRATE CFLOW SIZE ROA FL BMTβ β β β β β ε= + + + + + + +

itCFLOW
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هزینه های عملیاتی - عایدی = سود عملیاتی
جریان نقد: جریان نقدی به میزان پولی که بعد از پرداخت هزینه های معمول فعالیت برای مؤسسه 
باقی می ماند، اشاره دارد. جریان نقدی معموال به صورت ماهانه ی محاسبه می شود و درآمد و مخارج ماهانه 
معمول را نیز به حساب می آورد.جریان نقدی تعیین خواهد نمود که به چه میزان قادر هستید تا برای اهداف مالی 

آینده تان پس انداز و سرمایه گذاری نمایید.)سیدی و همکاران،۱393(.

متغیرهای کنترلی
اهرم مالی: بیان گر اهرم مالی شرکت i در سال t است که از تقسیم کل بدهی بر کل دارایی ها به دست آمده 

است)گرد و همکاران، ۱393(.
بازده دارایی ها: از سود خالص بر جمع کل دارایی ها محاسبه می شود )صحت و همکاران، ۱39۰(.

و همکاران،  )مالنظری  محاسبه می شود  ها  دارایی  دفتری کل  ارزش  لگاریتم طبیعی  از طریق  اندازه شرکت: 
.)۱39۱

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار: از تقسیم ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازار حقوق صاحبان 
سهام به دست می آید  )جلیلی و همکاران، ۱39۱(.

7- جامعه و نمونه ی آماری
جامعه ی آماري این مطالعه را کلیه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل مي دهند. در 
این پژوهش یک نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره  6 ساله شامل صورت 
های مالی ۱39۰ تا ۱395 مورد بررسی قرار می گیرد.کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 

جامعه آماری پژوهش حاضر را شکل می دهند. در این پژوهش از نمونه گیری آماری استفاده نمی شود. 

8- آزمون فرضیه های پژوهش
1-8-  آزمون  F لیمر

فرضیه صفر )H0( این آزمون بیان مي کند که تفاوتي میان ضرایب برآورد شده براي تک تک مقاطع و ضریب 
برآورده شده جمعي وجود ندارد بدین معنا که لزومي به برآورد مدل با استفاده از داده هاي تابلویي )پانل دیتا( نیست، 
به عبارت دیگر مدل داده هاي تلفیقي یا حداقل مربعات معمولي به مدل آثار ثابت ارجح است. در صورتي که p - مقدار 
آزمون Fمحاسبه شده کمتر از مقدار ۰/۰5 باشد فرضیه صفر رد شده و الزم است مدل به روش داده هاي تابلویي 

)پانل دیتا( برآورد شود. 

نتیجه آزمون F لیمر انجام شده در مدل های تحقیق

فرضیه مدل
)H0(مقدارآمارهآزمونصفر - pنتیجه

ارجحیت ۱
OLS لیمرروش F۱۰/۱2۰۰/۰۰۰ رد فرضیه صفر)مدل پانل

بهتر است(

ارجحیت 2
OLS لیمرروش F۱۰/۰6۰/۰۰۰ رد فرضیه صفر)مدل پانل

بهتر است(
منبع: محاسبات محقق
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با توجه به نتایج جدول،  از آزمون لیمر مي توان دریافت که با توجه به - p مقدار آزمون  که در تمامی 
مدل های کمتر از ۰/۰5 می باشد فرضیه  H0 یعني ارجحیت روش حداقل مربعات معمولي تایید نشده و 

مدل پانل نسبت به روش حداقل مربعات معمولي ارجح است.

2-8- آزمون  هاسمن
فرضیه صفر )H0( این آزمون بیان مي کند مدل با اثرات تصادفی بر مدل با اثرات ثابت ارجح است. در صورتي 
که p - مقدار آزمون  هاسمن محاسبه شده کمتر از مقدار ۰/۰5 باشد فرضیه صفر رد شده و الزم است مدل با اثرات 

ثابت برآورد شود. 

با توجه به نتایج جدول ، از آزمون هاسمن مي توان دریافت که با توجه به - p مقدار آزمون  که در هر دو مدل 
های از ۰/۰5 می باشد فرضیه  H0یعني ارجحیت روش اثرات تصادفی رد شده و بنابراین تخمین مدل ها با اثرات 

ثابت ارجح است.

3-8- آزمون فرضیه اول پژوهش
جهت آزمون این فرضیه از ضریب متغیر سود پس از کسر مالیات با نماد )ATAX(، بهره گرفته خواهد شد. در 
آزمون فرضیه ي اول پژوهش این فرضیه مورد آزمون واقع شد که بین سود پس از کسر مالیات و اجتناب مالیاتی 

رابطه ی معنی داری وجود دارد.

نتیجه آزمون F لیمر انجام شده در مدل های تحقیق

منبع: محاسبات محقق

آمارهآزمونفرضیه صفر)H0(مدل
 - p
مقدار

نتیجه

۱
ارجحیت اثرات 

تصادفی
23/5۰۰/۰۰۰کای-دو

رد فرضیه صفر)مدل پانل 
بهتر است(

2
ارجحیت اثرات 

تصادفی
23/96۰/۰۰۰کای-دو

رد فرضیه صفر)مدل پانل 
بهتر است(
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(panel data(برآورد مدل رگرسیوني فرضیه  اول با استفاده از روش داده های ترکیبی :)جدول)۱

مأخذ )یافته های محقق(

p- مقدارآماره ي tانحراف معیارضریبنماد
C۰/032۰/۰67۰/۴6۰/6۴

ATAX۰/092۰/۰253/59۰/۰۰۰3
ROA۰/049۰/۰۱92/5۰۰/۰۱2
FL۰/008۰/۰۱3۰/6۱۰/53

MTB-۰/0004۰/۰۰۰۱-2/62۰/۰۰8

SIZE۰/۰۰۴۰/۰۰۴۰/8۴۰/39
شاخص های برازندگی مدل

۱۱/2۴آمارهی۰/69Fضریب تعیین
ضریب تعیین 

p۰/۰۰۰- مقدارآمارهی۰/63Fتعدیل شده

آماره یدوربین - 
۱/۴9واتسون

آماره دوربین واتسون)۱/۴9(  تقریبا بین ۱/5 تا 2/5 قرار گرفته و در فاصله خوبی است  بنابراین مدل مشکل 
خودهمبستگی ندارد . و همان طور که در قست قبل اشاره شد مدل مشکل ناهمسانی واریانس نیز ندارد.

پس از تأیید مدل داده های ترکیبی با توجه به آزمون هاي انجام شده، مدل رگرسیوني فرضیه اول مورد نظر برآورد 
شد. جدول فوق برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. نتایج در سطح خطاي پنج درصد نشان داد بین نسبت 
سود پس از کسر مالیات با نماد )ATAX( با ضریب )۰/۰92( رابطه ي معني داري )p=۰/۰۰۰3( با اجتناب وجود دارد 
یعنی یک واحد افزایش در نسبت سود پس از کسر مالیات،  اجتناب مالیاتی را ر ا۰/۰92 واحد افزایش می دهد. لذا 
فرضیه ي صفر با اطمینان 95 درصد مورد تأیید واقع نمي گردد و از این رو می توان فرضیه ي اول پژوهش را در سطح 

خطای 5% مورد پذیرش دارد.
ضمنا نتایج بررسی متغیرهای کنترلی نشان داد که در مدل اول پژوهش بین اهرم مالی با نماد )FL( با ضریب  
 )Size( با اجتناب مالیاتی وجود ندارد. و همچنین بین اندازه شرکت با نماد )p=۰/53( رابطه ي معني داري )۰/۰۰8(
با ضریب )۰/۰۰۴( رابطه ي معني داري )p=۰/39( با اجتناب مالیاتی وجود ندارد. ولی در این مدل بین بازده دارایی 
ها با نماد )ROA( با ضریب )۰/۰۴9( رابطه ي معني داري )p=۰/۰۱2( با اجتناب مالیاتی وجود دارد و به عبارتی با 
افزایش بازده دارایی ها ، اجتناب مالیاتی افزایش خواهد یافت. و همچنین بین ارزش دفتری به ارزش بازار دارایی ها 
با نماد )MTB( با ضریب )۰/۰۰۰۴-( رابطه ي معني داري )p=۰/۰۰8( با اجتناب مالیاتی وجود دارد و لذا با افزایش 

ارزش دفتری به ارزش بازار دارایی ها ، اجتناب مالیاتی کاهش خواهد یافت.
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)EGLS(برآورد مدل رگرسیوني فرضیه  دوم با استفاده از روش پانل تعمیم یافته :)جدول)2

مأخذ )یافته های محقق(

در مدل باال اوالً ضریب تعیین تعدیل شده برابر با ۰/99 می باشد و این در واقع نشان میدهد که 99%تغییرات 
 F متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده می شود که توضیح دهندگی باالیی است. آماره ی

دارای P=0  می باشد که کمتر از %5 است بنابراین مدل بطور کلی معنادار است .
همچنین آماره دوربین واتسون)۱/63( بین ۱/5 تا 2/5 قرار گرفته و در فاصله خوبی است بنابراین مدل مشکل 
خودهمبستگی ندارد . پس از تأیید مدل پانل تعمیم یافته با توجه به آزمون هاي انجام شده، مدل رگرسیوني فرضیه ی 
دوم مورد نظر برآورد شد که نتایج آن در جدول)6-۴( ارائه شده است. نتایج در سطح خطاي ده درصد نشان داد بین 
نسبت جریان نقد با نماد )CFO( با ضریب )۰/۰۰5( رابطه ي مستقیم و معني داري )p=۰/۰9( با اجتناب وجود دارد 
یعنی یک واحد افزایش در نسبت جریان نقد، اجتناب مالیاتی را ۰/۰۰5 واحد افزایش می دهد. لذا فرضیه ي صفر با 
اطمینان 99 درصد مورد تأیید واقع نمي گردد و از این رو می توان فرضیه ي دوم پژوهش را در سطح خطای %۱۰ 

مورد پذیرفت.
ضمنا نتایج بررسی متغیرهای کنترلی نشان داد که در مدل دوم پژوهش بین اهرم مالی با نماد )LEV( با ضریب  
)۰/۰۰3-( رابطه ي معني داري )p=۰/۱7( با اجتناب مالیاتی وجود ندارد. ولی در این مدل بین اندازه شرکت با نماد 
با  به عبارتی  با اجتناب مالیاتی وجود دارد   )p=۰/۰۰6( رابطه ي مستقیم و معني داري )با ضریب )۰/۰۰2  )Size(
افزایش اندازه شرکت ، اجتناب مالیاتی افزایش خواهد یافت. و همچنین بین ارزش دفتری به ارزش بازار دارایی ها با 
نماد )MTB( با ضریب )۰/۰۰۰۱-( رابطه ي معکوس و معني داري )p=۰/۰6( با اجتناب مالیاتی وجود دارد و لذا با 
افزایش ارزش دفتری به ارزش بازار ، اجتناب مالیاتی کاهش خواهد یافت. نکته دیگر اینکه با توجه به وجود همبستگی 
شدید)۰/۴6( بین متغیر کنترلی  نرخ بازده دارایی ها با متغیر مستقل نسبت جریان نقد )که در ضمیمه آورده شده 
است( به منظور جلوگیری از مشکل هم خطی، در تخمین مدل دوم  متغیر کنترلی ROA  از مدل حذف شده است.  

4-8- آزمون فرضیه دوم پژوهش
جهت آزمون این فرضیه از ضریب متغیر نسبت جریان نقد با نماد )CFO(، بهره گرفته خواهد شد. 
در آزمون فرضیه ي دوم پژوهش این فرضیه مورد آزمون واقع شد که بین جریان نقدی و اجتناب مالیاتی 

رابطه ی معنی داری وجود دارد.

p- مقدارآماره ي tانحراف معیارضریبنماد
C۰/079۰/0117/14۰/00

CFO۰/0055۰/0031/67۰/09
LEV-۰/003۰/0021-/35۰/17
MTB-۰/0001۰/00006-1/85۰/06
SIZE۰/۰۰2۰/00072/75۰/006

شاخص های برازندگی مدل
742/67آماره ي ۰/99Fضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل 
p۰/۰۰۰- مقدار آماره ي ۰/99Fشده

آماره ي دوربین - 
۱/62واتسون
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9- نتیجه گیری و پیشنهادها
فرضیه اول: بین سود پس از کسر مالیات و اجتناب مالیاتی رابطه ی معنی داری وجود دارد. 

بر اساس مبانی نظری رابطه ی بین سود پس از کسرمالیات با اجتناب مالیاتی معکوس پیش بینی می 
شود. این مساله به این دلیل رخ می دهد که مدیران برای اجتناب مالیاتی از طریق انتقال سود به دوره های 
دیگر با روش های مختلف و بهره مندی از مزیت پرداخت مالیات کمتر انگیزه ی کمتری دارند زیرا این مدیران پاداش 
خود را بر اساس سود خالص دریافت می کنند و  از این رو با انجام اجتناب مالیاتی پاداش کمتری دریافت خواهند کرد. 
ولی در این پژوهش بر خالف مبانی نظری رابطه ی بین دو متغیر مذکور مستقیم بدست آمده است که به نظر می 
رسد این مساله از لحاظ کمی به این دلیل رخ داده است که به سود خالص بیشتر، مالیات بیشتری تعلق می گیرد و 
این مورد باعث افزایش نرخ موثر مالیاتی طبق فرمول استفاده شده در این پژوهش برای محاسبه این متغیر می شود. 
و از لحاظ مفهومی نیز می توان گفت سود بیشتر انگیزه اجتناب مالیاتی را برای هیات مدیره افزایش می دهد زیرا 
شرکت باید مالیات بیشتری بپردازد. و از این رو انگیزه انجام یک کار می تواند احتمال رخ دادن آن را افزایش دهد. 

که این منطق با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. 
فرضیه دوم: بین جریان نقد و اجتناب مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.

بر اساس مبانی نظری رابطه بین نسبت جریان نقد با اجتناب مالیاتی معکوس پیش بینی می شود. این مساله به 
این دلیل رخ می دهد که وجوه نقد به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی مدیران مورد توجه هیات مدیره قرار می گیرد 
بنابراین مدیران این انگیزه را داند که با افزایش این معیار کارنامه بهتری را  از خود نشان دهد و  از این رو زمانی که 
وجوه نقد شرکت در حد مطلوبی قرار دارد این انگیزه برای مدیران برای اجتناب مالیاتـی کاهش می یابد و بالعکس 
زمانی که این معیار در حد مطلوبی نباشد انگیزه مدیر برای اجتناب مالیاتی افزایش خواهد یافت و به عبارت دیگر 

طبق مبانی نظری بین جریان وجوه نقد و اجتناب از مالیات رابطه معکوس پیش بینی می شود.
ولی در این تحقیق بر خالف مبانی نظری رابطه بین دو متغیر مذکور مستقیم بدست آمده است که به نظر می 
رسد این مساله از لحاظ کمی به این دلیل رخ داده است که جریان نقد عملیاتی رابطه مستقیمی با سود دارد. و از 
این رو به طور منطقی شرکت هایی که جریان نقد عملیاتی بیشتر دارد مالیات بیشتری پرداخت می کنند و  این 
مورد باعث افزایش نرخ موثر مالیاتــی طبق فرمول استفاده شده در این تحقیق برای محاسبه این متغیــر می شود 
و از لحاظ مفهومی نیز می توان گفت جریان نقد بیشتر انگیزه اجتناب مالیاتی را برای هیات مدیره افزایش می دهد، 
زیرا شرکت باید مالیات بیشتری بپردازد و هیات مدیره با فشار بر مدیر عامل فرآیند اجتناب مالیاتی را تسریع نمایند.

نتیجه گیری کلی از تحقیق
بر اساس مبانی نظری انتظار بر این بود که بین متغیرهای مستقل این تحقیق یعنی جریان نقد عملیاتی و سود 
پس از کسر مالیات با متغیر وابسته آن یعنی اجتناب مالیاتی رابطه معکوس وجود داشته باشد. دلیل این ادعا ان است 
که هر دو متغیر مستقل انگیزه مدیر را در فرآیند اجتناب مالیاتی کاهش می دهند زیرا اوال مدیران برای اجتناب 
مالیاتی از طریق انتقال سود به دوره های دیگر با روش های مختلف و بهره مندی از مزیت پرداخت مالیات کمتر  
انگیزه کمتری دارند چرا که این مدیران پاداش خود را بر اساس سود خالص دریافت می کنند و  از این رو با انجام 
اجتناب مالیاتی پاداش کمتری دریافت خواهند کرد و ثانیاً متغیرهای مستقل مدل به عنوان معیارهایی برای ارزیابی 
مدیران هستند و از این رو مدیران انگیزه کمتری برای کمترنشان دادن آنها از مقدار واقعی شان از طریق اجتناب 
مالیاتی دارند. ولی بر خالف انتظار یافته های آماری این تحقیق رابطه های مذکور به صورت مستقیم مورد تایید قرار 
داد. که به نظر می رسد هیات مدیره با نظارت بر فعالیت مدیران به منظور کاهش پرداخت مالیات از طریق اجتناب 
مالیاتی، زمانی که سود پس از کسر مالیات و جریان های نقد عملیاتی شرکت باال است مدیران را در خصوص انجام 

اجتناب مالیاتی بیشتر ترغیب می کنند زیرا در غیر این صورت باید مالیات بیشتری را بپردازند.

پیشنهاد های برگرفته از نتایج تحقیق
با توجه به اینکه طبق یافته های ای تحقیق شرکت هایی که سود و جریان نقد عملیاتی بیشتری دارند احتمال 
اجتناب مالیاتی در آنها باال می رود و اجتناب مالیاتی قابل اتکا بودن صورت های مالی را کاهش می دهد به سرمایه 
گذاران و سهامداران و سایر ذی نفعان پیشنهاد می شود در تجزیه و تحلیل صورت های مالی این گونه شرکت ها و 

نهایتا تصمیم گیری در این خصوص این مساله را نیز مد نظر قرار دهند.
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ضمایم
آزمون مدل اول:  -۱

آزمون ناهمسانی واریانس مدل اول:

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 15.35444 (Prob. F(20,1028    218 .0
Obs*R-squared 30.42727 (Prob. Chi-Square(20    0.0632

 Scaled explained
SS 16.26140 (Prob. Chi-Square(20    0.7003

:Test Equation
Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares
Date: 01/20/18   Time: 10:27

Sample: 1 1050
Included observations: 1049

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic   .Prob

C 0.002137 0.017464 0.122349 0.9026
ATAX^2 0.029430 0.017018 1.729360 0.0840
ATAX*FL -0.009954 0.013013 -0.764939 0.4445

ATAX*SIZE 0.001235 0.002030 0.608490 0.5430
ATAX*MTB -0.000579 0.000773 -0.748626 0.4543
ATAX*ROA -0.041370 0.017840 -2.318910 0.0206

ATAX -0.014690 0.027023 -0.543623 0.5868
FL^2 0.001292 0.002131 0.606302 0.5444

FL*SIZE 0.001575 0.001001 1.573165 0.1160
FL*MTB -0.000530 0.000528 -1.003745 0.3157
FL*ROA 0.006748 0.008302 0.812853 0.4165

FL -0.022941 0.014150 -1.621260 0.1053
SIZE^2 -0.000120 7.89E-05 -1.516950 0.1296

SIZE*MTB -2.00E-05 4.78E-05 -0.418142 0.6759
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SIZE*ROA 0.001822 0.001570 1.161122 0.2459
SIZE 0.002002 0.002252 0.889288 0.3741

MTB^2 -2.60E-07 2.98E-07 -0.874727 0.3819

آزمون لیمر مدل اول:

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test   Statistic  .d.f  .Prob

Cross-section F 10.120393 )174,869( 0.0000
Cross-section Chi-square 1161.637846 174 0.0000

:Cross-section fixed effects test equation
Dependent Variable: ETR

Method: Panel Least Squares
Date: 01/19/18   Time: 21:31

Sample: 1390 1395
Periods included: 6

Cross-sections included: 175
Total panel )unbalanced( observations: 1049

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic   .Prob
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آزمون هاسمن مدل اول:

C 0.113907 0.027167 4.192800 0.0000
ATAX 0.109466 0.032219 3.397592 0.0007
ROA 0.142151 0.024159 5.883867 0.0000
FL 0.045487 0.012693 3.583719 0.0004

MTB 1.09E-05 0.000221 0.049045 0.9609
SIZE -0.004428 0.001887 -2.346415 0.0191

R-squared 0.087391 Mean dependent var    0.108620
 Adjusted

R-squared 0.083016 S.D. dependent var    0.089478
S.E. of regres-

sion 0.085684 Akaike info criterion    -2.070609
 Sum squared

resid 7.657355 Schwarz criterion    -2.042265
Log likelihood 1092.035 .Hannan-Quinn criter    -2.059862

F-statistic 19.97541 Durbin-Watson stat    0.522215
)Prob)F-statistic 0.000000

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Chi-Sq. Sta-
tistic .Chi-Sq. d.f  .Prob

Cross-section random 23.504923 5 0.0003
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:Cross-section random effects test comparisons

Variable   Fixed  Random  ).Var)Diff  .Prob

ATAX 0.092306 0.106998 0.000068 0.0749
ROA 0.049416 0.066994 0.000042 0.0069
FL 0.008078 0.015546 0.000027 0.1503

MTB -0.000403 -0.000337 0.000000 0.0058
SIZE 0.004077 -0.001057 0.000015 0.1797

:Cross-section random effects test equation
Dependent Variable: ETR

Method: Panel Least Squares
Date: 01/19/18   Time: 21:32

Sample: 1390 1395
Periods included: 6

Cross-sections included: 175
Total panel )unbalanced( observations: 1049

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic   .Prob

C 0.032055 0.068995 0.464601 0.6423
ATAX 0.092306 0.025689 3.593154 0.0003
ROA 0.049416 0.019692 2.509504 0.0123
FL 0.008078 0.013061 0.618487 0.5364

MTB -0.000403 0.000154 -2.625340 0.0088
SIZE 0.004077 0.004836 0.843043 0.3994

Effects Specification
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آزمون مدل فرضیه اول:

Dependent Variable: ETR
Method: Panel Least Squares
Date: 01/19/18   Time: 21:33

Sample: 1390 1395
Periods included: 6

Cross-sections included: 175
Total panel )unbalanced( observations: 1049

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic   .Prob

C 0.032055 0.068995 0.464601 0.6423
ATAX 0.092306 0.025689 3.593154 0.0003
ROA 0.049416 0.019692 2.509504 0.0123
FL 0.008078 0.013061 0.618487 0.5364

)Cross-section fixed (dummy variables

R-squared 0.698451 Mean dependent var    0.108620
 Adjusted

R-squared 0.636337 S.D. dependent var    0.089478
S.E. of re-

gression 0.053959 Akaike info criterion    -2.846241
 Sum squared

resid 2.530179 Schwarz criterion    -1.995901
Log likelihood 1672.854 .Hannan-Quinn criter    -2.523804

F-statistic 11.24464 Durbin-Watson stat    1.496494
Prob)F-statis-

)tic 0.000000
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MTB -0.000403 0.000154 -2.625340 0.0088
SIZE 0.004077 0.004836 0.843043 0.3994

Effects Specification

)Cross-section fixed (dummy variables

R-squared 0.698451 Mean dependent var    0.108620
 Adjusted

R-squared 0.636337 S.D. dependent var    0.089478
S.E. of regres-

sion 0.053959 Akaike info criterion    -2.846241
 Sum squared

resid 2.530179 Schwarz criterion    -1.995901
Log likelihood 1672.854 .Hannan-Quinn criter    -2.523804

F-statistic 11.24464 Durbin-Watson stat    1.496494
)Prob)F-statistic 0.000000

آزمون مدل دوم:  -2
آزمون ناهمسانی واریانس مدل دوم:

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.640343 (Prob. F(20,1028    0.0375
Obs*R-squared 32.44171 (Prob. Chi-Square(20    0.0388

 Scaled explained
SS 16.77777 (Prob. Chi-Square(20    0.6674
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:Test Equation
Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares
Date: 01/19/18   Time: 22:46

Sample: 1 1050
Included observations: 1049

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic   .Prob

C 0.004966 0.017306 0.286956 0.7742
CFO^2 0.009976 0.010610 0.940275 0.3473
CFO*FL -0.015870 0.009723 -1.632282 0.1029

CFO*SIZE 0.002149 0.001387 1.549051 0.1217
CFO*MTB 0.000150 0.000416 0.359716 0.7191
CFO*ROA -0.031404 0.015190 -2.067373 0.0389

CFO -0.022180 0.020451 -1.084588 0.2784
FL^2 0.003498 0.001610 2.172305 0.0301

FL*SIZE 0.000807 0.000912 0.884319 0.3767
FL*MTB -0.000580 0.000526 -1.103684 0.2700
FL*ROA 0.014822 0.007390 2.005757 0.0451

FL -0.014234 0.013167 -1.081029 0.2799
SIZE^2 -7.84E-05 7.64E-05 -1.026393 0.3049

SIZE*MTB -1.69E-05 4.55E-05 -0.369966 0.7115
SIZE*ROA 0.000310 0.001548 0.199962 0.8416

SIZE 0.001260 0.002225 0.566367 0.5713
MTB^2 -2.14E-07 1.84E-07 -1.159446 0.2465

MTB*ROA -0.000638 0.000568 -1.122031 0.2621
MTB 0.000683 0.000904 0.755631 0.4500

ROA^2 0.015205 0.007850 1.936827 0.0530
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ROA -0.007694 0.020611 -0.373283 0.7090

R-squared 0.030926 Mean dependent var    0.007373
 Adjusted

R-squared 0.012073 S.D. dependent var    0.007545
S.E. of regres-

sion 0.007499 Akaike info criterion    -6.928215
 Sum squared

resid 0.057813 Schwarz criterion    -6.829008
Log likelihood 3654.849 .Hannan-Quinn criter    -6.890597

F-statistic 1.640343 Durbin-Watson stat    0.997257
)Prob)F-statistic 0.037537

آزمون لیمر مدل دوم:

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: EQ02

Test cross-section fixed effects

Effects Test   Statistic  .d.f  .Prob

Cross-section F 10.063952 )174,869( 0.0000
Cross-section Chi-square 1157.713348 174 0.0000

:Cross-section fixed effects test equation
Dependent Variable: ETR

Method: Panel Least Squares
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Date: 01/19/18   Time: 22:32
Sample: 1390 1395
Periods included: 6

Cross-sections included: 175
Total panel )unbalanced( observations: 1049

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic   .Prob

C 0.118960 0.027281 4.360508 0.0000
CFO 0.024654 0.023518 1.048333 0.2947
ROA 0.170492 0.023603 7.223429 0.0000
FL 0.028823 0.011987 2.404425 0.0164

MTB 1.14E-05 0.000222 0.051179 0.9592
SIZE -0.003737 0.001885 -1.983173 0.0476

R-squared 0.078262 Mean dependent var    0.108620
 Adjusted

R-squared 0.073843 S.D. dependent var    0.089478
S.E. of re-

gression 0.086111 Akaike info criterion    -2.060656
 Sum

 squared
resid 7.733955 Schwarz criterion    -2.032311

Log likeli-
hood 1086.814 .Hannan-Quinn criter    -2.049908

F-statistic 17.71151 Durbin-Watson stat    0.545467
Prob)F-sta-

)tistic 0.000000
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آزمون هاسمن مدل دوم:

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: EQ02

Test cross-section random effects

Test Summary
Chi-Sq. Sta-
tistic .Chi-Sq. d.f  .Prob

Cross-section random 23.966090 5 0.0002

:Cross-section random effects test comparisons

Variable   Fixed  Random  ).Var)Diff  .Prob

CFO 0.017704 0.020644 0.000024 0.5513
ROA 0.046225 0.069445 0.000039 0.0002
FL -0.009394 -0.005187 0.000025 0.3986

MTB -0.000425 -0.000356 0.000000 0.0033
SIZE 0.006811 0.000691 0.000015 0.1110
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همبستگی بین متغیرهای مستقل)آزمون هم خطی(:

تخمین مدل آزمون فرضیه دوم:

CFO MTB SIZE FL ROA
CFO ۱,۰۰۰۰۰۰ ۰,۰32۱۴8 ۰,۰95۴۰۴ -0.223080 ۰,۴6۴5۱5 
MTB ۰,۰32۱۴8 ۱,۰۰۰۰۰۰ -0.002823 -0.078097 ۰,۰88۰82 
SIZE ۰,۰95۴۰۴ -0.002823 ۱,۰۰۰۰۰۰ ۰,۰۰۱7۰8 ۰,۰9۰۰۴6 
FL -0.223080 -0.078097 ۰,۰۰۱7۰8 ۱,۰۰۰۰۰۰ -0.640074

ROA ۰,۴6۴5۱5 ۰,۰88۰82 ۰,۰9۰۰۴6 -0.640074 ۱,۰۰۰۰۰۰ 

Dependent Variable: ETR
)Method: Panel EGLS )Cross-section weights

Date: 01/19/18   Time: 22:52
Sample: 1390 1395
Periods included: 6

Cross-sections included: 175
Total panel )unbalanced( observations: 1049

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic   .Prob

C 0.079670 0.011152 7.143897 0.0000
CFO 0.005592 0.003344 1.672224 0.0948
MTB -0.000127 6.83E-05 -1.856685 0.0637
SIZE 0.002191 0.000796 2.752686 0.0060
FL -0.003455 0.002551 -1.354438 0.1759
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Effects Specification

)Cross-section fixed (dummy variables

Weighted Statistics

R-squared 0.993462 Mean dependent var    0.257291
 Adjusted

R-squared 0.992124 S.D. dependent var    0.674012
S.E. of regres-

sion 0.051302 Sum squared resid    2.289758
F-statistic 742.6710 Durbin-Watson stat    1.623686

)Prob)F-statistic 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.689211 Mean dependent var    0.108620
 Sum squared

resid 2.607714 Durbin-Watson stat    1.478489
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چکیده
مالیات امروزه جزء درآمدهای پایدار کشورها محسوب می شود و ضرورت فرهنگ سازی و آموزش آن در مقاطع  
آموزشی پایه در کودکان و نوجوانان ضروری به نظر می رسد . هدف از مطالعه حاضر بررسی مقایسه ای کشورهای 
منتخب از لحاظ آموزش مالیات در مدارس آموزشهای پایه می باشد. انتخاب کشورها با توجه به دسترس بودن برنامه 
های آموزشی در مدارس و با توجه نرخ پایین فرار مالیاتی در این کشورها می باشد و سعی شده است از هر قاره جهان 
ایران  انگلستان ، آفریقای جنوبی ، مالزی و   ، انتخاب گردد . کشورهای منتخب آمریکا  یک کشور به عنوان نمونه 
می باشند. به طور کلی در کشورهای منتخب برنامه های آموزش مالیات به دانش آموزان این نکته را تفهیم می کند 
که درآمدها مالیاتی برای  دولت یک منبع مهم و بی بدیل می باشد که این درآمدها صرف آبادانی و خدمت رسانی 
به شهروندان می گردد و در خاتمه برنامه های آموزش مالیات در کشورمان نقد و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

کلمات کلیدی: فرهنگ سازی مالیاتی ، فرار مالیاتی ، آموزش و پرورش

آموزش و پرورش  و فرهنگ سازی مالیاتی

حسن رضا زین آبادی2جعفر عباسی1

۱( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران، حسابرس ارشد مالیاتی غرب استان تهران- شهرستان  بهارستان،
 ایمیل: abbasi.jr@chmail.ir- آدرس: تهران، شهرستان بهارستان، نسیم شهر، خ ۱۴ متری چمران، خ مالصدرا ، پ 7۰. شماره تلفن: 8582782-۰9۱2

2( دانشیار  و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران 
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1-مقدمه
امروزه کشورهای دنیا و به طور خاص کشورمان با بحران های مالی و رکود و افزایش بدهیهای دولت به بخش های 
مختلف مواجه شده است.  دولت درصدد کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده از منابع و دست یافتن به درآمدهای 
پایدار می باشد. در چنین اوضاعی ، کاهش فرار مالیاتی در شهروندان یکی از اهداف عمده در سیاست گذاری های 

مالی۱ می باشد . 
درآمدهاي مالیاتي یکي از مهم ترین منابع در بودجه اکثر کشورها به ویژه کشورهاي توسعه یافته بوده  به عنوان 
یک شاخص اقتصادي در رتبه بندي کشور ها نیز مطرح مي گردد حجم و میزان درآمدهاي مالیاتي در قسمت منابع 
اقتصادي هر کشوري، شفافیت و  اقتصادي حکومت شناخته مي شود و نقطه قوت سیستم  بودجه، معرف سالمت 

سالمت نظام اقتصادي از طریق اتکاء به منابع و درآمدهاي مالیاتي مي باشد. 
مالیات ها برای کشور و شهروندان آن مهم هستند. درآمدهای مالیاتی به دولت اجازه می دهند که خدمات و کاالها 
را  برای حمایت و تامین ماشین اقتصاد فراهم کند. این کاالها و خدمات شامل فراساختارها مانند جاده ها ، راه آهن، 
نیروگاه ها ، و موسسات و ادارات دولتی می باشند. درآمدها مالیاتی همچنین از خدمات سیاست گذاری و مدیریتی به 
خدمت کشور شده برای مدیریت بازهای مالی و اقتصادی حمایت می کنند و همچنین آموزش ، امنیت و بهداشت را 

برای شهروندان فراهم می سازند )بیکو، میلینوف، مک گی، 2۰۱5(. 
برخی فعاالن اقتصادی که به دنبال سودجویی و منافع شخصی خود می باشند با به کار بستن ترفندها و شگردهایی 
از جمله : استفاده از کارت بازرگانی دیگران، صدور فاکتورهای صوری، قاچاق کاال، عدم اعالم سود واقعی، فعالیت های 
پنهان اقتصادی و راهکارهای بیشمار دیگر سعی در دور زدن قانون و کتمان اطالعات شغلی خود داشته و از پرداخت 

مالیات فرار می نمایند )سازمان امور مالیاتی، ۱396(. 
فرار مالیاتی اقدام نادرستی است که به موجب آن مالیات دهندگان تالش می کنند تا با استفاده از ابزارهای غیر 
قانونی ، بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند . به گفته فارایوال )۱987( ، فرار مالیاتی تقلب ، حیله گری ، تحریف عمدی 

یا پنهان کردن اعداد و ارقام با هدف اجتناب از پرداخت و یا کاهش میزان مالیات پرداختی است . 
بررسی عوامل موثر بر رفتار غیر صادقانه مودیان از مهم ترین چالش هایی است که ذهن محققان این حوزه را به 
خود اختصاص داده است. برای طراحی مدل های فرار مالیاتی ، شناخت این عوامل بسیار ضروری است. کمیسیون اروپا 

عوامل زیر را برای تصمیم یک مودی برای فرار و یا تمکین موثر می داند )کمیسیون اروپا ، 2۰۱۰(. 
فرار مالیاتی یک پدیده پیچیده است و مفهومی فراتر از تحلیل هزینه- فایده است و روی چندین عامل دیگر 
تاثیرگذار است و روی هم رفته مفهوم اخالق مالیاتی را ایجاد می کنند . اخالق مالیاتی شامل ارزش های شخصی ، 

هنجارهای اجتماعی و نگرشهای مؤسسات عمومی را شامل می شود . 
یکی از عوامل فرار مالیاتی اعتماد نداشتن به دولت و در واقع سازمان امور مالیاتی می باشد . اگر مردم در برابر 
مالیاتی که پرداخت می کنند در محیط اطراف خود احساس کنند که امکانات رفاهی ، تفریحی و آموزشی بیشتر شده 
است به احتمال زیاد رغبت بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت. لوی )۱998( ادعا می کند که اگر افراد بر این 
باور باشند که دولت در جهت منافع آنها عمل می کند ، رویه آن منصفانه است و چنانچه اعتماد آن ها به دولت متقابل 
باشد، محتمل است آن ها به صورت مشروط تا راضی شوند تا در پرداخت مالیات شرکت کنند. فلد فری )2۰۰2( 
، استدالل می کنند که رابطه بین افراد و دولت به عنوان یک قرارداد روان شناختی که شامل روابط عاطفی قوی و 
وفاداری می باشد، مشاهده شده است. چنین قرارداد روان شناختی می تواند با اعمال مثبت براساس اعتماد حفظ 
شود. اعتماد بیشتر به دولت انگیزه افراد را افزایش داده تا خود را به اطاعت و پیروی از قوانین مالیاتی متعهد بدانند. 
 لویس )۱982( این رابطه مالیات و آموزش و پرورش را مورد مطالعه قرار داده است. او حدس می زند که مالیات 

1) Fiscal policy
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دهندگان آموزش دیده احتماال بهتر قادر به درک و فهم قوانین مالیاتی خواهند بود ولی احتماال راههایی را نیز برای 
اجتناب از دادن مالیات و فرار مالیاتی را پیدا خواهند کرد.  با توجه به شواهد تجربی چیزی که در مورد تاثیر آموزش 
بر پذیرش مالیات به نظر می رسد این است که اطالعات  از پرسشنامه ها و داده های پیمایشهای کشوری است  که 

شامل آموزش برای کنترل بیشتر است )رودریگوئز و برند، 2۰۱8(.  
با توجه به نتایج حاصل از مطالعات روی پرسشنامه های دانشجویان، چان )2۰۰۰( پاسخهای ۱57 دانشجو از 
دو دانشگاه یکی از ایاالت متحده و دیگری را هنگ کنگ را مورد مقایسه قرار داد . آنها رابطه ای منفی میان سطح 
آموزش و پذیرش مالیات را مشاهده کردند . مک گی و راس )2۰۱2( پیمایشهای دانشجویی را در شش کشور مورد  
مقایسه قرار دادند و نتایجی ترکیبی را بدست آورندند. در برزیل ، روسیه و چین که بیشتر در معرض فرار مالیاتی قرار 
دارند افراد با سطح پایین آموزش بیشتر در معرض فرار مالیاتی قرار دارند و در هند و آمریکا افراد با آموزش سطح باال 
بهترین رفتار را در پذیرش مالیاتی بروز می دهند. به طور عکس در آلمان افراد با سطح متوسط آموزش پایین ترین 

سطح از پذیرش مالیات را نشان می دهند. 
بر طبق نظر آندرئونی، ارا رد و اینشتاین )۱998( نیاز برای تحقیق تجربی و نهادی درباره رفتار پذیرش در حوزه 
مالیات  با نگرش های  مالزی، تحقیق بسیار کمی وجود دارد که  ایاالت متحده وجود دارد. در مورد  از  های خارج 
دهندگان درباره پذیرش مالیات و تاثیر احتمالی آموزش بر این نگرش ها، سروکار داشته باشد. هرچند این تحقیق با 
یک رویه مناسب به درک بهتر نگرش های مالیات دهندگان ماالیایی در جهت پذیرش مالیات، کمک می کند. هیأت 
)۱995( در ایاالت متحده مشاهده کرد که سطح آموزش با فرار یا اجتناب از مالیات ارتباط نداشت. چان، ترومن و 
او براین )2۰۰۰( در یک تحقیق انجام شده در ایاالت متحده، دریافت که تصمیمات پاسخ دهندگان آمریکایی برای 
سازگاری با قوانین مالیاتی خود اصوال توسط سن و آموزش آنها هدایت می شد. در حالیکه پاسخ دهندگان هنگ 
کنگی سطح پایین تری از توسعه اخالقی و نگرش کمتر مطلوبی نسبت به سیستم مالیاتی و در نتیجه سطح پایین 

تری از پذیرش مالیات را داشتند. 
لینت و کارول )2۰۰۰( در نیوزیلند، رابطه بین افزایش دانش مالیاتی با درک عدالت و نگرش های پذیرش مالیات 
دانشجویان ثبت نام شده در دوره مقدماتی مالیات در یک موسسه آموزشی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان 
داد که افزایش در دانش مالیات، تاثیر مهمی بر نگرش های درک عدالت و پذیرش مالیات نداشت. این نتیجه با یافته 

های محققان دیگر که رابطه مثبتی را در این زمینه پیدا کردند، سازگاری نداشت )رکین و نوزاد، ۱99۰(. 
نقش آموزش و پرورش در پذیرش مالیات در پیمایشی داده های کشوری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است 
. در هلند، گرو و وان دنج برین )2۰۱۰( مجموعه داده های از ۱996 سال را در مورد رفتار بزهکاران مورد بررسی 
قرار داده اند تا تاثیر آموزش را بر قانون گریزی و ارتکاب بزه مورد تحلیل قرار دهند . در میان نتایج دیگر ، آنها به این 
نتیجه رسیدند که در میان 295۱ پاسخ دهنده به سواالت ، احتمال فرار مالیاتی با افزایش سطح سالهای آموزش باالتر 
می رود. نتایج مخالف به وسیله آل ارک و گراس )2۰۱2( به دست آمده است. او ۱329 فرد را از سال 2۰۰7 مورد 
بررسی قرار داده است تا ارتباط میان جنسیت و پذیرش مالیات را مورد تحلیل قرار دهد . آنها به این نتیجه رسیدند 
که سطح آموزش عمومی و دانش هنجاری مالی به طور خاص ، عوامل مهمی در نگرشهای ظاهری فرد در فرار مالیاتی 
می باشند. در مورد آموزش آنها کشف کردند که نگرش فرد در مورد فرار مالیاتی با افزایش سطح آموزش دیدگی فرد 

کاهش پیدا می کند . 
سرانجام برایت والیت و احمد )2۰۰5(  ، ۴۴7 فارغ تحصیل استرالیایی را مورد بررسی قرار داده اندر و کشف 
کرده اندر که شکل تامین مالی میزان رضایت از کیفیت دانشگاه در رفتار پذیرش مالیات در افراد با آموزش سطح باال 

بسیار مؤثر است.   
مطالعات پیشین مشخص ساخته اندر که فرار مالیاتی به ویژه در مقادیر کوچک، به عنوان یک خطای اخالقی یا 
گناه جدی در نظر گرفته نمی شود. )سانگ و یاربروگ، ۱978؛ وستات، ۱98۰؛ یانکولویچ، اسکلی و والیت، ۱98۴(. 
یافته های چندین مطالعه، رابطه مثبتی را بین دیدگاه فرار مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات به عنوان یک امر خطا 
و رفتار پذیرش مالیات، گزارش کرده اندر )اسکات و گراسمیک، ۱98۱؛ تورمن، جان و ریگز، ۱98۴؛ کاپالن، رکرز و 
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رورک، ۱988؛ کلپر و ناگین، ۱989؛ گراسمیک و برسیک، ۱99۰(. اصول اولیه مالیات شامل هزینه های 
پذیرش پایین، اطمینان به قانون مالیاتی و تداخل کم با مشوق های اقتصادی برای کار، صرفه جویی و 

سرمایه گذاری است.
از کارکردهای آموزش و پرورش آموزش فرایندهای موجود در جامعه و یا ایجاد تغییرات و اصالحات در 
فرایندهای موجود در جامعه می باشد. همان طور که در باال اشاره شد، مالیات از اصلی ترین درآمدهای کشورها 
به ویژه در کشورهای توسعه یافته می باشد که در آنجا به مقوله آموزش مالیات در سنین پایه اهمیت ویژه ای قائل 
هستند )البته شفافیت اقتصادی از دیگر عوامل موفقیت نظامهای مالیاتی این کشورها می باشند(. به تازگی نیز در 
کشور ما نیز با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و گازی ، مالیات ستانی و ایجاد و توسعه نظامهای پیشرفته مالیاتی 
در دستور کار قرار گرفته است . ولی به نظر می رسد باز هم موضوعی که مورد غفلت قرار گرفته است موضوع اهمیت 
آموزش و پرورش در آموزش و یادگیری اهمیت نظام های مالیاتی در کشور در رشد و توسعه و آبادانی کشور می باشد. 
آموزش و پرورش با نشان دادن مصارف مالیات در توسعه زیرساخت های کشور می تواند در آینده پرداخت کنندگان 

مالیات بهتری را تربیت کند.    
با توجه به مطالب گفته شده  نقش آموزش و پرورش در جامعه پذیر کردن دانش آموزان و نقش تعلیم تربیت 
البته این به  از قوانین و احترام به آن ها نقش اساسی در حفظ نظم جامعه دارد.  محرز و مشخص می باشد. اطالع 
معنای اطاعت کورکورانه از قوانین نیست. بلکه به هر حال فرد موظف است از قوانینی که در جهت امنیت و رفاه 
جامعه تدوین شده است، تبعیت نماید. به هر جهت نقش آموزش و پرورش در آگاهی رسانی در مورد نقش مالیات 
بسیار مهم است. در این پژوهش به مطالعه نظام آموزش و پرورش کشورهای منتخب در مورد آموزش مالیات از هر 

قاره خواهیم پرداخت. 

2- مالک انتخاب کشورها
دارای  که  قاره کشوری  هر  از  دانشگاه،  و  پرورش  و  آموزش  در  مالیات  آموزش  مورد  در  انتخاب کشورها  برای 
نظام های مالیاتی ساختارمندتری بوده است انتخاب شده است. کشورهایی انتخاب شده که در آموزش و پرورش و 

دانشگاه ها و در نظام های مالیاتی، کارکردهای آموزشی فعال تر بوده است. 

3- برنامه های آموزش مالیات موجود در ایاالت متحده 
مطابق با نظر نوانا و ریچاردز )2۰۱۰( مالیات ها از چنان نقش مهمی در زندگی آمریکاییان برخوردارند که آموزش 
اولیه مالیات را به عنوان یک الزام برای همه آمریکاییان مطرح می سازد. دانش نه فقط برای پرداخت کننده مالیات 
نوانا و ریچاردز   )2۰۱۰( سپس  ارزشمند است.  را وضع می کنند،  مالیات ها  این  برای دولتی که  بلکه همچنین 
بیان می کنند که فقدان درک اولیه از مالیات ها به طور تضمین نشده و مهمی می توانند صدها میلیون دالر برای 

آمریکاییان هزینه دربرداشته باشند. 
ایاالت متحده در این مطالعه به عنوان یک معیار مورد استفاده قرار گرفته است و دلیل آن اینست که ایاالت 
ایاالت متحده  باالترین نرخ پرداخت مالیات در دنیا است )جوینر، 2۰۰9(. برنامه آموزش مالیات در  متحده دارای 
براساس یک سیستم رایانه ای است که در آن دانش آموزان به سرویس های اینترنتی دسترسی دارند و به آسانی می 

توانند به الگوهای تدریس مربوطه دسترسی داشته باشند. 
سرویس درآمد داخلی آمریکا )IRS( بخشی از وب سایت خود را به طور خاص برای فراگیران متوسطه و دیگر 
فراگیران درباره » فهم مالیات ها « اختصاص داده است. این اپلیکیشن شامل اطالعاتی درباره تاریخچه ملی مالیات، 
آماده سازی برگشت های مالیاتی و همچنین اقتصاد مالیات است. اهداف دروس، دانش آموزان را قادر می سازند که 
بفهمند چرا دولت به درآمد اشکال مختلف مالیات نیازمند است. این دروس موجود در وب سایت به دانش آموزان 
اجازه می دهند که مالیات ها را به عنوان یک منبع ضروری و مهم درآمد دولت و اینکه چگونه این درآمد دولت را قادر 
می سازد که به شهروندان یک کشور خدمات رسانی کند، شناسایی کنند. این وب سایت به دو بخش مجزا با اسامی 
سایت دانش آموز و سایت معلم تقسیم شده است. هر سایت سپس به بخش های فرعی چگونگی مالیات ها و چرایی 

 .) 2۰۱2 ،IRS ( مالیات ها تقسیم بندی می شود
نوانا و ریچاردز ) 2۰۱۰ ( قطع نظر از ایجاد وب سایت، این عقیده را دارند که IRS به طور خاص در جهت آموزش 
اولیه برای شهروندان خود پیش نرفته است به این خاطر که به طور محکم و کافی محدوده مسائل و موضوعاتی که 
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برای آموزش اولیه مالیات پیشنهاد شده است را مورد توجه قرار نداده است. نوانا و ریچاردز )2۰۱۰( تمرکز 
IRS در آموزش مالیات را عمدتا و تا حد زیادی بر آماده سازی و تشکیل پرونده، جمع آوری مالیات، 
موضوعات تحقیق و انطباق مالیاتی به جای یک آموزش مالیاتی فراگیر و در سطح شهروندی می دانند که 

پتانسیلی برای مدیریت مالیاتی بهتر، موفقتر و موثرتر دارد. 
 در زیر خالصه ای از »چگونگی مالیات ها« فراهم می سازد در حالیکه  خالصه ی بعدی شامل » چرایی مالیات 

ها « در زمینه های مختلف است که در آنها اطالعات دسته بندی شده و درس ها با موضوعات مختلف در مالیات 
سروکار دارند. 

نقش مدارس در سیستم آموزش مالیات آمریکا 
به طور سنتی مدارس به عنوان » مسیرهایی برای توزیع دانش و یا اطالعات دیگر به کار می روند و می توانند 
به طور هدفمند برای فراهم ساختن آموزش/ اطالعات رسمی مالیات به جامعه، مورد استفاده قرار گیرند « )نوانا و 
ریچاردز، 2۰۱۰(. برنامه های درسی و طرح درس ها درباره مالیات که به خوبی ساختاربندی شده و مناسب با سن 
ایجاد شوند و سازگار با سطح مدرسه باشند، مفید خواهند بود. این آموزش اولیه مالیات باید در همه سطوح، مدرسه 
ابتدایی تا دانشکده، از مدارس خصوصی تا دولتی و از جامعه به مدارس محلی، ادامه پیدا کند. برنامه درسی برای 
مالیات باید دارای حجم مشابه با تاریخچه آمریکا یا آموزش شهروندی باشد. منافع چنین کاری درازمدت خواهد بود 
و یک موقعیت برد- برد را برای همه طرفین مربوطه دربردارد. دانش آموزان درک بهتری از الزامات قانون اساسی در 
زمینه پرداخت مالیات های خود به دست می آورند. ارائه آموزش مالیات در سطح مدرسه به دانش آموزان این فرصت 
را می دهد که درک خود درباره نقش مالیات ها در کشور را افزایش دهند، آنها خواهند فهمید که چرا برای دولت 
ضروری است که مالیات ها را از طریق سرویس های فراهم شده برای اینکار، وضع و جمع آوری کند. به این ترتیب 
دانش آموزان به پرداخت کنندگان بهتر مالیات تبدیل می شوند و به طور بهتری در برنامه ریزی مالیات مشارکت می 

کنند ) نوانا و ریچاردز، 2۰۱۰ (. 

4- برنامه های آموزش مالیات در مالزی 
در مالزی آموزش مالیاتی مستمری برای مالیات دهندگان و کودکان ) به عنوان مالیات دهندگان آینده( به اجرا 
گذاشته می شود. جدای از این برنامه ها برای آموزش مستقیم مالیات دهندگان و آگاهی بخشی مداوم  موضوعات 
مالیاتی ،  کشور مالزی وب سایت های تعاملی را ایجاد کرده است ، جزوات را همراه با  بازده مالیاتی منتشر می کند 

، مراکز تلفن را افتتاح می کنند ، نشر آگهی یا یادآوری با استفاده از تلویزیون و رادیو )رایزال پلیل، 2۰۱۰( . 
برخالف سیستم مالیاتی ایاالت متحده که قوانین مالیاتی و مقررات را از سنین بسیار پایین از طریق برنامه های 
آموزش مدارس عرضه و آموزش می دهد )ایرس، 2۰۰8( ، مسئوالن مالیاتی مالزی مالیات دهندگان را به طور غیر 
رسمی و بواسطه یک کتاب راهنما۱ که به مالیات دهندگان  همراه با فرم مالیاتی آن سال پست می شود  و از مالیات 
دهنده خواسته می شود که کتابچه را بخواند و سپس فرم مالیاتی را تکمیل نماید. به هر حال فرستادن فقط کتابچه 
چند مقوله را همراه دارد : آیا کتابچه اطالعات کافی را برای  آموزش مالیات دهنده فراهم می آورد ؟ اگر مالیات 
دهنده ، کتابچه را نادیده بگیرد و به طور نادرست فرم مالیاتی را به طور غیر عمد تکمیل کند ، آیا باید مجازات شوند 
؟ اگر چنین باشد آیا این منصفانه است که مالیات دهنده به واسطه آموزش ناصحیح و ناکافی داده شده به وسیله 

مسئوالن ، جریمه شود ؟ 
همچنین برنامه های آموزش مالیات از طریق  کارگاههای آموزشی و سخنرانی های آموزشی به اجرا درمی آید و 

تمرکز می کنیم بر این اساس که چگونه فرمهای مالیاتی تکمیل شوند .  
به نظر می رسد آموزش مالیات برای افراد فصلی است . به طور بالقوه نیاز به بحثهایی حول اثربخشی آموزش 

مالیات در مالزی ضروری به نظر می رسد . 

1) Guidebook
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5- آموزش مالیات در انگلستان 
مالیات به عنوان یک کار حرفه ای در انگلستان در رسته خود شناخته می شود . این کار حرفه ای 
نیازمند کار تحقیقاتی و مطالعات دانشگاهی است . ولی در انگلستان کارهای کمی در مورد تدریس مالیات 

و الزامات این حرفه انجام می شود . 
در انگلستان آموزش مالیات می تواند مشتمل بر هر برنامه رسمی و غیر رسمی سازماندهی شده به وسیله نهاد 
مالیاتی یا آژانسهای مستقل است که پرداخت کنندگان مالیات را در تکمیل فرمهای مالیاتی به طور صحیح یاری 
می رسانند و  پرداخت کنندگان مالیات در مورد مسئولیتشان  در نظام مالیاتی  آگاهی می دهند ) اریکسون و فالن، 

 .)۱996
در انگلستان برنامه های مختلف آموزشی شامل برنامه های مستمر در سراسر سال در طول هفته ها و در تعطیالت 
مدارس به اجرا گذاشته می شود. این برنامه ها شامل درام نویسی ، قصه گویی ، فعالیتهای حرفه آموزی و هنر آموزی 

، برگزاری نشستها ، کارگاهها ، تورها ، نمایش زندگی می باشد .   
شواهدی از مطالعات علی در انگلستان ، پیشنهاد می کند که دسته ای از روش های آموزش و پرورشی در تدریس 
مالیات استفاده گردد . در حالی که تدریس و یادگیری راهبردهای حسابداری و برنامه های درسی مرتبط با حسابداری 
از اهمیت زیادی برخوردار است و در حال تغییر و مورد بحث هستند ، تدریس مالیات کمتر مورد توجه بوده است . 

اخیرا  نوشته های کمی در مورد آموزش مالیات در انگلستان منتشر شده است . و اینکه شواهد کمی و دشواری 
در مورد حجم و رویکرد تدریس مالیات در دانشگاههای انگلستان وجود دارد.

 
6- آموزش مالیات در مدارس آفریقای جنوبی 

» چون تعداد گسترده ای از محققان به عنوان پرداخت کنندگان مالیات در آینده خواهند بود، اجرای آموزش 
مالیات در سطح مدرسه باید تا حد زیادی موفقیت سیستم مالیاتی را تقویت کند «) اوبرهولزر و نل، 2۰۰6 (. 

اوبرهولزر و نل )2۰۰6( عقیده دارند که معرفی یک برنامه درسی مالیاتی در سطح مدرسه به اکثر مردم آفریقای 
جنوبی این فرصت را می دهد که درک اولیه ای از مالیات داشته باشند. 

دانش آموزان مدارس اطالعاتی را درباره آنچه که از آنها به عنوان پراخت کنندگان مالیات مورد انتظار است و 
حقوق آنها به عنوان پرداخت کنندگان مالیات، دریافت می کنند. این مطالعه توسط اوبرهولزر و نل ) 2۰۰6 ( به 
بررسی سطح کنونی و کفایت آموزش مالیات در مدارس آفریقای جنوبی می پردازد و نواقص سیستم های کنونی اجرا 
شده در این برنامه های درسی را مشخص می سازد. اوبرهولزر و نل ) 2۰۰6 ( پیشنهاد کردند که دپارتمان آموزش 
همراه با SARS باید برنامه درسی کنونی را بهبود بخشند. هدف این پیشنهاد، افزایش بالقوه تعداد پرداخت کنندگان 
مالیات مسئولیت پذیر است که وظایف خود را در کمک به تامین مالی آفریقای جنوبی درک کرده و فرهنگ مربوط 

به آن را در کشور بهبود بخشند که مورد دوم یکی از ماموریت های اصلی SARS است. 
هدف از باال بردن مالیات ها توسط دولت آفریقای جنوبی همانطور که توسط اوبرهولزر و نل ) 2۰۰6 ( توضیح 
داده شده است، قادر ساختن دولت برای عرضه تعدادی از خدمات به شهروندان است. بنابراین برای مسئول مالیاتی 
مربوطه اهمیت دارد که منبع چنین درآمدی را مدیریت کند تا فعاالنه در تضمین اینکه اکثر مردم آفریقای جنوبی با 

وظیفه پرداخت مالیات خود آشنایی دارند، درگیر شود. 
در طول سپتامبر 2۰۱۰ کمیساریای SARS آقای اوپا ماگاشوال اعالم کرد که همه افراد استخدام رسمی قطع 
نظر از درآمد خود باید برای مالیات بر درآمد ثبت نام کنند. این اظهارنظر همراه با گسترش مصوبه مدیریت مالیات 
در جوالی 2۰۱2، بیشتر مسئولیت را بر عهده مالیات دهندگان قرار داد تا فرایند مالیات بر درآمد را درک کنند و از 

حقوق و وظایف خود به عنوان مالیات دهندگان آفریقای جنوبی آگاه شوند. 
نتیجه یک بررسی صورت گرفته توسط اوبرهولزر ) 2۰۰5 ( درباره ادراکات صورت گرفته توسط مردمی که قبال 
فاقد اطالعات درباره مالیات بودند، این بود که نیاز برای بهبود دانش در رابطه با سیستم های مالیاتی و اجرای آن 
وجود دارد. آنها می خواستند بدانند که چگونه چنین درآمدی به شکل مالیات ها توسط دولت های ملی و منطقه 
ای مورد استفاده قرار می گیرند. این یک فرصت برای دولت بود تا شهروندان آفریقای جنوبی را توسط آشنا ساختن 
آنها با مالیات ها در کشور، توانمند سازد. اوبرهولزر و نل ) 2۰۰6 ( پیشنهاد کردند که نقطه شروع، معرفی برنامه 
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آموزش مالیات در مدارس باشد چون دانش آموزان امروزی که به مدرسه می روند، مالیات دهندگان در 
آینده خواهند بود. 

آفریقای جنوبی در زمینه آموزش مالیات در کجا قرار دارد 
اخیرا یک واحد اجباری با نام علوم اقتصاد و مدیریت )EMS( برای دانش آموزان در مدارس آفریقای جنوبی 

ارائه شده است. این واحد با ماهیت، فرایندها و تولید کاالها و خدمات سروکار دارد. یکی از چهار پیامد یادگیری این 
واحد، » چرخه اقتصادی « نام دارد. هدف این پیامد یادگیری خاص  - در یک سطح 9 درجه ای، توانمند ساختن 
دانش آموز برای بحث درباره تاثیر بودجه ملی بر اقتصاد است. این بخش شامل مالیات و مخارج درباره آموزش، رفاه 
اجتماعی، بهداشت و امنیت است. مطابق با نظر ویریخ ) در منبع اوبرهولزر و نل، 2۰۰6 ( معیار ارزیابی مرتبط با 
این مورد فقط  او، شامل اطالعات درباره مالیات های مستقیم و غیرمستقیم است. هرچند  بودجه ملی در مدرسه 
در یک جلسه کالسی ۴۰ دقیقه ای در طول فصل بحث می شد و هیچ رهنمود خاصی توسط حوزه یادگیری علوم 

مدیریت و اقتصاد ارائه نمی شد. 
اوبرهولزر و نل ) 2۰۰6 ( یک بررسی از مفاهیم اولیه مالیات مرتبط با مالیات های مستقیم و غیرمستقیم موجود 
در کتاب های درسی مورد استفاده در حوزه یادگیری EMS برای تدریس مالیات ها، انجام داده اندر. این کتاب 
درسی نوشته شده توسط بوندز، مایال، رال و تونتی ) 2۰۰۱ ( به عنوان مبنایی برای ایجاد یک طرح درس ۴۰ دقیقه 
ای مرتبط با بودجه ملی در اقتصاد استفاده می شود. اوبرهولزر و نل ) 2۰۰6 ( در مورد هر کدام از پیامدهای یادگیری 
و همچنین مفاهیم مالیاتی خاص توضیح داده اندر که به عنوان بخشی از برنامه یادگیری مورد بحث قرار گرفته اندر. 
این مفاهیم و پیامدها به همراه توضیحات ایجاد شده توسط اوبرهولزر و نل ) 2۰۰6 ( در جدول ۴ این سند قرار 

گرفته است. 
 EMS جدول زیر به خواننده یک مرور از اطالعات مرتبط با مالیات فراهم می سازد که دانش آموزان در موضوع
در این زمینه آموزش می بینند. اوبرهولزر و نل ) 2۰۰6 ( مفاهیم اساسی را استخراج کردند و توضیحاتی را درباره 
اینکه آیا این مفاهیم به صورت صحیح مورد استفاده قرار گرفته اندر و در کجا اصالحات مورد نیاز است، فراهم کردند. 
جدول زیر  سپس به عنوان مبنایی برای ایجاد چارچوب مفهومی برای قرار گرفتن در برنامه درسی مدارس آفریقای 

جنوبی، مورد استفاده قرار می گیرد.      
EMS بحث و نظرات درباره بخش مالیات های مستقیم کتاب درسی

هدف یادگیری برای فراگیران، درک اینکه چرا مالیات مهم است و شناسایی مالیات های مستقیم 
بحث مختصری که توضیح می دهد چرا پرداخت مالیات ها ضروری است. 

فراگیران باید توسط یک فلوچارت نشان دهند که چگونه پول مالیات از مصرف کننده به دولت سرازیر می شود 
و به مصرف کننده بازمی گردد. 

نظر: در ابتدا فراگیران برای به دست آوردن دانش مالیاتی بهتر باید با واژه شناسی صحیح مالیات آشنا شوند. 
این واژه شناسی تعیین کننده مبنایی برای درک مفاهیم در یک بافت ویژه است. در بخش مالیات های مستقیم از 
فراگیران خواسته می شود که یک فلوچارت را برای نشان دادن اینکه چگونه پول مالیات از مصرف کننده به دولت 
سرازیر شده و سپس به مصرف کننده بازگردانده می شود، ایجاد کند ) بوندز، مایال، رال و تونتی، 2۰۰۱ (. هر چند 
مالیات های مستقیم مربوط به افراد می شود ) هاکسام و هاپت، 2۰۰5 (. مالیات های غیرمستقیم به مالیات پرداخت 
شده در زمینه معامالت به جای افراد است و یک مثال از این مالیات غیرمستقیم مربوط به مالیات مصرف است که 
به شکل مالیات فروش کلی ) GST ( یا مالیات ارزش افزوده ) VAT ( است ) هاکسام و هاپت، 2۰۰5 (. آفریقای 
جنوبی قبل از سال ۱99۱ از GST استفاده می کرد. تحت این سیستم فروش ها به مصرف کننده نهایی در معرض 
مالیات قرار می گرفت که درصدی از قیمت فروش بود ) هاکسام و هاپت، VAT .) 2۰۰5 یک سیستم غیرمستقیم از 
مالیات است که در 29 سپتامبر ۱99۱ معرفی و جایگزین GST شد. بنابراین در زمینه مالیات های مستقیم، افراد 
به عنوان واژه صحیح هستند و نه مصرف کننده که به عنوان یک خریدار یا کاربر کاالها یا کسی که مصرف می کند، 

تعریف شده است. 
باید درباره  باید فراهم شود. فراگیران  این فعالیت می تواند برای فراگیران مشکل باشد. یک مثال از فلوچارت 

مفاهیم مالیات، فرار مالیاتی، ممانعت از پرداخت مالیات، معافیت مالیاتی، تحقیق کنند. 
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مالیات های مستقیم به عنوان مالیات های تعریف شده اندر که به عنوانی منبعی هستند که در آن 
درآمد کسب می شود. مثال ها از این نوع مالیات شامل مالیات بر درآمد و مالیات شرکت است. 

پس مالیات بر درآمد به عنوان مالیاتی تعریف می شود که درباره پول کسب شده توسط همه کارمندان 
در بخش دولتی ایجاد شده است. 

نظر: مالیات بر درآمد یا مالیات معمول، متداول ترین شکل مالیات است و مالیات معمول مطابق با درآمد پرداخت 
کننده مالیات، محاسبه می شود ) هاکسام و هاپت، 2۰۰5 (. سند مالیات بر درآمد اشاره نمی کند که مالیات از افراد 
کار کننده در بخش دولتی ایجاد می شود بلکه همه افراد در معرض مالیات قرار می گیرند. این تعریف یک ارائه 
نادرست از کسی است که موظف به پرداخت مالیات است. همچنین هیچ نشانه ای درباره اینکه چه زمانی درآمد در 

معرض مالیات قرار می گیرد، وجود ندارد. 
بعالوه متن بیان می کند که یک بخش از حقوق کارکنان تخصیص یافته و به دولت پرداخت می شود. 

نظر: مقداری که تخصیص می یابد به عنوان مالیات تعریف نشده است و می تواند با سهم بیمه بیکاری یا مالیات 
رشد مهارت ها اشتباه گرفته شود. 

توضیحی از جداول مالیاتی برای نشان دادن محاسبه تخصیص، مورد استفاده قرار گرفته است. 
نظر: جدول مالیاتی استفاده شده، معرف نرخ های مالیاتی جاری نیست. فراگیران همچنین درباره ارتباط مفاهیم 

چیزی نیاموخته اند. برای مثال تخصیص مالیات کارکنان یک پیش پرداخت مالیات را شکل می دهد. 
در این بخش همچنین بیان می شود که پرداخت کنندگان مالیات، تخفیف های برای مخارج خاص دریافت می 

کنند. 
 .) ناخالص، محاسبه می شود ) بخش ۱ سند  از درآمد  مالیات توسط کسر مخارج خاص  نظر: درآمد مشمول 
بنابراین به منظور تعیین درآمد مالیات یک پرداخت کننده مالیات، مخارج خاص ممکن است کسر شود. هرچند بوندز، 
مایال، رال و تونتی ) 2۰۰۱ ( بیان می کنند که پرداخت کنندگان مالیات، تخفیف های برای مخارج خاص دریافت 
می کنند که نشان می دهد تخفیف ها بر درآمد مشمول مالیات تاثیر می گذارد. این صحیح نیست چون تخفیف ها 

فقط بعد از محاسبه مالیات اتفاق می افتد و سبب کاهش درآمد مشمول مالیات نمی شود. 
سیستم مالیاتی تصاعدی آفریقای جنوبی به روشنی مورد بحث قرار می گیرد که نشان می دهد که هر چه بیشتر 

درآمد داشته باشی بیشتر مالیات پرداخت می کنی. 
بنابراین مالیات  افراد کار کننده در بخش غیردولتی، درآمد خود را اعالم نمی کنند و  مشخص شده است که 

پرداخت نمی کنند. 
نظر: این یک اظهارنظر غیرقابل تحمل است چون همه درآمدها باید اعالم شوند و در معرض مالیات قرار گیرند. 

تنها زمانی فرد دارای مسئولیت مالیاتی نخواهد بود اگر درآمد مشمول مالیات فراتر از حد مشمول مالیات نباشد. 
فراگیران سپس باید از یک بزرگسال سوال کنند که چگونه برگشت های مالیاتی را تکمیل کنند. 

است  ممکن  فراگیران  و  باشد  محدود  دانش  دارای  است  ممکن  گیرد  می  قرار  مورد سوال  که  بزرگسالی  نظر: 
اطالعات نادرست یا هیچ اطالعاتی را دریافت کنند که برای فرایند یادگیری آنها مفید نخواهد بود. 

منبع: اوبرهولزر و نل ) 2۰۰6 (
جدول زیر یک بررسی از بخش مالیات های غیرمستقیم کتاب درسی مورد استفاده در موضوع EMS فراهم 
می سازد و دانش آموزان را با آموزش درباره مالیات های غیرمستقیم، به طور خاص VAT، آشنا می سازد. در اینجا 
دوباره فعالیت های فراهم شده در کتاب های درسی توصیف شده و توضیحاتی توسط اوبرهولزر و نل ) 2۰۰6 ( ارائه 

شده است. 

 EMS جدول: بحث و نظرات درباره بخش مالیات غیرمستقیم کتاب درسی
فعالیت: مالیات های غیرمستقیم به عنوان مالیات های تعریف می شوند که برای مخارج ایجاد شده است و مالیات 
ارزش افزوده ) VAT (، عوارض گمرکی و عوارض کاالهای داخلی سه نوع مالیات های غیرمستقیم هستند که به طور 

مختصر در متن مورد بحث قرار گرفته اندر. 
نظرات: مالیات های غیرمستقیم در مورد معامالت ایجاد شده اندر. یک نمونه از این مالیات غیرمستقیم، مالیات 

بر مصرف است ) هاکسام و هاپت، 2۰۰5 (. 
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فعالیت: VAT با استفاده از یک مثال فرایند ابزار تولید مورد بحث قرار گرفته است. متن نشان می 
دهد که چگونه ارزش در چرخه های مختلف فرایند، افزوده می شود. در هر لینک زنجیره تولید، مالیات 

بر دولت جمع آوری می شود و بخشی از آن می تواند برگردانده شود. سپس از فراگیران خواسته می شود 
که مقدار مالیات SARS را در این مثال را تعیین کنند و همچنین ادعا کنند که آن باید از مالیات پرداختی 

کسر شود. 
نظرات: این محاسبه می تواند برای فراگیران سخت باشد. هیچ شاخصی درباره اینکه آیا مقادیر شمولی یا انحصاری 
هستند، ارائه نشده است. مقدار SARS به عنوان مقداری بیان شده است که باید پرداخت شود و نه به عنوان مالیات 

خروجی. در عوض مقدار قابل ادعا به عنوان مالیات خروجی تعریف شده است. 
فعالیت: از فراگیران انتظار می رود که درصد کنونی VAT و حداقل چهار محصول را که از VAT معاف هستند 

و چرایی معافیت آنها را بدانند. 
نظرات: هیچ تعریف یا توضیحی درباره چرایی اینکه موارد خاصی از VAT معاف هستند، وجود ندارد. 

فعالیت: بحث مختصری درباره عوارض گمرکی صورت می گیرد و از فراگیران خواسته می شود که چهار محصول 
را نام ببرند که وارد شده و چهار محصول که صادر می شود. 

نظرات: این نوع مالیات جالب است اما فرد ممکن است عقیده داشته باشد که با زندگی روزمره فراگیران به مانند 
مالیات بر درآمد و VAT ارتباط نداشته باشد. بنابراین زمانی که صرف عوارض گمرکی می شود مطالب آموخته شده 

آن سریعا با فراگیران ارتباط نمی یابد. 
فعالیت: فراگیران سپس باید تاثیر عوارض گمرکی بر محصوالت وارداتی را ارزیابی کنند. 

فعالیت: در متن عوارض کاالهای داخلی به عنوان مالیاتی تعریف می شود که بر روی کاالهای لوکس به جای 
کاالهای ضروری ایجاد می شود. 

فعالیت: از فراگیران انتظار می رود که در مورد این موضوع بحث کنند: عوارض کاالهای داخلی، بهترین روش برای 
کاهش مخارج برای محصوالت مضر است. 

منبع: اوبرهولزر و نل ) 2۰۰6 (
براساس نظرات حاصل از جدول باال مشخص می شود که منبع کنونی که از طریق آن برنامه یادگیری و پیامدهای 
یادگیری شکل می گیرد برای آموزش دانش آموزان درباره واژه شناسی صحیح و مفاهیم مالیات کافی نیست. بنابراین 
ارزشیابی سطح کنونی آموزش مالیات در مدارس آفریقای جنوبی به روش مشابه انجام شده توسط اوبرهولزر و نل ) 

2۰۰6 ( از اهمیت زیادی برخوردار است.       
       

7- آموزش مالیات در ایران        
به طور قریب به یقین می توان گفت که در بررسی نظام آموزش و پرورش و بررسی مواد و کتب درسی می توان 
گفت که مطلب و برنامه درسی در مورد آموزش مالیات در کودکان و نوجوانان در سنین پایه وجود ندارد و همچنین 

اهتمامی نیز در این مورد وجود ندارد.  
سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی که متولی امر مالیات در کشور هستند برای گنجاندن برنامه و مطالب 

درسی مفید و جالب درسی برای کودکان و نوجوانان برای آشنایی آنان با فرهنگ مالیاتی  در مدارس ندارند. 
در بررسی کتب دانشگاهی نیز موارد چندانی در این مورد وجود ندارد . فقط در چند مورد می توان کتبی در 
مورد حسابداری مالیاتی در برنامه درسی دانشگاهی وجود دارد که به طور واقعی دردی از مشکل عدم آشنایی با نظام 
مالیاتی ، اهداف نظام مالیاتی ، کارکردهای نظام مالیاتی را دوا نمی کند . البته این مشکل را در نظام مالیاتی و حرفه 

ای نبودن  بودن و بومی نبودن و کپی برداری آن نیز باید جست .
 واحد آموزش در سازمان امور مالیاتی که یکی از سازمان عریض و طویل در کشور می باشد یکی از واحدهای کم 
اهمیت و بدون کارایی می باشد . واحد آموزش که وظیفه فرهنگ سازی ، نهادینه سازی و آموزش فرهنگ مالیاتی در  
سراسر کشور را دارد در حد کالسهای بدون بازده و بی فایده و در تشریفات اداری و کار زاید در اداری باقی مانده است. 
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8- بحث و نتیجه گیری 
مالیات از اولویتهای امروز در کشور ما محسوب می شود . با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای 
غیر نفتی ، دستیابی به درآمدهای پایدار در کشور ما و در سایر کشورهای جهان به اولویت کشورها تبدیل گردیده 
است. مالیات درآمدی پایدار است که اگر عادالنه ، به موقع ، با دقت و سرعت الزم وصول گردد می تواند کارایی 

فراوانی داشته باشد . 
تحقیقات به عمل آمده به این نتیجه رسیده اند که نگرشهای شهروندی افراد اغلب تا سن ۱2 یا ۱3 سالگی تا 
حدود زیادی شکل گرفته و تثبیت شوند . پس با قبول این یافته ، اهمیت آموزش شهروندی در مقطع ابتدایی کاماًل 
روشن می شود. اگر چه در گذشته ، اعتقاد بر این بود که دوران دبیرستان از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا با 
توجه به نقش آموزش و پرورش در زندگی جوانان و نوجوانان ، تاثیر قاطع آن بر نگرشهای اجتماعی آدمیان بدیهی 

به نظر می رسد ) شارع پور، ۱387(. 
آموزش و پرورش یکی از بهترین راه حل ها و از کلیدهای راهگشا در امر تسهیل دریافت مالیات و جلوگیری از 
فرار مالیاتی می تواند باشد. در مطالعاتی که در بیشتر کشورها انجام شده است آموزش و پرورش موجب آشنایی بیشتر 

افراد با مفاهیم مالیاتی ، درک بیشتر افراد از ضرورت پرداخت مالیات می گردد. 
مطالعات در بیشتر کشورها نشان می دهد که نرخ فرار مالیاتی در کشورهایی که دانش آموزان در مقاطع ابتدایی 
و راهنمایی با مالیات و مفاهیم مالیاتی آشنا می شوند به مراتب نرخ های پائین تری می باشد. البته در کشورهایی 
مطالعات نتیجه عکس را داده است. به این ترتیب که آموزش و پرورش موجب آشنایی افراد با راهکارهای فرار از 

مالیات می شود. 
به طور کلی با توجه به مطالعه حاضر و مطالعه آموزش مالیات در بیشتر کشورها می توان گفت با آشنایی دانش 
آموزان با مفاهیم و فرهنگ مالیاتی و درگیر شدن آنها با مفاهیم مالیاتی مانند مالیاتهای مستقیم ، مالیات ارزش 
افزوده ، مالیات حقوق و ... منجر به این نتیجه می شود که حداقل دانش آموزان با مفاهیم اولیه مالیات آشنا شوند تا 
در آینده به پرداخت کنندگان مالیات بهتری تبدیل شوند . نرخهای کمتر فرار مالیاتی در کشورهای توسعه یافته و 

پیشرو در آموزش مالیات گویای این مهم می باشد. 
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چکیده
به  برای شرکت می آورد که درنتیجه منجر  براساس نظریه وابستگی منابع هیات مدیره متنوع منابع بیشتری 
عملکرد و ارزش بهتر برای شرکت می شود. همچنین براساس نظریه سرمایه انسانی تنوع جنسیتی در هیات مدیره 
عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و به احتمال خیلی زیاد بر ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد و باتوجه به رابطه 
ریسک و بازده میتوان گفت تاثیر منفی بر ریسک شرک خواهد گذاشت. این مقاله به بررسی تاثیر حضور بانوان در 
هیات مدیره بر ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک و مالیات بر درآمد ابرازی شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نمونه آماری پژوهش ۱99 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران طی فاصله زمانی سال های ۱393-۱389 بوده است و با استفاده از تحلیل رگرسیون فرضیات تحقیق 
آزمون شدند. شواهد به دست آمده حاکی از این است که حضور زنان بر ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک 

بی تاثیر بوده است. همچنین حضور بانوان بر مالیات بر درآمد ابرازی شرکت ها نیز تاثیری نداشته است.

کلمات کلیدی : ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک، مالیات بر درآمد ابرازی، جنسیت هیات مدیره.

مطالعه تاثیر جنسیت هیات مدیره بر ریسک 
و مالیات بر درآمد ابرازی شرکت های پذیرفته شده

 در بورس اوراق بهادار تهران

عبداله حاجی عیدی2مجید اشرفی1

۱( گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران
2( گروه حسابداری، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آباد کتول، ایران
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1-مقدمه 
یکی از عوامل تاثیرگذار بر ریسک شرکت سیاست ها و خط مشی های مدیریت است؛ مدیریت شرکت مي تواند 
با به کار گیري استراتژي هاي گوناگون در رابطه با سـرمایه در گردش، میزان نقدینگي شرکت را تحت تاثیر قرار 
دهد. این استراتژي ها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص مي کند. استراتژي هاي سرمایه در گردش بـه دو دسـته 

اسـتراتژي هـاي محافظـه کارانه و استراتژي هاي جسورانه تقسیم مي شوند)ابزری، صمدی و تیموری،۱386(.
استراتژي محافظه کارانه آن است که شرکت با نگهداري پـول نقـد و اوراق بهـادار قابـل فروش مي کوشد قدرت 
نقدینگي خود را حفظ کند. ریسک این استراتژي بـسیار انـدک اسـت، زیرا داشتن قدرت نقدینگي نسبتا زیاد به 
شرکت این امکان را مي دهد که موجودي کـاال را بـه مقدار کافي تهیه و اقدام به فروش نسیه کند. از این رو ریسک 
از دسـت دادن مـشتري بـسیار اندک است، از طرف دیگر، نقدینگي نسبتا زیاد به آنها این امکان را مي دهد که 
بـدهي هاي سـر رسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگي مواجه نشوند. از طرف دیگر مدیر محافظه 
کار مي کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وام هاي کوتاه مدت را به حداقل برساند کـه این امر احتمال 
ریسک ورشکستگي)ناتواني در باز پرداخت به موقع وام ها یا تمدید آنهـا ( را بـه شدت کاهش خواهد داد)جهانخانی، 

پارسائیان، ۱38۰(.
مدیري که از استراتژي جسورانه استفاده میکند، همواره مي کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به 
حداقل ممکن برساند. اگر مدیر جسورانه عمل کند، درصدد بر مي آید تا وجوهي را که در موجودي کاال سرمایه گذاري 
مي شود به حداقل برساند، دراین وضعیت شرکت باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهي هاي سررسید شـده را 
بپـذیرد. چنـین شـرکتي شـاید نتواند پاسخگوي سفارش هاي مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد 
شد )چون نمیتواند فروش کند(.از طرف دیگر مدیر جسور مي کوشد تا سطح وام هـاي کوتـاه مـدت را بـه حداکثر 
برساند و دارایي هاي جاري خود را از محل این وام ها تـامین کندکـه در ایـن وضـعیت خطر و احتمال اینکه شرکت 
با  بازار  اینکه وقتي  یافت، ضمن  افزایش خواهد  بـاز پرداخـت کنـد )ریـسک ورشکـستگي(  را  آنها  به موقع  نتواند 
باال خواهد  آنها  و هزینه  نمي شود  آساني میسر  به  وام هاي کوتاه مدت  است، گرفتن  مواجه  اعتبار  و  پول  کمبود 

رفت)جهانخانی، پارسائیان، ۱38۰(.
مطالعات انجام شده در حوزه های روانشناسی و اقتصاد حاکی از آن است که زنان ریسک گریزتر از مردان می 
باشند عالوه بر این زنان در تصمیم گیری سرمایه گذاری محافظه کارانه تر برخورد می کنند. در سطح هیات مدیره نیز 
تنوع جنسیتی ممکن است روند و کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. از یک سو تنوع جنسیتی 
ممکن سبب بهبود تصمیم گیری شود و از سوی دیگر، می تواند سبب اخالل در تصمیم گیری شده و رسیدن به اجماع 

در تصمیم گیری را سخت کند)سیال، گنزالز و هاندروف، 2۰۱6(.
بادرنظر تفاوت های بیان شده بین مردان و زنان، تعیین تاثیرگذاری انتخاب زنان در هیات مدیره بر ریسک شرکت 
حائز اهمیت می باشد؛ ضمنا ریسک پذیری افراد احتماال سیاست های ریسک پذیرانه را نیز بر شرکت تحمیل می 
کند درنتیجه ممکن است روش های حسابداری که مالیات کمتری را بر شرکت تحمیل می کند انتخاب نمایند. در 
این مقاله سعی می شود ارتباط بین وجود زنان در هیات مدیره بر ریسک شرکت و مالیات پرداختی آنها بررسی شود. 

2- مبانی نظری تحقیق و توسعه فرضیات
یکی از عوامل تاثیرگذار بر ریسک شرکت سیاست ها و خط مشی های مدیریت است؛ مدیریت شرکت مي تواند با 
به کارگیري استراتژي هاي گوناگون در رابطه با سـرمایه در گردش، میزان نقدینگي شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. این 
استراتژیها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص میکند. استراتژیهاي سرمایه در گردش بـه دو دسـته اسـتراتژیهـاي 

محافظـه کارانه و استراتژیهاي جسورانه تقسیم مي شوند)ابزری، صمدی و تیموری،۱386(.
استراتژي محافظه کارانه آن است که شرکت با نگهداري پـول نقـد و اوراق بهـادار قابـل فروش مي کوشد قدرت 
نقدینگي خود را حفظ کند. ریسک این استراتژي بـسیار انـدک اسـت، زیرا داشتن قدرت نقدینگي نسبتا زیاد به 
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1) Hillman et al.
2) Bilimoria 

شرکت این امکان را مي دهد که موجودي کـاال را بـه مقدار کافي تهیه و اقدام به فروش نسیه کند. از این رو ریسک 
از دسـت دادن مـشتري بـسیار اندک است، از طرف دیگر، نقدینگي نسبتا زیاد به آنها این امکان را مي دهد که 
بـدهي هاي سـر رسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگي مواجه نشوند. از طرف دیگر مدیر محافظه 
کار مي کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وام هاي کوتاه مدت را به حداقل برساند کـه این امر احتمال 
ریسک ورشکستگي)ناتواني در باز پرداخت به موقع وام ها یا تمدید آنهـا ( را بـه شدت کاهش خواهد داد)جهانخانی، 

پارسائیان، ۱38۰(.
دهد  می  نشان  منابع  به  وابستگی  نظریه  است.  نظارت  مدیره  هیات  اساسی  نقش  نمایندگی  نظریه  به  باتوجه 
که هیات مدیره عملکرد مهمی در تسهیل دسترسی به منابع که برای موفقیت شرکت حیاتی است دارد. برای به 
حداکثر رساندن عملکرد هیلمن و همکاران۱ )2۰۰۰( نشان می دهند که هیات مدیره باید تنوع مدیران که عبارتند 
کنند که  استدالل می  آنها  باشند.  داشته  را  پشتیبانی  و متخصصان  کار  و  کارشناسان کسب  داخلی  از سهامداران 
هیات مدیره متنوع منابع بیشتری برای شرکت می آورند که در نتیجه منجر به عملکرد و ارزش بهتر شرکت می 
شود همچنین آنها دریافتند که مدیران زن در شرکت های آمریکایی مهارت های گوناگون و تجربه به هیات مدیره 
می آورند. بیلیمریا2 )2۰۰۰( استدالل می کند که داشتن یک هیات مدیره با جنسیت متنوع نشانه هایی از موفقیت 

مدیران زن آن بر ارزش شرکت است)سپاسی و عبدلی، ۱395(.
سیال و همکاران )2۰۱6( در مقاله ای با عنوان زنان در هیات مدیره: آیا جنسیت هیات مدیره ریسک شرکت را 
تحت تاثیر قرار می دهد؟ به بررسی نقش زنان در ریسک شرکت پرداختند. نتایج پژوهش آنها حاکی از عدم وجود 
نظریه  برخالف  مقاله  این  از  آمده  به دست  نتایج  داشت.  ریسک شرکت  و  مدیره  هیات  در  زنان  بین حضور  رابطه 

روانشناسی بوده است. 
سپاسی و عبدلی )۱395( در مقاله ای با عنوان تاثیرات حضور زنان در هیات مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد 
مالي به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم زنان در هیات مدیره بر ارزش شرکت پرداخته اند. براساس یافته های 
تحقیق شواهدي مستقیمي به دست نیامد که وجود یک نماینده زن در هیات مدیره به طور مستقیم بر ارزش شرکت 
اثر بگذارد. با این حال، اثرات غیرمستقیم یافته شده است، بدین ترتیب که زنان در هیات مدیره به طور مثبت بر 
عملکرد مالي )که به وسیله بازده دارایي ها و فروش اندازه گیري شده( اثر مي گذارند که به طور کلي بیانگر این است 
که زنان در هیات مدیره بر عملکرد مالي )که به نوبه خود مرتبط با ارزش شرکت است( اثر مي گذارند و از این طریق 

ارزش شرکت را نیز تحت تاثیر خود قرار مي دهند.
از سوی دیگر می توان گفت که سرمایه سازمانی مجموعه ای منسجم از ویژگی های کیفی تحصیلی مهارتی و 
فرهنگی افراد سازمانی است که سبب ایجاد ارزش افزوده برای سازمان گردد. از آنجاییکه توانایی و مهارت افراد به 
عملکرد بهتر و بهره وری سازمان کمک می کند آیا انتخاب مدیران زن به عنوان یک سرمایه انسانی منجر به افزایش 

عملکرد شرکت می شوند؟)سپاسی و عبدلی، ۱395(.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که زنان کمتر از مردان به دلیل آموزش و تجربه کاری کم به عنوان اعضای 
هیات مدیره انتخاب می شوند. بطور کلی شواهد نشان می دهد که زنان و مردان به یک اندازه برای عملکرد هیات 
مدیره واجد شرایط هستند و زنان یک منبع با ارزش سرمایه در هیات مدیره هستند. نظریه سرمایه انسانی پیش بینی 
کرد که عملکرد توسط تنوع جنسیت هیات مدیره به عنوان یک نتیجه از تنوع و سرمایه انسانی منحصر به فرد که 
هر فردی دارد، تاثیر خواهد داشت و آن بهبود در عملکرد هیات مدیره است که به احتمال زیاد تاثیر مثبت بر ارزش 
شرکت می گذارد. همچنین نظریه روانشناسی اجتماعی نشان می دهد که زنان در هیات مدیره ممکن است ارزش 

شرکت را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد )سپاسی و عبدلی، ۱395(. 
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بیابانی و گرکز )۱393( در مقاله ای با عنوان بررسي رابطه بین حضور مدیران زن در هیات مدیره با عملکرد 
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین حضور مدیران زن در هیئت مدیره با 
عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. اطالعات مورد نیاز تحقیق، از ۱۱۴شرکت 
از روش نمونه گیري کوکران، در دوره زمانی۱386 تا۱39۰  با استفاده  اوراق بهادار تهران  پذیرفته شده در بورس 
استخراج شده است. یافته هاي تحقیق حاکی از آن است که، حضور مدیران زن در هیئت مدیره با بازده دارایی و بازده 
حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداري دارد و نیز با نسبت Q توبین و فروش رابطه معناداري ندارد. نتایج این 

تحقیق با نظریه سرمایه انسانی همخوانی داشته است. 
واالیت اکان و همکاران)2۰۱3( در مقاله ای با عنوان جنسیت مدیرعامل و عملکرد شرکت، درطول دوره زمانی 
مشخص در بین شرکت هاي آمریکایی عملکرد اجرایی مدیران زن و مرد و هم چنین سطح ریسک پذیري مدیران را 
بررسی نموده اند. یافته هاي این تحقیق بیان می نماید که، جنسیت در ریسک پذیري مدیران تاثیرگذار است؛ مدیران 
مرد از سطح ریسک پذیري باالتري برخوردارند. یافته هاي دیگر این تحقیق حاکی از آن است که، هیئت مدیره در 

هنگام انتخاب مدیران به این تفاوت توجه نمی کنند.
آدامز و همکاران)2۰۱۰( در مقاله ای با عنوان آیا مورد تجاری برای مدیران زن وجود دارد؟ با توجه به تحقیقات 
انجام شده، استدالل می کنند که، مدیران زن داراي تفکرات مستقل تري نسبت به مدیران مرد می باشند و روند 
نظارت را بهبود می بخشند. هم چنین یافته اند که، سرمایه گذاران ارزش باالیی نسبت به مدیران زن قائلند. آنها 
معتقدند که، ارائه اطالعات با حداقل میزان عدم تقارن اطالعاتی، کیفیت سود را تسهیل می نماید. اما برخی مطالعات 

انجام شده نشان می دهد که تنوع جنسیتی به طور قطع به بهبود عملکرد شرکت یاري نمی رساند.
باتوجه به حضور گسترده زنان در عرصه های گوناگون و قطعیت وجود تفاوت بین زنان و مردان این مساله به ذهن 
خطور می کند که آیا زنان و مردان در حوزه تصمیم گیری نیز متفاوت هستند؟ برهمین اساس و براساس نظریه های 

بیان شده فرضیات مورد نظر تحقیق به شرح زیر بیان میگردد. 
۱ . بین ریسک سیستماتیک و حضور عضو زن در هیات مدیره رابطه معنی داری وجود دارد. 

2 . بین ریسک غیرسیستماتیک و حضور عضو زن در هیات مدیره رابطه معنی داری وجود دارد.
3 . بین مالیات ابرازی و حضور عضو زن در هیات مدیره رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق
این پژوهش از نظر نتیجه اجرا و هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها و اطالعات و آزمون فرضیه های 
تحقیق، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است و طرح تحقیق از نوع همبستگی پس رویدادی می باشد. باتوجه به 
اینکه جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است،نمونه گیری بااستفاده 

از روش حذف سیستماتیک انجام می شود:
به منظور انتخاب نمونه آماری، شرکتهایی که دارای ویژگی های زیر باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب و بقیه 

حذف خواهند شد:
فهرست  در  تحقیق  زمانی  قلمرو  فاصل  تحقیق، حد  دوره  پوشش  برای  اطالعات  وجود  دلیل ضرورت  به   

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده باشد و نماد آنها بسته نشده باشد.
به منظور انتخاب شرکتهای فعال، معامالت این شرکتها در طول سالهای ۱389 لغایت ۱393 در بورس،   
دچار وقفه نشده باشند.به عبارت دیگر، سهام این شرکت ها باید در طول سالهای مذکور در بورس، فعال باشد و طول 

وقفه، نباید بیشتر از سه ماه باشد.
های  شرکت  جز  نمونه  لذا  باشد  می  شرکت  فروش  بررسی  مورد  متغیرهای  از  یکی  اینکه  به  باتوجه   

سرمایه گذاری و بانک ها نباشد.
پس از بررسی، ۱99 شرکت حائز شرایط فوق بوده و از داده های این ۱99 شرکت به منظور تجزیه و تحلیل 

اطالعات و آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد.
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مدل آماری و تعریف عملیاتی متغیرها
برای آزمون تاثیر حضور زنان در هیات مدیره بر ریسک شرکت از مدل وتونیو سیلوا و همکاران )2۰۱6( 

استفاده می شود؛

که در آن : 
female appointment بیانگر حضور زنان در هیات مدیره بوده و برابر است با تعداد اعضای زن عضو هیات 

مدیره تقسیم بر کل اعضای هیات مدیره. 
بوده است.   بوده که شامل ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک  وابسته  متغیر ریسک)Risk( متغیر 

ریسـک کـل شدت تغییرات بازده سهم در دوره هاي گذشته است که برابر با انحراف معیار آن می باشد

براي محاسبۀ ریسک سیستماتیک نیز از الگوي قیمـت گـذاري داراییهاي سرمایه اي استفاده شده است:

 در ایـن الگوهـا؛                   ، بـازده مـورد انتظـار دارایـی j ؛ Rf، بـازده بـدون ریسـک؛                   ، بازده 
مورد انتظار پرتفوي بازار و )بتـا ( شـاخص ریسـک سیسـتماتیک اسـت )دستگیر، ۱388(. براي محاسبۀ ریسک غیر 

سیستماتیک نیز از الگـوي زیر اسـتفاده شده است.

ریسک سیستماتیک – ریسک کل = ریسک غیرسیستماتیک

به منظور آزمون تاثیر حضور زنان در هیات مدیره بر مالیات ابرازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران از مدل زیر استفاده شده است :

که در مدل فوق Tax برابر است با مالیات بردرآمد ابرازی شرکت ها. 
و متغیرهای کنترل مدل های فوق به شرح زیر می باشند:

اندازه هیات مدیره )Board size(: که برابر است با تعداد اعضای هیات مدیره
استقالل هیات مدیره )Board independence(: تعداد مدیران غیرموظف هیات مدیره

متغیر )MTB(: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
اهرم )Leverage( که برابر است با کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها

Ln)total asset: لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت
نرخ بازده دارایی ها )ROA(: برابر است با سود خالص تقسیم بر کل دارایی ها

((Ln(1 + sales growth) رشد : برابر است با لگاریتم طبیعی یک بعالوه رشد فروش
خالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات )Net PP&E): برابر است با نسبت خالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات.
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آمار توصیفی
جدول 2 وضعیت متغیرهای تحقیق را شامل تعداد نمونه، میانگین، حداقل و حداکثر و انحراف معیار 

داده ها را نشان می دهد. تعداد داده ها 995 سال - شرکت می باشد. 

ضریب تعیین مدل حاکی از این است که متغیرهای مدل 5۱ درصد از تغییرات ریسک سیستماتیک را توضیح 
می دهد. با توجه به مقدار احتمال آماره F مالحظه می شود که سطح معناداری مدل دست کم تا سه رقم اعشار برابر 

۰,۰۰۰ است بنابراین مدل رگرسیون در سطح خطای 5% پذیرفته می شود به بیان دیگر مدل معنادار می باشد.
باتوجه به سطح احتمال خطای متغیر مستقل عضو زن هیات مدیره تاثیر آن بر متغیر وابسته ریسک سیستماتیک 
معنادار نمی باشد ضمنا تاثیر آن بر متغیر وابسته معکوس می باشد.بنابراین حضور عضو زن در هیات مدیره بر ریسک 

سیستماتیک تاثیری ندارد.

تحلیل رگرسیون چند متغیری مدل ریسک غیرسیستماتیک شرکت
نتایج آزمون رگرسیون انجام شده درخصوص تاثیر حضور عضو زن در هیات مدیره بر ریسک غیرسیستماتیک 

شرکت در جدول ۴ نشان داده شده است .

جدول 2  : آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق

جدول ۴ : نتایج آزمون رگرسیون مدل ریسک غیرسیستماتیک شرکت

متغیر ها میانگین میانه حداکثر حداقل انحراف معیار

ریسک غیر سیستماتیک 13.72338 11.89000 95.06000 0.100000 10.33771

نرخ بازده داخلی 15.10517 13.12000 62.68000 -23.33 12.72055

ریسک 14.45748 12.91000 98.70000 0.100000 10.65402

اموال ماشین آالت و تجهیزات 811225.2 191673.0 15366174 920.0000 .1939744

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 15279553 .2113149 514565431 -1121470567 76334872

اهرم 0.607659 0.621281 1.316162 0.017960 0.198516

رشد 11.91590 11.97948 18.22909 0.000000 2.021522

عضو زن هیات مدیره 0.027972 0.000000 1.000000 0.000000 0.165085

اندازه هیات مدیره 5.055944 5.000000 7.000000 5.000000 0.323016

عضو غیرموظف 3.594406 4.000000 7.000000 0.000000 1.118480

ریسک سیستماتیک 0.733916 0.710000 3.970000 -2.96 0.862276

مالیات ابرازی 38۲53 13966 1058963 0.0000 92721.73

متغیرها ضرایب خطای استاندارد t آماره احتمال

عرض از مبدا -36.575 ۴8.۴18 -0.755 0.۴50

عضو زن هیات مدیره -0.58۴ 9.3۴1 -0.063 0.950

اندازه هیات مدیره -۲.0۴5 7.700 -0.۲66 0.791

تعداد اعضا غیر موظف -0.367 1.138 -0.3۲3 0.7۴7

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 0.000 0.000 0.507 0.61۲

اهرم -13.9۴6 8.۲9۲ -1.68۲ 0.093

لگاریتم کل دارایی ها 3.500 ۲.۴17 1.۴۴8 0.1۴8

نرخ بازده دارایی ها 0.08۴ 0.101 0.831 0.۴06
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ضریب تعیین مدل حاکی از این است که متغیرهای مدل 3۰ درصد از تغییرات ریسک غیرسیستماتیک را توضیح 
می دهد. با توجه به مقدار احتمال آماره F مالحظه می شود که سطح معناداری مدل دست کم تا سه رقم اعشار برابر 
۰,۱۰8 است بنابراین مدل رگرسیون در سطح خطای 5% پذیرفته نمی شود به بیان دیگر مدل معنادار نمی باشد. 

همچنین تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته ریسک غیرسیستماتیک معنادار نمی باشد.

تحلیل رگرسیون چند متغیری مدل مالیات ابرازی شرکت
نتایج آزمون رگرسیون انجام شده درخصوص تاثیر حضور عضو زن در هیات مدیره بر مالیات ابرازی شرکت در 

جدول 5 نشان داده شده است .

جدول 5 : نتایج آزمون رگرسیون مدل ریسک غیرسیستماتیک شرکت

رشد فروش 1.795 0.576 3.118 0.00۲

خالص اموال ماشین آالت و 
تجهیزات -0.000 0.000 -0.036 0.971

)R2( ضریب تعیین 0.۲98 میانگین متغیر وابسته 1۴.916

)R2(ضریب تعیین تعدیل شده 0.039 انحراف معیار متغیر وابسته 18.137

خطای استاندارد رگرسیون 17.738 آماره دوربین واتسون ۲.515

F آماره 1.1۴9

F احتمال آماره 0.109

متغیرها ضرایب خطای استاندارد t آماره احتمال

عرض از مبدا -۴37۲13.098 ۴16603.793 -1.0۴9 0.۲9۴

ریسک سیستماتیک -3۲.316 ۴599.3۲۴ -0.007 0.99۴

عضو زن هیات مدیره 3906.188 80۲۴1.۴9۴ 0.0۴9 0.961

اندازه هیات مدیره -۲335۴.535 66167.75۴ -0.353 0.7۲۴

اعضا غیرموظف 10153.500 99۲1.۴۲۲ 1.0۲3 0.307

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری -0.000 0.000 -1.068 0.۲86

اهرم 35398.995 71367.8۴1 0.۴96 0.6۲0

لگاریتم کل دارایی ها 38070.66۲ ۲08۲1.۲57 1.8۲8 0.068

نرخ بازده دارایی ها -958.۲8۴ 867.768 -1.10۴ 0.۲70

رشد فروش 51۴3.11۴ 5097.375 1.009 0.313

خالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات -0.00۴ 0.00۴ -1.۲37 0.۲17

)R2( ضریب تعیین 0.8۲6 میانگین متغیر وابسته 7۲۴۴5.۲۴۲

)R2(ضریب تعیین تعدیل شده 0.760 انحراف معیار متغیر وابسته 311961.358

خطای استاندارد رگرسیون 15۲70۴.5۲۲ آماره دوربین واتسون 1.6۲۴

F آماره 1۲.6۴1

F احتمال آماره 0.000
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ضریب تعیین مدل حاکی از این است که متغیرهای مدل 83 درصد از تغییرات مالیات ابرازی را توضیح می دهد. 
با توجه به مقدار احتمال آماره F مالحظه می شود که سطح معناداری مدل دست کم تا سه رقم اعشار برابر ۰,۰۰۰ 

است بنابراین مدل رگرسیون در سطح خطای 5% پذیرفته می شود به بیان دیگر مدل معنادار می باشد.
باتوجه به سطح احتمال خطای متغیر مستقل عضو زن هیات مدیره تاثیر آن بر متغیر وابسته مالیات ابرازی معنادار 
نمی باشد ضمنا تاثیر آن بر متغیر وابسته مستقیم می باشد.بنابراین حضور عضو زن در هیات مدیره بر مالیات ابرازی 

تاثیری ندارد.

جدول 6 : خالصه آزمون فرضیات پژوهش

نتیجه آزمون فرضیاتفرضیه پژوهش

رد فرضیه بین ریسک سیستماتیک شرکت و حضور عضو زن در عضو هیات مدیره رابطه معنی داری وجود دارد

رد فرضیه بین ریسک ویژه شرکت و حضور عضو زن در عضو هیات مدیره رابطه معنی داری وجود دارد

رد فرضیهبین مالیات بر درآمد ابرازی و حضور عضو زن در هیات مدیره رابطه معنی داری وجود دارد
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چکیده
در عصر حاضر سازمانها به صورت فزاینده اي با محیطهاي پویا و در حال تغییر مواجهند و بنابراین، به منظور بقا 
و پویایي خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطي سازگار سازند. صاحبنظران و نظریه پردازان مدیریت همگی بر 
این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب مزیت رقابتی تنها شاخصی است که برتری سازمانها را نسبت به یکدیگر نشان 
می دهد که با توجه به شرایط پر تحول و پیچیده فعلی سازمانهای می توانند ماندگاری خود را تضمین کنند که 
محصوالت و خدمات بهتری را نسبت به سایر رقبا ارائه کنند و از این طریق به مزیت رقابتی خود بیفزایند و برتری 
سازمان خود را نسبت به سایر سازمانها نشان دهند. در عصر حاضر برتری سازمانی از طریق دانش و مدیریت دانش 
امکان پذیر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تصمیم گیری دانش محور در سازمان امور مالیاتی کشور انجام گردیده 
است. ماهیت این مطالعه از نظر هدف نظری و از نظر روش تحلیل محتوا می باشد. ابزار گردآوری اطالعات، فیشها و 
جداول مجقق ساخته و روش تجزیه و تحلیل آن کیفی می باشد. نتایج تحقیق، مدل مفهومی را که در نتیجه مطالعه 

منابع و دسته بندی آنها بدست آمده بود ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: تصمیم گیری، دانش محور، سازمان امور مالیاتی کشور

تصمیم گیری دانش محور 
در سازمان امور مالیاتی کشور

حمیدرضا شهیدی بنجار1

۱( حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان- استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بلوار مطهری-خیابان جهاد- اداره کل امور 
Hamidshahidi63@yahoo.com - ۰9۱2868۱58۰ :مالیاتی.  تلفن ۰5۴ 3322 3۰8۴، همراه
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1- مقدمه
امروزه دانش کلید اصلی رقابت پذیری سازمانها به شمار می رود)لئون۱ ، 2۰۱3(. سازمانهای جدید مبتنی بر دانش 
هستند و این بدان معنی است که آنها باید به گونهای طراحی شوند که بتوانند دانش سازمانی خود را شناخته، آن را 
احصا و ذخیره کنند و در موقع لزوم از آن بهره برداری نمایند و همچنین نیازهای دانشی خود را شناخته و از اطالعات 
و دانش جدید به نحو احسن استفاده کنند)زیتنیوسکی2 ، 2۰۱5(. مجموعه این عوامل پارادایم جدیدی را در عرصه 
مدیریت بنا نهاده است که از آن به عنوان مدیریت دانش یاد می شود)نورث و کومتا3 ، 2۰۱8(. دانش در حال حاضر 
یک نیروی محرک اصلی برای تغییرات سازمانی و ایجاد ثروت بوده و مدیریت دانش کارا، یک منبع مهم افزایش مزیت 

رقابتی و یک کلید برای موفقیت سازمانهای مدرن است)سعیدی، کاظمی و لگزیان، 2۰۱6(.
پیشرفت های گسترده فناوری اطالعات و ارتباطات در همه زمینه ها، باعث شده تا مدیران امروز با انبوهی از 
اطالعات با ارزش و غیرقابل چشم پوشی مواجه گردند که این اطالعات باید به عنوان داده های تجاری سیستم های 
مدیریت سازمان پاکسازی شده و مورد پردازش قرار گیرند)گروئنولد، مولر، بوشمن، درسلر، گو و دیگران۴ ، 2۰۱7(. 
این اطالعات پردازش شده در نهایت تبدیل به بسیاری از مفاهیم »دانش محور« قابل اطمینانی می شوند که ایفاگر 
نقشی موثر در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مدیران هستند، و از همین روست که از اواخر قرن بیستم به بعد، 
شاهد افزوده شدن عبارت مدیریتی از قبیل اقتصاد دانش محور، جامعه دانش محور،  توسعه دانش محور و. . . هستیم 
و می توان گفت امروزه دیگر جایگاه و نقش مدیریت دانش و سیستم های اطالعات مدیریت به خصوص سیستم های 

پشتیبان تصمیم5 ، در موفقیت سازمان ها امری اثبات شده تلقی می گردد)لئون، 2۰۱3(. 
مدیریت دانش، مدیریت طیف وسیعی از فعالیتهای است که برای مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه های فکری در 
سطح کالن به کار می رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، ساختار و غیره با قصد افزایش، نوسازی، 
اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی 
نمایان می شود. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها کمک می کند تا اطالعات و مهارتهای مهم را که بعنوان 
انتخاب،  شناسایی،  دارند،  وجود  نشده  سازماندهی  صورت  به  معمول  طور  به  و  می شود  محسوب  سازمانی  حافظه 
سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمانها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم 
گیریهای پویا به صورت کارا و مؤثر قادر می سازد و ازاین رو بر عملکرد سازمانی تاثیر بسزایی می تواند داشته باشد) 

یاجیونگ6 و همکاران،2۰۱۱(.
تصمیم گیری مبتنی بر دانش7 در مدیریت فرآیند تصمیم گیری است که شامل یک معیار توافق شده است که 
برای اندازه گیری و اطمینان از اینکه مناسب ترین نتیجه می تواند برای یک موضوع خاص تولید شود ، استفاده می شود 
. این فرآیند به عنوان یک دستورالعمل برای تصمیم گیری  موثر و راهبردی به عنوان یک فرآیند فکری در نظر گرفته 

می شود )ژائو و همکاران8 ،2۰۱7(
با وجود این، مشاهدات و مطالعات نشان می دهد که بسیاری از سازمانها نه تنها نوآور و خالق نیستند بلکه حتی 
در هماهنگی با تحوالت و پیشرفتها و تغییرات عصر حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوه های ناکارآمد سنتی اداره می 
شوند.به عنوان نمونه »اندرو پتیگرو« پژوهشگر انگلیسی که در زمینه تصمیم گیریهای استراتژیک مطالعه کرده است 
،از خصوصیات ایستای سازمانها حیرت زده شده است و به این نتیجه رسیده است که به رغم تغییر پیوسته شرایط 
دنیا ، اغلب سازمانها و شرکتها در ۱۰سال گذشته زندگی می کنند و حدوداً ۱۰ سال از شرایط دنیا عقب هستند)پیترز 
و واترمن،۱372، 27(. بنابراین نیاز است که در سازمان به پیش بینی و آینده نگری و تصمیم گیری درباره اقدامات 

بعدی بپردازیم.

1) Leon
2) Żytniewski
3) North & Kumta
4) Groeneveld, Müller, Buchmann, Dressler, Guo, Hase, 
... & Liebelt

5) Executive support systems
6) Yajiong
7) Knowledge-based decision making (KBDM)
8) Zhao Liming, Haihong Zhang, Wenqing Wu
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1) Baloh, P., Desouza, K. C. and Paquette, S.

تصمیم گیری در سازمان فرایند مهمی است که به دانش ـ تجربه کاری ـ شناخت فرایندهای کاری ـ شناخت 
توانائی مدیران ـ توان تجزیه و تحلیل ـ مسولیت پذیری و موقعیت شناسی نیاز دارد .از طرف دیگر ابعاد و مولفه های 
تصمیم گیری در هر سازمان نیز متفاوت از یکدیگر است. هرچند پژوهشهایی درمورد ابعاد تصمیم گیری در برخی 
پژوهشها مشخص شده اما تاکنون به بررسی ابعاد و مولفه های تصمیم گیری دانش محور و بوبژه در جامعه آماری 

مورد نظر پژوهش )سازمان امور مالیاتی کشور( ، صورت نگرفته که این تحقیق بدنبال بررسی این موضوع می باشد.
در اجرای ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ، و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، به منظور 
افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک 
سازمان واحد ، سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱38۱ به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی 
و دارایی ایجاد گردید .با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات ، وظایف ، نیروی انسانی ، امکانات و تجهیزات موجود وزارت 

امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید.
از این رو باتوجه به مطالب بیان شده، این پژوهش به دنبال بررسی و مضمون سازی تصمیم گیری دانش محور 

در سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

2- مدلهاي تصمیم گیري
مدل الگویي است برگرفته از واقعیت که بر عناصر و اجزاي کلیدي قابل تعمیم داللت دارد. متناسب با موضوعات 
سازمان، درباره اجزا و عناصر مختلفي تصمیم گیري به عمل مي آید. از این رو دانشمندان و صاحب نظران رشته مدیریت 

مدلها و الگوهاي متفاوتي متناسب با موضوعات مختلف ارائه کرده اند )بالو و همکاران۱ ،2۰۱۱(
2-1 دسته بندي درور 

دسته بندي »درور« از لحاظ نظري میان صاحب نظران مقبولیت بیشتري دارد. وي مدلها را به پنج دسته تقسیم 
مي کند: مدل عقالیي؛ مدل فزاینده؛ مدل مختلط؛ مدل رضایت بخش؛ مدل کاماًل عقالیي یا منطقي. قابل ذکر است 
که در هر یک از موارد فوق خصوصیات موارد قبل وجود دارد. مثاًل مدل پنجم کلیه خصوصیات مدلهاي اول تا چهارم 

را داراست.
۱- مدل عقالیي: در روش عقالیي، نوع مسأله و راه حلهاي مناسب براي حل آن به منظور تحقق هدف با استفاده 
از رویکرد سیستمي یا استراتژیک مطرح مي شود و تصمیم گیرنده از ابزارهاي سنجش و شناخت متناسب با موضوع و 

نوع مسأله استفاده مي کند. مراحل تصمیم گیري عقالیي به شرح زیر است:
شناخت دقیق مسأله یا مشکل از طریق کانالهاي ارتباطي با خط مشي گذار.  -۱

تجزیه و تحلیل و تبیین مسأله از طریق ریشه یابي و ارزیابي اجزاي آن.  -2
احصاء راهها و گزینه هاي ممکن با در نظر داشتن امکانپذیري هر یک از آنها.  -3

پیش بیني و تخمین پیامدهاي مربوط به هر یک از راهها با در دست داشتن معیارهاي انتخاب.  -۴
مقایسه کلي گزینه ها )در نظر گرفتن خصوصیات هر یک از گزینه ها در قیاس با دیگر گزینه ها(.  -5

انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه ها.  -6
این مدل تأکید اساسي بر ابعاد سخت افزاري و فرآیندي دارد و با نگرش به جنبه هاي مادي. کمي و اقتصادي 
تصمیم گیرنده را به نقش بلندمدت عوامل ملموس و محسوس در تصمیم و پیامدها توجه مي دهد. تصمیم گیرنده در 
این شیوه به صورت فعال و پیش برنده به ریشه یابي مشکالت مي پردازد و در صدد است از میان راه حل هاي ممکن 
از نظر  را  نماید. همچنین دستاوردهاي تصمیم  براي تکمیل فرآیند استفاده  بازخوردها  از  انتخاب کرده،  را  بهترین 

اثربخشي، کارایي و بهره وري با استفاده از روشهاي کمي و آماري مورد مطالعه قرار مي دهد. 
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1) Elsawah Sondoss, Joseph H.A. Guillaume, Tatiana Filatova, Josefine Rook, Anthony J. Jakeman

این روش اگر چه روشي منطقي است، اما روش وقت گیري است و در شرایط عدم اطمینان و مخاطره آمیز کاربرد 
ندارد )الساواش۱ و همکاران ،2۰۱5(

2- مدل فزاینده: این مدل واجد خصوصیات مدل عقالیي است. عالوه بر آن در این مدل، منبع تصمیم گیرنده در 
هنگام تنظیم اهداف و راه حلهاي قابل اجرا با عواملي مواجه مي شود که باید آنها را نیز در تصمیم خود دخالت دهد. 
ارزشي،  آئیني و  به دلیل تحرکات، تحوالت، سیاست گذاریهاي داخلي، تغییرات هنجاري،  در مسائل دولتي معموالً 
تصمیمات در معرض تغییرات افزایشي است؛ بدین معنا که در هر مقطع تصمیم گیري، منبع تصمیم گیرنده تعدادي 
از اهداف مورد مطالعه را تنظیم مي کند، ولي در همین حین ممکن است اهدافي به اهداف مورد نظر اضافه شود، لذا 

مدیر باید پارامترهاي تغییر یافته را مورد بررسي قرار دهد.
روند  طي  تصمیم  بر  اثرگذار  و  دخیل  متغیرها  عنوان  به  را  گوناگون  احتماالت  و  پدیده ها  رویدادها،  مدل  این 
تأثیر  مستمر  و  تدریجي  افزایش  بر  داللت  تصمیم  اخذ  جریان  در  فزایندگي  ویژگي  مي کند.  بررسي  تصمیم گیري 
متغیرها بر فرآیند تصمیم گیري دارد که هنگام حرکت از مبدأ »الف« به سوي مقصد »ي« به انحاء مختلف مسیر 

تصمیم گیري را تغییر مي دهد.
نمودار۱: تغییرات مسیر تصمیم گیري در مدل فزاینده

تأثیر متغیرهاي گوناگون بر سیر تصمیم گیري، »خط روند« تصمیم گیري را پدید مي آورد. به منظور رسیدن به 
هدف )مقصد(، تأکید بر دو عامل اساسي هدف و پیش بیني ضروري است. در وهله اول باید تصمیم از نظر انتخاب 
کوتاه ترین و مناسبترین راه براي رسیدن به هدف تجزیه و تحلیل شود. عامل پیش بیني که الزمه تحقق صحیح هدف 
است داللت مي کند بر مطالعه یا برآورد پیشاپیش روند تغییرات، توجه به موارد مذکور موجب اصالح و بهینگي خط 
روند تصمیم گیري مي شود. در این مدل آمادگي تصمیم گیرنده براي رویارویي با اتفاقات، رویدادها و دخالت متغیرهاي 
پیش بیني نشده بیشتر مي شود و برخالف نگرش عقالیي تمام متغیرهاي دخالت کننده در تصمیم گیري مورد تخمین 
و برآورد قبلي قرار مي گیرند. درمدل مذکور برنامه ها و برآوردها معموالً بلندمدت نیستند. نقش تصمیم گیرنده بیشتر 
واکنشي است تا کنشي و متناسب با رویدادها عکس العمل نشان داده مي شود. همچنین به علت دخالت متغیرهاي 
گوناگون به طور مستقل یا وابسته به یکدیگر و نیز تعامل متغیرهاي مختلف، امکان یافتن بهترین راه حل از میان راه 
حل هاي احتمالي کمتر وجود دارد و با پدید آمدن بدیلهاي منطقي در مواجهه با هر متغیر دخیل در خط روند، اتخاذ 
تصمیم صورت مي گیرد. اهداف، مرحله اي و در حد تأمین مصالح تعیین مي شوند و تحقق هدف در هر مرحله تصمیم 
گیرنده را آماده مواجهه با متغیر دیگر )به طور فزاینده( مي نماید. از این جهت تصمیم گیرنده بر مبناي تحقق مزیت 

نسبي یک بدیل نسبت به بدیلهاي دیگر روند تصمیم گیري را ادامه مي دهد )مرادی و همکاران،۱392(
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3- مدل مختلط. در این مدل بیشتر، کششها و کوششهاي استراتژیک بین المللي مطرح مي شود و پارامترهاي 
بیشتري از سیاست گذاریهاي بین المللي را دربردارد.

تصمیم  به  کند  اتخاذ  را  تصمیم  کاملترین  اینکه  جاي  به  تصمیم گیرنده  موارد  اغلب  رضایت بخش:  مدل   -۴
رضایت بخش قانع مي شود که البته این امر نسبي است.

5- مدل کاماًل عقالیي یا منطقي: این مدل داللت بر خصوصیات تفکري و تعقلي غني تر دارد که در برخورد با 
مسائل غامض و مبهم ضروري است. در شرایط عادي مطالب و داده هاي اولیه براي تصمیم گیري، در حد ظرفیت تفکر 
و تدبیر تصمیم گیرنده بود و تصمیم گیرنده به شیوه هاي ذکر شده با مسأله برخورد و تصمیم گیري مي کرد، ولي در 
این مدل مسائل توأم با ابهام بوده، پیامدهاي پیچیده و غامضي بر آن مترتب است که بخصوص در مشاغل دولتي و 
مسائل پیچیده مرتبط با رویدادهاي بین المللي نیاز به تعمق و تدبر زیاد دارد. همان طور که اشاره شد این مدل واجد 

تمام خصوصیات مدلهاي قبل و کاملتر از آنهاست )رضاییان،۱39۱(
دیدگاههاي دیگري نیز در مورد مدلهاي تصمیم گیري مطرح است که به تشریح آنها پرداخته مي شود.

3- مدل تصمیم گیري مشارکتي
در تصمیم گیري مشارکتي جریان اطالعات از باال به پایین و از پایین به باال در سطوح مختلف سازمان جریان دارد. 

مشارکت در سطح عمومي موجب بهره وري و به دنبال آن رضایت عمومي و رغبت در سازمان مي شود.
بعالوه سازمان در نظام مشارکتي، هنگام تصمیم گیري به منابع وسیعي از اطالعات دست مي یابد. معموالً در این 
گونه سازمانها کارکنان ماهر و نیمه ماهر بهترین کساني هستند که مي توان از آنها در تصمیم گیري مشارکتي استفاده 

کرد )رابینز،ترجمه اعرابی،۱392(

3-1 مدل تأثیر وافر
در تصمیم گیري مشارکتي مشارکت هر عضو براساس نیازهایي است و این نیازها غالباً طبقه بندي نمي شود. در 
مشارکت آنچه ابتدا از نظر مشارکت کننده بیشترین اهمیت را دارد برآروده شدن برترین نیازاست که اغلب نتیجه 
پردازش ذهني است. بعد از آن رضایت مندي از کار مطرح است و این رضایت مندي از کار است که تبدیل به انگیزه 
مي شود. رابطه رضایت مندي از کار با انگیزش یک رابطه تزایدي و دروني است. سپس بهره وري مطرح مي شود. انگیزش 
منابع انساني براي مشارکت در تصمیمات سازمان عاملي است که موجب اثربخشي سازماني مي شود و اثربخشي نیز 

خود موجب افزایش بهره روي کل و در نتیجه رضایت در کل سازمان مي گردد.
تصمیم گیري مشارکتي  برآورده شدن باالترین نیاز   رضایتمندي از کار   انگیزش   بهره وري

)پارکینسون،ترجمه ایران نژاد،۱376(
3-2 مدل تصمیم گیري برنامه ریزي شده

تصمیمي که بر پایه مطالعات و پیش بیني هاي الزم و کافي از جزئیات عملیات )با تعیین مراحل(، در محدوده 

نمودار2: تصمیم گیري مشارکتي
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برنامه ریزي شده  تصمیم  مي شود.  خوانده  »برنامه ریزي شده«  اصطالحاً  مي گردد  اتخاذ  زماني مشخص، 
داللت بر تهیه یک مدل منطقي مشتمل بر مطالعات ذیل دارد:

مراحل زماني اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.  -۱
پیش بیني ظرفیت عملیات در مقایسه با برنامه، شامل:  -2

۱-2- بررسي محدودیتهاي ظرفیت کار در بخش عملیاتي سیستم و مقایسه دائمي میان ظرفیتها و بخشهاي 
برنامه )انتظارات برنامه(.

2-2- استفاده سیستم از ظرفیت موجود براساس سیاستهاي تعیین شده.
3-2- مطالعه نوسانات احتمالي در ظرفیت سیستم متأثر از شرایط زماني.

پیش بیني توان و قابلیت انجام کار با توجه به اجزاي برنامه )با تأکید بر فعل و انفعاالت غیرتکراري و نوین(   -3
که شامل موارد زیر است:

از خارج  نیاز  نیروي کاري مورد  آوردن  فراهم  توانایي  و  نیروي کاري موجود در داخل سیستم  ۱-3- سنجش 
سیستم.

2-3- دخالت پاره سیستمها در مجموعه سازمان به عنوان بخشهاي پرکار )پرتوان( براي سنجش مورد قبل.
3-3- شناسایي نیروهاي کاري نیازمند تقویت و اقدام به توانمند کردن آنها از داخل یا خارج سیستم.
۴-3- پیش بیني نوسانات نیروي کار که موجب تغییرات و نوسانات در حجم کار انجام شده مي شود.

پیش بیني روشهاي انجام کار از نقطه نظر هزینه و کیفیت که حاکي از مطالعات تواناییهاي مالي و تعیین   -۴
حدود هزینه براي اجراي برنامه از نظر سیستم است. در این راستا پرداختن به موارد ذیل الزم است:

۱-۴- بررسي و تصمیم گیري درباره کارها یا بخشهایي از عملیات که هزینه بر تلقي مي شوند )با در نظر گرفتن 
ضرورت انجام آنها در برنامه(.

2-۴- شناسایي بخشهایي از برنامه که موجب فعالیتهاي جنبي بوده، در بخش عملیات سیستم، بسیار فرعي تلقي 
مي شود و ممکن است در نهایت از نظر تجزیه و تحلیل هزینه، سربار تلقي شود.

3-۴- تأکید بر کیفیت بخشهاي عملیات در پیش بیني روشهاي انجام کار و بررسي راهکارهاي قابل تبدیل به 
یکدیگر از نظر پیشگیري از اختالط ناشي از تشابه راهکارها )شدت انعطاف پذیري راهکارها(.

پیش بیني ضمانت اجرایي برنامه که داللت بر انجام مطالعات کافي درباره بخشها و اجزاي هر بند از برنامه   -5
دارد )آریازند،۱389(.

بررسي ضمانت اجرایي برنامه به عنوان آخرین گام تصمیم اتخاذ شده را استحکام مي بخشد. آزمون نمونه گیري 
اینجا  در  نماید.  تصمیم طوالني  آن  اجراي  زمان  گرفتن  نظر  در  با  را  تصمیم گیري  است عمل  برنامه، ممکن  شده 
فعالیتهاي تحقیق و آزمون موارد آسیب پذیر در برنامه، ارجحیت زمان بندي را تحت الشعاع قرار مي دهد و این خود 
بخشي از تصمیم گیري در حین تهیه برنامه محسوب مي گردد. از آنجا که در تصمیم گیري برنامه ریزي شده پیش بیني 
ضمانت اجرا از ضروریات اساسي و بنیاني است الزم است مخاطرات احتمالي و اقدامات بازدارنده اختالالت با نهایت 

دقت پیش بیني و برآورد شود.
گزینه قابل تحقق در تصمیم برنامه ریزي شده. گزینه، داللت بر یک راهکار گزینش شده از میان راهکارهاي ممکن 
درباره موضوع تصمیم دارد. تجزیه و تحلیل مجموعه راهکارهاي موجود و درجه بندي قابلیت تحقق و امکانپذیري 
آنها موجب شکل گیري یک سري گزینه ها در خصوص یک موضوع )به ترتیب صعودي یا نزولي( مي گردد. در تصمیم 
با  برنامه ریزي شده بعد از مطالعات پنج مرحله اي ذکر شده، قبل از تصمیم گیري مجموعه اي از گزینه هاي مربوط 

ترتیب خاص تنظیم مي شود.
کنترل پذیري مدل تصمیم برنامه ریزي شده. تغییر در وضعیت فرآیند با مطالعات و محاسبات کافي در برنامه قابل 
تشخیص و کنترل است. چنانچه تصمیم اتخاذ شده در عمل با مشکلي روبه رو شود براي اصالح راهکار و در نتیجه رفع 
مشکل تجدیدنظر در برنامه به صورت مقطعي و موردي ضروري است. در صورتي که تصمیم گیري کاماًل برنامه ریزي 
شده باشد، امکان اصالح کل برنامه یا بخشي از آن به موجب مطالعات انجام گرفته از قبل تقویت خواهد شد. به منظور 
اصالح برنامه ورودیهاي سیستم و بخشهاي عامل )در مرحله عملیاتي( مورد کنترل و نظارت مستقیم قرار مي گیرند 
و تناسب یا عدم تناسب برنامه یا عملیات مشخص مي شود. برنامه ریزي در اتخاذ تصمیم زمینه پیشگیري از وقوع 
اختالل در موقع انجام عملیات را فراهم مي آورد و در این شرایط تصمیم برنامه ریزي شده قابلیت کنترل و اصالح دارد 

)گلدشتاین و همکاران ،2۰۱۱(.
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3-1 مدل تأثیر وافر
در تصمیم گیري مشارکتي مشارکت هر عضو براساس نیازهایي است و این نیازها غالباً طبقه بندي نمي شود. در 
مشارکت آنچه ابتدا از نظر مشارکت کننده بیشترین اهمیت را دارد برآروده شدن برترین نیازاست که اغلب نتیجه 
پردازش ذهني است. بعد از آن رضایت مندي از کار مطرح است و این رضایت مندي از کار است که تبدیل به انگیزه 
مي شود. رابطه رضایت مندي از کار با انگیزش یک رابطه تزایدي و دروني است. سپس بهره وري مطرح مي شود. انگیزش 
منابع انساني براي مشارکت در تصمیمات سازمان عاملي است که موجب اثربخشي سازماني مي شود و اثربخشي نیز 

خود موجب افزایش بهره روي کل و در نتیجه رضایت در کل سازمان مي گردد.
تصمیم گیري مشارکتي  برآورده شدن باالترین نیاز   رضایتمندي از کار   انگیزش   بهره وري )پارکینسون،ترجمه 

ایران نژاد،۱376(

3-2 مدل تصمیم گیري برنامه ریزي شده
تصمیمي که بر پایه مطالعات و پیش بیني هاي الزم و کافي از جزئیات عملیات )با تعیین مراحل(، در محدوده 
زماني مشخص، اتخاذ مي گردد اصطالحاً »برنامه ریزي شده« خوانده مي شود. تصمیم برنامه ریزي شده داللت بر تهیه 

یک مدل منطقي مشتمل بر مطالعات ذیل دارد:
مراحل زماني اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.  -۱
پیش بیني ظرفیت عملیات در مقایسه با برنامه، شامل:  -2

۱-2- بررسي محدودیتهاي ظرفیت کار در بخش عملیاتي سیستم و مقایسه دائمي میان ظرفیتها و بخشهاي 
برنامه )انتظارات برنامه(.

2-2- استفاده سیستم از ظرفیت موجود براساس سیاستهاي تعیین شده.
3-2- مطالعه نوسانات احتمالي در ظرفیت سیستم متأثر از شرایط زماني.

پیش بیني توان و قابلیت انجام کار با توجه به اجزاي برنامه )با تأکید بر فعل و انفعاالت غیرتکراري و نوین(   -3
که شامل موارد زیر است:

از خارج  نیاز  نیروي کاري مورد  آوردن  فراهم  توانایي  و  نیروي کاري موجود در داخل سیستم  ۱-3- سنجش 
سیستم.

2-3- دخالت پاره سیستمها در مجموعه سازمان به عنوان بخشهاي پرکار )پرتوان( براي سنجش مورد قبل.
3-3- شناسایي نیروهاي کاري نیازمند تقویت و اقدام به توانمند کردن آنها از داخل یا خارج سیستم.
۴-3- پیش بیني نوسانات نیروي کار که موجب تغییرات و نوسانات در حجم کار انجام شده مي شود.

پیش بیني روشهاي انجام کار از نقطه نظر هزینه و کیفیت که حاکي از مطالعات تواناییهاي مالي و تعیین   -۴
حدود هزینه براي اجراي برنامه از نظر سیستم است. در این راستا پرداختن به موارد ذیل الزم است:

۱-۴- بررسي و تصمیم گیري درباره کارها یا بخشهایي از عملیات که هزینه بر تلقي مي شوند )با در نظر گرفتن 
ضرورت انجام آنها در برنامه(.

2-۴- شناسایي بخشهایي از برنامه که موجب فعالیتهاي جنبي بوده، در بخش عملیات سیستم، بسیار فرعي تلقي 
مي شود و ممکن است در نهایت از نظر تجزیه و تحلیل هزینه، سربار تلقي شود.

3-۴- تأکید بر کیفیت بخشهاي عملیات در پیش بیني روشهاي انجام کار و بررسي راهکارهاي قابل تبدیل به 
یکدیگر از نظر پیشگیري از اختالط ناشي از تشابه راهکارها )شدت انعطاف پذیري راهکارها(.

پیش بیني ضمانت اجرایي برنامه که داللت بر انجام مطالعات کافي درباره بخشها و اجزاي هر بند از برنامه   -5
دارد )آریازند،۱389(.

بررسي ضمانت اجرایي برنامه به عنوان آخرین گام تصمیم اتخاذ شده را استحکام مي بخشد. آزمون نمونه گیري 
اینجا  در  نماید.  تصمیم طوالني  آن  اجراي  زمان  گرفتن  نظر  در  با  را  تصمیم گیري  است عمل  ممکن  برنامه،  شده 
فعالیتهاي تحقیق و آزمون موارد آسیب پذیر در برنامه، ارجحیت زمان بندي را تحت الشعاع قرار مي دهد و این خود 
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نمودار3: کنترل پذیري مدل تصمیم برنامه ریزي شده

بخشي از تصمیم گیري در حین تهیه برنامه محسوب مي گردد. از آنجا که در تصمیم گیري برنامه ریزي شده پیش بیني 
ضمانت اجرا از ضروریات اساسي و بنیاني است الزم است مخاطرات احتمالي و اقدامات بازدارنده اختالالت با نهایت 

دقت پیش بیني و برآورد شود.
گزینه قابل تحقق در تصمیم برنامه ریزي شده. گزینه، داللت بر یک راهکار گزینش شده از میان راهکارهاي ممکن 
درباره موضوع تصمیم دارد. تجزیه و تحلیل مجموعه راهکارهاي موجود و درجه بندي قابلیت تحقق و امکانپذیري 
آنها موجب شکل گیري یک سري گزینه ها در خصوص یک موضوع )به ترتیب صعودي یا نزولي( مي گردد. در تصمیم 
با  از گزینه هاي مربوط  از تصمیم گیري مجموعه اي  از مطالعات پنج مرحله اي ذکر شده، قبل  برنامه ریزي شده بعد 

ترتیب خاص تنظیم مي شود.
کنترل پذیري مدل تصمیم برنامه ریزي شده. تغییر در وضعیت فرآیند با مطالعات و محاسبات کافي در برنامه قابل 
تشخیص و کنترل است. چنانچه تصمیم اتخاذ شده در عمل با مشکلي روبه رو شود براي اصالح راهکار و در نتیجه رفع 
مشکل تجدیدنظر در برنامه به صورت مقطعي و موردي ضروري است. در صورتي که تصمیم گیري کاماًل برنامه ریزي 
شده باشد، امکان اصالح کل برنامه یا بخشي از آن به موجب مطالعات انجام گرفته از قبل تقویت خواهد شد. به منظور 
اصالح برنامه ورودیهاي سیستم و بخشهاي عامل )در مرحله عملیاتي( مورد کنترل و نظارت مستقیم قرار مي گیرند 
و تناسب یا عدم تناسب برنامه یا عملیات مشخص مي شود. برنامه ریزي در اتخاذ تصمیم زمینه پیشگیري از وقوع 
اختالل در موقع انجام عملیات را فراهم مي آورد و در این شرایط تصمیم برنامه ریزي شده قابلیت کنترل و اصالح دارد 

)گلدشتاین و همکاران۱ ،2۰۱۱(.

4- تصمیم گیري مدل اجتماعي
با برآورد کامل واقعیات و ادراک  در این مدل مالحظات اجتماعي، مدیر )تصمیم گیرنده( را هدایت مي کند تا 
رویدادهاي اجتماعي و محیطي به اتخاذ تصمیم بپردازد. در این مدل تاکید بر عوامل گوناگون محیطي و سازماني 
موجب مي شود مسئولیت مشترک تصمیم گیرندگان سازماني و اجتماعي در تصمیم گیري مورد مداقه قرار گیرد. 
عوامل اجتماعي دخیل در تصمیم گیري، انتخابهاي صحیح و نظام مند را ایجاب مي کند که مستلزم کفایت، خبرگي و 
جامع نگري در تصمیم گیرندگان است. از ویژگیهاي مثبت این مدل در نظر داشتن تمام عوامل احتمالي محیط درون 
و بیرون سازمان در اتخاذ تصمیم است. استقبال از ایده ها و نظرات در موضوع تصمیم، به همراه نگرشي مسئوالنه به 
فلسفه اجتماعي، امکانات عملي، آمادگیهاي فني و اجرایي و نظایر آنها، بیانگر مشارکت پذیري سازمان و رویکرد به 

فراگردهاي جامع تصمیم گیري از سوي مدیریت است )ماک2 ،2۰۰6(

1) Goldstein, D. G. and Gigerenzer, G.
2) Mock   
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)MBO( 4-1 تصمیم گیري در مدیریت بر مبناي هدف
چنانچه در تصمیم گیري فقط هدف مطرح باشد و اجزاي دیگر سازمان دقیقا مورد بررسي نباشند 
اتخاذ تصمیم براساس MBO خواهد بود، ولي اگر بین امکانات و هدف تعادل برقرار باشد، فرایند اتخاذ 
تصمیم مبتني بر MBO نخواهد بود. براي مثال اگر نتیجه عملیات بیانگر A درصد افزایش تولید باشد  
این بدین معنا است که براساس تصمیم گرفته شده، اگر تولیدات A درصد افزایش یابد بین امکانات و هدف 
تعادل برقرار مي شود. این نوع تصمیم گیري مبتني بر MBO نیست اما مثال در مسائل نظامي که هدف به صورت 
عمده مطرح است و تصمیم فقط براساس هدف اتخاذ مي شود MBO مفهوم مي یابد. در تصمیم گیري بر مبناي هدف 

جهات مکانیکي و تکنیکي کار تقویت مي شود و کنترل براي مدیریت از این دیدگاه ساده تر است.
۴-2 مدل تصمیم گیري براساس تمرکز بر بازده

در این مدل تصمیم گیري تمرکز بر نتیجۀ کار است و بازدهي کار از اهمیت و حساسیت ویژه اي برخوردار است، 
بدین لحاظ در فرایند تصمیم گیري بیشترین تاثیر بر کیفیت بازده است و بهره گیري از وسایل و ابزارها، زمان و برنامه 
در این راستاست. بین این مدل تصمیم گیري و MBO یک رابطه مستقیم وجود دارد. در MBO تمام ارتباطات 
درون سیستم، به هدفهاي سازمان یا سیستم برمي گردد. و اهداف جزئي براي هر جز و هر بخش نتایج مرحله اي 
را تعیین مي کند که تصمیم گیري ضرورتاً باید بر آن متمرکز شود. در مدل تصمیم گیري براساس تمرکز بر بازده، 
ارزیابي که از قبل از اتخاذ تصمیم شروع مي شود در تمام مراحل و فرایندهاي گوناگون ادامه مي یابد تا فرایند تولید 
و بازده را اصالح کند. ارزیابي یا کنترل کیفیت و تجزیه و تحلیل بافت محصول موجب مي شود که اطالعات الزم و 

موثري از اجزاي عملیات و مواد اولیه در دسترس تصمیم گیرنده قرار گیرد.
بررسیها نشان مي دهد که در این شیوه اتخاذ تصمیم، تصمیم گیرنده تاکید قابل مالحظه اي بر افزایش موقعیتها 
و فرصتهاي اجتماعي و اقتصادي دارد. بعالوه توسعه و گسترش روابط میان سازمانها براساس عوامل مذکور موقعیتها 
و فرصتهاي اجتماعي و اقتصادي پیش بیني مي شود، یعني ارتباطات اقتصادي با جوامع و برقرار کردن روابط اجرایي 

و خدماتي با حوزه هاي اجتماعي ذیربط از ویژگیهاي این مدل تصمیم گیري است.
در این روش، تصمیم گیرنده به مطلوبترین بازدهي مي اندیشد، اما ممکن است فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي 
تغییراتي در محیط پدید آورد که بر اجزاي شکل دهنده سیستم تاثیر گذاشته و ارزیابیهاي گذشته را دگرگون سازد. 
یک تصمیم مثبت عمال قابلیت سیستم را باال مي برد و باال رفتن قابلیت سیستم، انتظارات جدیدي را ایجاد مي کند 
پایین آید و  قابلیت سیستم  اگر  یابد. برعکس  افزایش  بازدهي  قابلیت سیستم  باال رفتن  با  انتظار مي رود که  یعني 

بازدهي تنزل کند، عماًل تصمیم جامعي اتخاذ نشده است )اسماعیلی و ابراهیمیان،۱388(.

نمودار ۴: رابطه میان خط مشي و نتایج )بازده(
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5- رویکردهاي تصمیم گیري
رویکردهاي کالسیک: این رویکرد داللت بر نحوه و چرخش عملیات )دستورالعملها( دارد. در   .۱
تا  با چرخش عملیاتي  رویکرد کالسیک، فرایند منطقي و عقالیي بودن مورد تاکید است و گردش کار 

رسیدن به بهترین اثربخشي دنبال مي شود.
رویکرد مبتني بر روابط انساني: در این رویکرد نقش انساني و تشریک مساعي کارکنان مبنا قرار   .2

مي گیرد و رضایت مندي کارکنان در نتیجه خودشکوفایي آنها الزمه اثربخشي سازماني و بهره وري بیشتر سیستم 
تلقي مي شود. در این روش ارتباطات و تشریک مساعي کارساز است.

رویکرد منابع انساني: این رویکرد تکیه بر نیروي انساني داشته، آنها را بهترین و ارزنده ترین منبع اطالعات   .3
مي داند. در این رویکرد صرفاً به عنوان منابع اطالعاتي به منابع انساني توجه مي شود.

رویکرد سیستمها: در این رویکرد تمام اجزاي سازمان مستقل از یکدیگر دیده مي شود. دقت نظر در تدوین   .۴
مراحل اجرایي و عملیاتي و نیز فراهم ساختن مجموعه فرایندهاي قابل تعریف، از خصوصیات این رویکرد است.

رویکرد فرهنگي: این رویکرد منعکس کننده ارزشها و مفاهیم و مناسبات در حیات سازمان بوده، تاثیر پاره   .5
فرهنگها را در روند اتخاذ تصمیم مورد دقت قرار مي دهد. باید متذکر شد که فرهنگ مرز و قلمرو محیطي ندارد و 
بیشتر داراي ربط زماني است. در بعد زماني بیشتر به ادواري بودن فرهنگ توجه مي شود. قلمرو محیطي که در آن 

پاره فرهنگ مطرح است در مرحله دوم قرار مي گیرد و تابع قلمرو زماني است.
رویکرد بحراني: این رویکرد بحران یا ناشي از موضوع تصمیم است یا ناشي از منبع تصمیم گیرنده یا هر دو.   .6
بسته به بحران زایي هر یک از این عوامل، سازمان نیازمند کنترل و تعادل براي عبور از شرایط بحراني )به طور عام در 
همه زمینه ها( است. در شرایط بحراني، منابع انساني بیشترین نقش را در کاهش یا افزایش بحران دارند و مي توانند 
هم عامل ازدیاد و مضاعف شدن بحران باشند و هم عامل کاهش آن؛ بنابراین تعادل و اعتدال آنها بیشترین اهمیت را 

دارد و اولین کنترل باید روي آنها صورت گیرد )اونز و همکاران، ترجمه واعظ زاده،۱39۴(.
تحقیقات انجام شده در حوزه تصمیم گیری طیف وسیعی از موضوعات و روش ها را شامل می شود. »در مورد 
هیچ یک چارچوب نظری جامع، مورد حمایت همه جانبه و جامع وجود ندارد که محققان از آنها برای سازماندهی و 
هدایت تالش های خود استفاده کنند«) گلدشتاین و ترنر۱ ، ۱996:3(. تعدادی از راه های مورد عالقه در طی شصت 
سال گذشته دنبال شده اند و به طور مستقیم چشم انداز تحقیقات جاری را شکل می دهند. این بخش یک رویکرد 
متمرکز را دنبال خواهد کرد و شامل تحوالت نظری است که به نظریه های تصمیم گیری مبتنی بر دانش امروز منجر 
می شود. گلدشتاین و هگارت )۱997( و همچنین نیوئل2 و همکاران. )2۰۰7( شرح گسترده تری را ارائه می دهند. 
رویکردهای مختلف برای ساختن تاریخچه تحقیق در این زمینه بیان شده است. به عنوان مثال، گلدشتاین و 
هگارت )۱997( و نیوئل و همکاران )2۰۰7( بین تاریخچه تحقیقات قضاوت و تحقیقات تصمیم گیری، تفاوت قائل 
شدند. کوهن )۱993،ترجمه آرام،۱369(، در مقابل، تغییرات پارادایم را با توجه به نگرش جامعه پژوهشی نسبت به 
تصورات تصمیم گیری تحلیل می کند. او سه رویکرد متفاوت را تشخیص می دهد: تفصیلی- تجربی، عقالنی و پارادایم 
واقع گرایی. گیگرنزر و گایسمایر3 )2۰۱۱: ۴52( اشاره دارند که ، اعتقادات نظری محققان می تواند با پاسخ دادن 
به سوال که کدام تفکرات اعمال می شود، نشان داده شود. آنها »منطق، آمار، یا اکتشافات«  را به عنوان پاسخ های 
ممکن شناسایی می کنند. در زیر، یک مروری کوتاه از مفاهیم موثر برای توسعه زمینه تصمیم گیری ارائه شده است.

مبانی رویکرد فعلی به تصمیم گیری به چندین قرن قبل بر می گردد. مفهوم انتخاب منطقی را می توان در یک 
مبادله نوشتاری در قرن هفدهم میان ریاضیدانان فرما و پاسکال یافت. آنها در مورد طیف وسیعی از مشکالت قمار 
بحث کردند، و منجر به این نکته می شود که برای انتخاب منطقی، باید گزینه ای را انتخاب کرد که باالترین ارزش 

مورد انتظار ریاضی را داشته باشد )نیوئل و همکاران، 2۰۰7(.
در سال ۱738 برنولی )ترجمه انگلیسی: برنولی ۱95۴( پیشنهاد کرد که تغییر دادن اندازه گیری میزان هدف از 
ارزش مورد انتظار توسط ابزار مورد انتظار با یک اندازه گیری ذهنی )کوهن۴ ، ۱993(، برای بهتر سازگاری با رفتار 

تصمیم گیری انسانی است. 
فون نویمان و مورگنسنتر5 ، بر اساس مفهوم ابزار مورد انتظار، نظریه بازی ها و رفتار اقتصادی را در قرن بیست و 
یکم منتشر کردند. نسخه دوم این کتاب )۱9۴7( شامل اصول بررسی عقالنیت تصمیمات فردی بود و به این ترتیب 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

255  

1) Goldstein and Hogart
2) Savage
3) Simon
4) Marewski

5) Kahneman and Tversky
6) Giebels Diana, Arwin van Buuren, Jurian 
Edelenbos

»شرایطی را که می توان ابزار را به طور عینی اندازه گیری کرد« )گلدشتاین و هگارت۱ ، ۱997:5( مشخص 
کرد. بر اساس این کار، سواج2 )۱95۴( مفهوم ذهنی ابزار را با مفهوم اینکه احتمال های گزینه های تصمیم 
ابزار سودمند  براساس یک  انتخاب  بدان معنی است که  این  و  ترکیب می کند  نیز ذهنی است،  گیری 
مورد انتظار فرد است )کوهن، ۱993(. عالوه بر این، تمایز بین دنیای کوچک و دنیای بزرگ را به عنوان 
تنظیمات تصمیم گیری معرفی کرد. دنیای کوچک می تواند به عنوان یک وضعیت تصمیم گیری در شرایط 
اطالعات گسترده توصیف شود و دنیای بزرگ به عنوان شرایطی باشد که در آن دانش مهم توسط تصمیم 
گیرنده شناخته شده نیست )گیگرنزر و گایسمایر، 2۰۱۱(. در چنین شرایط نامطلوب نیاز محیط تصمیم گیری برای 
انتخاب کامال منطقی نمی تواند برآورده شود. سیمون3 )۱955( همچنین بر اهمیت دانش ناقص در تصمیم گیری 
تأکید کرد و افزود که محدودیت »ظرفیت محاسباتی که در واقع توسط انسان مورد استفاده قرار می گیرد« )995: 

99( عالوه بر جلوگیری از تصمیم گیری از رعایت استانداردهای منطقی تبعیت می کند. 
همانطور که در تئوری تصمیم گیری کالسیک که در باال شرح داده شد، از این دیدگاه، مردم مجبور به رها کردن 
راهبردهای تصمیم گیری مطلوب می شوند)ماروسکی۴  و همکارا کانمن و تروسکی5  در اوایل دهه ۱97۰ روش های 

اکتشافی خود را توسعه دادند )کانمن و همکاران، ۱982(. آنها فرض می کنند که :
مردم بر تعداد محدودی از اصول اکتشافی تکیه می کنند که وظایف پیچیده ارزیابی احتماالت و پیش بینی ارزش 
ها را به منظور ساده کردن عملیات قضاوتی کاهش می دهد. طور کلی، این اکتشافی بسیار مفید است، اما گاهی اوقات 

به اشتباهات شدید و سیستماتیک منجر می گردد )کانمن و تروسکی، ۱97۴: ۱۱2۴(.
مطالعه قضاوت شهودی مبتنی بر اکتشافات و تعصبات، منافع قابل توجهی را به همراه دارد و تأثیرات قوی در 
تحقیق تصمیم گیری می گذارد )گیگرنزر، ۱996(. با این وجود، این نگرش نسبتا منفی نسبت به تصمیم گیرنده 
انسانی به علت وابستگی به تعصب های شناختی سیستماتیک، با این مفهوم مخالف است که رویکرد متمرکز تنها 
بر فرایند تصمیم گیری خود بسیار محدود است و کیفیت تصمیم نمی تواند بر این اساس ارزیابی شود. سایمون یک 
استعاره را به تصویر می کشد که دیدگاه وی نسبت به رابطه بین بازیگر و محیط را بیان می کند: »رفتار منطقی انسانی 
]...[ توسط قیچی شکل می گیرد که دو تیغه آن ساختار محیط کار و توانایی محاسباتی بازیگر است« )سایمون، 
۱99۰: 7(. مفهوم وابستگی کیفیت تصمیم به شرایطی که در آن ساخته شده است الهام گرفته از محققان مختلف 
برای بررسی تصمیم گیری در شرایط واقعی است. دو روش تصمیم گیری در دنیای واقعی به شرح زیر توضیح داده 

شده است:
تصمیم گیری و دانش در جهان واقعی

و  کنند  می  دنبال  را  گیری  تصمیم  برای  محدود  نسبتا  روشی  تصمیم کالسیک  نظریه  و  تاریخی  رویکردهای 
قادر به مقابله با چالش های خارج از زمینه آزمایشگاه نیستند. دو رویکرد که بطور جداگانه فراتر از محدودیت های 
آزمایش های کنترل شده است، در زیر مورد توجه قرار می گیرند: تصمیم گیری طبیعی و اکتشافات سریع و به صرفه. 
هر دو رویکرد ، محیط به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده در فرآیند تصمیم گیری به شمار می رود. در حالی که 
رویکرد دوم، یک رویکرد کامال محدود را دنبال می کند، عمدتا با تمرکز بر روی تصمیم گیری متمایز، تصمیم گیری 
طبیعی و درک دقیقی از شرایط همراه است که به تصمیم گیرندگان با تجربه اجازه می دهد تا در محیط پیچیده 
عمل کنند. بنابراین استدالل می شود که تصمیم گیری های طبیعی می تواند بینش بسیار ارزشمند در روند تصمیم 
گیری مربوط به دامنه این کار را ارائه دهد. در هر دو رویکرد تاکید ویژه بر نقش تخصص و فرآیندهای کسب دانش 

است )گیبلز6 و همکاران ،2۰۱5(
6- روش تحقیق

روش این تحقیق، کیفی و تحلیل محتوا می باشد. به این صورت که با جستجو در دیتابیسهای داخلی و بین 
المللی، منابع مرتبط با موضوع یافته و مورد بررسی قرار گرفتند. با مطالعه این منابع، دیدگاه صاحبنظران در جدولی 

تنظیم و ارائه گردید.
7- یافته های تحقیق

یافته ها نشان می دهد صاحبنظران در ارتباط با مولفه های تصمیم گیری نظراتی را ارئه نموده اند که محقق آنها 
را دسته بندی و مولفه های هریک را در جدول زیر آورده است.
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نمودار 5: مدل مفهومی تحقیق
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8- بحث و نتیجه گیری
سده بیست و یکم سده ای است که در آن سرمایه اصلی شرکتها و سازمانها، کارکنان علمی است؛ در حالی که در 
سده بیستم با ارزشترین دارایی یک سازمان، ابزار تولید آن بود. دلیل این امر آن است که اساساً یک نیروی دانشگر مالک 
دانش خودش می باشد و سرمایه اصلی سازمان هم در حال حاضر دانش اوست و او با رفتن از این سازمان به سازمان 

دیگر می تواند به راحتی دانش خود را )که به واقع ابزار اصلی کار است( به همراه ببرد.
نیروی کار دانشگر که بدنه اصلی سرمایه انسانی و سرمایه عقلی سیستم های اقتصادی را تشکیل می دهد، امروزه 
مهمترین سرمایه جوامع است. در اقتصادهای مبتنی بر دانش، چنانچه تجارب موجود نشان می دهد، سرمایه دانایی به 

نحو چشمگیری از سرمایه های مالی و فیزیکی پیشی می گیرد.
در این نظام ها دانش، دانستن و دانش آفرینی عامل اصلی بقاء و رشد سازمان ها در شرایط رقابت می شود. پژوهش 
های اخیر نشان می دهد که سرمایه دانایی جوامع و سازمانها در شرایطی رشد می کنند که بستر مناسب برای تعامل 

اندیشه، ابتکار و تجربه های جدید برای نیروی دانشگر و دانشمند فراهم باشد.
دراکر در مطرح ساختن دانایی به عنوان سرمایه، همان شش مؤلف اصلی و معروف سرمایه گذاری را به ترتیب زیر 
بر می شمارد: میزان )مورد انتظار( بازگشت سرمایه، میزان سود و مدت زمان مولد بودن سرمایه، میزان کاهش ارزش 
سرمایه، ریسک سرمایه گذاری یا تغییر زمینه آن، هزینه و ریسک در صورت شکست سرمایه گذاری و هزینه فرصت 
)بازگشت سرمایه به روشهای دیگر( و سپس این موضوع را به بحث می گذارد که آیا دانایی را باید به عنوان یک سرمایه 
کیفی در نظر بگیریم که در قالب های کمی فوق نمی گنجد یا آنکه باید مانند هر سرمایه دیگری به سنجش سود و 
زیان آن بنشینیم. دراکر با مقایسه این دو رویکرد قضاوت نهایی را بر عهده مخاطبان می گذارد اما به صورت تلویحی 

از کیفی بودن آن جانبداری می کند.
به طور کلی به افرادی که کار دانش بر انجام می دهند )در مقابل کار نیروبر(، اصطالحاً کارکنان علمی گفته می شود. 
در اغلب مواقع تمام کسانی که با داده و ایده سر و کار دارند، به عنوان کارکنان علمی مطرح هستند. دانشگری را می توان 
یک تفکر حاکم بر فرد دانست و این فرد می تواند یک ماشین  نویس، یک کارشناس تکنولوژی پیشرفته یا یک استاد 
دانشگاه باشد. مهمترین اصل برای کارکنان دانا به روز بودن و سر و کار داشتن با افراد به روز است. به عالوه، توسعه و 

خالقیت دو ویژگی برجسته دانشگران می باشد.
از نظر دراکر، سازمان های آینده، سازمان هایی هستند که در آنها ترکیب گسترده ای از متخصصان وجود دارد که 
عملکرد خود را با دریافت بازخورد از همکاران و مشتریان تنظیم می کنند. چنین سازمانی سازمان دانایی محور است. 
یعنی سازمانی که تنظیم خود را بر اساس بازخوردهای دریافتی انجام می دهد. امکان دانایی محور شدن برای سازمان 
های بزرگ بیشتر است، چون سازمان های بزرگ به نسبت برخورداری از نیروی انسانی و مشتریان بیشتر، بازخورد 

بیشتری را دریافت می دارند. 
در  جاذبه  مرکز  سازمانهاست.  در  محور شدن  دانایی  یعنی  تغییر  این  دهنده  نشان  آمده  عمل  به  آمارگیری های 
استخدام به سرعت از کارکنان یدی و اداری به سرعت به سوی دانشگران در حال حرکت است. پیتر دراکر می گوید: من 
طیف میانه را شاخه  دیگری از کارکنان علمی می دانم و اینها تکنولوژیست ها هستند. کسانی که عالوه بر کار فکری، کار 

یدی هم انجام می دهند مانند دندانپزشکان و جراحان، هر دو مهارت دانش بری و نیروبری را الزم دارند.
تکنولوژیست ها بخشی از کارکنان علمی اند. با این تعریف خیلی از افرادی که در سازمانها کار می کنند، کارکنان 
علمی محسوب می شوند، اما این امری نسبی است. در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد نیروی کار ایاالت متحده آمریکا را 

کارکنان علمی یا اصطالحا همان دانشگران تشکیل می دهند.
ویژگی این دانشگران آن است که در برابر مدل فرماندهی و کنترلی که امور تجاری طی صد سال گذشته از ارتش 
قرض گرفته است، مقاومت می کنند، حتی امروزه دیگر در ارتش ها هم یک ساختار ثابت فرماندهی نمی تواند کارساز 
باشد و به ویژه در شرایط جنگی برای انجام ماموریت های ویژه نیاز به بکارگیری نیروهای ویژه احساس می شود. اقتصاد 
نیز این تغییر را دیکته کرده است به ویژه، نیاز به بازرگانی های عظیم برای ایجاد نوآوری، اما فراتر از همه اینها تکنولوژی 

اطالعات این تغییر را الزامی ساخته است.
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دانایی در یک سازمان به معنی اطالعات جمع آوری شده ای است که به منظور تجزیه و تحلیل و شناخت عملکردها 
در آن سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. هر قدر این اطالعات درست تر و موثق تر باشد، ارزیابی های به عمل آمده 
قابل اعتماد تر خواهند بود. به محض آنکه یک سازمان قدم های مؤثری را از داده ها به سوی اطالعات بر می دارد، 
فرایندهای تصمیم گیری، ساختار مدیریتی و روش های انجام کار در آن سازمان متحول می شوند؛ چرا که اساساً تبدیل 
داده ها به اطالعات نیازمند دانایی است. این فرایند در سراسر جهان با سرعت هر چه تمام تر در جریان است و به ویژه 

در شرکتهای بزرگ فراملیتی چشمگیر و برجسته می باشد.
موضوع جالب توجه دیگر »پیش آگاهی« است که در گذشته آنرا علم غیب می خواندند. پیش آگاهی امروزه در 
تصمیم گیری مدیران یک سازمان نقشی حیاتی دارد و مستلزم برخورداری از داده های درست و منطقی است. شاید 
مهمترین مساله در سازمانها موضوع چگونگی سرمایه گذاری و صرف بودجه  باشد، دانایی به عنوان یک سرمایه محل 

مصرف خود را از قبل مشخص ساخته است یعنی پیشرفت و توسعه سازمان.
دراکر در یکی از کتاب هایش به نام »مدیریت برای قرن بیست و یکم« قرن آینده را قرن کار گروهی می داند. در 
واقع سازمانهای آینده مدیر ندارند، بلکه مجموعه ای از مدیر دارند و قطعاً همه افراد سازمان هم نمی توانند در سطح 

هسته های کلیدی، به لحاظ محدودیت منابع و اقتضایی بودن وضعیت کار قرار گیرند.
قطعاً برای سازمان ها تیم های راهبردی به صورت تخصصی و تصمیم گیری استراتژیک نیاز داریم. ویژگی این تیمها 
آن است که در کارهای تخصصی، پیشرفت خوبی دارند و در کارهای کالن نیز با رویکرد محیطی شرکت آشنا و به 
صورتی پویا و هوشمندانه عمل می کنند. باید در هر سازمان براساس استعدادهای درونی و فرصت های بیرونی، نیاز 

واقعی را که سازمان موظف است به آن پاسخ دهد مشخص نمود.
این نیاز را همان کمیته های راهبردی این گروه ها به عنوان نمایندگان اثربخش در سازمان می توانند شناسایی و 
تعریف کنند. در بستر چنین سازمانهایی امکان انتقال دیدگاه ها و تجارب بین دانش بران عملی می شود و همگرایی 

حاصل می شود. آنچه که امروزه در کشور ما به شدت مورد نیاز می باشد، همین کارگروهی است.
همچنین  هستند.  کنترل  خود  آنها  اعضای  که  است  آن  محور  دانایی  سازمانهای  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
تخصص گرایی یک از صفات بارز اعضای این گونه سازمان هاست که هرکدام مانند نوازندگان یک ارکستر موسیقی به 

انجام وظیفه و نقش از پیش تعیین شده خودشان می پردازند.
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Abstract
In the present era, organizations are increasingly faced with dynamic and changing 

environments, and therefore, in order to survive and dynamically, they are forced 
to adapt themselves to environmental changes. Experts and management theorists 
all agree that gaining competitive advantage is the only indicator that shows the 
superiority of organizations to each other, which, given the current state of the art 
and complexity of organizations, can guarantee their durability that products and 
Provide better services than other competitors and thereby enhance their competitive 
advantage and show their organization›s superiority over other organizations. In the 
present era, organizational excellence is possible through knowledge and knowledge 
management. The purpose of this study was to investigate knowledge-based decision 
making in the organization of tax affairs of the country. The nature of this study is 
in terms of theoretical purpose and in terms of content analysis method. The data 
gathering tool is a built-in fiches and tables and a quality analysis method. The results 
of the research provide a conceptual model derived from the study of resources and 
their categorization.

Keywords: Decision making, Knowledge-based, Taxation Organization of the 
country

Knowledge-based decision making
in the country›s tax affairs organization 
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چکیده
مالیات، یکی از مسائل مهم اقتصادی هر جامعه است. هر جا که مالیات باشد، اجتناب از آن نیز وجود خواهد 
داشت. روش های سنتی برای بهبود تمکین مالیاتی، مانند افزایش حسابرسی، به عنوان هزینه ای برای پیاده سازی این 
آماری  نمونه  افراد است.  اهداف تمکین  مالیاتی  بر  تأثیر عوامل اجتماعی  بررسی  این پژوهش،  هدف می باشد. هدف 
شامل 55۰ نفر از حسابداران و مدیران مالی شرکتها و حسابرسان در بخش دولتی و خصوصی در سال ۱396 است. 
داده های پژوهش از طریق روش دلفی و سپس پرسش نامه جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادالت ساختاری به 
کمک نرم افزار لیزرل، مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از حمایت تاثیرغیرمستقیم عوامل 
اجتناب مالیاتی  بر  غیرمستقیم  به طور  اعتمادعمومی،  به واسطه  ایدئولوژی سیاسی  است.  اجتناب مالیاتی  بر  اجتماعی 
تاثیرمنفی معنی داری دارد. هرچه قدرت محافظه کاری  اجتماعی و اقتصادی افزایش یابد، اعتمادعمومی به دولت نیز 
افزایش می یابد و این به کاهش مابعدی در اجتناب مالیاتی منجر می شود. هنجارهای اجتماعی از طریق درونی سازی 
مابعدی  افزایش  به  این  و  دارد  معنی داری  تاثیر  تمکین  مالیاتی  بر  غیرمستقیم  به طور  هنجارهای شخصی،  به واسطه 
تاثیر گذار  اجتماعی  عوامل  را در خصوص  اطالعات سودمندی  پژوهش  این  نتایج  منجر می شود.  تمکین  اهداف  در 
در  امورمالیاتی  سازمان  برای  می تواند  و  قرارداده  آن  استفاده کنندگان  دراختیار  اجتناب مالیاتی  و  تمکین مالیاتی  بر 

برنامه ریزی برای تدوین راهکارهای ارزان تر و موثرتر برای کاهش اجتناب مالیات دهندگان مورد استفاده قراربگیرد.

واژگان کلیدی: اجتناب مالیاتی، تمکین مالیاتی، ایدئولوژی سیاسی، اعتماد عمومی، هنجارهای اجتماعی
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1-مقدمه
خط مشی توسعه در کشور ما در سالهای اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، کاهش شدید 
قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن در پی تمرکززدائی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و گرایش به 

سمت نظاِم مبتنی بر درآمدهای مالیاتی است، در چنین شرایطی خالء مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری 
حجم فرار مالیاتی که بیشترین حجم وصولی سازمان امور مالیاتی را به خود اختصاص می دهد، اهمیت بسزائی پیدا 

می کند )امیدی پور، پژویان،۱396: 29(.
اجتناب مالیاتی به عنوان راهکار کاهش میزان مالیات تعلق گرفته به سود حاصل از عملکرد واحدهای تجاری، 
زنجیره ای از فعالیت ها و برنامه های استراتژیک کامال قانونی و پیش رونده در اخذ معافیت مالیاتی است که منجر به 
وجود آمدن فضای خاکستری در ارائه اطالعات و گزارش های مالی و مالیاتی به افراد برون سازمانی می گردد )هانلون 
و هیتزمن۱ ،2۰۱۰: ۱27(؛ در نتیجه اجتناب از پرداخت مالیات، در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی دولت هاست. 

عوامل  تأثیر  تحت  به شدت  افراد  تمکین  تصمیمات  که  نشان می دهد   )2۰۰7( تورگلر  مانند  پژوهش ها  برخی 
اجتماعی قرار گرفته است. نظریه های اولیه، تمکین مالیاتی را بعنوان تصمیم منطقی مبنی بر سود مورد انتظار بیان 
می کنند. کورن هاوزر2 )2۰۰7( بر ضرورت تحقیق بیشتر در حوزه »اخالق مالیات« تأکید می کنند که بعنوان تأثیر 

عوامل غیراقتصادی )عوامل اجتماعی و روانشناختی( بر تصمیمات تمکین، تعریف می شود.
انگیزه اصلی این پژوهش این است که نشان دهد که قصد تمکین مالیات دهندگان صرفا با مالحظات اقتصادی یا 
تصورات ریسک تشخیص و شدت تحریم شکل نمی گیرد؛ ادعاها و تقاضاهای متقابل در مورد این که آیا نظام مالیاتی 

جاری منصفانه است، وجود دارد. 
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر اهداف تمکین مالیاتی افراد و اجتناب مالیاتی است. 
ادبیات روانشناسی نشان می دهد که عوامل اجتماعی نیز ممکن است نقش مهمی در تصمیم گیری های مربوط به 
تمکین مالیات های فردی داشته باشند. به طور خاص، یک مدل از تمکین مالیات دهندگان فرض شده است که نشان 
می دهد که ایدئولوژی سیاسی افراد که تحت عنوان محافظه کاری اجتماعی و اقتصادی از آن یاد می شود و  اعتماد به 
دولت تاثیر قابل توجهی در اجتناب مالیاتی دارد. تجزیه و تحلیل های تکمیلی نشان می دهد که اعتماد به دولت به 

طور کلی در میان روابط ایدئوژی سیاسی افراد و اجتناب مالیاتی واقع شده است.
می  ارائه  ادبیات حسابداری  زمینه  در  را  بخشی  هم  و  مشارکت  که چندین  است  این  در  پژوهش  این  اهمیت 
دهد و بینش ارزشمندی را برای مقامات مالیاتی ارائه می دهد. اوال، این مطالعه، تمکین مالیات دهندگان از دیدگاه 
روان شناختی، عالوه بر جهت گیری اقتصادی را بررسی می کند. مدل پیشنهادی تمکین مالیات دهندگان، حاکی از 
این است که محافظه کاری اجتماعی و هنجارهای اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر اهداف تمکین دارند. این اطالعات 
ممکن است به مؤسسات مالیاتی کمک کند تا راهکارهای ارزانتر و موثرتری را برای افزایش تمکین مالیات دهندگان 
ایجاد کنند. این مطالعه همچنین تأثیری را که عدالت نظام مالیاتی را درک می کند، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج 
نشان می دهد که کاهش اعتماد به دولت و کاهش عدالت درک شده از نظام مالیاتی منجر به کاهش اهداف تمکین به 
قوانین مالیاتی شده است. چنین اطالعاتی ممکن است به رفتار دولت ها کمک کند تا اقداماتی را که می توانند برای 

بهبود تمکبن مالیاتی انجام دهند، درک کنند.
نتایج این مقاله می تواند موجب بسط مبانی نظری متون مرتبط با ایدئولوژی سیاسی، اعتماد عمومی و اجتناب 
محافظه کاری های  عبارتی  به  و  ایدئولوژی  آیا  که  داد  خواهد  نشان  پژوهش  این  نتایج  این  بر  عالوه  گردد.  مالیاتی 
نتایج این پژوهش  افراد می تواند ادراک آنها را نسبت به اجتناب مالیاتی تغییر دهد یا خیر؟  اقتصادی  اجتماعی و 
پرداخت  فرهنگ  و  مالیاتی  نظام  روانشناختی  ادبیات  در  پژوهش های جدید  انجام  برای  ایده های جدیدی  می تواند 

مالیات پیشنهاد نماید.
بخش بعدی به تشریح  تئوری و فرضیه پرداخته است. سپس داده ها و طرح پژوهش، تجزیه تحلیل ها و درنهایت 

مقاله با نتیجه گیری به پایان می رسد. 

1) Hanlon & Heitzman
2) Kornhauser
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2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در سال های اخیر تمکین  مالیاتی داوطلبانه به انگیزه های درونی فردی برای پیروی از قوانین مالیاتی 
عوامل  شامل  اخالق  مالیاتی  است.  شده  نامیده  نیز  »اخالق مالیاتی«  همچنین  شده  است.  داده   نسبت 
متعددی از جمله هنجارهای اجتماعی و شخصی، نوع دوستی و غیره است )کورن هاوزر،2۰۰7 :5۴9(. در 
این پژوهش، هدف، شناسایی عوامل اجتماعی است که ممکن است سیاست گذاران بتوانند بر اساس آن اقدامات 
ساده ای را انجام دهند. در این پژوهش بر اعتماد عمومی و هنجارها و عدالت اجتماعی بعنوان عوامل تعیین کننده بر 

اهداف تمکین مالیاتی تمرکزشده  است. 

2-1- ایدئولوژی سیاسی 
ایدئولوژی سیاسی نوعی تفکر سیاسی است که بر مبنای برخی اصول اولیه از پیش پذیرفته شده شکل می گیرد. 
این گرایش فکری بیشتر به دنبال ایجاد تعهد و ایمان در بین پیروان خود بوده و به طور کلی، پیروان خود را از هرگونه 
ایدئولوژی های  ایدئولوژیک است.  از نظام و دولت  آنها  نهایت، خواهان اطاعت محض  تفکر و تعقل منع کرده و در 
سیاسی برای مسائل و مشکالت موجود در جامعه راه حل های بسیار ساده ارائه می دهند. نکته جالب توجه این است 
که پیروان نظام های مبتنی بر ایدئولوژی های سیاسی بدون هیچگونه تامل و دقت خاص، این راه حل ها را پذیرفته و 

به آنها عمل می کنند. 
مورفی۱ )2۰۱2( طی پژوهشی نشان داد که ایدئولوژی های سیاسی، تمکین مالیاتی آنها را متاثر می کند که این 
امر به وسیله قضاوتهای اخالقی مالیات دهندگان، تعدیل می شود و ارتباط معنادار بین اعتماد عمومی و تمکین مالیاتی، 

کامال منصفانه است. 
ایدئولوژی  سیاسی شامل ۱- محافظه کاری اجتماعی 2- محافظه کاری مالی)اقتصادی( می باشد.

محافظه کاری، ایدئولوژی سیاسی معینی است که هدف اصلی آن نگهداری جامعه و ارزش های موجود است. 
مفهوم محافظه کاری یعنی تمایل به حفظ چیزها همان گونه که هستند. اشخاصی که محافظه کاری اجتماعی باالیی 

دارند معموالً با تردید و احتیاط بیشتری قضاوت و تصمیم گیری می کنند و خود را ملزم به رعایت اخالق می دانند.
محافظه کاری اجتماعی، گروهی از ایدئولوژی های سیاسی متمرکز بر حفظ باورها، گرایش ها و فلسفه سنتی در 
مواجهه با ترقی خواهی اجتماعی است. در جامعه ای که سطح محافظه کاری اجتماعی باال باشد، انتظار بر آن است که 
سطح محافظه کاری حسابداری نیز در حرفه و نظام حسابداری آن جامعه باال باشد. محافظه کاری فرهنگی و اجتماعی 
به عنوان یک ارزش اجتماعی براخالق حرفه ای حسابرسان و حسابداران اثرگذار است. لذا انتظار می رود افرادی که 

محافظه کاری اجتماعی باالیی دارند، رفتارهای حرفه ای محافظه کارانه تری در حرفه حسابداری داشته باشند.
محافظه کاری اقتصادی، یک فلسفه اقتصاد سیاسی در قبال سیاست مالی است و از مسئولیت پذیری مالی، کاستن 
از هزینه کرد دولت، بدهی دولتی کمین دفاع می کنند. ادموند برک2 استدالل می کرد که دولت حق ندارد بدهی های 
و  مالیات های کمتر  اقتصاد،  مقررات زدایی  آزاد،  تجارت  بگذارد.  مالیات دهنده  بر دوش  را  آن  و  بیاورد  بار  به  بزرگ 
خصوصی سازی ویژگی های تعیین کننده محافظه کاری اقتصادی هستند. محافظه کاری اقتصادی در خصوص مسایل 

مالی از نقطه نظر فلسفی مشابه لیبرالیسم کالسیک و لیبرالیسم اقتصادی پیروی می کند. 
به  بلکه فرد  نه همانند سوسیالیسم جمع گرایانه است،  لیبرالیسم فردگرایانه و  نه مثل  ایدئولوژی محافظه کاری 
عنوان عضوی از اجتماع تلقی می شود و یک تعلق تاریخی دارد. هنجارهای اجتماعی که اعضای یک جامعه را به هم 
پیوند می دهند، نتیجه تجارب، دانش و تربیت نسل های پیشین است و فرد موظف به رعایت آنهاست. اگرچه رعایت 

آن ها با عالیق و منافع شخصی فرد در تضاد باشد.  

2-2- هنجارها
هنجارهای اجتماعی قوانین غیررسمی یا رسمی از گروهی هستند که رفتار و ارزش های گروه را هدایت  می کنند 
)آرنسون و همکاران3 ، 2۰۱۰ : 822 ؛ چیالدینی و تروست۴ ،۱998 : ۱۰۱6(. کالگرن و همکاران5 )2۰۰۰( اشاره کردند 
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با  نباشد.  اعضای گروه مهم  بر  آن ها  تاثیر  اگر  دارند، حتی  اجتماعی وجود  که هنجارها در هر وضعیت 
این حال، تحقیقات روانشناسی اجتماعی نشان می دهد که چهار نوع متفاوت از هنجارها وجود دارد: )۱( 
شخصی، )2( توصیفی، )3( تاکیدی و )۴( ذهنی. رابطه بین هنجارهای اجتماعی و هنجارهای شخصی جالب 

است زیرا ممکن است هنجارهای شخصی تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی قرار گیرد. )ونزل،2۰۰۴ :5۴8(
رشد  می شود،  آشنا  آن  با  فرد  که  گروهی  هنجارهای اجتماعی  درون سازی  طریق  از  هنجارهای شخصی 

می کنند. یعنی، برخی از مهم ترین هنجارهای اجتماعی بخشی از استاندارد اخالقی افراد می شوند. یکی از تحقیقات 
اسثتنا تحقیق بوبک، رابرت ، و سونی۱ )2۰۰7(  است که اثرات مجزای هنجارهای شخصی و اجتماعی را مقایسه کردند 
که مشخص شد که هنجارهای شخصی اثر قوی تری بر اهداف تمکین نسبت به هنجارهای اجتماعی داشتند. مایکل 
ونزل2 )2۰۰۴( اظهارکرد زمانی که هنجارهای اجتماعی بعنوان هنجارهای شخصی، درون سازی می شوند، این هنجارها 
عوامل غیرمرتبط بازدارنده برای تمکین را موجب می شوند)به عبارت دیگر، شخص تمکین می کند زیرا بر این باوراست 

که انجام این مورد صحیح است، و تغییرات میزان مجازات یا احتمال حسابرسی اثری بر تمکین ندارد(. 
می کنند  رفتار  چگونه  واقعا  گروه  یک  اعضای  بقیه  که  هستند  مساله  این  درک  توصیفی  هنجارهای  اجتماعی  
)آرنسون و همکاران3 ،2۰۱۰ :825(. این هنجارها بر رفتار یک فرد در یک گروه  اجتماعی تاثیر می گذارد. به عنوان 
مثال، اگر مالیات دهندگان باورکنند که افراد دیگر از مالیات اجتناب می کنند، پس ممکن است اجتناب منطقی باشد 

)پومرن، هارت، فری۴ ،۱99۴ :5۴(.  
هنجارهای تاکیدی نشان می دهند که مردم چگونه باید عمل کنند )کالگرن5 و همکاران،2۰۰۰ : ۱۰۱۰(. بوبک6 و 
همکاران ) 2۰۰7( تاثیر جداگانه ای که هنجارهای تاکیدی بر رفتارتمکین مالیاتی دارند را بررسی کردند و دریافتند که 

هنجارهای تاکیدی به پیش بینی رفتار تمکین کمک  می کنند. 
هنجارهای  توصیفی و تاکیدی اغلب با یکدیگر رخ  می دهند، به طوری که اگر فردی درک کند که درصد افرادی که 
از تعهدات  مالیاتی پیروی می کنند، زیاد باشد)هنجارتوصیفی(، نتیجه می گیردکه افراد به شدت فرار از پرداخت مالیات 

را تاییدنمی کنند)هنجارتاکیدی(. 
هنجارهای  ذهنی درک چگونگی تاثیر بسیاری از افراد نزدیک به یک فرد )دوستان، خانواده، همکاران نزدیک( بر 
روی اعمال او می باشد. )فیشبین و آژن7 ، ۱975 : 65(. هنجارهای ذهنی ممکن است به افراد کمک کند تا تعیین کنند 
که آیا تمکین به قوانین مالیاتی توسط نزدیکترین عضوهای گروه خود تایید می شود)آرنسون و همکاران ،2۰۱۰: 823(. 
فرض بر این است که هنجارهای ذهنی تاثیر غیرمستقیم بر تصمیم گیری های تمکین مالیاتی ازطریق درونی سازی به 

عنوان هنجارهای شخصی دارند.
این هنجارهای اجتماعی نیز ممکن است توسط یک فرد، درونی شود و بر اخالق شخصی او تأثیربگذارد. به عنوان 
مثال، فرد به دلیل آن که معتقد است که این کار درست است، آن را انجام می دهد و اصالح نرخ مجازات یا احتمال 
باشد،  اگر هنجارهای  اجتماعی توسط فرد درونی نشده  تاثیرنمی گذارد)ونزل8 ،۱5:2۰۰۴(.  بر روی تمکین  ممیزی 

ضمانت های اجرایی شدیدتری، میزان تمکین را افزایش خواهندداد. 

2-3- اخالق
دارد  مالیاتی  تمکین  بر تصمیم  و معنی داری  تأثیر مثبت  مالیاتی  اخالق  نشان می دهند که  متعددی  مطالعات 
عنوان  به  افراد  رفتار  که  دانسته اند  هنجارهایی  عنوان  به  را  اصطالح  این  محققان   .)2۰۱2 ، پوژل9  و  مولرو  )هاال، 

مالیات دهندگان را در ارتباط با دولت کنترل می نماید )رموندو و کانتوریسا۱۰ ،2۰۱3: 22۱(.
در عرصه ایدئولوژي هاي اخالقي، ایده آل گرایي، دیدگاهي مبتني بر نیاز به اصول اخالقي جهان شمول و مطلق 
تلقي مي شود، در حالي که نسبیت گرایي صحیح و غلط بودن یک نتیجه یا رفتار را، یک پدیده ي پدیدارشناسانه تلقي 
مي نماید )راوواز، سویدان و اویمان۱۱ ، 2۰۰5 :26(. افراد داراي نسبیت گرایي باال باوري به اصول اخالقي جهان شمول 
ندارند و در تصمیمات رفتاري خود، تناسب میان تصمیم و رفتار را با اصول اخالقي شخصي خود صرفنظر از تبعات 
تصمیم و رفتار براي دیگران مد نظر قرار مي دهند. بدین معنا که این افراد )نسبیت گرا( در صورتي که در گروه یا 
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۱۱( در مدل تحلیلی خود، مفهوم هنجارهای  اجتماعی به شدت با هنجارهای تاکیدی و ذهنی مرتبط بود و هنجارهای  توصیفی در رفتار دیگران بدست آمد.
۱2( این درونی سازی هنجار اجتماعی ممکن است از هنجارهای توصیفی، تاکیدی یا ذهنی باشد، اما مطالعه )آلم، ۱99۱( به طورخاص شناسایی و مطالعه انواع مختلف 

هنجارها را مشخص نمی کند.

رعایت  را  اصل  این  رفتار خود  در  تلقي شود،  ارزش  دیگران  به  رساني  آسیب  عدم  که  باشند  جامعه اي 
مي کنند. باالخره افراد ایده آل گرا افرادي هستند که در تصمیم گیریهاي رفتاري خود از یک طرف به کمال 
مطلوب نتیجه یک تصمیم و از طرف دیگر به عدم آسیب رساني به دیگران توجه زیادي نشان مي دهند 

)جانسون۱ ،2۰۰7: 28(. 

2-4- ادراک عدالت سیستم مالیاتی
افراد قضاوتهای عادالنه می کنند، کمک می کند. تئوری عدالت پیشنهاد  اینکه چگونه  تئوری عدالت به توضیح 
می کند که افراد به طور مداوم ورودی های خود را با خروجی های دریافتی ارزیابی می کنند )والستر و همکاران2 ،۱978: 
۱32(. اگر افراد درک کنند که خروجی ها به درستی با ورودی ها همخوانی ندارند، آن ها دچار اضطراب می شوند. 
مقایسه بار مالیاتی شخص نسبت به درآمد یک فرد در مقایسه با یک فرد ثروتمند که کم تر پول پرداخت می کند 

می تواند منجر به درک بی عدالتی توزیعی شود )وربون و وندیجک3 ،2۰۰7: 38(. 
نظریه عدالت، تحقیقات عدالت سازمانی، و تئوری تبادل اجتماعی همگی بر این باورند که درک انصاف می تواند 
تاثیر قابل توجهی بر تصمیمات افراد داشته باشد. رضاس۴ و یوروفسکی )2۰۱۱( استدالل کردند که اگر افراد سیستم 
مالیاتی را به عنوان دستیابی به اهداف به شیوه ای عادالنه درک نکنند، بعید است که آن ها به قوانین مالیاتی تمکین 

کنند.تئوری تمکین مالیاتی تورگلر )2۰۰7( حاکی از آن است که ادراک عدالت یکی از عوامل مهم تمکین است. 

2-5- اعتماد عمومی
اعتماد به دولت می تواند تاثیر قابل توجهی بر رفتار مالیات دهندگان داشته باشد. هولتز )2۰۱3( استدالل می کند 
»اعتماد  مفهوم  به  نظری  چارچوب  درون  اعتماد  می گذارد.مفهوم  تاثیر  روان شناختی  عدالت  ادراک  بر  اعتماد  که 
به عنوان یک نظریه عمومی است که مقامات مالیاتی  این تعریف  اشاره می کند )اکلل5 ،2۰۰3: 2۴5(.  اجتماعی« 
خیرخواه هستند و به طور مطلوب برای سود مشترک عمل می کنند )کچلر و همکاران6 ، 2۰۰8: 2۱۰( بنابراین 
افراد تمکین مالیاتی داوطلبانه را نشان می دهند. اما برعکس اگر بین دولت و شهروندان تعاملی نباشد، مقامات برای 
تنظیم رفتار شهروندان به قدرت خود روی می آورند که در این حالت تمکین مالیات از طریق انگیزه های خارجی مانند 

حسابرسی و جریمه ها افزایش می یابد.

2-6- تمکین مالیاتی
تمکین مالیاتی بعنوان»گزارش همه درآمدها و پرداخت همه مالیات ها مطابق با قوانین و مقررات تعریف شده است 
)آلم7 ،۱999 :577(. مدل تمکین مالیاتی تورگلر8 )2۰۰7( مسایل اجتماعی را تلفیق می کند و استدالل می کند که 
عوامل اجتماعی بر تصمیمات مالیات دهندگان تاثیرمی گذارند. به طورکلی، از آنجا که تمکین مالیاتی)عدم تمکین مالیاتی( 
یک رفتار اجتماعی مسئوالنه )یک رفتار اجتماعی غیر مسئوالنه( درنظرگرفته  می شود، می توان نتیجه گرفت که هرچه 
بیشتر  نیز  آنها  نمایند، تمکین مالیاتی  بیشتر مشارکت  اجتماعی  با مسئولیت  فعالیتهای مرتبط  مالیات دهندگان در 
خواهدبود.کالگرن9 و همکاران )2۰۰۰ ( دیوس۱۰ و همکاران ) 2۰۰3 ( عوامل تعیین کننده رفتار تمکین مالیاتی را 
مدل کردند و دریافتند که هنجارهای اجتماعی۱۱ همراه با اعمال و»رفتار دیگران « باید بر تمکین تاثیر بگذارد. آلم 
)۱99۱( متوجه شد که افرادی که هنجار اجتماعی۱2 تمکین را نهادینه کرده اند، احتمال بیشتری دارند که با آن ها 
موافقت کنند. با وجود عالقه روبه رشد در علوم اجتماعی در هنجارهای اجتماعی و اثر آن ها بر رفتار، تعجب آور نیست 

که محققان مالیاتی به هنجارهای اجتماعی به منظور درک تمکین مالیاتی افراد روی آورده اند.
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1) Bordignon
2) Integrative Social Contracts Theory

2-7- اجتناب مالیاتی
به منظورکاهش  برای منافع شخصی،  مالیاتی  نظام  از  قانونی  استفاده  را  مالیات  پرداخت  از  اجتناب 
میزان مالیات قابل پرداخت به وسیله ابزارهایی که در خود قانون است، تعریف کرده اند )جهرومی، ۱39۰ 

؛ فروغی و محمدی، ۱392 و خواجوی و کیامهر،۱395( 
در ایران مانند سایر کشورها به موجب قانون تخفیف ها و معافیت هاي مالیاتی براي برخی صنایع، مناطق 

و افراد در نظر گرفته شده است. براي مثال به موجب ماده ۱33 قانون مالیاتهاي مستقیم )ق.م.م(؛ فعالیت هاي 
کشاورزي معاف از مالیات می باشند. یا به موجب ماده ۱۴5 ق.م.م درآمد مربوط به سود سپرده هاي بانکی و سود 
سهام و اوراق مشارکت معاف از مالیات می باشند. طبق ماده ۱۴۱ ق.م.م درآمد حاصل از صادرات از جمله درآمدهایی 
از پرداخت  است که غیرمشمول مالیات می باشند.بوردینیون۱ )۱993( نتیجه گیری کرد که مالیات دهندگان زمانی 
مالیات اجتناب می کنند که آنها بر این باورند برنامه مالیات غیرمنصفانه است. اگر اعتماد به دولت بهبود یابد، تمکین 

مالیات نیز می تواند بهبود یابد. 

)ISCT( 22-8 تئوری قرارداد اجتماعی یکپارچه
توماس هابز و جان رالز درصدد برآمدند با استفاده از تئوری قرارداد اجتماعی و ارائه تفاسیر متفاوت از آن در 
راستای دستیابی به اهداف خود یعنی حل بحران جامعه خود راهکار ارائه نمایند. تئوری قراردادهای توافق اجتماعی 

امکان ارزیابی دقیق از مشکالت اخالقی غنی را فراهم می کند 
بحث فوق از عوامل اجتماعی که بر تصمیمات تمکین و اجتناب مالیاتی تاثیر می گذارد حاکی از آن است که یک 
مدل از اجتناب مالیات دهندگان که به طور همزمان همه عوامل را در نظر می گیرند ممکن است قدرت توضیحی 
بهتری نسبت به مدل هایی داشته باشند که این عوامل را به تنهایی در نظر می گیرند. این مدل نشان می دهد که 
هنجارها و ادراک عدالت سیستم مالیاتی هر دو تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر تمکین و اجتناب مالیاتی دارند و 

اعتماد به دولت تاثیر مستقیمی بر تمکین دارد. . مدل پیشنهادی در نمودار شماره ۱ ارائه شده  است.

نمودار )۱(- مدل مفهومی پژوهش
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1) Evreart
2) Blanthorne & Kaplan
3) Torgler & Schneider
4) Tekeli

3- فرضیه های پژوهش
فرضیه های پژوهش به شرح ذیل مطرح می گردد:

ایدئولوژی سیاسی، تاثیر معنی داری بر هنجارهای شخصی دارد.  -۱
ایدئولوژی سیاسی تاثیر معنی داری بر جهت گیری اخالقی دارد.  -2

هنجارهای شخصی تاثیر معنی داری بر جهت گیری اخالقی دارد.  -3
ایدئولوژی های سیاسی به واسطه اعتماد عمومی تاثیر منفی معنی داری بر اجتناب مالیاتی دارد.  -۴

هنجارهای اجتماعی به واسطه هنجارهای شخصی تاثیر معنی داری بر تمکین مالیاتی دارد.  -5
هنجارهای شخصی به واسطه  اعتماد عمومی تاثیر معنی داری بر تمکین مالیاتی دارد.  -6

جهت گیری های اخالقی به واسطه اعتماد عمومی تاثیر معنی داری بر ادراک عدالت دارد.  -7
جهت گیری اخالقی تاثیر معنی داری بر ادارک عدالت دارد.  -8

تمکین مالیاتی تاثیر منفی معنی داری بر اجتناب مالیاتی دارد.  -9
ادارک عدالت تاثیر منفی معنی داری بر اجتناب مالیاتی دارد.  -۱۰

4- روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه استقرایی، و جمع آوری 
از آن جایی که این  انجام می شود.  داده ها و نتیجه نهایی برای آزمون رد یا پذیرش فرضیه ها، از طریق پرسش نامه 
پژوهش در یک محیط واقعی یعنی حسابداران و مدیران مالی شرکتها و حسابرسان انجام خواهدشد، جزو پژوهش های 

میدانی به شمار می رود. 
و  باشند   می  سیاسی«  ایدئولوژیهای   « مستقل  متغیر  و  مالیاتی«  اجتناب   « وابسته،  متغیر  پژوهش  این  در 
متغیرهای »هنجارهای اجتماعی و شخصی«، »جهت گیری اخالقی« ، »اعتماد عمومی « و» ادارک عدالت« به عنوان 
متغیرهای میانجی در نظر گرفته می شوند. همچنین متغیرهای جنسیت، سن، سطح تحصیالت، مرتبه شغلی، سابقه 
کار، محل اشتغال، وضعیت تاهل، میزان حقوق  دریافتی، نوع شرکت و تعداد کارکنان به عنوان ویژگیهای جمعیت 

شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری به عنوان شاخص های آمار توصیفی در نظر گرفته شده اند. 
 )2۰۱3( اِوقِت۱  نامه  پرسش  از  اقتصادی(  و  اجتماعی  )محافظه کاری  سیاسی  ایدئولوژیهای  گیری  اندازه  برای 
استفاده شده است که شامل ۱2 سوال بوده و سواالت شماره ۱،3،۴،7،8،۱۱،۱2 مربوط به اندازه گیری محافظه کاری 
اجتماعی و سواالت شماره 2،5،6،9،۱۰ مربوط به اندازه گیری محافظه کاری اقتصادی است. برای اندازه گیری اعتماد 
عمومی از پرسشنامه استاندارد 7 سنجه ای اعتماد به دولت در طیف لیکرت استفاده شده است. برای اندازه گیری 
که  شده  استفاده  موافق(  کامال   =9 و  مخالف  کامال   =۱( استاندارد  ای  سنجه   9 پرسشنامه  از  اخالقی  جهت گیری 
شامل 2۰ سوال بوده  که ۱۰ سوال اول مربوط به اندازه گیری ایده آل گرایی و ۱۰ سوال بعدی مربوط به اندازه گیری 
نسبی گرایی است. برای اندازه گیری هنجارهای شخصی و هنجارهای اجتماعی)توصیفی، حکمی، ذهنی( از پرسشنامه 
7 سنجه ای بوبک و همکاران )2۰۰7( و بلنتورن و کاپالن2 )2۰۰8( در طیف لیکرت )۱=بسیار موافق و 7= بسیار 
مخالف( استفاده شده است. برای اندازه گیری ادارک عدالت از پرسشنامه استاندارد 7 سنجه ای)۱=بسیار موافق و 7= 
بسیار مخالف( در طیف لیکرت استفاده شده است.برای اندازه گیری تمکین مالیاتی نیز از پرسشنامه 7 سنجه ای بوبک 
و همکاران )۱997( و کاپالن و همکاران )2۰۰7( در طیف  لیکرت )۱= بسیار مخالف و 7= بسیار موافق( استفاده 
از پرسشنامه استاندارد 7 سنجه ای تورگلر و اشنایدر3 )2۰۰5( و  نیز  اندازه گیری اجتناب مالیاتی  شده است. برای 

تکلی۴ )2۰۱۱( در طیف لیکرت )۱= بسیار مخالف و 7= بسیار موافق( استفاده شده است.  
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1) Linear Structural Relations (LISREL).
2) Construct Reliablity (CR)  
3) Confirmatory Factor Analysis (CFA)
4) Factor Loading
5) Average Variance Extracted (AVE)
6) Structural Equation Model  (SEM)
7) Goodness Of Fit Index (GFI)

8) Root Mean Square Error Of Approximation (RMSEA)
9) Adjusted Goodness Fit Index (AGFI)
10) Normal Fit Index (NFI)
11) Comparative  Fit Index (CFI)
12) Not Normed Fit Index (NNFI)
13) Root Mean Of The Remaining Squares (RMR)
14) Incremental Fit Index (IFI)

از آنجا که برای تحلیل داده ها از روش شناسي مدل یابي معادالت ساختاري استفاده شده است و این 
روش تا حدود زیادي با برخي از جنبه هاي رگرسیون چندمتغیري شباهت دارد، مي توان از اصول تعیین 

معادالت ساختاري  مدل یابي  در  حجم نمونه  تعیین  براي  چندمتغیري  رگرسیون  تحلیل  در  حجم نمونه 
استفاده نمود. براین اساس تعیین حجم نمونه مي تواند بین 5 تا ۱5 مشاهده به ازاي هر متغیر اندازه گیري شده، 

تعیین شود)هومن ۱387: 72(. بنابراین با توجه به اینکه تعداد گویه)سوال(های پرسش نامه مورداستفاده در پژوهش 
حاضر87 مورد بود، حداقل به ۴35 )87*5( نمونه نیاز بوده که بدین منظور تعداد55۰ عدد پرسش نامه بین حسابداران 
و مدیران مالی شرکت ها و حسابرسان جامعه آماری به صورت تصادفی توزیع گردید که از 5۱۱ پرسش نامه برگشتی 
۴8۰ مورد آن قابل استفاده بوده و داده های آن با استفاده از نرم افزار لیزرل۱ بر اساس رویکرد حداکثر راست نمایی 

مورد تحلیل قرارگرفت.
در پژوهش حاضر برای اندازه گیری پایایی ابزار پژوهش از معیار پایایی ترکیبی2 استفاده شده  است. همچنین برای 
اندازه گیری روایی محتوا از روش دلفی و برای اندازه گیری روایی  همگرا از روش تحلیل  عاملی  تاییدی3 با استفاده از 
معیارهای بارعاملی۴ و میانگین واریانس استخراج شده5 و برای اندازه گیری روایی  تشخیصی نیز از معیار فورنل و الرکر 
استفاده شده  است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش مدل معادالت  ساختاری6 بهره گرفته  شده  است. با 
استفاده از مدل معادالت ساختاری، از یک طرف میزان برازش الگوی مفهومی پژوهش با داده ها و شاخص های مورد نظر 
و از طرف دیگر فرضیه های پژوهش )تاثیر متغیرها بر یکدیگر( مورد اندازه گیری قرارگرفته  است. اهم شاخص هایی که 
برای سنجش برازش الگوی مفهومی پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، عبارت بود از: شاخص نیکویی  برازش7 ، ریشه 
خطای  میانگین  مجذورات  تقریب8، شاخص تعدیل  یافته نیکویی  برازش9، شاخص برازش  هنجار شده۱۰، شاخص برازش 

 تطبیقی۱۱، شاخص برازش هنجارنشده۱2، ریشه میانگین  مربعات  باقیمانده۱3 و شاخص برازش  افزایشی۱۴.

5- یافته های پژوهش
مشخصه های جمعیت شناختی اعضای نمونه نشان می دهد که 3۰3 نفر از مشارکت کنندگان، مرد)63 درصد( و 
۱77 نفر)37 درصد( زن بوده اند. از نظر سن، ۱۱۴ نفر)2۴%( کمتر از 3۰ سال، 2۴۴ نفر)5۰%( بین 3۰ تا ۴۰ سال، 
89 نفر)۱9%( بین ۴۰ تا 5۰ سال و 33 نفر)7%( باالتر از 5۰ سال سن داشتند. از نظر مرتبه شغلی، 52 نفر )%۱۰( 
 )%۴( نفر  مدیرمالی،۱7  نفر)%۱5(   7۱ رئیس حسابرسی،  نفر)%۱2(   62 حسابدار،  نفر)%۴8(   228 کمک حسابدار، 
نفر)%۱(   ۱ مدیرحسابرسی،  نفر)%2(   9 سرپرست حسابرسی،  نفر)%3(   ۱5 حسابرس ارشد،  نفر)%5(   25 حسابرس، 
شریک حسابرسی بوده اند. 77 نفر)۱6%( در بخش دولتی و ۴۰3 نفر)8۴%( در بخش خصوصی مشغول به فعالیت 
بوده اند. از نظر مدرک تحصیلی،۴2 نفر)9%( کاردانی و پایین تر، 238 نفر)5۰%( کارشناسی، ۴8 نفر)۱۰%( دانشجوی 
کارشناسی ارشد، ۱3۰ نفر)27%( کارشناسی ارشد، ۱5 نفر)3%( دانشجوی دکتری، 7 نفر)۱%( دکتری بوده اند. از نظر 
وضعیت تاهل، 3۱8 نفر)66%( متاهل و ۱62 نفر)3۴%( مجرد بوده اند.  از نظر سابقه کاری ۱۱8 نفر )25%( کمتر از 
5 سال، ۱2۴ نفر )26%( بین 5 تا ۱۰ سال، ۱۱7 نفر )2۴%( بین ۱۰ تا ۱5 سال، 65 نفر)۱۴%( بین ۱5 تا 2۰ سال 

و 56 نفر)۱۱%( باالتر از 2۰ سال سابقه کاری داشتند.  
پایایی ترکیبی  از روش سنجش سازگاری درونی پرسشنامه و روش  پایایی سواالت پرسشنامه  به منظور تعیین 
استفاده شد و مقدار پایایی ترکیبی برای هر دسته از سواالت، مورد اندازه گیری قرارگرفت. طبق یک قاعده سرانگشتی 
این مقدار باید بیشتر از ۰/7 باشد تا از پایایی متغیرهای پژوهش نیز اطمینان حاصل نمود. هرچند در این خصوص 
نیز برخی از پژوهشگران مقدار پایایی ترکیبی بیش تر از ۰/6 را نیز قابل قبول می دانند. نتایج پایایی سواالت در جدول 

۱ ارائه گردیده است. 
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1) Hulland
2) Magner et al

برای اطمینان از روایی محتوا از نظرات 22 تن از استادان و خبرگان حوزه حسابداری وحسابرسی به روش دلفی 
بهره گرفته شد. برای اندازه گیری روایی همگرای سازه مدل مفهومی پژوهش، از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. 
شده  استخراج  واریانس  میانگین  و  بارعاملی  معیار  دو  بایستی  تحلیل عاملی تاییدی  در  روایی همگرا  سنجش  برای 
درنظرگرفته شود. بارعاملی باید بزرگتر از ۰/۴ باشد و گویه های با بارعاملی کمتر از ۰/۴ می بایستی حذف گردند )هالند۱ 
،۱96:۱999(. همچنین تایید یا رد معناداری بارهای عاملی باید با توجه به به اعداد معناداری )T-Value( صورت 
بگیرد. بدین ترتیب که در سطح خطای ۰/۰5 بارعاملی که مقدار T-Value آن بزرگتر از ۱/96 یا کوچکتر از ۱/96- 
باشد، معنی دار است. همانطور که در جدول 2 نشان داده شده است، همه بارهای عاملی بزرگتر از ۰/۴ بوده که از نظر 
آماری نیز معنی دار هستند چرا که میزان T-Value آن ها بزرگتر از ۱/96 بوده و نیازی به حذف هیچ یک از گویه ها 
نمی باشد. میزان میانگین واریانس استخراج شده )AVE( نیز باید بزرگتر از ۰/۴ باشد)مگنر و همکاران2 ،۴3:۱996(. 
از آنجایی که متغیر ایدئولوژی سیاسی )شامل دو بعد محافظه کاری اجتماعی و محافظه کاری اقتصادی( و متغیر 
هنجارهای اجتماعی)شامل سه بعد هنجارذهنی، هنجارتوصیفی و هنجارتاکیدی( و متغیر جهت گیری اخالقی )شامل 
دو بعد ایده آل گرایی و نسبی گرایی( دارای ابعاد متفاوتی می باشند؛ ابتدا تحلیل عاملی مرتبه اول را برای ابعاد هریک از 
این متغیرها آزمون نموده و سپس به تحلیل عاملی همه متغیرهای پژوهش به صورت همزمان خواهیم پرداخت. نتایج 

تحلیل عاملی ابعاد ایدئولوژی سیاسی در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول )۱(- نتایج آزمون پایایی متغیرهاي پژوهش

پایایی ترکیبی)CR(تعداد سواالتنام متغیر

20/702ایدئولوژی سیاسی

20/769جهت گیری اخالقی

30/705هنجارهای اجتماعی

50/849هنجارهای شخصی

50/857اعتماد عمومی

30/697تمکین مالیاتی

30/884ادراک عدالت

110/887اجتناب مالیاتی

جدول )2(- نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول ایدئولوژی های سیاسی

AVEخطای استانداردآماره Tبارعاملیگویهمتغیر

محافظه کاری اجتماعی
0/661۲/7۴0/57سوال ۲

0/۴10
0/6۲1۲/۲10/61سوال 7

محافظه کاری اقتصادی
0/7716/380/۴0سوال ۲

0/578
0/7515/970/۴۴سوال 5
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نتایج تحلیل عاملی نهایی برای سواالت باقی مانده متغیرهای پژوهش در جدول 5 آمده است.

نتایج تحلیل عاملی ابعاد جهت گیری اخالقی در جدول ۴ نشان داده شده است.

جدول )3(- نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول هنجارهای اجتماعی

جدول )۴(-نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول جهت گیری اخالقی

AVEخطای استانداردآماره Tبارعاملیگویهمتغیر

هنجارتاکیدی

0/6313/370/60سوال 3

0/۴03
0/631۲/990/60سوال ۴

0/6۲1۲/9۲0/6۲سوال 5

0/6613/930/56سوال 6

هنجارتوصیفی

0/691۴/510/5۲سوال 1

0/۴09 0/5110/350/7۴سوال ۴

0/701۴/680/51سوال 5

هنجارذهنی

0/551۲/۲50/70سوال 1

0/506

0/5۴1۲/070/71سوال ۲

0/6916/۲80/5۲سوال 3

0/86۲1/900/۲6سوال ۴

0/85۲1/۴70/۲8سوال 5

AVEخطای استانداردآماره Tبارعاملیگویهمتغیر

ایده آل گرایی

0/5۴11/910/71سوال ۲

0/۴55

0/6515/060/58سوال3

0/7718/990/۴1سوال ۴

0/6916/۲70/5۲سوال 5

0/7۴17/930/۴5سوال 6

0/6۴1۴/750/59سوال 8

0/7618/590/۴۲سوال 9

0/571۲/8۲0/68سوال 10

نسبی گرایی

0/۴810/070/77سوال 3

0/۴۲0

0/7116/070/50سوال 5

0/651۴/۲60/58سوال 6

0/7717/700/۴1سوال 7

0/591۲/850/65سوال 8
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جدول )5(- نتایج تحلیل عاملی کلیه متغیرهای پژوهش

AVEخطای استانداردآماره Tبارعاملیگویهمتغیر

اجتناب مالیاتی

0/631۴/870/60سوال  ۲

0/۴۲1

0/631۴/830/60سوال 5

0/7017/100/51سوال 7

0/6715/970/55سوال 8

0/7819/800/39سوال 9

0/7017/050/51سوال 10

0/5011/180/75سوال 1۲

0/7318/100/۴7سوال 1۴

0/7117/۲80/50سوال 15

0/5311/890/7۲سوال 18

0/۴810/760/77سوال 19

اعتماد عمومی

0/۴610/390/79سوال 1

0/557

0/7518/910/۴۴سوال ۲

0/90۲۴/910/19سوال 3

0/89۲۴/3۲0/۲1سوال ۴

0/6۴15/110/59سوال 5

ادراک عدالت

0/8۲۲1/350/33سوال 1

0/718 0/90۲۴/5۴0/19سوال ۲

0/8۲۲1/170/33سوال ۴

هنجارهای 
شخصی

0/6716/060/55سوال 1

0/5۴3

0/7117/130/50سوال ۲

0/89۲3/850/۲1سوال ۴

0/88۲3/530/۲3سوال ۴

0/۴۴9/780/81سوال 6

تمکین مالیاتی

0/5511/۴00/70سوال 3

0/۴۴۴ 0/8۴17/160/۲9سوال ۴

0/5711/660/68سوال 5

جهت گیری 
اخالقی

0/7617/9۲0/۴۲ایده آل گرایی
0/6۲5

0/8۲۲0/790/33نسبی گرایی

ایدئولوژهای 
سیاسی

محافظه کاری 
0/7116/3۲0/50اجتماعی

0/5۴1
محافظه کاری 

0/7618/۲۲0/۴۲اقتصادی

هنجارهای

اجتماعی

هنجارهای 
0/8۲17/390/33حکمی

0/۴53 هنجارهای 
0/661۴/080/56توصیفی

0/5010/330/75هنجارهای ذهنی
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برای محاسبه روایی تشخیصی بر اساس معیار فرونل و الرکر، چنانچه مجذور میزان میانگین واریانس استخراج شده 
بیشتر از ارتباط )همبستگی( میان دو متغیر مکنون۱ باشد، روایی تشخیصی وجود دارد. ماتریس همبستگی سازه های 
مدل مفهومی پژوهش در جدول 6، نشان داده شده است. در قطر اصلی این ماتریس مجذور میزان میانگین واریانس 
استخراج شده و همبستگی بین سازه ها در پایین قطر اصلی نشان داده  شده  است. همانطور که در جدول زیر مشاهده 
می شود مجذور میزان میانگین واریانس استخراج شده برای هر سازه از ارتباط بین سازه های دیگر نیز بیشتر است که 

بیانگر روایی تشخیصی می باشد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که:
در فرضیه اول ادعا شده بود که ایدئولوژی سیاسی تاثیر معنی داری بر هنجارهای شخصی افراد دارد. نتیجه آزمون 
این فرضیه نشان می دهد که ایدئولوژی سیاسی تاثیر مثبت)۰/2۱( بر هنجارهای شخصی دارد. به عبارتی با هر واحد 
تغییر در ایدئولوژی سیاسی، متغیر هنجارهای شخصی به میزان ۰/2۱ واحد و هم جهت با ایدئولوژی سیاسی تغییر 
می کند. این تاثیر از نظر آماری معنادار می باشد چرا که آماره T-Value برابر با )۴/37( می باشد که این میزان از 

مقدار ۱/96 بیشتر می باشد. بنابراین این فرضیه را نمی توان رد کرد.
در فرضیه دوم ادعا شده بود که ایدئولوژی سیاسی تاثیر معنی داری بر جهت گیری اخالقی افراد دارد. نتیجه آزمون 
این فرضیه نشان می دهد که ایدئولوژی سیاسی تاثیر مثبت)۰/۰6( بر جهت گیری اخالقی دارد. اما این تاثیر از نظر 
آماری معنادار نمی باشد چرا که آماره T-Value برابر با )۱/25( می باشد که این میزان از مقدار ۱/96 کمتر می باشد. 

بنابراین این فرضیه رد می شود.
در فرضیه سوم ادعا شده بود که هنجارهای شخصی تاثیر معنی داری بر جهت گیری اخالقی افراد دارد. نتیجه 
تاثیر  این  تاثیر مثبت)۰/۱۴( بر جهت گیری اخالقی دارد.  این فرضیه نشان می دهد که هنجارهای شخصی  آزمون 

AVE جدول )6(- ماتریس توان دوم همبستگی بین متغیرهای مدل مفهومی پژوهش و مقادیر

1) Latent

جهت گیری متغیر
اخالقی

ایدئولوژی 
سیاسی

هنجارهای 
اجتماعی

اجتناب 
مالیاتی

اعتماد 
عمومی

ادراک 
عدالت

هنجارهای 
شخصی

تمکین 
مالیاتی

۰/625جهت گیری اخالقی

۰/۰۱۴۰/5۴۱ایدئولوژی سیاسی

۰/۰32۰/38۴۰/۴53هنجارهای اجتماعی

۰/36۰۰/۰29۰/۰26۰/۴2۱اجتناب مالیاتی

۰/22۱۰/۰۱۰۰/۰29۰/27۰۰/557اعتماد عمومی

۰/۰۰3۰/۰۰۰۰/۰53۰/۰۰6۰/۰۱2۰/7۱8ادراک عدالت

۰/۰2۰۰/۰۴۰۰/۰29۰/۰26۰/۰73۰/۰32۰/5۴3هنجارهای شخصی

۰/۰۰۰۰/325۰/26۰۰/۴۰۱۰/۰۰5۰/۴36۰/۴23۰/۴۴۴تمکین مالیاتی
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از نظر آماری معنادار می باشد چرا که آماره T-Value برابر با )2/۱9( می باشد که این میزان از مقدار ۱/96 بیشتر 
می باشد. بنابراین این فرضیه را نمی توان رد کرد.

اجتناب  بر  معنی داری  تاثیر  عمومی  اعتماد  واسطه  به  سیاسی  ایدئولوژی  که  بود  شده  ادعا  چهارم  فرضیه  در 
مالیاتی دارد. نتیجه آزمون این فرضیه نشان می دهد که ایدئولوژی سیاسی تاثیر مثبت)۰/۱2( بر اعتماد عمومی؛ و 
اعتماد عمومی نیز تاثیر منفی)۰/۱9-( بر اجتناب مالیاتی دارد. به عبارتی ایدئولوژی سیاسی به واسطه اعتماد عمومی 
تاثیر منفی)۰/۰3-(= )۰/۱2*۰/۱9-( بر اجتناب مالیاتی دارد. این تاثیر از نظر آماری معنادار می باشد چرا که آماره 
به  اعتماد عمومی  T-Value مسیر  آماره  با )2/2۰( و  برابر  اعتماد عمومی  به  ایدئولوژی سیاسی  T-Value مسیر 
اجتناب مالیاتی برابر با )2/۰۰-( می باشد که هردو آماره از قدر مطلق ۱/96 بیشتر می باشند. بنابراین این فرضیه را 

نمی توان رد کرد.
در فرضیه پنجم ادعا شده بود که هنجارهای اجتماعی به واسطه هنجارهای شخصی تاثیر معنی داری بر تمکین 
مالیاتی افراد دارد. نتیجه آزمون این فرضیه نشان می دهد که هنجارهای اجتماعی تاثیر مثبت)۰/۱۴( بر هنجارهای 
شخصی، و هنجارهای شخصی نیز تاثیر مثبت)۰/88( بر تمکین مالیاتی دارد. به عبارتی هنجارهای اجتماعی به واسطه 
هنجارهای شخصی تاثیرمثبت)۰/۱2(=)۰/88*۰/۱۴( بر تمکین مالیاتی دارد. این تاثیر از نظر آماری معنادار می باشد 
چرا که آماره T-Value مسیر هنجارهای اجتماعی بر هنجارهای شخصی برابر با )2/۰9( و مسیر هنجارهای شخصی 
بر تمکین مالیاتی برابر با )6/۰۱( می باشد که این میزان هر دو از مقدار ۱/96 بیشتر می باشد. بنابراین این فرضیه 

را نمی توان رد کرد.
در فرضیه ششم ادعا شده بود که هنجارهای شخصی از طریق اعتماد عمومی تاثیر معنی داری بر تمکین مالیاتی 
افراد دارد. نتیجه آزمون این فرضیه نشان می دهد که هنجارهای شخصی تاثیر مثبت )۰/۱3( بر اعتماد عمومی، و 
اعتماد عمومی تاثیر مثبت)۰/۰7( بر تمکین مالیاتی دارد. به عبارتی هنجارهای شخصی به واسطه اعتماد عمومی 
تاثیرمثبت)۰/۰۰9(=)۰/۱3*۰/۰7( بر تمکین مالیاتی دارد. اما این تاثیر ناچیز از نظر آماری معنادار نمی باشد چرا که 
آماره T-Value مسیر اعتماد عمومی بر تمکین مالیاتی برابر با )۱/۱7( می باشد که این میزان از مقدار ۱/96 کمتر 

می باشد. بنابراین این فرضیه رد می شود.
در فرضیه هفتم ادعا شده بود که جهت گیری اخالقی به واسطه اعتماد عمومی تاثیر معنی داری بر ادراک عدالت 
و  اعتماد عمومی،  تاثیر مثبت)۰/۰8(بر  اخالقی  نشان می دهد که جهت گیری  فرضیه  این  آزمون  نتیجه  دارد.  افراد 
اعتماد عمومی  واسطه  به  اخالقی  عبارتی جهت گیری  به  دارد.  عدالت  ادراک  بر  مثبت)۰/83(  تاثیر  اعتماد عمومی 
تاثیرمثبت)۰/۰7(=)۰/83*۰/۰8( بر ادراک عدالت دارد. اما این تاثیر از نظر آماری معنادار نمی باشد چرا که آماره 
T-Value مسیر جهت گیری اخالقی بر اعتماد عمومی برابر با )۱/۴6( می باشد که این میزان از مقدار ۱/96 کمتر 

می باشد. بنابراین این فرضیه رد می شود.
در فرضیه هشتم ادعا شده بود که جهت گیری اخالقی تاثیر معنی داری بر ادراک عدالت افراد دارد. نتیجه آزمون 
این فرضیه نشان می دهد که جهت گیری اخالقی تاثیر مثبت)۰/۰5( بر ادراک عدالت دارد. اما این تاثیر از نظر آماری 
معنادار نمی باشد چرا که آماره T-Value برابر با )۱/35( می باشد که این میزان از مقدار ۱/96 کمتر می باشد. بنابراین 

این فرضیه رد می شود.
در فرضیه نهم ادعا شده بود که تمکین مالیاتی تاثیر معنی داری بر اجتناب مالیاتی افراد دارد. نتیجه آزمون این 
فرضیه نشان می دهد که تمکین مالیاتی تاثیر منفی)۰/72-( بر اجتناب مالیاتی دارد. این تاثیر از نظر آماری معنادار 
می باشد چرا که آماره T-Value برابر با )5/7۱-( می باشد که این میزان از مقدار ۱/96- کمتر می باشد. بنابراین این 

فرضیه را نمی توان رد کرد.
در فرضیه دهم ادعا شده بود که ادارک عدالت تاثیر معنی داری بر اجتناب مالیاتی افراد دارد. نتیجه آزمون این 
فرضیه نشان می دهد که ادارک عدالت تاثیر منفی)۰/۰8-( بر اجتناب مالیاتی دارد. اما این تاثیر از نظر آماری معنادار 
نمی باشد چرا که آماره T-Value برابر با )۱/۰۰-( می باشد که این میزان از مقدار ۱/96- بیشتر می باشد. بنابراین 

این فرضیه رد می شود. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش به طور خالصه در جدول7 نشان داده شده است. 
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جدول )7(- نتایج آزمون فرضیه پژوهش

نمودار )3(- نتیجه آزمون برازش الگوی مفهومی

نتیجه آزمونآماره Tضریب مسیرفرضیهشماره

نمی توان رد کرد0/۲1۴/37تاثیر ایدئولوژی سیاسی بر هنجارهای شخصی)فردی(1

رد می شود0/061/۲5تاثیر ایدئولوژی سیاسی بر جهت گیری اخالقی۲

نمی توان رد کرد0/1۴۲/19تاثیر هنجارهای شخصی)فردی(بر جهت گیری اخالقی3

تاثیر ایدئولوژی سیاسی به واسطه اعتماد عمومی بر اجتناب مالیاتی۴
0/1۲۲/۲0

نمی توان رد کرد
-0/19-۲/00

تاثیر هنجارهای اجتماعی به واسطه هنجارهای شخصی)فردی(بر تمکین 5
مالیاتی

0/1۴۲/09
نمی توان رد کرد

0/886/01

تاثیر هنجارهای شخصی به واسطه اعتماد عمومی بر تمکین مالیاتی6
0/13۲/۲6

رد می شود
0/071/17

تاثیر جهت گیری اخالقی به واسطه اعتماد عمومی بر ادراک عدالت7
0/081/۴6

رد می شود
0/839/19

رد می شود0/051/35تاثیر جهت گیری اخالقی بر ادراک عدالت8

نمی توان رد کرد5/71-0/7۲-تاثیر تمکین مالیاتی بر اجتناب مالیاتی9

رد می شود1/00-0/08-تاثیر ادراک عدالت بر اجتناب مالیاتی10

نتیجه آزمون الگو در نمودار 3 نشان داده شده است. در این نمودار میزان روابط علی بین متغیرهای مکنون نشان 
داده شده است.
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جدول )8(- ارزیابی برازش کل الگوی مفهومی پژوهش

مورد  پژوهش  این  در  که  می شود  اشاره  مفهومی  الگوی  برازش  سنجش  مهم  شاخص  چند  به   ،8 جدول  در 
اندازه گیری قرار گرفته است. بنابراین همخوانی الگوی مفهومی با داده های گردآوری شده مورد تایید واقع می شود.

6- نتیجه گیری و پیشنهادات
بر  و معنی داری  اثر منفی  و غیرمستقیم  به صورت مستقیم  ایدئولوژی سیاسی  نشان داد که  پژوهش  یافته های 
اجتناب مالیاتی دارند و هنجارهای اجتماعی به صورت غیرمستقیم )به واسطه درونی سازی هنجارهای اجتماعی توسط 

هنجارهای شخصی( اثر مثبت و معنی داری بر اهداف تمکین مالیاتی دارند.
نتایج این پژوهش برخالف یافته های پژوهش هسینگ و همکارانش۱ )۱988( می باشد. نتایج پژوهش آنها نشان داد 
که ارتباطی بین تمکین مالیاتی مالیات دهندگان و هنجارهای ذهنی درک شده وجود ندارد. در حالی که پژوهش حاضر 
نشان می دهد که هنجارهای ذهنی اجتماعی به طور غیرمستقیم و از طریق درونی سازی توسط هنجارهای شخصی، می 
تواند اهداف تمکین مالیاتی را متاثر سازد. همچنین این پژوهش، متضاد با تحقیق بلیت2 و همکاران )2۰۱8( است که 

بیان می کند بین ایدئولوژی سیاسی محافظه کارانه و اعتماد همبستگی منفی وجود دارد.
تاثیر  این پژوهشگران  یوناس3 )2۰۰9( مطابقت دارد.  و  آلم  نتایج پژوهش  با  این پژوهش  یافته های  از طرفی   
هنجارهای اجتماعی را توسط گرایش های تمکین جغرافیایی مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که هنجارهای اجتماعی 
که به لحاظ جغرافیایی متمرکز شود، ممکن است پیش بینی کننده قابل توجهی از تمکین باشند. همچنین رودولف 
اقدامات دولت حمایت می کنند و  از  افراد، دولت را مورد اعتماد می دانند،  )2۰۰9( استدالل می کند که زمانی که 
هنگامی که اعتماد کمی وجود دارد، از اقدامات دولت حمایت نمی کنند و در نتیجه، عدم اعتماد به دولت ممکن است 

وسیله ای فراهم کند که به موجب آن مالیات دهندگان فرار را توجیه کنند.  
اگر هنجارهای اجتماعی بخشی از استاندارد اخالقی افراد شوند با باالتر رفتن هنجارهای شخصی، تمکین مالیاتی 
افراد نیز باالتر می رود.دولتها نمی توانند ادراکات مالیات دهندگان را نسبت به هنجارهای اجتماعی تغییر دهند، اما آنها 
باید اطمینان حاصل کنند که افراد اجازه می دهند که این ادراکات جدید بر روی اخالق و ارزش های شخصی شان تاثیر 
بگذارد. اگر تعامل بین مقامات و مالیات دهندگان با اعتماد متقابل به مقامات و رویکرد خدمات مشتری مشخص 
شود؛ مالیات دهندگان احساس می کنند که متعهد به قانون هستند و مالیات خود را صادقانه و خود به خود پرداخت 

می کنند بنابراین آنها تمکین مالیاتی داوطلبانه را نشان می دهند.

وضعیت برازشمقادیر توصیه شدهمقادیر محاسبه شده شاخص هاشاخص های برازش الگوی مفهومی
Chi Square1501/03ــــــــــــ

Df511ــــــــــــ
Chi Square/Df۲/937۴3≤Chi Square/Dfقابل قبول

RMSEA0/06۴0/08≤RMSEAقابل قبول
GFI0/910/90≥GFIقابل قبول
NFI0/9۲0/90≥NFIقابل قبول
CFI0/930/90≥CFIقابل قبول

1) Hessing et al
2) Balliet Et Al
3) Alm & Yunas
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اجتناب  بر  مبتنی  اقتصادی  پیشین  های  مدل  برخالف  ابتدا،  در  است.  زیادی  اهمیت  دارای  مطالعه  این 
مالیات دهندگان، این تحقیق بینش خود را در مورد تأثیر عوامل غیر اقتصادی نشان می دهد. تحقیقات روانشناسی 
نشان می دهد که مسائل روانشناختی اجتماعی و فردی می تواند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات داشته باشد به طور 
بر  یا غیرمستقیم  مالیاتی، مستقیما  تمکین  بالطبع  و  به دولت  اعتمادعمومی  نشان می دهد که  این مطالعه  خاص، 
تصمیمات مربوط به پرداخت مالیات و دوری از اجتناب مالیاتی تاثیر می گذارند. با توجه به تالش های دولت برای 
افزایش مداوم تمکین و کاهش هزینه های اداری، چنین شواهدی از عوامل غیر اقتصادی می تواند به دولت ها کمک 

کند تا برنامه های تمکین و کاهش اجتناب مالیاتی را توسعه دهند.
تحقیقات آینده می تواند تأثیر انواع مختلف مداخالت دولتی بر اعتماد به دولت را مورد بررسی قرار دهد. همچنین 
می تواند روش های تغییر هنجارهای اجتماعی را بررسی کند. تحقیقات آینده باید این روابط را در کشورهای خارج 
از ایران مورد بررسی قرار دهند. همچنین در پژوهش های آینده در مورد تمکین مالیاتی می توان انصاف، پیچیدگی 
قوانین مالیاتی، نرخ مالیات، نگرش مشاغل مالیاتی را به عنوان عوامل بالقوه هنجار اجتماعی برای کسب نتایج قوی تر 

مدنظر قرار داد. 
تا  مالیاتی در حال اجرا می باشد؛ بدین لحاظ توصیه می شود  برنامه های مدون و معین طرح جامع  آنجا که  از 
همگام با اجرای مراحل مختلف طرح جامع مالیاتی و به جهت آماده سازی پیش نیازهای الزم برای اجرای عملی آن، از 
هم اکنون واحد اداری خاصی در ستاد سازمان امور مالیاتی برای مقوله تمکین مالیاتی ایجاد شود تا با هدف دستیابی 
عملیاتی  روشهای  درباره  مطالعه  و  گوناگون  تحقیقات  انجام  از طریق  با شرایط کشور،  مناسب  به یک مدل تمکین 
اندازه گیری و ابزارهای ارتقاء تمکین، نسبت به تدوین استراتژی و برنامه کاری برای ارزیابی مستمر شاخص ها و عوامل 
موثر بر تمکین، تربیت نیروی انسانی متخصص در موضوع تمکین و همچنین ایجاد پایگاه اطالعاتی ذیربط اقدام نماید.
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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری بر روی تشخیص 
و وصول مالیات می باشد.در نظام مالیاتی ایران در دوران معاصر  در راستای اجرای سیاست تبدیل مالیات به عنوان 
اصلی ترین منبع درآمد دولت گام های موثری برداشته شده است. به رغم تالش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی 
ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. لذا این پژوهش با روش ترکیبی 
صورت می پذیرد و روش گردآوری اطالعات و داده ها در دو مرحله کلی صورت می پذیرد. در مرحله اول پژوهش روش 
کتابخانه ای و در مرحله دوم از روش میدانی استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری 
توصیفی ، استنباطی و با استفاده از فرمول کوکران، جهت تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز، به صورت نمونه از میان 
کارمندان اداره کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری در سال ۱396که حدود ۱۰۰ کارمند می باشد استفاده 
می گردد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که تیپ شخصیتی با وصول مالیات ارتباط معناداری دارد و با توجه به 
ضریب بتای مثبت رابطه در جهت مستقیم می باشد. پس می توان نتیجه گرفت، نوع تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی، 

با تشخیص، وصول و عدم وصول مالیات ها مرتبط است.

واژه های کلیدی: مالیات، تشخیص و وصول مالیات، تیپ شخصیتی،کارمندان اداره کل امور مالیاتی

بررسی تأثیر تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی
 بر تشخیص و وصول مالیات در اداره کل امور مالیاتی
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1-مقدمه 
مالیات ها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع،کم هزینه و ثبات این 
قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی و پایدار خود بوده 
است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین 
منبع درآمد دولت گام های موثری برداشته است. به رغم تالش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار 
چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد )نظری،۱392(. عدم تمکین مؤدیان مالیاتی 
یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش های موجود در نظام مالیاتی ایران می باشد. در ایجاد این 
قانون  تدوین  ضرورت  به  قانونی  سیاست گذاران  و  قانون گذار  توجه  عدم  جمله  از  متعددی  عوامل  آسیب ها،  گونه 
منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیر ساخت مناسب در جهت پیشگیری 
از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت 

دارند )نظری،۱392(. 

2- پیشینۀ پژوهش
بر  مالیاتی  اجتناب  تأثیر  بر  نقش حاکمیت شرکتی  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )2۰۱7( و همکاران   بایر   
محدودیت مالی« پرداختند. نتایج آنها حاکی از این است که شرکت هایی که دارای حکومت قوی هستند، اجتناب 
مالیاتی کمتری دارند و در شرکت هایی که حاکمیت ضعیف تری وجود دارد اجتناب از مالیات بیشتری دیده می شود. 
شرکت ها«  صاحبان  حقوق  هزینه  بر  مالیاتی  اجتناب  تأثیر  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در  همکاران)2۰۱6(  و  گو 
پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها رابطه منفی 

معناداری وجود دارد.
چن و همکاران )2۰۱۴ ( در پژوهشی با عنوان »بررسی ارتباط میان اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت و همچنین 
تأثیر شفافیت اطالعاتی بر رابطه بین آنها«،پرداختند. با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندمتغیره نتایج حاکی از 

آن است که بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت رابطه منفی معناداری وجود دارد.
 ادواردز و همکاران)2۰۱3( در پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر محدودیت مالی خارجی بر برنامه های مالیاتی 
متهورانه شرکت ها »پرداختند. آنها نشان دادند هنگامي که شرکتی در دست یابي به منابع مالي خارجي محدودیت 
عنوان  با  پژوهشی  به   )2۰۱2( همکاران  و  بارتولینی  مي کند.  پیدا  گرایش  متهورانه  مالیاتي  هاي  برنامه  به  دارد، 
»حسابرسی مالیاتی محلی و مرکزی« به بررسی این مساله پرداختند که آیا اجرای حسابرسی مالیاتی باید در سطح 
محلی انجام شود یا سطح دولتی؟ آنها نشان دادند که اجرای مالیات زمانی که تجزیه اطالعات اهمیت دارد ممکن 

است از الگویی متفاوت از تعیین مالیات پیروی کند.
لیم )2۰۱۱( در پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر فرار مالیاتی و هزینه بدهی پرداختند. وی در 
پژوهش خود نشان داد که ارتباطی منفی بین فرار مالیاتی و هزینه بدهی وجود دارد که دیدگاه تئوری مبادله ای را 
تایید می کند. جفر و همکاران )2۰۱۰( به بررسي تأثیر مدل پنج عامل شخصیتي بر توانایي حسابرسان در ارزیابي 
خطر تقلب و تعیین احتمال تقلب پرداختند و دریافتند که هیچ یک از عوامل شخصیتي تأثیري بر توانایي حسابرسان 

در ارزیابي ریسک تقلب و توانایي آن ها در تعیین احتمال وقوع تقلب نداشت. 
ملکیان و همکاران)۱396(، در پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر حسابرسی مالیاتی بر رابطه بین مالیات ابرازی، 
و  ابزاری  مالیات  بین  رابطه  بر  تأثیری  مالیاتی  نشان می دهدکه حسابرسی  آن  نتایج  پرداختند.  و قطعی  تشخیصی 
و  صالحی  ندارد.  شده اند  مالیاتی  حسابرسی  که  شرکت هایی  در  قطعی  و  ابزاری  بین  رابطه  همچنین  و  تشخیصی 
همکاران )۱393( در پژوهشی با عنوان« بررسی تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور 
مالیاتی« پرداختند. تمامی فرضیات در سطح ۰/95 مورد آزمون قرارگرفته و معنادار بودند، همچنین از میان عوامل و 
ویژگی های فرهنگ مالیاتی، عدالت و کارکرد سازمان با میانگین 3/59 دارای بیشترین میزان تأثیر بر تمکین مالیاتی 
بوده، صداقت و احساس مسئولیت مؤدیان با میانگین 3/۱7 در رتبه دوم و نیز تمایل به پرداخت مالیات با میانگین 
3/۱۴ در رتبه سوم و کمترین میزان تأثیر را به نسبت دو متغیر دیگر بر تمکین مالیاتی داشته است.                        
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زمانی و همکاران )۱392( در پژوهشی با عنوان »بررسی عوامل مرتبط با تمکین مالیاتی از دیدگاه مأموران و 
مؤدیان مالیاتی«پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده وجود رابطه معنادار میان متغیرهای پژوهش با تمکین 
مؤدیان از دیدگاه هم مؤدیان و هم مأموران مالیاتی می باشد.                                                                                                   

میرمحمدی و همکاران)۱39۰(در پژوهشی با عنوان«بررسي تأثیر عوامل موثر بر ارتقاي تمکین مودیان مالیاتي 
اداره کل امور مالیات مودیان بزرگ  از دیدگاه کارکنان مالیاتي در شهر تهران )مطالعه موردي:  )اشخاص حقوقي( 
تهران( پرداختند. یافته ها ی این پژوهش آگاهي مودیان در خصوص قوانین مقررات مالیااتي، تکالیف مربوطه، اعمال 
جرائم مالیاتي نسبت به مودیان مصرف صحیح درآمدهاي مالیاتي است که اعالم آن براي مودیان مالیاتي، بر تمکین 
مودیان مالیاتي اثر مثبت مي گذارد.عبدی و همکاران )۱388(در پژوهشی با عنوان شناسایی محدودیت ها و مشکالت 
کارشناسان مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی زنجان پرداختند. نتایج تحقیق نشان 
می دهد که با کنترل فضاي مورد مطالعه و رفع اصلی ترین محدودیت ها که همان ضعیف ترین حلقه سازمان می باشد، 
از ظرفیت اضافی آزاد شده می توان در سایر حوزه هاي عملیاتی سازمان استفاده نمود تا توان عملیاتی آن را بهبود 

بخشید.

3-روش شناسی پژوهش
رویکرد پژوهش رویکرد خردگرایانه است و بر پایه قدرت تفکر استوار است. این پژوهش از منظر هدف از نوع 
پژوهش های کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد و به علت استفاده از اطالعات کیفی 
و همین طور داده های کمی، این پژوهش کیفی و کمی می باشد و دو دسته داده های مقطعی و طولی استفاده می شود 
و روش پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش روش گردآوری اطالعات و داده ها در دو مرحله کلی صورت می پذیرد. 
در مرحله اول پژوهش روش کتابخانه ای و در مرحله دوم از روش میدانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل 
داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارمندان اداره 
کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری در سال ۱396می باشد که از بین آنها مأمورانی که مستقیما با ارباب 
رجوع و مؤدیان سر و کار دارند و در امر تشخیص و وصول مالیات ایفای نقش می کنند مورد بررسی قرار داده می شود.

 در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران، جهت تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز، به صورت نمونه از میان 
کارمندان اداره کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری در سال ۱396که حدود ۱۰۰ کارمند می باشد، بنا بر 

دسترسی موجود حجم نمونه انتخاب گردیده است. 

3-1:مدل آزمون فرضیه ها
مدل اول: 

جنسیت مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
بومی بودن مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معنادار دارد

   )رابطه۱ (   
مدل دوم:  

بومی بودن مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جنسیت مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
  

 )رابطه2(
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3-2: فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی اول: تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معنادار دارد.
فرضیه اصلی دوم: تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه فرعی اول: جنسیت مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم: جنسیت مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه فرعی سوم: بومی بودن مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه فرعی  چهارم: بومی بودن مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

4- یافته های تحقیق:
4-1-آمار توصیفی

آمار توصیفی شاخص های پژوهش در جدول شماره یک ارائه شده است.

جدول )۱(: آمار توصیفی

ماخذ:یافته های پژوهش

متغیر ها تعداد میانه مد میانگین کمترین 
مقدار

بیشترین مقدار

تیپ 
شخصیتی

7۰ 2,۱3 ۱۰,88 66,78 5 2۱۰

روان رنجوری 7۰ 2 2 2,2 ۱ 5

برون گرایي 7۰ 2,5 ۱ 2,8 ۱ 5

انعطاف 
پذیری

7۰ 2 ۱ 3 ۱ 5

توافق 7۰ ۱ ۱ ۱,5 ۱ 5

باوجدان 
بودن

7۰ 2 2 2 ۱ 5

بومی بودن 7۰ ۱ ۱ - ۱ 2

جنسیت 7۰ 2 2 - ۱ 2

تشخیص 
مالیات

 7۰       ۰ ۱ - ۰ ۱

وصول مالیات 7۰ ۰ ۱ - ۰ ۱
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4-2- آزمون های آماری مربوط به تأثیر هر متغیر پیش بین بر متغیر وابسته
جدول بعد با عنوان متغیر در معادله ضمن ارائه خالصه ای از نقش هر متغیر در مدل، نشان می دهد که کدام 
متغیرها بعد از اجرای رگرسیون لجستیک، در مدل باقی مانده اند. این جدول، مهمترین جدول در تفسیر نتایج مربوط 
به معنی داری و میزان تأثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد. از آزمون والد برای تعیین معناداری هر یک از 
متغیرهای مستقل استفاده می شود. معناداری آماری ازمون در ستون ضریب خطا یافت می شود. با توجه به این نتایج 
می بینیم که تیپ شخصیتی با مقدار ۰/۰8= ضریب احتمال، جنسیت با مقدار ۰/۰۱ = ضریب احتمال، بومی بودن با 

مقدار ۰/۰۰۰= ضریب احتمال، به طور معناداری در پیش بینی سهم داشتند.
ضرایب بتا برای تخمین احتمال وقوع اتفاق در معادله استفاده می شود اما نه به صورت دخالت مستقیم. در اینجا 
تغییر در احتماالت لگ برای متغیر بومی بودن برابر است با ۰/7۴۴ که افزایش در احتماالت لگ را برای افزایش بومی 
بودن را نشان می دهد ) زیرا مقدار بتا مثبت است (. اما این روش اغلب مستقیم ترین روش برای درک نتایج نیست. 
نسبت احتماالت با نسبت بخت ها نشان داده می شود و همچنین سطح اطمینان آنان را نیز مشخص می کند )%95 
سطح اطمینان برای نسبت بخت ها. این مقدار، میزان تغییر نسبت احتماالت را برای هر افزایش در یک واحد از متغیر 
مستقل نشان می دهد. به عنوان مثال برای متغیر بومی بودن، افزایش در یک واحد بومی بودن ، نسبت احتماالت را 
به مقدار 7/2۱3 برابر باال می برد. معنای آن این است که احتمال تشخیص مالیات با وجود بومی بودن به اندازه ی 
7/2۱3 بار بزرگتر از احتمال غیر بومی بودن است. مقادیر کمتر از ۱/۰۰۰ نشان دهنده ی نسبت احتماالت کاهش 
یافته برای یک واحد تغییر در متغیر مستقل است. در این پژوهش با استناد به جدول آزمون آماری کلی متغیرها 
می توانیم بگوئیم که متغیر مستقل وارد شده در تحلیل رگرسیونی، قادر به پیش بینی تغییرات متغیر وابسته هستند 

و توانایی پیش بینی آنها در سطح خطای کوچکتر از ۰/5 معنی دار می باشد.
مدل اول: 

)رابطه 3(
تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معنادار دارد.

جنسیت مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
بومی بودن مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

جدول)2(: آزمون  آماری کلی متغیرها

ماخذ:یافته های پژوهش

ضریب 
رگرسیون

خطای 
استاندارد

والد درجه 
آزادی

معناداری نسبت 
بخت ها

ضریب%95

تیپ شخصیتی 0/90۴ 0.5۴3. 7/077 1 0.08 0.33 1.3 8.09

بومی بودن 0/736 0.۴۲۴ /791 1 0.00 11.1 0.07 0.۴7

درصد 73.6۲6 99.687 0.000 1 0.003 0.00
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در مورد متغیر تیپ شخصیتی شاهد تأثیر معنی دار این متغیر بر تشخیص مالیات هستیم. بر اساس 
تأثیر تیپ شخصیتی  افزایش  با  اثرات به صورت مثبت است و  این  نتایج جدول، مشاهده می کنیم که 
احتمال تشخیص مالیات افزایش می یابد. نسبت بخت های این متغیر برابر با 33/. ولی ضریب بتا نشان 

می دهد که این اثر به صورت مثبت است یعنی با افزایش تأثیر تیپ شخصیتی احتمال تشخیص مالیات 
افزایش می یابد.

احتمال  بودن  بومی  تأثیر  افزایش  با  یعنی  دارد.  تأثیر  مالیات  تشخیص  بر  که  است  دیگری  متغیر  بودن:  بومی 
تشخیص مالیات افزایش می یابد و بر عکس، کاهش بومی بودن، احتمال عدم تشخیص مالیات افزایش می باید. در 
مورد متغیر بومی بودن می بینم که با توجه به اینکه نسبت بخت آنها باالی یک است و همچنین ضریب آن مثبت 
است، بنابراین اثرات این متغیر هم به صورت مثبت است. یعنی با افزایش بومی بودن، احتمال وصول مالیات افزایش 

می یابد و بر عکس، با کاهش بومی بودن، احتمال عدم وصول مالیات افزایش می باید.

4-3-متغیرهای بی اثر
جدول 3 متغیرهایی را نشان می دهد که در هر مرحله از تحلیل، تأثیر معنی داری بر تغییرات متغیر وابسته 
نداشته و در نتیجه از مدل خارج شده اند. همچنین، در این جدول، نمره کل آماره ها نیز برای هر مرحله محاسبه 
می شود و این فرض صفر را به آزمون می گذارد که هر متغیری که در معادله نیامده، دارای ضریب بتای )۰( است. 
یعنی تأثیری بر تغییرات متغیر وصول مالیات ندارد. در این پژوهش، سطح معنی داری متغیر جنسیت بزرگتر از ۰/۰5 
است، بنابراین تأثیر معنی داری بر وصول مالیات ندارد. همچنین، مقدار کل آماره این متغیر در مرحله هشتم برابر با 

۰/۱۰6 است. 

مدل دوم:  
بومی بودن مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

جنسیت مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

)رابطه ۴(

جدول)3(: متغیرهای بی اثر

جدول) ۴(: آزمون  آماری کلی متغیرها

ماخذ:یافته های پژوهش

ماخذ:یافته های پژوهش

نمره درجه آزادی سطح خطا
مرحله 8 جنسیت 0.75۲ 1 0.386

آمار کلی 0.۴90 1 0.106

ضریب 
رگرسیون

خطای 
استاندارد

والد درجه 
آزادی

معناداری نسبت بخت ها ضریب%95

تیپ شخصیتی ۱,۰۰۰ ۰,36۰ 7,7۱۱ ۱ ۰,۰۰5 2۰,7 ۱,3 5,5۱

جنسیت ۰,۱۴۰ ۰,357 ۱۰,۱89 ۱ ۰,۰۰۱ 3,۱2 ۱,5 6,29

بومی بودن ۰,7۰8 ۰,686 ۱۱,۰6۴ ۱ ۰,۰۰2 ۰,۴9 ۰,۱ ۱,89

درصد -73,626 99,687 ۰,۰۰۰ ۱ ۰,۰۰3 ۰,۰۰
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در مورد متغیر تیپ شخصیتی شاهد تأثیر معنی دار این متغیر بر وصول مالیات هستیم. بر اساس نتایج 
جدول، مشاهده می کنیم که این اثرات به صورت مثبت است و با افزایش تأثیر تیپ شخصیتی احتمال 
وصول مالیات افزایش می یابد. نسبت بخت های این متغیر برابر با )۰( ولی ضریب بتا نشان می دهد که این 

اثر به صورت مثبت است یعنی با افزایش تأثیر تیپ شخصیتی احتمال وصول مالیات افزایش می یابد.
جنسیت: متغیر دیگری است که بر وصول مالیات تأثیر دارد. تأثیر این متغیر مثبت است. یعنی با افزایش تأثیر 
جنسیت، احتمال وصول مالیات افزایش می یابد و بر عکس، کاهش تعداد مردها ، احتمال عدم وصول مالیات افزایش 
می باید.  در مورد متغیر بومی بودن می بینم که با توجه به اینکه نسبت بخت آنها باالی یک است و همچنین ضریب 
آن مثبت است، بنابراین اثرات این متغیر هم به صورت مثبت است. یعنی با افزایش بومی بودن، احتمال وصول مالیات 

افزایش می یابد و بر عکس، با کاهش بومی بودن، احتمال عدم وصول مالیات افزایش می باید.

4-4- تجزیه تحلیل فرضیات پژوهش
در این قسمت با استفاده از آزمون والد به بررسی وضعیت سیستم های اطالعاتی حسابداری  پرداخته شده است.

فرضیه اول: تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

با توجه به اینکه در این بعد چندین سوال وجود داشت با توجه به آزمون والد در سطح اطمینان 95 درصد مقدار 
به بعد سواالت تیپ شخصیتی  با توجه  از آن جا که در پرسشنامه  از 5 درصد به دست آمده است.  اهمیت کمتر 
میانگین نمرات کمتر از سه نشان دهنده ی تأثیر تیپ شخصیتی در افرادی است که وصول مالیات را اظهار کرده اند، 
مشاهده کردیم ضریب خطا زیر ۰,۰5 بدست امد و نشان داد که تیپ شخصیتی با وصول مالیات ارتباطی معنا دار 
دارد و با توجه به ضریب بتای مثبت رابطه در جهت مستقیم می باشد. پس می توان نتیجه گرفت، مأموران مالیاتی، 
تیپ شخصیتی را اظهار کرده اند و تیپ شخصیتی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی وصول مالیات از نظر مأموران 
مالیاتی مورد بررسی از مطلوبیت برخوردار است. یعنی وجود تیپ شخصیتی بر تشخیص مالیات تأثیر دارد. مقادیر 
ضریب تأثیر رگرسیونی مثبت نشان دهنده ی نسبت احتماالت افزایش یافته برای یک واحد تغییر در متغیر مستقل 
است. به عبارتی دیگر احتمال اینکه وصول مالیات با وجود تیپ شخصیتی از دیدگاه مأموران مالیاتی بروز کند ۱,2۰۴  
بار بیشتر از این احتمال در زمانی که تیپ شخصیتی وجود نداشت می باشد. به بیانی دیگر احتمال وصول مالیات با 

وجود تیپ شخصیتی ۱,2۰۴  بار بیشتر از این احتمال در زمانی که تیپ شخصیتی وجود ندارد می باشد.
فرضیه ی دوم : تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

جدول)5(: نتایج حاصل از آزمون والد در بررسی تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات

جدول)6(: نتایج حاصل از آزمون والد در بررسی بعد تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر وصول مالیات

ماخذ:یافته های پژوهش

ماخذ:یافته های پژوهش

ضریب تأثیر ضریب بتاپاسخ گویانمؤلفه
رگرسیونی

سطح اهمیتازمون والد

۰/33۴۰/9۰۴7/۰77۰/۰۰8مأموران مالیاتیتیپ شخصیتی

ضریب تأثیر نسبت بخت هاپاسخ گویانمؤلفه
رگرسیونی

سطح اهمیتازمون والد

7/2۱3۰,7۴۴۱۱,653.۰۰۱مأموران مالیاتیتیپ شخصیتی
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به دلیل اینکه در این بعد نیز چندین سوال وجود داشت و با توجه به آزمون والد در سطح اطمینان 95 
درصد مقدار اهمیت کمتر از 5 درصد به دست آمده و نشان داد که تیپ شخصیتی با وصول مالیات ارتباطی 
معنادار دارد و با توجه به ضریب بتای مثبت رابطه در جهت مستقیم می باشد. پس نتیجه می گیریم تیپ 

شخصیتی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی تشخیص مالیات از نظر مأموران مالیاتی مورد بررسی از مطلوبیت 
برخوردار است. در نهایت احتمال اینکه وصول مالیات با وجود عالقه از دیدگاه مأموران مالیاتی بروز کند ۰/7۴۴ بار 

بیشتر از این احتمال در زمانی که تیپ شخصیتی وجود نداشت می باشد. 
فرضیه ی سوم : جنسیت مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

در کل می توان نتیجه گرفت مأموران مالیاتی بعد جنسیت را اظهار کرده اند و جنسیت به عنوان یکی از ویژگی 
های اصلی تشخیص مالیات از نظر مأموران مالیاتی مورد بررسی از مطلوبیت برخوردار است.

فرضیه ی چهارم :جنسیت مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
می توان نتیجه گرفت، مأموران مالیاتی وصول مالیات را اظهار کرده اند و جنسیت به عنوان یکی از ویژگی های 
با وصول  از مطلوبیت برخوردار است. در نتیجه جنسیت  از نظر مأموران مالیاتی مورد بررسی  اصلی وصول مالیات 
مالیات رابطه ی مستقیم دارد و احتمال اینکه وصول مالیات با وجود جنسیت بروز کند ۱,۰۰۰ بار بیشتر از این احتمال 

در زمانی که از دیدگاه مأموران مالیاتی جنسیت وجود نداشت می باشد.

فرضیه ی پنجم: بومی بودن مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

جدول)7(: نتایج حاصل از آزمون والد در بررسی بعد جنسیت مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات

جدول)8(:. نتایج حاصل از آزمون والد در بررسی جنسیت مأموران مالیاتی بر وصول مالیات

جدول)9(: نتایج حاصل از آزمون والد در بررسی تأثیر بومی بودن مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات

ماخذ:یافته های پژوهش

ماخذ:یافته های پژوهش

ماخذ:یافته های پژوهش

سطح اهمیتازمون والدضریب تأثیر رگرسیونینسبت بخت هاپاسخ گویانمؤلفه

بعد 
جنسیت

مأموران 
مالیاتی

۱۱/۱76۰/736۱6/79۱۰/۰۰۰

سطح اهمیتازمون والدضریبتأثیر رگرسیونینسبت بخت هاپاسخ گویانمؤلفه

بعد 
جنسیت

مأموران 
مالیاتی

2۰/72۰۱/۰7/7۱۱۰/۰۰5

سطح اهمیتازمون والدضریب تأثیر رگرسیونینسبت بخت هاپاسخ گویانمؤلفه  

مأموران بومی بودن
مالیاتی

3/58۰۰/۴3۱۱۱/995۰/۰۰۰
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بومی بودن با تشخیص مالیات رابطه ی مستقیم دارد و احتمال اینکه تشخیص مالیات با وجود بومی بودن بروز 
کند ۱,۰۰۰ بار بیشتر از این احتمال در زمانی که از دیدگاه مأموران مالیاتی بومی بودن وجود نداشت می باشد.

فرضیه ی ششم: بومی بودن مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد .

بومی بودن به عنوان یکی از ویژگی های اصلی وصول مالیات از نظر مأموران مالیاتی مورد بررسی از مطلوبیت 
برخوردار است. در نتیجه بومی بودن با وصول مالیات رابطه ی مستقیم دارد و احتمال اینکه وصول مالیات با وجود 
بومی بودن بروز کند ۰/۴5۱ بار بیشتر از این احتمال در زمانی که از دیدگاه مأموران مالیاتی بومی بودن وجود نداشت، 

می باشد.

5- بحث و نتیجه گیری:
با توجه به اینکه تیپ شخصیتی به عنوان یکی از ویژگی های اصلی وصول مالیات از نظر مأموران مالیاتی مورد 
بررسی از مطلوبیت برخوردار است یعنی وجود تیپ شخصیتی بر تشخیص مالیات تأثیر دارد. به عبارتی دیگر احتمال 
اینکه وصول مالیات با وجود تیپ شخصیتی از دیدگاه مأموران مالیاتی بروز کند ۱,2۰۴  بار بیشتر از این احتمال 
در زمانی که تیپ شخصیتی وجود نداشت می باشد.نتایج این فرضیه با پژوهش مرادي )۱393( و ویلی )2۰۱5( در 
اندونزی هم جهت می باشد. در نتیجه بنا به دالیلی همانند ترس بیشتر، اعتماد به نفس کمتر، قاطعیت ، تحرک 
و مهربانی ، اجتماعی بودن، فرد مداری ، خوش بین بودن و سایر دالیل مرتبط می توان گفت تیپ شخصیتی افراد 
بر تشخیص مالیات اثر دارد. در مورد تاثیر تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر وصول مالیات با توجه به ضریب بتای 
اصلی  ویژگی های  از  یکی  عنوان  به  تیپ شخصیتی  نتیجه می گیریم  رابطه در جهت مستقیم می باشد. پس  مثبت 
وصول مالیات از نظر مأموران مالیاتی مورد بررسی از مطلوبیت برخوردار است. در نهایت احتمال اینکه وصول مالیات 

جدول)۱۰( : نتایج حاصل از آزمون والد در بررسی تأثیر بومی بودن مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات

جدول)۱۱( نتایج فرضیه ها

ماخذ:یافته های پژوهش

ماخذ:یافته های پژوهش

ضریب تأثیر نسبت بخت هاپاسخ گویانمؤلفه
رگرسیونی

سطح اهمیتازمون والد

مأموران بومی بودن
مالیاتی

2/۱8۰۰/۴5۱۱۰/95۰/۰۰2

نتیجهفرضیه
قبول فرضیهفرضیه اول: تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معنادار دارد.
قبول فرضیهفرضیه دوم: تیپ شخصیتی مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد

قبول فرضیهفرضیه سوم: جنسیت مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد
قبول فرضیهفرضیه چهارم: جنسیت مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

قبول فرضیهفرضیه پنجم: بومی بودن مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد
قبول فرضیهفرضیه ششم: بومی بودن مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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با وجود عالقه از دیدگاه مأموران مالیاتی بروز کند ۰/7۴۴ بار بیشتر از این احتمال در زمانی که تیپ شخصیتی 
وجود نداشت می باشد. وصول مالیات با عوامل متعددی نظیر انگیزه-های فردی، نوع نگرش مأموران وصول مالیات و 
تیپ شخصیتی آنها بستگی داشته باشد در نتیجه بنا به دالیلی همانند ترس بیشتر، اعتماد به نفس کمتر، قاطعیت ، 
تحرک و مهربانی ، اجتماعی بودن، فرد مداری ، خوش بین بودن و سایر دالیل مرتبط می توان گفت تیپ شخصیتی 

افراد بر وصول مالیات اثر دارد.
تاثیر جنسیت مأموران مالیاتی بر تشخیص مالیات به عنوان یکی از ویژگی های اصلی تشخیص مالیات از نظر 
مأموران مالیاتی مورد بررسی از مطلوبیت برخوردار است. وصول مالیات با عوامل متعددی نظیر انگیزه های فردی، نوع 
نگرش مأموران وصول مالیات و تیپ شخصیتی آنها بستگی داشته باشد. در نتیجه به علت نقش های جنسی انتصابی و 
جامعه پذیری جنسیتی متفاوت می توان نتیجه گرفت جنسیت مأموران مالیاتی بر  تشخیص مالیات اثر دارد. همچنین 
جنسیت مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد و با وصول مالیات رابطه ی مستقیم دارد و 
احتمال اینکه وصول مالیات با وجود جنسیت بروز کند ۱,۰۰۰ بار بیشتر از این احتمال در زمانی که از دیدگاه مأموران 
مالیاتی جنسیت وجود نداشت می باشد. در نتیجه به علت نقش های جنسی انتصابی و جامعه پذیری جنسیتی متفاوت 

می توان ننتیجه گرفت جنسیت مأموران مالیاتی بر  وصول مالیات اثر دارد.
 بومی بودن مأموران مالیاتی نیز بر تشخیص مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد. یعنی مأموران مالیاتی بومی با 
توجه به شناخت دقیق از جامعه خود و مؤدیان مالیاتی می توانند به درستی مالیات را تشخیص دهند. در نتیجه هرچه 
بومی بودن مأموران مالیاتی افزایش یابد تشخیص مالیات  هم  با دقت بیشتری انجام می شود پس بومی بودن مأموران 
مالیاتی با تشخیص مالیات رابطه ی مستقیم دارد . همچنین بومی بودن مأموران مالیاتی بر وصول مالیات تأثیر مثبت 
و معناداری دارد.  با توجه به اشرافیت مأموران بومی در منطقه خود و شناخت دقیق از مؤدیان می توانند بر وصول 
مالیات تأثیر بیشتر داشته باشند. در نتیجه بومی بودن با وصول مالیات رابطه ی مستقیم دارد و احتمال اینکه وصول 
مالیات با وجود بومی بودن بروز کند ۰/۴5۱ بار بیشتر از این احتمال در زمانی که از دیدگاه مأموران مالیاتی بومی 
بودن وجود نداشت می باشد. در نتیجه استفاده از سرمایه انسانی بومی و توجه به توانمندی آنها به دلیل داشتن حسن 
تعهد وتعلق به وطن خود مزایا زیادی دارد وحتی نیروی انسانی بومی دارای اثر بخشی ، دلسوزی و تعهدی باالیی 
نیز هستند. که این مسئله طبق ماده۴7 قانون  5ساله ششم به یک تکلیف مبدل شده و چنانچه دستگاهی از بیرون 
نیروی کار خود را جذب کند خالف قانون عمل کرده است. که این امر در مورد مأموران مالیاتی دخیل در امر وصول 

مالیات نیز صادق است. نتایج این تحقیق با پژوهش باسوم و همکاران  )2۰۱7(، در اسپانیا همسو می باشد. 
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6- منابع:
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اختیاری و مدل درآمد اختیاری برای کشف مدیریت سود . شماره 23. صص ۱7-۴۰.
ازی،مدیریت سود و حاکمیت شرکتی  نظریه های  به کارگیری  ،عرب کیاسری،محسن. )۱388(.  عبدی،سامان 
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بررسی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی
 مودیان  مالیات بر ارزش افزوده اداره کل

 مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران

احمد آخوندی1
مینا جمشیدی2

علی خطیری علیائی3

چکیده
شناسایی مشکالت، اصالح و بهبود روش های اجرایی مالیات ها در هر منبعی می تواند افزایش وصول مالیاتها و 
همچنین کاهش هزینه وصول مالیات را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر یکی از  مهمترین منابع وصول مالیات در 
جهان، مالیات بر ارزش افزوده می باشد. از جمله موارد مهم در منبع مالیات بر ارزش افزوده تمکین مالیاتی مودیان 
این منبع می باشد. اگر تمکین مالیاتی را پایبندی داوطلبانه مودیان به قوانین مالیاتی و تکالیف مالیاتی بدانیم یکی از 

راه های افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق اهداف درآمدی دولت تالش برای تمکین مالیاتی می باشد.
مقاله حاضر حاصل پژوهش میدانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ماموران مالیاتی  شاغل  در اداره 
کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی مودیان  
مالیات بر ارزش افزوده اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران پرداخته می شود و متناسب با نتایج تجزیه و 

تحلیل، پیشنهادهای ارائه می گردد.

واژه های کلیدی:تمکین مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، فرهنگ مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی

۱( دکتری مدیریت مالی، مدرس دانشگاه
2( استادیار دانشگاه، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

3( کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه
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1- مقدمه
بی گمان اهمیت و تأثیر مالیات در حیات و چرخه ی اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست و همه ی اقتصاد 
دانان دنیا بر این باورند که درآمدهای مالیاتی از مطمئن ترین درآمدهای دولت است. مالیات بر ارزش افزوده از انواع 
مالیاتهای غیر مستقیم است که با گذشت مدت زمان کوتاهی از شکل گیری آن بصورت گسترده در سطح جهان 
گسترش یافته است و هم اکنون کشورهای زیادی در دنیا از سیستم مالیات بر ارزش افزوده استفاده می نمایند. به 
نحوی که در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده،  مهمترین مالیات غیر مستقیم در کشورهای در حال توسعه و توسعه 

یافته تبدیل شده است.
گسترش سریع مالیات بر ارزش افزوده در جهان نشانه بارز کارایی و وجود نقاط قوت فراوان در این نوع مالیات می 
باشد . گسترش پایه مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی دولت و ایجاد نظام نگهداری اطالعات به صورت دقیق و 
شفاف به منظور مقابله با شکل گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق از  مهمترین محاسن این نوع مالیات می باشد. وجود 

این مزایا سبب گردید که کشور ما از سال ۱387 قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نماید.
نظام  است.  داوطلبانه  تمکین  و  اظهاری  خود  رویکرد  مالیات  کارآمد  وصول  برای  رویکرد  ترین  مطلوب  امروزه 
مالیاتی به نحوی به فعالیت های اقتصادی گره خورده است که در یک نظام اقتصاد سالم تقریبا تمام هزینه های 
عمومی دولت توسط فعالیتهای اقتصادی و فعاالن اقتصادی آن کشور از محل درآمد های مالیاتی تامین می گردد.

)اسداله زاده، ۱38۴:۱5۰( الزم است سازمان های مالیاتی به عنوان متولیان وصول مالیات با ترغیب مؤدیان به انجام 
تکالیف و تعهداتشان درآمد های مالیاتی را افزایش دهند . در تحقیق حاضر سعی می شود با استفاده از روش تحقیق 
و مطالعات نظری این موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا به نتایج علمی رسیده و پیشنهاداتی جهت بهبود روند 

ارائه شود.
ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه 
به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطالعات و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در 

انتها نیز واژه ها و اصطالحات تخصصی تعریف می شود. 

2- چارچوب نظری و مدل مفهومی
جکسن و میلرن )۱986(پس از انجام بررسی جامعی بر روی ادبیات تمکین مالیاتی، چهارده عامل مهم و مؤثر 
بر تمکین مالیاتی را که توسط پژوهشگران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته بودند، شناسایی و معرفی کردند. فیشر و 
همکارانش )۱992(این عوامل چهارده گانه را به چهار گروه عمده طبقه بندی نمودند. در مدل تمکین مالیاتی فیشر 

و همکارانش، چهار گروه عمده عوامل مهم و موثر بر تمکین مالیاتی عبارتند از :  
-۱ متغیر های جمعیت شناختی )سن، جنسیت و تحصیالت(

-2 فرصت های عدم تمکین )میزان درآمد، منبع درآمد و نوع حرفه(
-3 نگرش ها و ادراکات ) عدالت سیستم مالیاتی و تاثیر محیط(

-۴ ساختار/ سیستم مالیاتی )پیچیدگی سیستم مالیاتی، احتمال کشف عدم تمکین و جرائم و نرخ های مالیاتی( 
از این رو مدل تمکین فیشر )شکل ۱( چارچوبی برای درک و فهم اثر مولفه های اجتماعی – اقتصادی و روان 

شناختی بر تصمیم های مودیان در خصوص تمکین فراهم می کند. )چاوو و لیوونگ،3۴:2۰۰9-38(. 
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چاوو و لیونک )2۰۰9( از طریق دخالت دادن فرهنگ به عنوان یک متغیر محیطی بسیار مهم و همچنین تاثیر 
متقابل فرصت های عدم تمکین و ساختار / سیستم مالیاتی بر تمکین مالیاتی، مدل فیشر را تعدیل نمودند. مدل ارائه 

شده توسط آن ها به شرح شکل )2( است.

شکل)۱( مدل تمکین فیشر و همکاران

شکل )2( مدل تعدیل شده تمکین فیشر و همکاران
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3- پیشینه تحقیق
برابر جستجو و بررسی های به عمل آمده از کتابخانه های برخی دانشگاههای آزاد و دولتی و کتابخانه ملی  ایران 
و همچنین جستجو در محیط اینترنت مشخص گردید: در زمینه مشکالت و موانع مالیات بر ارزش افزوده  تحقیقات 

مختلفی در ایران صورت گرفته است :
3-1- پیشینه داخلی

- رضایی و نعیمی حشکوایی )۱386( در پژوهشی به بررسی تاثیر اصالحات جرایم مالیاتی در قانون مالیات های 
مستقیم بر تمکین مالیاتی پرداختند و نتایج پژوهش آنها بیانگر اثر مثبت اصالحات جرائم مالیاتی در قانون مالیات 

های مستقیم بر تمکین مالیاتی، خود اظهاری و شفاف سازی اطالعات مالی است.
- موسوی جهرمی و همکاران )۱388( طی پژوهشی نشان داده اند که با افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی افزایش و تمکین مالیاتی کاهش خواهد یافت. گفتنی است با افزایش احتمال 
رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی و افزایش نرخ جریمه در مواردی که پرونده های مالیاتی رسیدگی نمی شوند، تمکین 

مالیاتی افزایش خواهد یافت. 
- زایر)۱388( معتقد است که پیچیدگی نه تنها روی هزینه های تمکین داوطلبانه مالیات دهندگان و فرار مالیاتی 
اثر گذار است بلکه مانع بزرگی در برابر عدالت و کارایی سیستم مالیات بر درآمد قلمداد می شود که مقوله ای فراتر 
از هزینه های اداری و تمکین است. از این رو یکی از چالش های اساسی نظام مالیاتی کشور ساده سازی مالیات در 

مفهوم کلی و ساده سازی قوانین و مقررات مالیاتی در مفهوم محدود آن است.
رسولی شمیرانی و اسداله زاده بالی)۱386( به بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی به عنوان یک عامل مهم و 
مؤثر بر تمکین داوطلبانه مالیاتی پرداختند. به موجب نتایج بدست آمده حاصل از این بررسی، داشتن فرهنگ مالیاتی 
مطلوب مستلزم اصالح فرهنگ سازمانی از دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی است. گفتنی است که عوامل درون 
سازمانی اصالح فرهنگ سازمانی به دو گروه عوامل مدیریتی و عوامل انسانی و عوامل برون سازمانی به دو گروه عوامل 

فرهنگی در جامعه و عوامل اقتصادی دسته بندی شده اند. 

شکل )3(:مدل مفهومی تحقیق



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

298  

عرب مازار و همکاران )۱39۰( با توجه به این که سطح تمکین مالیاتی با هیچ نظریه یا مدل خاصی 
اندازه گیری نشده اما با استفاده از مدل فیشر و افزودن متغیر های دیگر چارچوب نظری برای پژوهش ها 

در زمینه تمکین مالیاتی مؤدیان متذکر شدند.
3-2- پیشینه خارجی

چان و همکاران )2۰۰۰(به بررسی اثر تفاوت های فرهنگی و ساختار نظام مالیاتی بر تمکین مؤدیان مالیاتی 
هنک کنگ و ایالت متحده امریکا پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که تالش ها در راستای بهبود تمکین مالیاتی 

باید متناسب با سیستم مالیاتی و فرهنگ حاکم بر مالیات دهندگان باشد.
طی پژوهشی در کره جنوبی ، پارک و هایون )2۰۰3( با انجام بررسی بر روی داده های تجربی نشان دادند که 

سطح درآمد مؤدیان بر درجه تمکین آن ها موثر نیست.
بلونثورن  و کوپلن )2۰۰8( مدلی برای تمکین مالیاتی بر اساس رابطه بین تمکین با فرصت مؤدیان برای عدم 
تمکین، باورهای اخالقی و ارزش های اجتماعی ارائه نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان می داد که از نظر مؤدیان با 
فرصت های زیاد برای عدم تمکین )این افراد از فرار مالیاتی بهره مند می شوند(، در مقایسه با مؤدیانی با فرصت های 
کم برای عدم تمکین، فرار مالیاتی به میزان کمتری غیر اخالقی تلقی می شود. همچنین، باورهای اخالقی تا اندازه 

ای به طور غیر مستقیم بر رابطه بین فرصت برای عدم تمکین
)ارزش های اجتماعی( و کم اظهاری اثر گذار است.

نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد که با افزایش میزان درآمد افراد، فرار مالیاتی افزایش 
می یابد )هستن وتران2۰۰۱(.  

4- فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق به شرح ذیل می باشد:

۴-۱- فرضیه های  اصلی:
الف( فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران تاثیر دارد.

ب( سیستم/ ساختار مالیاتی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران تاثیر دارد.
ج( فرصت های عدم تمکین مالیاتی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران مؤثر 

است.

4-2- فرضیه های  فرعی:
الف( عوامل مدیریتی )سبک مدیریت، خطی و مشی های کارآمد، مهارت( بر فرهنگ مالیاتی مودیان اداره کل 

مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران مؤثر است.
ب( عوامل انسانی )رفتار کارکنان، احترام متقابل، آموزش نیروی انسانی(  بر فرهنگ مالیاتی مودیان اداره کل 

مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران مؤثر است.
ج( عوامل فرهنگی )پختگی فرهنگی، عدالت مالیاتی، معرفی مؤدیان نمونه(  بر فرهنگ مالیاتی مودیان  اداره کل 

مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران  مؤثر است.
د( عوامل اقتصادی )عادالنه بودن توزیع شرایط اقتصادی، وضعیت تورم، خطی مشی های اقتصادی دولت( بر 

فرهنگ مالیاتی مودیان اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران مؤثر است.
ه( رسمیت، تمرکز و پیچیدگی بر ساختار/سازمان مالیاتی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران مؤثر است.
و( میزان درآمد و نوع حرفه بر فرصت های عدم تمکین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران مؤثر است.

5- روش تحقیق
از آنجا که هدف از انجام این تحقیق توصیف شرایط و پدیده های مورد بررسی به منظور شناخت بیشتر شرایط 
موجود و یاری رساندن  به اجرای کامل می باشد این تحقیق را بر اساس نحوه گردآوری داده های مورد نظر می توان 

در زمره تحقیقات توصیفی به شمار آورد.
تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف تحقیق کاربردی و از نظر طبقه بندی برحسب روش 

تحقیق،  از نوع پیمایشی  است.
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6- جامعه آماری و  روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
تهران مشتمل  مالیاتی شهر  اداره کل  مالیاتی  مامورین  از  آماری  پژوهش مورد نظر متشکل  جامعه 
نمایند. در حوزه  این مامورین مالیاتی در دو  بخش حسابرسی و خدمات فعالیت می  باشد.  نفر می  بر 288 
حسابرسی مامورین مالیاتی به تشخیص مالیات می پردازند و بعد از آن پرونده ها جهت صدور برگ قطعی و وصول 

مالیات به حوزه های خدمات ارسال می گردد.
6-۱- جامعه آماری

6-1-1- جامعه آماری از لحاظ محدوده جغرافیایی 
از آنجایی که ادارات کل امور مالیاتی در سطح کشور وظیفه وصول مالیات را به عهده دارند لذا انتخاب جامعه 
آماری از لحاظ محدوده پژوهش حائز اهمیت است. با توجه به این که انتخاب محدوده جغرافیایی منابع مالیاتی را 
نیز تحت تاثیر قرار می دهد لذا انتخاب اداراتی که سهم بیشتری در وصول منبع مالیات بر ارزش افزوده دارند تعمیم 
نتایج را به نحو بهتری امکان پذیر می سازد. هرچند نمی توان عامل دسترسی به پرونده های مالیاتی را  بی اهمیت 
فرض کرد علی ایحال به جهت انتخاب محدوده جغرافیایی مناسب با توجه به موارد فوق اداره کل امور مالیات بر ارزش 
افزوده شهر تهران به عنوان محدوده جغرافیایی انتخاب و کلیه کارشناسان ارشد، روسای گروه مالیاتی و روسای ادارات 

امور مالیاتی شاغل در اداره کل ارزش افزوده شهر تهران  به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیدند.
6-۱-2- جامعه آماری از لحاظ محدوده زمانی

انتخاب قلمرو زمانی به طوری که تا حد امکان به زمان حال نزدیک باشد  در نظر گرفته شده است بنابراین زمان 
انجام تحقیق نیمه اول سال ۱397 و قلمرو زمانی تحقیق زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه شهریورماه سال یاد 

شده  می باشد.
6-2- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 

در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ایی نسبی و تصادفی استفاده شده است به منظور همگن کردن جامعه 
آماری بر اساس کارشناسان ارشد و روسای گروه مالیاتی و روسای ادارات امور مالیاتی، اداره کل مالیات بر ارزش 
افزوده شهر تهران طبقه بندی شده است. برای بیشتر کردن ثبات نمونه و جامعه و افزایش دقت نمونه برداری برای 
برآورد پارامترهای جامعه و دخالت دادن ویژگیهای جامعه در نمونه، در روش نمونه گیری گروهی جامعه به دو گروه 
متجانس تقسیم و هرگروه از افرادی تشکیل می شود که دارای ویژگیهای مشابه هستند پس از تقسیم جامعه به 
گروههای متجانس تعداد نمونه نسبت به هر گروه مشخص شده سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 

تعداد عناصر مورد نیاز از هر گروه انتخاب خواهد شد. 
با توجه به این که تعداد جامعه آماری تحقیق معلوم است بنابراین برای برآورد کردن حجم نمونه از فرمول برآورد 

حجم نمونه برای جامعه معین استفاده شده است.
جهت تعیین حجم نمونه الزم، از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده خواهد گردید.

که در آن :                                                                                                                        
n : حداقل حجم نمونه
N :حجم جامعه آماری

P : نسبت توزیع صفت در  جامعه که در این تحقیق ۰/5 برای آن در نظر گرفته شده است 
   :مقدار بدست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد که در این تحقیق با مقدار خطای۰/۰5 عدد۱/96   

تعداد مامورین مالیاتی در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران288 نفر می باشد نمونه مورد بررسی با 
جایگذاری در فرمول جامعه محدود به تعداد ۱6۴نفر می باشد.
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7-  ابزار  و روش گردآوری داده ها و  اطالعات 
7-1- کتابخانه و بررسی اسناد و مدارک

به منظور گردآوری اطالعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است که با 
مطالعه کتب، نشریات و سایت های اینترنتی این اطالعات استخراج شده است. جهت جمع آوری 

از منابع موجود و معتبر استفاده شده است. اطالعات مربوط از طریق  داده های مربوط به متغیرهای پژوهش 
مشاهده و بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده های مالیاتی اداره کل ارزش افزوده شهر تهران در دسترس قرار 
گرفته است. اطالعات مذکور عمدتاً در تدوین مبانی نظری تحقیق و همچنین به عنوان مبنایی در طراحی سواالت 

پرسشنامه تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند.
7-2- پرسشنامه

یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق پرسشنامه  است. پرسشنامه  این 
تحقیق بر مبنای تجربه و اطالعات اینجانب در کادر تشخیص مالیات ، مصاحبه با خبرگان مالیاتی و بررسی اسناد و 

مدارک کتابخانه ایی تهیه و تنظیم گردیده است.

8- روش تجزیه و تحلیل اطالعات
روش های تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

الف- آمار توصیفی: در این بخش جداول توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی مانند میانگین، میانه، مد مربوط به 
پاسخ های پرسشنامه بررسی گردیده است.

ب- آمار استنباطی:
روش آمار استنباطی در این تحقیق با توجه به اینکه از آزمون کلموگروف اسمیرنوف داده ها نرمال نبوده، بنابراین 
به دلیل غیر نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون غیر پارامتریک استفاده نمودیم . برای بررسی تاثیر متغیر مستقل بر 

متغیر وابسته از آزمون کا اسکوئر و برای بررسی شدت تاثیر از ضریب توافقی استفاده نمودیم.   

9- آزمون فرضیه ها
۱- فرضیه اول:عوامل فرهنگی بر تمکین تاثیر می گذارد.

فرضیه صفر)H۰( :عوامل فرهنگی بر تمکین تاثیر نمی گذارد.
فرضیه تحقیق)H۱( :عوامل فرهنگی بر تمکین تاثیر می گذارد.

جدول)۱(- نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول

متغیرهای فرعیعوامل فرهنگیعوامل اقتصادیعوامل انسانیعوامل مدیریتی
کای دو169.182124.133104.93397.333

درچه آزادی11101010
معناداری.000.000.000.000
جمع165165165165
ضریب توافقی0.710.660.620.61
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همانگونه که مالحظه می شود مقدار کا اسکوئر محاسبه شده برابر۱69،۱2۴ و... و مقدار بحرانی کای 
اسکوئر  درسطح خطا ی 5 درصد و درجه آزادی۱۱ وm(×)۱-r( =۱۰-۱( بترتیب مساوی ۱9,67، ۱8,3۰ 
می باشد این مقدار در مقایسه مقدار بحرانی جدول بیشتر می باشد وآماره آزمون در ناحیهH۱ قرار می 
گیرد لذا فرض مخالف مبنی بر عدم تاثیر مستقل بر متغیر وابسته رد و فرض تحقیق تایید می گردد. بنابر 
این با اطمینان 95 درصد می توان گفت که عوامل فرهنگی بر تمکین مالیاتی تاثیر می گذارد و ضریب توافقی 
عوامل مدیریتي اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران ۰,7۱می باشد این بدان معنا است که شدت تاثیر عوامل 
مدیریتي بر تمکین مالیاتی خیلی زیادمی باشد و این تحلیل را بطور مشابه برای سایر عوامل فرهنگی نشان می دهد 

که شدت تاثیر گذاری بر تمکین مالیاتی نسبتاً قوی می باشد.

2- فرضیه دوم : ساختار سازمانی بر تمکین تاثیر می گذارد.
فرضیه صفر)H۰( : ساختار سازمانی بر تمکین تاثیر نمی گذارد.

فرضیه تحقیق)H۱( : ساختار سازمانی بر تمکین تاثیر می گذارد.

همانگونه که مالحظه می شود مقدار کا اسکوئر محاسبه شده برابر۱۱6،۱۱۱و... و مقدار بحرانی کای اسکوئر  در 
سطح خطای 5 درصد و درجه آزادی۱2،۱۱ وm(×)۱-r( =8-۱( به ترتیب مساوی 2۱,۰2 ،۱9,67،

۱5,5۰ می باشد. این مقادیر در مقایسه مقدار بحرانی جدول بیشتر می باشد و آماره آزمون در ناحیهH۱ قرار 
می گیرد. لذا فرض مخالف مبنی بر عدم تاثیر مستقل بر متغیر وابسته رد و فرض تحقیق تایید می گردد.

بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت که ساختار سازمانی بر تمکین مالیاتی تاثیر می گذارد و ضریب 
توافقی پیچیدگی و رسمیت اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران ۰,6۴می باشد این بدان معنا است که شدت 
تاثیر پیچیدگی و رسمیت بر تمکین مالیاتی زیادمی باشد و این تحلیل را بطور مشابه برای سایر ساختار سازمانی نشان 

داد که شدت تاثیر گذاری بر تمکین مالیاتی نسبتاً قوی می باشد.

3- فرضیه سوم: :فرصت های عدم تمکین بر تمکین تاثیر می گذارد.
فرضیه صفر)H۰( :فرصت های عدم تمکین بر تمکین تاثیر نمی گذارد

فرضیه تحقیق)H۱( :فرصت های عدم تمکین بر تمکین تاثیر می گذارد.

جدول)2(- نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم

جدول)3(- نتایج مربوط به آزمون فرضیه سوم

متغیر های فرعیتمرکزرسمیتپیچیدگی
کای دو116.509111.873105.273

درچه آزادی12118
معناداری.000.000.000
جمع165165165
ضریب توافقی0.640.640.62

متغیر های فرعینوع حرفهدرآمد
کای دو106.95283.333

درچه آزادی74
معناداری.000.000
جمع165165
ضریب توافقی0.630.58
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کای  بحرانی  مقدار  و  برابر۱۰6و83  شده  محاسبه  اسکوئر  کا  مقدار  شود  می  مالحظه  که  همانگونه 
اسکوئر  درسطح خطا ی 5 درصد و درجه آزادی7 وm(×)۱-r(  =۴-۱( بترتیب مساوی ۱۴,۰6و9,۴8 می 
باشد این مقادیر در مقایسه مقدار بحرانی جدول بیشتر می باشد وآماره آزمون در ناحیه H۱ قرار می گیرد. 

لذا فرض مخالف مبنی بر عدم تاثیر مستقل بر متغیر وابسته رد و فرض تحقیق تایید می گردد. بنابراین با 
اطمینان 95درصد می توان گفت که فرصت های عدم تمکین بر تمکین مالیاتی تاثیر می گذارد و ضریب توافقی 

درآمد اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران ۰,63می باشد این بدان معنا است که شدت تاثیر درآمد بر تمکین 
مالیاتی زیادمی باشد و این تحلیل را بطور مشابه برای دیگر مولفه فرصت عدم تمکین نشان داد که شدت تاثیر گذاری 

بر تمکین مالیاتی نسبتاً قوی می باشد.

10- نتیجه گیری و پیشنهاد
10-1- نتیجه گیری

10-1-1- فرضیه اول :عوامل فرهنگی بر تمکین تاثیر می گذارد.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشخص گردید: از آنجا که سطح معناداری در مورد این فرضیه صفر 
بدست آمد و کمتر از ۰/۰5 می باشد، فرضیه اول تایید گردید. به این معنا که عوامل فرهنگی شامل عوامل درون 
سازمانی)عوامل مدیریتی و عوامل انسانی(و عوامل برون سازمانی )عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی( بر تمکین مالیات 

بر پایه مالیات بر ارزش افزوده تاثیر می گذارد. 
از تحقیقات همسو با این فرضیه عبارت است از رسولی شمیرانی و اسداله زاده بالی)۱386( که در آنها به بررسی 
عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی به عنوان یک عامل مهم و مؤثر بر تمکین داوطلبانه مالیاتی پرداختند. به موجب نتایج 
بدست آمده حاصل از این بررسی، داشتن فرهنگ مالیاتی مطلوب مستلزم اصالح فرهنگ سازمانی از دو بعد درون 
به دو گروه عوامل  سازمانی و برون سازمانی است. گفتنی است که عوامل درون سازمانی اصالح فرهنگ سازمانی 
مدیریتی و عوامل انسانی و عوامل برون سازمانی به دو گروه عوامل فرهنگی در جامعه و عوامل اقتصادی دسته بندی 

شده اند. 
10-1-2- فرضیه دوم :ساختار سازمانی بر تمکین تاثیر می گذارد.

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشخص گردید: از آنجا که سطح معناداری در مورد این فرضیه صفر 
بدست آمد و کمتر از ۰/۰5 می باشد، فرضیه فوق تایید گردید. به این معنا که ابعاد ساختار سازمانی  شامل پیچیدگی، 

تمرکز و رسمیت بر تمکین مالیات بر پایه مالیات بر ارزش افزوده تاثیر می گذارد. 
از تحقیقات همسو با این فرضیه عبارت است از زایر)۱388( که معتقد است پیچیدگی نه تنها روی هزینه های 
تمکین داوطلبانه مالیات دهندگان و فرار مالیاتی اثر گذار است بلکه مانع بزرگی در برابر عدالت و کارایی سیستم 
مالیات بر درآمد قلمداد می شود که مقوله ای فراتر از هزینه های اداری و تمکین است. از این رو یکی از چالش های 
اساسی نظام مالیاتی کشور ساده سازی مالیات در مفهوم کلی و ساده سازی قوانین و مقررات مالیاتی در مفهوم محدود 
آن است. همچنین چان و همکاران )2۰۰۰( که در آنها به بررسی اثر تفاوت های فرهنگی و ساختار نظام مالیاتی 
بر تمکین مؤدیان مالیاتی هنک کنگ و ایالت متحده امریکا پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که تالش ها در 

راستای بهبود تمکین مالیاتی باید متناسب با سیستم مالیاتی و فرهنگ حاکم بر مالیات دهندگان باشد.
10-1-3- فرضیه سوم: فرصت های عدم تمکین بر تمکین تاثیر می گذارد.

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشخص گردید: از آنجا که سطح معناداری در مورد این فرضیه صفر 
بدست آمد و کمتر از ۰/۰5 می باشد، فرضیه فوق تایید گردید. به این معنا که فرصت های عدم تمکین شامل میزان 

درآمد و نوع حرفه مؤدیان بر تمکین مالیات بر پایه مالیات بر ارزش افزوده تاثیر می گذارد. 
از تحقیقات همسو با این فرضیه عبارت است از پژوهشی در کره جنوبی، پارک و هایون )2۰۰3( با انجام بررسی بر 
روی داده های تجربی نشان دادند که سطح درآمد مؤدیان بر درجه تمکین آن ها مؤثر نیست. همچنین نتایج پژوهش 

های مختلف نشان می دهد که با افزایش میزان درآمد افراد، فرار مالیاتی افزایش 
می یابد )هستن وتران2۰۰۱(. همچنین فرصت عدم تمکین برای افراد دارای مشاغل آزاد )هستن و تران2۰۰۱ 
؛ فلدستاد و سمبوجا ، 2۰۰۱ ؛ وریچاردسن،2۰۰6( و نیز اشخاصی که منابع درآمدی آنها به گونه از سیستم مالیاتی 

مخفی می ماند، بیشتر است.
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10-2- پیشنهادات تحقیق :
در این تحقیق با توجه به نتایج حاصله، پیشنهادات تحقیق در قالب پیشنهاداتی مبنی  بر  تحقیق و پیشنهاداتی 

جهت تحیقات آتی ارائه می گردد: 
10-2-1- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق

10-2-1-1- فرضیه اول :عوامل فرهنگی بر تمکین تاثیر می گذارد.
سبک مدیریت، خط و مشی های کارآمد مدیریتی  و مهارت مدیران بعنوان عوامل مدیریتی می بایستی تقویت 
گردد و با آموزش کارکنان و آگاهی دادن آنها از آیین نامه ها  و روش ها بعنوان عوامل انسانی موجب تمکین مالیاتی 
مؤدیان می گردد. عادالنه تر کردن توزیع شرایط اقتصادی، مهار تورم و استفاده از خط مشی های مطلوب اقتصادی 
دولت بر تمکین مالیاتی می تواند اثر بگذارد.همچنین با تقویت فرهنگ مالیاتی از طریق آموزش و عدالت در اخذ 

مالیات و با تشویق مؤدیان خوش حساب موجبات ارتقا تمکین مالیاتی را فراهم سازند.
10-2-1-2- ساختار سازمانی بر تمکین مالیاتی تاثیر می گذارد.

استقرار واحد های خدمات و رسیدگی در کنار هم موجب سهولت در فرایند انجام کار و بهتر شدن نحوه ارائه 
خدمات به مؤدیان خواهد شد . در هر سازمانی برای برقراری ارتباط میان سطوح مختلف سازمان می بایست ساختار 
رویه  و  پذیرد. وجود دستورالعمل ها  ارتباطات سریعتر صورت  تا  از سطوح سازمان کاست  و  تر شده  پهن  سازمان 
های مکتوب در سازمان و استفاده مدیران و کارکنان از آنها می تواند در کیفیت ارائه خدمات مؤثر باشد. همچنین 
با مشارکت دادن کارکنان و دادن اختیار به آنها که موجب عدم تمرکز در سازمان می شود ارائه خدمات به مؤدیان  

سریعتر انجام پذیرد.
10-2-1-3- فرصت های عدم تمکین بر تمکین مالیاتی تاثیر می گذارد.

با باالتر رفتن درآمد مؤدیان فرار مالیاتی آنها افزایش می یابد بنابراین با فراهم نمودن ساز و کارهای اجرایی و 
تشویق مؤدیان به پرداخت مؤدیان و همچنین با ابراز درآمد مؤدیان به طور شفاف از طریق استقرار سیستم های خرید 
و فروش در هر یک از واحد های کسب و کار مؤدیان موجبات عدم تمکین آنها را رقم بزنند. با وجود برخی حساسیت 
ها بر روی برخی واحد های کسب و کار که دارای فروش باالیی می باشد و اعمال کنترل بر روی آنها می توان از عدم 

تمکین آنها جلوگیری بعمل آورد.

جدول)۴(-خالصه  نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

سطح تایید/ ردفرضیه
تحقیقات همسومعناداری

عوامل مدیریتی)سبک مدیریت،خطی و مشی های کارآمد،مهارت( بر 
 شمیرانی و اسداله زاده بالی)1386( 0تاییدفرهنگ مالیاتی موثر است.

عوامل انسانی)رفتار کارکنان،احترام متقابل،آموزش نیروی انسانی(  بر 
 شمیرانی و اسداله زاده بالی)1386( 0تاییدفرهنگ مالیاتی موثر است.

عوامل فرهنگی)پختگی فرهنگی،عدالت مالیاتی،معرفی مودیان نمونه(  بر 
 شمیرانی و اسداله زاده بالی)1386( 0تاییدفرهنگ مالیاتی موثر است.

عوامل اقتصادی)عادالنه بودن توزیع شرایط اقتصادی،وضعیت تورم،خطی 
 شمیرانی و اسداله زاده بالی)1386( 0تاییدمشی های اقتصادی دولت( بر فرهنگ مالیاتی موثر است.

 شمیرانی و اسداله زاده بالی)1386( 0تاییدعوامل فرهنگی بر تمکین تاثیر می گذارد.

زایر)1388( وچان و همکاران )۲000( 0تاییدرسمیت ، تمرکز و پیچیدگی بر ساختار/سازمان مالیاتی موثر است.

زایر)1388( وچان و همکاران )۲000( 0تاییدساختار سازمانی بر تمکین تاثیر می گذارد

پارک و هایون )۲003( و)هستن 0تاییدمیزان درآمد و نوع حرفه بر فرصت های عدم تمکین موثر است.
وتران۲001(.

پارک و هایون )۲003( و)هستن 0تاییدفرصت های عدم تمکین بر تمکین تاثیر می گذارد.
وتران۲001(.
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10-2-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی :
از آنجایی که این پژوهش در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده در شهر تهران انجام پذیرفت پیشنهاد 
می شود عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ارزش افزوده در سطح استان تهران وهمچنین در سطح سایر استان 

ها انجام پذیرد.
این پژوهش سه عامل اصلی از عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی را مورد بررسی قرار داد بنابر این توصیه می گردد 

سایر عوامل دیگر که در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفت بررسی گردد.

فهرست منابع 
۱- آذر،مومنی؛عادل،منصور؛)۱388(. »آمار و کاربرد آن در مدیریت« جلد دوم. تهران. انتشارات سمت

2- پناهی ، محمد قاسم و طهماسبی بلداجی ، فرهاد و نکوآمال کرمانی ، مرجان .)۱389(.« راهنمای کاربردی- 
عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف قانونی مودیان .تهران : سازمان امور مالیاتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده 
3- پور قاز ، عبدالغفور .)۱38۴( .« بررسی نقش مالیات بر ارزش افزوده در افزایش درآمد مالیاتی کشور ». تهران 

: پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
۴- حسینی ، احمد .)۱377(.« مالیات بر ارزش افزوده با هدف تحول نظام مالیاتی ایران » .تهران : پایان نامه 

کارشناسی ارشد دانشکده امور اقتصادی 
5- دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی ، سازمان امور مالیاتی کشور .)۱387(.« انجام و فرجام قانون مالیات بر 

ارزش افزوده ... تا رسیدیم به امروز. تهران :چاپ اول 
6- سازمان امور مالیاتی ، پژوهشنامه مالیات و توسعه، جلد پنجم، دفتر مطالعات و تحقیق پاییز۱386

7- عرب مازار علی اکبر )۱37۴(«مدیریت نوین مالیاتی«فصل نامه مالیات شماره نهم )تابستان۱37۴( 
عرب مازار، فصلنامه مالیات شماره ۱8، سال۱388،   2۴(

 /http://rc.majlis.ir/fa/law/show 8- سایت مرکز پژوهش های مجلس
http://www.intamedia.ir/Chart.aspx 9- سایت سازمان امور مالیاتی
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 Investigate the factors affecting the tax compliance
by VAT payers in Tehran

Ali Khatiri3 Ahmad Akhoundi1 
Mina Jamashidi2

Abstract
Identify problems, improve procedures for each resource taxes can increase 

tax collection and reduce the cost of the levy to be followed. Now one of the most 
important resources in the world, VAT is a tax-collector. Among the most important 
source of VAT Tax compliance is taxpayers of  This  resource . If tax compliance  to 
be voluntarily compliance of Taxpayers with the tax laws and obligations, One of the 
ways of increasing tax revenues and achieving revenue targets government is trying 
to tax compliance. This article is the result of field research. The statistical population 
is included all tax officers working in the Directorate of VAT in Tehran. The present 
study examines the factors affecting tax compliance of VAT payers in Tehran VAT 
Administration. And The   suggestions will be presented according to the analysis 
results.

Keywords: tax compliance, VAT, Tax culture, Tax returns.

1) MA in Public Administration
2) Department Faculty Member of Management
3) MA in Public Administration
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بررسی نظام مالیاتی ایران
 و نحوه ورود مالیات های اسالمی به نظام مالیاتی

 )مطالعه موردی شهرستان زابل(

فضل اله پیری1
محمدرضا پیری2

مجید دهمرده3

چکیده
هدف: بررسی نظام مالیاتی ایران و نحوه ورود مالیاتهای اسالمی به نظام مالیاتی از منظر کارکنان سازمان امور 

مالیاتی شهرستان زابل مي باشد. 
روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است؛ جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان سازمان امور 
مالیاتی به تعداد ۱27 نفر در نظر گرفته شد که به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند، ابزار پژوهش پرسشنامه 
محقق ساخته براساس متغیر های اصلی تحقیق بر پایه طیف لیکرت بوده که براي تعیین روایی پرسشنامه از روایي 
صوری و محتوایی و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد، که برابر ۰,8۱7 محاسبه و برای آزمون فرضیه های 

پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای و فریدمن استفاده گردید. 
آزمون فرضیات: نتـایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ورود خمس و زکات بر نظام مالیاتی در 
شهرستان زابل تاثیر معناداری)P<%5( دارد. و مقایسه میانگین رتبه های نشان می دهد که مالیات های اسالمی 
داراي باالترین اولویت  و نظام مالیاتی فعلی در اولویت بعدي  مي باشد . در نهایت پیشنهاد شد که در جهت افزایش 
آکاهی جامعه از نظام مالیاتی، بهتر این است که درک یکسان و همگني از نظام مالیاتی اسالمی ارائه شود، خبرگان و 

فقه ها مي توانند نقش مهمي داشته باشند.

کلیدواژه ها: نظام مالیاتی، مالیات اسالمی، ایران، خمس، زکات

-۰5۴3228۰۰25- l.t.fazly@gmail.com -۱( کارشناسی ارشد اقتصاد اسالمی،حسابرس ارشد مالیاتی،دانشگاه پیام نور، اداره امور مالیاتی زابل
۰9۱55۴۴2769- زابل خیابان سی متری سام شرقی-نبش سام ۱5 کدپستی 986۱79536۱8 

2( کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی،معاونت حسابرسی مالیاتی،دانشگاه س وب،اداره امور مالیاتی زابل
3( دکتری اقتصاد کشاورزی، استادیار،دانشگاه پیام نور، پیام نور زابل
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بیان مساله
امروزه در اکثر کشورهاي جهان از درآمدهاي مالیاتي به عنوان یک منبع قابل اطمینـان بـراي پوشـش دادن 
هزینههاي جاري دولت از قبیل بهداشت، آموزش، امنیت و رفاه استفاده مـيشـود. بنـابراین اکثـر کشورها درصدد 
افزایش این درآمدها به طرق مختلف از جمله اصالح شیوههاي اجرایي نظیـر افـزایش پایههاي مالیاتي، سادهسازي 
داوطلبانه،  پرداختهاي  به  میل  افزایش  راه  از  نیـز  و  مالیـات  تشـخیص  مکـانیزهنمـودن  مالیـاتي،  ومقررات  قوانین 
ميباشند. اگر چه در زمینه اول اقدامات موثر و در خـور توجـهاي در ایران به عمل آمده است )سـازمان امـور مالیـاتي 

کشـور، ۱39۱(
ساختار فعلی نظام مالیاتهای متعارف و اسالمی درایران سبب ایجاد ناهماهنگی وناهمگونی در حوزه اجرایی شده 
است که از جمله آنها می توان به:پرداختهای موازی و گاها چندگانه مالیاتهای متعارف واسالمی توسط مردم ،کم 
توجهی بخشی از جامعه به پرداخت وجوهات شرعی و بخشی دیگر به مالیات،وغفلت از دو منبع مهم از مالیاتهای 
اسالمی  یعنی زکات و خمس در تامین بودجه و به تبع کاهش وابستگی درآمدهای نفتی  و غیره اشاره کرد. بنابراین 
یکي از معضالت و مشکالت موجود در نظام مالیات کنوني که نتیجه اتخاذ این نگاه موازي به نظام مالیاتي است، 
برخورد دوسویه با افراد متدین و مذهبي است. درحاليکه انتظار ميرود در یک نظام مالیاتي مبتني بر اصول اسالمي، 
قواعد اسالمی رعایت شوند. از این رو در تحقیق مقاله بر آنیم تا با تبیین نگاهي مستند و مستدل مبتنبی بر قواعد 
اسالمی به حل مشکل درآمد مالیاتی بپردازیم. بنابراین سوال اصلی تحقیق اینگونه مطرح می شود که ساز و کار ورود 

خمس و زکات به نظام مالیاتی کشور باید از چه الگویی پیروی نماید؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
تاکید و ترغیب فراوان تعلیمات اسالمي بر انفاقات، صدقات مسـتحبي، خیـرات و اوقـاف )کمـکهـاي اختیاري( 
نشان ميدهد که در اسالم، نقش مردم در ایجاد توازن ثروت قابل توجه است. از اینرو دولت باید در سیاستها و 
تصمیمات خود آن را بهطور مناسبي لحاظ نماید. از طرفي دولت ها سعي دارند تا از تصديگري خود کاسته و مردم را 
در هزینههاي مربوط به خود شریک کنند. بنابراین وجوهات شـرعي در برابر مالیات قرار ندارند بلکه باري را از دوش 
دولت بر ميدارند. پس بهتر است دولت با برنامهریزي مناسب، سعي کند نظام مالیاتي به گونهاي تنظیم شود که نه 
تنها بار واجب مالي )شرعي و قانوني( بـر دوش مردم متدین سنگیني نکند بلکه زمینه ترغیب مردم و تالش براي رفع 
دغدغـه پرداخـت مالیـات مضاعف توسط متدینین نیز، فراهم آید. همچنین از آنجایی که اهمیت مبحث مالیات ها و 
درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست.وجود نظریه های متفاوت اقتصادی در زمینه مالیاتها 
توجه ویژه ای را برای انتخاب یک الگوی مالیاتی مناسب در اقتصاد ایران را می طلبد.اعتقاد مسلمانان به کامل بودن 
دین اسالم و دستورات این آیین الهی و همچنین وجود مباحث اقتصادی در صدر اسالم اهمیت خاصی را به قوانین 
اسالم داده است این تحقیق روند پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را طرح ریزی می کند. در همین راستا 
از احکام خمس و زکات که در حال حاضر از شمول جامع تری برخوردار هستند استفاده می شود قوانین اقتصادی 
استخراجی از خمس و زکات و مقایسه آن با سیستم های مالیاتی موجود سیستم مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان 
مناسب ترین سیستم مالیاتی حال حاضر معرفی کرده است. نرخ های مالیاتی نیز از نسبتهای تعلق خمس و زکات 
و موارد وجوب آنها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که اجرای یک سیستم مالیاتی در ایران تنها با همکاری 
خود مردم و تعاون اجتماعی امکان پذیر است. از این جهت توجه به بعد اعتقادی این مسئله و تمرکز بر رهنمودهای 

الهی می تواند روند یک نظام مالیاتی مناسب را تسهیل کند.   
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مبانی نظری تحقیق
تعریف مالیات1 

منظور از تعریف مالیات شناخت و بیان خصوصیات آن است. در دوره هاي مختلف از تاریخ و زندگی بشر، مالیات 
و شرایط وصول آن تابعی از اوضاع واحوال اقتصادي- اجتماعي کشورها بوده است؛ به همین دلیل، دیدگاه صاحب 

نظران مالیاتی، متفاوت بوده است.
دریافت  دولت  توسط  قانون  موجب  به  که  است  یا حقوقي  اشخاص حقیقي  ثروت  و  درآمد  از  قسمتي  مالیات، 

مي شود.
امروزه با توجه به خصوصیات و اثرات مالیات در اقتصاد کنوني جوامع، تعریف زیر در مورد مالیات مورد قبول اکثر 

علماي مالیه مي باشد.
»مالیات عبارت ازسهمي است که به موجب اصل تعاون ملي و طبق مقررات موضوعه، هر یک از افراد کشور موظف 
است از درآمد یا دارایي خویش به منظور تامین هزینه هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي، سیاسي، اجتماعي کشور 

برحسب توانایي واستطاعت مالي خود به خزانه دولت بپردازد«.)جعفری لنگرودی، ۱388( .

تاریخچه مالیات 
تاریخ شکل گیری مالیات را می توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست. انسان ها برای تامین معاش 
بسامانتر و حفاظت در برابر خطرات بالیای طبیعی و حیوانات درنده زندگی فردی را ترک کردند و درقالب اجتماعات 
مختلف با امیدی افزونتر به آینده، تشکل یافتند. طبیعی است که در این زندگی جمعی پاره ای از نیازهای فردی 
می بایست از طریق اجتماع ارضا گردد. در این راستا گروهی از افراد، توانایی های جسمی یا ذهنی خویش را در اختیار 
اجتماع قرار می دادند تا چنین حوایجی بی پاسخ نماند. طبیعی است در این صورت جامعه می بایست به نحوی هزینه 
ی خدمات این گروه را بپردازد. بعدها با تکامل اجتماعات و افزایش نیازهای جمعی دریافت مالیات بصورت نقدی و 
جنسی رواج یافت. هر چه دولتها توسعه یافتند و تنوع و کیفیت خدمات عمومی گسترده تر گردید، مالیات ها پر اهمیت 
تر شدند. علی االصول دولتها بمنظور ارضا نیازهای عمومی و تحقق سیاست های کلی هر جامعه در حوزه های گوناگون 
و نیل به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کشور نیازمند منابع تامین اعتبار هستند. مالیات یکی از منابع 
مهم تامین هزینه های دولت به شمار می رود،اهمیت مالیات تا بدانجاست که عموماً منابع تامین هزینه های دولت را 

به مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می کنند)پژویان،۱39۰(.
در ایران از زمان هخامنشیان سازمان مالیاتی دقیق و دفاتر مالیاتی مرتبی وجود داشته که در دوره ساسانی تکامل 
یافته است. در زمان تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفاتر مالیاتی به زبان فارسی نگاشته می شد که این موضوع دیری 
نپایید و زبان دفاتر از فارسی به عربی تغییر کرد و مالیات نیز طبق قوانین اسالم در قالب زکات و خمس و... دریافت 
می گردید. البته پس از استقرار دولتهای ایرانی مجدداً دفاتر به زبان فارسی نگاشته شد. هر یک از این سلسله ها با شیوه 
ای خاص هزینه های کشور را تامین می کردند و نظام مالیاتی مخصوص به خود را داشتند)موسوي جهرمي، ۱386(.

در زمان پادشاهی سلسله صفویه، شاه عباس اوضاع دارایی مملکت را تغییر داد و تالش کرد با توسعه تجارت 
خارجی، درآمد کشور را بیشتر از این راه تامین نماید. در دوران قاجاریه، به واسطه جنگها و هزینه مسافرت های شاه 
و درباریان اوضاع مالیه کشور دچار بحران شدیدی شد که امیرکبیر تالش وافری بمنظور سر و سامان دادن اوضاع 
مالی کشور نمود،در دوره ی مشروطه اولین کابینه قانونی بدست میرزا نصراله مشیر الدوله تشکیل شد که ناصر الملک 
وزیر مالیه این کابینه بود. اما از آنجهت که تشکیالت خاصی برای امور مالی وجود نداشت، مستوفیان سابق به همان 

1) Tax
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طریق سنتی و در خانه های خویش امور ما لی کشور را انجام می دادند و وزیر مالیه )ناصر الملک( بر آنها 
نظارت داشت)صامتی،۱388(.

پس از چندی ناصر الملک با ایجاد مرکز دولتی به نام وزارت مالیه، مستوفیان را وادار کرد امور مالی را 
در آنجا رتق و فتق کنند. در اوایل خرداد ۱289 ادارات سبعه تشکیل شدند و این اولین سازمان رسمی وزارت 
مالیه بود. مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانه داری کل و گمرک و وصول عایدات بودند، دغدغه 
اصلی رضاشاه اروپایی شدن ایران بود که صنعتی شدن مهمترین گام در این راستا بود. به همین منظور بسیاری از 
زمینهای کشاورزی شمال کشور را به مالکیت خود در آورد و درآمد این زمینها را صرف هزینه های صنعتی شدن ایران 
نمود. در زمان وزارت مرحوم داور تغییرات فراوانی در نظام مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد. وی با توانایی فراوان در 
ایجاد یک برنامه اقتصادی منسجم، به منظور راهنمایی تجار و بازرگانان، شرکت های بازرگانی فراوانی با سرمایه دولت 
ایجاد کرد تا بدین وسیله سرمایه گذاران و بازرگانان را تشویق به تمرکز سرمایه کند و با تشکیل شرکت های گوناگون 
صنعت کشور را ارتقا بخشند. همچنین وی برای راهنمایی تجار و تمرکز سرمایه های آنها و ایجاد راههای مساعدتری 
که بازرگانان بتوانند کاالی صادراتی خود را به خارج عرضه کنند در حدود چهل شرکت دولتی تاسیس کرد. در واقع 
در این زمان است که کم کم قوانین گوناگون مالیاتی تصویب می شود و پایه های نظام مالیاتی کنونی کشور در همان 

دوران نهاده می شود)موسوي جهرمي،  ۱386(.

مالیات در اقتصاد اسالمي و مشخصه های آن
با توجه به اهداف بسیار متنوع و گوناگون اقتصاد اسالمي در مقایسه با مکتبهـاي دیگـر دولـت بـه وجوه مختلفي 
جهت تأمین مخارج خود نیاز دارد، بنـابراین مالیـاتهـاي اسـالمي بـهعنـوان یکـي از مهمترین راههاي تأمین مالي 
مخارج دولت از اهمیت خاصي برخوردار اسـت. در نظـام اسـالمي نیـز خداوند متعال براي حکومت و اداره حکومت 
اسالمي منبع مالي قرار داده است که ایـن منـابع مـالي همان مالیاتهاي شرعي و اسالمي است تا حکومت اسـالمي 
بـا اخـذ آن از مـردم آن را بـه مصـرف اداره جامعه و پیشرفت و توسعه کشور اسالمي برساند.اسالم براي توزیع مجدد 
درآمدها وثـروت هـا دو نوع سیاست را اندیشیده است: سیاست هاي تکلیفي وسیاستهاي تشویقي. سیاستهـاي 
مانند  تلفاتي  براي  شرعي  هاي  )جریمه  مالي  هاي  )فطریه(،کفاره  بدن  زکات  مال،  زکات  خمس،  شامل  تکلیفـي 
شکستن نذر و قسم، خوردن روزه ماه مبارک رمضان و ارتکـاب برخـي محرمـات احـرام در حـج(. عالوه بر این اسالم 
مردم را به صرف کردن اموال در راه خدا وکارهاي خیر، بهویژه تأمین نیازمندان، تشویق کرده است )احمدي، ۱39۱(.

امیرالمؤمنین علـي )ع( دربـاره اثـرات مالیـات در اداره جامعـه اسـالمي خطـاب بـه مالـک اشـتر فرماندار مصر 
در نهجالبالغه ميفرمایند »امور مردم جز با سپاهیان، استوار نگردد و پایـداري جـز بـه خراج و مالیات رعیت انجام 
نميشود که با آن براي جهاد با دشمن تقویت گردند و براي اصالح امـور خویش به آن تکیه کنند و نیازمنديهاي 
خود را برطرف سازند. بهدرستي که خداوند سبحان، در اموال اغنیا، فقرا مقرر فرمود و گرسنهاي نميماند مگر بهخاطر 
منع ثروتمنـدان و خداونـد در ایـن مسـئله از اغنیا پرسش خواهد نمود »و یا فرمان ميدهند« خراج دیار مصر را 

جمع کند، با دشمنان نبرد کند، کار مردم را اصالح و شهرها را آباد کند« )نهجالبالغه، نامه53(.

1- ویژگيهاي نظام مالیات اسالمي
مالیات هاي اسالمي داراي انواع گوناگوني است. مهم ترین آن هاخمس و زکات هستند که در قرآن کریم به وجوب 
آن ها تصریح شده است. خراج و جزیه نیز از دیگر مالیـات هـاي اسالمي محسوب مي شوند. خراج در صدر اسالم مهم 
ترین منبع تأمین کننده درآمـد هـاي بیت المال محسوب مي شدکه مقدار آن هر ساله توسط پیامبر )ص( یا خلیفه 
مسلمانان تعیین مي شد و با توجه به مناطق و زمان هاي مختلف تغییر مي کرد. جزیه نیز مالیات ثابتي بود که به 
طور سرانه از غیر مسلمان ها گرفته مي شد و در مقابل خدمات اجتماعي به ایشان ارایه مي شد. انواع این مالیات ها 
عالوه بر خصوصیت هاي خاص خود، داراي ویژگي هاي مشترک نیز مي باشند. این ویژگي هاي مشترک در عناوین 

ذیل قابل بررسي هستند:

1-1-عبادي بودن
پرداخت مالیات در اسالم عبادت محسوب شده و همچون سایر عبادت ها،موجـب ثـواب مي گردد و مؤدیان با 
پرداخت این نوع مالیات ها، به تکلیف الهي خود عمل مي کنند. یعني در نظام مالیات اسالمي،به معنویات ورشد وارتقا 
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از اهداف نظام  افراد جامعـه توجـه شـده است.رشد خصوصیت هاي نیک نه تنها یکي  روحي واخالقي 
مالیاتي است بلکـه عـاملي در کارکرد روان وکارایي نظام مالیاتي است وبنابر این، در تاثیر وتاثر دائمي با 
اجزا دیگـر نظـام مالیاتي است. این کارکرد معنوي را غیر از مرتبط کردن مالیات ها با نظام جـزا و پـاداش 

بـه هیچ صورت دیگري نمي توان وضع کرد. عبادي بودن موجب ایجاد فرهنگ باالي مالیـاتي شده و اسالم 
با گره زدن این مالیات ها به سرنوشت انسان، آن را وظیفـه اي دینـي معرفـي کرده و مسلمانان را مقید به انجام 

آن ساخته است.

1-2- مالیات مستقیم
مالیات ها اسالمي، مالیات هاي مستقیم محسوب مي شوندزیرا درآمد و سود اخذ شده و بـر ارزش تولید یا نهاده 
هاي به کار رفته در تولید وضع نمي شوند . بـه طـور مثـال؛ خمـس از سود یا پس انداز اشخاص گرفته مي شود؛ 
یعني از مانده درآمد کـل ایشـان) پـس از آنکـه مخارج مصرفي و سرمایه اي و نیز پرداخت هاي انتقالي در طي سال 
از آنها کسر مي شـود( مالیات گرفته مي شود. وضع مالیات مستقیم و عدماخذ مالیات از ارزش تولید یا نهاده هـاي به 
کار رفته در تولید،عالوه بر آنکه اثر نامطلوبي بر کارایي فعالیت هاي اقتصادي ندارد، قابل انتقال به مصرف کنندگان یا 
سایر تولید کنندگان نیست. همچنین مالیـات هـاي اسـالمي بـه علت تعلق به مازاد اقتصادي به صورت هاي اجاره، 

شبه اجاره، سود یا پـس انـداز موجـب توزیع مجدد درآمد مي شوند.

1-3- نسبي بودن
مالیاتهاي اسالمي همگي نسبي هستند. به عنوان نمونه، خمس از بیست درصد سود یا پـس انداز تولید کنندگان 
و مصرف کنندگان گرفته مي شود. گندم،جو،کشـمش و خرمـا اگـر بـه شکل دیم زراعت شوند زکات آنها ده درصد 
و اگر با آب چاه آبیـاري شـوند پـنج درصـد است. زکات گوسفند، گاو و شتر به ترتیب یک، یک ونیم و دو درصد 
است. زکات دینار و درهم دو درصد و نیم است. این ویژگي، سبب توزیـع مجـدد و عادالنـه تـر درآمـد میـان اشخاص 
مي گردد، زیرا اشخاصي که پس انداز یا درآمد خالص بیشتري پس از اشـتغال بـه فعالیت هاي اقتصادي نصیبشان 
مي شد، مبلغ مالیات آنان نیز بیش تر مي شد و اشخاص کم درآمد، مالیات به نسبت کمي مي پرداختند. به سبب 
نسبي بودن، مالیات هاي مزبور به طـور خودکار باعث تثبیت تعادل در اقتصاد مي شوند بدین معنا که هنگام افزایش 
تقاضاي کل بر عرضه کل، و پیدایش تورم، میزان مالیات متعلقه افزایش مي یابد و برعکس، هنگـام رکـود، میزان آن 
فرو مي کاهد. این تثبیت کنندگي چنان که مي دانیم از ویژگي هـاي مالیـات هـاي نسبي است. یعني مالیات هاي 
اسالم سبب توزیع مجدد درآمد میـان اشـخاص مـي شـد و اشخاصي که پس انداز یا درآمد خالص بیشتري پس از 
اشتغال بـه فعالیـت هـاي اقتصـادي نصیبشان مي شد، مبلغ مالیات آنان نیز بیش تر مي شد و اشخاص کـم درآمـد، 
مالیـات بـه نسبت کمي مي دادند.شاید بتوان هدف اصلي اخذ مالیات را توزیع مجدد درآمـد و ثـروت، برقراري عدالت 
اجتماعي و همچنین ریشه کن کردن فقر در جامعه دانست. بنابراین با توجه به وظایف سه گانه دولت ها در اقتصاد 
یعني، تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و ثـروت و تثبیت اقتصادي، اسالم بیشتر به دنبال توزیع مجدد درآمـد و 

ثـروت در جامعـه اسـت تـا فاصله طبقاتي را بکاهد و سطح زندگي عموم مردم را متناسب با یکدیگر قرار دهد.

1-4- مورد مصرف معین
درآمدهاي مالیاتي هر کدام داراي مصارف معین بودند و نخست در محـل جمـع آوري بـه مصرف مي رسیدند و 
مازاد به مرکز فرستاده مي شد. این نکته موجـب حفـظ تـوازن میـان فعالیت هاي دو بخش عمومي و خصوصي مي 
شد،یعني هم فعالیـت هـاي همگـاني کـه از سوي بیت المال عرضه مي شد توسعه مي یافت، و هم عرضه کاالهاي 
خصوصي از طریـق نهاد بازار و بخش خصوصي رشد مطلوب خود را داشت.مالیات هاي صدر اسالم هر یـک مصارف 
خاص و معیني داشت و پرداخت کنندگان آگاه بودند که مالیات هاي آنهـا بـه چـه مصارفي خواهد رسید؛ بدین سبب 
میل به پرداخت در میان ایشان تقویت مي شد؛ زیـرا در مورد چگونگي هزینه شدن مالیات هاي خود آگاهي کافي 
داشتند. افزون بر این، درآمـدهاي مالیاتي هر آبادي، نخست صرف رفع نیازمندي هاي همان محل مي شد و چنان 
که مـازادي باقي مي ماند، براي مرکز فرستاده مي شد. این ویژگـي انگیـزه مضـاعفي در مؤدیـان بـراي پرداخت 
پدید مي آورد زیرا مي دانستند که پرداخت هاي ایشان، ابتـدا در محـل سـکونت خود و در مصارف مورد نظرشان 
خرج مي شود. شاید کمتر مؤدي مالیاتي از چگـونگي هزینه کردن مالیات هایي که مي پردازد با خبر باشد، در یک 
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نظام مالیاتي اسالمي باید تمامي اطالعات مربوط به دخل و خرج بیت المال شفاف باشد و حق هر شهروند 
اسـالمي اسـت که از چگونگي هزینه کردن مالیات پرداختي خود آگاه باشد.

1-5-اعتماد به پرداختکنندگان
در رابطه با گردآوري مالیات هاي مزبور، در فرماني از امـام علـي )ع( بـه یکـي از مـأموران مالیاتي خود بر حسن 
رفتار و چگونگي برخورد با مؤدیان بسیار تأکید شده است. از جملـه حضرت از او مي خواهند که به مؤدیان اعالم 
کند اگر کسي بدهي دارد، به او بپردازد و اگـر کسي اظهار داشت که مالیاتي به او تعلق نمي گیرد، سخن او را بپذیرد 
و به بازرسـي اسـناد مالي او نپردازد. گویا این تأکید حضرت، براي ایجاد اعتماد متقابل و حسن ظن میان دولـت و 
پرداخت کنندگان مالیات باشد. در اینجا نماینده دولت، ادعاي اشخاص مشمول مالیات را مبني بر معاف بودن ایشان 
تصدیق مي کند و گویي ایشان را صـادق و درسـتکار تشـخیص مي دهد. متقاباًل در اظطرار، هنگامي که دولت نیاز 
خود را ابراز مـي دارد، چنـان کـه پیـامبر اکرم هنگام عزیمت به جنگ تبوک چنین کردند، مردم نیز دولـت را صـادق 

تشـخیص داده، به کمک آن با حداکثر توان خود مي شتابند.

1-6-امکان معافیت
ویژگي دیگر مالیات هاي اسالمي امکان برخورداري از معافیت است. در زراعت، اگر مقدار محصول تولیدي و در 
دامداري اگر تعداد دام هاي پرورشـي از انـدازه معینـي کمتـر باشـد، تولیدکنندگان مزبور از پرداخت زکات معافند. 
همچنین اگـر در پایـان سـال دینـار و درهـم شخصاز حد معیني کمتر باشد، از پرداخت زکات معاف خواهد بود. 
این ویژگي کـه سـبب حمایت از تولید کنندگان کوچک و نوپا مي شود، به توزیع درآمد میان ایشان و دیگر تولیـد 
کنندگاني که زکات مي پردازند، کمک مي کند. معافیت خمس، تأمین حد نصـاب زنـدگي است. مادام که پس انداز 

کسي به اندازه اي نرسیده باشد که مخارج سال او را تأمین کند، از پرداخت خمس معاف است.

1-7- تشویق سرمایهگذاري
خصوصیت دیگر مالیات هاي یاد شده، ایجاد مشوق براي سرمایه گذاري و رشد تولید بود. اگر کشاورزي براي 
توسعه فعالیت زراعي خویش و به کارگیري روش زراعت آبي، به حفر چاه اقدام و از آب آن استفاده مي کرد، میزان 
زکات متعلق به محصول او نصف مي شد. اگر دامداران براي گسترش تولید به کشت علوفه یا خرید آن اقدام مي 
کردند، از پرداخت زکات معاف مي شدند. هنگام محاسبه خمس، تمام هزینه هاي سرمایه گذاري و دیون ناشي از 
آن از درآمد به دست آمده قابل کسر است. خراج زمین هاي کشـاورزي بـه اجـاره اي کـه بـه سبب حاصلخیزي 
طبیعي زمین و نوع خاک و موقعیت آن از جهت نزدیکـي بـه رودخانـه، جاده یا بازار به زمین تعلق مي گرفت، بستگي 
یا تغییر مقیاس مزرعه  افـزایش کارایي تولید، کاربرد فنون جدید کشاورزي  بـه  داشت، نه به فعالیـت هـائي کـه 
مـي انجامیـد. بنـابرین مالیات هاي اسالمي به واسطه دارا بودن نرخ نهایي اندک و پایین و در نتیجه پایین بودن بار 
مالیاتي؛ انگیزه هاي کار، پس انداز و سرمایه گذاري را کاهش نمي دهد و حتي در خراج که برخي آن را مالیات اراضي 
دانسته اند و مقدار آن به صالحدید حکومت است، امیر مؤمنـان علي )ع( به مالک اشتر سفارش مي کند که توجه 
او به عمران و آبادي، بـیش از توجه اش به درآمد خراج باشد؛ یعني میزان خراج نباید طوري بسته شود کـه مـانع 
تولیـد باشد به همین دلیل نرخ هاي زکات و خمس پایین است و به تجربه ثابت شـده کـه چنـین نرخ هایي مانع 
تولید نیستند . در زکات نیز شـرایطي ذکـر شـده اسـت؛ بـراي مثـال اگـر از چارپایان مشمول زکات، در امر تولید 
یا حمـل و نقـل اسـتفاده شـود یـا اگـر طـال و نقـره مسکوک به صورت پول رایج در گردش باشند و کنز نشوند، 

مشمول زکات نیستند.

1-8- عادالنه بودن
تحقق عدالت هدف عمده مکتب اقتصاد اسالم است. شکل تعلق مالیات هـاي اسـالمي بـه گونه ایست که عدالت 
مورد نظر اسالم تأمین شود. شهید محمد باقر صدر، دولت را یکي از ارکان تأمین کننده عدالت در نظام اقتصادي اسالم 
معرفي مي کند و افزون بر تأمین نیازهـاي معیشتي، رسالت آن را ایجاد توازن میان درآمدهاي اقتصادي قشرهاي 
مختلف جامعه اعـالم مي کند . یکي از ابزارهاي در اختیار دولت بـراي ایجـاد تـوازن اقتصـادي مالیـات هاسـت. 
مستقیم و متناسب بودن مالیات هاي اسالمي با درآمدهاي مشـمول آن بـه روشـني قابلیـت آنها را در ایجاد توازن و 
عدالت اقتصادي نمایان مي کند. با توجـه بـه مفهـوم عـدالت در اسالم، مالیات ها نیز، بر اساس حقوق افراد و جامعه 
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یا بیماري یا پیري تکلیفي بـر عهـده  ناتواني جسمي  افراد فقیر و مسکین کـه به علت  اند.  وضع شده 
ندارنـد، بـالقوه صـاحب حـق هستند و بخشي از درآمدهاي حاصل از خمس، زکات و خراج به ایشان تعلّق 
مي گیرد. بـه عبارت دیگر؛ مالیاتي عادالنه است که چه در مرحله اخـذ و تعلـق و چـه هنگـام توزیـع 

باشـد. مالیاتهاي  افـراد جامعـه  اقتصـادي  بـا حقـوق و دسـتاوردهاي  آنها متناسـب و متـوازن  و تقسیم 
اسالمي به طور کامل از این ویژگي برخوردار هستند؛ مقدار تعلـق آنهـا از یـک سو با درآمد مشمول مؤدیان متناسب 

است و از سوي دیگـر، اعطـاي آنهـا بـه نیازمنـدان و واجدین شرایط به فقر و ناتواني ایشان بستگي دارد. از این رو 
متناسب کردن مالیـات هـا و هم شکل و همانند کردن آنها با مالیات هاي صدر اسـالم بـه عادالنـه کـردن نظـام 
عادالنه  نکته،  دو  و همکاران، ۱39۱(.  کند.)حمزهپور،  اسالم کمک مي  اقتصادي  مکتب  با  مطابق  موجود  مالیـاتي 
بودن نظام مالیات اسالمي را نشان مي دهد: یکي گسترش پایه مالیاتیو دیگري رعایت توانایي پرداخـت. در توضـیح 
گسـترش پایـه مالیـاتي بایـد دانسـت؛ تمـام درآمدهاي ناشي از سرمایه و نیروي کار و حتي درآمدهاي فعلیت نیافته 
مشمول زکـات یـا خمس است و هیچ شغل یا فردي از پرداخـت مالیـات معـاف نیسـت. در مـورد رعایـت توانایي 
پرداخت نیز میدانیم؛مالیات خمس درآمد کسب، که قلم عمده مالیات هاي اسـالمي است، به عنوان یک نمونه از 
مالیات اسالمي، بر مـازاد درآمـد از مخـارج زنـدگي مـؤدي و خانوار تحت تکفل او وضع مي شود. یعني توانایي فرد 
در پرداخت مالیات لحاظ مي شـود. این مالحظه یعني رعایت عدالت افقي در نظام اخذ مالیات . زیرا میدانیم؛ معیـار 
در عـدالت افقي فقط برابري درآمد نیست. براي مثال، فردي که از راه تجارت درآمد کسب مي کند بـا فردي که 
همان درآمد را از معدن به دست مي آورد، مالیات کمتري مي پردازد که این خـود نشان مي دهد معیارهاي دیگري 

مانند استفاده بیشتر از منابع طبیعي نیز مـورد توجـه قـانون گذار بوده است.

معرفي انواع مالیاتهاي اسالمي و مباني آنها 
منابع مالي دولت اسالمي شامل خمس، زکات، انفال، في، جزیه، خراج، مالیاتهاي حکومتي و سایر درآمدهاست؛ 
مهمترین و ملموسترین آنها خمس و زکات است که در واقع مشابه مالیاتهاي ثابت با نرخ معین هستند. هرچند باید 
گفت در یک قیاس مقتصدانه، خراج و جزیه نیز شبیه درآمد ناشي از مالکیت دولتي در جداول حسابداري ملي است 
و درآمد ناشي از انفال و في نیز مشابه درآمدهاي ناشي از واگذاري حق بهرهبرداري از معادن و یا درآمدهاي ناشي از 
انحصارات و مالکیت دولتي ميباشد. در ادامه عالوه بر توضیح مباني و ویژگيهاي هرکدام از آنها بر 2 مورد خمس و 

زکات که از عمدهترین مالیاتهاي اولیه است تمرکز بیشتري ميشود.

1- جزیه
مالیات سرانهاي است که از اهل کتاب ساکن سرزمینهاي اسالمي و از کفاري که در پناه و ذمه دولت اسالمي 
زندگي ميکنند، اخذ ميشود. دولت اسالمي در برابر حفظ جان و مال این شهروندان مالیاتي را تحتعنوان جزیه از 
ایشان مطالبه مينماید. جزیه توسط آیه »29« سوره توبه وضع گردیده است. جزیه ميتواند بهصورت مالیات سرانه 
وضع شود و از هر نفر از اهل ذمه، ساالنه مبلغي دریافت شود و نیز ميتواند بهصورت مالیات بر اراضي تحت تصرف 

آنان وضع گردد. در هر صورت مقدار جزیه بستگي به حاکم دولت اسالمي دارد.

2- خراج
خراج از مهمترین منابع دولت اسالمي در طول تاریخ بوده است که با فتح زمینهاي غیر مسلمانان و الحاق آنها 

به سرزمینهاي اسالمي، ملکیت آنها دچار تغییر شد. این زمینها چند قسم بودند:
اراضي طلوع؛ زمینهایي که اهالي آن با رغبت اسالم آوردند و زمینها در دست خودشان باقي ماند. 

اراضي مفتوح العنوه؛ زمینهایي که با پیروزي در جنگ بهدست مسلمانان افتاد. 
اراضي صلح؛ زمینهایي که ساکنان آن بدون جنگ حاضر به صلح شدند. 

خراج گاه بهصورت جزء معیني از محصول مثل ربع یا ثلث است که امام وقت مقدار آن را تعیین ميکند و بر 
متصرفین واجب است که به حکومت اسالمي پرداخت کنند )کفشگر، بيتا(.

3- انفال
زمینهایي که اهالي آن، بدون جنگ آنها را رها کرده، بهدست دولت اسالمي سپرده یا اهالي آن منقرض شدهاند 

یا خود را تسلیم حکومت اسالمي کردهاند.
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زمینهاي موات محض، نیزارها، سرکوهها، شکم درهها ، درختان، معادن و ... همه جزو انفال محسوب 
ميشود و اختیار آن بهدست حاکم اسالمي است و قابل خرید و فروش نمي باشد.

4-في
در اصطالح فقه و طبق آیات و روایات، في مالي است که نهتنها با جنگ بلکه با مسالمت از کفار به دولت اسالمي 

واگذار شده خواه منقول باشد یا غیر منقول. چنین مالي بخشي از غنیمت بهشمار ميآید
با این تفاوت که در غنیمت 5۱ بهعنوان خمس در اختیار حاکم اسالمي و مابقي براي سربازان است، اما در في 
همه آن حکم خمس دارد و از آنجایي که در بهدست آوردن آن نیروي جنگي بهکار نرفته، مصرفي به عنوان سهم 

رزمنده ندارد.

5- زکات
در کالم عرب از ماده »ز ک و« گرفته شده و 2 معنا براي آن ذکر شده است: رشد و نمو و طهارت )پاکي(. زکات 
یکي از مهمترین دستورات دین اسالم است که در بسیاري از موارد همراه با نماز ذکر شده است. بر پایه آیات قرآن و 
احادیث، زکات مالي است که بهمنظور پاکي و وارستگي اموال افراد از حقوق نیازمندان و تأمین مالي مستمندان وضع 

گردیده و سبب افزایش روزي و وفور اموال و امنیت اقتصادي در جامعه است. زکات بر 2 نوع است:
زکات فطره؛ کسي که موقع غروب آفتاب شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگري 
نیست باید براي خودش و کساني که نانخور او هستند، هر نفري یک صاع گندم که تقریباً 3 کیلو است، گندم، جو، 

کشمش، برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بهعنوان زکات بدهد. 
زکات اموال؛ مقصود از زکات اموال، زکاتي است که ساالنه به برخي از اموال تعلق ميگیرد. زکات با نزول آیه 

»۱۰3« سوره توبه۱ بر مسلمانان واجب شده و آنگاه پیامبر اکرم )ص( امـوال مـورد تعلـق 
زکات را 9 چیز و در 3 قسمت برشمردند که عبارتند از:

ثروتهاي حیواني خاص شامل دامهاي سهگانه )گاو، گوسفند، شتر( که از منابع مهم تغذیه بوده و از آن استفاده 
ميشود. 

محصوالت غذایي یا غالت چهارگانه شامل گندم، جو، خرما و کشمش 
نقدین یا طال و نقره که پول رایج بوده و در پرداختهاي مبادالتي از آن استفاده ميشود.

6-خمس
با مالحظه خصوصیاتي چون لزوم پرداخت و نرخ ثابت و پرداخت ساالنه مي توان خمس را از جمله مالیاتهاي 
از  اصل خمس،  وجوب  ميشود.  تأمین  آن  طریق  از  اسالمي  هزینههاي حکومت  از  مهمي  بخش  که  دانست  ثابت 
ضروریات اسـالم اسـت و در قـرآن در آیـه »۴۱« سـوره انفـال۱ بـه آن تصـریح شـده اسـت. خمـس بـه 7 مورد 

تعلق ميگیرد که عبارتند از:
منفعت کسب )ارباح مکاسب( که شرایط تعلق خمس ارباح مکاسب به این صورت است: درآمد مشمول خمس 

باید به شکل خالص مورد اندازه گیري قرار گیرد. 
بین درآمد سرمایه و درآمد ناشي از کار تفاوتي نیست. خمس به درآمد واقعي تعلق ميگیرد نه اسمي. خمس به 

درآمد تحقق یافته تعلق ميگیرد نه درآمد تحققنیافته. 
معدن در صورتيکه مواد استخراجي ارزشي بیش از 2۰ دینار داشته باشد. 

مال حالل مخلوط به حرام در صورتيکه صاحب آن معلوم نباشد. 
جواهري که بهوسیله غواصي در دریا بهدست ميآید و ارزش بیش از یک دینار داشته باشد. 

غنیمت جنگي 
زمیني که کافر ذمي از مسلمان بخرد.

-گنج )مال مخفي در زمین درصورتيکه صاحب آن معلوم نباشد اگر ارزشي بیش از 2۰ دینار یا 2۰۰ درهم داشته 
باشد باید خمس آن پرداخت شود.

این موارد، متعلق به بیتالمال است و باید صاحب مال، آن را از خود جدا کرده و به قصد قربت تحویل بیتالمال 
دهد. خمس در قرآن به 6 سهم و به 6 مورد اختصاص داده شده است: سهمي براي خدا، سهمي براي رسول خدا )ص( 
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و سهمي دیگر براي ذیالقربي که مقصود امام معصوم از اهل بیت پیامبر )ص( است و 3 سهم براي یتیمان 
و مسکینان و در راهماندگان اختصاص دارد.

تفاوت خمس و زکات در این است که خمس نیازمندان بنـيهاشـم)کـه صـدقه بـه آنهـا حـرام اسـت( 
را شامل ميشود و زکات مشمول نیازمندان غیر بنيهاشم ميشود، اما اختیار هر دو بهدست حاکم اسالمي است.

-خصایص مالیات گیرندگان از منظر اسالم:
خصایص گیرندگان مالیات از اهمیت بسیاری برخوردار است. این قبیل افراد باید مومن، دیندار و خداترس باشند 
تا مبادا کوچکترین اشکالی در کار ایشان پدید آید. امام علی)ع( هنگام نوشتن نامه به »مخنف بن سلیم« فرماندار 
اصفهان در سال 36 ه-ق ، سیمای مالیات گیرندگان را چنین توصیف می کند: » بدان! برای تو در این زکاتی که 
جمع می کنی، سهمی معین و حقی روشن است و شریکانی از مستمندان و ضعیفان داری؛ همانگونه که ما حق تو 
را می دهیم، تو هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشی و اگر چنین نکنی در روز رستاخیز بیش از همه دشمن 
داری« و نیز در جای دیگر می نویسند: »  همانا شما خزانه داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید؛ 
هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواسته های مشروعش محروم نسازید و برای گرفتن مالیات از مردم، 
لباس های تابستانی یا زمستانی و مرکب سواری و برده های کاری او را نفروشید و برای گرفتن درهمی کسی را با 

تازیانه نزنید و ...«

چگونگی جمع آوری مالیات از منظر نظام مالیاتی اسالمی:
در ضمن نامه های حضرت علی)ع( به صورت مفصل به شرح چگونگی جمع آوری مالیات - به گونه ای که در انجام 
این کار، کسی را رنجشی حاصل نشود - پرداخته شده است. ایشان می فرمایند: » با ترس از خدایی که یکتاست و 
همتایی ندارد حرکت کن؛ در سر راه هیچ مسلمانی را نترسان و یا به زور از زمین او نگذر و افزون تر از حقوق الهی از او 
مگیر؛ هرگاه به آبادی رسیدی، در کنار آب فرود آی و وارد خانه کسی مشو سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت 
کن تا در میانشان قرار بگیری؛ به آنها سالم کن و در سالم و تعاریف کوتاهی نکن.« امام )ع( در ادامه می فرمایند: 

»اگر کسی گفت: نه، دیگر به او مراجعه نکن و اگر کسی پاسخ داد: آری، همراهش برو، بدون آنکه او را بترسانی.«

ویژگی ها و آثار مالیات در اسالم:
سیستم مالیاتی اسالم، دارای ویژگی هایی به شرح ذیل است:

الف- داوطلبانه؛ از نظر اسالم انفاق، عملی است که افراد به صورت داوطلبانه انجام می دهند و در طول تاریخ، 
مردم  اخالقی  تربیت  با  اسالم،  می پرداخته اند.  اشتیاق  کمال  با  را  زکات  همانند  واجب،  انفاق های  حتی  مسلمانان، 
به وسیله آیات و روایات و رفتار اولیاء و بزرگان دین، نوعی خودجوشی ایجاد کرده است که بیشترین اثر را در رفتارهای 
مسلمانان داشته و دارد. در تاریخ اسالم، در طی قرن ها با عدم وجود حکومت اسالمی و اجرا نشدن قوانین اسالم به 
 صورت رسمی، مسلمانان تحت تأثیر اعتقاد خویش به وظایف اسالمی خود عمل می کرده و داوطلبانه به پرداخت 

مالیات خویش می پرداخته اند.
ب- عبادی؛ مالیات ها در اسالم، بیشتر جنبه عبادی دارند. در این مکتب، اکثر مسائل اقتصادی با عبادت آمیخته 

شده است؛ به طوری که اگر بدون قصد قربت انجام گیرد، از عهده پرداخت کننده ساقط نمی شود.
پ- اخالقی؛ هر نظام اجتماعی برای تحقق بخشیدن به اهداف خود، مانند عمران و آبادانی، هزینه های کارمندان، 
باال بردن فرهنگ عمومی و ... از مردم مالیات می گیرند؛ گرچه در اسالم همچون دیگر مکتب ها با گرفتن مالیات ها، 
همین اهداف دنبال می شود، اما به بعد دیگری نیز نظر دارد و آن تعالی روح و تکامل اخالقی پرداخت کننده است. 
اسالم می خواهد دلبستگی به دنیا را از انسان ها بزداید؛ به طوری که با پرداخت اموال خویش احساس فشار نکنند؛ بلکه 

احساس کمال و آزادشدن به آنان دست دهد.
ت- مردمی؛ بخشی از انفاق ها در اسالم، توسط خود افراد، به موارد مصرف پرداخت می شود؛ مانند زکات فطره 
کفارات، نذورات و صدقات مستحبی. در نتیجه آثار این پرداخت برای آنان ملموس می شود و نوعی ارتباط محبت آمیز 
میان افراد جامعه از فقیر و غنی برقرار می گردد و ثروتمندان بهتر با مشکالت زندگی فقرا آشنا می شوند و در نتیجه 
بیشتر به فکر آنها هستند. در نظام های مالیاتی دیگر مکاتب، همه مالیات ها ابتدا به خزانه دولت واریز می شود و سپس 

به موارد مصرف انتقال می یابد و پرداخت کننده آثار کار خویش را به زودی نمی بیند.
از  از آنها واجب و بخش وسیعی  انفاق ها دایره وسیعی قرار داده است. بخشی  ث- وسعت دایره؛ اسالم برای 
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انفاق ها مستحب است؛ تا همه نیازهای مادی، معنوی و روانی جامعه تأمین گردد. در اسالم، به انفاق های 
مستحب تاکید و سفارش فراوانی شده و در عمل، بازدهی آنها را بیش از انفاق های واجب برشمرده است.

ج- اعتماد و اندک بودن هزینه استیفا؛ درنظام اقتصادی اسالم با توجه به نفوذ عمیق جهان بینی 
به  اقدام  اعتقاد داوطلبانه  با  الهی در جان مردم، هزینه وصول مالیات به حداقل ممکن می رسد؛ زیرا مردم 
پرداخت وجوه شرعی می نمایند. برخالف دیگر نظام های اقتصادی که برای وصول مالیات به دستگاه های عریض و 

طویلی نیاز دارند که موجب صرف قسمت عمده ای از درآمدهای مالیاتی می شود.
چ- عدم انتقال؛ یکی از مسائل قابل توجه در مالیات ها عدم انتقال آن است. انتقال مالیات عدالت اجتماعی را 
مخدوش می کند و پرداخت کننده اصلی مالیات، مصرف کننده نهایی کاالها می شوند. با توجه به این که امکان انتقال 
مالیات به دیگران در مالیات های غیر مستقیم بیشتر است، مالیات های وضع شده به وسیله شارع مقدس در اسالم، 
همه از نوع مالیات های مستقیم هستند و امکان انتقال آنها نزدیک به صفر است. به عالوه با توجه به مبانی ایمانی و 

اعتقادی پرداخت کنندگان مالیات های اسالمی، انگیزه انتقال آنها به دیگران نیز وجود نخواهد داشت.
ح- توزیع مجدد ثروت و تعدیل آن به طور خودکار؛ از اهداف مالیات در اسالم، توزیع صحیح ثروت است. 
به جهت داوطلبانه بودن مالیات ها و گسترده بودن دایره انفاق و مردمی بودن آن و ...، بخش زیادی از توزیع مجدد 
به وسیله خود مردم و بدون وساطت دولت و بدون هزینه انجام می گیرد. اما در سایر نظام ها گرفتن مالیات و توزیع 

مجدد ثروت فقط به وسیله دولت انجام می گیرد.
پرداخت  مثال،  برای  دارد.  معّینی  مصرف  ها،  مالیات  از  یک  هر  مالیات:  موارد مصرف هر  بودن  معّین  خ- 

کنندگان خمس و زکات می دانند مال خود را با چه هدفی و برای انجام چه مقاصدی، می پردازند.
د- هماهنگی بین کارآیی بهتر و عدالت اجتماعی؛ یکی از مشکالت مکاتب اقتصادی این است که در صورت 
گرفتن مالیات )به نحوی که هرکس درآمد یا دارایی بیشتری دارد، مالیات بیشتری گرفته شود(، کارآیی افراد را کاهش 
می دهد؛ زیرا آنان احساس می کنند که همه حاصل دسترنجشان در اختیار آنان نخواهد ماند. در اسالم با توجه به 
داوطبانه بودن مالیات ها و گسترش دایره آن، این تضاد پدید نخواهد آمد؛ بنابراین، افراد به دلیل اینکه با تمایل خویش 

اقدام به پرداخت آن می کنند، احساس زیان و خسارت نخواهند کرد.
ذ- رشد و تثبیت اقتصادی؛ مالیات های اسالمی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارند. این آثار را 

در موارد زیر می توان خالصه کرد:
توزیع عادالنه درآمد؛ اسالم، رشد اقتصادی را همراه با توزیع عادالنه ی درآمد مد نظر قرار داده است، بنابراین 

درست است که با وضع مالیات ها به رشد اقتصادی کمک می کند، اما توزیع درآمد را فدای آن نمی کند.
عوامل تولید؛ مالیات های اسالمی )ثابت( به افزایش عوامل تولید می انجامند.

پس انداز؛ اثر منفی مالیات های اسالمی بر پس انداز، کم تر از اثر مالیات های متعارف است.
سرمایه گذاری؛ سرمایه گذاری نیز به جهت پایین بودن نرخ سود اقتصادی، وجود مکانیزم هایی از قبیل مشارکت، 

کاهش احتمال ضرر و پاره ای از معافیت ها تشویق می شود.
عرضه کار؛ عرضه ی کار به دلیل اثر مثبت مالیات ها بر بهره وری نیروی کار، رو به افزایش می گذارد.

مصرف؛ به واسطه نقش پرداخت های انتفالی بر مصرف، تقاضای کاالها و خدمات نیز افزایش می یابد؛ بنابراین، با 
افزایش عرضه و تقاضای کل، اقتصاد در نقطه ای باالتر به تعادل می رسد.

تفاوت مالیات های اسالمی با مالیاتهای متعارف:
مالیات اسالمی مالیاتی عبادی است؛ اما مالیات متعارف به موجب قانون بوده و همانند مالیات اسالمی وظیفه 
دینی تلقی نمی شود؛ انسان اقتصادی با کردار دینی، فرار مالیات اسالمی را نوعی گناه می داند؛ اما فرار مالیاتی در 

مالیات متعارف، فقط نوعی تخلف قانونی محسوب می شود.
مهم ترین هدف مالیات اسالمی با توجه به مصارف آن )خصوصا زکات و خمس( به جهت رفاه، عدالت و رفع فقر 
است و بیشتر به دنبال فقر زدایی در جامعه و توازن در مصرف است؛ ولی مالیات اسالمی را نمی توان به عنوان ابزار 

سیاست تثبیتی و تخصیصی استفاده نمود.
درآمد مالیاتی زکات در تولیدات کشاورزی و دامی به صورت کاالیی است )براساس مقدار کاال( و به شکل کاالیی 
توزیع می شود؛ برهمین اساس مالیات اثری بر تقاضای کل و آثار منفی مانند تورم بر اقتصاد ندارد. در صورتی که 
مالیات متعارف در اجزای مختلف مانند مالیات بر مصرف کاال )مالیات فروش، یا مالیات واحد( بار مالیاتی و زیان 
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اجتماعی ایجاد می کند و بر سطح درآمد، هزینه بنگاه، انتخاب خانوار اثرگذار بوده و تورم و کاهش رفاه 
را به دنبال دارد.

در سیستم مالیاتی، برای تسریع در بهبود توزیع درآمد، و نیز جهت دهی اقتصاد، مالیات های تصاعدی 
اثر توزیعی مالیات های اسالمی نسبت به  و یا برخی معافیتها پیشنهاد می شوند. بررسی ها نشان می دهد 

مالیاتهای متعارف بیشتر می باشد و مالیات های اسالمی علی رغم دارا بودن نرخ یکنواخت، به واسطه معافیت-های 
در نظر گرفته شده، می توان گفت که از نوع مالیاتهای تصاعدی با نرخ تصاعد مالیم می باشند.

در مالیات اسالمی الزم نیست که مالیات به دولت پرداخت شود بلکه شخص پرداخت کننده جایز است )با اجازه 
حاکم شرع یا مرجع تقلید( در مصارف یادشده خرج کند؛ اما در صورتی که حاکم اسالمی دستور دریافت زکات را 
صادر کند، بر همه مؤدیان واجب است که آن را به دولت پرداخت کنند؛ اما در مالیات های متعارف، جمع آوری مالیات 

و مصرف آن، جزء اختیارات دولت است.
اصل فلسفه تشریع زکات برای فقر زدایی و تامین نیازهای مسلمین است و مالیات برای تامین نیازهای دولت 
اسالمی؛ اگر در جامعه نیازمندی یا ورشکسته ای یا در راه مانده ای باشد از طریق زکات تامین می شود، ولی برآوردن 
نیازهایی که جنبه دولتی و حکومتی دارند مانند بودجه های فرهنگی، نظامی و آموزشی، بر عهده حکومت است که از 
طریق مالیات این نیازها بر آورده می شود. بنابر این هر دو برای رفع نیازهای جامعه اسالمی است؛ منتهی یکی نیازهای 
مردمی و دیگری نیازهای حکومتی. تفاوت دیگر اینکه زکات نصاب مشخصی دارد و از اشیاء و اموال معینی گرفته می 

شود، اما مالیات مقدار معینی ندارد و تعیین آن به عهده کارشناسان حکومت است.
درباره تفاوت مصادیق خمس با مالیات نیزگفتنی است که یک دوم خمس سهم امام است و یک دوم دیگر آن 
مانند زکات برای رفع نیازمندیهای سادات است. خمس، حق خدا و محرومین و برای دیگران است در حالی که مالیات، 
برای خود شهروندان است. به طور مثال مالیات برای آسفالت جاده ها و سایر خدمات و تاسیسات و امکاناتی است که 

دولت در اختیار شهروندان قرار می دهد.

برخي حکمتهاي مالیاتي نظام اقتصادي اسالم
انصاف؛  و  برابري  است که: ۱-  بیان شده  اصولي  متعارف  مالیاتهاي  براي  به بخش عمومي  مربوط  ادبیات  در 
2- اطمینان؛ 3- سهولت پرداخت؛ ۴- صرفهجویي در هزینه جمعآوري و جبایت مالیات و تأدیۀ آن؛ 5- سادگي؛ 
6- خنثایي؛ 7- کارآیي و رشد اقتصادي؛ 8- شفافیت؛ 9- کمینه بودن شکاف و فرار مالیاتي؛ و ۱۰- تأمین مناسب 
بودجۀ دولت، از آن جملهاند. بي تردید زکات به عنوان یک واجب تعبدي حکمتهاي خاص خود را دارد و باعث تزکیه 
نفس و مال ميشود. از خود رستگي و به خداپیوستگي را براي فرد مؤدي و جامعهاي که در آن زکات جریان دارد، 
ایجاد ميکند. طبیعتاً عقالنیت حاکم بر جامعهاي که از خودخواهي رقابتي عبور و مرتبهاي فراتر از آن را احراز نموده 
است، قواعد بازیاي متفاوت از قواعد بازي نهادهاي رقابتي ایجاد ميکند. این قواعد بازي جدید که در فرهنگ قرآني 
از آن با تعابیري از قبیل تقوا یاد شده است، آثار اقتصادي خاص خود را شامل برکات و فراواني، امنیت، آسایش و... 
را به همراه دارد. ولي از آنجا که زکات یک واجب تعبدي و مالیات یک حکم حکومتي است؛ ضرورت تأسیس نظام 
مالیاتي به عنوان یک واجب توصلي تلقي ميشود. در نتیجه بین حکمتهاي حاکم بر این دو عموم و خصوص من 
وجه است. و از آنجا که این مقاله درصدد نقد نظام مالیاتي بر اساس آموزههاي اسالمي است، صرفاً به بیان اهداف 

وحکمتهاي مالیات ميپردازیم:
الف( الحاق فقراء به جامعه: احادیث فراواني در کتب امامیه و اهل سنت وجود دارد که بیان ميدارد، خداوند به 
اندازۀ کفایت سهم فقراء را در اموال ثروتمندان قرار داده است. از این روایتها ميتوان استنباط نمود که مالیات باید به 
اندازهاي باشد که فقراء به جامعه ملحق شوند و بتوانند از فرصتهاي مساوي برخوردار شوند؛ یعني آموزش، بهداشت 
و سایر نیازهاي اولیه آنان تأمین شود تا استعداد خود و فرزندانشان شکوفا شود و جامعه نیز از توان و خدمات مؤثر 
آنان بهرهمند شود. طبیعتاً در صورت توصلي تلقي کردن وجوب مالیات، اگر سیستم مالیاتي نتواند این شرایط را در 
جامعه فراهم سازد، نشاندهندۀ ناتواني آن است و باید اصالح شود. این ویژگي همان چیزي است که در نظام مالیاتي 

مرسوم به عنوان برابري عمودي مطرح شده است.
ب( مخالفت شدید با کنز: در قرآن مجید با کنز مخالفت شدید شده است و کساني که به این کار مبادرت 
ميورزند به عذاب دردناک بشارت داده شدهاند )توبه .)3۴ / 9 کنز را به زبان اقتصادي مي توان به انحراف جریان 
پسانداز از بازارهاي مالي اولیه به کاالهاي بادوام از قبیل طال، ارز، زمین و مستغالت تعبیر نمود. درصورت شکلگیري 
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تغبیر  بکار ميروند  تأمین مالي پروژهها  براي  به زیان وجوه دارایيهایي که  پرتفولیو  رفتار کنز، ترکیب 
ميکند و صاحب دارایي تالش ميکند از بازدهي تورمي کاالي بادوام نفع ببرد. بدیهي است که این رفتار 
در زماني صورت ميگیرد که انتظار تورمي خانوارها به شدت باالست، هزینۀ مبادالتي تولید زیاد و اقتصاد 
با مشکالت ساختاري متعددي مواجه است. از سوي دیگر، در این شرایط اقتصادي چشمانداز سرمایهگذاران 
نیز تیره و تار است و نظام انگیزشي نیازمند اصالح و بازسازي است. این انتظارات تورمي، هزینه نهادهاي تولید را 
روز به روز افزایش مي دهد و با حرکت منحني عرضه به سمت چپ، رکود تورمي را به وجود ميآورد و شرکتها یکي 

پس از دیگري ورشکسته ميشوند و بحران رکودي توأم با تورم شکل ميگیرد.
ج( ترغیب براي افزایش بهرهوري و کارایي: شاید بتوان حکمت مقرر شدن زکات بر دامهایي که با چرا کردن 
در مراتع پرورش ميیابند )الغنم السائمه( و معافیت دامهایي که با تهیه علوفه پرورش ميیابند )الغنم المعلوفه( و 
همچنین مقرر شدن ضریب زکات بیشتر بر غالتي که به صورت دیم کشت ميشوند نسبت به غالتي که به صورت 
آبي آبیاري ميشوند را در این دانست که خداوند ميخواسته است انسانها حداکثر بهرهبرداري از زمین و طبیعت را 

داشته باشند و به جاي استفادۀ ناقص از منابع طبیعي، تالش کنند از این مواهب حداکثر نفع را ببرند.
خواه این حکمت قابل تنقیح مناط باشد یا نباشد ایجاد نظام انگیزشي مناسب براي افزایش بهره وري و کارایي 
مناسب است و توجه جدي براي تقویت نظام انگیزشي براي آبادسازي زمین، در طراحي نظام مالیاتي بسیار مطلوب 

خواهد بود.
هواي  و  آب  و  اوقات سرزمینهاي حاصلخیز  گاهي  از عوامل طبیعي و محیطي:  ناشي  د( اخذ رانتهاي 
مناسب باعث ميشود که هزینههاي صریح تولید به مراتب کاهش یابد درحالي که هزینههاي ضمني عوامل طبیعي و 
محیطي باال خواهد بود، مثاًل آب و هواي مدیترانهاي باعث شود که نیازي به تأمین علوفه دام نباشد و دام با استفاده 
از مراتع غني طبیعي پرورش یابد، یا نزوالت آسماني فراوان نیاز به آبیاري زراعت را برطرف کند و کشت به صورت 
دیمي انجام شود. در اینصورت ممکن است در بهرهوري زمین تفاوتي نباشد و نتوانیم بگوییم که حکمت اخذ زکات بر 
دامهاي چراکننده و یا اعمال ضریب باالتر زکات براي کشت دیمي به جهت ترغیب براي باالتر رفتن میزان بهرهوري 

زمین است.
در این مورد ميتوان حکمت دیگري را استخراج نمود. گویا نبي مکرم اسالم )ص( براي ایجاد برابري افقي بین 
محیطهاي متفاوت زراعي و پرورش دام، زکات را به گونهاي مقرر فرمودهاند که ساکن و بهرهبرداران از مراتع غني 
و محیطهاي سرشار از نزوالت آسماني باید رانت این عوامل ضمني را پرداخت نمایند تا موقعیتشان با کساني که 
از این نعمتها محروم هستند برابر شود. در این صورت حکمت نظام مالیاتي به عنوان یک واجب توصلي نیز ایجاد 
برابريهاي افقي در زمان ایجاد رانت مي شود. گاهي اوقات، نقش عوامِل پنهان باعث ميشود کساني بدون زحمت 

زیاد، صاحب منافع زیادي شوند.
نظام مالیاتي باید در پي رصد کردن این تغییرات باشد و با اعمال ضرایب مالیاتي مناسب باید رانت این عوامل 
ضمني را مطالعه و شرایط تولید محصوالت را براي همه بنگاهها یکسان کند تا به مقضاي آیۀ کریمۀ قرآن )نجم،« 
)39 / 53وأَنلَّیسلْلِنساِن إاِلَّما سعی« دستاوردهاي انسان با میزان تالش و سعي او تناسب داشته باشد و سهم عوامل 

محیطي که ایجاد اختالفهاي معنادار مينماید اخذ شود.
ه( مخالفت شدید اسالم با انتقال غیرمنطقي و قماري اموال: نظام مالي اسالم بر منطق استواري استقرار 
دارد و از چرخش اموال به صورت غیرمنطقي و باطل جلوگیري ميکند )نساء، ۴ / 29( همچنین قمار را با همه منافعي 
که بتوان بر آن تصور نمود نفي مينماید )بقره،  2 / 2۱9(. تا با ایجاد بستر سالم و نظام انگیزشي مناسب، انسانها را 
به تالشي مفید و مؤثر وادار کند و تمامي منابع اقتصادي را در جهت تولید کاالها و خدمات مورد نیاز جامعه تجهیز 
نماید. بدیهي است که چنین نظام مالياي، سفتهبازيهاي قمارگونه و فرصتجویيهاي کاذب را برنميتابد و به دنبال 
ریشه کن کردن آن است. سهم و نقش نظام مالیاتي در مبارزه با چنین رفتاري کم نیست. نظام مالیاتي ميتواند با 
اخذ مالیاتهاي مؤثر بر عایديهاي ناشي از سفتهبازي، از بروز و شیوع چنین رفتاري جلوگیري نماید و منابع اقتصادي 

اعم از انساني و غیرانساني را به سمت تولید هدایت کند.
و( نقش عنصر زمان و مکان در تحول نظام مالیاتي اسالم: هرچند که توابع هدف نظامهاي دیني در طول 
تاریخ )از قبل از ظهور اسالم و تا آخرالزمان( ثابت و الیتغیر است، اما با توجه به تغییراتي که در شرایط اجتماعي، 
فني، اقتصادي و .... به وجود ميآید نظامهاي اقتصادي به مثابه نتیجۀ بهینهیابيهاي مقید، دستخوش تغییر و تحول 
ميشوند. یکي از این تغییرات عظیم ایجاد شده، تغییر در بنیانهاي توسعه و رشد اقتصادي است. رشد و توسعه 
اقتصادي در گذشته بر بنیان کشاورزي قرار داشت و نقش نیروي کار در آن زیاد و نقش سرمایه بسیار اندک بود. 
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بنابراین نظام مالیاتي نیز معطوف به کشاورزي و درآمد ناشي از کار بود. اما با شروع انقالب صنعتي و ایجاد 
صرفههاي ناشي از مقیاس۱ و صرفههاي ناشي از تجمع2، محور و مدار توسعه و رشد اقتصادي، سرمایه 
فیزیکي و انباشت آن قرار گرفت و شرکتها و تراستهاي بزرگ و معظمي ایجاد شد. اینک نیز با انقالب 

اطالعات و ایجاد اقتصاد دانشبنیان؛ سرمایههاي انساني، سرمایههاي اجتماعي و ذخیرۀ R & D مدار توسعه 
از کار کمرنگ و سود شرکتها و عایدي  با تغییرات به وجود آمده نقش درآمدهاي ناشي  و رشد قرار گرفتهاند. 

سرمایههاي انساني، اجتماعي و فیزیکي زیاد شده است. عالوه بر آن، رشد چشمگیر شهرنشیني و عرضۀ محدود زمین، 
درآمد مالکان زمین را به شدت باال برده است. در چنین وضعیتي، لزوماً باید محور نظام مالیاتي از مالیات بر درآمد 
ناشي از کار به مالیات بر سود شرکتها و مالیات بر عایدي سرمایه تغییر نماید تا با ایجاد برابريهاي افقي و تنوع 

بخشي به پایههاي مالیاتي از بروز نابرابريهاي عمودي جلوگیري شود.

-الگوي اسالمي- ایراني پیشرفت و نظام مالیاتي
پیاده کردن نظام مالیاتي متناسب با الگوي اسالمي- ایراني پیشرفت مستلزم بهکارگیري نظامي است که اصول 
و مباني خود را با توجه خاص به شرایط تاریخي، جغرافیایي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ایران، از اسالم گرفته 
از تجارب مالیاتي کشورهاي دیگر و همچنین  باشد )عالسوند، ۱39۰: 2۰۱( نظام مالیاتي کشور عليرغم استفاده 
تجارب گذشته خود به زعم اکثر کارشناسان این حوزه از مشکالت بسیاري در رنج است. از سوي دیگر به نظر ميرسد 
مالیاتهایي که با شرایط خاص و مصارف خاص در نصوص اسالمي آمده حداقل در مقام نظر ميتواند جایگزین خوبي 
براي این مالیاتها باشد. اما در عمل مشکالت فقهي، اجرایي، ساختاري و تقنیني که در ادامه از آنها بحث خواهیم 
کرد مانع از این است تا حداقل نظام متعارف، الگوي خود را با نظام مالیاتي مبتني بر وجوهات شرعي همراه سازد. 
ایراني الزم است تمام مشکالت  الگوي پیشرفت اسالمي-  پیادهسازي کامل نظام مالیاتي مطلوب در  براي  بنابراین 
مذکور حل گردد اما این امر به آن معني نیست که تا حل کامل این مشکالت باید صبر کرد بلکه باید به طراحي و 
جایگذاري نظام مالیاتي اولیه اما نزدیک به ایدهآل و خود پیش برنده اي که به تدریج و به مرور زمان خود را کامل 
کرده و مشکالت خود را حل کند، پرداخت. این نظام ميتواند با تغییر رویکرد، موجبات اصالحات بعدي را با ایجاد 
فضایي جدید در راستاي رسیدن به یک نظام مالیاتي ایدهآل فراهم آورد. قبل از بررسي جایگزیني چنین نظام مطلوبي 
باید به تبیین نوع نگاه رایج به نظام مالیاتي و نظام مالي مبتني بر وجوهات شرعي پرداخته و ربط و نسبت آنها را 

در این نگاه مشخص کنیم.

روش تحقیق
روش پژوهش حاضر توصیفي است، چون به توصیف متغیرها پرداخته است. از نظر هدف پژوهش کاربردي بهشمار 
انجام شده است  به روش پیمایشي  امور مالیاتی شهرستان زابل کاربرد دارد که  نتایج آن در سازمان  ميرود، زیرا 
مهمترین مزیت پژوهشهاي پیمایشي قابلیت تعمیم آنهاست. ابزار گردآوري اطالعات در پژوهش حاضر، پرسشنامه 
محقق ساخته است. براي سـنجش ایـن سـؤالهـا از مقیاس پنجگزینهاي لیکرت استفاده شد که یکي از رایجترین 
مقیاسهـاي انـدازهگیـري شـمرده ميشود. شکل کلي و امتیازبندي این مقیاس در پژوهش حاضر بـه پنج سطح »۱. 
کامال موافقم، 2.موافقم ،3. نظری ندارم ، ۴.مخالفم، 5.کامال مخالفم « بوده  است. روایي ابزار اندازه گیري با بهرهمندي 
از خبرگان و استاد راهنما به تأیید رسید. پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر ۰/8۱ محاسبه شد که نشان 
از پایایی قابل قبول ابزار تحقیق دارد، جامعۀ آماري این پژوهش، کلیه کارکنان امور مالیاتی شهرستان زابل و تابعه که 
در شش ماهه دوم سال ۱396 مشغول فعالیت هستند به تعداد 2۰۰ نفر می باشد ، برای بدست آوردن حجم نمونه از 
جدول مورگان استفاده شده،حجم نمونه براي جامعه 2۰۰  نفر در جدول مورگان، ۱27 نفر محاسبه شده است، روش 
نمونه گیری تصادفی در دسترس متناسب با حجم بود برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss از 
آمار استنباطی آزمون اسمیرنف-کولموگروف برای بررسی مفروضات پژوهش )نرمال بودن متغیرها( و از ضریب آزمون 

مقایسه t تک نمونه ای و فریدمن برای آزمون فرضیات استفاده گردیده است.

1) Economics of Scale
2) Economics of Agglomeration
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یافته های تحقیق
بررسی توصیفی داده های تحقیق

الف( توصیف متغیر های جمعیت شناختی تحقیق

جدول)۱( نتایج توزیع فراوانی نشان داد که تعداد ۱۱2 نفر )88/2 درصد( مرد و ۱5 نفر )۱۱/8 درصد ( زن تعداد 
پاسخگویان را تشکیل داده اند؛ که بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان مرد می باشد.

جدول)2( نتایج توزیع فراوانی نشان داد که تعداد 58 نفر )۴5/5 درصد( مجرد و 69 نفر )5۴/5 درصد ( متاهل 
تعداد پاسخگویان را تشکیل داده اند؛ که بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان متاهل می باشد.

جدول )۱( توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت

جدول )2( توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس تاهل

نمودار )۱( توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت

درصدفراوانیجنسیت
11۲88/۲مرد
1511/8زن
1۲7100کل

درصدفراوانیتاهل
58۴5,5مجرد
695۴,5متاهل
۱27۱۰۰کل
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نتایج جدول)3( توزیع فراوانی بر حسب سن نشان داد که تعداد ۱7 نفر )۱3/۴ درصد(  کمتر از 35 سال، تعداد 
2۰ نفر)۱5/7 درصد( 35 -۴2 سال، تعداد 53 نفر )۴۱/7 درصد(۴3-۴9 سال، تعداد 37 نفر )29/۱ درصد( 5۰ سال 

به باال تشکیل داده اند؛ که بیشترین فراوانی مربوط به توزیع سنی ۴3-۴9 سال می باشد.
 

نمودار )2( توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس تاهل

نمودار)3( توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن

جدول)3( توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سن

درصدفراوانیسن
1713/۴کمتر از 35 سال

35۲015/7-۴۲ سال
۴353۴1/7-۴9 سال

5037۲9/1 سال به باال
1۲7100کل
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نتایج جدول)۴( توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیالت نشان داد که تعداد ۱5 نفر )۱۱/8 درصد( دیپلم، تعداد 
۱8 نفر )۱۴/۱ درصد(  فوق دیپلم، تعداد 66 نفر)5۱/9 درصد( لیسانس و تعداد 28 نفر )22 درصد( فوق لیسانس و 

باالتر را تشکیل داده اند؛ که بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان با میزان تحصیالت لیسانس می باشد.

نتایج جدول)5( توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار نشان داد که تعداد 6 نفر )۴/7 درصد(  کمتر از 2 سال، تعداد 
۱3 نفر)۱۰/2 درصد( 2 -5 سال، تعداد 28 نفر )22درصد(6-۱۰ سال، تعداد ۱۴ نفر )۱۱درصد(  ۱۱-۱5 سال و تعداد 
66 نفر )52 درصد( باالتر از ۱5 سال سابقه کار داشته اند؛ بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان با سابقه کار بیشتر از 

۱5 سال می باشد.

نمودار)۴( توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیالت

جدول)5( توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس سابقه کار

جدول)۴(توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیالت

درصدفراوانیتحصیالت
1511/8دیپلم

181۴/1فوق دیپلم
6651/9لیسانس

۲8۲۲فوق لیسانس و باالتر
1۲7100کل

درصدفراوانیسابقه کار
6۴/7کمتر از ۲ سال

۲1310/۲-5 سال
6۲8۲۲-10 سال
111۴11-15 سال

665۲باالتر از 15 سال
1۲7100کل
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نتایج جدول)6( توزیع فراوانی بر حسب استخدام نشان داد که تعداد 78 نفر )6۱/۴ درصد(  رسمی قطعی، تعداد 
2 نفر)۱/6 درصد( رسمی ازمایشی، تعداد 2 نفر )۱,6درصد( پیمانی، تعداد 9 نفر )7,۱ درصد(  قراردادی و تعداد 36 
نفر )28,3 درصد( طرحی وضعیت استخدام را عنوان داشته اند؛ بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان رسمی قطعی 

می باشد.

نمودار)5( توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کار

جدول)6( توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت استخدام

نمودار)6( توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کار

درصدفراوانیوضعیت استخدام
786۱,۴رسمی قطعی

2۱,6رسمی ازمایشی
2۱,6پیمانی

97,۱قراردادی
3628,3طرحی

۱27۱۰۰کل
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نتایج جدول)7( توزیع فراوانی بر حسب رشته تحصیلی نشان داد که تعداد 5۰ نفر )39,3 درصد(  علوم انسانی، 
)2۴,7درصد(   نفر   3۱ تعداد  مهندسی،  فنی  )۱2,6درصد(  نفر   ۱6 تعداد  پایه،  علوم  درصد(  نفر)23,۴   3۰ تعداد 
نامشخص وضعیت رشته تحصیلی را عنوان داشته اند؛ بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان دارای رشته تحصیلی علوم 

انسانی می باشد.

جدول)7( توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس رشته تحصیلی

نمودار)7( توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی

جدول )8( توصیف گویه های مربوط به پرسشنامه

ب( توصیف داده های مربوط به فرضیه های پژوهش

درصدفراوانیرشته تحصیلی
5039.3علوم انسانی
30۲3.۴علوم پایه

161۲.6فنی-مهندسی
31۲۴.7ناشخص

1۲7100کل

شاخص ها

متغیر
بیشترینکمترینواریانسانحراف معیارمیانگینمدمیانهدرصدفراوانیگویه 

نظام مالیاتی 
فعلی

1۲710033۲.781.۲۲71.50715
1۲7100333.0۲1.0611.1۲715

1۲7100۴۴3.۲91.1۲11.۲5615
1۲7100333.101.0901.18815
1۲7100۲۲۲.381.1۲61.۲6915
1۲710033۲.7991۴.835.1۴
1۲710033۲.951.0151.0۲915
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همانطورکه ازجدول)8( استنباط می شود، بیشترین میانگین 3,57 مربوط به گویه ۱3 و کمترین میانگین 2,۱3 
مربوط به گویه ۱۱ بوده است.

بر اساس اطالعات جمع آوري شده و پردازش آن توسط نرم افزار SPSS آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق 
مطابق جدول شماره )9( مي باشد.

همانطور که از جدول)9( استنباط می شود، میانگین، میانه، انحراف معیار گزارش شده است کمترین میانگین 
2/9۰ مربوط به الگوی نظام مالیاتی فعلی و بیشترین میانگین 2/93 مربوط به الگوی بهینه سازی شده بوده است.

تحلیل نرمال بودن داده های تحقیق
در این بخش از تحقیق، ابتدا فرض نرمال بودن یا نبودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف براي 
مشخص نمودن استفاده از آزمونهاي پارامتریک و ناپارامتریک انجام پذیرفته است، سپس تحلیلها بر اساس فرضیه 

هاي تحقیق انجام می شود.

جدول)9( آمار های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق

جدول شماره )۱۰( نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف

ج( توصیف متغیرهای اصلی تحقیق

الگوی بهینه 
سازی شده

1۲710033۲.601.1071.۲۲615
1۲71003۴۲.981.۲971.68۲15
1۲710033۲.799۴0.883.1۴
1۲7100۲۲۲.13900.809.15
1۲71003۴3.171.17۴1.37715
1۲7100۴۴3.571.1۴۴1.31015
1۲7100۴۴3.3۲1.0۴61.093۲5

انحراف معیارمیانهمیانگینشرح متغیرهاردیف

۲.90۲.550.81083الگوی نظام مالیاتی فعلی1
۲.9330.51۴97الگوی بهینه سازی شده۲

تعداد متغیرها
n

مقدار 
K-SP نتیجه نرمال/ غیر نرمال مقدار

بودن توزیع
نرمال1۲73.0780.085هوش سازمانی

نرمال1۲73.۴1۴0.076بالندگی سازمانی
نرمال1۲7۲.8990.113عملکرد
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مطابق جدول شماره )۱۰( مشاهده می شود که سطح معناداري آزمون متغیر های اصلی تحقیق از 
۰/۰5 بزرگتر است، فرض صفر مبني بر نرمال بودن توزیع داده ها تایید و درنتیجه تمامی این توزیع ها 
نرمال هستند. لذا برای آزمون فرضیه ها می توان از آزمون های پارامتریک استفاده کرد. به عبارت دیگر با 
توجه به اینکه توزیع نمرات در هر سه مقیاس نرمال مي باشد، از روشهاي آمار پارامتریک استفاده مي نماییم. 
در این قسمت از آزمون تعیین عالمت میانه و تحلیل رگرسیون به بررسي تحلیلي فرضیه های تحقیق مي پردازیم.

آمار استنباطی )آزمون فرضیات(
مالک اساسي بر با ارزش بودن یک فرضیه قابلّیت آزمون آن است و آزمون فرضیه سنجش صّحت و سقم ادعاي 
ارائه شده از دیدگاه محقق است. اگر چه یک فرضیه هرگز به طور قطعي ثابت نمي شود بلکه تأیید و یا احتماالً رد 

مي شود. پس یکي از مهم ترین موارد تصمیم گیري آماري، قضاوت درباره فرضیه تحقیق است )مهدوي، ۱383(.

فرضیه اصلی تحقیق
ورود خمس و زکات بر نظام مالیاتی در شهرستان زابل تاثیر دارد.

با  برابر  انحراف معیار  با 2,9۱9۰  برابر  با توجه به جدول)۱۱(، مقدار میانگین بهدست آمده براي فرضیه اصلی 
۰,592۴7 آماره t برابر با 2۰,562 و مقدار احتمال برابر با ۰/۰۰۰ است که کمتر از سطح خطاي α=0/05 مي باشند، 
 )P<%5(لذا فرضیه تأیید مي شود. بنابراین ورود خمس و زکات بر نظام مالیاتی در شهرستان زابل تاثیر معناداری

دارد.

فرضیه فرعی اول تحقیق
ترتیب اولویت بندی ورود مالیات های اسالمی به نظام مالیاتی در شهرستان زابل چگونه است.  

براي اولویت بندي اهمیت تاثیرگذاری ورود خمس و زکات بر نظام مالیاتی در شهرستان زابل از آزمون فریدمن 
استفاده گردیده است.

براساس نتایج حاصله در جدول)۱2(، آماره محاسبه شده خی دو با مقدار ۱6,982و درجه آزادی ۱ بزرگتر از 
آماره بحرانی است. به عبارت دیگر، سطح خطای محاسبه شده از ۰/۰5 کوچک تر است، در نتیجه وجود تفاوت در 

تاثیرگذاری متغیرهای تحقیق پذیرفته می شود.

جدول شماره )۱۱( نتایج آزمون t فرضیه اصلی تحقیق

جدول)۱2( نتایج آزمون فریدمن

میانگینتعدادمتغیرها

مقدار ثابت مورد آزمون 3
نتیجه آزمون)تایید/

رد( انحراف 
معیار

خطای 
استاندارد 
میانگین

t درجه مقدار
آزادی

مقدار 
معناداری

P-Value
ورود 

خمس و 
زکات

تایید1۲7۲.91900.59۲۴70.05۲57۲0.56۲1۲60/000

NChi-SquaredfSigآزمون فریدمن

1۲716.98۲10/000نتایج آزمون
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داراي  اسالمی  مالیات های  که  نشان می دهد  رتبه های  میانگین  مقایسه   )۱3( در جدول  نتایج حاصله  طبق 
باالترین اولویت  و نظام مالیاتی فعلی در اولویت بعدي  مي باشد .

برازش الگوی کلی تحقیق
در این بخش به بررسی مناسب بودن الگوی پیشنهادی این تحقیق در خصوص نظام مالیاتی می پردازیم.

برابر  تعیین  ، ضریب  برابر ۰/779  که ضریب همبستگی  دهد  می  نشان  رگرسیون)۱۴(  تحلیل  جدول خالصه 
۰/6۰6 و ضریب تعدیل شده ۰/6۰۰ شده است، نشان می دهد متغیرهای مستقل انتخابی 6۰ درصد از واریانس کل 

درآمد های مالیاتی را تببین می کنند.

جدول نتایج کلی تحلیل رگرسیون )۱5( نشان می دهد که مقدار F برابر 95/556 با سطح معنی داری ۰/۰۰۰ 
شده است و چون سطح معنی داری از 5 % کوچکتر است معادله رگرسیون معنادار است.

جدول)۱3( اولویت بندي اولویت بندی ورود مالیات های اسالمی به نظام مالیاتی در شهرستان زابل

جدول )۱5( خالصه نتایج کلی تحلیل رگرسیون

جدول)۱6( ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون

جدول )۱۴( خالصه تحلیل رگرسیون

منبع: یافته های تحقیق

منبع: یافته های تحقیق

منبع: یافته های تحقیق

میانگین رتبهاولویتمولفه ها
11.67مالیات های اسالمی
۲1.33نظام مالیاتی فعلی

مجذور ضریب همبستگی مدل
)R(

ضریب تعیین 

R Square

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R Square

انحراف استاندارد

10/7790/6060/6000/5۲۴71

سطح معنی داریF محاسبه شدهمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع تغییر
5۲.616۲۲6.308رگرسیون

95.5560/000 3۴.1391۲۴0.۲75باقی مانده
86.7561۲6مجموع

Betat.Sigخطاي استاندارد bضریب bمتغیر

الگوی نظام مالیاتی فعلی
-0.05۲0.071-0.051-0.73۴0.۴65

1.3000.1110.80711.7030/000الگوی بهینه سازی شده
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الگوی نظام  t متغیر  با بررسي سطح معناداري مقدار آماره  جدول ضرایب رگرسیون)۱6( نشان می دهد که 
مالیاتی فعلی )۰,73۴-( که بزرگتر از 5 درصد و  الگوی بهینه سازی شده )۱۱,7۰3(  در سطح اطمینان باالتر از 95 
درصد کوچکتر از 5 درصد و معنادار است که با توجه به نتایج، فرضیه H۰ در سطح اطمینان باالتر از 95 درصد رد مي 
شود. از طرفي با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسیوني الگوی بهینه سازی شده، ارتباط مثبت و معناداري بین الگوی 
بهینه سازی شده و درآمد های مالیاتی وجود دارد؛ به طوریکه با استفاده از الگوی بهینه سازی شده می توان درآمد 
های مالیاتی افزایش و در صورت استفاده از الگوی نظام مالیاتی فعلی استفاده شود درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد.

نتیجه گیری
این تحقیق با هدف بررسی نظام مالیاتی ایران وپیشنهادهایی برای ورود مالیاتهای اسالمی به نظام مالیاتی انجام 
شد و با بررسی مبان نظری و صاحب نظران نسبت به ارایه الگوی بهینه سازی شده اقدام گردید از آنجایی که بعد از 
پیروزي انقالب اسالمي و تحقق حاکمیت نظام اسالمي، همراه با تغییـر نگـاه بـه اصالح امور حکومتي و سیاستي، این 
انتظار به حق به وجود آمـد کـه اهـداف و مبـاني اسالمي باید در تمام زمینه ها به خصوص در نظام سازي اقتصادي 
پیشرفت  الگوي  بستر  در  نظامسازي  بهتر،  عبارت  به  و  اصالحي  این جریان  هاي  از مشخصه  یکـي  یابنـد.  تحقـق 
اسـالمي- ایرانـي، اتخـاذ نظـامي برخـوردار از مبـاني و جهـتگیـريهـاي اسـالمي و درعین حال مطابق با ساختار 
فرهنگي و اجتماعي کشور است. این جریـان اصـالحي در ترمیم برخي امور همچون بانکداري به دالیلي خاص با 
سرعت و شتاب بیشـتري انجـام گرفت. اما علي رغم سابقه باالي پرداخت عبادي، تکلیفي و حکومتي همچون خمـس 
و زکات، خراج و جزیه در تاریخ اسالم، به نظر مي رسد مجموعه دالیلي مانع از این شـده تا حساسیتي که براي اصالح 
امور بانکي و خدمات مالي پس از انقـالب پیش آمد، در مالیات رخ نداده و هیچ نوع مالیاتي در این سال ها قطع نظـر 

از نـرخ، شـکل و پایـه آن مورد جرح و تعدیل قرار نگیرد.
و  ها  ناهمگوني  ایجاد  سـبب  ایـران،  در  اسـالمي  و  متعارف  هاي  مالیات  نظام  فعلي  ساختار  حاضر  حال  در 
ناهماهنگي هایي در حوزه اجرایي شده اسـت. ازجمله مهم ترین این ناسازگاريها که در این تحقیق مبنا قراار گرفت 

تا به طراحی الگوی بهینه منجر شود عبارتند از:
۱-پرداخت های موازی وبعضاً چندگانه مالیات هایمتعارف و اسالمی توسط مردم؛ 2- مخارج موازي و غیر هماهنگ 
دولت و مراجع معظـم تقلیـد ناشـي از نداشـتن سامانه اطالعاتي مشترک؛ 3- کم توجهي بخشي از جامعه به پرداخت 
وجوهـات شـرعي بـه دلیـل سـاختار وضعیت فعلي؛ ۴- غفلت از دو منبع مهم از منابع مالي اسالمي یعنـي زکـات و 
خمـس در تـأمین بودجه کشور؛ 5-  غفلت از ظرفیتهاي فرهنگي جامعه به منظور کاهش فرار مالیاتي؛ 6- وجوب 
توامان بهره مالکانه و خمس معادن و کاهش انگیزه پرداخت خمـس و یا فرار از مالیات. و نتایج نیز نشان داد که علت 
اصلی این ناهماهنگی ها، ساختار موجود نظام مالیات هاي اسالمي و متعارف است که از قبل انقالب به ارث رسیده 
است و تغییر چندانی  در آن رخ نداده است همچنین در تدوین سواالت و فرضیات تحقیق به برخی از مبانی فقهي و 

فلسفي مهم در ارتباط با مالیات هاي شرعي و متعارف پرداختیم.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می شود:

جهت افزایش آکاهی جامعه از نظام مالیاتی، بهتر این است که درک یکسان و همگني از نظام مالیاتی اسالمی 
ارائه شود، خبرگان و فقه ها مي توانند نقش مهمي داشته باشند.

با توجه به نتایج که الگوی بهینه از نظر کارکنان سازمان امور مالیاتی مورد تایید قرار گرفت بنابراین از این الگو 
بصورت جامع می توان در برنامه ریزی های نظام مالیاتی در جهت رفع نواقص استفاده نمود.
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بررسی تغییرات اصالحیه قانون مالیات های مستقیم
 در بخش شرکت ها

جواد قنبری نژاد1
مهدی فغانی2

احمد پیفه3

چکیده
قوانین و مقررات مالیاتی و نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نقش عمده ای در تعیین سیاست های مالی و مالیاتی 
شرکت ها ایفاء کرده و یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث در حوزه مالیات هر کشور می باشد؛ زیرا با بررسی 
و محاسبه آن، امکان بررسی عدالت مالیاتی و تعیین میزان فشار مالیاتی بر مؤدیان مالیاتی باالخص بر شرکت ها 
فراهم می شود . لذا هدف این مقاله بررسی تغییرات  قانون مالیات های مستقیم در بخش شرکتها بوده و از نوع 
اسناد کاوی و مطالعه متون موجود شامل  قانون مالیات های مستقیم و سایر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه 
می باشد.  نتایج این  تحقیق نشان داد  که اصالحیه سال ۱38۰ قانون مالیات های مستقیم از یک سو با کاهش نرخ 
مالیاتی مالیاتی برای اشخاص حقوقی ، زمینه را برای حمایت  از شرکت ها  و کمک به رشد و شکوفایی اقتصاد سرمایه 
گذاري شرکتها فراهم آورده و از سوی دیگر اصالحیه سال ۱39۴ این قانون  که جهت نیل به اهداف و سیاست های 
کلی برنامه پنجم توسعه با اعمال سیاست های سخت گیرانه با وجود آثار مثبت و تغییرات صورت گرفته و افزایش 
معافیت های  مالیاتی ،مـوادي در این قانون وجـود دارد کـه باعث  نگراني فعاالن اقتصادی باالخص شرکت ها شده 
است . مشروط کردن معافیت های مالیاتی باالخص معافیت ماده ۱32 که مختص شرکت ها می باشد به نرخ صفر 
و همچنین مشروط کردن  سایر معافیت های مالیاتی طبق ماده ۱۴6 به ارائه ی دفاتر و اسناد و مدارک ا زآن جمله 

نقاط ضعف این قانون  می باشد

کلمات کلیدی: مالیات-مالیات مستقیم-شرکت-اصالح قانون مالیات

۱( حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
2( گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه س و ب

3( گروه حسابداری،دانشکده مدیریت و حسابداری، زاهدان، دانشگاه س و ب



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

332  

1.مقدمه 
مالیات یکي از موضوعات مهم اقتصادي در  هر جامعه است . قوانین مالیاتي نیز  از جمله قوانین مادر درزمینه 
هاي اقتصادي و شاید یکي از مهمترین ارکان اعمال سیاستهاي اقتصادي دولت است .قوانین مالیاتي تنها تضمین 
ایجاد درآمد براي دولت نیستند بلکه در عین حال بعنوان یکي از مهمترین ابزارهاي سیاستهاي مالي در جهت نیل به 
اهداف اقتصادي و اجتماعي مورد استفاده قرار مي گیرند. مثاًل از اهرم مالیات بعنوان عاملي در تعدیل درآمد و ثروت 

و برقراري عدالت اجتماعي و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب هر جامعه استفاده مي شود.
امروزه می توان گفت که موضوع مالیات با حقوق تمامی افراد کشور حتی آنهائی که معاف از مالیات هم هستند 
ارتباط دارد چون هر حکومتی با اخذ مالیات از افراد که می بایست پرداخت کنند اعمال حاکمیت می کند درکشور 
ما تا زمانی که نفت منبع درآمد حکومت نبوده اخذ مالیات جهت اداره کشور حرف اول را می زده وبا وجود نفت 
نیز مالیات بعنوان مهمترین منبع در آمد بوده واکنون بحث اداره کشور بدون نفت جزء برنامه های مهم کشور است. 

)مهدی تقوی,۱39۴( 
تولیدرقابت پذیرمستلزم وجود محیط قانوني واداري کم هزینـه اسـت .عوامـل مختلفـي در کاهش هزینه هاي 
 ، نگهداري واخراج کارکنان   ، اسـتخدام  فراینـد  به  توان  محیطي کسب وکار شرکت هانقش دارند.ازاین جمله مي 
تأمین مالي بنگاه ازطریق بازارهاي مالي ،اجراي قراردادهـا در دستگاه قضایي ،طي نمودن فرایند ورشکسـتگي ونقـل 
بـار  نیزدرهزینه هاي کسب وکار شرکت هاتـأثیردارد.هـر چـه  مالیات ستاني  نظـام  نمـود.  اشـاره  امـوال  وانتقـال 
تـر  پـائین  مالیـاتي  نظام  دربرابر  تمکین  باشد وهرچه هزینه هاي  اقتصادي کمتر  فعاالن  بـراي  مالیـات  پرداخـت 
باشـد، تولیدباهزینه کمتري قابل انجام خواهد بود ورقابت پذیري بنگاه هابیشتر خواهد بود. )فرهاد حکیمی، ۱393(

قبل از تصویب اصالحیه سال ۱38۰  قانون مالیات هاي مستقیم، نرخ مالیات بر شرکتها تا 6۴ % نیز محاسبه 
می گردید که باعث می شد که اکثر شرکتهاي تولیدي قادر به فعالیتهاي اقتصادي کارآمد نباشند و حجم نقدینگي 
و سرمایه گذاري خود را کاهش دهند . براي رفع این معضل در سال های  ۱38۰ و۱395  قانون مالیاتهاي مستقیم 
اصالحات و تغییرات بسیاري در این قانون بوجود آمد که کاهش دادن نرخ ماده  ۱3۱ قانون مالیات هاي مستقیم 
و اعمال نرخ ثابت 25% برای  شرکت ها و اشخاص حقوقی و در نظر گرفتن بخشودگي هاي مناسب تالش گردد 
که سرمایه گذاري مولد به سمت فعالیتهاي اقتصادي شرکتها از این قبیل بود .قوانین مالیاتي که تا قبل از آن مورد  
از دست  بسیاري  و   علی رغم تالش  نمی کرد  را تشویق  مولد  اقتصاد ي  فعالیت  قرار مي گرفت، فضاي  استفاده 
اندرکاران و کارشناسان اقتصادي، خود مانعي براي رشد اقتصادي کشور تلقي مي شد که با اصالح قانون مالیاتهای 
مستقیم  به منظور تشویق سرمایه گذاران و شرکت ها ونخستین گام برای تقویت بنیه مالي بخش  های تولیدي و 

خدماتي،  از طریق  کاهش نرخ هاي مالیاتي  صورت گرفت. 
با توجه به مطالب گفته شده و همچنین از این نظر که اصوالً مي توان از قوانین مالیاتي به عنوان اهرمي براي 
توسعه اقتصادي استفاده کرد و آن را بعنوان مشوق تولید و سرمایه گذاري و پس انداز باالخص برای شرکت ها بکار 
گرفت . لذا سوال اصلي این تحقیق این است که آیا تغییرات قانون مالیاتهاي مستقیم ایران چه اثراتی  بر اشخاص 

حقوقی و شرکت ها خواهد داشت؟

2.تعریف مالیات و انواع آن
واژه مالیات از کلمه مال گرفته شده و در معانی »اجر و پاداش، زکات مال، جریمه ، خراج، باج و ...« به کار می  رود. 
در اصطالح علم اقتصاد، مالیات عبارت  است از بخشی از درآمد، ثروت، فروش و یا بخشی از هر نوع پایه حقوقی دیگر 

که توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می  شود. )فرهنگ، منوچهر،۱37۱(

1-2 انواع مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم ایران
1. مالیات های مستقیم:

مالیات هایی هستند که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و شامل 
انواع زیر می باشد:
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الف- مالیات بر درآمد شامل:
مالیات بر درآمد امالک : مالیاتی است که به درآمد تحصیل شده اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجاره امالک و 

مستغالت تعلق می گیرد.
 مالیات بر درآمد مشاغل: مالیاتی است که بر درآمد اشخاص حقیقي ، که از طریق اشتغال به مشاغل کسب درآمد 

می کنند وضع می گردد.
مالیات بر درآمد حقوق:مالیاتی است که از حقوق دریافتی  شخصی که نیروی کار خود را در اختیار دیگران قرار 

داده ، پس از کسر معافیت های مقرر در قانون وضع می شود.
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:مالیاتی است که از جمع درآمد شرکتها و همچنین درآمد ناشی از فعالیتهای 

انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود دریافت می گردد.
مالیات بر درآمد اتفاقی:مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت 
بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید دریافت 

می شود.
  ب- مالیات بر دارایی شامل:

  مالیات بر ارث :مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی 
طبق قانون تعلق می گیرد.

  مالیات حق تمبر: نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور 
رسمیت بخشیدن یا الزم االجرا نمودن آنها، از مودی گرفته می شود.

2 . مالیات های غیر مستقیم:
مالیات هائی که پرداخت کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت های 

اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد و شامل موارد زیر است:
  الف- مالیات بر واردات  ب- مالیات بر مصرف و فروش

2-2مالیات بر شرکت ها 
یکی از پایه های عمده مالیات های مستقیم مالیات بر درآمد شرکت ها می باشد که شامل مالیات بر شرکت 
های دولتی و مالیات بر شرکت های غیر دولتی می باشد.صورت عمده اعمال مالیات بر سود, در مورد شرکت ها می 
باشد و در عمده کشورهای جهان، مالیات بر شرکت ها بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهد.

شرکت یکی از راه هایی است که افراد مالکیت بر دارایی ها را به دست می آورند, در نتیجه مالیات بر درآمد شرکت ها 
مانند مالیات بر درآمد صاحبان شرکت ها یا بر عوامل آنهاست. اگر عوامل تولید از بخش شرکت ها به غیر شرکت ها 
بتوانند جا به جا شوند مالیات به کل اقتصاد منتقل می شود،از جهت دیگر چون در عمده کشورها مالیات بر مجموع 
درآمدها وجود دارد،مالیات بر شرکت ها یک مالیات مضاعف محسوب می گردد. عده ای موافق مالیات بر شرکت ها 
بوده ، اعتقاد دارند که به فعالیت شرکت ها به صورت مجزا می توان نظر افکند و نباید مالیات بر شرکت ها به مثابه 
مالیات بر درآمد یا دیگر درآمدهای مالیاتی باشد. مالیات بر شرکت ها به طور عمده مالیات بر سود است که تخریب 
آن کمتر از مالیات بر پایه های دیگر مالیاتی است. وجود شرکت های بسیار بزرگ که سهام داران،کنترل چندانی بر 
آنها ندارند دلیل دیگری برای طرفداران مالیات بر شرکت هاست که برای این شرکت ها ویژگی دیگری غیر از مجموعه 
سهامداران آن قایل می شوند)علی نصیري اقدم ، ۱39۱(. مخالفین مالیات بر شرکت ها بیان می کنند که مالیات بر 
شرکت ها توسط افراد پرداخت می شود و هرگز نمی توان تصور نمود که شخصیت حقوقی یا فیزیکی یک شرکت 
مالیات بپردازد، موافقین در مقابل، به جنبه مالیات بر سود در مورد شرکت ها تأکید می کنند که چون این مالیات بر 
سود است به مصرف کنندگان و مزد بگیران منتقل نمی شود. مالیات بر شرکت ها بر اساس اصل فایده در پرداخت 
مالیات می باشد، شرکت ها در بسیاری از موارد از کاال و خدمات فراهم شده به وسیله دولت بهره بیشتری می برند، 
در نتیجه بهای آن را با مالیاتی مجزا باید بپردازند. همچنین مالیات بر شرکت ها به عنوان ابزار کنترلی می باشد که 
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اثراتی همچون کنترل انحصار، محدودیت در اندازه بنگاه، تأثیر بر سرمایه گذاری و تأثیر بر پس انداز را دارا  می باشد. 
مالیات برسود شرکت ها)جعفر خیرخواهان، ۱386 (، در ساختار مالی )پرتفولیو( شرکت اثر می گذارد و از طرف دیگر 
در سطح تولید، قیمت بازار وتکنیک تولید، می تواند اثر گذار باشد. این مالیات می تواند در مقدار سود توزیع شده، 
وام دریافتی، توسعه افقی وعمودی، تمرکز، سهام و... اثر گذار باشد؛ بازده خالص سرمایه را کاهش داده و در نهاده بری 
تولید، اثربخش می باشد، همچنین هزینه استفاده از سرمایه را افزایش می دهد و از این نظر تاثیر منفی روی سرمایه 
گذاری و تولید خواهد داشت. مالیات برشرکت ها، در شرایط سود خالص، که به سود مارشالی شهرت دارد؛ هیچ 
تأثیری برسرمایه گذاری وسطح تولید، نخواهد داشت؛ اما در شرایط حضور سود ناخالص، برجریان حقیقی شرکت، 
یعنی بر سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. نحوه برخورد مالیات با سرمایه گذاری ودرآمد سرانه، اثرات قابل مالحظه ای 
برای هزینه استفاده از سرمایه دارد؛ هزینه سرمایه گذاری , موجودی سرمایه مطلوب وظرفیت تولیدی تحت تأثیر 
قرار می گیرد. معافیت استهالک نیز، هزینه سرمایه را کاهش می دهد، بنابراین هر چقدر استهالک بیشتر باشد، نرخ 
مؤثر مالیاتی کمتر خواهد بود و صرفه جویی مالیاتی برای سرمایه گذاری بیشتر می شود. چنانچه سرمایه گذاری ها 
نسبت به هم متفاوت و طول عمر مختلفی داشته باشند، ترکیبات مختلف مالیات ونرخ استهالک، بر تخصیص منابع 
وسرمایه گذاری مؤثر خواهد بود. اگر استهالک سریع باشد، هرچه سرمایه گذاری بلندمدت تر، سود بیشتر است ونرخ 
مؤثر مالیاتی کمتر خواهد بود، در نتیجه روند سرمایه گذاری تغییر کرده و جریان سرمایه گذاری به سمت سرمایه 
گذاری های بلند مدت حرکت خواهد نمود. دولت با اعمال معافیت های مختلف مالیاتی، تعیین نرخ استهالک بیش 
از استهالک واقعی اقتصادی، یا با سرعت بخشیدن به استهالک قابل قبول، باعث تشویق سرمایه گذاری می گردد، 
که این مسئله ممکن است درآمد مالیاتی را در دوره مورد نظر کاهش دهد، اما با تشویق و افزایش در سرمایه گذاری، 

درآمدهای مالیاتی آینده افزایش خواهد یافت)کامبیز هژبر کیانی,۱387(

3.پیشینه تحقیق
سید عابدین مرادی )۱396 ( به بررسی تاثیر اصالح قانون مالیات های مستقیم بر بازار سرمایه پرداخته است . 
نتایج پژوهش نشان داد که بین قانون مالیاتی مستقیم و ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات شرکت 

های بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد
باقردرویشی)۱395( به بررسی مقایسه ای نظام مالیاتی ایران با اصالحات مالیاتی دهه  ۱99۰ با تاکید بر مالیات 
بر مجموع درآمد پرداخته است نتایج نشان مي دهد که نظام مالیاتي ایران بسیار پیچیده بوده و در موارد متعددي 
اصول و اهداف اصالحات مالیاتي را نقض مي کنند. عالوه بر این فشار مالیاتي باال بر شرکت ها، نرخ هاي باالي تامین 
از سایر سیستم  را  ایران  از ویژگي هایي است که نظام مالیاتي  اجتماعي و فرار مالیاتي گسترده در بخش مشاغل 
هاي مالیاتي معمول در جهان متمایز مي سازد. بر اساس نتایج حاصل، بهترین راه براي اصالح نظام مالیاتي کشور 
انجام اصالحات اساسي بر اساس سیستم مالیات بر مجموع درآمد است، اما اگر به هر دلیلي )مثاًل فراهم نبودن پیش 
نیازهاي الزم یا عدم اجماع سیاسي(چنین کاري مقدور نباشد مي توان با انجام برخي اصالحات ) انجام اصالحات بر 
اساس مخارج مالیاتي و منافع اقتصادي،ساده سازي سیستم مالیاتي، اصالح تورش در شیوه تامین مالي شرکت ها و 
تعدیل مالیات مضاعف، تعیین آستانه معافیت بر اساس فقر نسبي، تعدیل آستانه هاي مالیاتي؛ استهالک و کسورات 
بهره نسبت به تورم، تغییر سیستم اجرایي از ساختار مبتني بر پایه محور به ساختار مبتني بر ماموریت محور، بهبود 
ادراک عدالت مالیاتي، تغییر واحد مالیاتي از فرد به خانوار، ارائه سیستم مالیاتي بدون نیاز به ارائه اظهارنامه مالیاتي 

از طرف مودیان( سیستم موجود را بهبود بخشید.
جهانگرد )۱388 (پژوهشي تحت عنوان  » تنظیم قانون مالیات های مستقیم با استفاده از رویکرد  استراتژي 
توسعه پایدار« انجام داده  است. این مقاله با استفاده از رویکرد  استراژي توسعه پایدار و شرایط اقتصاد جهانی به 
افزون  بر تحوالت روز  پایدار مبنني  توسعه  نظریه  پردازش  پردازد.  ایران می  مالیاتهای مستقیم   در  قانون  تحلیل 
در سطح اقتصادهای جهان بوده است. از این رو، همراه با تغییرات ساختار اقتصادی جهان ، باید در چارچوب های 
اقتصادی و فنی قانون مند،  اقتصاد کشور را به پذیرش این استراتژی سوق داد . در این میان یکی از ابزارهای اجرای 

استراتژی توسعه پایدار، تنظیم و اصالح مستمر قانون مالیات های مستقیم می باشد. 
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پرویز سعیدی )۱387( به تاثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت ها بر سرمایه گذاری شرکت های تولیدی 
پرداخته است در تحقیق وی تالش گردید که تاثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکتها بر روی میزان مالیات بر 
درآمد و سود خالص و سود انباشته و میزان سرمایه گذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران آزمون گردد. بدین منظور، در ابتدا تغییرات میزان مالیات بر درآمد و سود خالص و سود انباشته و سرمایه گذاری 
شرکتهای تولیدی در سالهای قبل و بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم با یکدیگر مقایسه و مورد آزمون قرارگرفت. 
یافته های بدست آمده بیانگر تغییر محسوس در میزان مالیات بردرآمد و سرمایه گذاری شرکتهای تولیدی در سالهای 
بعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم بوده است. بطور کلی، 
یافته های تحقیق تائیدی است بر سیاستهای مالی دولت و می توان اذعان داشت که دولت به هدف خود از اصالحیه 
قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱38۰/۱۱/27، که کمک به نظام اقتصادی کشور از طریق رشد و شکوفایی اقتصاد 

و سرمایه گذاری شرکتهای تولیدی و صنعتی بوده، نایل گردیده است.
هوشمند آلي )۱37۴( به بررسي تاثیر مالیات، بر سرمایه گذاري در شرکتهاي تولیدي پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران که از سال ۱369  لغایت ۱37۴ ، افزایش سرمایه داده اند پرداخته است. نتایج حاصل از اجراي 
این تحقیق بیاانگر این مطلب میباشد که سرمایه گذاران به قوانین مالیاتي به عنوان عامل موثر در سرمایه گذاري 

توجه مي نمایند.
محمد ثاقب فرد )۱386 ( به  بررسی تاثیر اصالح قانون مالیاتهای مستقیم بر سیاستهای اشتغال در ایران پرداخته 
است طبق این تحقیق  مهم ترین وظیفه دولت ، سیاستگذاری و تالش در جهت حفظ تعادل های اساسی اقتصاد برای 
بهبود بازار کار است. بدون شک ، ابزار مهم دولت استفاده از سیاست های مالی است که در آن نقش مالیات برجسته 
است. مالیاتها ، نه تنها به عنوان منبع تامین هزینه های عمومی بلکه به دلیل نقش بی بدیل خود در تغییر جهت 

سرمایه گذاری وتولید در تغییرات سطح اشتغال موثرند. 
جنیفر و جان اسمیت )2۰۰3( به بررسي تاثیر کاهش نرخ مالیات سود تقسیمي  از 2۰ % به ۱5% بر میزان سود 
تقسیمي در آمریکا پرداختند. تعداد 8۱5 نمونه از شرکتهایي که بعد از تغییر قاانون، سود تقسیم نموده بودند، بررسي 
گردیدند. نتایج این تحقیق شواهد کمي را در خصوص این که پرداخت سود پس از تصویب قانون افزایش یافته است 
فراهم نمود و بعبارتي فرضیه تحقیق مبني بر اینکه تغییر قانون سال 2۰۰3 باعث افزایش پرداخت سود توسط شرکتها 

مي شود، رد شد.

4.تاریخچه تصویب قانون مالیات های مستقیم
چارچوب مالیات در ایران برای نخستین بار در قانون اساسی مشروطه لحاظ گردید. مهمترین و جامعترین قانون 
مالیاتهای مستقیم کشور در 28 اسفند سال ۱3۴5 به تصویب رسیده است و تاکنون چندین بار اصالح شده است که 

آخرین اصالحیه به تیرماه سال ۱39۴ مربوط میشود.
تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو نظر مهم می باشد، از یک سو نقش مهمی در تأمین منابع مالی دولت دارد و 
از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است؛ بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی 
برای دولت باشند، بلکه باید به نحوی وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. از اهداف دیگری 

که قوانین مالیاتی باید آنها را دنبال کنند، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمد و ثروت در جامعه می باشد.
 

1-4 سیر تحوالت قانون مالیاتهای مستقیم در ایران
قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱3۴5 تصویب گردیده است. این قانون به علت وجود اشکاالت متعدد در سالهای 
۱366 و 7۱ مورد بازنگری قرار گرفت. با این وجود علی رغم اصالحات بعمل آمده، قانون مذکور نتوانست از نابسامانی 
نظام مالیاتی بکاهد؛ بنابراین در سال ۱379 اصالحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم با فراخوانی از طرف مجلس، با 
اتفاق نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان مستقل و نمایندگان بخش 
خصوصی و مسووالن مالیاتی کشور، مورد تأیید نمایندگان مجلس قرار گرفت. اصالحیه مذکور بر قانون مالیاتهای 
مستقیم متمرکز شده است. این اصالحیه برای رفع نارساییهای نظام مالیاتی ایران با اصالحات عمیق قانون مالیاتهای 
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مستقیم سال ۱366 وضع شده است و از ابتدای سال ۱38۱ به اجرا درآمد. در این اصالحیه، نرخ متوسط مالیات از 
5۴ درصد به 35 درصد کاهش یافت.

5 ویژگیهای قانون مالیاتهای مستقیم ایران
به استناد قانون مالیاتهای مستقیم ایران از درآمد بهره سپرده ها و اوراق مشارکت مالیاتی اخذ نمی شود. )موضوع 

ماده ۱۴5 قانون مذکور)
به استناد این قانون مالیاتی از سود توزیعی سهام )dividend( مالیاتی اخذ نمی شود. گر چه در سطح شرکت 
مالیات موضوع ماده ۱۰5 قانون مالیاتهای مستقیم اخذ می شود ولی در سطح اشخاص حقیقی مالیاتی اخذ نمی شود.

از لحاظ اجرایی مالیات بر درآمد شخصی )شخص حقیقی( به صورت پایه های جدا اعمال می شود و بر خالف عمده 
کشورها مالیات بر جمع درآمد در قانون مالیاتهای مستقیم وضع نشده است. عدم وضع مالیات بر جمع درآمد در قانون 

در کنار اصرار بر اجرای طرح جامع مالیاتی تناقضی آشکار در اجرای مالیات محسوب می شود.
با عدم وضع و اجرای مالیات بر جمع درآمد، هدف عدالت در قوانین مالیاتی جستجو نمی شود.

باالترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی)25 درصد( در ایران به اندازه قابل توجهی نسبت به سایر کشورها کمتر 
است که باعث می شود کسب و کار به صورت شخص حقوقی )شرکت( ثبت نشوند.

نرخ مالیات دستمزد و حقوق )ماده 85( کمتر از نرخ مالیات بر سایر درامدها است. نصاب آن نیز متفاوت از سایر 
درآمدها )ماده ۱3۱( است که نقض آشکار عدالت افقی در کنار تحمیل مشکالت اجرایی قانون را در خود دارد.

در کل در تصویب قوانین مالیات مستقیم مالحظه عدالتی مدنظر قرار نگرفته است.
الیحه اصالح مالیاتهای مستقیم که کلیات آن در تاریخ 8 بهمن ۱392 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 

شامل موارد زیر است:
الف( تعدیل نرخهای مالیاتی: در الیحه اصالح مالیاتهای مستقیم، نرخهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی )ماده 
۱3۱( کاهش یافته است. این تغییر خود انگیزه کسب و کار شفاف و ثبت شرکتها را کاهش می دهد. هر چه کسب و 
کار در شکل شخص حقوقی )شرکت( فعالیت نمایند به نفع اقتصاد کشور است. در کل پیش بینی می شود این تغییر 

به عدم شفافیت منجر شود.
ب( رفع تبعیض های مالیاتی: برخی از معافیتهای مالیاتی که در حال حاضر برای موسسات و نهادهای دولتی وجود 
دارد، طبق الیحه جدید برای همه سرمایه گذاران و فعاالن عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یکسان در نظر 

گرفته شده است، تا شرایط تبعیض آمیز بین نهادهای دولتی و خصوصی از میان بر
ج( روشهای تشخیص و وصول مالیات بر اساس خود اظهاری و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در 

نظر گرفته شده است

6. شاخص پرداخت مالیات وروش محاسبه آن 
شاخص پرداخت مالیات برمبناي نص قـوانین ارزیـابي مـي شـود.ایـن شـاخص داراي سه زیرمجموعه است :

نرخ کلي مالیات که بااستناد به نرخ هاي قانوني محاسبه مي شود؛
تعداد پرداخت هاي مالیاتي که مطابق قانون تعیین مي گردد؛ 

زمان الزم براي تمکین دربرابر نظـام مالیـاتي کـه بـرآوردي کارشناسـي ازروال هـاي اجرایي مربوطه است 
با توجه به قانون مبنا بودن شاخص پرداخت مالیات این پرسش پیش مي آیـدکـه آیـا برخورد قانون مالیاتي باهمه 
مؤدیان فارغ ازاندازه ونوع فعالیت آنها یکسان است .پاسخ بـه وضوح منفي است .تکالیف مالیاتي بنگاه هابسته به نوع 

فعالیت ،اندازه بنگاه ، محـل فعالیـت ، ترکیب نیروي انساني ونظایرآن متفاوت است

7. تغییرات اساسی در قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 :
عالوه بر اصالحیه سال ۱38۰  اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ 3۱/ ۴/ ۱39۴  نیز در حالی تصویب و 
به مرحله اجرا درآمده است که شاید هنوز کمتر بازتابی را در بین مودیان مالیاتی خاصه صاحبان مشاغل و اشخاص 
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حقوقی داشته است.  شروع اجرای این قانون ازتاریخ ۱/ ۱/ ۱395 بوده و کمتر واکنش و بازخوردی از طرف اقشار 
مالیاتی کشور نسبت به وضع تغییرات جدید در قانون موصوف بوده ایم ، اگرچه با اندکی دقت و بررسی درخواهیم 
یافت که موارد بسیار بااهمیتی از قانون دستخوش دگرگونی و تغییر قرار گرفته و بدیهی است به تدریج و با درگیر شدن 

بیشتر مودیان با آن شاهد بازخوردهای ناشی از این تغییرات در جامعه مالیاتی کشور خواهیم بود.
آنچه در ادامه به تفصیل به آن پرداخته می شود پاره ای است از مهم ترین تغییرات روی داده در روند اصالحیه اخیر 
قانون مالیات های مستقیم و برخی تغییرات صورت گرفته در تکالیف مودیان مالیاتی که بیشتر جنبه کاربردی داشته 
و عدم آگاهی از آن در برخی موارد بعضا موجب تحمیل هزینه های سنگین و جرائم مالیاتی بر آنان خواهد شد. به طور 
کلی تغییرات صورت گرفته در اصالحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم و همچنین ابزارهایی که قانونگذار در جهت 

نیل به اهداف مالیاتی خود از آن بهره جسته است را از چند وجه می توان مورد نقد و بررسی قرار داد.

اول؛ وضع منابع مالیاتی جدید:
تعلق مجدد مالیات به واحدهای مسکونی خالی )موضوع ماده 5۴ مکرر اصالحیه( با اعمال تغییراتی پس از حذف 
آن از قانون مصوب سال۱366 )به موجب اصالحیه 27/ ۱۱/ 8۰( و نیز مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و فروش هر نوع 
ساختمان توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی )موضوع ماده 77 اصالحیه(، همچنین تعلق مالیات به مجموع 
از جمله موارد وضع منابع مالیاتی جدید در  )با کسر صرفا یک معافیت(،  درآمد واحدهای شغلی اشخاص حقیقی 
اصالحیه اخیر قانون است که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط و مقتضیات فعلی توسط قانونگذار 

وضع و از ابتدای سال جاری )۱/ ۱/ ۱395( قابل اجرا است.

دوم؛ تغییر معافیت های مالیاتی )جایگزینی نرخ صفر به جای معافیت( و نظارت و سختگیری بیشتر در 
اعطای معافیت های موجود به استفاده کنندگان از آن:

اگرچه پیش از این نیز شرط تسلیم اظهارنامه جهت اعطای معافیت برای سال های 9۰ به بعد در قانون برنامه 
پنجم توسعه پیش بینی و مورد اجرا قرار گرفته بود ولیکن »ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک« شرط مهم دیگری است 
که به موجب ماده ۱۴6 مکرر اصالحیه اخیر وضع شده و عدم رعایت آن از طرف مودیان مالیاتی موجب محرومیت از 
معافیت های متعلقه خواهد شد .همچنین برداشته شدن معافیت سود های سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق 
بهادار و سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها در مطالبه مالیات بر ارث، از جمله دیگر موارد حذف معافیت های مالیاتی 
است. در برخی موارد نیز شاهد اعطای معافیت های مالیاتی جدید بوده ایم. از جمله معافیت مالیاتی )مالیات به نرخ 
صفر( کلیه سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری ها در 
امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است )الزم به ذکر است 
پیش تر از این صرفا خود شهرداری ها به موجب ماده 2 قانون از پرداخت مالیات معاف بودند( همچنین افزوده شدن 

برخی از موارد به موارد معافیت موضوع مواد ۱33، ۱3۴و ۱39 از این دسته تغییرات است.

سوم؛ تغییر نرخ های مالیاتی:
است،  واقع شده  قانونگذار  استفاده  مورد  که  قانون  اخیر  اصالحیه  در  گرفته شده  به کار  مهم  ابزارهای  دیگر  از 
به روزرسانی و یکسان سازی بیشتر نرخ های مالیاتی است. حذف نرخ های مالیات بر ارث موضوع ماده 2۰ قانون و تعیین 
نرخ های جدید بر مبنای هر یک از انواع دارایی جهت وراث طبقه اول به گونه ای که نرخ های مذکور جهت وراث طبقه 
دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر نرخ های اولیه خواهد بود، تغییر نرخ ماده ۱3۱ قانون )نرخ مالیات بر درآمد 
اشخاص حقیقی به جز مواردی که طبق قانون دارای نرخ جداگانه است( و کاهش آن به گونه ای که سقف آن 25 درصد 
و کف ۱5 درصد باشد، از جمله مهم ترین تغییرات صورت گرفته در نرخ های مندرج در قانون است. یکسان سازی نرخ 
مالیات بر درآمد حقوق )موضوع ماده 85 اصالحیه( جهت بخش دولتی و غیردولتی )مازاد بر معافیت ساالنه و تا هفت 
برابر آن به نرخ ۱۰ درصد و پس از آن به نرخ 2۰ درصد( یا تعیین نرخ مالیاتی مشترک جهت موارد موضوع تبصره ماده 
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86 )حق المشاوره، حق حضور، حق التدریس، حق تالیف و حق پژوهش( همگی به ماخذ ۱۰ درصد وجوه پرداختی، از 
جمله دیگر تغییرات صورت گرفته درخصوص نرخ های مالیاتی قانون می باشد. )تغییر نرخ محاسبه مالیات نقل و انتقال 
حق واگذاری محل از 2 درصد وجوه دریافتی به 3 برابر ارزش معامالتی که به موجب قانون بودجه سال 95 کل کشور 
به تصویب رسیده است نیز از جمله تغییرات صورت گرفته در نرخ های مالیاتی است که اگرچه جزو موارد مندرج در 

اصالحیه نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است(.

چهارم؛ حذف منبع مالیات تکلیفی موضوع ماده 104قانون:
به عنوان  اصالحیه  از  پیش  قانون  ماده ۱۰۴  مفاد  اجرای  در  مالیاتی  مودیان  از  مکسوره  تکلیفی  مالیات  اگرچه 
به نظر  ولی  می شد،  منظور  حساب  به  آنان  عملکرد  مالیات  محاسبه  زمان  در  و  تلقی  مودیان  مالیاتی  علی الحساب 
می رسد موانع موجود در مسیر اجرای مطلوب مفاد این ماده ازجمله عدم امکان کسر مالیات در بسیاری از موارد از 
دریافت کنندگان وجوه، عدم پرداخت وجوه کسر شده از طرف کارفرمایان در قراردادهای پیمانکاری به رغم کسر آن از 
پیمانکار، اختالفات ناشی از موارد تعلق مالیات مذکور بین مودیان و ماموران مالیاتی در برخی موارد و اختصاص بخش 
قابل توجهی از زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به رسیدگی مالیات های تکلیفی و امور مربوط به استرداد این وجوه و 
سایر مواردی از این قبیل باعث آن شد تا نهایتا قانونگذار از این منبع مالیاتی چشم پوشی کرده و نسبت به حذف آن 

در اصالحیه یاد شده اقدام کند.

پنجم؛ سعی در به روزرسانی بیشتر مآخذ و مبانی تعیین مالیات:
میانگین  درصد   2 معادل  معامالتی  ارزش  تعیین  در  قانون(   6۴ ماده  )موضوع  امالک  تقویم  کمیسیون  تکلیف 
قیمت های روز امالک در سال نخست اجرای قانون )95( و افزایش ساالنه آن به میزان دو واحد درصد تا زمانی که 
ارزش معامالتی هر منطقه به 2۰ درصد میانگین قیمت های روز امالک برسد، همچنین تعیین درآمد مشمول مالیات 
اجاره براساس ارزش های اجاری و امالک مشابه و عدم استناد به میزان اجاره بهای دریافتی به صرف دارا بودن سند 
اجاره نامه رسمی )عدم استناد به سند اجاره نامه رسمی در مواردی که دارای بیش از 2۰ درصد اختالف با ارزش های 
یاد شده باشد( از جمله مواردی است که قانونگذار در اصالحیه اخیر کوشیده است با به روزرسانی آن ماخذ و مبنایی 
نزدیک تر به واقع جهت تعیین مالیات فراهم آورد. همچنین است تغییر ماخذ ارزیابی امالک، جهت مطالبه مالیات بر 
ارث، از ارزش آنها در زمان فوت به همان ارزش در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث )تغییر ماخذ محاسبه مالیات انتقال 
حق واگذاری از »وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق« به »۱۰ برابر ارزش معامالتی« که به موجب قانون بودجه سال 
95 کل کشور به تصویب رسید نیز در همین راستا است که اگر چه جزو موارد موضوع اصالحیه نیست، ولی به لحاظ 

تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است(.

ششم؛ تغییر در تکالیف مودیان مالیاتی و در مواردی وضع تکالیف جدید برای آنها:
جایگزین کردن عبارت »تا پایان ماه بعد« در تبصره 9 ماده 53 )اجاره(، ماده 86 )حقوق(، ماده 88 )دریافت 
کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج(، تبصره 2 ماده ۱۰3 )وکال(، تبصره 5 ماده ۱۰9 )بیمه گران اتکایی خارجی( 
و ماده ۱26 )درآمد اتفاقی( وتبصره 2 ماده ۱۴3 )اندوخته صرف سهام(، که به موجب تبصره 3 ماده 2۱9 اصالحیه 
جدید وضع شده است، باعث سهولت بیشتر در اجرا و جلوگیری از سردرگمی مودیان مالیاتی خاصه پیشگیری از 
اشتباهات ناشی از محاسبه آخرین روز موعد انجام تکلیف می شود. همچنین تغییر موعد تسلیم اظهارنامه مودیان 
مشاغل از تیرماه به پایان خردادماه که به نظر می رسد با هدف خارج کردن آن از تقارن با موعد تسلیم اظهارنامه های 
اشخاص حقوقی و امالک به لحاظ مدیریت بهتر زمان و منابع صورت گرفته است و نیز تغییر صورت گرفته در موعد 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی منبع ارث از شش ماه به یک سال )از تاریخ فوت متوفی( در همین راستا است. نکته درخور 
توجه درخصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث عالوه بر آنچه ذکر شد آن است که تکلیف تسلیم اظهارنامه ارث از 
طرف وراث ساقط و مودیان این فصل صرفا جهت برخورداری از برخی امتیازات مندرج در ماده 26 از جمله کسر 
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هزینه های کفن و دفن و دیون محقق متوفی، ملزم به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر هستند. به تبع آنچه ذکر شد 
عدم تسلیم اظهارنامه از طرف وراث، مطابق با اصالحیه جدید مشمول جریمه موضوع ماده ۱92 قانون نخواهد شد. از 
دیگر موارد مهم وضع تکالیف جدید جهت مودیان مالیاتی، مکلف کردن اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به استفاده 
از سامانه صندوق فروش »صندوق ماشینی )مکانیزه( فروش« و تجهیزات مشابه، مطابق با اولویت های اعالمی سازمان 

امور مالیاتی وفق آیین نامه اجرایی مربوطه است )موضوع ماده ۱69 اصالحیه و تبصره های 2و 3 آن.

هفتم؛ تغییرات صورت گرفته در برخی جرایم و وضع جرایم مالیاتی جدید:
کاهش جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی از ۴۰ درصد به 3۰ درصد، کاهش جریمه عدم صدور 
صورتحساب و سایر موارد مرتبط با آن )موضوع ماده ۱69 اصالحیه( از ۱۰ درصد مبلغ مورد معامله به 2 درصد آن، 
)نکته قابل توجه در این خصوص آن است که مطالبه جریمه مذکور که پیش از این موضوع ماده ۱69 مکرر قانون بوده 
است، تا تاریخ تصویب اصالحیه جدید به مرحله اجرا در نیامده؛ بنابراین بازخوردها و آثار مالیاتی ناشی از اجرا و مطالبه 
جریمه مذکور که وفق بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی از سال 9۱ قابل  مطالبه است، خود مقوله دیگری است. 
اهمیت این موضوع برای مودیان مالیاتی زمانی بیشتر آشکار خواهد شد که دریابند در صورت عدم رعایت تکالیف 
مقرر )به شرح آنچه در ماده ۱69 آمده است( امکان اعمال جرایم حسب مورد تا چند برابر مالیات متعلقه نیز وجود 
خواهد داشت. حذف جریمه ردی دفاتر موضوع ماده ۱93 قانون قبل از اصالحیه )که به تبع حذف کامل ماده 97 ق 
م م صورت پذیرفته( و تغییر در محاسبه جریمه موضوع ماده ۱99 ق م م نیز از جمله سایر تغییرات صورت گرفته در 

این خصوص، طی اصالحیه اخیر است.

هشتم؛ امکان دسترسی بیشتر به اطالعات مالیاتی مودیان و تقویت پایگاه های اطالعاتی سازمان امور 
مالیاتی:

تشکیل پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان شامل مواردی از قبیل اطالعات مالی، پولی و اعتباری، 
معامالتی، سرمایه ای و ملکی توسط سازمان امور مالیاتی و تکلیف وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص حقوقی به قرار دادن اطالعات در 
اختیار سازمان امور مالیاتی )موضوع ماده ۱69 مکرر( و همچنین فراهم آوردن امکان دسترسی بر خط )آنالین( بانک 
ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار به فهرست بدهکاران مالیاتی،  مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسالمی 
عالوه بر آن تکلیف سازمان ثبت اسناد و امالک به ایجاد بانک اطالعات ثبتی شرکت ها و فراهم آوردن امکان دسترسی 
برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه ثبت الکترونیکی و تکلیف وزارت راه و شهر سازی به ایجاد سامانه ملی امالک و 
اسکان کشور به گونه ای که امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و 
پیگیری نقل و انتقال امالک و مستغالت به صورت رسمی، عادی، وکالتی و… را فراهم آورد، از جمله دیگر تغییرات 
مهم صورت گرفته در اصالحیه 3۱/ ۴/ 9۴ قانون است که به منظور دسترسی هرچه سریع تر و جامع تر سازمان امور 

مالیاتی به اطالعات کامل و صحیح در مورد مودیان، وضع و مقرر شده است.

نهمین مورد از انواع تغییرات صورت گرفته در قانون به موجب اصالحیه مصوب، تغییرات صورت گرفته در نحوه 
رسیدگی های مالیاتی است. تغییر متن ماده 97 ق م م و حذف بندهای یک الی 3 ماده مذکور که به موجب آن درآمد 
مشمول مالیات مودیان از طریق علی الراس تعیین می شد، همچنین حذف مواد ۱52 تا ۱5۴ )کلیه مواد از فصل سوم 
باب چهارم قانون عنوان »قرائن و ضرایب مالیاتی«( ونیز حذف تبصره 5 ماده ۱۰۰ و ماده ۱58 )که امکان تعیین 
درآمد مشمول مالیات برخی از مودیان صاحبان مشاغل را از طریق توافق با اتحادیه و در چارچوب تفاهم نامه های 
خود اظهاری فراهم می کرد( و وضع مفاد جدید مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به استناد اظهارنامه های 
باشد( و در برخی موارد بدون  با رعایت مقررات مربوط تنظیم و مورد پذیرش قرار گرفته  مالیاتی )در صورتی که 
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رسیدگی )موضوع ماده 97اصالحی( و تعیین مالیات برخی مودیان مشاغل به صورت مقطوع )موضوع تبصره ماده ۱۰۰( 
و در مورد اشخاص حقوقی تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس میزان سوددهی به استثنای درآمدهایی که طبق 
مقررات نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، )موضوع ماده ۱۰6( همگی از تغییرات مهم صورت گرفته در 

نحوه رسیدگی های مالیاتی وفق اصالحیه جدید قانون است.

دهم؛ تغییر و حذف برخی از مراجع مالیاتی و تعریف و ایجاد مراجع مالیاتی جدید با وظایف مشخص، 
عالوه بر آن تعاریف جدید از جرائم مالیاتی و تغییر و تعیین مجازات های مربوط به آن:

حذف کامل فصل پنجم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم )هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات 
آن( و تعیین »هیات های رسیدگی به تخلفات اداری« به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی و نمایندگان 
از جمله  نیز تعریف »جرم مالیاتی« و ذکر مصادیق آن،  امور مالیاتی در هیات های حل اختالف مالیاتی و  سازمان 
تغییرات مهمی است که در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم صورت پذیرفته است. برخی از موارد که از آن به عنوان 
جرم مالیاتی یاد شده است به شرح زیر است: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع و استناد به آن، امتناع از انجام 
تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد ۱69 )گزارش های خرید و فروش فصلی( و ۱69 مکرر به 
سازمان امور مالیاتی و عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و ارزش افزوده در زمینه وصول یا کسر 
مالیات دیگر مودیان و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده. پیش بینی تشکیل دادسرا و 
دادگاه ویژه مالیاتی توسط رئیس قوه قضائیه در هر یک از استان ها و مناطق به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی 
)موضوع ماده 287( و تغییر ترتیبات مقرر در ماده ۱8۱ قانون و تشکیل واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی 

برای این منظور نیز از دیگر تغییرات صورت گرفته در این باب است.

آنچه ذکر شد، کلیاتی بود از مهم ترین تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات های مستقیم که از ابتدای سال 
۱395 قابل اجرا بوده و تا شروع اجرای برخی از این احکام هنوز به صورت کامل برای عموم شناخته شده نمی باشد، 
خاصه به مودیان مالیاتی پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از تحمیل خسارات و جرائم )نقدی و غیر نقدی( بسا 

خیلی سنگین بر آنها به دقت مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد. 

)منبع: حمیدرضا سعادت سعادت آبادی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3775 تاریخ 8,3,۱395 (
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مهم ترین تغییرات قانون مالیات هاي مستقیم
در مورد مالیات بر درآمد شرکت ها

مواد قانون

مالیات

تغییریافته

اصالحیه قانون مالیات هاي مستقیم قبل از اصالحیه
مصوب

8۰/۱۱/27

اصالحیه قانون مالیات هاي 
مستقیم مصوب

9۴/۴/3۱

معاف از مالیات) ولی معاف از مالیات معاف از مالیات  ماده 8۱ 
مشروط به تسلیم اظهارنامه 

مالیاتی و دفاتر و صورت 
های مالی(

 وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها ماده ۱۰۴
شهرداریها  و  دولت  به  وابسته  موسسات   ,
و  انتفاعی  از  اعم  حقوقی  اشخاص  کلیه 
طبق  که  حقیقی  اشخاص  و  غیرانتفاعی 
نگهداری  به  مکلف  قانون  این  مقررات 
در  میباشند  کل  و  روزنامه  قانونی  دفاتر 
 , پزشکی  الزحمه  حق  بابت  که  مورد  هر 
و  آزمایشگاهی  و  بیمارستانی  های  هزینه 
کارشناسی   , , مشاوره  داوری   , رادیولوژی 
 , اداری  و  مالی  خدمات   , حسابرسی   ,
نویسندگی , تالیف و تصنیف , آهنگسازی 
 , خوانندگی  و  هنرپیشگی  و  نوازندگی   ,
نقاشی و داللی و حق العملکاری , کارمزد 
غیربانکی , امور مربوط به نظافت اماکن و 
ابنیه اجاره ماشین آالت اداری و محاسباتی 
هرنوع  اجاره   , کامپیوتری  خدمات  کلیه   ,
ماشین آالت و کارخانجات و سردخانه ها , 
نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهیه 
مطبوع , هرنوع کار ساختمانی و تاسیسات 
فنی و تاسیساتی تهیه و طرح ساختمان ها 
و تاسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , 
نظارت و محاسبات فنی , قراردادهای حمل 
فیلم  نمایش  بابت حق  که  وجوهی  نقل  و 
درصد  پنج  کنند  می  پرداخت  عنوان  بهر 
 ( مودی  مالیات  الحساب  علی  بعنوان  آنرا 
دریافت کنندگان وجوه ( کسر و ظرف سی 
وزارت  طرف  از  شده  تعیین  بحساب  روز 
آنرا  رسید  و  واریز  دارائی  و  اقتصادی  امور 
همچنین ظرف  و  نمایند  تسلیم  مودی  به 
همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را 
مالیاتی  حوزه  به  آنها  نشانی  و  نام  ذکر  با 

ذیربط ارسال دارند 

وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، 
شهرداری ها  و  دولت  به  وابسته  موسسات 
و  انتفاعی  از  اعم  اشخاص حقوقی  کلیه  و 
) الف(  بند  اشخاص موضوع  و  غیر انتفاعی 
ماده )95( این قانون مکلفاند در هر مورد 
هزینه های  حق الزحمه پزشکی،  بابت  که 
رادیولوژی،  و  آزمایشگاهی  و  بیمارستانی 
حسابرسی،  کارشناسی،  مشاوره،  داوری، 
تألیف  نویسندگی،  اداری،  و  مالی  خدمات 
و  نوازندگی  آهنگ سازی،  و تصنیف، 
داللی  و  نقاشی  خوانندگی،  و  هنرپیشگی 
یا  حق الزحمه  هرگونه  حق العمل کاری،  و 
کارمزد  استثنای  به  خدمات  ارائه  کارمزد 
از  خارج  بازارهای  ها،  بورس  پرداختی  به 
اوراق  تسویه  و  معامالت  کارمزد  و  بورس 
بازارهای  و  ها  بورس  در  کاال  و  بهادار 
و  تعاون  صندوق  بانکها،  بورس  از  خارج 
امور  مجاز،  غیربانکی  اعتباری  موسسات 
ابنیه، اجاره  و  اماکن  نظافت  به  مربوط 
کلیه  محاسباتی،  و  اداری  آالت  ماشین 
هر  اجاره  رایانه ای،  ارتباطات  و  خدمات 
هوایی  زمینی،  موتوری  نقلیه  وسایل  نوع 
و  کارخانجات  و  آالت  و دریایی،ماشین 
تعمیر  و  نگاهداری  سردخانه ها،انبارداری، 
هر  مطبوع،  تهویه  و  و شوفاژ  آسانسور 
فنی  تأسیساتی  و  ساختمانی  کار  نوع 
و  ساختمانها  طرح  تهیه  تأسیساتی،  و 
نقشه برداری،  نقشه کشی،  تأسیسات، 
و  قرارداد حمل  فنی،  و محاسبات  نظارت 
فیلم  نمایش  بابت حق  نقل و وجوهی که 
به هر عنوان پرداخت می کنند سه درصد 
)3%( آن را به عنوان علی الحساب  مالیات 
و  کسر  وجوه(  ) دریافت کنندگان  مودی 
از  شده  تعیین  حساب  به  روز  سی  ظرف 
واریز  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  طرف 
و  نمایند  تسلیم  مودی  به  را  آن  رسید  و 
مشخصات  مدت  همین  ظرف  همچنین 
دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها 

به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارند. 

حذف شده
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نرخ مبناي محاسبه مالیات براساس نرخ ماده ۱۰5
تصاعدي ماده

ماده ۱3۱

نرخ مبناي محاسبه مالیات براساس نرخ 
ثابت %25

- نرخ مبناي محاسبه 
مالیات براساس نرخ ثابت 

%25

-تخفیف 25% برای 
شرکتهای تعاونی و اتحادیه 
های تعاونی و شرکت های 

تعاونی سهامی عام

-تخفیف از ۱% تا %5 
در نرخ مالیاتی به ازای 
هر ۱۰% افزایش درامد 

مشمول مالیات

پرداخت ماده ۱۰8 آنها  مالیات  که  هایي  اندوخته 
به حساب  آن  انتقال  یا  تقسیم  در صورت 
مشمول  درآمد  به  زیان  و  سود  یا  سرمایه 
مي  اضافه  اشتغال  یا  تقسیم  سال  مالیات 

شود.

پرداخت  آنها  مالیات  که  هایي  اندوخته 
انتقال به حساب سرمایه  نشده در صورت 
در  لیکن  بود  نخواهد  مالیات  مشمول 
صورت تقسیم یا انتقال آن به حساب سود 
اندوخته  معادل  سرمایه  کاهش  یا  زیان  و 
درآمد  به  سرمایه،  حساب  به  شده  اضافه 
مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه 

مي شود.

مالیات  که  هایي  اندوخته 
در  نشده  پرداخت  آنها 
حساب  به  انتقال  صورت 
مالیات  مشمول  سرمایه 
در  لیکن  بود  نخواهد 
انتقال  یا  تقسیم  صورت 
زیان  و  سود  حساب  به  آن 
معادل  سرمایه  کاهش  یا 
به  شده  اضافه  اندوخته 
درآمد  به  سرمایه،  حساب 
مشمول مالیات سال تقسیم 

یا انتقال اضافه مي شود.

از ماده ۱32 ناشي  ابرازي  مالیات  مشمول  درآمد 
فعالیت هاي تولیدي و مصرفي در واحدهاي 
تولیدي یا مصرفي از تاریخ استخراج و بهره 
برداري حسب اولییت هاي ۱ و 2 و 3 به 
ترتیب به مدت 8 و 6 و ۴ سال از مالیات 
در  که  واحدهایي  مورد  در  هستند.  معاف 
مستقر  یا  و  دارند  استقرار  محروم  مناطق 
مذکور  هاي  مدت   %5۰ معادل  شوند  مي 
در فوق به مدت معافیت مقرر در این ماده 

اضافه مي شود.

ناشي  ابرازي  مالیات  مشمول  درآمد 
در  مصرفي  و  تولیدي  هاي  فعالیت  از 
واحدهاي تولیدي یا مصرفي در بخش هاي 
بهره  شروع  تاریخ  از  خصوصي  و  تعاوني 
درصد   8۰ میزان  به  استخراج  یا  برداري 
کمتر  مناطق  در  و  سال  چهار  مدت  به  و 
توسعه یافته به میزان ۱۰۰ درصد به مدت 

۱۰ سال از مالیات موضوع ماده

۱۰5 معاف هستند.

-درامد ابرازی ناشی از 
فعالیت های تولیدی و 

معدنی برای شرکت های 
غیر دولتی دارنده پروانه 

بهره برداری  بر مبنای نرخ 
صفر مشمول مالیات می 
گردد  و آنها را ملزم به 

تسلیم اظهارنامه و دفاتر 
و اسناد و مدارک نموده 

است.

محاسبه مالیات بر مبنای معاف از مالیات-ماده ۱33
نرخ صفر و الزام به تسلیم 
اظهارنامه و دفاتر و اسناد

آن قسمت از سود ابرازي حاصل از ماده ۱38
فعالیتهاي صنعتي و مصرفي که شرکتها 

)  براي بازسازي و توسعه یا تکمیل 
واحدهاي صنعتي و مصرفي

موجود خود یا ایجاد واحدهاي صنعتي و 
مصرفي

جدید ذخیره نماید از پرداخت مالیات 
معاف است.

آن قسمت از سود ابرازي شرکتهاي   
تعاوني و خصوصي که براي بازسازي و 
توسعه یا تکمیل واحدهاي صنعتي و 

مصرفي موجود خود یا ایجاد

واحدهاي صنعتي و مصرفي جدید در آن 
سال مصرف

گردد از 5۰ درصد مالیات متعلق به ماده 
۱۰5 این

قانون معاف مي باشد.

حذف شده است
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شرکتهایي که سهام آنها طبق قانون ماده ۱۴3
مربوط از طرف هیذت پذیرش براي 

معامله در بورس قبول مي شود از سال 
پذیرش تا سالي که از فهرست نرخ ها در 
بورس حذف نشده در  صورتي که کلیه 

نقل و انتقاالت سهام از طریق کارگزاران 
بورس

انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد و از 
پرداخت ماده » د« ۱۰ درصد مالیات 

شرکت موضوع بند ۱۰5 این قانون معاف 
مي باشد.

شرکتهایي که سهام آنها طبق قانون 
مربوط به از طرف هیات پذیرش براي 

معامله در بورس قبول مي شود از سال 
پذیرش تا سالي که از فهرست نرخ ها

در بورس حذف نشده در صورتیکه کلیه 
نقل و انتقاالت سهام از طریق کارگزاران 
بورس انجام و دردفاتر مربوط ثبت گردد 

معادل ۱۰ درصد مالیات آنها بخشوده 
مي شود.

شرکتهایي که سهام آنها 
طبق قانون مربوط به از 

طرف هیات پذیرش براي 
معامله در بورس قبول مي 

شود از سال پذیرش تا 
سالي که از فهرست نرخ ها

در بورس حذف نشده 
در صورتیکه کلیه نقل و 
انتقاالت سهام از طریق 

کارگزاران بورس انجام و 
دردفاتر مربوط ثبت گردد 
معادل ۱۰ درصد مالیات 

آنها بخشوده مي شود.

مالیات سازمان ها و --ماده28۰
موسسات وابسته به 
شهرداری ها که به 

موجب قانون برای انجام 
وظایف ذاتی شهرداری 
در امور عمومی، شهری 

و خدماتی تشکیل و 
صددرصد)۱۰۰%( سرمایه 

و دارایی آن متعلق به 
شهرداری است با نرخ صفر 

می باشد.

8.نتیجه گیری
اصالحیه های قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱3۴5 که در سال های ۱38۰ و ۱395  به تصویب مجلس شورای 

اسالمی رسید شامل موارد زیر است: 
الف( تعدیل نرخهای مالیاتی: در الیحه اصالح مالیاتهای مستقیم، نرخهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی )ماده 
۱3۱( کاهش یافته است. این تغییر خود انگیزه کسب و کار شفاف و ثبت شرکتها را کاهش می دهد. هر چه کسب و 
کار در شکل شخص حقوقی )شرکت( فعالیت نمایند به نفع اقتصاد کشور است. در کل پیش بینی می شود این تغییر 

به عدم شفافیت منجر شود. 
نهادهای دولتی  برای موسسات و  از معافیتهای مالیاتی که در حال حاضر  ب( رفع تبعیض های مالیاتی: برخی 
وجود دارد، طبق الیحه جدید برای همه سرمایه گذاران و فعاالن عرصه اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی، یکسان 

در نظر گرفته شده است. 
ج( روشهای تشخیص و وصول مالیات بر اساس خود اظهاری و اعتماد به افراد و استناد به حسابرسان متعهد در 

نظر گرفته شده است. 
نتایج این  تحقیق نشان داد  که اصالحیه سال ۱38۰ قانون مالیات های مستقیم از یک سو با کاهش نرخ مالیاتی 
مالیاتی برای اشخاص حقوقی زمینه را برای حمایت  از شرکت ها  و کمک به رشد و شکوفایی اقتصاد سرمایه گذاري 
شرکتهاي تولیدي و صنعتي فراهم آورده از سوی دیگر اصالحیه سال ۱39۴ این قانون  که جهت نیل به اهداف و 
سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش اتکای بودجه به عواید حاصل از نفت و گاز و ارتقای جایگاه 
مالیات ها در تامین منابع مالی دولت و همچنین »قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا 
پایان برنامه« موضوع بند )ج( ماده 23۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران تصویب گردید با 
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اعمال سیاست های سخت گیرانه با وجود آثار مثبت و تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات های مستقیم و افزایش 
معافیت های  مالیاتی ،مـوادي در این قانون وجـود دارد کـه باعث  نگراني زیر در  فعاالن اقتصادی باالخص شرکت ها 

شده است.
 روند سخت گیرانه در اعطای معافیت های مالیاتی و مشروط کردن معافیت های مالیاتی باالخص معافیت ماده 
۱32 که مختص شرکت ها می باشد به نرخ صفر و همچنین مشروط کردن  سایر معافیت های مالیاتی طبق ماده ۱۴6 

به ارائه ی دفاتر و اسناد و مدارک در کنار شفافیت مالی ایجادی، از جمله نقاط ضعف این قانون  می باشد
ضمن اینکه از آثار مثبت این تغییرات قانونی نیز  از قبیل معافیت ها و مشوق های در نظر گرفته شده در تبصره 
های ماده ۱۰5 این قانون به منظور خود اظهاری و کاهش در نرخ های مالیاتی برای  برخی از شرکت ها من جمله 
شرکت های تعاونی و اتحادیه های آنها و شرکت هایی که درآمد مشمول مالیات ابرازی خود را افزایش می دهند بر 

هیچ کس پوشیده نمی باشد.
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بررسی تأثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی
 بر تعهد و سالمت اداری در سازمان امور مالیاتی

مریم ندائی1

چکیده
امور  سازمان  در  اداری  سالمت  و  تعهد  بر  سازمانی  عدالت  و  معنوی  رهبری  تأثیر  بررسی  پژوهش  این  هدف 
مالیاتی می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری میدانی و از نظر روش اجرا توصیفی از 
نوع پیمایشی بوده است و داده ها با استفاده از پرسشنامه هایی استاندارد )پرسشنامه رهبری معنوی فرای )2۰۰5(، 
پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن )۱993(، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر )۱993( و پرسشنامه 
اثبات رسیده است،  به  برابر ۰,923(، آن  )آلفای کرونباخ  پایایی  و  روایی  اداری مک کاسکر )2۰۰6((، که  سالمت 
گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان امور مالیاتی در سطح 
منطقه تهران می باشد، که بر اساس آخرین آمار برابر 265 نفر می باشد، که ۱53 نفر )طبق فرمول کوکران( از آن ها 
انتخاب شدند. از نرم افزار spss22 و Lisrel 8,5۰ برای تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

اطالعات نشان می دهد که، رهبری معنوی و عدالت سازمانی بر تعهد و سالمت اداری تأثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: رهبری معنوی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، سالمت اداری.

۱( کارشناس/ حوزه ریاست سازمان امور مالیاتی کشور
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1- مقدمه
 امروزه معنویت به عنوان مهم ترین جنبه ای انسانی در نظر گرفته می شود عدم شناخت معنای زندگی نیز باعث 
شده است معنویت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. یک محیط کار می تواند به عنوان یک محیط معنوی دوستانه 
است  یافته  پرورش  دار  کار معنی  بوسیله  دارند، که  باطنی  زندگی  کارکنان  و تشخیص دهد که  درنظرگرفته شود 
ودرمتن جامعه جای گرفته است. معنویت در کار، یک تجربه از ارتباط و اعتماد متقابل در میان افرادی است که در 
یک فرایند کاری مشارکت می کنند، که به وسیله خوش بینی و حسن نیت فردی ایجاد می شود و منجر به ایجاد یک 
فرهنگ سازمانی انگیزشی و افزایش عملکرد کلی شده، و در نهایت تعالی سازمانی پایدار را در کاربرد مدیریت به 

همراه دارد )مارکوس۱، 2۰۰6: 95(.
 در این رویکرد اصطالح مدیریت بیانگر فرآیند رهبری و هدایت همه سازمان یا بخشی از آن از طریق به کارگیری 
منابع سازمانی )انسان، سرمایه های مشهود و نا مشهود( برای دستیابی به اهداف و رسالت سازمان، می باشد. رهبری 
فرآیند تاثیرگذاری در افراد است به طوری که آن ها از روی میل و رغبت برای اهداف گروهی تالش کنند )هرسی و 
بالنچارد2، ۱38۰( و سبک رهبری نیز به راهی که رهبران از طریق آن در پیروان خویش نفوذ می کنند و به الگوی 
رفتاری مستمر مدیر گفته می شود که وی به هنگام هدایت فعالیتهای دیگران و سازمان از خود نشان می دهد )رابینز3، 
۱38۴(. در خصوص سبک های رهبری نظرات مختلفی وجود دارد، اما از کارآترین سبک های رهبری که اخیر مورد 
توجه بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است می توان به سبک های رهبری تحول گرا و عملگرا اشاره داشت. بدیهی است 
هر سازمانی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی رهبری است و رهبران معنوی 

در نظر مردم بیشتر از طریق ایجاد تفاوت برانگیخته می شوند و بر یک خوبی مشترک یا اجتماعی تمرکز می نمایند.
 در حیطه معنویت آنچه مورد توجه قرار می گیرد ابعاد عدالت است که در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی 
انسان اجرای و تحقق آن در جامعه بوده است )امرامی، ۱378، ۱6(. عدالت سازمانی اصطالحی است برای توصیف 
نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت شغلی ارتبا ط دارد )ابواالنین۴، 2۰۱۰( به ویژه در عدالت سازمانی مطرح 
می شود که با چه شیوه هایی با کارکنان باید رفتار کرد تا احساس کنند با آنان عادالنه برخورد شده است )نعامی، 
شکرکن، ۱385(، در این رویکرد، بروز رفتار شهروند سازمانی متأثر از ادراک افراد از میزان رعایت عدالت در سازمان 
است. بدین معنی که آن ها به طور برابر دربارۀ توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده ها ی سازمان مثل سطح پرداختی 
به شخص )عدالت توزیعی5(، فرایندی که توزیع پاداش ها بر آن اساس انجام می گیرد )عدالت رویه ای6( و برابری در 
رفتار با افراد در طول اجرا رویه ها و کیفیت این رفتار )عدالت تعاملی7( حساس اند و درباره ی آن واکنش نشان می دهند 

)کولکوئینت8 و همکاران، 2۰۰۴؛ فورت9، سو۱۰، 2۰۰8(.
در اجرا و مدیریت عدالت در سازمان توجه به کارکرد افراد و کارکنان و حیطه های تعهد و میزان ارتباط آن با 
دیگر حوزه های سازمانی نشان دهنده فرایند نوع مدیریت و رهبری سازمان است که از طریق میزان تعهد موجود در 
سازمان مشکالت و توسعه موفقیت سازمان می تواند نمود یابد، زیرا یکی از مسائل و مشکالت سازمان های امروزی، 
کمرنگ بودن تعهد بین کارکنان و مدیران است. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک 
فرآیند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان 

را نشان می دهد. در فرهنگ لغت در تعریف تعهد آمده است، تعهد الزامی است که آزادی عمل را محدود می کند.
با   همچنین تعهد سازمانی بر مبنای نظریه آلن و می یر )۱99۱(، حالتی روانی است که:۱-روابط کارکنان را 
سازمان، مشّخص می کند. 2- به طور ضمنی اشاراتی بر تداوم و یا قطع عضویت فردی در سازمان دارد. و براساس 
همین نظریه تعهد سازمانی شامل سه بعد عاطفی، مستمر وهنجاری می باشد. »تعهد عاطفی« به وابستگی احساسی 
فرد درسازمان اشاره دارد، »تعهد مستمر« مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان 

1) Marques
2) Hersy and Belanchard
3) Rabins
4) Abu Elanain
5) Distributive justice

6)  Procedural justice
7) Interactional justice
8) Colquitt
9) Forret
10) Sue
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یا پاداش های ناشی از ماندن درآن می شود وسرانجام »تعهد هنجاری«احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک 
عضو سازمان را منعکس می کند. بنابراین انواع تعهد )عاطفی، مستمرو هنجاری( رانمی توان تحمیل کردواین مسئله، 

امری درونی است ومعموالًزمانی که افراد را در امور مشارکت دهیم، این احساس تقویت می شود )صالح پور،۱383(
عوامل بیرونی که تعهد به هدف را تحت تأثیر قرار می دهند عبارت اند از: قدرت، تأثیر همکار و پاداش های   
بیرونی، اجابت و پذیرش هر شکل قدرت مثل قدرت رئیس نشان داده است که به میزان زیادی سبب کاهش تعهد 
فردی به اهداف درموقعیت های آزمایشگاهی و مطالعات میدانی گردیده است. تعهد به هدف هنگامی که شکل قدرت 
به صورت حضور فیزیکی، حمایتی و اعتماد است به میزان زیادی افزایش می یابد. همچنین فشار همکار و پاداش های 

بیرونی مثل افزایش دستمزد شدت تعهد به هدف را افزایش می دهد.
عواملی تعاملی که تعهد ما را جهت دستیابی به اهداف تحت تأثیر قرار می دهند عبارت اند از: رقابت و فرصت برای 

مشارکت در تعیین اهداف.
از  انتظار  و  پاداش »خودمختاری«  از:  را تسهیل می نمایند عبارتند  به هدف   عواملی درونی شناختی که تعهد 
موفقیت ها، دیگر عوامل فردی و موقعیتی که تعهد به هدف را تحت تأثیر قرار می دهند، چنین پیشنهاد شده: نیازبه 
مهار  جایگاه  باال،  ذات  حرمت  سخت،  اهداف  به  دستیابی  در  موفقیت  جویی،  رقابت  و  تهاجم،  پایداری،  پیشرفت، 
درونی )مهداد علی، ۱38۰(، که این عوامل )بیرونی و درونی( سازمان در روند کارکرد منابع انسانی و سالمت محیط 
کار برای بازدهی سالم مورد توجه می باشد، زیرا سازمان ها امروزه تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، 
دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش، وجود منابع محدود و… زیر فشارهای زیادی قرار 
دارند  بنابراین اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از 
نیروی انسانی متخصص، خالق و باانگیزه باال برخوردار باشد. از شاخصهای سنجش میزان برتری سازمانها نسبت به 
هم، کارکنان شاغل در آن سازمانها هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث می شود وظایف محوله را با کیفیت 

باالتری به انجام برسانند و موجب افزایش عملکرد، بهره وری و اثربخشی سازمان شوند.
عدم وجود سالمت اداری یا به عبارتی فساد به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و 
پیشرفت، مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی باالخص اقتصادهای باز  تاثیرات 
نا مطلوبی  دارد و از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای 
دست یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود درتمام ابعاد را فراهم می کند. شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری 

از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است.
 اعتماد عمومی به سازمان ها را کاهش می دهد و دستاوردها را نابودمی سازد؛ و ممکن است تصویر نامطلوبی از 
جامعه اسالمی در اذهان مردمی که روزانه به ادارت دولتی )که نماینده حکومت شناخته می شوند( ایجاد نماید. رواج 
فساد زمینه تضعیف روحیۀ افراد درستکار را فراهم می آورد. بررسی آثار وجود سالمت اداری و مشکالتی که در صورت 
نبود آن به عنوان فساد داری بروز می کند اهمیت این تحقیق رابیان می کند. اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد علیرغم 

نیت های خیر سیاست گذاران آنچه در عمل تحقق می یابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سیاست ها باشد.
بر این اساس هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی بر تعهد و سالمت اداری در 

سازمان امور مالیاتی می باشد.

2- اهداف تحقیق
الف( هدف اصلی: تعیین نقش رهبری معنوی، عدالت سازمانی بر تعهد و سالمت اداری

ب( اهداف فرعی
۱. تعیین نقش رهبری معنوی بر تعهد و سالمت اداری
2. تعیین نقش عدالت سازمانی بر تعهد و سالمت اداری

3. چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق
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عدالت سازمانی و سالمت اداری:
در تحقیقی که توسط ودادی و آخوندی )۱389( در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه میان عدالت 
سازمانی و سالمت اداری در گمرک جمهوری اسالمی ایران انجام گرفت، نتایج نشانگر آن بود که، رابطه 
قوی میان ابعاد گوناگون عدالت سازمانی و سالمت اداری است و بر اساس نتایج بدست آمده بین عدالت 

سازمانی و سالمت اداری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج بررسی تاثیرگذاری مؤلفه های عدالت بر 
سالمت اداری نیز نشان می دهد که همزمان از بین سه نوع عدالت مورد بحث عدالت رویه ای و تعاملی بر سالمت 

اداری تاثیرگذار است. همچنین برای رتبه بندی تاثیرگذاری مؤلفه ها بیشترین میزان همبستگی میان عدالت سازمانی 
و سالمت اداری مربوط به عدالت رویه ای، دوم عدالت تعاملی و کمترین تأثیر بر سالمت اداری در گمرک ج.ا. ایران 

مربوط به عدالت توزیعی است.
مدل مفهومی ودادی و آخوندی )۱389(:

عدالت سازمانی و تعهد سازمانی:
کرو۱ و همکاران )2۰۱2( در تحقیقی به منظور بررسی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی افسران پلیس کره جنوبی 

مدل مفهومی زیر را ارائه می کنند:

نتایج این تحقیق نشانگر این بود که ادراک افسران از عدالت سازمانی رابطه ی مثبتی با سطح تعهد سازمانی آن ها 
دارد.

رهبری معنوی و تهعد سازمانی:
منصور2و همکاران )2۰۱3( در پژوهشی به منظور بررسی رابطه رهبری معنوی و تعهد سازمانی در شرکت نفت و 

گاز مالزی مدل مفهومی زیر را ارائه می کنند:

شکل ۱، مدل مفهومی عدالت سازمانی و سالمت اداری، منبع: ودادی و آخوندی )۱389(

شکل 2، مدل مفهومی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی، منبع: کرو و همکاران )2۰۱2(

1) Crow
2) Mansor
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نتایج این تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار رهبری معنوی بر تعهد سازمانی می باشد.
رهبری معنوی و سالمت اداری:

سازمانی  سالمت  بر  معنوی  رهبری  تأثیر  بررسی  بررسی  منظور  به  پژوهشی  در   )۱393( همکاران  و  قاسمی 
)مطالعه ای در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان( مدل مفهومی زیر را ارائه می کنند:

نتایج نشان داد که رهبری معنوی بر سالمت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین از بین ابعاد رهبری 
معنوی، عضویت و بازخور تأثیر مستقیم و معناداری بر سالمت سازمانی دارند.

بنابراین: با مطالعات انجام شده مدل مفهومی تأثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی بر تعهد و سالمت اداری به 
شرح زیر ذکر می گردد.

شکل 3، مدل مفهومی رهبری معنوی و تهعد سازمانی، منبع: منصور و همکاران )2۰۱3(

شکل ۴، مدل مفهومی رهبری معنوی و سالمت اداری، منبع: قاسمی و همکاران )۱393(



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

352  

4- پیشینه پژوهش

جدول ۱، مطالعات داخلی

شکل 5، مدل مفهومی پژوهش، منبع: احمدی و همکاران،۱39۱

نام محقق/تاریخ ردیف
نتیجه تحقیقفرضیه اصلی تحقیقعنوان تحقیقتحقیق

۱
گل پرور و 
همکاران 
)۱388(

بررسی رابطۀ 
مؤلفه های عدالت 
سازمانی با تعهد 

سازمانی در کارکنان 
شهرداری شهر 

اصفهان

بررسی رابطۀ عدالت سازمانی با تعهد 
شهرداری های  کارکنان  سازمانی 

مرکزی و مناطق شهر اصفهان

عدالت سازمانی و سه مؤلفۀ آن همبستگی 
مثبت و معنی داری با هر یک از حیطه های 
تعهد سازمانی عاطفی، هنجاری و مستمر 
داشتند. سه نوع عدالت سازمانی توزیعی، 
سازمانی  تعهد  با  تعاملی  و  رویه ای 

همبستگی چندگانۀ معنی داری داشتند.

ربیعی و بیگدلی 2
)۱39۰(

آسیب شناسی 
فرهنگی در ارتقای 

سالمت اداری 
سازمان های دولتی و 

غیردولتی

برانگیز  چالش  معضلی  اداری  فساد 
مبارزه  زمینۀ  در  که  است  جوامع  در 
با آن رویکردهای انضباطی- اجتماعی 
دراین  است.  مطرح  پیشگیرانه  و 
میان، توجه به رویکردهای پیشگیرانه 
می تواند هزینه های اجتماعی، سیاسی 
کاهش  را  فساد  با  مبارزه  اقتصادی  و 
متوجه  را  کمتری  تبعات  و  دهد 

دولت ها نماید.

فرهنگ سازمانی در جهت ارتقای سالمت 
نظام اداری مؤثر بوده و الگوهای سازمانی، 
سنتی،  ارزش های  و  مؤلفه  یترین  قو 
کاهش  در  فرهنگی  مؤلفه  ضعیف ترین 
مؤلفه ها  نقش  میان  بوده اند.  اداری  فساد 
و  زنان  دیدگاه  از  اداری  فساد  کاهش  در 
تحصیالت  میزان  با  همچنین،  و  مردان 
است.  نگردیده  مشاهده  معناداری  رابطۀ 
در نهایت راهکارهای فرهنگی مانند تأکید 
مدیریت  اخالقی،  و  سنتی  ارزش های  بر 

مشارکتی و ... پیشنهاد می گردد.
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3
شعبانی و 
همکاران 
)۱39۱(

بررسی رابطۀ بین 
عدالت سازمانی و 

تعهد سازمانی )مطالعه 
موردی اداره کل امور 
مالیاتی استان خراسان 

رضوی(

سازمانی  عدالت  بین  رابطۀ  بررسی 
و  ارشد  کارشناسان  سازمانی  تعهد  و 
امور  کل  اداره  مالیاتی  گروه  رؤسای 

مالیاتی استان خراسان رضوی

که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن )توزیعی، 
رویه ای و مراوده ای( و ابعاد تعهد سازمانی 
همبستگی  مستمر(  و  عاطفی  )هنجاری، 
و معناداری وجود دارد. که عدالت  مثبت 
امتیاز  بیشترین  تعهد عاطفی  و  مراوده ای 
ابعاد عدالت سازمانی و  به سایر  را نسبت 

تعهد سازمانی در سازمان دارند.

۴
رستگار و 
همکاران 
)۱39۱(

بررسی نقش رهبری 
معنوی در هویت یابی 

سازمانی

با توجه به اینکه هویت یابی سازمانی 
تأثیر عمده ای بر رفتار اعضای سازمان 
به  دستیابی  و  عملکرد  نتیجه  در  و 
اهداف دارد، در این مقاله تالش شده 
هویت  بر  معنوی  رهبری  نقش  است 
یابی سازمانی مورد بررسی قرار بگیرد.

یابی  هویت  بر  معنوی  رهبری  ابعاد  کلیه 
همچنین  می باشند.  تأثیرگذار  سازمانی 
معنوی  رهبری  ابعاد  وضعیت  بررسی  در 
و هویتیابی سازمانی در آموزش و پرورش 
که  آمد  بدست  نتیجه  این  قم  استان 
از  سازمانی  یابی  هویت  و  معنوی  رهبری 

وضعیت مطلوبی برخوردار می باشند.

5
دامغانیان 
و همکاران 

)۱393(

بررسی تأثیر عدالت 
سازمانی بر رفتار 

شهروندی سازمانی با 
میانجی گری کیفیت 

زندگی کاری

در  محوری  موضوع های  از  یکی 
احساس  توسعۀ  و  حفظ  سازمان ها، 
با  بنابراین،  است.  کارکنان  در  عدالت 
عدالت  ابعاد  ارتباط  مناسب  شناخت 
برای  کارکنان،  رفتارهای  با  سازمانی 
تا  آود  می  فراهم  امکان  مدیرانی، 
اقدامات مناسبتری را به منظور توسعۀ 
برنامه  سازمان  در  عدالت  احساس 

ریزی و مدیریت کنند.

معناداری  تأثیر  رویه ای  و  توزیعی  عدالت 
عدالت  دارد.  سازمانی  شهروندی  رفتار  بر 
توزیعی و رویه ای تأثیر معنادار بر کیفیت 
و  توزیعی  عدالت  دارد.  کاری  زندگی 
کاری  زندگی  کیفیت  واسطۀ  به  رویه ای 
تأثیر معنادار  بر رفتار شهروندی سازمانی 

دارد.

عالمه و همکاران 6
)۱393(

ساختار  مدل  ارائه 
رهبری  بین  ارتباطی 
با  شده  ادراک  معنوی 
شهروندی  رفتار  تعهد، 

و عملکرد پرستاران

آزمون مدل ارتباطی بین ابعاد رهبری 
معنوی( چشم انداز، ایمان/امید و نوع 
دوستی )ونتایج سازمانی( تعهد، رفتار 
شهروندی و عملکرد )حاصل از آن در 

میان پرستاران بالینی

معنوی  از رهبری  پرستاران  مثبت  ادراک 
با تعهد و بروز رفتار شهروندی و عملکرد 
آنان تأثیر داشته است. در نتیجه مدیران 
پرستاری و بیمارستان برای بهبود عملکرد 
نمایند  سعی  پرستاران  سازمانی  تعهد  و 
اهداف  با  کاری  برنامه های  ارائه  با  ابتدا 
برقراری  و  انداز(  چشم  )ایجاد  روشن 
دوستانه(  نوع  )رفتارهای  انسانی  ارتباط 
ادراک پرستاران را از رهبری معنوی بهبود 
بخشند. زیرا که از این طریق هم می توانند 
بروز رفتارهای شهروندی را تسهیل نمایند 
دارای  ایشان  مراقبتی  عملکرد  هم  و 

کیفیتی مناسب گردد.
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جدول 2، مطالعات خارجی

نام محقق/تاریخ ردیف
نتیجه تحقیقفرضیه اصلی تحقیقعنوان تحقیقتحقیق

7
ساترلند۱

)2۰۱۰( 

بررسی رابطه بین 
رهبری اخالقی و 

تعهد سازمانی

سازمانی  تعهد  بر  اخالقی  رهبر 
تأثیر معناداری دارد.

متغیر  و  اخالقی  رهبری  تحقیق  مستقل  متغیر 
از  داده ها  می باشد.  سازمانی  تعهد  آن  وابسته 
تجارت  و  صنعت   ۱3۰ از  مختلف  نمایندگان 
سازمانی  سطوح  حرفه ای،  خصوصیات  با  متفاوت 
و مسئولیت سرپرستان، سن و تحصیالت مختلف 
جمع آوری شده است که 25۰ نفر به پرسشنامه ها 
تعهد  که  داشت  بیان  پژوهش  نتایج  دادند.  پاسخ 
رهبری  با  معناداری  و  مثبت  ارتباط  عاطفی 
سطوح  اینکه  و  دارد  پاسخگویان  مدیران  اخالقی 
باالتر رهبری اخالقی با سطوح باالتر تعهد عاطفی 
مرتبط است. در این پژوهش ارتباط معناداری بین 
بین  و  نشد  یافت  اخالقی  و رهبری  تعهد مستمر 
و  معنادار  رابطه  اخالقی  رهبری  و  هنجاری  تعهد 
مثبتی وجود دارد و بین رهبری اخالقی و جنسیت 
بین  ولی  شد  یافت  معناداری  رابطه  نیز  مدیران 
کارمندان  جنسیت  و  شده  درک  اخالقی  رهبری 
میزان  و  مدیران  سن  بین  و  نشد  یافت  رابطه ای 
مدیران  و  داشت  وجود  رابطه  اخالقی  رهبری 
ارزیابی  اخالقی تر  پایین تر(  و  سال   5۰( جوانتر 
تحصیالت  سطح  و  اخالقی  رهبری  بین  و  شدند 

مدیران نیز رابطه ای یافت نشد.

8
ندیری2 و 
همکاران

)2۰۱۰(

رابطه ابعاد عدالت 
سازمانی با رفتار 
شهروندی سازمانی

شهروندی  رفتار  و  عدالت 
سازمانی رابطه معناداری دارند.

نتایج حاکی از آن بود که عدالت توزیعی و عدالت 
شهروندی  رفتار  بر  را  تأثیر  بیشترین  رویه ای 
سازمانی دارند. که تعهد سازمانی و رضایت شغلی 

را به دنبال داشته است

9
سلیمان، 
الخطیری3

)2۰۱3(

عدالت سازمانی، 
تعهد و عملکرد در 
کشورهای توسعه

و  سازمانی  عدالت  بین  رابطه 
تعهد

رابطه بین تعهد و عملکرد

و  )رویه ای  سازمانی  عدالت  ابعاد  می دهد  نشان 
تعهد  ابعاد  با  معناداری  و  مثبت  رابطه  تعاملی( 
نیز  دو  این  و  داشته  و مستمر(  )عاطفی  سازمانی 
رابطه ی مثبت و معناداری با عملکرد شغلی دارند. 
داده های این مطالعه نیز از میان 5۰۰ کارمند تمام 
وقت در امارات متحده عربی جمع آوری شده است

1) Sutherland
2) Nadiri
3) Suliman and Al-Kathairi
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5- روش تحقیق
از آنجا که تمام اهداف این تحقیق در راستای کسب دانش الزم جهت برطرف کردن نیازهای شناخته شده است، 
روش این تحقیق براساس هدف به دلیل این که به دنبال توسعه دانش در یک زمینه خاص است، کاربردی می باشد. 
ازحیث روش به این دلیل که صرفٌا آن چه که هست بیان می شود و تغییری در متغیرها ایجاد نمی شود و تحقیق برای 
شناخت بیشتر وضع موجود و کمک به فرایند تصمیم گیری است، تحقیق توصیفی است و به این دلیل که از ابزار 
پرسشنامه برای این تحقیق استفاده شده است، این تحقیق از نوع پیمایشی است. پیش فرض اصلی در روش پیمایشی 
آن است که با به کارگیری دقیق روش های علمی می توان از طریق مطالعه ی یک نمونه به تعمیم نتایج آن به یک 

جامعه بزرگتر نائل شد.
جامعه آماری: جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان امور مالیاتی در سطح منطقه تهران می باشد، که بر 

اساس آخرین آمار در حدود 265 نفر می باشد.
حجم نمونه و روش نمونه گیری: با توجه به گستردگی جامعه مورد مطالعه، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده 
شده است. تعداد این کارکنان 265 نفر می باشد. به همین منظور تعدادی از شعب منطقه تهران را به تفکیک 5 سطح 
مختلف )شمال-جنوب-مرکز-شرق- غرب( تقسیم بندی نمود وسپس تعدادی از شعب به عنوان خوشه انتخاب و به 

عنوان نمونه آماری مورد بررسی گرفت.
ابتدا حجم نمونه را از طریق فرمول نمونه گیری کوکران )زمانی که حجم جامعه مشخص است( بدست می آوریم 
و سپس آنها را به بین سطوح مختلف منطقه تهران )شمال-جنوب-مرکز-شرق-غرب( بدست آمده متناسب با حجم 

جامعه آنها بدست می آوریم.

N = حجم جامعه آماری
n = حجم نمونه

Z = مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر ۱/96 می باشد.
P = مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را ۰/5 در نظر گرفت. در این 

حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
p = q-۱.درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند = q

 q و p و مقادیر t=۱/96 ،۰/95 معادل ۰/۰5، ضریب اطمینان d در فرمول فوق معموالً، حداکثر اشتباه مجاز 
نیز هرکدام معادل ۰/5 و حجم جامعه = N در نظر گرفته می شود. مقدار p برابر ۰/5 در نظر گرفته می شود. زیرا اگر 
P = ۰/5 باشد n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می کند و این امر سبب می شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد 

)سرمد و همکاران،۱388(.
با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه برابر ۱5۴ نفر می باشد.

روش تجزیه و تحلیل داده ها: برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه از روش های آماری مختلفی 
استفاده می گردد. برای این منظور و متناسب با نیاز آمار تحلیل، از نرم افزارهای spss و Lisrel در دو بخش آمار 

توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شد.

6- تجزیه و تحلیل داده ها
 آزمون کولموگروف- اسمیرونف

در این مرحله از پژوهش برای بررسی فرضیات تحقیق و سایر تحلیل ها ابتدا باید نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع 
داده ها را مشخص نمود. در این پژوهش به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگوروف- اسمیرونف 
استفاده می گردد. نتیجه این آزمون در جدول 2، نشان داده شده است. به دلیل اینکه sig بدست آمده برای تمامی 

متغیرها بزرگتر از ۰/۰5 است لذا می توان نتیجه گرفت توزیع داده های تمامی متغیرها نرمال می باشد.
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شناخت امکان انجام تحلیل عاملی بر روی داده ها
تحلیل عاملی با توجه به روش مؤلفه های اصلی بر داده های جمع آوری شده صورت گرفته است. برای اینکه پی 
ببریم که آیا می توان داده های مربوطه را به چندین مقیاس تقلیل داد و یا اینکه خیر، بلکه همه 57 گویه یک مقیاس 

را می سنجند از دو آزمون زیر استفاده می کنیم:
  ۱KMOآزمون  -۱
آزمون بارتلت2   -2

اندازه کفایت نمونه گیری KMO آزمون مقدار واریانس درون داده ها است که اگر باالتر ۰/6 باشد قابل پذیرش و 
هرچه به یک نزدیک باشد بهتر است. همانگونه که مالحظه می گردد این مقدار برابر با ۰/7۴۱ گردیده است. بنابر این 
می توان تحلیل عاملی را برای این گویه ها انجام داد. و داده های تحقیق را به تعدادی عامل زیر بنایی و بنیادی تقلیل 
داد. همچنین بنابرین با توجه به سطح معنا داری جدول باال که کمتر از ۰/۰5 است می توان گفت که در فاصله 95 

درصد ماتریس همانی نیست. بنابرین بین متغییرهای موجود در پژوهش همبستگی وجود دارد.

جدول 2، سطح معنیداری آزمون کولموگروف– اسمیرونف شاخص ها

KMO جدول 3، نتایج آزمون بارتلت و

مؤلفه ها سطح معنی داری
رهبری معنوی ۰,۴۱7
عدالت سازمانی ۰,259
تعهد هنجاری ۰,2۰2
سالمت اداری ۰,۴۴۴

۰,7۴۱)KMO( کفایت نمونه
۱252,۱29آزمون بارتلت۴۴3,53۱
سطح معناداری۰,۰۰۰

1) Kaiser-Meyer-Olkin Test
2) Bartlett’s Test
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7- بررسی فرضیات پژوهش
نمودار ۱، مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

358  

نمودار 2، مدل پژوهش در حالت اعداد معناداری
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جدول ۴، بررسی فرضیات فرعی پژوهش

نتیجهبررسیفرضیه ها
تأییدرهبری معنوی و عدالت سازمانی بر تعهد و سالمت اداری تأثیر معناداری دارد.فرضیه اصلی

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده در نمودار ۴-۱2، نمودار ۴-۱3، میزان ضریب فرضیه فرعی اول
 t مسیر میان رهبری معنوی و تعهد سازمانی مشتری 78.۰ می باشد که بر طبق آزمون
5,58<۱,96 و در سطح معنی داری ۰,۰5 فرضیه صفر رد شده است، در نتیجه ادعای 
محقق با اطمینان ۰,95 مورد حمایت قرار گرفته است و با میزان خطای 5% می توان گفت 

که: رهبری معنوی بر تعهد سازمانی تأثیر معناداری دارد.

تأیید

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده در نمودار ۴-۱2، نمودار ۴-۱3، میزان ضریب مسیر فرضیه فرعی دوم
میان رهبری معنوی و سالمت اداری 75.۰ می باشد که بر طبق آزمون t 5,7۴<۱,96 و 
در سطح معنی داری ۰,۰5 فرضیه صفر رد شده است، در نتیجه ادعای محقق با اطمینان 
رهبری  که:  می توان گفت  میزان خطای %5  با  و  است  گرفته  قرار  مورد حمایت   ۰,95

معنوی بر سالمت اداری تأثیر معناداری دارد.

تأیید

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده در نمودار ۴-۱2، نمودار ۴-۱3، میزان ضریب فرضیه فرعی سوم
 t آزمون  طبق  بر  که  می باشد   82.۰ سازمانی  تعهد  و  سازمانی  عدالت  بعد  میان  مسیر 
5,62<۱,96 و در سطح معنی داری ۰,۰5 فرضیه صفر رد شده است، در نتیجه ادعای 
محقق با اطمینان ۰,95 مورد حمایت قرار گرفته است و با میزان خطای 5% می توان گفت 

که: عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر معناداری دارد.

تأیید

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده در نمودار ۴-۱2، نمودار ۴-۱3، میزان ضریب فرضیه فرعی چهارم
مسیر عدالت سازمانی و سالمت اداری 8۴.۰ می باشد که بر طبق آزمون t 5,8۰<۱,96 و 
در سطح معنی داری ۰,۰5 فرضیه صفر رد شده است، در نتیجه ادعای محقق با اطمینان 
عدالت  که:  گفت  می توان   %5 خطای  میزان  با  و  است  گرفته  قرار  حمایت  مورد   ۰,95

سازمانی بر سالمت اداری تأثیر معناداری دارد.

تأیید

8- بررسی نقش مشخصات جمعیت شناختی

جدول 5، توصیف دوبعدی فرضیات پژوهش)از لحاظ جنسیت(

جنسیت

 فرضیه

سطح معناداریآماره تی

۱8,3۴9۰,۰۰۰رهبری معنوی بر تعهد سازمانی تأثیر معناداری دارد.
29,828۰,۰۰۰رهبری معنوی بر سالمت اداری تأثیر معناداری دارد.

۴,837۰,۰۰۰عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر معناداری دارد.
۱9,9۴8۰,۰۰۰عدالت سازمانی بر سالمت اداری تأثیر معناداری دارد.
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جدول 6، توصیف دوبعدی تاثیرگذاری متغیر های مستقل بر متغیرهای وابسته )تعهد سازمانی و سالمت سازمانی(
 )از لحاظ جنسیت(

جدول 7، توصیف دوبعدی فرضیات پژوهش)از لحاظ تحصیالت(

نتایج آزمون تحلیل واریانس، نشان می دهد، که عامل جنسیت در تایید فرضیه فرعی اول پژوهش، تاثیر 
با توجه به ویژگی های جنسیتی کارکنان سازمان امور مالیاتی فرضیه  معناداری دارد. به عبارت دیگر، 
اول مورد تایید قرار می گیرد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس، نشان می دهد، که عامل جنسیت 

در تایید فرضیه فرعی دوم پژوهش، تاثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، با توجه به ویژگی های جنسیتی 
کارکنان سازمان امور مالیاتی فرضیه دوم مورد تایید قرار می گیرد. در مورد فرضیه فرعی سوم، نتایج آزمون تحلیل 

واریانس، نشان می دهد، که عامل جنسیت در تایید فرضیه فرعی سوم پژوهش، تاثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، 
با توجه به ویژگی های جنسیتی کارکنان سازمان امور مالیاتی فرضیه سوم مورد تایید قرار می گیرد. همچنین نتایج 
آزمون تحلیل واریانس، نشان می دهد، که عامل جنسیت در تایید فرضیه فرعی چهارم پژوهش، تاثیر معناداری دارد. 
به عبارت دیگر، با توجه به ویژگی های جنسیتی کارکنان سازمان امور مالیاتی فرضیه چهارم مورد تایید قرار می گیرد.

نتایج نشان می دهد که، از حیث جنسیت، کارکنان مرد با درصد موافقت، 73,۱۰ ، و کارکنان زن با درصد موافق 
66,5۴%، اعتقاد دارند که، رهبری معنوی بر متغیرهای وابسته )تعهد سازمانی و سالمت سازمانی( تاثیرگذار است.

نتایج نشان می دهد که، از حیث جنسیت، کارکنان مرد با درصد موافقت، 73,۴8%، و کارکنان زن با درصد موافق 
67,۰۰%، اعتقاد دارند که، عدالت سازمانی بر متغیرهای وابسته )تعهد سازمانی و سالمت سازمانی( تاثیرگذار است.

نتایج آزمون تحلیل واریانس، نشان می دهد، که عامل تحصیالت در تایید فرضیه فرعی اول پژوهش، تاثیر معناداری 
دارد. به عبارت دیگر، با توجه به سطح تحصیالت کارکنان سازمان امور مالیاتی فرضیه اول مورد تایید قرار می گیرد. 
همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس، نشان می دهد، که عامل تحصیالت در تایید فرضیه فرعی دوم پژوهش، تاثیر 
معناداری دارد. به عبارت دیگر، با توجه به سطح تحصیالت کارکنان سازمان امور مالیاتی فرضیه دوم مورد تایید قرار 
می گیرد. در مورد فرضیه فرعی سو، نتایج آزمون تحلیل واریانس، نشان می دهد، که عامل تحصیالت در تایید فرضیه 
فرعی سوم پژوهش، تاثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، با توجه به سطح تحصیالت کارکنان سازمان امور مالیاتی 
فرضیه سوم مورد تایید قرار می گیرد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس، نشان می دهد، که عامل تحصیالت در 
تایید فرضیه فرعی چهارم پژوهش، تاثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، با توجه به سطح تحصیالت کارکنان سازمان 

امور مالیاتی فرضیه چهارم مورد تایید قرار می گیرد.

جنسیت

فرضیه

زنمرد

درصد موافقتمیانگیندرصد موافقتمیانگین
66,5۴%73,۱۰3,327%3,655رهبری معنوی 
67,۰۰%73,۴83,35۰%3,67۴عدالت سازمانی 

تحصیالت

فرضیه

سطح معناداریآماره تی

۱9,۱38۰,۰۰۰رهبری معنوی بر تعهد سازمانی تأثیر معناداری دارد.
29,۴99۰,۰۰۰رهبری معنوی بر سالمت اداری تأثیر معناداری دارد.

۴,52۰۰,۰۰۰عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر معناداری دارد.
۱9,۱5۰۰,۰۰۰عدالت سازمانی بر سالمت اداری تأثیر معناداری دارد.
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جدول 8، توصیف دوبعدی تاثیرگذاری متغیر های مستقل بر متغیرهای وابسته )تعهد سازمانی و سالمت سازمانی(
 )از لحاظ تحصیالت(

شکل 6، مدل نهایی پژوهش

نتایج نشان می دهد که، از حیث تحصیالت، کارکنان با تحصیالت لیسانس با درصد موافقت، 67,3۰%، کارکنان با 
تحصیالت فوق لیسانس با درصد موافقت، 72,۴8%، و کارکنان با تحصیالت دکتری با درصد موافقت، 7۴,۰۰%، اعتقاد 
دارند که، رهبری معنوی بر متغیرهای وابسته )تعهد سازمانی و سالمت سازمانی( تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان 
می دهد که، از حیث تحصیالت، کارکنان با تحصیالت لیسانس با درصد موافقت، 69,۴2%، کارکنان با تحصیالت 
فوق لیسانس با درصد موافقت، 77,68%، و کارکنان با تحصیالت دکتری با درصد موافقت، 79,72%، اعتقاد دارند که، 

عدالت سازمانی بر متغیرهای وابسته )تعهد سازمانی و سالمت سازمانی( تاثیرگذار است.
 

9- یافته ها و نتایج پژوهش
داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از توزیع پرسشنامه میان اعضای نمونه آماری انتخابی حاصل 
شده است. در توزیع پرسشنامه تمام تالش محقق بکار گرفته شد تا پرسش شوندگان بصورت یکنواخت و متعادل 
انتخاب و نظرات آنها مورد بررسی واقع شود. براساس تحلیل توصیفی داده های گردآوری شده مبرهن شد 63,۴۰ 
درصد از پاسخ دهندگان مرد و 36,6۰ درصد باقیمانده زن بوده اند. بررسی اطالعات جمعیت شناختی اعضای نمونه 
آماری همچنین نشان دادکه درصد قابل مالحضه ای از ایشان از تحصیالت آکادمیک برخوردار می باشند. )۴2,۴8 

لیسانس، 53,59 درصد دارای تحصیالت دانشگاهی فوق لیسانس و 3,93 درصد تحصیالت دکتری بوده اند(.
- نتایج آلفای کرونباخ نشان داد با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ )Alpha = ۰/923( محاسبه شده بیشتر از 

۰/7۰ می باشد، پایایی )قابلیت اعتماد( پرسشنامه خوب و قابل قبول است.
- مدل نهایی پژوهش بر اساس معادالت ساختاری به صورت زیر می باشد:

تحصیالت

 

فرضیه

دکتریفوق لیسانسلیسانس

درصد میانگین
موافقت

درصد موافقتمیانگیندرصد موافقتمیانگین

7۴,۰۰%72,۴83,7۰۰۰%67,3۰3,62۴%3,365رهبری معنوی
عدالت . ۱

سازمانی
3,۴76%69,523,88۴%77,683,986%79,72
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10- بررسی فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد که، رهبری معنوی و عدالت سازمانی بر تعهد و 

سالمت اداری تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی اول: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد که، رهبری معنوی بر تعهد سازمانی تأثیر 
معناداری دارد. و با مراجعه به مدل اصلی در حالت استاندارد مشاهده شد که میزان این تأثیر برابر با ۰/78 + می باشد، 

که این نتایج همسو با یافته های منصور و همکاران )2۰۱3( است.
فرضیه فرعی دوم: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد که، رهبری معنوی بر سالمت اداری تأثیر 
معناداری دارد. و با مراجعه به مدل اصلی در حالت استاندارد مشاهده شد که میزان این تأثیر برابر با ۰/75 + می باشد، 

که این نتایج همسو با یافته های قاسمی و همکاران )۱393( است.
فرضیه فرعی سوم: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد که، عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر 
معناداری دارد. و با مراجعه به مدل اصلی در حالت استاندارد مشاهده شد که میزان این تأثیر برابر با ۰/82 + می باشد، 

که این نتایج همسو با یافته های کرو و همکاران )2۰۱2( است.
فرضیه فرعی چهارم: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان می دهد که، عدالت سازمانی بر سالمت اداری تأثیر 
معناداری دارد. و با مراجعه به مدل اصلی در حالت استاندارد مشاهده شد که میزان این تأثیر برابر با ۰/8۴ + می باشد، 

که این نتایج همسو با یافته های ودادی و آخوندی )۱389( است.

11- پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش
پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی اول پژوهش

- پیشنهاد می گردد سازمان ارزش ها و انتظارات خود را به صورت مکتوب و یا در قالب بخشنامه ها و نامه های عمومی 
از طریق اداره کل منابع انسانی و یا اداره تشکیالت و روش ها در اختیار کارکنان خود قرار دهد تا ایشان خود را با این 

ارزش ها سازگار نموده و نوعی احساس غرور ناشی از تعیین هویت شدن با سازمان در آن ها ایجاد گردد.
- هر اندازه که سازمان به مشکالت شغلی بویژه مشکالت خانوادگی کارکنان توجه نمایند کارکنان احساس تعلق و 
تمایل بیشتری به کار خود پیدا خواهند کرد. لذا توصیه می شود اداره کل منابع انسانی، دوایر گارگزینی در هر یک از 
واحدهای ستادی و روسای دوایر نسبت به شناخت مسائل و مشکالت نیروی انسانی خود توجه الزم را داشته باشند 

تا بواسطه این کار بتوانن احساس تعلق کارکنان را به سازمان بیشتر بر انگیزانند.
پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی دوم پژوهش

با توجه به اهمیت میان رهبری معنوی و سالمت اداری و نیز فضای مثبتی که رهبری معنوی در جهت   -
ارتقای سالمت اداری ایجاد می کند، پیشنهاد می شود به سوابق مدیریتی و معنوی افرادی که نامزد سمت مدیریت 
می شوند توجه شود، جو صداقت و شفافیت در انجام فعالیت ها در سازمان حاکم باشد و تفویض اختیار همواره با کنترل 

مناسب همراه باشد.
پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی سوم پژوهش

به منظور حفظ و ایجاد عدالت رویه ای بایستی وضوح و شفافیت در دستورالعمل ها و رویه های سازمانی وجود   -
داشته باشد و از آنجایی که فرهنگ کشور ما جمع گرا می باشد، توجه به عدالت از اهمیت باالیی برخوردار است. برای 
برقراری عدالت باید تصمیمات اتخاذ شده در سازمان با برخورد خوب و تعامالت مناسب در اختیار کارکنان قرار گیرد.

پیشنهادات مبتنی بر فرضیه فرعی چهارم پژوهش
سازمان امور مالیاتی می تواند از طریق؛ ایجاد و تسهیل ارتباط مستمر بین همکاران و مؤدیان، ترسیم روشن   -
و شفاف چشم انداز آتی سازمان، مشارکت کارکنان در تدوین برنامه ها، ایجاد انگیزه در کارکنان، انتصاب مدیران الیق، 
رعایت بیشتر عدالت رویه ای در سازمان، تشویق کارکنان الیق، رعایت عدل و انصاف در برخورد با کارکنان و شرکت 

دادن کارکنان در تصمیمات سازمانی سالم و پویا و کارکنانی با تعهد باال را برای خویش ایجاد کنند.
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تحلیل محتوای تحقیقات مرتبط با تمکین مالیاتی
در برخی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه 

رضا مهدوی خو2مهدی مهدوی خو1

چکیده
هدف اصلی پژوهش، بررسی پیشینه نگرش مودیان نسبت به تمکین مالیاتی و عوامل موثر بر آن در برخی از 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به طور خاص، در این تحقیق روابط بین عوامل موثر بر نگرش های 
مرتبط با تمکین مالیاتی طبقه بندی گردیده و نکات برجسته پیشینه موجود را منعکس می نماید. نتایج بررسی ها 
حاکی از آن است که برخی از عوامل موثر نظیر ویژگیهای جمعیت شناختی )موقعیت شغلی یا وضعیت تاهل(، عوامل 
اقتصادی )نرخ مالیات و احتمال کشف تخلفات مالیاتی(، وجود ارتباطات متقابل)اعتماد متقابل مردم و دولت و وجود 
عدالت مالیاتی( و فرهنگ و اخالق مالیاتی، اثر قابل مالحظه ای بر تمکین مودیان در کشورهای توسعه یافته و درحال 
توسعه دارد. این نوشتار به دنبال تبیین اهمیت و تعیین عوامل موثر بر نگرش مودیان مالیاتی نسبت به رعایت یا 
عدم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی است. با توجه به اینکه پیشرفت های تکنولوژیک اخیر تاثیر مهمی بر موضوع 
تمکین داشته است، لذا بررسی تحقیقات این حوزه به منظور تحلیل و تصمیم گیری سیاستگذاران و متولیان مالیاتی 

و استفاده محققان ضروری به نظر می رسد.  

واژگان کلیدی: تمکین مالیاتی، فرهنگ مالیاتی، عدالت مالیاتی، تخلفات مالیاتی.

   Mahdi.Mahdavikhou@gmail.com :۱( کارشناسی ارشد حسابداری و حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان. نویسنده مسئول مقاله
تلفن همراه: ۰9۱87۰7۰7۰۴

2( کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و کارشناس مسئول اداره کل امور مالیاتی استان همدان. Reza.Mahdavikhou@gmail.com- تلفن همراه: 
۰9۱83۱8۱585
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مقدمه
عدم تمکین مالیاتی به یک پدیده شایع در تمام جوامع و سیستم های اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه تبدیل گردیده است. اداره خدمات درآمد داخلی آمریکا )۱IRS(، کسری درآمد مالیاتی ناشی از عدم تمکین 
مالیاتی را حدود ۴58 میلیارد دالر در سال 2۰۱۰-2۰۰9 برآورد نموده )IRS, 2۰۱6( و سازمان درآمد و حقوق 
میلیارد  را حدود 36  مالیاتی  از عدم تمکین  ناشی  مالیاتی  )2HMRC( کسری درآمد  انگلستان  گمرکی سلطنتی 
پوند)تقریباً برابر با 6,5% بدهی مالیاتی انگلستان( در سال 2۰۱5-2۰۱۴ اعالم نموده است)HMRC, 2۰۱7(. عدم 
تمکین مالیاتی در کشورهای در حال توسعه نیز منجر به عدم تحقق درآمد مالیاتی گردیده و مبلغ آن نیز قابل توجه 
است. به طور مثال، سازمان امور مالیاتی چین)SAT( مبلغ کسری درآمد مالیاتی ناشی از عدم تمکین مالیاتی را در 
سال 2۰۰9 حدود ۱9,8 میلیارد دالر برآورد نمود. همچنین این سازمان وجود ۰۰۰،2۱2 پرونده مالیاتی حسابرسی 
شده در سال 2۰۱۱ به مبلغ ۱5,39 میلیارد دالر که عدم تمکین مالیاتی آنها محرز گردیده را گزارش نموده است) 
چان و همکاران، 2۰۱3(. از اینرو، بررسی نحوه ترغیب و تشویق مودیان مالیاتی جهت تمکین و تبعیت از قوانین 
مالیاتی، توجه دولت ها و محیط های علمی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را به خود جلب نموده است. 
برخی از صاحب نظران و محققین بر این باورند که تصمیمات و رفتارهایی که منجر به تمکین واقعی مودیان مالیاتی 
می گردد، به نوع نگرش افراد بستگی دارد. )آجزن و فیشبن، ۱98۰؛ بوبک و هارتفیلد، 2۰۰3؛ چان و بریان، 2۰۰۰؛ 
دورنستین، ۱976؛ فیشر و همکاران، ۱992؛ گرونلند و ولدهوون، ۱983؛ جکسون و میلرون، ۱986؛ کینسی، ۱986؛ 
اورویسکا و هادسون، 2۰۰2؛ پورکانو، ۱988؛ روبرتز، ۱998؛ تریودی و همکاران، 2۰۰3(. یافته های این تحقیقات 
حاکی از وجود همبستگی معنی دار بین نگرش مودیان با تمکین مالیاتی آنها می باشد. به طور خاص، مودیان مالیاتی 
که نگرش مثبتی به موضوع تمکین مالیاتی دارند، بیشتر از کسانی که نگرش منفی نسبت به این موضوع دارند، از 
قوانین و مقررات مالیاتی تبعیت می نمایند. بنابر این، شناخت و درک بهتر نگرش مودیان مالیاتی یکی از عناصر 

کلیدی بهبود تمکین مالیاتی است. 
هدف این تحقیق، بررسی پیشینه تحقیقات مرتبط با نگرش مودیان مالیاتی نسبت به موضوع تمکین مالیاتی در 
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. درحقیقت این تحقیق به دنبال تحلیل تاثیر نگرش مودیان مالیاتی بر 

تمکین مالیاتی و عوامل موثر بر ایجاد نگرش مثبت و منفی به موضوع تمکین مالیاتی است.

مفهوم تمکین مالیاتی
تمکین مالیاتي در ادبیات مالیاتي به عنوان مهم ترین هدف یک سیستم مالیاتي کارا به شمار مي رود. در اغلب 
نظام هاي مالیاتي تعریف دقیق، روشن و عملیاتي از تمکین مالیاتي وجود دارد، در حالي که در نظام مالیاتي ایران 
این مفهوم بسیار مبهم و ناشناخته است. )کمالی و شفیعی، ۱39۰(. تمکین مالیاتی بحث اصلی و همیشگی دولت ها 
و متولیان مالیات در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بوده است. اگرچه تمکین مالیاتی در برخی از مطالعات 
تعاریف  ترین  از معروف  اما یکی  آلم و همکاران، ۱992؛ جکسون و میلرون، ۱986(،   ( پیشین تعریف شده است، 
توسط روث  و همکاران )۱989( ارائه گردیده است: » تمکین در الزامات گزارشگری مالیاتی به این معنی است که 
مودی مالیاتی کلیه برگه های گزارش مالیات بر درآمد)اظهارنامه مالیاتی( را در در زمان مقرر تکمیل نموده است و 
مبلغ بدهی مالیاتی نیز به شکل صحیح و طبق کد اقتصادی درج گردیده و قوانین و مقررات از تاریخ تکمیل و ارسال 
اظهارنامه قابل اعمال می باشد«. مک بارنت )2۰۰۱( تفاوت خاصی بین اشکال مختلف تمکین قائل گردیده است. 
اعتقاد وی بر این است که باید بین افرادی که به صورت داوطلبانه قوانین و مقررات مالیاتی را رعایت می نمایند و 

1) Internal Revenue Service
2) HM Revenue and Customs
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افرادی که با توجه به الزامات قانونی مجبور به تمکین مالیاتی هستند، تفاوت قائل نمود. از دیدگاه مک بارنت افراد به 
سه دسته تقسیم می شوند: گروه اول، تمکین متعهدانه؛ افرادی که بدون هیچ گونه اعتراضی مالیات خود را پرداخت 
می نمایند. گروه دوم، تمکین مشروط؛ افرادی که با بی میلی مالیات خود را می پردازند. گروه سوم: تمکین خالقانه؛ 
افرادی که از طریق فرصتهای موجود اقدام به کاهش مبلغ مالیات می نمایند. با توجه به اهمیت مالیات و درآمدهای 
مالیاتی در توسعۀ اقتصاد کشور و تحقق اهداف کالن اجتماعی، شناخت عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ضرورت بسیاری 
دارد. شناخت این عوامل به منظور طراحی روش های کارآمد برای افزایش درآمدهای مالیاتی، مستلزم درک جنبه های 
گوناگون رفتاری مؤدیان در خصوص قضاوت و تصمیم گیری برای تمکین مالیاتی است)مالنظری و همکاران، ۱395(. 

نگرش نسبت به تمکین مالیاتی
به طور کلی دو رویکرد در خصوص رفتار مودیان معروف به رویکرد اقتصادی و رویکرد روان شناختی وجود دارد.  
رفتارهای مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصادی، با هدف حداکثر نمودن منافع اقتصادی از طریق حداقل نمودن و یا 
اجتناب از پرداخت مالیات صورت می گیرد. در نتیجه پرداخت یا عدم پرداخت مالیات توسط اشخاص از طریق مقایسه 
منافع احتمالی حاصل از عدم پرداخت و یا احتمال کشف و درنظر گرفتن جرایم برای تخلفات مالیاتی است)کیچلر، 
2۰۰7(. در رویکرد روان شناختی ارتباط بین نگرش و رفتار مودیان مالیاتی و فاکتورهای رفتاری و ذهنی مورد بررسی 

قرار می گیرد.
در این راستا، آلینگهام و ساندمو )۱972( و سرینواسان)۱973( مدلی برای تبیین فرار مالیاتی با عنوان »نظریه 
مطلوبیت انتظاری« ارائه نموده اند که بسیاری از تحقیقات علمی کنونی در اقتصاد را تحت الشعاع قرار داده است. 
مدل آنها اولین مدل رسمی تمکین مالیاتی است که به تشریح رفتارهای مرتبط با تمکین مالیاتی می پردازد. اعتقاد 
این محققین بر این است که مودیان مالیاتی ممکن است بر اساس تحلیل فایده-هزینه مبلغ درآمد واقعی و یا مبلغی 
کمتر از آن را اعالم و اظهار نمایند. طبق نظریه مطلوبیت انتظاری مودیان منافع اقتصادی حاصل از فرار مالیاتی و 
یا تمکین مالیاتی را محاسبه نموده و رفتاری که بیشترین سود انتظاری را ایجاد نماید، انتخاب خواهند نمود. اگرچه 
این رویکرد به طور وسیع توسط برخی از محققین و صاحب نظران مورد نقد قرار گرفت. )آجزن و فیشبین، ۱98۰؛ 
فیشر و همکاران، ۱992؛  گرتز و ویدل، ۱985، جکسون و میلیرون، ۱986؛ روبرتز، ۱998؛ فلد و فری، 2۰۰3(. یافته 
های تحقیقات مذکور حاکی از آن بود که رویکرد اقتصادی به تنهایی نمی تواند به طور کامل میزان تمکین مالیاتی 
و رفتارهای مودیان را پیش بینی و برآورد نماید. از اینرو، رویکرد روان شناختی مبتنی بر رفتارها و عوامل انسانی نیز 

به منظور تحلیل موضوع تمکین مالیاتی پیشنهاد گردید)تورگلر، 2۰۰7(. 
است.  مالیاتی  رفتار مودیان  و  نگرش  بین  ارتباط  بررسی  مالیاتی،  نگرش  اهمیت  میزان  تعیین  برای  روش دوم 
آجزن و فیشبن )۱98۰( نشان دادند که رفتارهای فردی مستقیماً از قصد و نیت افراد نشات گرفته و منجر به رعایت 
هنجارهای مشخص می گردد. طبق تئوری عمل منطقی)شکل ۱(، نگرش نسبت به یک رفتار به عنوان عامل اصلی، 

همراه با هنجارهای ذهنی می تواند بر نیت رفتاری و رفتار واقعی افراد تاثیر گذار باشد.
شکل )۱(- رابطه بین نگرش و انجام واقعی رفتار بر اساس تئوری عمل منطقی
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در همین راستا آجزن )۱985( به معرفی نظریه رفتار برنامه ریزی شده و مدل مربوطه پرداخت که بر اساس آن 
نیت رفتاری و رفتار واقعی افراد متاثر از سه عامل: ۱- نگرش نسبت به رفتار، 2- هنجارهای ذهنی و 3- کنترل رفتار 
ادراک شده می باشد. طبق این مدل، نیت رفتاری به عنوان یک متغیر تعدیل کننده بین نگرش نسبت به رفتار، 
هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده از یک سو و انجام رفتار از سوی دیگر است)کیچلر، 2۰۰7(. بنایر این 
نگرش نسبت به یک رفتار با نیت و انحام رفتار دارای همبستگی معنی داری است. در واقع اگر افراد نگرش مثبتی 
نسبت به یک رفتار خاص داشته باشند، به احتمال بسیار زیاد رفتار انجام شده دارای پیامدهای بسیار ارزشمندی 

خواهد بود )کیچلر، 2۰۰7(. 

عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی
آگاهی از نگرش مودیان مالیاتی جهت کشف و تحلیل میزان تمکین مالیاتی، امری ضروری است. اگرچه مفهوم 
تمکین مالیاتی به صورت یک مفهوم واحد و مستقل درنظر گرفته می شود، اما بررسی و واکاوی میزان تمکین از 
طریق عوامل تعیین کننده مختلفی صورت می گیرد. شناسایی این عوامل منجر به درک بهتر علل تفاوت سطح تمکین 
مودیان کمک نموده و رویه های مناسب برای ارتقاء تمکین طراحی و اجرا خواهد گردید. اگرچه در تحقیقات انجام 
شده در حوزه تمکین مالیاتی به عوامل متعددی اشاه گردیده اما به طور کلی می توان این عوامل را به 6 دسته اصلی 

طبقه بندی نمود که عبارتند از :
ویژگیهای جمعیت شناختی نظیر سن، جنسیت، آموزش یا دانش مالیاتی، وضعیت تاهل و موقعیت شغلی  -۱

عوامل اقتصادی مانند سطح درآمد، نرخ مالیات و احتمال کشف تقلب یا فرار مالیاتی  -2
ارتباطات متقابل مردم و دولت نظیر درستکاری، عدالت مالیاتی و مردم ساالری یا دموکراسی مستقیم  -3

انگیزه های درونی مانند اعتقادات مذهبی و عزت نفس و غرور ملی  -۴
نظارت و کنترل اجتماعی   -5

عوامل فرهنگی و تنوع فرهنگ  -6
۱- ویژگیهای جمعیت شناختی 

جهت بررسی نگرش مالیاتی مودیان احتماالً یکی از عوامل موثر بر نوع نگرش که منطبق با قوانین و مقررات 
مربوطه تعیین می گردد ویژگیهای جمعیت شناختی مودیان است)تورگلر، 2۰۰7(. این عوامل به شرح زیر تبیین می 

گردد:
- سن مالیات دهندگان

نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص علل تمکین مالیاتی در برخی از کشورهای توسعه یافته به رابطه مثبت بین 
میزان سن و نگرش مالیات دهندگان اشاره می نماید. به طور کلی افراد میانسال و کهنسال در مقایسه با افراد جوان 
تمایل بیشتری به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از خود نشان می دهند. به طور مثال می توان از تحقیقات انجام شده 
در استرالیا )دووس، 2۰۰8، تورگلر ومورفی، 2۰۰۴(؛ کانادا )تورگلر، 2۰۰3(؛ استونی)رندالن، 2۰۱2(؛ نیوزلند)گاپتا و 
مک گی، 2۰۱۰ و ماریوت، 2۰۱7(؛ اسپانیا )آلم و گومز، 2۰۰8؛ مارتینز-واسکوئز و تورگلر، 2۰۰9( و ایران )حسینی 
کندلجی و همکاران، ۱395(. اگرچه نتایج برخی از مطالعات دیگر، با نتایج تحقیقات فوق الذکر تفاوت داشته و یافته 
ها نشان می دهد که افراد جوان در مقایسه با افراد میانسال و کهنسال نگرش بهتری نسبت به تمکین مالیاتی از خود 

نشان می دهند )راس و مک گی، 2۰۱2 و تورگلر و اشنایدر، 2۰۰7(.

- جنسیت مالیات دهندگان
نتایج بیشتر تحقیقات انجام شده در کشور های توسعه یافته نشان می دهد که نگرش مثبت نسبت به تمکین 
مالیاتی در زنان به شکل معنی داری بیشتر از مردان است. به طور نمونه در استرالیا )دووس، 2۰۰8؛ مک گی و بووز، 
2۰۰9(؛ کانادا )تورگلر، 2۰۰3(؛ استونی )مک گی و همکاران، 2۰۰8(؛ آلمان )مک گی و همکاران، 2۰۰9(؛ ایاالت 
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متحده )مک گی و همکاران، 2۰۰6 و ایتون و استلنورف، 2۰۰8(؛ نیوزلند )گاپتا و مک گی 2۰۱۰(؛ هلند )راس و 
مک گی، 2۰۱2( و ایتالیا )کاستالنگر و همکاران، 2۰۱۰(. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای درحال توسعه نیز 
مشابه با تحقیقات کشورهای توسعه یافته بوده و نشانگر تمکین مالیاتی بیشتر زنان نسبت به مردان است. به طور 
نمونه در مالزی)کاسیپیالی و عبدالجبار، 2۰۰6(؛ پاکستان )کیان و مارتینز-واسکوئز، 2۰۱6(؛ روسیه )آلم و همکاران، 
2۰۰6( و ایران )کرمشاهی و اعظمی، ۱397(. البته در برخی از تحقیقات نیز رابطه معنی داری بین جنسیت و تمکین 
مالیاتی مشاهده نگردید. به طور نمونه در آرژانتین )مک گی و روسی، 2۰۰8(؛ چین )مک گی، 2۰۱۴(؛ قزاقستان 
)مک گی و همکاران، 2۰۰8(؛ مقدونیه )ریستوسکا و همکاران، 2۰۱3(؛ لهستان )مک گی و برنال، 2۰۰6(؛ زیمباوه 

)نیاموانزا، 2۰۱۴( و ایران )حسینی کندلجی و همکاران، ۱395(.

- آموزش یا دانش مالیاتی
تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد مودیان مالیاتی که آموزش بهتری دیده اند درک 
استرالیا  نمونه  به طور  دارند.  مالیاتی  تمکین  به  نسبت  بهتری  نگرش  و  داشته  مالیاتی  رویه های  به  نسبت  بهتری 
)دووس، 2۰۰8؛ دووس، 2۰۱2؛ گاپتا و مک گی، 2۰۱۰(؛ استونی )راندالن، 2۰۱2(؛ نیوزلند )گاپتا و مک گی،2۰۱۰(؛ 
از  تحقیقات حاکی  از  برخی  اگرچه  امیر موستوفیان، ۱396(.  و  )ایمانی خوشخو  ایران  و  )تورگلر، 2۰۰5(  سوئیس 
ارتباط منفی بین سطح آموزش و تمکین مالیاتی را گزارش نموده اند. به طور مثال، در ایاالت متحده )تورگلر، 2۰۱6( 
و اسپانیا )آلم و گومز، 2۰۰8(. تعداد اندکی از تحقیقات نیز رابطه ای بین سطح آموزش و تمکین گزارش نکرده اند 

)تورگلر و مورفی، 2۰۰۴؛ مک گی و بوزی، 2۰۰9(.

-وضعیت تاهل
افراد متاهل تمایل بیشتری  از آن است که  یافته حاکی  انجام شده در کشورهای توسعه  نتایج اغلب تحقیقات 
نسبت به رعایت اخالق مالیاتی در مقایسه با افراد مجرد از خود نشان می دهند. به طور نمونه، استرالیا )تورگلر و 
ایاالت متحده )تورگلر، 2۰۱2(؛ سوئیس )تورگلر و اشنایدر، 2۰۰7(.  مورفی، 2۰۰۴(؛ دانمارک )مک گی، 2۰۰8(، 
اگرچه برخی از تحقیقات نیز رابطه معنی داری بین وضعیت تاهل و تمکین مالیاتی نشان نمی دهند. به طور نمونه، 
در آلمان )هنیگاوسون و هنیمان، 2۰۱5(؛ هلند )راس و مک گی، 2۰۱2(؛ استونی )راندالن، 2۰۱2( و اسپانیا )آلم و 

گومز، 2۰۰8(. 

- موقعیت شغلی
نتایج اغلب تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته نشان دهنده آن است که مودیان خویش کارفرما یا 
افرادی که در مشاغل پاره وقت فعالیت می نمایند در مقایسه با مودیانی که در مشاغل تمام وقت فعالیت می نمایند 
تمایل بیشتری به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی از خود نشان می دهند. به طور نمونه، در اتریش )تورگلر و اشنایدر، 
2۰۰5(؛ استرالیا )دووس، 2۰۰8(؛ بلژیک )تورگلر و اشنایدر، 2۰۰7(؛ نیوزلند )ماریوت، 2۰۱6( و اسپانیا )مارتینز و 
تورگلر، 2۰۰9؛ تورگلر و اشنایدر، 2۰۰7(. اگرچه تورگلر و مورفی )2۰۰۴( دریافتند که خویش کارفرما بودن مودیان 
تاثیری بر تمکین مالیاتی نداشته اما افراد بازنشسته تمایل بیشتری به رعایت اخالق مالیاتی از خود نشان می دهند.

2- عوامل اقتصادی 
ممکن است عوامل اقتصادی به چند طریق بر نگرش افراد نسبت به تمکین مالیاتی تاثیر بگذارند. به طور مثال 
ممکن است مالیات دهندگان با افزایش نرخ مالیات نسبت به حداقل نمودن مالیات و یا در صورت احتمال عدم کشف 
تخلفات مالیاتی نسبت به کمتر از واقع نشان دادن درآمد، اقدام نمایند. به طور کلی عوامل اقتصادی و تاثیرات آن ها 

بر تمکین مالیاتی شامل موارد زیر است:
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- سطح درآمد مالیات دهندگان
 نتایج بسیاری از تحقیقات انجام شده نشان می دهد افراد با سطح درآمد کمتر در مقایسه با افراد با سطح درآمد 
باال تمایل بیشتری به پرداخت مالیات از خود نشان می دهند. به طور مثال، در اتریش )تورگلر و فردریش، 2۰۰5(؛ 
پرتغال )سای و همکاران، 2۰۱۴(؛ هلند )راس و مک گی، 2۰۱2( و ایاالت متحده )تورگلر، 2۰۱2(. البته نتایج برخی 
تحقیقات انجام شده مانند دووس )2۰۰8( در استرالیا، ماریوت )2۰۱6( در نیوزلند و حسینی کندلجی و همکاران 

)۱395( در ایران حاکی از وجود ارتباط مثبت بین سطح درآمد باال و تمکین مالیاتی است. 

- نرخ مالیات
نتایج اغلب تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف نشان دهنده تاثیر منفی افزایش نرخ مالیات بر نگرش نسبت 
)ابوبکری و کریستوفر، 2۰۱3(،  )تورگلر و مورفی، 2۰۰۴(؛ غنا  استرالیا  نمونه، در  به طور  مالیاتی است.  به تمکین 

سریالنکا )جایاواردان، 2۰۱6( و ۱7 کشور حوزه آمریکای التین )تورگلر، 2۰۰5(. 

- احتمال کشف تخلفات مالیاتی
در  مالیاتی  اخالق  رعایت  با  مثبتی  رابطه  مالیاتی  تخلفات  کشف  احتمال  شده  انجام  مطالعات  از  بسیاری  در 
کشورهای توسعه یافته داشته است. به طور نمونه، کانادا )تریودی و همکاران، 2۰۰۴(؛ نیوزلند )وودوارد و تان، 2۰۱5( 
وایاالت متحده )بوبک و همکاران، 2۰۱3(. اگرچه در برخی از تحقیقات احتمال عدم کشف تاثیر زیادی بر نگرش 
نسبت به تمکین مالیاتی نداشته است. به طور مثال، در ایاالت متحده )آلم و تورگلر، 2۰۰6( و سوئیس )فیلد و فری، 

 .)2۰۰5

3- ارتباطات متقابل مردم و دولت
اعتماد متقابل مردم و دولت در حوزه مالیات به معنی آن است که پرداخت مالیات به نوع ارتباط افراد با دولت و 

نظام مالیاتی بستگی دارد )التمر و سینگهال، 2۰۱۴(. عوامل ایجاد این اعتماد عبارتند از:

- درستکاری دولت
نمونه،  به طور  مالیاتی است.  و رعایت اخالق  بین درستکاری دولت  رابطه مثبت  نشانگر وجود  نتایج تحقیقات 
در اتریش )کازال و همکاران، 2۰۱6؛ تورگلر و فردریش، 2۰۰5(؛ بلژیک )تورگلر واشنایدر، 2۰۰7(؛ کانادا )تورگلر، 
و  )صامتی  ایران  و  اشنایدر، 2۰۰7(  و  تورگلر  2۰۰5؛  )تورگلر،  سوئیس  2۰۱2(؛  گی،  مک  و  )راس  هلند  2۰۰3(؛ 

همکاران، ۱39۴(.

- عدالت مالیاتی
نتایج تحقیقات صورت گرفته حاکی از وجود رابطه مثبت بین احساس عدالت مالیاتی و نگرش نسبت به تمکین 
است. به طور نمونه، در مجارستان )پانتیا و همکاران، 2۰۱6(؛ اسپانیا )آلم و گومز، 2۰۰8(؛ هلند )راس و مک گی، 
2۰۱2(؛ ایاالت متحده )جیمنز و آیر، 2۰۱6( و ایران )کرمشاهی و اعظمی، ۱397؛ ابراهیمیان جلودار و همکاران، 

 .)۱397

- مرمساالری )دموکراسی مستقیم(
نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته وجود رابطه مثبت بین دموکراسی مستقیم و رعایت اخالق 
مالیاتی را تائید می نماید. به طور مثال، در استرالیا )مورفی، 2۰۰3(؛ آمریکا )آلم و تورگلر، 2۰۰6(؛ در اغلب کشورهای 
اروپایی )آلم و تورگلر، 2۰۰6؛ کاژال و همکاران، 2۰۱6؛ تورگلر و اشنایدر، 2۰۰7(. الزم به ذکر است شواهد کافی 
مبنی بر وجود رابطه مثبت بین دموکراسی مستقیم و رعایت اخالق مالیاتی در کشورهای درحال توسعه یافت نشد. 
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4- انگیزه درونی
وجود عزت نفس و اعتقادات مذهبی می تواند تمایل به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی را تقویت نماید. دو عامل 
مذکور در تحقیقات مختلفی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن به شرح 

زیر است:
- عزت نفس و غرور ملی

اگر مالیات دهندگان احساس عزت نفس و غرور ملی داشته باشند، تمایل بیشتری به رعایت قوانین و مقررات 
مالیاتی از خود نشان خواهند داد. این موضوع در تحقیقات مختلف مورد تائید قرار گرفته است. به طور نمونه، در 
اتریش )تورگلر و فردریش، 2۰۰5(؛ استرالیا )ونزل، 2۰۰۴(؛ بلژیک )تورگلر و اشنایدر، 2۰۰7(؛ کانادا )تورگلر، 2۰۰3(؛ 

پرتغال )سای و همکاران، 2۰۱۴( و سوئیس )تورگلر و اشنایدر، 2۰۰7؛ تورگلر، 2۰۰5(.
- اعتقادات مذهبی 

نتایج تحقیقات متعدد انجام شده در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد باورهای مذهبی قوی مودیان منجر 
به تمکین مالیاتی بیشتر می گردد. به طور مثال، در اتریش )تورگلر و فردریش، 2۰۰5(؛ استرالیا )تورگلر و مورفی، 
2۰۰۴(؛ هلند )راس و مک گی، 2۰۱2(؛ ایاالت متحده )تورگلر، 2۰۱2( و برخی از کشورهای اروپایی )تورگلر، 2۰۰6 
و تورگلر و اشنایدر، 2۰۰7(. اگرچه نتایج تحقیق ولچ و همکاران )2۰۰5( حاکی از عدم تاثیر معنی دار اعتقادات 

مذهبی بر رعایت مقررات مالیاتی است. 

5- نظارت و کنترل اجتماعی
نظارت و کنترل اجتماعی احاد جامعه بر رفتار یک گروه خاص، یکی از مهمترین عوامل موثر بر تمکین مودیان 
مالیاتی محسوب می گردد. هنگامی که افراد نسبت به انجام یک رفتار دچار تردید شده اند، از هنجارهای اجتماعی 
گروه های وابسته استفاده می نمایند )سیگاال و همکاران، ۱999(. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه 
یافته نشان می دهد که بین ادراک مودیان مالیاتی نسبت به پیروی دقیق قوانین و نگرش نسبت به تمکین مالیاتی 
رابطه مثبت وجود دارد )بوبک و همکاران، 2۰۱3؛  دونجر و همکاران، 2۰۱۴ و هالزوورث و همکاران، 2۰۱۴(. البته 
نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای درحال توسعه نیز مشابه با نتایج کشورهای توسعه یافته می باشد. به طور 
مثال، می توان به تحقیقات انجام شده در چین )هو و همکاران، 2۰۱3( و سریالنکا )جایاواردان، 2۰۱6( اشاره نمود. 

6- فرهنگ
فرهنگ شامل هنجارها، ارزش ها و باورهای افراد در یک حوزه جغرافیایی مشخص و آداب و رسوم، زبان، داستان 
ها و افسانه ها و مراسم و آئین های روزانه آنها است )هافستد، ۱98۰(. فرهنگ به عنوان ابزار پیش بینی تغییرات 
و تکامل سازمانها و موسسات مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا از باورها و ارزشهای یک جامعه نشات گرفته است. 
بنابراین، ممکن است تفاوت های فرهنگی تاثیر قابل مالحظه ای بر نگرش افراد نسبت به تمکین قوانین و مقررات 

مالیاتی در سطح بین المللی داشته باشد)چان و همکاران، 2۰۰۰(. 
برخی از تحقیقات به بررسی همبستگی بین نگرش نسبت به تمکین مالیاتی و فرهنگ در کشورهای توسعه یافته 
و درحال توسعه پرداخته اند. تورگلر و اشنایدر )2۰۰7( تاثیر فرهنگ بر اخالق مالیاتی در کشورهای سوئیس، بلژیک 
و اسپانیا را بررسی نموده اند. نتایج تحقیق نشانگر تاثیر فرهنگ بر اخالق مالیاتی در کشورهای مذکور است. در همین 
راستا، بوبک و همکاران )2۰۰7( به بررسی ارتباط بین هنجارهای اجتماعی و تمایل به تمکین مالیاتی در کشورهای 
سنگاپور، استرالیا، ایاالت متحده پرداخته اند. نتایج حاکی از آنست که فرهنگ یک کشور به شدت متاثر از هنجارهای 
اجتماعی است. همچنین هنجارهای اجتماعی به میزان بسیار زیادی بر تمایل نسبت به تمکین مالیاتی تاثیر گذاشته 
امیر  ایمانی خوشخو و  به تنوع هنجارها متفاوت است.  با توجه  این کشورها  به تمکین مالیاتی در  و نگرش نسبت 
موستوفیان )۱396( ارتقای فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید را مورد 
بررسی قرار داد اند. طبق نتایج تحقیق، هنجارهاي فرهنگی، ارزشهای اجتماعی و میزان فساد مالي و اداری، به ترتیب 
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بیشترین تاثیر را به خود اختصاص دادند. مالنظری و همکاران )۱395( به بررسی فرهنگ سازمانی و تمکین مالیاتی 
شرکتی پرداخته و نتایج حاکی از اثر قابل مالحظه فرهنگ سازمانی بر تمکین مالیاتی شرکتی است. 

 التمر و سینگهال )2۰۱۴( در تحقیق خود به ارتباط سطح فرار مالیاتی و اخالق مالیاتی در کشور اشاره نمودند. 
اگرچه در این تحقیق به طور مستقیم اثر فرهنگ افراد بر میزان رعایت اخالق مالیاتی و یا فرار مالیاتی اشاره نگردیده 
است. جهت رفع مشکل مذکور می توان متغییرهای تحقیق در میان افرادی که دریک کشور مشخص با تنوع فرهنگی 
متفاوت زندگی می کنند را مورد بررسی قرار داد. مطالعه ای که توسط هاال )2۰۱2( انجام شد نشان داد که پرداخت 
کنندگان مالیات متولد آمریکا، هنگامی که بیشتر افراد اخالق مالیاتی را به عنوان عامل کنترلی جامعه خود تلقی می 
نمایند، نگرش مثبت تری نسبت به تمکین مالیاتی دارند. روش دیگر برای دستیابی به اثر تفاوت فرهنگ بر نگرش 
نسبت به مالیات، استفاده از مقایسه فرار مالیاتی در چند کشور است. تساکومیس و همکاران)2۰۰7( به بررسی اثر 
فرهنگ ملی بر فرار مالیاتی در 5۰ کشور مختلف پرداخته اند. نتایج حاکی از آن بود که کشورهایی که دارای ابهام 
انگیزه  احتماالً  هستند،  قدرت(  نابرابر  )توزیع  باال  قدرت  فاصله  و   پائین  مردساالری  پائین،  فردگرایی  باال،  گریزی 
بیشتری برای فرار مالیاتی دارند. ریچاردسون )2۰۰8( با انجام تحقیق مذکور در ۴7 کشور دریافت که ابهام گریزی 
باال و فردگرایی پائین از عوامل اصلی فرار مالیاتی محسوب می گردد. بام و همکاران )2۰۱۱( به واکاوی اثر فرهنگ 
ملی بر فرار مالیاتی 3۰۰۰ شرکت در 3۱ کشور پرداختند. یافته ها نشان دادند که شرکتهای فعال در کشورهای دارای 
مالیاتی داشته در حالی که شرکت های فعال در کشورهای دارای  فرار  برای  فرهنگ سوسیالیستی تمایل کمتری 
فرهنگ فردگرایی احتماالً برای دستیابی به منافع شخصی تمایل بیشتری به فرار مالیاتی دارند. درواقع نتایج تحقیقات 
انجام شده، وجود تفاوت های فرهنگی در نگرش نسبت به تمکین مالیاتی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه 

را تائید می نماید. 
اگرچه عوامل مورد بررسی در این تحقیق جامع و فراگیر نیستند اما تالش گردیده این عوامل تا حد امکان مربوط 
تعیین شوند. با این وجود، همانگونه که در ابتدای تحقیق اشاره شد، عوامل مذکور بیشترین تکرار را در مطالعات 

محققین داشته است. 

راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء تمکین مالیاتی
با توجه با مطالب فوق، سه الگوی رفتاری و راهکارهای مرتبط با آنها شامل سه الگوی ۱- الگوی سنتی اجرای 
قاطعانه قوانین و مقررات 2- الگوی ارائه خدمات و 3- الگوی اعتماد، توسط متولیان و صاحب نظران پیشنهاد گردیده 

است.
تحت الگوی اول، مالیات دهندگان بدحساب به عنوان مجرمان بالقوه مورد توجه و رفتار قرار گرفته و تاکید صرفاً 
بر سرکوب رفتارهای غیرقانونی از طریق ممیزی مکرر و اعمال مجازات های شدید است. این الگو در طول تاریخ به 
عنوان یک مدل اقتصادی استاندارد در رابطه با فرار مالیاتی متداول بوده و بر مبنای نظریه جرائم اقتصادی ارائه گردیده 

است. راهکارهای مرتبط با این الگو عبارتند از:
- افزایش تعداد ممیزی ها یا استخدام حسابرسان بیشتر و یا انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی برای شرکت های 

سودآور.
- بهبود کیفیت حسابرسی مالیاتی

- افزایش مجازات تقلب و فرار مالیاتی، مانند درنظرگرفتن بهره برای مالیات های پرداخت نشده.
- انتشار احکام محکومیت پرداخت مالیات در رسانه ها به عنوان یک مجازات غیر مالی

- بهبود اثربخشی ممیزی ها از طریق فن آوری های حسابرسی از جمله استفاده بیشتر از »برآورد« جهت تعیین 
مالیات بر درآمد

- استفاده از ابزارهای پیشگیرانه برای مشتریان بدحساب نظیر جرایم تاخیر در گزارش یا لغو مجوز کسب وکار و 
یا گواهینامه رانندگی
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- افزایش سیستم های نظارت بر اطالعات مودیان نظیر سامانه های پیگیری فاکتور فروش 
الگوی دوم، نقش اجرای قاطعانه قوانین و مقررات را به رسمیت می شناسد، اما نقش دولت به عنوان تسهیل 
کننده و ارائه دهنده خدمات به مالیات دهندگان و شهروندان را نیز مدنظر قرار می دهد. مدیریت مالیات و بسیاری 
از اصالحات اداری انجام شده در نظام های مالیاتی در سراسر جهان، این الگوی جدید را به خوبی درک کرده است. 

راهکارهای ارائه شده در این الگو به شرح زیر است: 
- ارائه آموزش های الزم به مودیان مالیاتی 

- ارائه خدمات کافی و مناسب جهت تکمیل فرم ها و برگه های مربوطه )نظیر اظهارنامه مالیاتی( و نحوه پرداخت 
مالیات

- بهبود خدمات مشاوره تلفنی
- بهبود وب سایت مالیاتی از نظر سهولت دسترسی کاربران

- تسهیل فرایندهای مالیاتی و روشهای پرداخت مالیات
الگوی سوم، به نقش و اهمیت اخالق در رفتارهای مالیاتی اشاره می نماید و با هنجارهای اجتماعی و شاخص های 

اقتصاد رفتاری جهت تمکین مالیاتی سازگار است. در این الگو می توان به راهکارهای زیر اشاره نمود:
- استفاده از رسانه های جمعی برای تقویت روحیه تمکین مالیاتی و معرفی آن به عنوان یک رفتار اخالقی

- تاکید بر ارتباط بین پرداخت مالیات توسط مردم و دریافت خدمات دولتی مناسب و مطلوب
- استفاده از کارکنان و شرکت های جدید به عنوان جامعه هدف وتشریح این مفهوم که »پرداخت مالیات رفتار 

پسندیده ای است« 
- پرهیز از ایجاد تفکر نادرست در ذهن مودیان و اعطای بخشودگی نابجا به متخلفین مالیاتی

- در نظر گرفتن تبعیض و نابرابری از دیدگاه مردم و رفع سوء ظن های موجود
در نظامهای مختلف مالیاتی رویه های متفاوتی برای افزایش تمکین به کار گرفته می شود. اگرچه الگوی اجرای 
قاطعانه قوانین و مقررات مالیاتی در بیشتر سیستم های وصول مالیات کاربرد داشته است اما این الگو صرفاً برای شروع 
مناسب بوده و بهینه ترین حالت ترکیبی از الگوهای چندگانه است که گستره وسیعی از عوامل موثر بر تمکین نظیر 

اخالق مالیاتی، مشوق های واقعی و تبیین چیستی و چرایی مالیات را در بر می گیرد.  

بحث و نتیجه گیری
این تحقیق به بررسی پیشینه نگرش مالیات دهندگان نسبت به تمکین مالیاتی و و عوامل موثر بر آن در کشورهای 
از عوامل بر رعایت قوانین و  تاثیر قابل مالحظه برخی  از  انجام شده حاکی  نتایج تحقیقات  مختلف پرداخته است. 
مقررات مالیاتی و ایجاد نگرش مثبت نسبت به تمکین مالیاتی است. به نحوی که برخی از این عوامل مانند سن، 
جنسیت و مردم ساالری همبستگی مثبتی با تمکین مالیاتی در کشورهای توسعه یافته دارد، درحالی که این عوامل 
در کشورهای درحال توسعه تاثیر بسزایی بر تمکین مالیاتی ندارند. برخی از عوامل نیز نظیر دانش مالیاتی صرفاً در 
کشورهای درحال توسعه موثر است. همچنین سطح درآمد نتایج پیچیده ای داشته و اثر مبهمی بر میزان تمکین 
با  اعتقادات مذهبی همبستگی مثبتی  مالیاتی در کشورهای مختلف دارد. عواملی مانند عزت نفس و غرور ملی و 
تمکین مالیاتی در کشورهای توسعه یافته دارند، اما بررسی این موضوع در کشورهای درحال توسعه به دلیل فقدان 
مطالعات کافی با چالش مواجه می باشد. نتایج این تحقیق می تواند به ارتقاء تمکین مالیاتی و ترغیب مودیان به رعایت 
مقررات و نظارت متولیان و ممیزان مالیاتی بر اشخاصی که این مقررات را رعایت نمی کنند، کمک نماید. بر اساس 
مطالب فوق، مودیان خویش کارفرما و مستقل، اشخاصی که در گذشته تحت حسابرسی قرار نگرفته اند، اشخاصی 
که نرخ مالیات را بسیار زیاد تلقی می نمایند و یا  در کشوری با عدم ثبات باال زندگی می کنند، باید تالش نمایند تا 
نگرش نسبت به تمکین مالیاتی را بهبود بخشند. همچنین پیشنها می گردد متولیان وصول مالیات به منظور بهبود 
میزان تمکین مالیاتی در کشورهای درحال توسعه بیشتر افراد جوان تر، مردان و افرادی که اعتقادی به مردم ساالری 

ندارند و یا از دانش مالیاتی کافی برخوردار نیستند را مدنظر قرار دهند. 
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نقش فناوری اطالعات و مولفه دسترسی
 و ثمربخشی تغییرات کارایی وصول مالیات

خدیجه رضایی1

چکیده
در دو دهه اخیر  بهره گیری از فناوری اطالعات، به صورت چشمگیری در عرصه های مختلف  افزایش یافته 
است. بطوری که توسعه فناوری اطالعات شغل های مختلف و جدیدی را بوجود آورده است. تحقیق حاضر با هدف 
بررسی رابطه بین فناوری اطالعات و کارایی وصول مالیات از مودیان در اداره کل امور مالیاتی ایالم انجام شده است. 
این تحقیقات از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارشناسان اداره کل امور مالیاتی 
استان ایالم تشکل دادند. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان ۱5۰ نفر 
انتخاب شد. برای گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه محقق ساخته مربوط به کاربرد فناوری اطالعات و کارایی وصول 
مالیات استفاده شد. پرسشنامه فناوری اطالعات متشکل از سه مولفه دسترس پذیری، سهولت کاربرد و سودمندی 
از سه مولفه به صرفه بودن، تحقق اهداف و رضایت مشتری بود. برای  و پرسشنامه کارایی وصول مالیات متشکل 
تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که 
فناوری اطالعات و مولفه های دسترس پذیری، سهولت کاربرد و سودمندی با کارایی وصول مالیات رابطه همبستگی 
مثبت معناداری دارد. نتایج تحلیل رگریسون گام به گام نشان داد که فناوری اطالعات و دو مولفه دسترس پذیری و 
سودمندی تغییرات کارایی وصول مالیات را می توانند به خوبی پیش بینی و تبیین نمایند. ولی مولفه سهولت کاربرد 
نمی تواند تغییرات کارایی وصول مالیات را پیش بینی کند. به عنوان نتیجه هر چه میزان استفاده از فناوری اطالعات 
در اداره امور مالیاتی استان ایالم بیشتر شود، کارایی وصول مالیات افزایش می یابد ولی این تغییرات تحت تاثیر ظهور 

هرساله فناوری اطالعات جدید و آشنایی کار با آنها قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: کاربرد فناوری اطالعات، کارشناسان اداره امور مالیاتی ایالم، دسترس پذیری، سهولت کاربرد.

۱( کارشناسی حسابداری
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مقدمه:
در دو دهه اخیر  بهره گیری از فناوری اطالعات، به صورت چشمگیری در عرصه های مختلف  افزایش یافته است. 
بطوری که توسعه فناوری اطالعات شغل های مختلف و جدیدی را بوجود آورده است.  ظهور پدیده اي به نام اینترنت، 
گردش اطالعات را در سطح جهان شدت بخشیده است . تا اواسط دهه نود، اکثر شبکه هاي اجتماعی به اینترنت 
متصل شده و کامپیوترها از حالت شخصی خارج شدند، پیدایی صور نوین ارتباط، شبکه هاي بزرگ کامپیوتري، مانند: 
اینترنت، زمینه ساز فضاهاي اجتماعی جدید گشته است، این فضاهاي بدون مرز روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار 
می دهند )عبادي،۱38۴(. فن آوریهاي نوین ارتباطی - اطالعاتی امروزه چنان سرعت و عمق به تغییرات، اجتماعی 
داده که حتی استوارترین عرصه حیات بشري؛ یعنی، فرهنگ را نیز در برگرفته و ما را در میانه یک دگرگونی جدي 

فرهنگی قرار داده است )لوکاس، ۱996(.
امروزه با گسترش فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی، روش کسب و کار، فعالیت های روزمره، ارتباط با دیگران، 
دستیابی به اطالعات و به طور کلی تمامی ارکان زندگی بشر دچار تحولی عظیم گشته است. با استفاده از فناوری 
اطالعات، بخصوص در  حوزه اقتصاد، شرایط بانکداری اینترنتی، پرداخت الکترونیکی، امنیت سرمایه گذاری و تبادل 
اطالعات فراهم گشته است. سازمانهای مالی با به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات خدمات با کیفیت باالتری را 

با تالش و زحمت کمتری به مشتریان ارائه می کنند ) سانو، 2۰۱3(. 
در اغلب سیستم های اقتصادی کشورها، مالیات به عنوان یکی از مهمترین منبع درآمد و حتی یکی از راهکارهای 
توسعه اقتصادی محسوب می شود. مالیات عموماً می تواند در عمل به عنوان وصول عوارض تعیین شده بر اموال، دارایی، 
درآمد، انتقاالت، کاالها و غیره توسط دولت، به منظور توسعه درآمد برای هزینه دولت، تعریف شود )چاتاما، 2۰۱3(. 
وصول مالیات یکی از حوزه هایی کاربردی مهم فناوری اطالعات و ارتباطات است. در جهت شناسایی قابلیت های 
فناوری اطالعات در زمینه وصول مالیات، توجه ویژه معطوف به صرفه جویی در زمان، انرژی، هزینه و به عبارت بهتر 
کارایی فناوری اطالعات است. هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه بین استفاده از فناوری اطالعات و کارایی وصول 
مالیات مودیان مالیاتی استان ایالم است. در این فصل کلیات تحقیق اعم از اهداف و فرضیه ها و تعریف متغییرها 
تحقیق مورد بحث قرار گرفته است. در فصول اینده مبانی نظری، تحقیقات پیشین، روش شناسی و یافته های تحقیق 

مورد بررسی قرار  خواهد گرفت.
از ویژگي هاي قرن حاضر، توسعه روز افزون تکنولوژي ارتباطات و اطالعات و بکارگیري آن برای افزایش سرعت و 
کیفیت در ارائه خدمات مي باشد. این پیشرفت ، سیستم اقتصادی را تحث تاثیر قرار گرفته است. یکی از ارکان سیستم 
ارتباطاالت قرار گرفته است سیستم وصول مالیات می باشد باعث  این پیشرفت تکنولوژی  تاثیر  اقتصادی که تحت 
تغییرات عمده اي در این حوزه اقتصادی گردیده است. به عبارت ساده تر سرعت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 
باعث ایجاد تغییرات عمده اي در شکل سیستم هاي نوین اقتصادی و بخصوص حوزه وصول مالیات گردیده و راهکارهای 

جدیدي از نحوه پرداخت مالیات ظهور یافته است )آنکات،2۰۰۱(.
در اغلب سیستم های اقتصادی کشورها، مالیات به عنوان یکی از مهمترین منبع درآمد و حتی یکی از راهکارهای 
توسعه اقتصادی محسوب می شود. مالیات عموماً می تواند در عمل به عنوان وصول عوارض تعیین شده بر اموال، دارایی، 
درآمد، انتقاالت، کاالها و غیره توسط دولت، به منظور توسعه درآمد برای هزینه دولت، تعریف شود )چاتاما، 2۰۱3(.

اداره مالیات استان ایالم یکی از سازمانهایی است که به دنبال شناسایی و بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات 
کارا در حوزه وصول مالیات است. بنابراین در صورتی که بین امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات بکارگرفته شده 
و ویژگی افراد استفاده کننده از این تکنولوژی ها رابطه برقرار نباشد، وصول مالیات به شیوه حضوری بهتر از شکل 
الکترونیکی آن خواهد بود. و در صورتی که رابطه فوق برقرار باشد، کاربرد فناوری اطالعات در حوزه وصول مالیات 
کارا تلقی می شود. در این تحقیق سوال یا مسئله اصلی پژوهشی  این است که آیا رابطه معنی داری بین استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات و کارایی وصول مالیات توسط مودیان مالیاتی اداره کل مالیات استان ایالم وجود دارد؟ 
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1) John Evans and others

پیشینه تحقیق
ملکي نجفدر، رسولي شمیراني و روستا )۱39۱( در تحقیقی با هدف بررسي تأثیر عوامل مؤثر بر پذیرش و کاربرد 
فناوري اطالعات بر اساس مدل دیویس که نمونه آماری این تحقیق مؤدیان اداره کل امور مالیاتي جنوب استان تهران 
ابزار مالک برای گردآوری و تحلیل اطالعات در  بود، انجام دادند. مدل پذیرش فناوری اطالعات دیویس به عنوان 
این پژوهش استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که پذیرش خدمات مالیات الکترونیکي توسط مؤدیان مالیاتي 
با متغیرهاي سهولت استفاده از خدمات اینترنتي، سودمند بودن استفاده از سیستم اینترنتي، دسترسي به امکانات 
تکنولوژیکي و ویژگیهاي جمعیت شناختي مؤدیان رابطۀ مثبت و مستقیم و با ریسک استفاده از سیستم اینترنتي 

رابطۀ معکوس دارد.
الهیاري فرد در تحقیقي با عنوان »خدمات بانکداري الکترونیک و نیازهاي اجرایي آن در مقایسه تطبیقي هزینه 
هاي عملیات خدمات مختلف بانکي« به بررسي شیوه هاي بانکداري الکترونیک )اینترنتي، اینترانتي و موبایل( پرداخته 
است و بهاي تمام شده  خدمات در انواع سیستمهاي بانکداري در ایران را محاسبه کرده است. براساس نتایج این 
تحقیق ،متوسط مدت زمان الزم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی و اینترانتی نسبت به بانکداری سنتی 

به طور معنی داری کاهش یافته است. )الهیاري،۱382(.
در مطالعه دیگری در اداره تحقیقات بانک سپه با عنوان »صرفه جویي کاربرد بانکداري الکترونیک در بانکداري 
سنتي«  به بررسي مقایسه اي صرفه جویي زماني ناشي از پرداخت قبوض آبونمان در شهر تهران توسط عابربانک و 
شعبه) پرداخت الکترونیکي و سنتي (پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصله در صورت پرداخت این قبوض توسط 
عابربانک تقریباً 89۴526 ساعت ویا ۱۱۱8۱6 روز کاري و یا 372 سال کاري صرفه جویي در زمان را می توان انتظار 

داشت ) اداره تحقیقات بانک سپه،۱382 (.
چاتاما )2۰۱3( در پژوهشی با هدف بررسی چگونگی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدرنیزه کردن شیوه 
مدیریت مالیات و بهبود وصول مالیات در دپارتمان بزرگ وصول مالیات، در تانزانیا انجام داد. نتایج تحقیق وی نشان 
داد که بکارگیری فناوری اطالعات باعث تسهیل پردازش، حفظ و دسترسی به اظالعات ثبت شده، کاهش هزینه های 
اپراتور و تقلب در پرداخت مالیات  می شود و بطور کلی کاربرد فناوری اطالعات با عث بهبود سیستم مدیریت مالیات 

می گردد. 
بکالی )2۰۰6( در مقاله ای با عنوان فناوری اطالعات و عملکرد اقتصادی: با توجه به صنعت بانکداری اروپا با مطالعۀ 
737 بانک اروپایی طی دورۀ ۱99۴- 2۰۰۰ به این نتیجه رسیده است که  سرمایه گذاری بر روی فناوری اطالعات به 
شکل سخت افزاری و نرم افزاری تأثیر منفی بر روی سودآوری بانک ها و سرمایه گذاری به شکل خدمات اثری مثبت 

بر روی سودآوری این بانک ها داشته است و در حالت کلی فناوری اطالعات اثری ناهمگن ایجاد کرده است. 
تنی چند از اساتید دانشگاه دوبي در بررسي بانکداري اینترنتي به مقایسه سیستم بانکي اردن و ایاالت متحده 
امریکا پرداخته اند و تفاوت عمده بین کاربردهاي شبکه هاي بانکي اردن و آمریکا را مشخص نموده اند. این مطالعه 
تفاوت بین سیستم بانکي کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبي نشان مي دهد. یافته های این تحقیق 
تفاوت این دو سیستم را به نحوه ارائه خدمات متفاوت در وب سایت آنها مربوط می داند. بانکهاي آمریکا در وب 
سایتهاي خود عالوه بر امکان ارائه خدمات بانکي،شرایط سرمایه گذاري، خرید سهام، پرداخت صورتحساب محاسبات 
مالي و... را فراهم آورده اند. درحالیکه در بانکهاي اردن ضعفهاي بسیار عمده در این خصوص دیده مي شود )ایوانس۱ 

و دیگران، 2۰۰۴،(.
 در مطالعه دیگری که توسط مؤسسه ملي ارتباطات فرانسه با همکاري دانشگاه زیلینا اسلوواکي انجام شده،  نقش 
عوامل مؤثر در جذب مشتریان خدمات بانکداري الکترونیکي مورد بررسي قرار گرفته است. براساس مطالعات این گروه 
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1) Jean-Michel SAHUT

، در فرایند ارائه خدمات بانکي شناخت رفتار مشتریان وعوامل مورد نظرشان در افزایش کیفیت خدمات الکترونیکي 
موثر شناخته شده است. براي افزایش کیفیت خدمات بانکي اینترنتي محققین توجه به چند عامل را  مؤثردانسته اند: 
زمان پاسخگویي، دامنه خدمات، ارتباط با مشتري، وجود اطالعات مالي در دسترس، سهولت استفاده، امنیت،  طراحي 

یک محیط گرافیکي مناسب از عوامل مؤثر براي جذب مشتریان اینترنتي است )ساهوت۱ ،2۰۰3(.

فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی

بین استفاده از فناوری اطالعات  و کارایی وصول مالیات از مودیان مالیاتی استان ایالم رابطه وجود دارد.
فرضیات جزئی

۱( بین سهولت کاربرد فناوری اطالعات و کارایی وصول مالیات از مودیان مالیاتی استان ایالم رابطه مثبت وجود 
دارد.

2( بین دسترس پذیری فناوری اطالعات و کارایی وصول مالیات از مودیان مالیاتی استان ایالم رابطه مثبت وجود 
دارد.

روش تحقیق:
از آنجا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه متغیرهای پژوهش در حالت طبیعی و بدون اعمال دستکاری می پردازد 
از نوع پژوهش های همبستگی می باشد. برخی از نظریه پردازان آماری نظیر کرلینجر )به نقل دالور، ۱392( به هر 
تحقیق غیر آزمایشی که عمل دستکاری و مداخله و کنترل در آن موجود نباشد و یا استنباط علی در آن میسر نباشد 

را جزو تحقیقات توصیفی طبقه بندی می کنند. 

جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند )سرمد، 
بازرگان، و حجازی، ۱39۱(. کلیه کارکنان اداره کل مالیات استان ایالم )حدود 386 نفر( که در سال ۱395-۱396 در 

این ادارات مربوط به مالیات این استان مشغول به کار هستند، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند.

حجم نمونه و روش نمونه گیری:
به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. در نمونه 
گیری تصادفی ساده هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس مساوی و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارند. 
منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضاءی جامعه تاثیری نداشته 
باشد. برای  اجرای نمونه گیری تصادفی از روشهای مختلفی می توان استفاده کرد. برای مثال اگر جامعه مورد نظر 
کوچک باشد می توان اسامی کل اعضا را فهرست کرده و کد یا نمره ای به هر یک اختصاص داد. سپس تعداد مورد 

نظر برای نمونه پژوهش را به تصادف از بین آن کدها گزینش کرد )دالور، ۱387، ص۱23(.
در مطالعات همبستگی برآورد نمونه آسان تر است. پژوهشگر باید مجددا میزان همبستگی مورد نیاز را بر اساس 
مطالعات گذشته یا از طریق یک بررسی مقدماتی تعیین کند و سپس با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه، که در 
کتاب دالور )۱387، ص۱38( آمده است نمونه مورد نیاز را مشخص کند. از آنجا که تحقیقات پیشین همبستگی 
باالیی )حداقل ۰/7۰( بین متغیرهای مختلف در این پژوهش بدست آوردند، مطابق این جدول انتخاب ۱۰ نفر نمونه 
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آماری برای هر کدام از متغیرهای این تحقیق کافی می باشد. ولی برای اطمینان بیشتر تعداد نمونه این 
پژوهش با استفاده از جدول مورگان محاسبه شد. با توجه به جدول مورگان، تعداد ۱5۰ نفر بعنوان نمونه ی 
پژوهش برگزیده شد. از آنجا که جامعه آماری در این تحقیق شامل هر دو جنس پسر و دختر و از گروههای 
شغلی مختلف است، به دو دلیل مسئله سهمی بودن نمونه گیری، مشکلی ایجاد نخواهد کرد: ۱( در نمونه 
گیری تصادفی ساده شانس انتخاب به تناسب تعداد هر کدام از جنس دختر و پسر وجود دارد. به تعداد مساوی 
از بین شغلها وجود دارد. 2( جامعه آماری دارای همسانی درونی یعنی تجانس بین گرایش های مختلف شغلی است. 
بنابراین انتخاب تعداد بیشتری نمونه از یک گرایش و انتخاب تعداد کمتری نمونه از گرایش دیگر تفاوت معناداری در 

نتایج تحقیق و تعمیم آن به جامعه به دنبال نخواهد داشت )هومن، ۱38۴(. 

تجزیه و تحلیل آماری
شاخصه های جمعیت شناختی

در این قسمت برخی از متغییرهای دموگرافیک نمونه آماری تحقیق در رابطه با هدف تحقیق آورده شده است.

در جدول ۱اطالعات توصیفي مربوط به جنسیت نمونه آماری ارائه شده است. همان طور که نشان داده شده است، 
در بین ۱5۰ پرسنل حاضر در پژوهش، 68 نفر مرد و 82 نفر نیز زن می باشند.

در جدول 2 اطالعات مربوط به فراوانی تحصیالت نمونه آماری آورده شده است. همانطور که نشان داده شده 
است، از بین نمونه های حاضر در پژوهش 72 نفر فوق لیسانس، 5۱ نفر لیسانس و 27  نفر فوق دیپلم می باشند.

جدول۱ : توزیع فراوانی درصد مربوط به جنسیت نمونه آماری

جدول2 : توزیع فراوانی درصد مربوط به تحصیالت

جدول3 : توزیع فراوانی درصد مربوط به سابقه کار

کلپسر دخترجنسیت
8۲68150فراواني
55۴5100درصد

کلفوق دیپلملیسانسفوق لیسانستحصیالت
7۲51۲7150فراواني
۴83۴18100درصد

فراوانی            درصدسابقه کار )به سال(

5-137۲۴.66
10-6۲۴16
15-1138۲5.33
۲0-16۲919.33

۲۲1۴.66باالتر از ۲0
150100جمع کل
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در جدول 3 اطالعات مربوط به فراوانی سابقه کار نمونه آماری آورده شده است. همانطور که نشان داده شده است، 
از بین نمونه های حاضر در پژوهش سابقه کار ۱۱-۱5 سال و ۱-5 سال بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

در جدول ۴ اطالعات مربوط به فراوانی سمت نمونه آماری آمده است. همانطور که نشان داده شده است، از بین 
نمونه های حاضر در پژوهش کارشناسان امور مالیاتی 8۴,6 درصد فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

1- شاخصه های آمار توصیفی

در جدول 5 توصیف آماری نمرات )میانگین و انحراف استاندارد( مربوط به نمرات فنآوری اطالعات و کارایی وصول 
مالیات، آورده شده است.

جدول ۴ : توزیع فراوانی درصد مربوط به سمت شغلی

جدول 5: توصیف آماری نمرات فن آوری اطالعات و  کارایی وصول مالیات

درصدفراوانیسمت

53.33رئیس و رئیس گروه مالیاتی
1۲78۴.6کارشناس و کارشناس ارشد امور مالیاتی

181۲متصدی دفتری
150100جمع کلی

تعداد انحراف استاندارد میانگین        شاخص آماری  

متغیر
150 16.90 61.37 فن آوری اطالعات
150 5.07 19.06 سهولت کاربرد
150 5.89 17.۴۴ دسترس پذیری
150 7.17 ۲۴.86 سود مندی
150 ۴.56 ۴1.00 کارایی وصول مالیات
150 ۲.00 16.36 به صرفه بودن
150 ۲.88 11.6۲  تحقق اهداف
150 1.57 13.0۲ رضایت مندی
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در نمودار ۱، میانگین هر کدام از مولفه ها به شکل تصویری آمده است.

2- شاخصه های استنباطی
فرضیه اصلی

بین فن آوری اطالعات و کارایی وصول مالیات از مودیان مالیاتی استان ایالم رابطه وجود دارد.

در جدول 6 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین فن آوری اطالعات و کارایی وصول مالیات 
مودیان مالیاتی آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول، مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر فن آوری 
اطالعات و  کارایی وصول مالیات برابر با ۰,۴89، و بین فن آوری اطالعات و  مولفه های کارایی وصول مالیات در 
سطح آلفای ۰,۰۱ معنی دار می باشد. بر این اساس می توان وجود رابطه معنی دار و مثبت بین فن آوری اطالعات و  

هریک از مولفه های کارایی وصول مالیات مودیان مالیاتی را نتیجه گرفت. 

1( بین کارایی وصول مالیات و دسترس پذیری مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد.

نمودار ۱، میانگین تصویری مولفه ها

جدول 7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارایی وصول مالیات و دسترس پذیری

جدول 6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین فن آوری اطالعات و  کارایی وصول مالیات

متغیرها
شاخص آماری

سطع معنی داریضریب همبستگیتعداد

۱5۰۰,۴89۰,۰۱فن آوری اطالعات و کارایی وصول مالیات
۱5۰۰,375۰,۰۱فن آوری اطالعات و  به صرفه بودن

متغیرها
شاخص آماری     

سطع معنی داریضریب همبستگیتعداد

1500.5650.01کارایی وصول مالیات و دسترس پذیری
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در جدول 7 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین کارایی وصول مالیات و دسترس 
پذیری مودیان مالیاتی آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول، مقدار ضریب همبستگی بین 
این دو متغیر برابر با ۰/565 می باشد که در سطح آلفای ۰/۰۱ معنی دار می باشد. بر این اساس می توان 

وجود رابطه معنی دار و مثبت بین کارایی وصول مالیات و دسترس پذیری مودیان مالیاتی را نتیجه گرفت. 

2( بین کارایی وصول مالیات و سهولت کاربرد مودیان مالیاتی رابطه وجود دارد.

در جدول 8 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین کارایی وصول مالیات و سهولت کاربرد مودیان 
مالیاتی آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول، مقدار ضریب همبستگی بین این دو متغیر برابر با ۰/۴۰۱ 
می باشد که در سطح آلفای ۰/۰5 معنی دار می باشد. بر این اساس می توان وجود رابطه معنی دار و مثبت بین کارایی 

وصول مالیات و سهولت کاربرد مودیان مالیاتی را نتیجه گرفت. 

به منظور کارایی وصول مالیات مودیان مالیاتی از طریق مولفه های  فنآوری اطالعات از تحلیل رگرسیون گام به 
گام استفاده شده است. نتایج حاصل در ادامه ارائه شده اند.

در جدول ۱۱ نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی وصول مالیات از طریق مولفه های 
فناوری اطالعات، آورده شده است. بر اساس مندرجات جدول مولفه های فناوری اطالعات، )بجز مولفه سهولت کاربرد( 
به شکل معنی داری وصول مالیات را پیش بینی می نماید. در مدل نهایی، مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده 
)Beta( برای متغیر دسترس پذیری برابر با ۰,565 و سودمندی برابر با ۰,583 می باشد. با توجه به مقدار آماره های 
t بدست آمده برای هر یک از متغیرهای دسترس پذیری و سودمندی که در سطح آلفای ۰,۰۱ معنی دار می باشد، 
نتیجه می گیریم که این متغیرها می توانند به شکل معنی داری وصول مالیات دانشجویان را تبیین نمایند. با توجه 
به نتایج جدول، ضریب همبستگی چندگانه بین مجموع مولفه های فناوری اطالعات و وصول مالیات برابر با ۰,583 
می باشد. همچنین مقدار ضریب تعیین )مجذور R( برابر با ۰,239 می باشد که نشان دهنده میزان تبیین واریانس و 

تغییرات کارایی وصول مالیات توسط مولفه های فناوری اطالعات می باشد.

جدول 8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کارایی وصول مالیات و سهولت کاربرد

جدول ۱۱: تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی وصول مالیات از طریق مولفه های فنآوری اطالعات

متغیرها
شاخص آماری     

سطع معنی داریضریب همبستگیتعداد

1500.1۴50.05کارایی وصول مالیات و سهولت کاربرد
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رابطه بین مدیران داخلی،
 ریسک گریزی و عملکرد مالی

 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا عاشوری رودپشتی1

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیران داخلی، ریسک گریزی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران در بازه سال های ۱388 تا ۱39۴ هستند؛ که پس از نمونه گیری به روش غربالگری تعداد 93 
این  نتایج  است.  استفاده شده  ترکیبی  داده های  رگرسیونی  از روش  فرضیه ها  آزمون  براي  انتخاب شده اند.  شرکت 
تحقیق نشان می دهد بین مدیران داخلی، ریسک گریزی و عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود 
دارد. همچنین، رابطه معناداری بین مدیران داخلی و عملکرد مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. 
مقدار ضریب متغیر مدیران داخلی عددی مثبت است که نشان از اثر مستقیم این متغیر بر عملکرد مالی شرکت ها 
دارد. بعالوه، رابطه معنی دار بی بین ریسک گریزی و عملکرد مالی شرکت تأیید می شود. رابطه مدیران داخلی و 
میزان ریسک گریزی مورد پذیرش واقع می شود. همچنین این رابطه بنابر مقدار ضریب منفی متغیر مدیران داخلی، 

عکس می باشد. 

واژه های کلیدی: مدیران داخلی، ریسک گریزی، عملکرد مالی و شرکت های بورس اوراق بهادار تهران.

۱( کارشناس ارشد حسابرسی اداره امور مالیاتی اسالمشهر
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1. مقدمه
یکی از معیارهاي مهم در ارزیابی عملکرد مدیران سرمایه گذاري، بررسی بازده هاي حاصـل از  فعالیت 
هاي سرمایه گذاري آنها است. صندوق هاي سرمایه گذاري سابقه طـوالنی در ایـران ندارنـد. گونه اي از 

نهادهاي مالی هستند که وجوه دریـافتی از سـرمایهگـذاران را در یـک مجموعـه اوراق بهادار سرمایه گذاري 
کـرده و هـر سـرمایه گـذار بـه نسـبت سـهم خـود در مجموعـه، از سـود و یـا ضررهاي حاصل از این سرمایه گذاري 
سهم مـی بـرد. صـندوق هـاي سـرمایه گـذاري ابـزاري بـراي سرمایه گذاران ریسک گریز و بدون تخصص هستند. 
متخصصان علـم مـالی معتقـد هسـتند که سرمایه گذاران در بازار سهام به طور ذاتی داراي ریسک قابل توجهی 
هسـتند امـا بـا اسـتفاده از اصل مهم تنوع بخشی می توان پارامتر ریسک را حداقل کرد. آحـاد جامعـه اقتصـادي در 
زنـدگی روزمره در حال تصمیم گیري براي افـزایش مطلوبیـت انتظـاري خـود در سـطح معینـی از ریسـک هستند. 
به عنوان بخشی از فرآیندهاي تصمیم گیري، فرد تصمیم گیرنده مایل است تا ثروت خود را به گونه اي تخصیص دهد 

که حداکثر بازگشت انتظاري به سبد دارایی هاي او تعلق گیرد )ابراهیمـی و دیگران، 1388، صص241(.
از سوي دیگر تئوري نمایندگی بیان می کند که بین مدیران و مالکان تضاد منافع وجود دارد و در زمینه عملکرد 
و ریسک گریزی ، مدیران ترجیحی متفاوت از مالکان دارند. هرچند ریسک گریزی می تواند عملکرد شرکت را بهبود 
دهد )نجوین، 2011(، لیکن د ر صورت عدم دریافت مستقیم این منافع توسط، مدیران و همچنین با توجه به جنبه 
هاي منفی ریسک گریزی باال و تهدید هاي مربوط به آن، ممکن است مدیران تمایل زیادي به ریسک گریزی نداشته 
باشند. براین اساس بیان می شود که پایش مدیران از سوي مالکان با استفاده از سازوکارهاي مختلف راهبري شرکتی 
ضرورت دارد. راهبري شرکتی براي اطمینان از این که سرمایه گذاران بازده منصفانه اي بر روي سرمایه گذاري خود 

کسب می کنند، طراحی شده است )شلیفر و ویشنی، 1997(.
تقویت سیستم راهبري شرکتی موجب تخصیص کاراي منابع می شود که به نوبه خود امکان رشد اقتصادي و 
کسب بازده مناسب براي سرمایه گذاران را فراهم می کند )الپرتا و همکاران، 1999(. راهبري شرکتی در خصوص 
عملیات شرکت، کارکردهاي مختلفی دارد که از جمله آن ها می توان به پایش رفتار مدیران )بوشمن و همکاران، 
2004(، افزایش کیفیت اطالعات )بهاگات و بولتن، 2008(، بهبود تصمیم گیري در راستاي منافع، سهامداران )چن و 
همکاران، 2009(،کاهش ناقرینگی اطالعاتی و کاهش خطر اخالقی )جیانگ و همکاران، 2011( و پایش میزان ریسک 
گریزی شرکت ها )اخیگبه و مارتین، 2008؛ جیراپورن و همکاران، 2015( اشاره کرد. راهبري شرکتی، با لحاظ کردن 
دیدگاه هزینه و منفعت، می تواند براي سهامداران ارزش افزا باشد و عملکرد شرکت و میزان در معرض ریسک قرار 
گرفتن سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به نقش کلیدي شرکت ها در چرخه اقتصادي کشور و اهمیت 
روز افزون سیستم مالی شرکت ها، تحقیق حاضر بر روي شرکت های بورس اوراق بهادار متمرکز شده و هدف آن 

افزایش عملکرد مالی شرکت ها با توجه به ریسک گریزی آن ها و همچنین نقش مدیران داخلی است.

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نیکلز1 )1999( مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می 
کند. وي معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا 
ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر میگیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال 
زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل )شهرآبادي و بشیري، 1389(. مایلریا 
و التیمور)2010( ریسک را به شانس، احتمال یا عدم اطمینان وقوع خروجی ها یا نتیجه ها تعبیر می کند )سامعی 
، 1393(. ریسک زیان بالقوه اي است که یا مستقیماً از زیان هاي درآمد و سرمایه حاصل می شود و یا به صورت 
غیرمستقیم از محدودیت هایی به وجود  می آید که توانایی بنگاه را براي دستیابی به اهداف تجاري و مالی خود 

کاهش می دهد )محرابی، 1389(.

1) Nikelze
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مارکویتز براي سومین بار در سال 1952 مباحث ریسک را وارد بحث هاي سرمایه گذاري کرد. تا قبل از ایـن  
اتفاق مارکویتز تنها بر بازده تاکید داشت و سرمایه گذاران براساس بازده تصمیم به سـرمایهگـذاري مـیگرفتنـد. پس 
از سال1952 تئوري پرتفوي توسط مارکویتز مطرح شد.  هرچه نوسان بازده مورد انتظار یا سود انتظاري بیشتر باشد، 
ریسک سرمایه گذاري بیشتر خواهد بود. همانطور که می دانیم هر فرصت سرمایه گذاري داراي ریسک و بازده است. 
ریسک و بـازده رابطـه مسـتقیم دارند. سفته بازي نوعی از سرمایه گذاري با هدف کسب سود می باشد )یک سرمایه 
گذاري کوتـاه  مـدت بـه همـراه ریسک باال( در واقع این حالت به دلیل باال بودن بازده، داراي ریسکی قابل قبول 
اسـت )بادي و همکاران، 2009(. سرمایه گذارانی که ریسک گریز هستند پرتفویی که احتمال برنده و بازنده شدن 

آن بـا هـم برابـر باشـد را رد خواهند کرد.
یک سرمایه گذار ریسک گریز یا روي دارایی بدون ریسک سرمایه گذاري می کند و یا در صورتی ریسـک  بیشتر 
را خواهد پذیرفت که صرف ریسک باالتري وجود داشته باشد. هر سرمایه گـذار  تابع مطلوبیت مربوط به خود را دارد 
و هرچه بازده باالتر بدست بیاورد مطلوبیت بیشتري خواهـد داشـت. سرمایه گذار ریسک گریز در اصل نمی تواند 
ریسک را به طور کامل از بـین ببـرد ولـی مـی توانـد ریسـک را کنترل و مدیریت کند. ابزار الزم به منظور کنترل 

ریسک، تشکیل پرتفوي است.
بسیاري از محققین ویژگی هاي دموگرافیک، مشخصه هاي شخصـیتی و شـرایط محیطـیاي را بررسـی کـرده 
انـد. بـراي مثـال مطالعـات نشـان مـیدهـد کـه زنـان ریسک گریزتر از مردان هستند. عده اي دیگر نشان می دهند 
کـه تفـاوتی بـین زنـان و مـردان در ریسـکگریـزي وجود ندارد. شواهد متناقض دیگري در ارتباط با اثر سن، هوش 
و تحصیالت بر عکس العمل نسـبت بـه ریسـک وجود دارد. یکی از یافته هاي بی نهایت مهم و جالب این است که 
افـراد بعـد از اینکـه در یـک گـروه مواجـه بـا ریسک مشارکت می کنند. گرایش بیشتري به پذیرش ریسک دارند، 

نسبت به زمانی که در گروه نیسـتند )ویلیامز و همکاران، 1382(
پذیري  ریسک  شرکتی،  راهبري  سازوکارهاي  بین  رابطه  بررسی  به  پژوهشی  در   )1395 محمود آبادی)  زمانی، 
مالی  عملکرد  و  پذیري  ریسک  بین  رابطه  بر  شرکتی  راهبري  سازوکارهاي  اثر  هم چنین  و  مالی  عملکرد  شرکت، 
می پردازد. براي این منظور داده هاي مربوط به 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال هاي 
1384 الی 1391جمع آوري و به روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت. یافته هاي 
حاصل از پژوهش نشان داد که میزان ریسک پذیري شرکت ها رابطه مثبت و معناداري با عملکرد مالی آن ها دارد. 
هم-چنین درصد اعضاي مستقل هیات مدیره، اثر منفی و معناداري بر میزان ریسک پذیري شرکت دارد؛ ولی درصد 
مالکیت سهامداران نهادي و تعداد اعضاي هیات مدیره با میزان ریسک پذیري رابطه معناداري ندارند. در رابطه با اثر 
ساختار هیات مدیره و مالکیت نهادي بر رابطه بین ریسک پذیري و عملکرد مالی، یافته ها نشان داد که که استقالل 
هیات مدیره، اندازه هیات مدیره و درصد مالکیت سهامداران نهادي بر رابطه بین ریسکپ ذیري و عملکرد مالی اثر 

مثبتی دارند و این رابطه را تقویت می کنند. 
نهادی  بر مالکیت  به بررسی رابطه بین ریسک پذیري شرکت و عملکرد  پوری و قرنجیک) 1394( در مقاله ای 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های 
سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391می باشد . فرضیه های تحقیق با 
استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که سرمایه گذاران 
نهادی بر رابطه بین ریسک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده تاثیرگذار هستند. و در نهایت رابطه بین ریسک و 

عملکرد به اندازه سرمایه نهادی وابسته می باشد.
نیکبخت و طاهري )1393( به بررسی رابطه بین سازوکارهاي راهبري شرکتی و ریسک سیستماتیک پرداختند 
و دریافتند که بین درصد سهام داران نهادي و ریسک سیستماتیک، ارتباط معناداري وجود دارد. همچنین رابطه بین 
درصد اعضاي غیرموظف هیئت مدیره و ریسک سیستماتیک در سطح کلی، معکوس و در سایر طبقات شرکت ها 

معنادار نیست. 
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از طرفی در مطالعات خارجی انجام شده، شیخ و پیتر)2015( در مطالعه ای به اهمیت مدیران داخلی در مدیریت 
مالی شرکت چرداختند. تئوری نمایندگی اهمیت زیادی در مسئولیت نظارت بر مدیران خارج سازمان دارد ، در حالی 
که این اهمیت در مورد مدیران در داخل یک هیئت مدیره بسیار کم شناخته شده است. آن ها این شکاف را با بررسی 
تاثیر مدیران داخلی شرکت های با تکنولوژی باال بر عملکرد مالی بررسی کردند. نتایج نشان می دهد که نقش کنترل 
و مشاوره استراتژیک مدیر تحت تاثیر عملکرد مالی است. به طور خاص، گسترش نظریه نمایندگی به مدیران داخلی 

در کاهش مشکالت در طول دوره عملکرد مالی و سرمایه گذاری ناکافی برای نوآوری کمک می کند.
این مطالعه به تعیین نقش سرمایه گذاران نهادی در ریسک پذیري و عملکرد شرکت  هاتکینسون) 2015( در 
پرداخته است. با استفاده از یک نمونه از شرکت های استرالیا از سال 2006 تا 2008 این مطالعه یک رابطه مثبت بین 
سیاست های مدیریت ریسک و عملکرد شرکت ها، با افزایش سهامداران نهادی را نشان می دهد. این مطالعه هم چنین 
نشان می دهد که اهمیت این ارتباط بستگی به توانایی سرمایه گذار نهادی برای تاثیر گذاری در مدیریت دارد، که به 
نوبه خود بستگی به اندازه مالکیت دارد. هم چنین نشان می دهد که وقتی شرکت های مالی در معرض ریسک هستند، 
سرمایه گذاران نهادی به ارتقای عملکرد و یا خروج کوتاه مدت به جای حمایت از ایجاد ارزش بلند مدت روی می-

آورند. این یافته ها به اهمیت درک نقش مدیریت ریسک در عملکرد مالی شرکت تاکید می کنند.
بالسمیر و همکاران) 2014( در مقاله ای به این پرداختند که چگونه مدیران خارج از سازمان بر عملکرد شرکت 
تاثیر می گذارند. بر اساس داده های پانل در بزرگ ترین شرکت های آلمانی، تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی تاثیر مثبت 
مدیران خارجی بر عملکرد شرکت اندازه گیری کردند. افتراق بین مدیران خارج از شرکت های نوآورانه و غیر نوآورانه 
نشان می دهد که تنها مدیران خارج از شرکت های نوآورانه افزایش فعالیت های ثبت اختراع در شرکت های آنها ثبت 
شده است. در نتیجه مدیران خارجی با پس زمینه حرفه ای مناسب می توانند دانش خاص ارزشمند و تخصص را به 

هیئت مدیره ارائه کنند و اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارند.
رودریگرز و همکاران) 2014( در مقاله ای به نفوذ مدیران متعدد بر عملکرد شرکت های اسپانیایی بین سال های 
2007 و 2009 پرداختند. آن ها یک رابطه غیر خطی با توجه به ترکیب اثر شهرت و اثر فداکاری به دست آوردند. 
برای تعداد کم مدیران اثر شهرت غالب است، به طوری که خدمت مدیران به معنی مهارت و انگیزه های بیشتر برای 
انجام وظایف است، در نتیجه تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت می گذارد. برای تعداد بیشتر مدیران، اثر فداکاری غالب 

است و تاثیر منفی بر عملکرد شرکت می گذارد.

3. فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق: بررسی رابطه بین مدیران داخلی، ریسک گریزی و عملکرد مالی شرکت در شرکت های 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
فرضیه فرعی اول: بین مدیران داخلی و عملکرد مالی شرکت رابطه معناداري وجود دارد.   .1
فرضیه فرعی دوم: بین ریسک گریزی و عملکرد مالی شرکت رابطه معناداري وجود دارد.   .2
فرضیه فرعی سوم: بین مدیران داخلی و میزان ریسک گریزی رابطه معناداري وجود دارد.  .3

روش شناسی پژوهش  ..4
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردي و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماري تحقیق 
شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا پایان سال 1394 است. با 
توجه به محدودیت های اعمال شده و دوره زمانی تحقیق، تعداد 93 شرکت انتخاب شدند. اطالعات صورت های مالی 
این شرکت ها از سایت مرجع اطالع رسانی سازمان بورس، نرم افزارهاي ره آوردنوین و تدبیرپرداز جمع آوري شده است.
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مدل تحقیق
به منظور پاسخ به سئواالت تحقیق و اطمینان از درستی نتایج حاصل از آن الزم است که روش های 
مناسبی به کار گرفته شود. این تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چند گانه )چندمتغیره( استفاده و با توجه 
به نوع داده ها که می توان Panel )داده تابلویی( یا Pool )داده تلفیقی( باشد به ترتیب از آزمون F لیمر و آزمون 

هاسمن استفاده می شود. 
در تحقیق حاضر، از مدل های برگرفته از تحقیق اپادیا و همکاران )2016( استفاده شده که این مدل ها به صورت 

زیر می باشند.
در مدل اول، متغیر وابسته عملکرد مالی شرکت در نظر گرفته شده است که برابر است با:

در مدل دوم، متغیر وابسته میزان ریسک پذیری در نظر گرفته شده است که برابر است با:

متغیرهای مستقل مدل این پژوهش عبارت اند از:
نرخ مدیران داخلی شرکت) inside ratio( : در این تحقیق از لگاریتم اندازه هیئت مدیره استفاده شده است.

اندازه شرکت )Size(: در این تحقیق این متغیر با استفاده از لگاریتم طبیعی کل دارایی ها اندازه گیري شده است.
در حوزه  مهم  ریسک  عامل  عنوان یک  به  دفتري  به  بازار  ارزش  نسبت   :)M/B( دفتري  ارزش  به  بازار  ارزش 
قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي مورد توجه است. هم چنین این معیار به عنوان معیار فرصت رشد مطرح است و 

برخی سرمایه گذاري ها در شرکت هاي با رشد باال ممکن است در آینده به ثمر ننشیند. 
حقوق  بازار  ارزش  به عالوه  بدهی  مجموع  بر  بدهی  تقسیم  از  تحقیق  این  در   :)Leverage( مالی  اهرم   

صاحبان به دست می آید 

Debt: مبلغ کل بدهی شرکت در ترازنامه 
Mv equity ارزش بازار حقوق صاحبان سهام که از ضرب قیمت هر سهم در تعداد سهام شرکت به دست می آید.

یافته های پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

براي استفاده در رگرسیون خطی چند  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش  اولیه داده ها،  به منظور تجزیه وتحلیل 
متغیره داده های ترکیبی در جدول 2 ارائه شده است. این جدول بیانگر مقدار پارامترهاي توصیفی براي هر متغیر می 
باشد و شامل دو دسته اطالعات می باشد. دسته اول، مربوط به میانگین و میانه است و دسته دوم اطالعات شامل 
پارامترهاي مربوط به پراکندگی نظیر انحراف معیار، چولگی و کشیدگی است که بیانگر پراکنش داده ها حول محور 
میانگین می باشد. همچنین، جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آماره جارکو- برا  استفاده شده است. به منظور 
آزمون نرمال بودن متغیر و جمله خطا از آزمون جارکو- برا1 استفاده می شود. اگر احتمال آماره کمتر از 5% باشد، 
فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا و متغیر رد می شود. همان طور که در جدول 2 مشاهده می شود احتمال 

آماره داده های اولیه بزرگ تر از 0.05 می باشد، که حاکی از نرمال بودن متغیرها است.

1) Jarque–Bera
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جدول 2: آماره های توصیفی متغیرهاي پژوهش

جدول 3: نتایج آزمون مانایی لوین، لین و چو روي سطح برای متغیرهای پژوهش

       نام 
متغیر

     آماره

اندازه 
مدیران 
داخلی 
شرکت

ریسک 
ارزش بازار به گریزی

ارزش دفتری

ارزش بازار 
حقوق 

صاحبان 
سهام

اندازه 
شرکت

بازده 
دارایی 

)عملکرد 
مالی(

اهرم 
مالی

0.7150.6010.1341.5613.2040.0950.842میانگین

0.6980.6030.1080.98613.2040.070.87میانه

بیشترین 
0.845مقدار

1.19
0.98713.3713.9680.651

کمترین 
0.602مقدار

0.002
-0.890.10212.201-0.580.51

انحراف 
0.072معیار

0.343
0.221.650.3980.1560.098

1.498-0.1100.352-0.0210.192.52-0.259چولگی

2.501.7925.7912.1282.6045.455.209کشیدگی

0.97832.649618.4112.4060.89027.69960.041جارکو برا

سطح 
0.613بحرانی

0.083
0.0720.3000.6410.1690.093

1.آزمون ریشه واحد داده ها
اولین گام براي برآورد الگو بعد از جمع آوري آمار، بررسی ویژگی هاي مانایی یا ایستایی متغیرهاست. براي این 
منظور، از آزمون ریشه واحد استفاده می شود. بر اساس این آزمون، P-Value کمتر از 5% بوده است، کل متغیرهاي 
پژوهش در سطح، پایا هستند. این بدان معناست که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها 
بین سال های مختلف ثابت بوده است. درنتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب 

نمی شود. نتایج بررسی در جدول 3 نشان دهنده آن است همه متغیرها روی سطح مانا هستند.

سطح آماره tنام متغیر
مشاهداتCross-sectionsمعناداری

29.40630.000093651-اندازه مدیران داخلی شرکت

10.61560.000093651-ریسک گریزی

20.73970.000093651-عملکرد مالی

61.00750.000093651-ارزش بازار به ارزش دفتری

34.35180.000093651-ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

41.16440.000093651-اندازه شرکت

85.74320.000093651-اهرم مالی



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

395  

همبستگی و همخطی بین متغیرهای مدل
در جدول 4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی مدل آمده است. عالمت منفی به معنای رابطه معکوس و 
عالمت مثبت به معنای رابطه مستقیم بین دو متغیر است. الزم به ذکر است ضریب همبستگی فقط جهت رابطه را 
نشان می دهد و نمی توان از آن برای آزمون تأثیرگذاری یک متغیر بر یک متغیر دیگر استفاده کرد. همانطور که از این 
جدول مشاهده می شود، ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش در مدل عددی نزدیک به صفر و یا از مقدار 0.5 کمتر 

می باشند که عدم همبستگی بین متغیرهای مستقل مدل را نشان می دهد. بنابراین، می توانیم مدل را اجرا کنیم.

8. نتایج
نتایج برآورد مدل ها در جدول های 5 و 6 قابل مشاهده است. با توجه به این جدول ها، نتایج حاصل از برآورد مدل 
های پژوهش با روش اثرات ثابت نشان می دهد که برای بررسی معنی دار بودن رگرسیون از آماره اف فیشر1 استفاده 
شده است. مقدار سطح معناداری آماره F کل مدل های اول تا سوم از 0/05 کوچک تر است، پس در سطح اطمینان 

95% معنادار بودن کل این مدل ها تأیید می شود. 
برای بررسی استقالل پسماندهای مدل های برازش شده از آماره آزمون دوربین - واتسون2 استفاده شده است. اگر 
مقدار این آماره در محدود 1/7 تا 2/5 باشد. استقالل پسماندهای مدل موردتأیید قرار می گیرد، در غیر اینصورت 
شواهد حاکی از فقدان استقالل یا وجود همبستگی سریالی پسماندهای مدل است. مقدار آماره دوربین واتسون در 

این مدل ها در این بازه قرار دارند، پس فرض خود همبستگی سریالی بین متغیرها رد می شود.
مقدار ضریب تعیین3 مدل های اول و دوم پژوهش به ترتیب برابر با 0.25 و 0.19 می باشند. بنابراین، با توجه به این 
مقادیر، این مدل ها به ترتیب می توانند 25 و 19 درصد از تغییرات متغیر وابسته را به وسیله متغیرهاي توضیحی 

پیش بینی کنند.

جدول 4: ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل پژوهش

اندازه مدیران همبستگی
داخلی شرکت

ارزش بازار به 
ارزش دفتری

ارزش بازار حقوق 
صاحبان سهام

اندازه 
اهرم مالیشرکت

1اندازه مدیران داخلی شرکت

0.0761-ارزش بازار به ارزش دفتری

0.0341-0.004ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

0.0810.0180.0321-اندازه شرکت

0.1001-0.1030.1550.166-اهرم مالی

1) Fisher
2) Durbin-Watson
3) R-squared
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جدول 5: خالصه نتایج برآورد مدل اول پژوهش به روش اثرات تصادفی

جدول 6: خالصه نتایج برآورد مدل دوم پژوهش به روش اثرات تصادفی

    نماد متغير: performanceمتغير وابسته: عملکرد مالی    

نماد متغيرهای نام متغيرهای توضيحی
سطح آماره تیخطاي استانداردضرایبتوضيحی

معني داري

Inside ratio0.31250.0404693.1438780.0022اندازه مدیران داخلی شرکت

-Risk averریسک گریزی
sion0.20160.0012882.0612440.0420

* Insider اندازه مدیران * ریسک
risk0.21840.0047642.15190.0024

MB0.0038050.0048850.7787840.4380ارزش بازار به ارزش دفتری

MV0.0130250.0181790.7164510.4755ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

size0.0159270.0056732.8074680.0060اندازه شرکت

lev-0.18170.081388-4.1084680.0001اهرم مالی

C-0.3128780.245376-1.2750990.2054عرض از مبدأ

0.0905ميانگين متغير وابسته0.252373ضریب تعيين تعدیل شده

0.156انحراف متغير وابسته5.967044آماره اف فيشر

1.993728آماره دوربين - واتسون0.000009احتمال آماره اف فيشر

    نماد متغير: RISK Aversionمتغير وابسته: ریسك گریزی

نماد متغيرهای نام متغيرهای توضيحی
خطاي ضرایبتوضيحی

سطح معني داريآماره تیاستاندارد

Inside ratio-0.41380.023197-8.21940.00319اندازه مدیران داخلی شرکت

M/B0.031640.006181.06190.09135ارزش بازار به ارزش دفتری

MV-0.010940.003218-0.017460.192ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

size-0.18240.000519-1.99430.0041اندازه شرکت

lev-0.18170.081388-4.1084680.0001اهرم مالی

C0.21840.011480.915430.2194عرض از مبدأ

ميانگين متغير 0.1943ضریب تعيين تعدیل شده
0.601وابسته

انحراف متغير 6.21034آماره اف فيشر
0.343وابسته

آماره دوربين 0.000051احتمال آماره اف فيشر
2.02135- واتسون
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آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول پژوهش به این گونه است که، بین مدیران داخلی و عملکرد مالی شرکت رابطه معناداري وجود دارد. 
بر اساس جدول 5، مقدار احتمال آماره تی متغیر مستقل مدیران داخلی در مدل برآورد شده برابر با 0.0022 )عددی 
کمتر ازسطح خطای 5 درصد( می باشد. پس رابطه معناداری بین مدیران داخلی و عملکرد مالی شرکت در بورس 

اوراق بهادار تهران وجود دارد. بنابراین فرضیه فرعی اول پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد.
آزمون فرضیه فرعی دوم

فرضیه فرعی دوم پژوهش بیان می کند که، بین ریسک گریزی و عملکرد مالی شرکت رابطه معناداري وجود دارد. 
مقدار احتمال آماره تی متغیر مستقل ریسک گریزی در جدول 5 برابر با 0.0420 و عددی کمتر از سطح خطای 5 
درصد می باشد. پس رابطه معناداری بین ریسک گریزی و عملکرد مالی شرکت وجود دارد. بنابراین فرضیه فرعی دوم 
پژوهش مبنی وجود رابطه معنادار بین بین ریسک گریزی و عملکرد مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مورد 

تأیید قرار می گیرد.
آزمون فرضیه فرعی سوم

این فرضیه به این صورت است که بین مدیران داخلی و میزان ریسک گریزی رابطه معناداري وجود دارد. با توجه به 
جدول 6مقدار احتمال آماره تی متغیر مدیران داخلی برابر با 0.00319 است که این مقدار کمتر از 0.05 )سطح 
بحرانی 5 درصد( می باشد. بنابراین، رابطه بین مدیران داخلی و میزان ریسک گریزی رابطه معناداري وجود دارد. لذا، 

فرضیه فرعی سوم پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد.

9. جمع بندی
ریسک گریزی سرمایه گذاران از جمله عواملی است که تاکنون مورد توجه بسیاری از محققان مسائل مالی قرار گرفته 
است ، افراد دارای درجه های مختلفی از ریسک گریزی در شرایط مختلف بازار می باشند، ریسک و بازده از عوامل 
موثر بر تصمیم گیری آنان در بازارهای مالی است که بر فعالیت های سرمایه گذاران در شرایط مختلف بازار تاثیر 
بسزایی دارند. ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظار می تواند بر تصمیمات آتی  سرمایه گذاران و فعاالن بازارهای 
مالی تاثیر گذار باشد، بورس پذیرای سرمایه گذاران مختلف با انگیزه و درجه ریسک گریزی متفاوت است در نتیجه 
اگر بازار طوری عمل نماید که سرمایه گذار بتواند بازدهی متناسب با سطح ریسک پذیری خود کسب کند منابع بهینه 
تخصیص یافته و کارایی بازار حاصل می شود. در واقع می توان گفت هر فردی که بر مبنای منطق اقتصادی سرمایه 
گذاری می کند انتظار دارد تا با سرمایه گذاری در دارایی هایی که بازده غیر ثابت و نامعینی دارد بازده بیشتری نسبت 
به سرمایه گذاری با بازده مطمئن و قطعی کسب کند. در نتیجه وی انتظار دارد سرمایه گذاریش در سهام شرکتها پر 
سود تر از خرید داراییهای مالی با بازده ثابت باشد همچنین انتظار دارد با خرید سهام شرکت هایی که بازده نامطمئن 
تری دارند به طور متوسط بازده بیشتری نسبت به خرید سهام شرکت های با بازده نسبتا مطمئن به دست آورد .عمده 
پژوهش های خارجی صورت پذیرفته در این رابطه نیز، مربوط به کشورهایی با اقتصاد پیچیده و پیشرفته همچون 
ایاالت متحده، ژاپن، نیوزلند و فرانسه بوده و در کشورهای درحال توسعه، پژوهش قابل تأملی در این زمینه مشاهده 
نمی شود. بسیار روشن است که نتایج مشاهده شده در محیط تجاری کشورهای اشاره شده، به دلیل متفاوت بودن 
عناصر اساسی همچون محیط بازار، خصوصیات نهادی و مشکل نمایندگی، چندان قابل تعمیم به کشورهایی مانند 
ایران نیست. از جمله تفاوت های نهادی مؤثر بر پذیرش و یا رد ریسک می توان به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه، 

تنوع مالکیت و روش های متنوع کنترل تئوری نمایندگی اشاره نمود.
بر اساس معنادار بودن مدل های برآورد شده با استفاده از روش اثرات تصادفی و همچنین با توجه به نتایج فرضیه های 
فرعی پژوهش می توانیم نتیجه بگیریم که بین مدیران داخلی، ریسک گریزی و عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار 
تهران ارتباط وجود دارد. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید است. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش زمانی 

)1395( و قالیباف اصل )1394( همسو است.
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همچنین، رابطه معناداری بین مدیران داخلی و عملکرد مالی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. مقدار 
ضریب متغیر مدیران داخلی برابر با 0.3125 و عددی مثبت است که نشان از اثر مستقیم این متغیر بر عملکرد مالی 
شرکت ها دارد. با مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش ها انجام شده داخلی چون زمانی، محمود آبادی )1395( و 
حسینی و همکاران) 1393( و در خارج از کشور همچون اپادیا و همکاران) 2016( در می یابیم که نتایج این پژوهش 

ها همسو می باشند.
فرضیه فرعی دوم پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار بی بین ریسک گریزی و عملکرد مالی شرکت تأیید می شود. بعالوه، 
ضریب متغیر ریسک گریزی در مدل برابر با عدد 0.2016 می باشد که رابطه مستقیم این متغیر با متغیر وابسته عملکرد 
مالی را نشان می دهد. نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش پوری و قرنجیک) 1394( ، قالیباف اصل و همکاران)1394( 
و در خارج اپادیا و همکاران) 2016( و هاتکینسون) 2015( مبنی بر وجود رابطة معنادار بین ریسک گریزی و عملکرد 

مالی در یک جهت هستند.
بعالوه، رابطه مدیران داخلی و میزان ریسک گریزی مورد پذیرش واقع می شود. همچنین این رابطه بنابر مقدار ضریب 
منفی متغیر مدیران داخلی، عکس می باشد. از طرفی با مقایسه نتایج این فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین مدیران 
داخلی و میزان ریسک گریزی با سایر پژوهش های انجام گرفته در این زمینه از قبیل ایزدپناهی )1388( و نیکبخت و 

طاهري )1393( و شیخ و پیتر) 2015( در یک راستا می باشند.

با توجه به یافته هاي پژوهش )فرضیه های مورد قبول واقع شده(:
* پیشنهاد فرضیه اول: همانطور که مشاهده شده است بین نسبت تعداد مدیران داخلی با عملکرد مالی رابطه مستقیم 
وجود دارد. یعنی هر چه تعداد مدیران بیشتر باشد عملکرد بهتری در انتظار است شاید این امر بدلیل افزایش تعداد 
نظرات در تصمیم گیری های شرکت باشد اما در هر صورت به شرکتها پیشنهاد می شود تا با افزایش تعداد مدیران 

داخلی و افزایش راهکارها و نظرات، عملکرد بهتری را برای آینده شرکت رقم بزنند.
با عملکرد مالی رابطه مستقیم وجود  * پیشنهاد فرضیه دوم: همانطور که مشاهده شده است بین ریسک گریزی 
دارد اما موفقیت های بزرگ در شرکت ها در سایه ریسک امکان پذیر است و نیاز است تا شرکت ها سطح معقولی از 
ریسک را در ازای رسیدن به موفقیت بزرگ بپذیرند و با محافظه کاری بیش از حد شرکت تقریبا در یک سطح ثابت 

باقی می ماند.
* پیشنهاد فرضیه سوم: همانطور که مشاهده شده است بین مدیران داخلی و میزان ریسک گریزی رابطه عکس وجود 
دارد باتوجه به  اینکه در بین سال های 2004 تا 2011 بورس ایران به عنوان بورس های موفق در نظر گرفته شد، 
پیشنهاد می شود که در این بازار پرفراز و نشیب تحت شرایط مختلف اقتصادی از مدل های شرطی جهت تبیین رابطه 

شاخص معرف ریسک و  عملکرد مدیران داخلی استفاده شود.
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شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد عمومی 
در پرداخت مالیات  با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

 )مورد مطالعه : سازمان امور مالیاتی شهرستان گرگان(

علیرضا اژدری1
معصومه عبدی2

مرجان بای3

چکیده
نهادینه شدن اعتماد عمومی و اعتقاد به چنین باوری در اذهان و افکار مودیان موجب می گردد که آنان برداشت های 
اشتباه پیشین خود را نسبت به مالیات کنار گذاشته و مالیات را بعنوان یک تکلیف تلقی نمایند. بنابراین باید با اتخاذ 
این  ترغیب گردند.  مالیات  داوطلبانه  پرداخت  به  مودیان  بیشتر  تا هر چه  به گونه ای عمل شود  مناسب  روش های 
پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات در میان مودیان مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی شهرستان گرگان با استفاده از روش سلسله مراتبی )AHP( می پردازد.  ابتدا به منظور بررسی این عوامل 
مروري بر متون علمی و تحقیقات پیشین و برگزاری جلسات متعدد با خبرگان صورت گرفت که حاصل این مرحله 
20 عامل موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات در قالب 5 عامل اصلی دسته-بندی شده است و در نهایت یک 
درخت سلسله مراتبی تصمیم گیری برای مساله تحقیق تهیه گردید، سپس با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی 
)پرسشنامه مخصوص AHP(، نظر 30 نفر از خبرگان و متخصصان شاغل از میان مدیران ارشد، کارشناسان ارشد 
مالیاتی و خبرگان شاغل در سازمان امور مالیاتی شهرستان گرگان اخذ و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی 
)AHP( و نرم افزار Choice Expert  عوامل اصلی و فرعی وزن دهی و رتبه بندي شد، نتایج نشان می دهد در بین 
عوامل اصلی، عوامل موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات در میان مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی شهرستان 
گرگان، عامل فرهنگ با وزن نسبی)0/304( در رتبه اول اهمیت قرار دارد و پس از آن عامل سازمان با وزن نسبی 
»0/289« در رتبه دوم و عامل سیاسی با وزن نسبی )0/168( در رده سوم اهمیت قرار دارند. و به همین ترتیب هم 
عوامل فرعی هر زیر گروه اصلی وزن دهی و رتبه بندی شدند و سپس بر اساس این اولویت ها برای توسعه اعتماد عمومی 
در جامعه آماری مورد مطالعه پیشنهادات کاربردی ارائه گردید. شاید مهمترین سهم دانش افزایی و به نوعی نوآوری 
این مقاله، رویکرد اکتشافی آن به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات  است که 

می تواند معیاری برای پرداخت داوطلبانه مالیات باشد که از آن در سازمان امور مالیاتی استفاده کرد. 

واژگان کلیدی: اعتماد عمومی، تکنیک سلسله مراتبی، سازمان امور مالیاتی، شهرستان گرگان.

                                         ajdari54@gmail.com :1( کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی- نویسنده مسئول-  09117710158  پست الکترونیکی
2( دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی- مالی، گروه مدیریت، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آبادکتول، ایران.

3( دانشجوی دکترای ریاضی محض گرایش آنالیز، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران.
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1- مقدمه
مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت مطرح است. دریافت مالیات از طرف دولت و پرداخت آن از سوی مردم 
یک همیاری و همکاری متقابل و مشترک بوده و هدف از آن در مجموع تامین هزینه های عمومی برای رفع نیازهای 
تشکیل  را  دولت  درآمدهای  از  مهمی  سهم  مالیاتی  درآمدهای  یافته،  توسعه  کشورهای  بیشتر  در  است.  اجتماعی 
می دهد، اما در اغلب کشورهای در حال توسعه، به دالیل مختلف، سهم درآمدهای مالیاتی ناچیز است )کریمی پتانالر و 
همکاران، 1394(. دولت ها همواره در زمان ها و مکان های گوناگون باید در خصوص برآورده کردن نیازها و خواسته های 
اساسی، همچون ایجاد شغل، برقرار امنیت داخلی و ملی، تثبیت قیمت ها و غیره، در برابر مردم پاسخگو باشند. بدیهی 
است برای دستیابی به اهداف فوق، برخورداری از منابع مالی کافی ضروری است. بنابراین عجیب نیست مالیات از 
دیرباز موضوع مطرحی در جوامع باشد و توجه نهادها و افراد مختلف را به خود جلب کند. به دلیل نقش خاص مالیات و 
تاثیر بدیهی آن بر جوامع و دولت ها، موضوع مالیات، قوانین و سازوکارهای مربوط به آن، در کانون توجه صاحب نظران 
اقتصاد، مالیه عمومی، سیاستمداران و حتی عموم مردم قرار گرفته است. در نتیجه، قوانین مالیاتی از جمله قوانین 
اصلی در زمینه های اقتصادی، شاید یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست های اقتصادی دولت است. مالیات یکی از 
ابزارهای مهمی است که دولت ها به کمک آن در متغیرهای کالن اقتصادی، مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و 
تخصیص منابع، اثر می گذارند. در واقع مالیات قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج 
عمومی و اجرای سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به موجب قوانین و از 
طریق اهرم های اداری و اجرایی دولت، از افراد و بنگاه ها وصول می شود. در گذشته، هدف از وضع و اخذ مالیات تامین 
مالی دولت بود، اما به تدریج با آشکار شدن آثار اقدامات مالی دولت، مالیات ابزاری برای رشد، ثبات و کاهش نابرابری 

تلقی شد و در کانون توجه قرار گرفت )عرب صالحی و هاشمی، 1394(. 
در اقتصاد ایران به دلیل مشکالت ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر  می گردد، 
اهمیت و اثربخشی مالیات ها در اذهان شهروندان چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به فرهنگ مالیاتی بها داده 
سیستم  قبال  در  اشخاص  عکس العمل  و  بینش  تلقی،  طرز  از  مجموعه ای  می توان  را  مالیاتی  فرهنگ  است.  نشده 
مالیاتی دانست. این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد ماموران مالیاتی در به کارگیری قانون 
در مراجعه به مودیان، نقش اساسی دارد. مسلم است فرهنگ مالیاتی متاثر از فرهنگ عمومی جامعه و چگونگی روابط 
مردم متاثر از عواملی از قبیل؛ اعتماد و مشارکت عمومی آن جامعه است )گرایی نژاد و چپردار، 1391(. وجود اخالق 
مالیاتی )نگرش فردی(، الزاماً دلیل وجود سطح باالی تمکین مالیاتی )رفتار فردی( نیست؛ البته مطالعات متعددی 
نشان می دهند که اخالق مالیاتی تاثیر مثبت و معنی داری بر تصمیم تمکین مالیاتی دارد و بنابراین، نیاز به لحاظ 
جنبه های رفتاری تمکین مالیاتی در سیاست گذاری مالیات بهینه احساس می شود )لیسی1، 2014(. بی اعتمادی به 
سیاست های نادرست، مهمترین عامل بازدارنده برای مشارکت در پرداخت مالیات بوده و جدای از آن عوامل دیگری 
نیز در این امر دخیل می باشند. ملموس نبودن موارد مصرف مالیات برای اقشار و اصناف مختلف جامعه، عامل مهمی 
است که موجب می شود مودیان مالیاتی در برابر پرداخت مالیات در موعد مقرر و نیز ارائه صحیح اطالعات شغلی خود 
مقاومت نمایند و در نتیجه این امر، تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه هر سال را تحت تاثیر قرار 

می دهد )حاجی زاده و قدرتی، 1396(.
امروزه در اکثر کشورها شیوه وصول مالیات از روش اجباری به روش اختیاری و خود اظهاری پرداخت مالیات تغییر 
پیدا کرده است. این تغییر شیوه در وصول مالیات باعث افزایش تمرکز سازمان های مالیاتی بر توسعه فرهنگ و تمکین 
مالیاتی جهت نیل به هدف وصول مالیات شده است. بهبود و توسعه مشارکت عمومی در پرداخت داوطلبانه مالیات و 

1) Lisi



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

404  

افزایش تمکین از برنامه های اصلی نظام های مالیاتی در کشورهای مختلف می باشد. کشورهای مختلف جهان با ایجاد 
شرایط مناسب، اعتماد مودیان مالیاتی را جلب و از این طریق با صرف هزینه های کمتر، بخش زیادی از مالیات های 
خود را بر پایه اعتماد متقابل و مشارکت مودیان مالیاتی وصول می نمایند. در این میان، یکی از مهمترین عوامل موثر 
بر فرهنگ مودیان مالیاتی نوع نگرش آنها نسبت به پرداخت می باشد که به نوبه خود متاثر از عوامل اساسی، اجتماعی، 

تاریخی، فرهنگی و باالخص اقتصادی است )یوسف وند و شیخ اسماعیلی، 1394(.
با توجه به اهمیت پرداخت مالیات توسط شهروندان، بایستی به ضرورت عواملی که افزایش اعتماد و مشارکت عمومی 
در پرداخت مالیات را به همراه دارد توجه نمود. بی شک مشارکت عمومی در پرداخت مالیات نیازمند بستری مناسب 
است و بدون توجه به زیرساخت های فرهنگی از قبیل مقوله جلب اعتماد خود موضوعی مهم و کلیدی است و بی گمان 
بر تحقق مشارکت عمومی در پرداخت مالیات تاثیر بسزایی خواهد داشت. مطالعه حاضر، حول این مسئله و نیز بررسی 
اثربخشی روش های مختلف وصول مالیات می تواند در جهت ارتقاء سطح تمکین و مشارکت مالیاتی نقش موثری را 
ایفا نماید. بررسی هزینه های تمکین و سطح بهینه مخارج سازمان امور مالیاتی کشور نیز کمک شایانی به وصول بهینه 
می کند. تحقیق و بررسی در این حوزه می تواند با تبیین بهتر موضوع و همچنین با ارائه توصیه ها و پیشنهادات، کارایی 
بیشتر نظام مالیاتی را به همراه داشته باشد. اهمیت این پژوهش در وهله نخست به اهمیت موضوع تمکین و مشارکت 
مالیاتی شهروندان بر می گردد و در وهله دوم به ارتباط آن با فرهنگ مالیاتی و نگرش های از قبیل اعتماد. این پژوهش 
علمی دارای دو کارکرد می باشد. کارکرد اول؛ این تحقیق علمی، دارای کارکرد شناختی است یعنی دانش موجود در 
زمینه تمکین و مشارکت مالیاتی شهروندان را ارتقاء می بخشد و شناخت افراد سازمان اعم از مدیران و کارشناسان 
سازمان امور مالیاتی را در این موضوع خاص باال می برد. کارکرد دوم؛ این تحقیق علمی، دارای کارکرد کاربردی است. 
که از این مقوله حل مسائل تلقی می شود. نتایج این پژوهش به مسئولین سازمان امور مالیاتی کمک می کند تا با برنامه 
ریزهای فرهنگی و آموزشی و تغییر در سیاست ها و ساختار نظام مالیاتی دسترسی آسان به اهداف را میسر سازند. در 
این پژوهش به بررسی شاخص های مرتبط با اعتماد عمومی در پرداخت مالیات خواهیم پرداخت و با استفاده از تکنیک 
AHP این شاخص ها اولویت بندی شده تا مدیران سازمان امور مالیاتی شهرستان گرگان در تصمیم گیری های خود 
از آنها بهره ببرند. لذا در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سئواالت اصلی هستیم که؛ عوامل موثر بر اعتماد 
عمومی در پرداخت مالیات توسط شهروندان کدامند؟ الویت بندی عوامل اصلی و فرعی با استفاده از تکنیک هاي کمی 

تصمیم گیری چند معیاره از جمله روش تحلیل سلسله مراتبی )1AHP( چه وضعیتی دارد؟ 

2- مبانی نظری پژوهش
به دیگران  به خواسته های خود  برای رسیدن  تعریف می کنند، زیرا  به دیگران  اعتقاد داشتنن  به  را  اعتماد عمومی 
اعتماد پدیده ای پویا است که به کنش متقابل و عامل های مختلفی وابسته است که می توانند در  وابسته هستیم. 
ساخت طرحی از اعتماد موثر باشند. در تعریف اعتماد بین فردی باید به سه عنصر توجه کرد: پیامدهای شناختی 
بالقوه، وابستگی و احساس امنیت )خورسندیان و همکاران،1393(. بر اساس شواهد زیاد، قدرِت مسئوالن به وضع 
قوانین مالیاتی و تخصیص بودجه به آنها بوسیله دولت؛ و همچنین به حمایت از سوی جامعه مربوط می شود. از آنجا 
که ما بر درک از قدرت تمرکز می کنیم، این بُعد همچنین مربوط به نگرش و گرایشاِت مودیان مالیاتی نیز می شود. 
منظور از اعتماد به مسئوالن، باورهای عمومِی افراد و گروه های اجتماعی به آن است که مسئوالن مالیات رئوف و 
خیرخواه هستند و به طور سودمندی برای خیر و صالح عمومی کار می کنند )ابرل1، 2003(. اعتماد را به عنوان یک 
ویژگی خاص در ارتباطات تعریف می کند یعنی تعامالتی که طی آن افراد ویژگی های مثبت را به همدیگر نسبت داده 

1) Analytic hierarchy process (AHP)
2) Eberl
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و انگیزه های ذاتی برای حفظ ارتباط دارند. در اینجا فرض می شود که تمکین مالیاتی از طریق افزایش 
سطوح قدرت و اعتماد قابل دستیابی است. در اینجا الزم است به تعریف تمکین مالیاتی اشاره کنیم که 
عبارت است از قبول و پرداخت داوطلبانه مالیات قانونی تشخیص داده شده در تشکیالت مالیاتی و یا خود 
اظهاری به معنی تشخیص و محاسبه ماخذ مشمول مالیات و پرداخت آن توسط مودی، در کنار پایبندی 

داوطلبانه به متن و روح قانون و مقررات مالیاتی است )رامشینی و همکاران، 1395(.
 به هر حال، در بُعد اول به صورت اجباری و در بُعد دوم به صورت داوطلبانه، تمکین تقویت می شود. تأثیر تغییرات 
در یک بُعد وابسته به سطح دیگر ابعاد فرض می شود؛ که در شکل )1( نشان داده شده است. این شکل چارچوب 
شیب خزنده را نشان می دهد که از لحاظ گرافیکی در فضای سه بعدِی قدرت مسئوالن، اعتماد به مسئوالن و تمکین 

مالیاتی به عنوان ابعاد رسم می شود.
الف: در شرایطی که اعتماد به مسئوالن پایین است و قدرت مسئوالن نیز ضعیف است محتمل است که شهروندان به 

دنبال حداکثرسازی خروجی هایشان از طریق فرار مالیاتی باشند که منجر به تمکین مالیاتی پایین می شود. 
ب: با حرکت به گوشه سمت چپ، در راستای بُعد قدرت تحت شرایط اعتماد پایین، تمکین با افزایش قدرت مسئوالن 
با باالبردن حسابرسی و احتمال شناسایی و تحمیل جرایم شدید و سنگین، افزایش می یابد. مودیان مالیاتی انگیزه 
کمی برای طفره رفتن و شانه خالی کردن دارند، زیرا خروجی مورد انتظار )بازده مورد انتظار( ناشی از عدم تمکین 

پایین تر از خروجی مورد انتظار ناشی از تمکین مالیاتی است.

شکل 1- چارچوب شیب خزنده

منبع: )کیچلر و همکاران، 2008(

افزایش قدرت مسئوالن منجر به تمکین اجباری می شود. انحنا از فرض بازده های نزولی نشأت می گیرد. افزایش در 
تمکین می تواند به طور فزاینده ای از طریق سرمایه گذاری باال در قدرت حاصل شود. 

پ: حرکت از گوشه جلو به سمت گوشه راست، یعنی در راستای بعد اعتماد و قدرِت پایین، تمکین با افزایش اعتماد 
افزایش می یابد. افزایش اعتماد منجر به تمکین داوطلبانه می شود. دوباره فرض بازده های نزولی برقرار است.

ت: تمکین باال می تواند نتیجه وجود هر دو بُعد در شرایط قوی باشد )قدرت مسئوالن و اعتماد به مسئوالن باال(، به 
هر حال دالیل تمکین متفاوت است و تفاوت یکفی بین تمکین اجباری و داوطلبانه وجود دارد )یکچلر و همکاران1، 

.)2008
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ابعاد قدرت و اعتماد یکدیگر را تعدیل می کنند. بی ثباتی در اعتماد هنگامی که قدرت پایین است، مسئله 
مهمتری است؛ به هر حال وقتی قدرت در حداکثر است، نوسان و تغییر در اعتماد موضوع چندان حادی 
نیست، زیرا مسئوالن می توانند حداکثر تمکین را دنبال کنند. به طور معکوس، نوسانات و تغییرات در 
قدرت هنگامی که اعتماد پایین است موضوع مهمی است؛ و هنگامی که اعتماد حداکثر است نوسانات و 

تغییرات در قدرت چندان مهم نیست، زیرا شهروندان بدون توجه به سهم شان همکاری می کنند. تا اینجا، 
شرح و وصف چارچوب ارائه شده بیشتر ایستا بود؛ با این حال توجه به ارتباط متقابل قدرت و اعتماد یک چشم 

انداز پویا را ترسیم می کند. در حالی که نمایش گرافیکی در شکل )1( قدرت و اعتماد را به دالیل تحلیلی به صورت 
ابعاد متعامد )قائم( نشان می دهد، این نیز مهم است که آنها را به صورت سیستمی و یکپارچه در نظر بگیریم، جایی 

که تغییر در اعتماد بر قدرت تأثیر می گذارد و برعکس )رامشینی و همکاران، 1395(.
موارد  و مدیریتی  اجتماعی  اقتصادی، سیاسی،  متفاوت  زوایای  از  پژوهشگران مختلفی  اهمیت موضوع،  به  توجه  با 
تأثیرگذار بر تمکین مالیاتی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند که در ادامه به بررسی اجمالی برخی از مهم ترین 

موارد می پردازیم:
- عوامل اقتصادی: پایل )1991( در مطالعه خود تحت عنوان اقتصاد تمکین مؤدیان مالیاتی، نظام مجازات و جرایم 
مالیاتی را یکی از گلوگاه های دستگاه مالیاتی دانسته و اعتقاد دارد نظام صحیح مجازات و جریمه ابزاری اساسی برای 
از جرایم  بیشتر  قاطعانه،  نتیجه رسیده است که جرایم کمتر ولی  این  به  مالیاتی است. وی  افزایش سطح تمکین 
سنگین که به طور موردی و غیرقطعی تعلق می گیرند، بر کاهش فرار مالیاتی مؤثر هستند. پژوهشگران متعدد در 
تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که در برخی از کشورهای در حال توسعه، محدود بودن تعداد اقالم مالیاتی، 
نرخ های محدود برای انواع مالیات ها و معافیت های محدود و پایه های مالیاتی گسترده به اجرای ساده تر و سطح تمکین 

مالیاتی باالتر می انجامد )منجگانی و طبسی، 1394(.
- عوامل سیاسی: گروهی از پژوهشگران از دیدگاه اقتصاد سیاسی به موضوع تمکین مالیاتی پرداخته اند. از میان آنها 
می توان به جانسون و همکارانش )1999( و تریزمن )2000( اشاره نمود. جانسون و همکارانش تأثیر تحوالت سیاسی 
ناشی از فروپاشی نظام کمونیسم را بر اقتصاد رسمی به بحث گذاشته و فساد مالی و ریشه های پدیده فرار مالیاتی را 
در آن شرایط مورد کندوکاو قرار داده اند. تریزمن نیز در آثار خود ساختار سیاسی موجود در جمهوری روسیه را به 

مسأله عدم تمکین مالیاتی مربوط دانسته است )منجگانی و طبسی، 1394(.
- عوامل مدیریتی: عامل دیگری که بر ارتقای سطح تمکین مالیاتی مؤدیان مؤثر است و در حوزه اجرایی و مدیریتی 
سازمان مالیاتی قابل بحث است، تغییر نگرش و رفتار مدیریت این سازمان با مؤدیان است. هرگاه مجموعه مدیریتی 
و کارشناسی سازمان مالیاتی در برخورد با مؤدیان به جای شیوه های سنتی، از شیوه های نوین استفاده کنند، فرار و 

اجتناب مالیاتی کاهش و سطح تمکین مالیاتی افزایش می یابد )استوار، 1396(. 
- عوامل اجتماعی: فرض نظریه های اجتماعی در خصوص پدیده عدم تمکین آن است که عوامل روان شناسانه شامل 
نگرانی های اخالقی و معنوی، عوامل بسیار مهمی در تمکین مؤدیان هستند و بسیاری از آنها ممکن است با توجه به 
مالحظات اخالقی، تحت شرایطی که ریسک حسابرسی پایین است، نیز تمکین نمایند. نظریه های روانشناسی اهمیتی 
به حسابرسی و جرایم نمی دهند و در عوض بر تغییر نگرش ها در سیستم مالیاتی تأکید دارند.  مطالعات انجام شده 
در کشورهای مختلف ثابت کرده است که هرگاه پرداخت مالیات توجیه اجتماعی خود را از دست دهد، عدم تمکین، 
پذیرش عام می یابد و به مثابه یک هنجار اجتماعی فراگیر در مناسبات میان نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه 

جایگزین تمکین مالیاتی می شود )استوار،1396(. 
-  عوامل قانونی: مؤدیان مالیاتی در برابر قوانین و مقررات مالیاتی دارای حقوق و وظایفی هستند. همان گونه که 
ذکر شد، هدف مدیریت مالیاتی فراهم آوردن زمینه تمکین مالیاتی به صورت داوطلبانه است و اعمال جریمه برای 
فرار از مالیات و تعقیب مؤدیان هدف غایی نیست. باید توجه داشت که ترغیب به تمکین مالیاتی زمانی مؤثر است که 
مدیریت، پیش بینی های الزم جهت کشف و تنبیه موارد عدم تمکین را انجام داده باشد. این امر مستلزم برنامه هایی 
از قبیل ارائه فرم های ساده و دستورالعمل های روشن و فراهم نمودن مسیر و برقراری تماس با مؤدیان است؛ به طوری 
که آنها بتوانند در موقع لزوم سؤال نموده و اطالعات مرتبط با تکالیف خود را به دست آورند. وظیفه اصلی برنامه 
خدمت به مؤدیان، مطلع نمودن مردم از وظایف و مسئولیت های خود در قبال سیستم مالیاتی است. بسیار ضروری 
است که سیستم مالیاتی اطالعاتی از قبیل آیین نامه ها و بخشنامه ها، تصمیمات و سایر تذکرات را در اختیار مؤدیان 
قرار دهد تا از مشکالت اجرایی احتمالی کاسته شده و سطوح باالی تمکین حاصل گردد )منجگانی و طبسی، 1394(. 
در راستای این تحقیق، محققانی هم بوده اند که پژوهش های مشابه داشتند. جهت اقتباس از فرآیندها و مقایسه نتایج 

این تحقیق با پژوهش های پیشین، چند نمونه از این پژوهش ها به عنوان نمونه بیان می شود:
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1) Mehari & Pasha 
2) Birskyte 
3) Fadjar S.

ایزدبخش و همکاران )1396(، در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر در اعتماد ومشارکت عمومی در 
پرداخت مالیات در سازمان امور مالیاتی شهرستان سمنان به مطالعه پرداختند. نتایج حاکی از این بود 
که ترویج فرهنگ مالیاتی و قوانین و مقررات مالیاتی، بعنوان موثرترین عامل و عقاید و باورهای عمومی و 
انتظارات مودیان مالیاتی از نتایج حاصل از پرداخت مالیات، از دیگر عوامل موثر در جلب اعتماد و مشارکت 

عمومی جهت پرداخت مالیات بوده است.
استوار )1396(، در تحقیقی با عنوان مطالعه عوامل موثر بر افزایش اعتماد و مشارکت عمومی در پرداخت مالیات 
در میان مودیان مالیاتی استان گیالن به مطالعه پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش رضایت مندی مؤدیان 
مالیاتی از خدمات دریافتی دولتی، رشد و پیشرفت و استقرار ساز و کارهای مناسب حسابداری جهت تعیین درآمد 
و  اداری  بروکراسی  کاهش  قوانین،  سازی  ساده  مالیاتی،  ممیزان  به  مالیاتی  مؤدیان  اعتماد  ارتقاء  مالیات،  مشمول 
نامشخص  نبود یک بودجه عملیاتی مناسب و  حذف وظایف پیچیده و چندگانه مؤدیان، پاسخگویی مالی دولت و 
بودن محل مخارج و بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم و رشد طبقه متوسط جامعه موجب افزایش اعتماد و ارتقاء 
مشارکت مودیان در پرداخت مالیات می شود. رامشینی و همکاران )1395(، در پژوهشی با عنوان نگرشی نوین به 
تمکین مالیاتی؛ ارائه یک چارچوب جدید با بررسی در میان شهروندان به مطالعه پرداخت. نتایج حاکی از آن است که 
اعتماد بصورت مثبت با تمکین داوطلبانه مرتبط می باشد. همچینی اعتماد با قدرت مشروع ارتباطی مثبت و با قدرت 
قهری ارتباطی منفی دارد. مهاری و پاشا1 )2017(، در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر پرداخت داوطلبانه 
مالیات در کشور اتیوپی به مطالعه پرداختند. در این تحقیق عوامل متعددی از قبیل؛ عواملی نظیر عدالت و منصفانه 
بودن سیستم مالیاتی، سطح آگاهی مالیات دهندگان، اثربخشی و کارایی ادارات مالیاتی، عوامل اجتماعی-فرهنگی و 
عوامل سیاسی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر پراخت داوطلبانه مالیات مورد بررسی قرار گرفت. در نتایج نشان دادند که 
بین همه عوامل فوق الذکر بغیر از عوامل سیاسی با پرداخت داوطلبانه مالیات رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 
بیرسکیت2 )2014(، در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر اعتماد به دولت در رفتار پرداخت مالیات بر مودیان بخش 
خصوصی در کشور ترکیه به مطالعه پرداختند. در این پژوهش با استفاده از شاخص های اعتماد به دولت که توسط 
یک مرکز مطالعات آمریکایی تدوین شده است به بررسی آن در میان جامعه پرداختند. نتایج نشان داد ادراکات در 
مورد اعتماد در پرداخت های واقعی مالیات تاثیر گذار است. اعتماد بیشتر به دولت، مشارکت داوطلبانه مالیات را بهبود 
می بخشد. فادجر سیاهان3 )2013(، در پژوهشی با عنوان تاثیر شفافیت مالیاتی و اعتماد بر رفتار داوطلبانه مودیان در 
پرداخت مالیات در کشور اندونزی و در شهر جاوا )سورابایا( به مطالعه پرداختند. نتایج نشان می دهد شفافیت مالیاتی 
بطور مستقیم بر پرداخت داوطلبانه مالیات تاثیر چندانی ندارد ولی بطور غیرمستقیم از طریق اعتماد تاثیر مثبت و 

قابل توجهی دارد.

 AHP 3- روش تحقیق و فرایند سلسله مراتبی
این تحقیق، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1397 در سازمان امور مالیاتی شهرستان 
گرگان انجام شده است. رویه انجام این تحقیق بر اساس مفهوم AHP استوار بوده است. این پژوهش در چند فاز 
انجام شده است. نخست به جهت شناسایی عوامل موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات، با توجه به مرور متون 
و تحقیقات پیشین صورت گرفته عواملی به عنوان عوامل موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات احصاء شد. در 
فاز دوم جلساتی به صورت دلفی با 22 تن از خبرگان و متخصصان سازمان امور مالیاتی شهرستان گرگان که شامل 
ادبیات  انضمام مطالعات  به  این جلسات  برگزار شد و خروجی  بوده اند،  ارشد واحدها  مدیران، معاونین، کارشناسان 
تحقیق استخراج بیش از 50 عامل موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات مودیان مالیاتی بوده است. در فاز سوم 
اصلی  عامل  قالب 5  عامل در  بصورت 20  این عوامل  و  یکپارچه شد  و  نظرات خبرگان مرتب  دلفی،  پرسشنامه  با 
دسته بندی شده است. در فاز نهایی به منظور رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات مودیان 
مالیاتی درخت تصمیم سلسله مراتبی طراحی شد که در نمودار )1( قابل مشاهده است. در این مرحله برای محاسبه  
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اهمیت )وزن( نسبی هر یک از عوامل اصلی پرسشنامه ای مطابق با فرمت پرسشنامه AHP )مقایسه دو به دو( برای 
کسب نظرات خبرگان )تیم تصمیم( تهیه و توزیع شد. این پرسشنامه شامل یک ماتریس برای مقایسه زوجی عوامل 
می باشد. بنابراین به تعداد مقایسه می باشد. با توجه به اینکه سطح یک دارای 5 عامل بود، تعداد مقایسه ها و یا سواالت 

برابر است با:

پس از تکمیل پرسشنامه ها نرخ ناسازگاری هر یک از آنها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام 30 
پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شد و با استفاده از نرم افزار Expert Choice Team نظرات افراد با 
یکدیگر تلفیق گردید. این نرم افزار دارای امکانات گسترده ای جهت اخذ ماتریس های مقایسات زوجی افراد و سپس 
تلفیق ماتریس های افراد گوناگون و تبدیل به یک ماتریس واحد است که از طریق میانگین هندسی تک تک عناصر 

ماتریس های افراد بدست می آید.

10
2

)15(5
2

)1(
=

−
=

−nn

نمودار 1- درخت سلسله مراتبی AHP عوامل موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات
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3-1 سوال اصلی پژوهش
مالیاتی  امور  سازمان  در  شهروندان  مالیاتی  تمکین  در  عمومی  اعتماد  بر  موثر  اصلی  عوامل  اولویت   -

شهرستان گرگان چگونه است؟
 3-2 سواالت فرعی

- اولویت عوامل مرتبط با سازمان، موثر بر اعتماد عمومی در تمکین مالیاتی شهروندان در سازمان امور مالیاتی 
شهرستان گرگان چگونه است؟

مالیاتی  امور  در سازمان  مالیاتی شهروندان  تمکین  در  اعتماد عمومی  بر  موثر  با سیاست،  مرتبط  عوامل  اولویت   -
شهرستان گرگان چگونه است؟

- اولویت عوامل مرتبط با قانون، موثر بر اعتماد عمومی در تمکین مالیاتی شهروندان در سازمان امور مالیاتی شهرستان 
گرگان چگونه است؟

مالیاتی  امور  سازمان  در  مالیاتی شهروندان  تمکین  در  عمومی  اعتماد  بر  موثر  فرهنگ،  با  مرتبط  عوامل  اولویت   -
شهرستان گرگان چگونه است؟

مالیاتی  امور  سازمان  در  شهروندان  مالیاتی  تمکین  در  عمومی  اعتماد  بر  موثر  اقتصاد،  با  مرتبط  عوامل  اولویت   -
شهرستان گرگان چگونه است؟

4- تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج تحلیل جدول )1( محاسبه شده وزن عوامل اصلی نشان می دهد که عامل فرهنگی با وزن نسبی 0/304 در رتبه 
اول و پس از آن عامل سازمانی با وزن نسبی 0/289 در رتبه دوم و عوامل سیاسی با وزن نسبی 0/168 در رتبه سوم 
و عوامل قانونی با وزن نسبی 0/157 در رتبه چهارم و عوامل اقتصادی با وزن نسبی 0/082 در رتبه پنجم اهمیت 

قرار دارد.

برای اینکه بتوان به رتبه )اولویت( عوامل موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات اعتماد کرد بایستی نرخ ناسازگاری 
)I.R( ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرد. بدین ترتیب مراحل محاسبه نرخ ناسازگاري بصورت زیر می باشد:

گام اول( محاسبه بردار مجموع وزنی          :                
ابتدا ماتریس مقایسه زوجی )D( را در بردار وزن های نسبی )W( ضرب می کنیم:

جدول 1- رتبه هر یک از عوامل اصلی موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات

رتبهوزن )ضریب اهمیت نسبی(عوامل اصلینماد
A0/2892سازمانی
B0/1683سیاسی
C0/1574قانونی
D0/3041فرهنگی
E0/0825اقتصادی























=













































419.0
559.1
808.0
863.0
483.1

082.0
304.0
157.0
168.0
289.0

*

1289.0590.0282.0379.0
465.31974.1186.2018.1
695.1507.01379.1437.0
545.3457.0725.01525.0
639.2982.0290.2903.11

WSV=



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

410  

در اینجا IRI )شاخص ناسازگاری تصادفی( مقداری است که از جدول مربوطه استخراج می شود. که این مقدار برای 
ماتریس با بعد n=5 برابر با 1/12 می باشد. در نهایت نرخ ناسازگاری ماتریس مورد نظر برابر (IR=0/02( است و 

چون این مقدار کمتر از 0/1 است، بنابراین در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد.
در این مرحله به محاسبه وزن عوامل فرعی موثر در هر زیر گروه پرداخته می شود که نتایج بدین شرح می باشد:

نتایج تحلیل جدول )3( محاسبه شده اوزان عامل سازمان نشان می دهد که عامل توجه به پاسخگویی در برابر عملکرد 
سازمان با وزن نسبی 0/464 در رتبه اول و پس از آن عامل عملکرد دقیق کارکنان سازمان با وزن نسبی 0/299 در 
رتبه دوم و عامل توجه به شهروندان در فرایند انجام کار با وزن نسبی 0/131 در رتبه سوم و عامل توانمندی فنی و 

حرفه ای ممیزان مالیاتی با وزن نسبی 0/106 در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.

گام دوم( محاسبه بردار سازگاري )CV(: عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن های نسبی تقسیم 
می کنیم. به بردار حاصل، بردار سازگاری گفته می شود.

 

گام سوم( محاسبه بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی )          (:

 

گام چهارم( محاسبه شاخص ناسازگار)II(: شاخص ناسازگاری بصورت زیر حساب می شود:
 

گام پنجم( محاسبه نرخ ناسازگاري)IR(: به این منظور، به ترتیب زیر عمل می شود:
 

IR جدول2- شاخص تصادفی

جدول 3- رتبه هر یک از عوامل فرعی )عامل سازمان(

10987654321N

1/511/451/411/321/241/120/90/5800I.R.I

رتبهوزن )ضریب اهمیت نسبی(عوامل فرعینماد
A10/4641توجه به پاسخگویی در برابر عملکرد سازمان
A20/2992عملکرد دقیق کارکنان سازمان
A30/1313توجه به شهروندان در فرایند انجام کار
A40/1064توانمندی فنی و حرفه ای ممیزان مالیاتی
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نتایج تحلیل جدول )4( محاسبه شده اوزان عامل سیاسی نشان می دهد که عامل تساوی تمام اقشار جامعه 
در برابر قوانین مالیاتی با وزن نسبی 0/376 در رتبه اول و پس از آن عامل اطالع رسانی صحیح در زمینه 
کاربرد مالیات در خدمات رسانی به شهروندان با وزن نسبی 0/225 در رتبه دوم و عامل توجه به انتظارات 
مودیان مالیاتی با وزن نسبی 0/204 در رتبه سوم و عامل تقویت نگاه “اعتماد به دولت” در نظر شهروندان از طرق 

مختلف با وزن نسبی 195/0 در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.

نتایج تحلیل جدول )5( محاسبه شده اوزان عامل قانونی را نشان می دهد که عامل اطالع رسانی در زمینه تغییرات 
قوانین با وزن نسبی 0/365 در رتبه اول و پس از آن عامل اطالع رسانی در زمینه مشوق های مالیاتی با وزن نسبی 
0/340 در رتبه دوم و عامل اصالح قوانین در راستای سطح اقتصادی جامعه با وزن نسبی 0/194 در رتبه سوم و عامل 

ساده سازی و شفافیت قوانین و مقررات مالیاتی با وزن نسبی 0/101 در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.

نتایج تحلیل جدول )6( محاسبه شده اوزان عوامل فرعی فرهنگ نشان می دهد که عامل توسعه فرهنگ مالیاتی در 
میان شهروندان با وزن نسبی 0/381 در رتبه اول و پس از آن عامل بهره گیری از رسانه های جمعی در خصوص مزایای 
پرداخت مالیات با وزن نسبی 0/263 در رتبه دوم و عامل آموزش فرهنگ مالیاتی در مدارس با وزن نسبی 0/215 
در رتبه سوم و عامل تقویت نگرش ها، باورها و اعتقادات در قبال نظام مالیاتی با وزن نسبی 0/141 در رتبه چهارم 

اهمیت قرار دارد.

جدول 4- رتبه هر یک از عوامل فرعی )عامل سیاسی(

جدول 5- رتبه هر یک از عوامل فرعی )عامل قانونی(

جدول 6- رتبه هر یک از عوامل فرعی )عوامل فرهنگ(

رتبهوزن )ضریب اهمیت نسبی(عوامل فرعینماد
B10/1954تقویت نگاه “اعتماد به دولت” در نظر شهروندان از طرق مختلف

B2 اطالع رسانی صحیح در زمینه کاربرد مالیات در خدمات رسانی به
0/2252شهروندان

B30/3761تساوی تمام اقشار جامعه در برابر قوانین مالیاتی
B40/2043توجه به انتظارات مودیان مالیاتی

رتبهوزن )ضریب اهمیت نسبی(عوامل فرعینماد
C10/1943اصالح قوانین در راستای سطح اقتصادی جامعه
C20/3651اطالع رسانی در زمینه تغییرات قوانین
C30/3402اطالع رسانی در زمینه مشوق های مالیاتی
C40/1014ساده سازی و شفافیت قوانین و مقررات مالیاتی

رتبهوزن )ضریب اهمیت نسبی(عوامل فرعینماد
D10/3811توسعه فرهنگ مالیاتی در میان شهروندان
D20/2153آموزش فرهنگ مالیاتی در مدارس
D30/2632بهره گیری از رسانه های جمعی در خصوص مزایای پرداخت مالیات
D40/1414تقویت نگرش ها، باورها و اعتقادات در قبال نظام مالیاتی
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نتایج تحلیل جدول )7( محاسبه شده اوزان عوامل فرعی اقتصاد را نشان می دهد که عامل بهبود شرایط 
توسعه  عامل  آن  از  پس  و  اول  رتبه  در   0/448 نسبی  وزن  با  مالیاتی  درآمدهای  بر  تکیه  با  اقتصادی 
زیرساخت های اقتصادی کشور با وزن نسبی 228/0 در رتبه دوم و عامل توجه به قدرت اقتصادی مودیان 

با وزن نسبی 0/209 در رتبه سوم و عامل اصالح نظام اقتصادی کشور در راستای مقررات مالیاتی با وزن 
نسبی 115/0 در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.

در این قسمت به رتبه بندی، وزن نهایی و مقایسه کلیه عوامل فرعی بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات می پردازیم. 
بنابر یافته های تحقیق، وزن و رتبه نهایی کلیه عوامل فرعی به شرح مندرج در جدول )8( می باشد.

جدول 7- رتبه هر یک از عوامل فرعی )عامل اقتصاد(

جدول 8- وزن نهایی و رتبه بندی کلیه عوامل فرعی موثر بر اعتماد عمومی در پرداخت مالیات

رتبهوزن )ضریب اهمیت نسبی(عوامل فرعینماد
E10/4481بهبود شرایط اقتصادی با تکیه بر درآمدهای مالیاتی
E20/2093توجه به قدرت اقتصادی مودیان
E30/2282توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور
E40/1154اصالح نظام اقتصادی کشور در راستای مقررات مالیاتی

رتبه )اولویت(وزن نهاییعوامل فرعیعوامل اصلی

سازمانی

A10/1341
A20/0863
A30/03810
A40/03115

سیاسی

B10/03314
B20/03711
B30/0636
B40/03413

قانونی

C10/03016
C20/0577
C30/0538
C40/01619

فرهنگی

D10/1162
D20/0655
D30/0804
D40/0439

اقتصادی

E10/03612
E20/01718
E30/01917
E40/00920
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نتایج تحلیل جدول )8( محاسبه شده اوزان نهایی نشان می دهد که در میان عوامل فرعی عامل سازمان، گزینه “توجه 
به پاسخگویی در برابر عملکرد سازمان” با وزن نسبی 0/134 بیشترین میزان وزن را به خود اختصاص داده و رتبه 
اول را در میان 20 عامل فرعی کسب نموده است. پاسخگویی نظامند به شهروندان از عوامل بسیار مهم در ساختار 
حکومت ها می باشد. از نظر بانک جهانی یکی از ویژگی های حاکمیت خوب سیستم نظامند پاسخگویی به شهروندان 
می باشد که حکومتی مشروع و دموکراتیک را شکل می دهد )علم الهدی، 1395(. در میان عوامل فرعی عامل سیاسی، 
گزینه “تساوی تمام اقشار جامعه در برابر قوانین مالیاتی” با وزن نسبی 0/063 بیشترین میزان وزن خود را به خود 
اختصاص داده و رتبه ششم را در میان 20 عامل فرعی کسب نموده است. در میان عوامل فرعی عامل قانونی، گزینه 
“اطالع رسانی در زمینه تغییرات قوانین” با وزن نسبی 0/057 بیشترین میزان وزن خود را به خود اختصاص داده و 
رتبه هفتم را در میان 20 عامل فرعی کسب نموده است. در میان عوامل فرعی عامل فرهنگی، گزینه “توسعه فرهنگ 
مالیاتی در میان شهروندان” با وزن نسبی 0/116 بیشترین میزان وزن خود را به خود اختصاص داده و رتبه دوم را در 
میان 20 عامل فرعی کسب نموده است. در میان عوامل فرعی عامل اقتصادی، گزینه “بهبود شرایط اقتصادی با تکیه 
بر درآمدهای مالیاتی” با وزن نسبی 0/036 بیشترین میزان وزن خود را به خود اختصاص داده و رتبه دوازدهم را در 

میان 20 عامل فرعی کسب نموده است.

5- بحث و نتیجه گیری
مالیات از دیرباز یکی از روش های حاکم برای تامین هزینه های اداره کشور و تجهیز ارتش بود که دولت های امروزی 
هم به روش های گوناگون آن را اخذ و در امور جاری صرف می کنند و آن را یکی از مطمئن ترین راه ها برای پیشرفت 
کشور می دانند. اتکا به درآمدهای نفتی و تداوم این رویکرد سبب ناپایداری در بهبود شاخص ها و نوسان در رشد 
اقتصادی خواهد شد به نحوی که کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت، بسیاری از سیاست ها و 
برنامه ها را با تعویق همراه می سازد. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی می توانند نقش موثری در روند توسعه کشور 

داشته باشند. 
در همین راستا با اعمال سیاست های مالیاتی مناسب و حتی مشوق های مالیاتی الزم می توان در ایجاد تعادل و توازن 
تولید، توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک نمود. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم 
دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا 
کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد. همانگونه 
که می دانیم در گذشته، بیشتر درآمدهای نفتی صرف امور جاری و هزینه های عمرانی می گردید و سهم آیندگان از این 
نعمت خدادادی بسیار ناچیز بود. البته این نگرش در سال های اخیر تغییر کرده و مبنای سیاست های اقتصادی دولت 
بر تامین بخشی از هزینه ها از محل مالیات شده است. برای این منظور سازمان امور مالیاتی می بایست برای ترویج 
فرهنگ مالیاتی در جامعه، برنامه هایی را تدوین و تنظیم نماید که هدف نهایی آنها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی 
با محل هزینه کرد مالیات باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که بعنوان مالیات به دولت پرداخته اند در 
جهت چه اموری به مصرف می رسد. سالهاست که مالیات سرلوحه برنامه های اقتصادی دولتها بوده و اقتصاددانان و در 
رأس آنها مسئولین نظام مالیاتی می کوشند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور، 
راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرائی نماید. مسلم 
است نهادینه شدن چنین باور و اعتقادی در اذهان و افکار مودیان موجب می گردد که آنان برداشتهای اشتباه پیشین 
خود را نسبت به مالیات کنار گذاشته و مالیات را بعنوان یک تکلیف تلقی نمایند. بنابراین باید با اتخاذ روش های 
مناسب به گونه ای عمل شود تا هر چه بیشتر مودیان به پرداخت داوطلبانه مالیات ترغیب گردند )علم الهدی، 1395(. 
لذا می توان گفت توجه به عوامل موثر بر اعتماد عمومی مودیان مالیاتی بسیار مورد توجه و امری حیاتی و ضروری اند. 

در ادامه با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی بشرح ذیل ارائه می گردد.
- فرهنگ پاسخگویی نظامند به شهروندان ترویج شود و در صدر منشور اخالقی سازمان قرار گیرد.

- در فرایندهای سازمانی به تسهیل شرایط مودیان از قبیل دفعات مراجعات توجه شود.
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- مهارت های ارتباطی در میان کارکنان مورد توجه قرار گیرد و الزم است آنها به این درک برسند که تمام اقشار 
جامعه در برابر قوانین مالیاتی جایگاه یکسانی دارند.

- در قالب نمایشگاه های دستاوردهای مالیاتی، اینگونه دستاوردها در قالب ماکت، نمایشگاه عکس و نمایش فیلم به 
اطالع عموم رسیده شود.

- به پرسنل سازمان آموزش داده شود تا به انتظارات منطقی مودیان توجه شود و تا حد امکان از ایجاد ابهام در ذهن 
شهروندان خودداری گردد.

- با بهره گیری از رسانه های جمعی و شبکه های مجازی نسبت به تغییرات قوانین مالیاتی اطالع رسانی گردد.
- پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه ادراک از قوانین مالیاتی برای همگان سهل نمی باشد با استفاده از ادبیات ساده تر 

و عامیانه نسبت به ساده سازی و شفافیت قوانین اقدام گردد.
- تقویت باورها و اعتقادات در خصوص پرداخت مالیات در قالب مجالس سخنرانی در حاشیه مناسبت های ملی و 

مذهبی می تواند نتایج مثبتی را در بر داشته باشد.
- بهره گیری از مشوقه های و معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران توصیه می شود.

- با توجه به نظام اقتصادی کشور باید مقررات مالیاتی به روز رسانی شود تا صاحبان کسب و کارها کمتر با ریسک های 
کسب و کار مواجه شوند.

- در ممیزی اسناد و مدارک مالیاتی مودیان مالیاتی به وضعیت اقتصادی کسب و کار مربوطه توجه شود تا عامل 
مالیات به عنوان عامل شکست کسب و کارها تلقی نشود.
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اثر ریسک گریزی بر عملکرد مالی شرکت
 )شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(

محمدرضا عاشوری رودپشتی1

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر ریسک گریزی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
در  تهران  بهادار  اوراق  بورس  عضو  های  شرکت  از  است  عبارت  پژوهش  این  آماری  جامعه  می باشد.  تهران  بهادار 
بازه سال های 1388 تا 1394 هستند؛ که پس از نمونه گیری به روش غربالگری تعداد 76 شرکت انتخاب شدند. 
براي آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 
ریسک گریزی اثر معناداری بر عملکرد مالی شرکت می گذارد. همچنین، نرخ مدیران داخلی اثر معناداری بر عملکرد 

مالی شرکت می گذارد. مدیران داخلی اثر معناداری بر ریسک گریزی شرکت می گذارد.

واژگان کلیدی: ریسک گریزی، عملکرد مالی و شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران.

1( کارشناس ارشد حسابرسی اداره امور مالیاتی اسالمشهر
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1. مقدمه
سبدهاي اوراق بهادار و صورت تکامل یافته تر آن ها یعنی صندوق هـاي سـرمایه گـذاري، یکـی از مهـم تـرین 
ســازوکارهاي سرمایه گذاران در بازارهاي مالی هستند که شــرایط بــازار را از نظــر ریسک و بازده بــراي سرمایه 
گذاران مختلف به ویژه مبتدي مساعدتر می کننـد. صـندوق هـاي سـرمایهگـذاري افـراد غیرحرفـهاي را از حالت 
مستقیم به غیرمستقیم تبدیل می کنند و در این رهگذر مزایـاي متعـددي را هـم بـراي بازار سـرمایه و هم سرمایه 
بازارهاي سرمایه، تشویق  گذار فراهم می کنند. از یک سو، راهکار مناسب براي رشد کمی، کیفی و توسعه پایدار 
سرمایه گذاري غیرمستقیم و ورود افراد به بازار، از طریق شرکت ها و صندوق هاي سرمایه گذاري است. از سوي 
دیگر، نهادهایی مانند صندوق هاي سرمایه گذاري این امکان را پدید می آورند که از طریـق تشـکیل انـواع سبدها با 
ترکیبات گوناگون اوراق بهادار که هرکدام داراي ویژگی خاص خود هستند در مجموع بتواننـد ذائقـه سلیقه ي اکثر 
سرمایه گذاران را پوشش دهند. صندوق هاي سرمایه گذاري با توجه به امکانات و توانایی هایی که در اختیار دارند، 
تالش می کنند که سرمایه گذاري در بازار را جذاب تر و فرصت ها و انتخاب هاي بیشـتري را ریسک کمتر و بازده 

باالتر، براي سرمایه گذاران فراهم کنند )سعیدي، 1389(.
افراد از لحاظ روان شناختی ریسک پذیر و یا ریسک گریز هستند، اما الزم به ذکـر اسـت کـه در اکثـر مـوارد افراد 
ریسک گریز می باشند. با ورود مباحث روان شناسی در علم کالسیک مالی نظریه هاي جدیدي تحت عنوان مالی 
رفتاري مطرح شد.  از بنیان گذاران این حوزه از دانش مالی، روان شناس مشهور دانیل کاهنمن1 اسـت، کـه در سـال 
2001 بـه خاطر ارائه مدل هایی جهت تبیین رفتار سرمایه گذاران، تحت شرایط عدم اطمینان، به دریافت جایزه نوبل 
اقتصادي نائل شد. در الگوي اقتصادي مالی سنتی فرض می شود که تصمیم گیرندگان کامال عقالیی عمل می کنند 
و همیشه به دنبال بیشینه کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. در برخی از مدل ها عوامل داراي مبانی نظري 
درستی هستند اما انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه سازي مطلوبیت مورد انتظار خود سازگار نخواهد بـود. 
افـراد در بازار براساس تئوري مطلوبیت مورد انتظار تصمیم گیري می کنند و پیش بینی هایی را در رابطه با آینده 
انجام می دهنـد. براساس تئوري مطلوبیت مورد انتظار، انسان ریسک گریز است و منحنی کارکرد مطلوبیت یک فرد 
حالت مقعر دارد )شهرآبادي، 1386(. یک فرد ریسک گریز به دنبال این است که بتواند میزان ریسک خود را به حداقل 
برساند و در شرایطی که با ریسک زیادي روبرو خواهد شد، شرکت نمی کند. به همین دلیل به دنبال فرصـت  هـاي 
سـرمایه گـذاري خواهد رفت که میزان ریسک آن کم و معقول باشد. لذا در این تحقیق این سؤال مطرح می گردد 
که آیا ریسک گریزی بر عملکرد مالی شرکت می گذارد؟ بنابراین، در پژوهش حاضر به بررسی اثر ریسک گریزی بر 

عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ریسک، بخشی جدایی ناپذیر از تمامی فعالیت های تجاری است و مدیریت اثربخش آن، نه تنها در رابطه با پیشگیری 
از مشکالت مالی و انجام بودجه بندی سرمایه ای به شرکت کمک می کند، بلکه فرایند تصمیم گیری را نیز بهبود 
می-بخشد. درواقع یکی از اصلی ترین وظایف مدیریت، سروکار داشتن با ریسک اختصاصی است. ریسک، نقش بسیار با 
اهمیتی در حفظ مزیت رقابتی شرکت ها دارد و می تواند آنها را به سمت رشد اقتصادی باالتر رهنمون سازد. شرکت ها 
در محیط رقابتی، استراتژی های مختلفی را دنبال می کنند تا از این طریق سهم خود را در بازار افزایش داده و موانعی 
را برای ورود دیگران ایجاد نمایند. انتخاب هر استراتژی مستلزم پذیرش سطح متفاوتی از ریسک است و به گونه ای 
متفاوت بر ریسک شرکت تأثیر می گذارد. در حالی که انتخاب برخی استراتژی های تجاری، به دلیل افزایش سهم 
شرکت در بازار، آسیب پذیری شرکت در مقابل نوسانات کالن اقتصادی را کاهش داده و می توانند منجر به کاهش 

1) Daniel Kahneman
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ریسک شرکت گردند، از سوی دیگر قادر به افزایش ریسک شرکت نیز هستند. مطالعات صورت پذیرفته 
در ادبیات مالی نشان می دهد که بازده سهام شرکت ها تحت تأثیر ریسک قرار دارد. ادبیات راهبری شرکتی 
مدت ها است که تأثیر بسیاری از مؤلفه ها همچون ساختار و ترکیب هیئت مدیره، جلسات هیئت مدیره، 

پاداش، ارزیابی عملکرد، کنترل مدیرعامل و غیره را بر ریسک و در نهایت عملکرد شرکت ها شناسایی نموده 
است. پس از وقوع بحران های مالی در دو دهه اخیر، تأکید فراوانی بر نقش هیئت مدیره در مدیریت ریسک شرکت 

شده است. یکی از پیشنهادهای کلیدی بررسی نقش هیئت مدیره به عنوان مسئول تعیین سطح مناسب ریسک مورد 
پذیرش است. موارد فوق نشان می دهند که همسو نمودن منافع و افزایش کنترل، ضمن تأثیر بر سطح پذیرش ریسک، 

بر عملکرد عملیاتی و ارزش بازار شرکت تأثیر می گذارند )ملکیان و همکاران 1394( .
ریسک و مدیریت ریسک بخش مهمی از مطالعات اخیر را متوجه خود ساخته است. چرا که ریسک پذیري باالي 
مدیران با هدف بهبود قیمت سهام، نقش مهمی در بحرانهاي مالی داشته است. از سوي دیگر تئوري نمایندگی بیان 
می کند که بین مدیران و مالکان تضاد منافع وجود دارد و در زمینه عملکرد و ریسک پذیري، مدیران ترجیحی 
متفاوت از مالکان دارند. هرچند ریسک پذیري می تواند عملکرد شرکت را بهبود دهد. در صورت عدم دریافت مستقیم 
این منافع توسط مدیران و همچنین با توجه به جنبه هاي منفی ریسک پذیري باال و تهدیدهاي مربوط به آن، ممکن 
است مدیران تمایل زیادي به ریسک پذیري نداشته باشند. براین اساس بیان می شود که پایش مدیران از سوي مالکان 
با استفاده از سازوکارهاي مختلف راهبري شرکتی ضرورت دارد. راهبري شرکتی براي اطمینان از این که سرمایه 
گذاران بازده منصفانه اي بر روي سرمایه گذاري خود کسب می کنند، طراحی شده است. تقویت سیستم راهبري 
شرکتی موجب تخصیص کاراي منابع می شود که به نوبه خود امکان رشد اقتصادي و کسب بازده مناسب براي سرمایه 
گذاران را فراهم میکند. راهبري شرکتی در خصوص عملیات شرکت، کارکردهاي مختلفی دارد که از جمله آنها می 
توان به پایش رفتار مدیران ، افزایش کیفیت اطالعات تصمیم گیري در راستاي منافع سهامداران، کاهش ناقرینگی 
اطالعاتی و کاهش خطر اخالقی و پایش میزان ریسک پذیري شرکت ها اشاره کرد. راهبري شرکتی، با لحاظ کردن 
دیدگاه هزینه و منفعت، می تواند براي سهامداران ارزش افزا باشد و عملکرد شرکت و میزان در معرض ریسک قرار 

گرفتن سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. 
پیشرفته  و  پیچیده  اقتصاد  با  کشورهایی  به  مربوط  نیز،  رابطه  این  در  پذیرفته  خارجی صورت  پژوهش های  عمده 
همچون ایاالت متحده، ژاپن، نیوزلند و فرانسه بوده و در کشورهای درحال توسعه، پژوهش قابل تأملی در این زمینه 
مشاهده نمی شود. بسیار روشن است که نتایج مشاهده شده در محیط تجاری کشورهای اشاره شده، به دلیل متفاوت 
بودن عناصر اساسی همچون محیط بازار، خصوصیات نهادی و مشکل نمایندگی، چندان قابل تعمیم به کشورهایی 
مانند ایران نیست. از جمله تفاوت های نهادی مؤثر بر پذیرش ریسک می توان به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه، 
تنوع مالکیت و روش های متنوع کنترل تئوری نمایندگی اشاره نمود. ایران، اقتصاد به نسبت کوچکتر و ساده تری در 
مقایسه با این کشورها دارد، بازار سهام چندان توسعه یافته نیست و عموماً سرمایه شرکت ها کم و مالکیت متمرکز 
است. هر چند با عنایت به این تفاوت های با اهمیت بین شرکت های ایرانی و شرکت های فعال در محیط های تجاری 
پیش گفته، انتظار می رود که ارتباط بین راهبری شرکتی و ریسک گریزی در ایران تا حدودی ضعیفتر باشد، لکن به 
دلیل نوپا بودن استفاده از سازوکارهای راهبری شرکتی در ایران، تعیین تأثیر ابعاد آن بر ریسک و درنتیجه، عملکرد 

شرکت ها برای سیاست گذاران و فعاالن بازار سرمایه و پژوهشگران، می تواند اهمیت بسزایی داشته باشد. 
با عملکرد شرکت ها است )هاتکینسون و همکاران 2015(.  رابطه  تعیین کننده در  به عبارت دیگر، ریسک عاملی 
موضوع ارزش شرکت و ریسک هاي خاص شرکت در حوزه مدیریت راهبردي یکی از وظایف ضروري مدیران در مواجه 
با ریسک شرکت است. تغییر در ریسک در نتیجه تغییر در مزایاي رقابتی شرکت به راحتی قابل توجیه است. براي 
نمونه بازده شرکتی که قدرت بازار آن بسیار موثر بوده و کسب وکار آن در مقابل عدم قطعیت هاي اقتصادي ایمن است، 
از تغییرات سطح بازار تاثیر نمی پذیرد. با این تفسیر ریسک سرمایه گذاري در چنین شرکتی تنها شامل ریسک هاي 
خاص شرکت است. به این ترتیب با توجه به افزایش عملکرد در نتیجه مزایاي رقابتی، می توان بیان داشت که بین 

عملکرد مالی شرکت و ریسک شرکت رابطه وجود دارد. 
قالیباف اصل و همکاران)1394( در پژوهشی به بررسی رابطه میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی 
عملکرد صندوق ها،  محاسبه  برای  پرداختند.  به صورت خاص صندوق های مشترک سرمایه گذاری  بازار سرمایه  در 
چهار شاخص: بازده، ریسک پرتفوی، نسبت فعالیت معامالتی و تنوع پرتفوی بررسی شد و به منظور تجزیه  و تحلیل 
داده ها، ابتدا از طریق تحلیل مولفه های اصلی، متغیرهای موثر و بااهمیت در عملکرد، از میان چهار شاخص تعیین 
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و به وسیله رگرسیون حداقل مربعات، مدل تخمین زده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد 
که میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. 
حسینی و همکاران) 1393(. در پژوهشی به بررسی رابطه بین استفاده از فنون مدیریت ریسک و عملکرد 
سازمان پرداختند. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت های فعال در صنعت غذایی است، که بیش از 
یک سال از تاریخ پذیرش آن ها در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گذشته است. در این پژوهش برای کمی سازی 
میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه از مدل ارائه شده در کتاب کوزو استفاده شده است. همچنین و در نهایت 
برای بررسی رابطه متغیر مستقل )میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه( و متغیر وابسته )عملکرد بنگاه( پس 
از استاندارد سازی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که 
استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه رابطه معنی دار مثبتی با عملکرد سازمان دارد، همچنین در بررسی فرضیه های 

فرعی، تنها مدیریت ریسک های استراتژیک، هیچ گونه رابطه معنی داری با عملکرد سازمان ندارد. 
خدادادي و تاکر )1391( به بررسی تاثیر ویژگی هاي راهبري شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت هاي بورسی 
پرداختند. نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی رابطه مثبت و معناداري با عملکرد و ارزش شرکت ها 
دارند و سرمایه گذار نهادي عمده داراي رابطه مثبتی با ارزش شرکت است. همچنین دوگانگی وظیفه مدیر عامل با 

ارزش شرکت داراي رابطه منفی و معناداري می باشد. 
ایزدپناهی )1388( در مقاله ای به بررسی رابطه ی استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه با خلق ارزش افزوده در 
شرکت های بیمه ای ایران پرداخته است. نتایج این تحقیق نشانگر آن بود که وجود مکانیزمی در صنعت بیمه کشور 
که بر نحوه ی مدیریت ریسک شرکت های بیمه ای نظارت داشته باشد و افشاگری مناسبی از ریسک ها به عمل آورد، 
می تواند مفید واقع شود. در واقع در این پژوهش محقق با در نظر داشتن مولفه های ریسک در صنعت بیمه، سعی 
در نشان دادن رابطه اجرای فنون مدیریت ریسک با ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت های بیمه ای را داشته است 
و تمامی فرضیه های مرتبط اثبات گردید، که نشان دهنده رابطه موثر فنون مدیریت ریسک بنگاه با ایجاد ارزش و 

عملکرد مطلوب شرکت است.
اپادیا و همکاران) 2016( در مقاله ای به بررسی رابطه مدیران داخلی، ریسک گریزی و عملکرد شرکت پرداختند. با 
استفاده از یک نمونه 1737 از شرکت های بزرگ آمریکا 2005-1996، یک رابطه منفی بین نسبت داخلی و ریسک 
شرکت پیدا کردند. پس از تجزیه و تحلیل بیشتر، نشان دادند که شرکت های با نسبت داخلی بیشتر به احتمال زیاد 
دارای مدیر عاملی با سیاست های سرمایه گذاری و دستمزد محافظه کارتر هستند. تجزیه و تحلیل سیاست دستمزد 
مدیرعامل نشان می دهد که شرکت های با نسبت داخلی باالتر حقوق صاحبان سهام و دستمزد کمتری به مدیرعامل 
پیشنهاد می دهند. همچنین، شرکت های با نسبت داخلی بیشتر تمایل کمتری به سرمایه گذاری در دارایی های 
ملموس مانند کارخانه و تجهیزات و سرمایه گذاری نامشهود دارند. مطابق با این سیاست محافظه کار سازمانی هیئت 
رییسه، در می یابیم که شرکت های با نسبت داخلی بیشتر زمانی که در محیط های به شدت بی ثبات به کار گرفته 
می شوند،  بهتر کار می کنند. به طور کلی، این مطالعه نشان می دهد که مدیران داخلی در شروع محافظه کارانه تر 

هستند و در شرکت های با عدم قطعیت بیشتر با ارزش هستند. 
باسکو و وردیکرز) 2015( در پژوهشی در حوزه اداره امور شرکت ها تالش کرده اند به بررسی ارزش افزوده هیئت 
مدیره خانوادگی بر عملکرد شرکت بپردازند. با استفاده از یک نمونه از 567 شرکت خانواده اسپانیایی، عملکرد شرکت 
های خانوادگی را بررسی کردیم. یافته های ما از این فرضیه حمایت می کند که رابطه بین نسبت هیئت مدیره و 
عملکرد شرکت به دنبال یک وارونه U شکل در شرکت های خانوادگی و خصوصی، و هر دو کسب و کارگرا است، و 

عملکرد نقش هیئت مدیره خانواده محور با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد.
هاتکینسون) 2015( در این مطالعه به تعیین نقش سرمایه گذاران نهادی در ریسک پذیري و عملکرد شرکت پرداخته 
است. با استفاده از یک نمونه از شرکت های استرالیا از سال 2006 تا 2008 این مطالعه یک رابطه مثبت بین سیاست 
های مدیریت ریسک و عملکرد شرکت ها، با افزایش سهامداران نهادی را نشان می دهد. این مطالعه هم چنین نشان 
می دهد که اهمیت این ارتباط بستگی به توانایی سرمایه گذار نهادی برای تاثیر گذاری در مدیریت دارد، که به نوبه 
خود بستگی به اندازه مالکیت دارد. هم چنین نشان می دهد که وقتی شرکت های مالی در معرض ریسک هستند، 
روی  مدت  بلند  ارزش  ایجاد  از  به جای حمایت  مدت  کوتاه  یا خروج  و  عملکرد  ارتقای  به  نهادی  گذاران  سرمایه 

می آورند. این یافته ها به اهمیت درک نقش مدیریت ریسک در عملکرد مالی شرکت تاکید می کنند.
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ایمهاف) 2014( در مقاله ای تأثیر سطوح باالیی از پیش بینی درآمد مدیریتی، افشای داوطلبانه، ریسک 
نشان می دهد که  و شواهد  تئوری  بررسی می کند.  را  بزرگ  و عملکرد شرکت در شرکت های  پذیري 
سیاست افشای باال ممکن است تمایل مدیران به سرمایه گذاری در پروژه هایی با ریسک باال را کاهش 

دهد. نتایج نشان می دهد که شرکت های بزرگ ریسک پذیري بیشتری با افزایش عملکرد شرکت دارند. در 
نهایت، شواهد نشان می دهد که سطح باالیی از پیش بینی درآمد مدیریتی ارتباط مثبت بین ریسک پذیریشرکت 

های بزرگ و عملکرد شرکت را کاهش می دهد. نتایج هم چنین اهمیت منافع مختلف شرکت برای سطوح باالیی از 
پیش بینی درآمد شرکت های بزرگ برای مهار ریسک پذیري و عملکرد شرکت نشان می دهد.

3. فرضیه های پژوهش
فرضیه های اصلی پژوهش بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش عبارت اند از:

فرضیه اول: ریسک گریزی اثر معناداری بر عملکرد مالی شرکت می گذارد.  .1
فرضیه دوم: نرخ مدیران داخلی اثر معناداری بر عملکرد مالی شرکت می گذارد.  .2

فرضیه دوم: مدیران داخلی اثر معناداری بر ریسک گریزی شرکت می گذارد.  .3
روش پژوهش  .4

این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردي و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مطالعه 
حاضر کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران هستند. در این تحقیق نمونه گیری به صورت سیستماتیک از 

میان شرکت هایی خواهد بود که:
شرکت هایی که اطالعات صورت های مالی آن ها در دسترس باشد.  .1

سال مالی آنها به پایان اسفند ختم شده باشد.  .2
شرکت ها بین سال های 1388 تا 1394 تغییر سال مالی نداده و وقفه عملیاتی نداشته باشد.  .3

پس از نمونه گیری، تعداد 76 شرکت انتخاب شدند.
مدل مورد استفاده و متغیرهای پژوهش

مدل رگرسیونی مورد استفاده این تحقیق از نوع رگرسیون خطی می باشد. براي تحلیل و آزمون فرضیه هاي پژوهش 
از آماره t استفاده می شود. همچنین برای معناداربودن مدل رگرسیون وضرایب از آزمون F فیشر و آزمون t استفاده 

می شود. مدل مفهومی تحقیق برگرفته از تحقیق اپادیا و همکاران )2016( به صورت زیر می باشد:

شکل 1: مدل مفهومی اول تحقیق
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5. یافته های پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

اولیه داده ها، آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش براي استفاده در رگرسیون خطی  به منظور تجزیه وتحلیل 
چند متغیره داده های ترکیبی در جدول 1 ارائه شده است. این جدول بیانگر مقدار پارامترهاي توصیفی براي 
هر متغیر می باشد و شامل دو دسته اطالعات می باشد. دسته اول، مربوط به میانگین و میانه است و دسته دوم 
اطالعات شامل پارامترهاي مربوط به پراکندگی نظیر انحراف معیار، چولگی و کشیدگی است که بیانگر پراکنش داده ها 
حول محور میانگین می باشد. همچنین، جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آماره جارکو- برا1 استفاده شده 
است. به منظور آزمون نرمال بودن متغیر و جمله خطا از آزمون جارکو- برا استفاده می شود. اگر احتمال آماره کمتر از 
%5 باشد، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن جمله خطا و متغیر رد می شود. همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود 

احتمال آماره داده های اولیه بزرگ تر از 0.05 می باشد، که حاکی از نرمال بودن متغیرها است.

9-2 مانایی متغیرهای پژوهش
اولین گام براي برآورد الگو بعد از جمع آوري آمار، بررسی ویژگی هاي مانایی یا ایستایی متغیرهاست. براي این منظور 
از آزمون مانایی لوین، لین و چو2 داده های ترکیبی استفاده می شود. بر اساس این آزمون، P-Value کمتر از %5 بوده 
است، کل متغیرهاي پژوهش در سطح، پایا هستند. این بدان معناست که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان 
و کوواریانس متغیرها بین سال های مختلف ثابت بوده است. درنتیجه، استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود 

آمدن رگرسیون کاذب نمی شود. نتایج بررسی در جدول 2 نشان دهنده مانایی تمام متغیرها می باشد.

جدول 1: آماره های توصیفی متغیرهاي تحقیق

1) Jarque–Bera
2) Levin, Lin & Chu

نام متغیر

آماره
 Inside

ratio
Risk aver-

sionM/BMV equitySIZEROALEV

0.7150.6010.1341.5613.2040.0950.842میانگین

0.6980.6030.1080.98613.2040.070.87میانه

بیشترین 
0.8451.190.98713.3713.9680.651مقدار

کمترین 
0.580.51-0.890.10212.201-0.6020.002مقدار

انحراف 
0.0720.3430.221.650.3980.1560.098معیار

1.498-0.1100.352-0.0210.192.52-0.259چولگی

2.501.7925.7912.1282.6045.455.209کشیدگی

0.97832.649618.4112.4060.89027.69960.041جارکو برا

0.6130.0830.0720.3000.6410.1690.093سطح بحرانی



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

422  

9-3 آزمون همخطی متغیرهای پژوهش
ضرایب همبستگی رتبه ای اسپیرمن2 بین متغیرهای مستقل موردبررسی جهت برآورد مدل پژوهش در جدول 3 آمده 
است. عالمت منفی به معنای رابطه معکوس و عالمت مثبت به معنای رابطه مستقیم بین دو متغیر است. الزم به ذکر 
است ضریب همبستگی فقط جهت رابطه را نشان می دهد و نمی توان از آن برای آزمون تأثیرگذاری یک متغیر بر یک 
متغیر دیگر استفاده کرد. همان طور که از جدول 3 مشاهده می شود، ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش نزدیک 
به صفر و یا از مقدار 0.5 کمتر می باشند که عدم همبستگی بین متغیرهای مستقل مدل را نشان می دهد. بنابراین، 

می توانیم مدل را اجرا کنیم.

نتایج مدل رگرسیون خطی 
برای بررسی این که بین روش داده هاي ترکیبی2 و داده هاي تلفیقی3 جهت برآورد تابع موردنظر، کدام یک انتخاب شود، 
از آزمون چاو یا F لیمر استفاده شده است. اگر احتمال آماره کمتر از سطح خطای 5 درصد باشد، استفاده از مدل 
ترکیبی با اثرات مورد تأیید قرار می گیرد، در غیر این صورت مدل تلفیقی بدون اثرات استفاده می شود. خالصه نتایج 

جدول 2: نتایج آزمون مانایی لوین، لین و چو برای متغیرهای پژوهش

جدول 3: نتایج آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن بین متغیرهاي تحقیق

1) Spearman’s rank correlation coefficient
2) Panel
3) Pooled

مشاهداتCross-sectionsسطح معناداریآماره tنام متغیر

29.40630.000076532-اندازه مدیران داخلی شرکت

10.61560.000076532-ریسک گریزی

20.73970.000076532-عملکرد مالی

61.00750.000076532-ارزش بازار به ارزش دفتری

34.35180.000076532-ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

41.16440.000076532-اندازه شرکت

85.74320.000076532-اهرم مالی

همبستگی

احتمال آماره
اندازه مدیران 
داخلی شرکت

ارزش بازار به 
ارزش دفتری

ارزش بازار حقوق 
صاحبان سهام

اندازه 
شرکت

اهرم 
مالی

1اندازه مدیران داخلی شرکت

0.0761-ارزش بازار به ارزش دفتری

0.0341-0.004ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

0.0810.0180.0321-اندازه شرکت

0.1001-0.1030.1550.166-اهرم مالی
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1) Hasman Test
2) Fisher

این آزمون برای مدل های تحقیق در جدول 4 آمده است. این نتایج نشان می دهند که احتمال آماره برای 
مدل های این پژوهش کمتر از سطح خطای 5 درصد است، بنابراین باید از مدل ترکیبی با اثرات جهت 

آزمون این مدل برای پاسخ به فرضیه های پژوهش استفاده شود که در ادامه به آن می پردازیم.

در ادامه، برای انتخاب بین روش ثابت و تصادفی می توان از آزمون هاسمن1 با فرض های زیر استفاده کرد.
فرضیه صفر: روش اثرات تصادفی کاراتر است.

فرضیه مقابل: روش اثرات ثابت کاراتر است.
خالصه ای از نتایج به دست آمده از این آزمون در جدول 5 آمده است. این نتایج برای مدل این پژوهش، بیانگر رد نشدن 

فرضیه صفر و انتخاب روش اثرات تصادفی می باشد.

نتایج برآورد این مدل در جدول 6 و 7 قابل مشاهده است. با توجه به این جداول، نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش 
با روش اثرات تصادفی آورده نشان می دهد که مقدار سطح معناداری آماره اف فیشر2 کل مدل از 05/0 کوچک تر است، 
پس در سطح اطمینان %95 معنادار بودن کل این مدل تأیید می شود. مقدار آماره دوربین واتسون در مدل های اول و 
دوم این پژوهش به ترتیب برابر با 1.99 و 2.02 می باشد، لذا فرض خود همبستگی سریالی بین متغیرها رد می شود. 
همچنین با توجه به مقدار ضریب تعیین، مدل های اول و دوم به ترتیب می تواند 25 و 19 درصد از تغییرات متغیر 

وابسته را به وسیله متغیرهاي توضیحی پیش بینی کند.

جدول 4: خالصه نتایج آزمون F لیمر برای مدل پژوهش

جدول 5: خالصه نتایج آزمون هاسمن برای مدل پژوهش

جدول 6: خالصه نتایج برآورد مدل پژوهش به روش اثرات تصادفی

سطح معنی داریd.f.آماره Fنام متغیر

0.0014)532و76(2.178890مدل اول

0.0033)532و76(2.031390مدل دوم

سطح معنی داریChi-Sq. d.f.آماره کای دونام متغیر
18.686861۴0.0914مدل اول

15.320018۴0.1206مدل دوم

    نماد متغير: performanceمتغير وابسته: عملکرد مالی    

نماد متغيرهای نام متغيرهای توضيحی
خطاي ضرایبتوضيحی

سطح آماره تیاستاندارد
معني داري

Inside ratio0.31250.0404693.1438780.0022اندازه مدیران داخلی شرکت

-Risk averریسک گریزی
sion0.20160.0012882.0612440.0420
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همچنین در نمودار 1، نمودار خطی پسماند مدل رگرسیونی اول ارائه شده است. همانطور که در این نمودار مالحظه 
می شود، پسماند مدل رگرسیونی در مقایسه با داده های واقعی مسیری هم جهت و همسو را طی می کنند، این موضوع 

مبین مناسب بودن مدل برازش یافته می باشد.

نمودار1: نمودار خطی پسماند مدل رگرسیونی اول

* Insider اندازه مدیران * ریسک
risk0.21840.0047642.15190.0024

MB0.0038050.0048850.7787840.4380ارزش بازار به ارزش دفتری

MV0.0130250.0181790.7164510.4755ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

size0.0159270.0056732.8074680.0060اندازه شرکت

lev-0.18170.081388-4.1084680.0001اهرم مالی

C-0.3128780.245376-1.2750990.2054عرض از مبدأ

ميانگين متغير 0.252373ضریب تعيين تعدیل شده
0.0905وابسته

انحراف متغير 5.967044آماره اف فيشر
0.156وابسته

آماره دوربين - 0.000009احتمال آماره اف فيشر
1.993728واتسون
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بعالوه در نمودار 2، نمودار خطی پسماند مدل رگرسیونی دوم ارائه شده است. همانطور که در این نمودار مشاهده 
می شود، پسماند مدل رگرسیونی در مقایسه با داده های واقعی مسیری هم جهت و همسو را طی می کنند که این 

موضوع نشان از مناسب بودن مدل برازش یافته دارد.

جدول 7: خالصه نتایج برآورد مدل پژوهش به روش اثرات تصادفی

نمودار1: نمودار خطی پسماند مدل رگرسیونی دوم

    نماد متغير: RISK Aversionمتغير وابسته: ریسك گریزی

نام متغيرهای 
توضيحی

نماد متغيرهای 
سطح معني داريآماره تیخطاي استانداردضرایبتوضيحی

اندازه مدیران داخلی 
Inside ratio-0.41380.023197-8.21940.00319شرکت

ارزش بازار به 
M/B0.031640.006181.06190.09135ارزش دفتری

ارزش بازار حقوق 
MV-0.010940.003218-0.017460.192صاحبان سهام

size-0.18240.000519-1.99430.0041اندازه شرکت

lev-0.18170.081388-4.1084680.0001اهرم مالی

C0.21840.011480.915430.2194عرض از مبدأ

ضریب تعيين 
ميانگين متغير 0.1943تعدیل شده

0.601وابسته

انحراف متغير 6.21034آماره اف فيشر
0.343وابسته

احتمال آماره اف 
آماره دوربين 0.000051فيشر

2.02135- واتسون



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

426  

فرضیه اول پژوهش به این گونه است که، نرخ مدیران داخلی اثر معناداری بر عملکرد مالی شرکت می گذارد. بر اساس 
جدول 6، مقدار احتمال آماره تی متغیر مستقل مدیران داخلی در مدل برآورد شده برابر با 0.0022 )عددی کمتر 
ازسطح خطای 5 درصد( می باشد. پس مدیران داخلی اثر معناداری بر عملکرد مالی شرکت در بورس اوراق بهادار 

تهران دارد. بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد.
فرضیه دوم پژوهش بیان می کند که، ریسک گریزی اثر معناداری بر عملکرد مالی شرکت رابطه معناداري می گذارد. 
مقدار احتمال آماره تی متغیر مستقل ریسک گریزی در جدول 6 برابر با 0.0420 و عددی کمتر از سطح خطای 5 
درصد می باشد. پس رابطه ریسک گریزی بر عملکرد مالی شرکت اثر معناداری دارد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش مورد 

تأیید قرار می گیرد.
فرضیه سوم به این صورت است که مدیران داخلی اثر معناداری بر میزان ریسک گریزی می گذارد. با توجه به جدول 
7 مقدار احتمال آماره تی متغیر مدیران داخلی برابر با 0.00319 است که این مقدار کمتر از 0.05 )سطح بحرانی 5 
درصد( می باشد. بنابراین، اثر معنادار مدیران داخلی بر میزان ریسک گریزی رابطه معناداري وجود دارد. لذا، فرضیه 

سوم پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد.

6. پیشنهادها
ریسک گریزی سرمایه گذاران از جمله عواملی است که تاکنون مورد توجه بسیاری از محققان مسائل مالی قرار گرفته 
است ، افراد دارای درجه های مختلفی از ریسک گریزی در شرایط مختلف بازار می باشند، ریسک و بازده از عوامل 
موثر بر تصمیم گیری آنان در بازارهای مالی است که بر فعالیت های سرمایه گذاران در شرایط مختلف بازار تاثیر 
بسزایی دارند. ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظار می تواند بر تصمیمات آتی  سرمایه گذاران و فعاالن بازارهای 
مالی تاثیر گذار باشد، بورس پذیرای سرمایه گذاران مختلف با انگیزه و درجه ریسک گریزی متفاوت است در نتیجه 
اگر بازار طوری عمل نماید که سرمایه گذار بتواند بازدهی متناسب با سطح ریسک پذیری خود کسب کند منابع بهینه 
تخصیص یافته و کارایی بازار حاصل می شود. در واقع می توان گفت هر فردی که بر مبنای منطق اقتصادی سرمایه 
گذاری می کند انتظار دارد تا با سرمایه گذاری در دارایی هایی که بازده غیر ثابت و نامعینی دارد بازده بیشتری نسبت 
به سرمایه گذاری با بازده مطمئن و قطعی کسب کند. در نتیجه وی انتظار دارد سرمایه گذاریش در سهام شرکتها پر 
سود تر از خرید داراییهای مالی با بازده ثابت باشد همچنین انتظار دارد با خرید سهام شرکت هایی که بازده نامطمئن 
تری دارند به طور متوسط بازده بیشتری نسبت به خرید سهام شرکت های با بازده نسبتا مطمئن به دست آورد .عمده 
پژوهش های خارجی صورت پذیرفته در این رابطه نیز، مربوط به کشورهایی با اقتصاد پیچیده و پیشرفته همچون 
ایاالت متحده، ژاپن، نیوزلند و فرانسه بوده و در کشورهای درحال توسعه، پژوهش قابل تأملی در این زمینه مشاهده 
نمی شود. بسیار روشن است که نتایج مشاهده شده در محیط تجاری کشورهای اشاره شده، به دلیل متفاوت بودن 
عناصر اساسی همچون محیط بازار، خصوصیات نهادی و مشکل نمایندگی، چندان قابل تعمیم به کشورهایی مانند 
ایران نیست. از جمله تفاوت های نهادی مؤثر بر پذیرش و یا رد ریسک می توان به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه، 

تنوع مالکیت و روش های متنوع کنترل تئوری نمایندگی اشاره نمود.
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سازوکارهاي راهبري شرکتی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداري مالی ـ سال 12 شماره 49 بهار 

1395 صفحات 141 تا 170. 
هاي  مدل  اساس  بر  سپه  بانک  گذاري  سرمایه  شرکت  گذاري  سرمایه  سبد  سازي  ساجده)1393(بهینه  سامعی، 
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همایش بانکداری اسالمی، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران،  چاپ اول، ص195.

عزیزي یوسف وند، رقیه، زارعی محمودآبادي، محمد، اسد وقار، فرحناک عزیزي یوسف وند، علیرضا )1392( بررسی 
اثر مدیریت ریسک برکارایی بانک هاي خصوصی )مطالعه موردي بانک انصار شعب استان گیالن( نخستین کنفرانس 

ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی.
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حسابداري و حسابرسی. 1(21:)109-126.
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بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود
 و اثر تعدیل گر مالکیت مدیریتی بر رابطه آن ها

 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمود علیزاده1
درخشان حیدری2
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نسیم طاهرخانی4

چکیده
از گذشته تاکنون مدیران در پی حداقل سازی نرخ مؤثر مالیاتی در بلندمدت در راستایی  مدیریت مالیات بوده اند. 
برای این منظور از ابزارها و روش های مختلفی استفاده می کردند. انگیزه های مالیاتی مدیریت سود یکی از راه های 
قانونی اجتناب از  پرداخت مالیات است که مدیران برای کاهش پرداخت مالیات از آن استفاده می کنند؛ بنابراین هدف 
اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود و اثر تعدیل گر مالکیت مدیریتی بر رابطه آن ها 
در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماري پژوهش شامل 61 شرکت فعال در بورس 
اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 بوده است. براي آزمون و تجزیه وتحلیل فرضیه هاي پژوهش از نرم 
افزار EViews و روش رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است. یافته هاي پژوهش نشان می دهد که اجتناب از مالیات 
و مالکیت مدیریتی تأثیر معناداری بر مدیریت سود ندارند. اما مالکیت مدیریتی تأثیر معناداری بر رابطه اجتناب از 

مالیات و مدیریت سود دارد.

کلمات کلیدی: اجتناب مالیاتی، مدیریت سود، مالکیت مدیریتی، نرخ مؤثر مالیات و رگرسیون پانل دیتا
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1- مقدمه
مدیریت سود، فعالیتی است که از دیدگاه افشاي کامـل در گزارشـگري مـالی می تواند بـا پیامدهاي نامطلوب 
براي  کاهش سود شود.  یا  افزایش  موجـب  مـی توانـد  مـرتکبین  انگیـزه  بـا  متناسـب  فعالیت هـا  این  باشد.  همراه 
شناسایی مدیریت سود الگوهاي مختلفی توسط پژوهشگران معرفی شده است که به نظر می رسد توان آن ها یکسان 
نباشد. این الگوها اغلب بر پایـه متغیرهـاي حسابداري طراحی شده است، زیرا از متغیرهاي حسابداري در مدیریت 
قضاوت  مدیریت  که  می دهد  روی  زمانی  مدیریت سود  پور، 1391(.  غفار  و  اصل  )بزرگ  مـی شـود  اسـتفاده  سود 
شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معامالت اعمال می نماید به گونه ای که گزارش های بدیل و جایگزینی را 
در رابطه با عملکرد شرکت در جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارائه می نماید. تعریف ارائه شده از دو جنبه اساسی 
برخوردار می باشد. نخست توانایی اعمال نظر شخصی مدیر مطرح شده است؛ این بدان معنی است که مدیریت در 
مورد انتخاب رویه ها و اصول برای گزارشگری برخوردار می باشد. از نمونه های بارز در این زمینه می توان به طرح متنوع 
بازنشستگی، برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های بلندمدت، مالیات های معوق و روش های رایج در زمینه ارزش 
گزاری موجودی ها اشاره نمود و نکته دوم به گمراه ساختن ذینفعان اشاره دارد از آن جهت که مدیریت به اطالعاتی 

دسترسی دارد که استفاده کنندگان از آن بی اطالع می باشند )هلی و والن، 1998(.
ابزارهایی است که ممکن است بر سیاست ها و تصمیم گیری های واحدهای تجاری تأثیر گذارد.  از  مالیات یکی 
مالی  تأمین  و همچنین  نحوه سرمایه گذاری  بر  دیگر  از سوی  و  تلقی شده  اجباری  هزینه  از یک سو  که  به طوری 
شرکت ها اثر می گذارد )دسایی و دارماپاال1 ، 2009(. درواقع مالیات هزینه اي است که بر تمام واحدهاي انتفاعی که 
به نوعی درآمدزایی می کنند، از جانب دولت تحمیل می شود. چنانچه شرکت ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی 
تلقی شوند که در راستاي کسب سود و انتفاع، فعالیت می کنند، می توان انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی براي 
کاهش مالیات پرداختی خود باشند. در ادبیات مالی در کشورهاي خارجی، تالش ها و راهکارهاي قانونی شرکت ها 
به منظور کاهش هزینه مالیات خود را به نام هاي متفاوتی از قبیل مدیریت مالیات، اجتناب از پرداخت مالیات و رویه 
مالیاتی جسورانه می شناسند. به طور متداول، فعالیت هاي اجتناب از پرداخت مالیات به ابزارهاي صرفه جویی مالیات 

اطالق می شود که منابع را از دولت به سهامداران انتقال می دهد )امینی نیا و همکاران، 1393(.
از گذشته تا کنون مدیران در پی حداقل سازی نرخ مؤثر مالیاتی در بلندمدت در راستایی مدیریت مالیات بوده اند. 
چنانچه مدیر بتواند نرخ مؤثر مالیات را در بلندمدت کاهش داده و مالیات کم تری پرداخت کند، مالیات را مدیریت 
نموده است. انگیزه های مالیاتی مدیریت سود یکی از راه های قانونی اجتناب از پرداخت مالیات است )صوفی و محمد 
پور،1394(. انگیزه شرکت برای اجتناب مالیاتی حداقل به دو طریق ممکن است تحت تأثیر مدیریت سود واقعی قرار 
گیرد. نخست آنکه، شبیه به اجتناب مالیاتی، مدیریت سود واقعی می تواند به شرکت ها در ایجاد و تقویت وجه نقد 
کمک نمایید. دوم آنکه، مدیریت سود واقعی می تواند منجر به مدیریت سودها به سمت باال گردیده و با افزایش وجه 
نقد و سود گزارش شده از این طریق، نیاز یک شرکت برای به انجام رساندن هدف ایجاد و تقویت وجه نقد از طریق 
فعالیت های اجتناب مالیاتی را به احتمال زیاد کاهش می دهد. استدالل دوم بیانگر اثر جانشینی بین مدیریت سود 

واقعی و اجتناب مالیاتی است )شیبانی تذرچی و خدامی پور،1397(
بتوانند زمینه های  مالکان  اگر  و  باشد  ارزشمند  مالیاتی می تواند  از  اجتناب  مالکیت،  از  علی رغم تفکیک کنترل 
انگیزشی الزم را در مدیران ایجاد کنند تا آن ها با برنامه ریزی مالیاتی صحیح، تصمیم های اثربخش مالیاتی بگیرند، 
از طرفی   .)2010 ، هیتزمن2  و  )هانلون  یافت  افزایش خواهد  ثروت سهامداران  نتیجه  در  و  افزایش  ارزش شرکت 
قانونی و همچنین روحیه فرصت طلبی  انگیزه های مالیاتی، شکاف های  فعالیت هایی مانند محافظه کاری حسابداری، 

1) Desai and Dharmapala
2) Hanlon and Heitzman
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1) Agrawal
2) Schipper

مدیران می باشد ممکن است بر کیفیت سود تأثیر گذاشته و قدرت پیش بینی سود را کاهش دهند. باوجود این، عوامل 
و  ثروت  به  توجه خاصی  مالکان  نمایندگی  نظریه  را محدود می کنند. طبق  دارند که مدیریت سود  مختلفی وجود 
منافع شرکت تحت مالکیت خود دارند و هرگونه پرداخت مالیات به دارایی را فاقد ارزش و یا کم ارزش برای شرکت 
قلمداد می نمایند. بدین جهت عدم پرداخت مالیات با نوع مالکیت ارتباط پیدا می کند )رضایی و ویسی حصار، 1393: 
451(. این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تأثیر مالکیت مدیریتی بر این رابطه می باشد. ساختار مقاله در ادامه به این 
شکل است: ابتدا با ارائه مبانی نظری، فرضیه های پژوهش تبیین می گردد. در بخش بعد با ارائه پیشینه پژوهش سعی 
می شود، تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با اجتناب مالیاتی و عوامل آن ارائه گردند. در بخش های بعدی به ترتیب 
روش پژوهش، الگوها و متغیرهای پژوهش ارائه می گردد و سپس یافته های پژوهش با ارائه آمار توصیفی، الگوهای 
پژوهش برآورد و مورد تفسیر قرار خواهند گرفت. سرانجام، بخش پایانی پژوهش حاضر نیز به بحث و نتیجه گیری 

اختصاص خواهد یافت.

2- مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
2-1 اجتناب مالیاتی

منظور از اجتناب مالیاتی، تالش در جهت کاهش مالیات های پرداختی است. در واقع اجتناب از مالیات، نوعی 
استفاده از خالء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است )هانلون و هیتزمن، 2010(. اجتناب از 
)اگراوال1،  از مالیات بدون شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است  مالیات یک فعالیت گریز 

.)2007
اجتناب از مالیات اغلب به عنوان کاهش مالیات تعریف می شود. این تعریف به صورت مفهومی از تعریف دایرنگ 
و همکاران )2008( پیروی می کند و همه ی معامالتی که روی بدهی مالیاتی شرکت ها تأثیر می گذارد را منعکس 
می کند. تعریف فوق بین فعالیت های واقعی که مالیات مطلوب و هدف هستند، فعالیت های اجتناب که به طور خاص 
برای کاهش مالیات در نظر گرفته شده اند و مزایای مالیاتی مورد نظر از فعالیت های دارای اعمال نفوذ، تمایزی قائل 
نمی شود. اگر اجتناب از مالیات نشان دهنده ی یک زنجیره از استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی که در آن چیزی شبیه 
سرمایه گذاران اوراق قرضه شهری که در انتها قرار دارند )مالیات پایین تر(، باشد پس واژه هایی از قبیل عدم رعایت، 
انتهای زنجیره نزدیک تر خواهند بود  به  از سایر اصطالحات  فرار مالیاتی، پرخاشگری مالیاتی و پناه مالیاتی بیشتر 

)خانی و همکاران؛1393(.

2-2 مدیریت سود
ادبیات تحقیق مدیریت سود فاقد تعریفی پذیرفته شده از مدیریت سود است. آرتور لویت، رئیس پیشین کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار امریکا، مدیریت سود را این گونه تعریف می کند: »مدیریت سود عملی است که موجب می شود، 
سود گزارش شده بیشتر منعکس کننده خواسته های مدیریت باشد تا عملکرد مالی بنیادی شرکت«. اسکیپر2 )1989( 
مدیریت سود را به عنوان مداخله هدفمند در فرایند گزارشگری مالی با قصد تحصیل برخی منافع شخصی، تعریف 
اقدام  انگیزه های سودجویانه  با  می کند. این دو تعریف بر جنبه فرصت طلبانه مدیریت تمرکز دارند؛ یعنی، مدیریت 
اعداد  اطالعاتی  بیان می کنند که مدیریت سود موجب کاهش محتوای  به طور ضمنی  و  به مدیریت سود می کند 
حسابداری خواهد شد. از سوی دیگر، برخی محققان نگاهی آگاهی دهنده به مدیریت سود دارند و آن را به عنوان 
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1) Jiraporn

دست کاری اعداد سود توسط مدیران تعریف می کنند که به واسطه آن اطالعات خصوصی و محرمانه مدیریت در مورد 
عملکرد آتی شرکت به سرمایه گذاران منتقل می شود. با پذیرش این تعریف، باید انتظار داشت مدیریت سود نه تنها 
موجب کاهش محتوای اطالعاتی سود نخواهد شد، بلکه این عمل، سرمایه گذاران را در تفسیر بهتر ارقام گزارش شده 
یاری می رساند. به هر حال فرصت طلبانه بودن مدیریت سود در ادبیات تحقیق از مقبولیت بیشتری برخوردار است 

)جیراپورن1 و همکاران،2008(
در  رابطه،  این  در  است.  بوده  حسابداری  تحقیقات  بسیاری  اصلی  موضوعی  سود  مدیریت  دهه،  چندین  برای 
دهه های 1970 و 1980 بیشتر پژوهشگران بر تعیین انتخاب های حسابداری تمرکز داشتند. شواهد با این فرضیه 
که مدیران به دلیل انگیزه های اقتصادی عمداً قواعد حسابداری را به منظور تغییر سود انتخاب می کردند، مطابقت 
داشت. با این حال، به دلیل وجود اصل ثبات رویه و اعمال فشار از سوی حسابرسان برای رعایت این اصل، شرکت ها به 
صورت مستمر نمی توانند قواعد حسابداری را تغییر دهند، زیرا این اصل موجب می شود که انتخاب رویه حسابداری، 
روشی پرهزینه برای دست کاری سود شود. از این رو، از اواسط دهه 1980 مطالعات مدیریت سود، بر استفاده مدیران 
از اقالم تعهدی برای تأثیر بر سود گزارش شده، تمرکز یافت. مبنای حسابداری تعهدی در مقایسه با مبنای نقدی، 
انعطاف پذیری باالتری را برای مدیران جهت تغییر اعداد حسابداری فراهم می آورد. استفاده از اقالم تعهدی در مقایسه 
می کند  دشوارتر  نیز  را  شده  مدیریت  سود  بوده، کشف  ساده تر  سود،  مدیریت  برای  حسابداری،  رویه های  تغییر  با 

)اعتمادی و همکارانش،1391(.

2-3 مدیریت سود و اجتناب از مالیات
نشان می دهد شرکت ها در  نظری و شواهد تجربی  مبانی  از شرکت هاست.  مالیات  منابع دولت، وصول  از  یکی 
تالش اند مالیات بر درآمد خود را کاهش داده یا به تعویق بیندازند. شرکت ها با توجه به وضعیت موجود ممکن است 
از دیدگاه نظری منظور  استفاده کنند.  و غیره  مالیاتی، مدیریت سود  فرار  مالیاتی،  اجتناب  از  مالیات  برای کاهش 
از اجتناب مالیاتی، تالش برای کاهش مالیات های پرداختی است )واعظ و درسه، 1395(. از آنجا که مالیات، سود 
شرکت ها را کاهش می دهد، بسیاری از شرکت ها فعالیت های بسیاری جهت اجتناب از پرداخت مالیات با هدف کاهش 

درآمد مشمول مالیاتشان انجام می دهند )احمدی مقدم و ابراهیمی، 1395(.
سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطالعاتی است که هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته 
می شود. با توجه به اینکه محاسبة سود واحدهای تجاری متأثر از روش های برآورد حسابداری بوده و تهیة صورت های 
مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دالیل مختلف، مدیریت واحد تجاری اقدام به مدیریت 
انگیزه مدیریت در دست کاری سود به منظور نیل به اهداف خویش صورت  سود کند. بر مبنای تئوری نمایندگی، 
می گیرد که نه تنها الزاماً با اهداف صاحبان سهام همسو نمی باشد، بلکه در اکثر قریب به اتفاق موارد با آن ها اهداف 
متضاد است )مشایخی و همکاران، 1384(. از طرفی انتظار می رود مدیریت سود واقعی بتواند جایگزینی برای اجتناب 
مالیاتی جهت رفع نیاز نقدینگی بوده و شرکت های با مشتریان عمده که کمتر در مدیریت سود واقعی درگیر شدند، 
به فعالیت های اجتناب مالیاتی بیشتر به منظور رفع نیاز نقدینگی خود متوسل شوند، بنابراین، مدیریت سود واقعی 
مشوق های کمتری جهت مشارکت در برنامه ریزی مالیاتی به منظور ایجاد وجه نقد و کاهش بحران مالی آتی فراهم 

می نماید )شیبانی تذریجی و خدامی پور، 1397(.

2-4 ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی
و  اختیار سهامداران جزء  مالکیت شرکت ها در  از  ترکیب سهامداران شرکت های مختلف متفاوت است. بخشی 
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به اطالعات در دسترس عموم،  اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً 
همانند صورت های مالی منتشره اتکا می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار 
سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خالف گروه سهامداران نوع اول، اطالعات داخلی با ارزش دربارة چشم اندازهای 
آتی و راهبردهای تجاری و غیره شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد 

)نوروش و ابراهیمی،1384(
از طرفی با تفکیک مدیریت از مالکیت مشکالت نمایندگی بسیاري بین گروه هاي مختلف ذینفعان به وجود آمد. 
راهبري شرکتی مکانیزمی است که براي کاهش این مشکالت مطرح گردید. مالیات یکی از موارد جذابی است که مورد 
توجه نهادهاي مختلف قرار دارد. درحالی که سهامداران خواستار حداکثر شدن سود و ارزش شرکت می باشند؛ بنابراین، 
ممکن است سهامداران خواستار کاهش مالیات و پرداخت مالیات کمتر باشند. با این حال، جامعه خواستار این است 
که شرکت ها مالیات خود را به طور منصفانه شناسایی و پرداخت نمایند. در این بین، راهبري شرکتی می تواند بین 
نیازهاي گروه هاي مختلف توازن برقرار نماید )مشایخی و سیدی، 1394(. همچنین کیفیت مناسب حاکمیت شرکتی 
سبب می شود که فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات سبب ایجاد ارزش برای شرکت شوند همچنین سپر مالیاتی 
می تواند به عنوان ابزاری برای ایجاد ارزش در شرکت های با حاکمیت شرکتی خوب به کار رود )خدامی پور و امینی 

نیا، 1393(.

2-5 پیشینه پژوهش
2-5-1 پیشینه داخلی

پورحیدري و سروستانی )1392( در پژوهشی با عنوان » شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت مالیات » به این 
نتیجه دست یافتند که بین ویژگی های خاص شرکت، اندازه شرکت به طور منفی نرخ مؤثر مالیاتی را تحت تأثیر قرار 
می دهد. همچنین بین نسبت بدهی، شدت سرمایه گذاري در موجودي کاال و شدت سرمایه گذاري در دارایی ثابت با 
نرخ مؤثر مالیاتی رابطه معنادار و مثبت مشاهده شد. با وجود این، نتایج تحقیق بیان کننده آن بود که بین فرصت هاي 
رشد و عمر شرکت با نرخ مؤثر مالیاتی رابطه معناداري وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق گواه آن بود که مالکیت 

نهادي بر نرخ مؤثر مالیاتی اثر معنادار و منفی دارد.
رضایی و مشیری )1393( در پژوهشی با عنوان »بررسی رابطه ساختار مالکیت با اجتناب مالیاتی شرکت ها » 
به این نتیجه دست یافتند که ساختار مالکیت از طریق مالکیت بلوکی و نهادی و اجتناب مالیاتی از طریق دو معیار 
نرخ مؤثر مالیات نقدی و اختالف دائمی مالیات اندازه گیری شد. نتایج آن ها نشان داد که بین مالکیت بلوکی و معیار 
اختالف دائمی مالیات رابطه معنادار و منفی و با نرخ مؤثر مالیات نقدی رابطه معناداری دیده نشد. همچنین نتایج 
پژوهش آن ها حاکی از آن بود که بین مالکیت نهادی و معیار اختالف دائمی مالیات رابطه معنادار و منفی و در روش 

نرخ مؤثر مالیات نقدی رابطه معناداری یافت نشد.
خدامی پور و امینی نیا )1393( در پژوهشی با عنوان »بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه 
بدهی و تأثیر مالکیت نهادی بر این رابطه« به این نتیجه دست یافتند که یک رابطة منفی بین اجتناب از پرداخت 
مالیات و هزینة بدهی وجود دارد. این رابطة منفی نشان می دهد که اثر مناسب مالیاتی ناشی از اجتناب از پرداخت 
مالیات می تواند به عنوان بدهی برای شرکت به کار رود، از این رو اجتناب از پرداخت مالیات می تواند به عنوان جانشین 
استفاده از بدهی باشد. عالوه بر این نتایج حاکی از این است که سطح مالکیت نهادی بر ارتباط بین اجتناب از پرداخت 

مالیات و هزینة بدهی تأثیر معناداری ندارد.
صفوی و محمد پور )1394( در پژوهشی با عنوان »مدیریت سود با انگیزه های مالیاتی در گروه های تجاری به این 
نتیجه دست یافتند که مدیریت سود در شرکت های عضو گروه های تجاری در مقایسه با وابسته به سایر گروه های )غیر 
متنوع( بیشتر است. نتایج حاصل پژوهش آن ها همچنین حاکی از آن بود که انگیزة اصلی مدیریت سود در گروه های 
است. در حقیقت هدف مدیریت سود در شرکت های عضو گروه های  مالیاتی  انگیزة  متنوع(،  و غیر  )متنوع  تجاری 
تجاری، پرداخت مالیات کمتر است. همچنین در گروه های تجاری که واحد اصلی مالک بیش از 50 درصد شرکت 

فرعی است، مدیریت سود باالتری اتفاق می افتد.
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مالیاتی و مدیریت سود  بین مدیریت  رابطه  با عنوان »بررسی  ابراهیمی )1395( در پژوهشی  و  احمدی مقدم 
مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی به این نتیجه دست یافتند که بین نرخ مؤثر مالیاتی و مدیریت سود 
اقالم تعهدی اختیاری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین بین نرخ مؤثر مالیاتی و مدیریت سود واقعی رابطه 

معنادار و مثبت دیده شده است.
فخاری و طهماسبی خورنه )1395( در پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر مدیریت سود شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« به این نتیجه دست یافتند که اجتناب مالیاتی تأثیری معنادار و مثبتی بر 

مدیریت سود شرکت هاي بورسی دارد.
حسن زاده و همکاران )1396( در پژوهشی با عنوان »واکاوی گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت 
دولتی و ارتباطات سیاسی » به این نتیجه دست یافتند که دولتی و ارتباطات سیاسی اثر معنادار و منفی بر کیفیت 
گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکت ها افزایش می یابد، کیفیت 
گزارشگری شرکت ها کاهش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش آن ها نشان داده است که مالکیت دولتی اثر معناداری بر 

اجتناب مالیاتی شرکت ها ندارد، اما ارتباطات سیاسی اثر معنادار و مثبت بر اجتناب مالیاتی دارد.
شیبانی تذریجی و خدامی پور )1397( در پژوهشی با عنوان » بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط 
بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی-شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران » به این نتیجه دست یافتند که تمرکز 
مشتری شرکت دارای تأثیر معنادار و مثبت بر فعالیت های اجتناب مالیاتی آن است. عالوه بر این، یافته های پژوهش 
آن ها نشان داد که ارتباط مثبت بین تمرکز مشتری و اجتناب از مالیات زمانی برجسته تر است که شرکت کمتر در 
مدیریت سود واقعی درگیر شود؛ به عبارت دیگر، شرکت های با مشتریان عمده که در مدیریت سود واقعی درگیر 
هستند، کمتر احتمال دارد در اجتناب مالیاتی درگیر شوند که این با اثر جایگزینی بین مدیریت سود واقعی و اجتناب 

از مالیات سازگار است.

2-5-2 پیشینه خارجی
وانگ1 )2010( در پژوهشی تحت عنوان »اجتناب مالیاتی و شفافیت شرکت و ارزش شرکت » به این نتیجه رسید 
که اجتناب مالیاتی که انتقال منابع از سهامداران به نفع دولت را کاهش می دهد، عموماً به عنوان یک اقدامی در جهت 
افزایش ارزش سهامداران تلقی می گردد. دیدگاه نمایندگی اجتناب مالیاتی، بیان می کند که مدیران فرصت طلب ممکن 
است که از ماهیت مبهم اجتناب مالیاتی برای پنهان کردن اقدامات سودجویانه خود استفاده کنند. آن ها همچنین 
به این نتیجه رسیدند که یکی از پیامدهای عدم شفافیت در محیط گزارشگری افزایش اجتناب مالیاتی شرکت است.
بلیالک و همکاران )2012( به بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و پایداری سود پرداختند. آن ها شواهدی فراهم کردند 
مبنی بر اینکه در شرکت هایی که تفاوت مثبت درآمد دفتری و مالیاتی ناشی از مدیریت سود است، پایداری سود و 
اقالم تعهدی کمتر است درحالی که اگر تفاوت مثبت درآمد دفتری و مالیاتی ناشی از اجتناب مالیاتی باشد، سود 

پایدارتر است.
بلیالک2 و همکاران )2012( در پژوهشی با عنوان »تفاوت مثبت بین اجتناب مالیاتی و ارزش دفتری و مدیریت 
سود به این نتیجه دست یافتند که بین تفاوت مثبت درآمد دفتری و مالیاتی ناشی از مدیریت سود و پایداری سود 
رابطه معناداری وجود دارد؛ درواقع در شرکت هایی که بین تفاوت مثبت درآمد دفتری و مالیاتی ناشی از مدیریت 
سود باشد، پایداری سود کمتر است. در حالی که تفاوت بین ارزش دفتری و مالیاتی ناشی از اجتناب مالیاتی باشد، 

سود پایدارتر است.
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1) Armstrong
2) Amidu 
3) Amidu and Mingle Yorke
4) Anand
5) Dechow

اثرگذار بر مالیات جسورانه  با عنوان » آیا مالکیت نهادی عاملی  آرمسترانگ1 و همکاران )2013( در پژوهشی 
است یا خیر؟« به این نتیجه دست یافتند که در شرکت هایی که مالکین نهادی باالتری وجود دارد، اجتناب مالیاتی 
بیشتری دیده شده است. همچنین آن ها نتیجه گرفتند شرکت هایی که مالکین نهادی بیشتری دارند، مالیات جسورانه 

بیشتری دارند.
آمی دو و همکاران2 )2016( در پژوهشی با عنوان »تأثیر استانداردهای گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی و 
مدیریت سود » به این نتیجه دست یافتند که بین اجتناب از مالیات و مدیریت سود رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. 

درواقع این رابطه مثبت نشان داده است که اجتناب مالیاتی، رفتارهای فرصت طلبانه مدیران را افزایش داده است.
آمی دو و یورک3 )2018( در پژوهشی با عنوان »اجتناب از مالیات و مدیریت سود در شرکت های غنا » به این 
نتیجه دست یافت که ساختار تأمین مالی یک شرکت نقش کوچکی در فعالیت های اجتناب از مالیات یا مدیریت سود 
دارد. همچنین نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود که نظارت بر رفتار مدیریت با تکیه بر مکانیزم نظارت خارجی توسط 

صاحبان بدهی باعث کاهش مدیریت سود از طریق فعالیت های اجتناب از مالیات نخواهد شد.

3- فرضیه های پژوهش
فرضیه 1: اجتناب مالیاتی بر مدیریت سود تأثیر معناداری دارد.

فرضیه 2: مالکیت مدیریتی بر مدیریت سود تأثیر معناداری دارد.
فرضیه 3: مالکیت مدیریتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود اثر معناداری دارد.

4- متغیرهای تحقیق
4-1 متغیر وابسته: مدیریت سود

تعهدی  اقالم  برآورد  جهت  خود  مطالعات  در  دیگر  محققان  از  زیادی  شمار  و   )2011( آناند4  چون  محققانی 
اختیاری از مدل تعدیل شده جونز ارائه  شده توسط دچو5 و همکاران )1995( استفاده کرده اند. در این پژوهش نیز 
برای اندازه گیری متغیر وابسته )مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار( از مدل تعدیل شده 

جونز استفاده شده است.
برای محاسبه میزان مدیریت سود از معیار میزان قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری       محاسبه شده از طریق 
باشد،  این رقم کمتر  الگوی تعدیل شده جونز )دچو و همکاران، 1995( استفاده  شده است، بدین صورت که هرچه 

کیفیت سود نیز باالتر خواهد بود. الگوی مورداستفاده به صورت رابطه زیر می باشد:
فرمول)1(             

متغیر  ها به شرح زیر هستند:
ΔCAit :تغییر در دارایی  های جاری سال جاری نسبت به سال قبل

 ΔCASHit :تغییر در وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل
 ΔDCLit :تغییر در بدهی  های سال جاری نسبت به سال قبل

ΔSTDit :تغییر در حصه کوتاه مدت بدهی  های بلندمدت سال جاری نسبت به سال قبل
DEPit :هزینه استهالک دارایی های مشهود و نامشهود سال جاری

معادله)1(
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 که در این الگو داریم:
TACC: کل اقالم تعهدی که دوره t برای شرکت i وجود دارد.

TA: ارزش دفتری کل دارایی ها در ابتدای دوره
t-1 و t تغییرات درفروش خالص بین دو دوره :ΔSale

t-1 و t تغییرات در حساب های دریافتنی بین دو دوره :ΔRec
PPE: دارایی های ثابت و تجهیزات

پس از تخمین الگو، جمالت باقیمانده         به عنوان اقالم تعهدی اختیاری برای هرسال شرکت در نظر گرفته شده 
و به وسیله ی |DA| نشان داده  شده است.

4-2 متغیر مستقل:
 اجتناب مالیاتی

در این پژوهش برای محاسبه اجتناب مالیاتی از فرمول هانلون و هیتزمن )2010( استفاده شده است. هرچه مقدار 
نرخ مؤثر مالیات بیشتر باشد اجتناب مالیاتی کمتر و بر عکس.

فرمول)2(

                                      
ETR: نرخ مالیات مؤر بر اساس اصول پذیرفته شده ی حسابداری

t برای دوره زمانی i کل هزینه مالیاتی شرکت :TXT
t برای دوره زمانی i درآمد قبل مالیات شرکت :PI

مالکیت مدیریتی: مالکیت مدیریتی به عنوان درصد سهام متعلق به مدیران شرکت تعریف می شود. سطوح مالکیت 
مالکان  و  میران  بین  منافع  تضاد  اندازه گیری  برای  معیاری  به عنوان  می تواند  سطوح  این  است.  متفاوت  مدیریتی 
مورداستفاده قرار می گیرد )جنسن و همکاران، 1976(. مالکیت مدیریتی از تقسیم تعداد سهام متعلق به مدیران بر 

مجموع سهام به دست می آید.

4-3 متغیرتعدیل کننده:
مالکیت مدیریتی: مالکیت مدیریتی به عنوان درصد سهام متعلق به مدیران شرکت تعریف می شود. سطوح مالکیت 
مالکان  و  میران  بین  منافع  تضاد  اندازه گیری  برای  معیاری  به عنوان  می تواند  سطوح  این  است.  متفاوت  مدیریتی 
مورداستفاده قرار می گیرد )جنسن و همکاران، 1976(. مالکیت مدیریتی از تقسیم تعداد سهام متعلق به مدیران بر 

مجموع سهام به دست می آید.

4-4 متغیرهای کنترلی
اهرم مالی: اهرم مالی شرکت، از تقسیم مجموع کل بدهی های شرکت بر کل دارایی های آن به دست آمده است.

اندازه شرکت: در تحقیق از لگاریتم طبیعی خالص فروش، جهت سنجش اندازه شرکت استفاده می گردد.
مدل تحقیق:

معادله)2(

DA: مدیریت سود
ETR: نرخ موثر مالیاتی
MO: مالکیت مدیریتی

DER: اهرم مالی
SIZE: اندازه شرکت
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5- روش شناسی پژوهش
 این پژوهش از نوع کاربردي است و طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادي 

است. قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن از ابتدای 
سال 1391 و پایان آن انتهای سال 1395 می باشد. قلمرو موضوعی تحقیق، بررسی تأثیر مالکیت نهادی و تمرکز 
مالکیت بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود که در حیطه موضوعات مربوط به حسابداری بوده است. برای 

بررسی فرضیه های تحقیق از نرم افزار EViews استفاده شده است.
Anand

Dechow

6- جامعه و نمونه آماری
سال 1395  پایان  تا  سال 1391  زمانی  بازه  در  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  تمامی شرکت های 
به عنوان جامعه آماری این پژوهش، در نظر گرفته شده است. سپس نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب 
شده است. شرکت های انتخاب شده جهت آزمون فرضیه  های تحقیق، شرکت هایی هستند که الف( به لحاظ متفاوت 
بودن ساختار مالی از شرکت های واسطه گری مالی و سرمایه گذاری نباشند، ب( پایان سال مالی شرکت ها منتهی به 
پایان اسفند بوده است، ج( در قلمرو زمانی تحقیق، تغییر سال مالی نداده باشند و د( اطالعات مورد نیاز در دسترس 

بوده است.
 بدین ترتیب، تعداد 61 شرکت انتخاب و اطالعات مورد نیاز برای محاسبه متغیر  های از صورت  های مالی اساسی 
کدال(  )سایت  تهران  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  وب  گاه  و  نوین  ره آورد  نرم افزار  از  مرتبط  اطالعات  و  شرکت ها 

استخراج شده است.

7- یافته های پژوهش
از داده های 61 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی  با استفاده  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش که 

دوره های زمانی 1391 تا 1395 اندازه گیری شده اند.

جدول )1( آمار توصیفی

تعداد 
مشاهدات کشیدگی چولگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین متغیرهای 

تحقیق

305 3.049273 -0.04167 اهرم مالی 0.636871 0.638041 1.188909 0.183621 0.171607

اندازه  12.02560 11.98698 14.41137 10.39566 0.603220 0.605627 4.766915 305
شرکت

305 19.84253 3.672359 0.0000026 10-2.15E 0.000022 0.00000057 مدیریت  0.0000014
سود

305 6.000760 0.640085 0.182605 -0.67546 اجتناب  0.148637 0.125305 0.861862
مالیاتی

305 32.53351 5.496126 0.115332 0 0.810000 0 0.023449 مالکیت 
مدیریتی
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جدول )2( نتایج آزمون پایایی

جدول )3( نتایج آزمون هم خطی

جدول )4( نتایج آزمون F لیمر و هاسمن

پایایی  لوین و چاو  لین،  پایایی  آزمون  از  استفاده  با  نتایج رگرسیون  بودن  از کاذب  برای جلوگیری 
متغیرهای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون  فوق در جدول زیر ارائه شده است.

برای جلوگیری از کاذب بودن نتایج رگرسیون با استفاده از آزمون همبستگی1 ، هم خطی بین متغیرهای مستقل 
مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون  فوق در جدول زیر ارائه شده است.

نتایج آزمون هم خطی نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل مشکل هم خطی کامل وجود ندارد. الزم به ذکر 
است که هم خطی ناقص و ضعیف بین متغیرها امری طبیعی است.

با استفاده از آزمون F لیمر، امکان اینکه بتوان از رگرسیون پانل دیتا استفاده کرد یا خیر؟ مورد بررسی قرار گرفته 
است و همچنین نوع اثرات بین مقاطع مورد با استفاده از آزمون هاسمن بررسی شده است. نتایج آزمون های فوق در 

جدول زیر ارائه شده است.

نتیجه سطح معنی داری آماره متغیرهای تحقیق

پایا 0.0000 -11.5328 اهرم مالی

پایا 0.0000 -23.0292 اندازه شرکت

پایا 0.0000 -81.4731 مدیریت سود

پایا 0.0000 -40.2068 اجتناب مالیاتی

پایا 0.0000 مالکیت مدیریتی -  195.448 

مالکیت مدیریتی* 
اجتناب مالیاتی

مالکیت 
مدیریتی

اجتناب 
مالیاتی اندازه شرکت اهرم مالی متغیرهای مستقل

-0.04 -0.18 -0.01 0.36 1.00 اهرم مالی

-0.10 -0.18 0.03 1.00 0.36 اندازه شرکت

0.06 -0.04 1.00 0.03 -0.01 اجتناب مالیاتی

0.70 1.00 -0.04 -0.18 -0.18 مالکیت مدیریتی

1.00 0.70 0.06 -0.10 -0.04 مالکیت مدیریتی* اجتناب مالیاتی

1( زمانی که از روش پانل دیتا استفاده می شود نمی توان از آماره تورم )VIF( استفاده نمود بنابراین از آزمون همبستگی استفاده شده است.

نتیجهسطح معنی داریآماره

استفاده از روش پانل دیتا1.6903300.0031آزمون F لیمر

وجود اثرات تصادفی2.9025620.7150آزمون هاسمن
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جدول )5( نتایج فرضیه های تحقیق

شکل )1( نتایج آزمون جارک-برا

جهت بررسی فرضیه تحقیق از آزمون رگرسیون پانل دیتا استفاده شده است که نتایج این آزمون در 
جدول زیر ارائه شده است.

* متغیر وابسته: مدیریت سود
بر اساس جدول باال متغیرهای مالکیت مدیریتی* نرخ مؤثر مالیاتی و اندازه شرکت بر مدیریت سود تأثیر معنادار 
دارند. با توجه به عالمت ضریب رگرسیون می توان گفت که مالکیت مدیریتی* نرخ مؤثر مالیاتی و اندازه شرکت بر 
مدیریت سود دارد؛ یعنی با افزایش )کاهش( مالکیت مدیریتی* نرخ مؤثر مالیاتی و اندازه شرکت؛ مدیریت سود کاهش 

)افزایش( می یابد. همچنین مقدار ثابت معادله هم معنی دار است و در معادله نهایی وارد می شود.
 نتایج حاصل نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% فقط فرضیه سوم مورد پذیرش قرار می گیرد یعنی مالکیت 
مدیریتی بر رابطه نرخ مؤثر مالیاتی و مدیریت سود تأثیر منفی و معناداری دارد؛ که می توان گفت مالکیت مدیریتی 

باعث می شود اجتناب مالیاتی تأثیر مثبتی بر مدیریت سود داشته باشد.
 با توجه به جدول باال مقدار آماره دوربین واتسون حاکی از عدم وجود مشکل خود همبستگی است. همچنین بر 
اساس احتمال آماره F (F˂0.05) معادله رگرسیون در کل معنادار می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده ی مدل برابر 
0.35 می باشد که نشان می دهد 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته، قابل استناد به تغییرات متغیرهای مستقل و 
کنترلی می باشد و بقیه تغییرات متغیر وابسته، ناشی از تغییرات سایر عوامل می باشد که در اینجا نادیده گرفته شده اند.

نتیجه تأثیرسطح معنی داریآماره  tضریب رگرسیونمتغیرهای مستقل

بی معنی 1.7516100.0809-0.00000022-نرخ مؤثر مالیاتی

بی معنی 1.3214940.1873-0.00000033-مالکیت مدیریتی

مالکیت مدیریتی*نرخ 
2.8541180.0046-0.0000026-مؤثر مالیاتی

معنی دار

بی معنی 0.000000670.5865490.5579اهرم مالی

معنی دار10.793460.0000-0.00000094-اندازه شرکت

معنی دار0.00001211.471580.0000مقدار ثابت

33.96384آماره 0.362227Fضریب تعیین

0.000سطح معنی داری 0.351562Fضریب تعیین تعدیل شده

1.616064آماره دوربین واتسون
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نتایج حاصل از بررسی نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی نشان می دهد که توزیع باقیمانده ها نزدیک به 
نرمال است. از طرفی طبق قضیه حد مرکزی از آنجایی که تعداد مشاهدات زیاد است می توان گفت که توزیع باقیمانده 

شبیه به نرمال بوده و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

8- نتیجه گیری
همان طور که قباًل بیان شد هدف تحقیق بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود و اثر تعدیل گر مالکیت 
نتایج تحقیق نشان داد که  بهادار تهران بود که  اوراق  بر رابطه آن ها در شرکت های پذیرفته شده بورس  مدیریتی 
اجتناب مالیاتی و مالکیت مدیریتی تأثیر معناداری بر مدیریت سود ندارند. دیگر نتایج تحقیق نشان داد که مالکیت 
مالکیت  می توان گفت  بنابراین  دارد؛  معناداری  و  منفی  تأثیر  مدیریت سود  و  مالیاتی  مؤثر  نرخ  رابطه  بر  مدیریتی 
مدیریتی باعث می شود اجتناب مالیاتی تأثیر مثبتی بر مدیریت سود داشته باشد. با توجه به نتیجه تحقیق می توان 
گفت که مدیریت سود واقعی می تواند جایگزینی برای اجتناب مالیاتی جهت رفع نیاز نقدینگی باشد و شرکت-های 
با مشتریان عمده که کمتر در مدیریت سود واقعی درگیر هستند، به فعالیت های اجتناب مالیاتی بیشتر به منظور 
رفع نیاز نقدینگی خود متوسل شوند، بنابراین، مدیریت سود واقعی مشوق های کمتری جهت مشارکت در برنامه ریزی 
مالیاتی به منظور ایجاد وجه نقد و کاهش بحران مالی آتی فراهم می نماید بنابراین می توان گفت که اجتناب مالیاتی 

تأثیر معناداری بر مدیریت سود ندارد.
از جمله  برای سایر ذینفعان شرکت  باقیمانده  نقد  در شرکت ها، پرداخت مالیات منجر به کاهش سود و وجوه 
سهامداران می شود، چرا که طبق ساختار نظام مالیاتی، شرکت ها موظف اند قبل از هرگونه تصمیم در رابطه با سود 
اکتسابی خود، سهم دولت را از این سود محاسبه، کسر و پرداخت نمایند. از این روی به طور طبیعی این انگیزه وجود 
دارد تا شرکت و سهامداران آن اقداماتی را برای اجتناب از پرداخت مالیات انجام دهند تا بدین منظور به هدف اصلی 
خود که حداکثر کردن منافع سهامداران می باشد، نایل گردند؛ اما مدیران ممکن است فعالیت های اجتناب مالیاتی را 
برای کسب منافع خود به انجام برسانند که لزوماً منافع سهامداران را در پی ندارد. به بیان دیگر، معامالت پیچیده ی 
مالیاتی که به منظور پوشاندن درآمد از مقامات اجرایی و دولت به کار می روند، می تواند سهامداران را از نظارت دقیق 
مدیران با هدف محدود کردن اقدامات فرصت طلبانه مدیران باز دارد. این پیچیدگی و ابهامات عمدی صورت گرفته 
به منظور مبادرت به اقدامات متهورانه، زمینه را برای مدیران فراهم می کند تا با اقدامات فرصت طلبانه خود، به هزینه 
سهامداران به سودجویی هایی دست بزنند. از این روی، به نظر می رسد که مدیران با استفاده از ساختارهای پیچیده 
اجتناب مالیاتی بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه خود را پنهان سازند؛ بنابراین می توان از یک سوی وجود تضاد منافع 
بین دولت و سهامداران و از سوی دیگر، وجود تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران را به عنوان دو انگیزه ی اساسی 
اجتناب مالیاتی در شرکت ها برشمرد؛ بنابراین مالکیت مدیریتی باعث افزایش اجتناب مالیاتی و به دنبال آن افزایش 

مدیریت سود می شود.
از تحقیق به مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران و مأموران مالیاتی پیشنهاد  نتایج حاصل  به  با توجه 
می شود که اجتناب مالیاتی را به عنوان عامل مؤثر بر مدیریت سود در نظر نگیرند زیرا معموالً این دو ابزار می توانند 
جایگزین هم شوند و تأثیر بر هم نداشته باشند. از طرفی در شرکت هایی که مالکیت مدیریتی وجود دارد اجتناب 
مالیاتی می تواند عامل مؤثر و مثبتی بر مدیریت سود باشد زیرا مالکان مدیریتی از اجتناب مالیاتی به عنوان ابزاری 

برای مدیریت سود استفاده می کنند.
برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود که مالکیت نهادی، مالکیت سهامداران خصوصی و مالکیت خانوادگی را به 

عنوان عامل تعدیل گر رابطه اجتناب مالیاتی با مدیریت سود بررسی شود.
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معیارهای اجتناب از مالیات شرکت ها

محمدرضا شورورزی1
مجید فرزان مهر2

جواد دجالنی3

چکیده
بحث اجتناب و فرار مالیاتی، نحوه اندازهگیری و عوامل مؤثر بر آن بسیار مهم است. نحوه برآورد سود مشمول 
مالیات یا به عبارت دقیقتر، تفاوت دفتری مالیات و پرداختهای مالیاتی ازجمله عواملی هستند که از طریق آن اجتناب 
بر ساختار  مالیاتی، منطبق  برنامه ریزی  ایجاد چارچوبی در خصوص  به منظور  نمود.  اندازهگیری  را می توان  مالیاتی 
تحقیقات تجربی در زمینه اجتناب از مالیات و تهور مالیاتی، پوشش مالیاتی و اجتناب از مالیات و ارتباط آن با مفهوم 
برنامه ریزی مالیات موردتوجه است. معیار های تجربی در این ساختارها بررسی و چند معیار انتخاب شدند. با این هدف، 
چهار معیار با توجه به اطالعات مالی و مالیاتی 63 شرکت ذیل عنوان نمونه قرار گرفت. آزمون همگنی واریانس های 
لوین نشان می دهد فرضیه همگنی انحرافات با p_value بزرگ تر از 0/5 برقرار نیست که قابلیت تفسیر نتایج جدول 
ANOVA را فراهم می کند. آماره F رقم 3/621 است که به طور بااهمیتی در سطح 5% معنادار است و بدین معنی 
است که میانگین های چهار معیار موردبررسی به طور بااهمیتی متفاوت از یکدیگر هستند به عالوه تفاوت میانگین ها 
ناشی از خطای نمونه گیری نیست بنابراین تفاوت معناداری میان معیارهای اجتناب مالیاتی موردبررسی وجود دارد 
و معیارها در توجه به جوانب متفاوت اجتناب مالیاتی یکسان نیستند. در خصوص متفاوت بودن معیارها از یکدیگر 
نتایج پس آزمون نشان داد تفاوت میانگین میان معیارها در سطح 5% به طور بااهمیتی معنادار نیست؛ البته قابل توجه 
خواهد بود که نسبت مالیات پرداختی به جریان نقد عملیاتی به طور بااهمیتی متفاوت از نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی و 

نقدی است و متفاوت از نسبت هزینه مالیات به جریان نقد عملیاتی نیست.

کلیدواژه ها: مالیات بر درآمد شرکت ها، اجتناب مالیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی، فرار مالیاتی

1( دانشیار گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، خراسان رضوی
2( حسابرس ارشد مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور، خراسان رضوی

dejlanijavad00@yahoo.com ،3( دانشجوی دکتری حسابداری و حسابرس ارشد مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور، خراسان رضوی
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1. مقدمه
اجتناب مالیاتی یک نوع سوءاستفاده رسمی از قوانین مالیاتی است و با یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در 
قوانین مالیاتی یا تالش در جهت یافتن راه های قانونی به منظور کاهش میزان مالیات پرداختی مرتبط است )ضیایی 
بیگدلی، 1383(. البته تاکنون هیچ گونه تعریف جامع و قابل قبولی از اجتناب مالیاتی در ادبیات حسابداري صورت 
نگرفته است. با توجه به سطح وسیعی از تعاریف مطرح شده در این زمینه اجتناب مالیاتی بیانگر یک استراتژي مستمر 
از آن جمله  قانونی است که  فعالیت های کاماًل  استراتژیک است که دربرگیرنده  برنامه ریزی مالی  پایدار درزمینه  و 
می توان به هدایت منابع واحد تجاري در جهت فعالیت های معاف از مالیات ازجمله سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، 
مطرح کردن معامالت و رویدادها در یک محدوده زمانی معین جهت استفاده از مزایاي مالیاتی و استفاده از روش های 
حسابداري که صرفه جویی مالیاتی )پوشش مالیاتی( بیشتري ایجاد می کنند، اشاره نمود. فعالیت های اجتناب از مالیات 
به سوی دولت شناخته  می شود، که  از سهامداران  نقد  انتقال وجه  از  براي جلوگیري  تحت عنوان شیوه هایی  اساساً 
این امر افزایش ارزش شرکت را نیز در بر خواهد داشت. مسئله ایجادشده در این رابطه این است که اجتناب مالیاتی 
همیشه به نفع سهامداران نیست و مدیران فرصت طلب ممکن است به بهانه اجتناب مالیاتی منابع را در جهت منافع 
افزایش هزینه های سهامداران و درنتیجه موجب فزونی  این موضوع موجب  نمایند، که  برداشت  یا  شخصی هدایت 

مخارج اجتناب مالیاتی به منافع آن  می شود )رضایی، قنایی نژاد، 1391(.
در مقابل اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی قرار می گیرد. تمایز بین این دو مفهوم به قانونی و غیرقانونی بودن رفتار 
مؤدیان مربوط  می شود. به طورکلی فرار مالیاتی یک نوع تخلف غیرقانونی و غیررسمی است و شامل تحریف عمدي 
اطالعات و فریبکاري است. در قانون براي فرار مالیاتی در صورت مشخص شدن آن جرائمی تعیین شده درحالی که 
اگر فعالیت های تجاري باانگیزه اجتناب مالیاتی انجام شود، محاکم قضایی و هیئت های حل اختالف نمی توانند آن 
فعالیت های تجاري را باطل اعالم نمایند. زیرا قوانین محدودکننده ای درزمینه اجتناب از پرداخت مالیات وجود ندارد 
و معامالت انجام شده واقعی بوده و حتی اگر در جهت اجتناب مالیاتی هم باشد نمی توان آن را باطل اعالم نمود. با 
توجه به فقدان محدودیت های قانونی تنها موردي که می تواند از اجتناب مالیاتی جلوگیري نماید، در پاسخ به این 
پرسش است که آیا اجتناب از پرداخت مالیات در حدود قانون و بدون در نظر گرفتن جنبه های اخالقی آن قابل قبول 
است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا چیزي به نام غیراخالقی بودن در مورد اجتناب از پرداخت مالیات وجود دارد یا خیر؟ 
جنبه های غیراخالقی )فرصت طلبی مدیران( بخشی از این موضوع بوده که از نمادهاي این غیراخالقی بودن، اجتناب 

از پرداخت مالیات از طریق تقلب است.
همان طور که اشاره شد تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن 
رفتار مؤدیان مربوط می شود. فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است؛ وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش 
درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود امتناع کند، نوعی عمل 
غیررسمی و غیرقانونی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگاه می دارد؛ اما در اجتناب 
از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود. اجتناب از مالیات از ضعف در قانون مالیات ها نشاءت می گیرد. 
در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، به دنبال راه های گریز می گردد. در اجتناب از مالیات، مؤدی 
تمامی مبادالت خود را با جزئیات آن البته به  مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چراکه او الزاماً 
شکل غیرواقعی، شناسایی و ثبت می کند، درواقع فعاالن اقتصادی تالش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را با استفاده از 
روزنه های قوانین مالیاتی و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود کاهش دهند. البته ازآنجاکه اجتناب از پرداخت مالیات 
از مالیات  به عبارت دیگر، اجتناب  از فرار مالیاتی در معرض دید است؛  ازاین رو بیشتر  قانونی است،  فعالیتی به ظاهر 
به نوعی سوءاستفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در 
قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند؛ بنابراین 
اجتناب مالیاتی، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی شخص با استفاده کامل از ظرایف قانونی است، اما تقلب یا 
فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خالف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد فروش کاال و خدمات و 

همچنین کسور مربوط است که بالتبع در تنظیم اظهارنامه مالیاتی خودنمایی می کند.
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2. معیارهای اجتناب از مالیات شرکت ها
باید در انتخاب معیارهای تجربی که برای نشان دادن اجتناب مالیاتی شرکت ها استفاده می شوند دقت کرد چراکه 
طراحی تحقیقات تجربی معتبر باید به گونه ای باشد که به طور مؤثر و کاربردی ساختار تئوری پژوهش را شرح و بسط 
دهد )لیبی، بلوم فیلد و نلسون، 2002(. دست یابی به نتایج معتبر و قابل اتکا بستگی به فهم کامل مواردی ازجمله 
تعریفی که از معیارهای تجربی ارائه می شود و نقاط قوت و نیز محدودیت های آن ها دارد )هانلون و هیتزمان، 2010(.

ازآنجایی که ساختارهای نظری اجتناب مالیاتی باهم متفاوت است، لذا معیارهای متفاوت نیز باید بر این اساس 
مورد ارزیابی قرار گیرند که تا چه حد می توانند ساختار برنامه های مالیاتی را به نمایش بگذارند. برخی از معیارها در 
نمایش جنبه ی فرار مالیاتی مؤثر هستند درحالی که برخی دیگر به شکل بهتری می توانند نشان دهند چگونه و از چه 
شیوه های متفاوتی برای کاهش آشکار مالیات استفاده شده است1. عالوه بر این، معیارهایی که عموماً قادر به بررسی و 
کنکاش حوزه های ویژه ی اجتناب مالیاتی هستند، ممکن است تحت عدم جانب داری و قضاوت نادرست قرار بگیرند. 
برای مثال، ممکن است معیارهای ارزیابی مدیریت سود به جای مشوق های برنامه ریزی مالیاتی در نظر گرفته شود. 
یکی دیگر از معیارهای ارزیابی، برنامه ریزی مالیاتی دارای انطباق یا فاقد انطباق است. در مواردی که شرکت ها به طور 
هم زمان درآمد دفتری و مالیاتی خود را رو به پایین هدایت می کنند تا مالیات خود را کاهش دهند، اغلب معیارهای 
فاقد انطباق مانند نرخ مؤثر مالیات و تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی کاربرد چندانی نخواهند داشت. این موضوع باعث 
ایجاد مشکالتی خواهد شد به ویژه زمانی که شرکت های نمونه در تحقیق با قوانین ضعیفی در حوزه ی حسابداری مالی 
مواجه باشند )مانند شرکت های خصوصی(. در این حالت، ممکن است شرکت ها بیشتر تمایل داشته باشند از شیوه های 
 )GAAP( دارای انطباق برای اجتناب مالیاتی استفاده کنند، زیرا درمی یابند اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی
به طور عام و بخش مربوط به نرخ مؤثر مالیاتی به طور خاص، ارتباط اندکی با ذینفعان داخلی و خارجی آن ها دارند 

)کلوید، پرت و استاک، 1996(.
بسته به تعریف خاصی که از یک معیار ارائه می شود، برای مثال با توجه به صورت و یا مخرج کسر در نرخ مؤثر 
مالیاتی و یا ویژگی دائم یا موقت بودن در مورد تفاوت درامد دفتری و مالیاتی، نتایجی که به دست می آید می تواند 
متفاوت باشد که فهم و درک دلیل این امر از اهمیت باالیی برخوردار است. عالوه بر این، برخی متغیرها به راحتی برای 
اندازه ی  نیازمند اطالعات خاصی هستند که  نمونه های شرکتی بزرگ قابل محاسبه هستند، درحالی که برخی دیگر 
نمونه یا بازه ی زمانی را محدود می کند. برخی معیارهای حسابداری بر اساس ویژگی های موجود در اصول حسابداری 
مانند  از آن ها در محیط های دیگر  استفاده  باعث می شود  تعریف شده اند که  ایاالت متحده  پذیرفته شده عمومی در 
است  ممکن  استانداردها  و  برخی شاخص ها  از  استفاده  همین طور  باشد.  همراه  دشواری هایی  با  اروپایی  کشورهای 
محدود به شرکت هایی شود که دارای ساختارهای قانونی و سازمانی خاصی باشند. برای مثال، الزامات گزارشگری و 
درنتیجه دسترسی اطالعات ممکن است با توجه به شکل قانونی شرکت ها متفاوت باشد )هانلون و هیتزمن، 2010 و 

دیچو؛ همکاران، 2010(.
برای روشن شدن بیشتر این موضوع که استفاده از معیارهای متفاوت به محیط بستگی دارد، در ادامه ی این بخش 
به مزایا و معایب معیارهایی پرداخته می شود که به طور رایج مورداستفاده قرار می گیرند. جداول پیشین و پسین شرح 
مفصلی از 20 معیار اجتناب مالیاتی در اختیار قرار می دهد که امروزه مورداستفاده قرار می گیرند. تفاوت ها، مزایا، 
محدودیت ها و نیز اطالعات موردنیاز برای هرکدام از این معیارها مورد ارزیابی قرارگرفته است. در گام بعدی سعی 
شده بر اساس این ارزیابی اولیه و مباحثی که پیش تر بدان اشاره شد تا حد امکان هر شاخص با توجه به چارچوب 

نظری که برای برنامه ریزی مالیاتی پیشنهادشده دسته بندی شود.

1) “broad measures” of tax avoidance
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3-1. نرخ مؤثر مالیاتی1 
برای  و  ارتباط می دهند  مالیات  پرداخت  در  آن  توانایی  به  را  مالیاتی شرکت  مسئولیت  مالیاتی،  مؤثر  نرخ های 
مشخص کردن مسئولیت مالیاتی نسبی در بین شرکت ها استفاده می شوند )رگو، 2003(. معیارهایی که بر پایه ی نرخ 
مؤثر مالیاتی هستند از طریق تقسیم میزان بدهی مالیاتی تخمینی شرکت )صورت کسر( بر میزان سود قبل از کسر 
مالیات یا جریان وجوه نقدی محاسبه می شود )مخرج کسر(. برای فهم کامل نتیجه گیری های احتمالی از این معیارها 
ضروری است توجه شود صورت و مخرج کسر بیانگر چه هستند و چه نوعی از اجتناب مالیاتی را نشان نمی دهند و 
شامل نمی شوند )هانلون و هیتزمن 2010(. واضح است که تفاوت متغیرهای ETR گوناگون در این است که چه 
 GAAP چیزی را به عنوان بدهی مالیاتی در صورت مخرج در نظر بگیرند. برخی از نرخ های مؤثر مالیاتی که بر پایه ی
هستند جمع کل را در نظر می گیرند، به معنی مالیات جاری به عالوه ی مالیات انتقالی به دوره های آتی. حال آنکه 
برخی دیگر تنها مالیات جاری را در نظر می گیرند. در برخی موارد دیگر، مالیات نقدی پرداخته شده در صورت کسر 
قرار می گیرد و نرخ مؤثر مالیات محاسبه می شود )نرخ مؤثر مالیاتی نقدی(. با توجه به افق زمانی مربوطه، می توان نرخ 

مؤثر مالیاتی را به صورت سالیانه و یا از جمع چندین سال به دست آورد )نرخ مؤثر بلندمدت(.

1-3-1. نرخ مؤثر مالیات نقدی و اصول پذیرفته شده ی حسابداری
نرخ مؤثر مالیاتی برمبنای اصول پذیرفته شده حسابداری2 به شکل زیر تعریف می شود، جمع مبلغ مالیات بر درآمد 
تقسیم بر سود حسابداری قبل از کسر مالیات. ازآنجایی که مبلغ کل مالیات در صورت کسر نشان دهنده ی مجموع 
مالیات جاری و انتقالی به دوره های آتی هست، GAAP ETR تحت تأثیر هیچ کدام از استراتژی های مالیاتی که 
هزینه ی مالیات را به دوره های بعدی انتقال دهد قرار نمی گیرد. شیوه ی دیگری که برای تعریف نرخ مزبور استفاده 
می شود، تنها هزینه ی مالیات جاری را در صورت کسر وارد می کند )Current GAAP ETR( که استراتژی های 
انتقالی را نیز در برمی گیرد؛ بنابراین، نرخ مؤثر مذکور بر حسابداری تأثیر می گذارد، درحالی که نرخ مؤثر مالیاتی جاری 
تنها در صورتی بر درآمدهای حسابداری تأثیر می گذارد که اقالمی که بر نرخ مؤثر مالیاتی جاری مؤثر هستند، نوعی 

تفاوت موقت نباشند )هانلون و هیتزمن، 2010(.
همان طور که پیش تر اشاره شد، استفاده از صورت های مالی برای به دست آوردن هزینه های مالیاتی خطر تخمین 
زیاد و یا خطر در نظر گرفتن هزینه ی مالیاتی تخمینی به عنوان مالیاتی که پرداخت شده است را در بردارد. این مبحث 
ممکن است در مورد حسابداری اقالمی نظیر کسورات مالیاتی بزرگ برای اختیار خرید سهام، اندوخته های ارزیابی یا 

ذخایر احتیاطی مالیاتی اتفاق بیافتد.
یکی دیگر از شیوه های تخمین وضعیت اجتناب مالیاتی شرکت با استفاده از GAAP ETR، محاسبه ی نرخ مؤثر 
مالیاتی تفاضلی است. این معیار تفاوت بین نرخ مالیاتی مصوب قانونی و نرخ مؤثر حسابداری شرکت را نشان می دهد. 
باشد، اجتناب مالیاتی بیشتری دربر خواهد  قانونی کمتر  به نرخ مالیات  هرچه نرخ مؤثر حسابداری شرکت نسبت 
از نرخ مالیاتی مصوب یکسانی برای تمام شرکت های نمونه استفاده شود، مقایسه ی  داشت. مشخص است که اگر 

نرخ های مؤثر حسابداری مستقیماً منتج به نتایج مشابهی می شود )هانلون و هیتزمن، 2010(.
نرخ مؤثر نقدی به این صورت تعریف می شود، مالیات بر درآمد نقدی پرداخت شده برحسب سود دفتری شرکت 
قبل از کسر مالیات. نرخ های مؤثر نقدی برخالف نرخ های مؤثر حسابداری، بر حسابداری درآمدها تأثیر ندارند و تحت 
تأثیر تغییرات در حسابداری اقالم تعهدی قرار نمی گیرند. بااین حال استراتژی های انتقالی را در برمی گیرند. در بررسی 
ساالنه، اگر مالیات نقدی پرداخت شده شامل مالیات بر درآمد دوره های زمانی متفاوت باشد ممکن است، صورت و 
مخرج نرخ مؤثر نقدی متفاوت باشند )هانلون و هیتزمن، 2010(. یکی از مزایای استفاده از مالیات نقدی در صورت 

1) Variants of Effective Tax Rates
2) The GAAP ETR
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کسر این است که منافع مالیاتی را صرف نظر از شیوه عمل دفتری در مورد درامد در نظر می گیرد، مانند پیامدهای 
مالیاتی اختیار خرید سهام کارکنان. عالوه بر این نرخ مؤثر نقدی برخالف نرخ مؤثر حسابداری، تحت تأثیر ذخایر 

مالیاتی یا اندوخته های ارزیابی قرار نمی گیرد )دیرینگ، 2008(.
هزینه ی مالیات )مالیات نقدی پرداخت شده( در صورت نرخ مؤثر حسابداری در اغلب پژوهش ها نشان دهنده ی 
هزینه ی مالیات جهانی است )مالیات نقدی پرداخت شده در سراسر جهان(؛ بدین معنی که بدهی مالیاتی تخمین 
زده شده تنها محدود به مالیات دولت فدرال نمی شود بلکه شامل مالیات محلی، ایالتی و خارجی نیز می شود. توجه به 
این موضوع برای جلوگیری از تناقض بین صورت و مخرج کسر اهمیت باالیی دارد به ویژه در مورد شرکت های بزرگ 
چندملیتی که اقدام به تجارت و درنتیجه پرداخت مالیات در حوزه های متفاوت قضایی می کنند. به طورکلی می توان 
گفت که اطالعات موجود در صورت های مالی تنها امکان محاسبه ی موارد زیر را فراهم می سازد، نرخ مالیات جهانی 
بر درآمد جهانی، نرخ مالیات فدرال بر درآمد داخلی، یا نرخ مالیات خارجی بر درآمدهای خارجی. به عبارت دیگر این 
محاسبات ساده )مربوط به نرخ مؤثر مالیاتی( تنها می تواند به خوبی در مورد صورت یا مخرج کسر اطالعاتی به دست 

دهد )دیرینگ و لیندزی، 2009(.
توجه بیشتر به مخرج کسر نشان می دهد که هر دو نرخ مؤثر نقدی و حسابداری، از سودهای حسابداری قبل 
از کسر مالیات استفاده می کنند و درنتیجه تنها می توانند اجتناب مالیاتی فاقد انطباق را نشان دهند. بدین معنی 
که معیارهای نرخ مؤثر مالیاتی، تنها آن دسته از اقدامات اجتناب مالیاتی را نشان می دهند که بین درآمد دفتری و 
مشمول مالیات تفاوت ایجاد می کنند؛ بنابراین، نرخ های مؤثر مالیاتی هیچ کدام از استراتژی های مالیاتی انطباق را 
دربر نمی گیرد که در آن از مالیات با گزارش گری درآمدهای حسابداری و درآمدهای مشمول مالیات کمتر اجتناب 
می شود. برای مثال، نرخ های مؤثر مالیاتی قادر به نشان دادن مزایای مالیاتی ناشی از تغییرات اهرمی یا بهره های معاف 
از مالیات نیست )برنارد، 1984(. این موضوع به ویژه زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که شرکت های موردبررسی 
خصوصی باشند. باور عمومی بر این است که شرکت های خصوصی بیشتر از شرکت های دولتی از برنامه ریزی مالیاتی 
دارای انطباق استفاده می کنند چراکه آن ها با هزینه های گزارش گری مالی کمتری مواجه هستند. به طور خالصه و با 
توجه به مطالعاتی که پیرامون شرکت های خصوصی انجام گرفته می توان گفت که وقتی از شاخص های رایج اجتناب 

مالیاتی استفاده می شود باید نتایج را با دقت بیشتری تفسیر و بررسی کرد )هانلون، میلز و سلمرد، 2007(.

2-3-1. نرخ های مؤثر مالیاتی بلندمدت
نقدی  مالیات  جمع  می کنند،  تعریف  زیر  به صورت  را  بلندمدت  نقدی  مؤثر  نرخ   ،)2008( همکاران  و  دیرنگ 
ماهیت  آن ها  ده سال.  در طول همان  مالیات  از کسر  قبل  درآمدها  تقسیم بر جمع  ده سال  در طول  پرداخت شده 
بلندمدت معیار را یکی از مزایای آن می دانند زیرا ناپایداری های سال به سال را در نرخ های مؤثر ساالنه برطرف می سازد 
و به شکل دقیق تری هزینه های مالیاتی صریح شرکت را در طول زمان نشان می دهد. به عالوه، نرخ های مؤثر بلندمدت 
باید قادر به در برگرفتن برگشتی های تعهدی های حسابداری باشد، پس باید نرخ های مؤثر ساالنه کمتر تحت تأثیر 
برای درآمد  بلندمدت همچنین معیاری  ازآنجایی که مخرج نرخ مؤثر  بااین حال،  قرار بگیرند.  اقالم تعهدی  مدیریت 
قبل از کسر مالیات حسابداری محسوب می شود، ممکن است این نگرانی به وجود بیاید که مدیریت باهدف افزایش 
درآمدها )بدون تأثیر بر روی مالیات پرداخت شده(، نرخ مؤثر مالیات را به سمت پایین سوق دهد. این نگرانی در مورد 
معیارهای بلندمدت کمی تقلیل می یابد زیرا شرکت هایی که موفق می شوند به طور دائم درامدهای دفتری قبل از کسر 
مالیات خود را بدون پرداخت مالیات اضافه رو به باال مدیریت کنند، بازهم اجتناب کننده ی مالیاتی محسوب می شوند 
)هانلون و هیتزمن، 2010(. دیرنگ، هانلون و میدو )2010(، در پژوهشی که پیرامون آثار مدیران ارشد بر اجتناب 
مالیاتی انجام داده اند، از جریان های نقدی مربوط به فعالیت ها در مخرج نرخ مؤثر بلندمدت استفاده می کنند )نسبت 
مالیات نقدی(. چنین شیوه ای این امکان را فراهم می کند که بتوان به شکل بهتری محرک های مدیریت درآمد مدیران 
را کنترل کرد که باعث تأثیر بر درآمدها قبل از کسر مالیات در مخرج نرخ های مؤثر معمول می شود. نکته ی حائز 
اهمیت دیگر در مورد نسبت مالیات نقدی این است که تا حدی امکان اندازه گیری اجتناب مالیاتی دارای انطباق را 

فراهم می سازد، حداقل در مواردی که استراتژی مالیاتی اصلی برمبنای اقالم تعهدی است.
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به طور خالصه، همان طور که هدف پژوهش دیرنگ و دیگران )2008(، ارزیابی میزان توانایی شرکت های آمریکایی 
در اجتناب از مالیات نقدی، الف( به طور مداوم در طول زمان و ب( به هر طریق ممکن بوده است، استفاده از معیارهای 
مربوط به نرخ مؤثر نقدی بلندمدت یا متغیرهای آن به نظر قابل درک می رسد. بااین حال، نرخ مؤثر نقدی بلندمدت 
تنها در محیط یک پژوهش توسعه یافته است و لزوماً نیازی نیست که در پژوهش های دیگر به عنوان معیار غالب برای 

اجتناب مالیاتی در نظر گرفته شود. اگرچه، نرخ های مؤثر بلندمدت رایج ترین معیار در تحقیقات انجام شده هستند.
را  نسبت  که  است  این  بلندمدت  مؤثر  نرخ های  تنظیم  شیوه های  از  دیگر  یکی  زمانی،  چارچوب  تغییر  به غیراز 
برمبنای میانگین صنعت یا اندازه ی نسبی شرکت در نظر بگیریم. براون و دریک )2012(، متوسط نرخ مؤثر نقدی 
مربوط  در صنعت  نقدی  مؤثر  نرخ  میانگین  تنظیم  برای  را  آن  و  می کنند  محاسبه  را  در طول سه سال  شرکت ها 
مورداستفاده قرار می دهند. همانند مدل دیرنگ و دیگران )2008(، هدف استفاده از بازه ی 3 ساله، کاهش خطاهای 
آماری بوده است. هدف از قرار دادن مبنای نسبت برحسب میانگین صنعت مربوط در نظر گرفتن این احتمال است 
که فرصت های اجتناب مالیاتی ممکن است با عضویت در صنعت رابطه ی نزدیکی داشته باشند؛ بااین حال نتایجی 
که دیرنگ و همکاران به دست می آورند نشان می دهد که شرکت ها در هر صنعت خاص نیز از شیوه های متفاوتی 
برای برنامه ریزی مالیاتی استفاده می کنند. باالکریشنان و همکاران )2012(، عنوان می کنند آن دسته از شرکت ها 
اقدام به فرار مالیاتی می کنند که نسبت به اندازه و گستره ی شرکت یا صنعت خود میزان غیرمعمولی مالیات پرداخت 
می کنند؛ بنابراین، این پژوهش عالوه بر نرخ مؤثر سه ساله اندازه ی شرکت را هم مبنا قرار می دهد تا به طور کامل 

سطوح غیرمعمول برنامه ریزی مالیاتی را متمایز کند.
اگرچه این امر کمتر رایج است اما به کمک نرخ های مؤثر حسابداری جاری نیز می توان نرخ مؤثر بلندمدت را 
محاسبه کرد. برای مثال آیرز و همکاران )2009(، نرخ های مؤثر جاری در طول 5 سال متوالی را تجمیع نمودند. هدف 

از جمع بندی 5 ساله این است که صورت های مالی که درامدهای خود را کمتر یا بیشتر ذکر می کنند موازنه شوند.
توسط شولین و همکاران )2013(، رویکرد دیگری برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی مبتنی بر ETR ارائه شد، 
نام  به  به عنوان معیاری خاص  و  انباشته پنج ساله شرکت ها ترکیب شد  نقدی و حسابداری  نرخ مؤثر  به صورتی که 
و حسابداری  نقدی  مؤثر  نرخ  در  که  اثرات خطایی  که  بود  آن  گردید. هدف  مرکب1 مطرح  مالیاتی  اجتناب  معیار 
وجود داشته اند کاهش یابند. برای به دست آوردن معیار مزبور، نرخ های مؤثر نقدی و حسابداری به صورت دهک در 
هرسال مشاهده رتبه بندی شدند سپس رتبه متوسط در میان معیارها در دامنه بین صفر )اجتناب مالیاتی زیاد( و یک 

)اجتناب مالیاتی کم( محاسبه و استانداردسازی شده است.

3-3-1. تفاوت درآمد دفتری و مالیاتی2 
جمع )موقت به عالوه ی دائم( تفاوت درامد دفتری و مالیاتی، تخمینی است از تفاوت بین گزارش درآمد دفتری 
شرکت قبل از کسر مالیات و درآمد تخمینی مشمول مالیات آن. چنین خالئی در گزارش درنتیجه ی این امر پدید 
از  هرکدام  که  می کنند  استفاده  مالیاتی  و  مالی  حسابداری  برای  متفاوتی  قوانین  مجموعه  از  که شرکت ها  می آید 
مجموعه ها در پی تحقق اهداف متفاوتی است. اگر فرض کنیم که قوانین مربوط به حسابداری مالی و مالیاتی بسیار 
شبیه به هم باشند آنگاه شرکت ها به هنگام فرستادن گزارش مالی و مالیاتی خود با پایاپایی مالی مواجه می شوند. 
دلیل این امر آن است که گزارش افزایش درآمد می تواند هزینه های مالیاتی را افزایش دهد، درحالی که این موضوع 
نیز صدق می کند که وقتی درآمد کمتری به مقامات گزارش شود به همین میزان نیز باید به سهامداران گزارش شود 
)شاکفورد و شولین، 2001(. به هرحال تحقیقات نشان می دهد که در دهه ی 90 میالدی تفاوت درامد دفتری و مالیاتی 
افزایش چشمگیری داشت )مانزون و پلسکو، 2002( که نشان می دهد شرکت ها لزوماً همیشه نباید گزارش های مالی 

1) Composite tax avoidance measure (CTA)
2) book-tax difference (BTD)
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و مالیاتی خود را پایاپای کنند. بلکه به نظر می رسد شرکت ها این فرصت را دارند که درامد دفتری خود را برای نشان 
دادن عملکرد اقتصادی بهتر رو به باال مدیریت کنند و درعین حال درآمد مشمول مالیات خود را برای کاهش مسئولیت 

مالیاتی رو به پایین مدیریت کنند )مایدئو، 1997(.
به طورکلی در تحقیقات این دیدگاه اقتباس می شود که انتخاب های حسابداری مالی و مالیاتی شرکت ها به طور 
نسبی مستقل از یکدیگر هستند )لیتز، 2013(. با این دید، BTD باید اطالعاتی درباره ی رفتار اجتناب مالیاتی فراهم 
کند. بااین حال، BTD الزاماً اجتناب مالیاتی را به صورت مفهومی نشان نمی دهد، مخصوصاً اگر گزارش درامد دلیل 
اصلی BTD باشد. به دلیل اینکه نتایج مالیاتی موثق نسبت به مثاًل ویژگی های کیفی سود بسیار سخت تر به دست 
BTD است )هانلون و هیتزمن 2010(.  مالیاتی  مالیاتی مستندسازی مناسب بخش  می آیند، چالش مهم تحقیق 
به عالوه، وجود ویژگی های خاص شرکتِی مستقل از تهور مالیات یا گزارش گری دفتری می تواند استفاده از BTD را 

به عنوان شاخصی برای تهور مالیاتی پیچیده کند )ویلسن، 2009(.
طبق کالید )1995(، قابل توجه است که بااین حال مدارکی وجود دارند که بیان می کنند BTD مثبت و بزرگ 
می تواند به عنوان نشانه ای از اجتنابی مالیاتی باشد. با توجه به اینکه درامد مالیاتی و مالی مبتنی بر معامالت اقتصادی 
است، ممکن است مقامات مالیاتی تفاوت زیادی بین درامد دفتری و درامد مشمول مالیات را به عنوان نشانه ی احتمالی 
 BTD تهور مالیات ببینند و به بررسی بیشتری بپردازند. مایلز )1998(، پیش بینی کرد و دریافت که شرکت هایی با

بزرگ تر با تعدیالت حسابرسی پیشنهادی IRS بیشتری روبرو هستند.
دسایی )2003(، افزایش BTD را در طول دهه 1990 تحقیق و ادعا می کند که تفاوت درامد مالیاتی و دفتری 
به حسابداری مالی رایج مانند استهالک مربوط نمی شود، اما به فعالیت های پوشش مالیاتی مربوط می شود. دسایی 
و دارماپاال )BTD ،)2009 را به عنوان معیار معتبری برای پوشش مالیاتی بررسی کردند. با توجه به گراهام و تاکر 
)2006(، نویسندگان مجموعه ای از شرکت ها را با شرایط مزبور گردآوری کردند که در سال خاصی فعالیت پوشش 
مالیاتی داشته اند. با استفاده از یک مدل الجیت رابطه ی بین پوشش مالیاتی و BTD تخمین زده شد. BTD در 
سال-شرکت ایجاد پوشش مالیاتی گرایش به افزایش دارد. هلتزر )2009(، معیار محافظه کاری در حسابداری منتسب 
بزرگ  و  BTD مثبت  با  بیان می کند درحالی که شرکت ها  و  انتقال می دهد  مالیات ستانی  به محتوای  را  باسو  به 
محافظه کاری را در گزارش گری مالی به طور مشابه با دیگر شرکت ها نشان می دهند، به نظر می رسد در گزارش گری 

مالیاتی با محافظه کاری بیشتری درگیر هستند که در محتوای مالیاتی به عنوان تهور بیشتر قابل تفسیر است.
پوشش مالیاتی )ابزار متهورانه ای برای اجتناب از مالیات( اغلب BTD دائمی ایجاد می کند که BTD دائمی 
را برای برنامه ریزی مالیاتی و به عنوان معیاری مفید برای اندازه گیری تهور مالیاتی می دانند. ویلسون )2009(، طبق 
اطالعات دادگاهی و مطبوعات نمونه ای از شرکت های متهم به پوشش مالیاتی را شناسایی می کند و مدل پیش بینی 
نوع شرکت هایی که درگیر آن هستند را طراحی می کند. ضرایب تخمینی از رگرسیون لجستیک و تغییرات حاشیه ای 
در احتمال استفاده از پوشش مالیاتی بیان می کند که 1% افزایش در BTD احتمال درگیرشدن شرکت در پوشش 
مالیاتی مزبور را 2.78% افزایش می دهد. این یافته ها بیان می کنند که BTD بزرگ می تواند به عنوان نشانه ای از تهور 

مالیاتی باشد.
در یک مقاله ی دیگر، بلیالک )2012(، تحقیق قبلی را در مورد توانایی BTD موقت برای فراهم کردن اطالعات 
در مورد کیفیت سود گسترش داد. کار آن ها به تحقیق فعلی بابیان روش های جدید برای تقسیم شرکت ها طبق منبع 
با اجتناب  BTDs بزرگ کمک می کند. نتایج بلیالک بیان می کند که در مواردی که BTD مثبت موقت بزرگ 
مالیاتی )مدیریت سود( به وجود می آید، مقاومت درامدها و تعهدی ها در مقایسه با شرکت هایی با BTD مثبت بزرگ 

بیشتر )کمتر( است.

3. سازمان دهی معیارها درون یک چارچوب
بررسی  مالیاتی شرکت ها  برنامه ریزی  مفهومی  در چارچوب  مالیاتی  اجتناب  معیارهای  رایج ترین  این بخش  در 
می شوند. با فرض اینکه توصیف ساختار نظری، قضاوتی و همراه با محدودیت های مربوط به شاخص های تجربی است. 
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این رویه نشان دهنده راهنمای تصویری مفیدی است که معیارهای تجربی به احتمال زیاد دامنه خاصی از برنامه ریزی 
صریح مالیاتی را مانند اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی یا پوشش مالیاتی در برمی گیرد. شکل زیر ساختار مفهومی مربوط 

را عمدتاً با توجه به معیارهای معمول به کار گرفته شده در موضوع اجتناب مالیاتی، به تصویر می کشد.

شاخص های جای گرفته در چارچوب عبارت هستند از متغیرهای GAAP and cash ETR، تفاوت مالیات 
دفتری و تشخیصی )BTD(، بخش اختیاری تفاوت مالیات دفتری و تشخیصی )DD_BTD( برگرفته از دسایی 
و دراماپاال )2006(، تفاوت مالیات دفتری و تشخیصی دائمی )PermBTD(، بخش اختیاری دائمی تفاوت مالیات 
نشده  شناسایی  مالیاتی  مزایای  تغییرات   ،)2009( همکاران  و  فرانک  از  برگرفته   )DTAX( تشخیصی  و  دفتری 
)UTB(، احتمال استفاده از پوشش مالیاتی )Prob_Shelter( برگرفته از ویلسن )2009( و لیسوفسکی )2010( و 

فعالیت های پوشش مالیاتی واقعی برگرفته از ویلسن )2009(.
هدف از قرار دادن معیارهای خاص در زنجیره اجتناب مالیاتی نشان دادن احتمال قرار گرفتن آن ها در ساختار 
است.  تحقیق  خصوص  در  آن ها  سودمندی  درباره  تصویری  راهنمایی  کردن  فراهم  و  صریح  مالیاتی  برنامه ریزی 
انتهای چپ قرار می گیرند فرض شده است که دامنه  شاخص هایی مانند GAAP ETR و Cash ETR که در 
گسترده ای از اجتناب مالیاتی را به طور منطقی منعکس می کنند مانند اجتناب مالیاتی مشتمل بر فعالیت های متهورانه 
و غیر متهورانه )کاتز و همکاران 2013(. در مقابل معیارهای بیشتر متمایل به سمت راست، معیارهای مناسب تری 
برای اجتناب مالیاتی متهورانه هستند. برای درک مفهومی، هر معیار خاص که به سمت راست کشیده شده است 

به طور نسبی مشتمل بر نوع متهورانه تر برنامه ریزی مالیاتی است )لیتز، 2013(.
معیارهای قرارگرفته در سمت راست می توانند تحت تأثیر فعالیت های مرتبط با سمت چپ قرار گیرند به عنوان مثال 
BTDs احتماالً موقعیت کاماًل قانونی را منعکس می کنند )مانند تفاوت استهالک طبق ساختار حسابداری و قانونی؛ 
لیسفسکی، 2013(. همچنین به سادگی فعالیت پوشش مالیاتی بر ETRs می تواند اثر بگذارد. هرچند واقعیت این 
به طور  که  شناسایی شرکت هایی  در  می گذارد  اثر  معیارها  دیگر  بر  که  مالیاتی ای  پوشش  فعالیت  توانایی  که  است 
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دامنه  به روشنی  مقابل  در  نمی شود.  نقصان  دچار  می شوند  درگیر  خاصی  متهورانه  مالیاتی  برنامه ریزی  در  عمدی 
کاهش  متهورانه  مالیاتی  اجتناب  برای  شاخصی  به عنوان  را   BTD معیار  قدرت  که  متهورانه ای  غیر  فعالیت های 
می دهند قابل تشخیص نیستند )فیلیپ و همکاران، 2003(، مواردی که بیشتر در سمت چپ قرار می گیرند )مانند 
موارد مرتبط با RT یا پوشش مالیاتی( بااین حال همان طور که پیش تر استدالل شد پوشش مالیاتی معموالً فرض 
می شود که به BTDs دائمی منتج می شود که آن هم با تعدیالت حسابرسی IRS همبسته است. این موضوع بیشتر 
DD-BTD (DTAX) مقایسه می شود. چون منظور از معیار ETRs در سمت راست قرار می گیرد مانند وقتی که با
استخراج بخش اختیاری BTD (permanent BTDs) مرتبط با اجتناب مالیاتی متهورانه است، در سمت راست 

جای می گیرد )هانلون و هیتزمن، 2010(.
معیارهایی مانند DTAX یا UTB احتماالً ابتدا انواع اجتناب مالیاتی را ناشی از برنامه ریزی مالیاتی منعکس 
نامناسب  مالیاتی  موقعیت  با  مرتبط  یا غیرعادی ریسک  اختیاری  مالیاتی  اجتناب  مفهوم  با  می کنند همان طور که 
مربوط هستند )فرانک و همکاران، 2009(. معیار BTDs دائمی تعدیل شده و DTAX بیشتر به بخش متهورانه 
ارتباط معنی داری نشان می دهند )ویلسن،  با پوشش مالیاتی  چارچوب مفهومی گرایش دارند )بالیالک، 2012( و 
2009(. باالکریشنان و همکاران )2012( اثبات کردند که پوشش مالیاتی و DTAX احتماالً با انواع متهورانه اجتناب 
مالیاتی همبستگی دارند و همچنین اشاره می کنند که هیچ یک آرایش فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی را به طور کامل 

نشان نمی دهند.
طبق FIN 48 )تفسیر بیانیه 109 هیئت استانداردهای حسابداری(، برای ارزیابی پایداری قانونی هر موقعیت 
نامطمئن مالیاتی، در هنگام حسابداری مالیاتی UTBs می بایست منعکس کننده انواع تهور در اجتناب مالیاتی باشند 
)فیشرمن و همکاران، 2008(. هرچند UTBs احتماالً نه تنها در شرایط عدم اطمینان، موقعیت مالیاتی یک شرکت 
را بلکه مشوق های مدیریت سود را نیز )مدیریت تعهدی ذخایر مالیاتی( منعکس می کند. این معیار احتماالً به عنوان 
شاخصی برای دامنه گسترده تری از اجتناب مالیاتی نامناسب است )هانلون و هیتزمن، 2010(. تحقیق لیسفسکی 
و همکاران )2013(، از جای گذاری UTBs در میان معیارهای برنامه ریزی مالیاتی صریح حمایت می کند. آن ها از 
تحلیل های بیشتری در مورد توانایی ذخایر مالیاتی طبق FIN 48 به منظور انعکاس فعالیت پوشش مالیاتی و بیشتر 
شامل معیارهای معمول اجتناب مالیاتی (ETR, Cash ETR, BTD, permanent BTD, and DTAX) در 
محاسبات رگرسیونی خود بر معامالت قابل گزارش در خصوص UTBs انجام دادند. نتایج نشان داد که هیچ کدام از 
معیارهای اجتناب مالیاتی به استثنای UTB اطالعاتی در مورد درگیر شدن شرکت در فعالیت های پوشش مالیاتی 
دیگر  با  مقایسه  در  مالیاتی  باشد که ذخایر  داشته  این موضوع  بر  است داللت  آزمون ممکن  این  نمی کنند.  فراهم 
برای  مالیاتی است، درحالی که معیار مناسبی  فعالیت پوشش  برای  سنجه های موجود قوی ترین معیار در دسترس 
باال  رویکردهای  که  می شود  مالحظه  هرچند  نیست.  متهورانه  غیر  مالیاتی  اجتناب  مانند  گسترده تری  ساختارهای 
معیارهای مرتبط با فعالیت پوشش مالیاتی را که به خوبی فرض شده که فعالیت های مالیاتی متهورانه خاص را منعکس 

می کند ترتیب می دهد )هانلون و هیتزمن، 2010(.
در مقاله ای معاصر، هاچنز و رگو )2012(، شواهدی مقدماتی فراهم کردند که نشان می داد ذخیره های مالیاتی 
بزرگ تر مربوط به هزینه های سرمایه بزرگ تر هستند. نویسندگان از این فرض شروع کردند که اجتناب مالیاتی باید 
 UTBs گردش نقدی پس از مالیات را افزایش می دهد و درنتیجه اثر مثبتی بر ثروت سهام داران دارد. به دلیل اینکه
عدم اطمینان بیشتری را با توجه به موقعیت مالیاتی شرکت ها منعکس می کند، ممکن است سهامداران بازده بیشتری 
انتخاب  متنوعی  جایگزین  معیارهای  هنگامی که  به هرحال  باشند.  داشته  توقع  مالیاتی  ریسکی  موقعیت های  از  را 
می شود، هاچنز و رگو دیگر رابطه ی مثبتی نمی یابند. برای ETRs نقدی کمتر، رابطه ی با هزینه ی سرمایه منفی 
است. به عنوان توضیح، آن ها به شرایطی اشاره دارند که معیارهای اجتناب مالیاتی مانند نرخ مؤثر نقدی ریسک در 
معرض شرکت را در نظر نمی گیرد. ازاین رو، یافته های اولیه ی هانچز و رگو از ترتیب بندی معیارها در این چارچوب 

مفهومی حمایت می کنند.
به طورکلی، معیارهایی که به دنبال حالت متهورانه اجتناب مالیاتی هستند، می توانند با توجه به سؤال تحقیق 
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نامناسب باشند. مطالعاتی که نسبت به قانونی بودن اجتناب مالیاتی بی تفاوت هستند )بالیالک و همکاران، 2012(، 
باید به دنبال معیارهای گسترده تری باشند )مانند Long-run Cash ETR(، مثاًل تقسیم بندی اجتناب کنندگان 
مالیاتی در مقابل عدم اجتناب )ویلسن، 2009(. در این مورد، تفاوت های موقت را ETR مرسوم نشان نمی دهد و 
فعالیت پوشش مالیاتی برای طبقه بندی شرکت ها ممکن است نامناسب )محدود( باشد. پس ETR بلندمدت برای 
اهداف آن ها مناسب هستند )فرانک و همکاران، 2009(؛ اما برای مطالعاتی که تهور مالیاتی را بررسی می کنند مناسب 
نیستند. اگر یک تحقیق به دنبال فراهم کردن پیشنهادهایی با توجه به سؤاالتی مانند چگونگی کنترل نمودن نوع 
متهورانه اجتناب مالیاتی، چگونگی شناسایی شرکت های درگیر در فعالیت های نامناسب پوشش مالیاتی یا چگونگی 
مبارزه مؤثر با اجتناب مالیاتی، باشد شاخص های قرارگرفته در سمت راست مناسب تر هستند. به هرحال با توجه به 
سؤال دوم باید بیان شود که هیچ کدام از معیارهای موجود انواع متخلفانه تهور مالیاتی )مانند فرار مالیاتی( را به طور 
مستقیم و روشن مشخص نمی کنند یا به طور صریح به عنوان شاخصی برای این موضوع طراحی نشده اند. اگرچه، بیشتر 
معیارهای تجربی باید حداقل برخی از کاهش های مالیاتی به دست آمده به وسیله ی کارهای غیرقانونی و متقلبانه را 
نشان دهند، حتی فعالیت های پوشش مالیاتی شناسایی شده بدون هیچ ابزاری لزوماً غیرقانونی یا فرار مالیاتی نیستند 

)لیسفسکی و همکاران، 2013(.
هدف، ارزیابی معیارهای مختلف مطرح در تحقیقات مربوط به اجتناب از مالیات در شرکت ها است و درمجموع 
می تواند منتج به ایجاد یک چارچوب در خصوص برنامه ریزی مالیات گردد. این ارزیابی و چارچوب منتج از آن منطبق 
بر ساختارهایی است که در تحقیقات تجربی در زمینه مالیات بررسی می شوند به عبارت دیگر اجتناب از مالیات و تهور 
مالیاتی؛ پوشش مالیاتی و اجتناب از مالیات و ارتباط آن به مفهوم برنامه ریزی مالیاتی؛ بدین ترتیب در جست وجوی 
یک مرجع مناسب برای مرزبندی تهور و عدم تهور مالیاتی در شرکت ها، بر مسائل مالیاتی تمرکز می شود. از سویی 
افزایش توانایی مراجع رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی شرکت ها در تشخیص مالیات و بررسی ریسک آن ها ازجمله 
حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک )به عنوان موضوعی جدید که مراجع مالیات در جستجوی آن هستند( و همچنین 
سرمایه گذاران در سهام شرکت ها به عنوان اشخاصی که شفافیت وضعیت مالیاتی شرکت ها با عنایت به تأثیری که این 
موضوع برگردش نقدی، میزان سودآوری و به ویژه شفافیت مالی شرکت ها دارد از بعد کاربردی بودن می تواند از نتایج 
این تحقیق باشد بدین ترتیب فی الواقع کدام معیار در خصوص مطالب مطرح شده، توان توضیح دهندگی بیشتری دارد 
و برای محیط گزارش گری شرکت های فعال در ایران مناسب خواهد بود. البته تحقیقاتی که پیش تر در این زمینه 
انجام شده گویای اهمیت و تأثیر این مطلب است. به ایجاز معیارهای مورداستفاده در مطالعات مختلف به شرح آتی 

نگاشته شده اند.
1. نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی )GAAP ETR(: نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی شامل کل هزینه مالیات تقسیم بر سود 
حسابداری پیش از مالیات است که مشتمل بر مالیات متعلق به عملکرد سال و سود حسابداری طبق صورت های مالی 

شرکت خواهد بود:

نرخ مؤثر مالیاتی برمبنای اصول پذیرفته شده حسابداری1 به شکل زیر تعریف می شود، جمع مبلغ مالیات بر درآمد 
تقسیم بر سود حسابداری قبل از کسر مالیات. ازآنجایی که مبلغ کل مالیات در صورت کسر نشان دهنده ی مجموع 
مالیات جاری و انتقالی به دوره های آتی هست، GAAP ETR تحت تأثیر هیچ کدام از استراتژی های مالیاتی که 

هزینه ی مالیات را به دوره های بعدی انتقال دهد قرار نمی گیرد )هانلون و هیتزمن، 2010(.

    
   

total income tax expenseGAAP ETR
total pretax accounting income

=

1) The GAAP ETR
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1) Current tax expense (TXC)

شیوه ی دیگری که برای تعریف نرخ GAAP ETR استفاده می شود، تنها هزینه ی مالیات جاری را در صورت 
تأثیر  حسابداری  بر  مذکور  مؤثر  نرخ  بنابراین،  برمی گیرد؛  در  نیز  را  انتقالی  استراتژی های  که  می کند  وارد  کسر 
می گذارد، درحالی که نرخ مؤثر مالیاتی جاری )Current GAAP ETR( تنها در صورتی بر درآمدهای حسابداری 
تأثیر می گذارد که اقالمی که بر نرخ مؤثر مالیاتی جاری مؤثر هستند، نوعی تفاوت موقت نباشند )هانلون و هیتزمن، 
2010(. البته Zimmerman ]1983[ و Porcano ]1986[ ضمن اعمال تغییراتی از نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی 
جاری )Current GAAP ETR( در تحقیقات خود استفاده نموده اند به صورتی که هزینه مالیاتی جاری1 نسبت به 

سود دفتری قبل از مالیات در سال برای مواردی مانند منافع اقلیت یا اقالم غیرعادی تعدیل می شود.

 Hanlon and Heitzman تحقیقات  در  نرخ  این   :)ETR Differential( تفاضلی  مالیاتی  مؤثر  نرخ   .2
]2010[ بدین ترتیب استفاده شده است که تفاوت میان نرخ مالیاتی مؤثر قانونی و تعهدی یک شرکت در یک سال 

لحاظ می شود.

یکی دیگر از شیوه های تخمین وضعیت اجتناب مالیاتی شرکت با استفاده از GAAP ETR، محاسبه ی نرخ مؤثر 
مالیاتی تفاضلی است. این معیار تفاوت بین نرخ مالیاتی مصوب قانونی و نرخ مؤثر حسابداری شرکت را نشان می دهد. 
باشد، اجتناب مالیاتی بیشتری دربر خواهد  قانونی کمتر  به نرخ مالیات  هرچه نرخ مؤثر حسابداری شرکت نسبت 
از نرخ مالیاتی مصوب یکسانی برای تمام شرکت های نمونه استفاده شود، مقایسه ی  داشت. مشخص است که اگر 

نرخ های مؤثر حسابداری مستقیماً منتج به نتایج مشابهی می شود.

 E.g. Dyreng et 2010[ و[ Chen et al این نرخ در تحقیقات :)Cash ETR( 3. نرخ مؤثر مالیاتی نقدی
al ]2008[ بدین ترتیب استفاده شده است که مالیات های نقدی پرداخت شده نسبت به سود دفتری قبل از مالیات در 

سال در نظر گرفته می شود و برای مواردی مانند منافع اقلیت یا اقالم غیرعادی تعدیل می شود.

نرخ مؤثر نقدی به این صورت تعریف می شود، مالیات بر درآمد نقدی پرداخت شده برحسب سود دفتری شرکت 
قبل از کسر مالیات. نرخ های مؤثر نقدی برخالف نرخ های مؤثر حسابداری، بر حسابداری درآمدها تأثیر ندارند و تحت 
تأثیر تغییرات در حسابداری اقالم تعهدی قرار نمی گیرند. بااین حال استراتژی های انتقالی را در برمی گیرند. در بررسی 
ساالنه، اگر مالیات نقدی پرداخت شده شامل مالیات بر درآمد دوره های زمانی متفاوت باشد ممکن است، صورت و 
مخرج نرخ مؤثر نقدی متفاوت باشند )هانلون و هیتزمن، 2010(. یکی از مزایای استفاده از مالیات نقدی در صورت 
کسر این است که منافع مالیاتی را صرف نظر از شیوه عمل دفتری در مورد درامد در نظر می گیرد، مانند پیامدهای 
مالیاتی اختیار خرید سهام کارکنان. عالوه بر این نرخ مؤثر نقدی برخالف نرخ مؤثر حسابداری، تحت تأثیر ذخایر 

مالیاتی یا اندوخته های ارزیابی قرار نمی گیرد )دیرینگ، 2008(.

     
( )    

current income tax expenseCurrent GAAP ETR
Adjusted total pretax accounting income

=

 ETR Differential StatutoryETR ETRGAAP= −

   
( )    

Cash taxes paidCash ETR
Adjusted total pretax accounting income
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هزینه ی مالیات )مالیات نقدی پرداخت شده( در صورت نرخ مؤثر حسابداری در اغلب پژوهش ها نشان دهنده ی 
هزینه ی مالیات جهانی است )مالیات نقدی پرداخت شده در سراسر جهان(؛ بدین معنی که بدهی مالیاتی تخمین 
زده شده تنها محدود به مالیات دولت فدرال نمی شود بلکه شامل مالیات محلی، ایالتی و خارجی نیز می شود. توجه به 
این موضوع برای جلوگیری از تناقض بین صورت و مخرج کسر اهمیت باالیی دارد به ویژه در مورد شرکت های بزرگ 
چندملیتی که اقدام به تجارت و درنتیجه پرداخت مالیات در حوزه های متفاوت قضایی می کنند. به طورکلی می توان 
گفت که اطالعات موجود در صورت های مالی تنها امکان محاسبه ی موارد زیر را فراهم می سازد، نرخ مالیات جهانی 
بر درآمد جهانی، نرخ مالیات فدرال بر درآمد داخلی، یا نرخ مالیات خارجی بر درآمدهای خارجی. به عبارت دیگر این 
محاسبات ساده )مربوط به نرخ مؤثر مالیاتی( تنها می تواند به خوبی در مورد صورت یا مخرج کسر اطالعاتی به دست 

دهد )دیرینگ و لیندزی، 2009(.
توجه بیشتر به مخرج کسر نشان می دهد که هر دو نرخ مؤثر نقدی و حسابداری، از سودهای حسابداری قبل 
از کسر مالیات استفاده می کنند و درنتیجه تنها می توانند اجتناب مالیاتی فاقد انطباق را نشان دهند. بدین معنی 
که معیارهای نرخ مؤثر مالیاتی، تنها آن دسته از اقدامات اجتناب مالیاتی را نشان می دهند که بین درآمد دفتری و 
مشمول مالیات تفاوت ایجاد می کنند؛ بنابراین، نرخ های مؤثر مالیاتی هیچ کدام از استراتژی های مالیاتی انطباق را 
دربر نمی گیرد که در آن از مالیات با گزارش گری درآمدهای حسابداری و درآمدهای مشمول مالیات کمتر اجتناب 
می شود. برای مثال، نرخ های مؤثر مالیاتی قادر به نشان دادن مزایای مالیاتی ناشی از تغییرات اهرمی یا بهره های معاف 
از مالیات نیست )برنارد، 1984(. این موضوع به ویژه زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که شرکت های موردبررسی 
خصوصی باشند. باور عمومی بر این است که شرکت های خصوصی بیشتر از شرکت های دولتی از برنامه ریزی مالیاتی 
دارای انطباق استفاده می کنند چراکه آن ها با هزینه های گزارش گری مالی کمتری مواجه هستند. به طور خالصه و با 
توجه به مطالعاتی که پیرامون شرکت های خصوصی انجام گرفته می توان گفت که وقتی از شاخص های رایج اجتناب 

مالیاتی استفاده می شود باید نتایج را با دقت بیشتری تفسیر و بررسی کرد )هانلون، میلز و سلمرد، 2007(.

 .Dyreng et al تحقیقات  در  نرخ  این   :)Long-run Cash ETR( بلندمدت  نقدی  مالیاتی  مؤثر  نرخ   .4
نقدی پرداخت شده در سال های مختلف تقسیم بر  مالیات های  استفاده شده است که مجموع  ترتیب  بدین   ]2008[

سودهای قبل از مالیات آن سال ها به کسر اقالم خاص ملحوظ نظر است.

نقدی  مالیات  جمع  می کنند،  تعریف  زیر  به صورت  را  بلندمدت  نقدی  مؤثر  نرخ   ،)2008( همکاران  و  دیرنگ 
ماهیت  آن ها  ده سال.  در طول همان  مالیات  از کسر  قبل  درآمدها  تقسیم بر جمع  ده سال  در طول  پرداخت شده 
بلندمدت معیار را یکی از مزایای آن می دانند زیرا ناپایداری های سال به سال را در نرخ های مؤثر ساالنه برطرف می سازد 
و به شکل دقیق تری هزینه های مالیاتی صریح شرکت را در طول زمان نشان می دهد. به عالوه، نرخ های مؤثر بلندمدت 
باید قادر به در برگرفتن برگشتی های تعهدی های حسابداری باشد، پس باید نرخ های مؤثر ساالنه کمتر تحت تأثیر 
برای درآمد  بلندمدت همچنین معیاری  ازآنجایی که مخرج نرخ مؤثر  بااین حال،  قرار بگیرند.  اقالم تعهدی  مدیریت 
قبل از کسر مالیات حسابداری محسوب می شود، ممکن است این نگرانی به وجود بیاید که مدیریت باهدف افزایش 
درآمدها )بدون تأثیر بر روی مالیات پرداخت شده(، نرخ مؤثر مالیات را به سمت پایین سوق دهد. این نگرانی در مورد 
معیارهای بلندمدت کمی تقلیل می یابد زیرا شرکت هایی که موفق می شوند به طور دائم درامدهای دفتری قبل از کسر 
مالیات خود را بدون پرداخت مالیات اضافه رو به باال مدیریت کنند، بازهم اجتناب کننده ی مالیاتی محسوب می شوند 
)هانلون و هیتزمن، 2010(. دیرنگ، هانلون و میدو )2010(، در پژوهشی که پیرامون آثار مدیران ارشد بر اجتناب 
مالیاتی انجام داده اند، از جریان های نقدی مربوط به فعالیت ها در مخرج نرخ مؤثر بلندمدت استفاده می کنند )نسبت 
مالیات نقدی(. چنین شیوه ای این امکان را فراهم می کند که بتوان به شکل بهتری محرک های مدیریت درآمد مدیران 

   _   
( )    

cash taxes paidLong run Cash ETR
Adjusted total pretax accounting income

∑
=
∑
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را کنترل کرد که باعث تأثیر بر درآمدها قبل از کسر مالیات در مخرج نرخ های مؤثر معمول می شود. نکته ی حائز 
اهمیت دیگر در مورد نسبت مالیات نقدی این است که تا حدی امکان اندازه گیری اجتناب مالیاتی دارای انطباق را 

فراهم می سازد، حداقل در مواردی که استراتژی مالیاتی اصلی برمبنای اقالم تعهدی است.
به طور خالصه، همان طور که هدف پژوهش دیرنگ و دیگران )2008(، ارزیابی میزان توانایی شرکت های آمریکایی 
در اجتناب از مالیات نقدی، به طور مداوم در طول زمان و به هر طریق ممکن، بوده است، استفاده از معیارهای مربوط 
به نرخ مؤثر نقدی بلندمدت یا متغیرهای آن به نظر قابل درک می رسد. بااین حال، نرخ مؤثر نقدی بلندمدت تنها در 
محیط یک پژوهش توسعه یافته است و لزوماً نیازی نیست که در پژوهش های دیگر به عنوان معیار غالب برای اجتناب 

مالیاتی در نظر گرفته شود. اگرچه، نرخ های مؤثر بلندمدت رایج ترین معیار در تحقیقات انجام شده هستند.
اگرچه این امر کمتر رایج است اما به کمک نرخ های مؤثر حسابداری جاری نیز می توان نرخ مؤثر بلندمدت را 
محاسبه کرد. برای مثال آیرز و همکاران )2009(، نرخ های مؤثر جاری در طول 5 سال متوالی را تجمیع نمودند. هدف 

از جمع بندی 5 ساله این است که صورت های مالی که درامدهای خود را کمتر یا بیشتر ذکر می کنند موازنه شوند.

 Chen et .]2008[ .E.g. Dyreng et al این نرخ در تحقیقات :)Cash tax ratio( 5. نسبت مالیات نقدی
al. ]2010[ بدین ترتیب استفاده شده است که به نسبت مالیات های نقدی پرداخت شده به جریان نقد عملیاتی سال 

توجه می شود.

دیرنگ، هانلون و میدو )2010(، در پژوهشی که پیرامون آثار مدیران ارشد بر اجتناب مالیاتی انجام داده اند، از 
جریان های نقدی مربوط به فعالیت ها در مخرج نرخ مؤثر بلندمدت استفاده می کنند )نسبت مالیات نقدی(. چنین 
شیوه ای این امکان را فراهم می کند که بتوان به شکل بهتری محرک های مدیریت درآمد مدیران را کنترل کرد که 
باعث تأثیر بر درآمدها قبل از کسر مالیات در مخرج نرخ های مؤثر معمول می شود. نکته ی حائز اهمیت دیگر در مورد 
نسبت مالیات نقدی این است که تا حدی امکان اندازه گیری اجتناب مالیاتی دارای انطباق را فراهم می سازد، حداقل 

در مواردی که استراتژی مالیاتی اصلی برمبنای اقالم تعهدی است.

نرخ در  این   :)Cash ETR3 _ INDi,p( با متوسط صنعت  تعدیل شده  نقدی سه ساله  مالیاتی  مؤثر  نرخ   .6
تحقیقات Brown and Drake ]2012[ بدین ترتیب استفاده شده است که متوسط سه ساله نرخ مالیاتی مؤثر نقدی 

که با متوسط صنعت تعدیل شده است در نظر گرفته می شود.

را  نسبت  که  است  این  بلندمدت  مؤثر  نرخ های  تنظیم  شیوه های  از  دیگر  یکی  زمانی،  چارچوب  تغییر  به غیراز 
برمبنای میانگین صنعت یا اندازه ی نسبی شرکت در نظر بگیریم. براون و دریک )2012(، متوسط نرخ مؤثر نقدی 
مربوط  در صنعت  نقدی  مؤثر  نرخ  میانگین  تنظیم  برای  را  آن  و  می کنند  محاسبه  را  در طول سه سال  شرکت ها 
مورداستفاده قرار می دهند. همانند مدل دیرنگ و دیگران )2008(، هدف استفاده از بازه ی 3 ساله، کاهش خطاهای 
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آماری بوده است. هدف از قرار دادن مبنای نسبت برحسب میانگین صنعت مربوط در نظر گرفتن این احتمال است 
بااین حال نتایجی  که فرصت های اجتناب مالیاتی ممکن است با عضویت در صنعت رابطه ی نزدیکی داشته باشند؛ 
که دیرنگ و همکاران به دست می آورند نشان می دهد که شرکت ها در هر صنعت خاص نیز از شیوه های متفاوتی 
برای برنامه ریزی مالیاتی استفاده می کنند. باالکریشنان و همکاران )2012(، عنوان می کنند آن دسته از شرکت ها 
اقدام به فرار مالیاتی می کنند که نسبت به اندازه و گستره ی شرکت یا صنعت خود میزان غیرمعمولی مالیات پرداخت 
می کنند؛ بنابراین، این پژوهش عالوه بر نرخ مؤثر سه ساله اندازه ی شرکت را هم مبنا قرار می دهد تا به طور کامل 

سطوح غیرمعمول برنامه ریزی مالیاتی را متمایز کند.

تحقیقات  در  نرخ  این   :)TA_GAAP ETR و   TA_Cash ETR( تعهدی  یا  نقدی  مؤثر  نرخ  تفاضل   .7
متوسط  تعهدی  یا  نقدی  مؤثر  نرخ  تفاضل  که  است  استفاده شده  ترتیب  بدین   ]2012[  .Balakrishnan et al
شرکت فعال در صنعتی خاص با نرخ مؤثر نقدی یا تعهدی شرکت موردنظر؛ در مواردی که نرخ مؤثر نقدی یا تعهدی 
برابر است با متوسط سه ساله نرخ مالیاتی مؤثر تعهدی یا نقدی که با صنعت یا اندازه شرکت تعدیل شده باشد در نظر 

گرفته می شود.

 Ayers. تحقیقات  در  نرخ  این   :)Current GAAP ETR5( پنج ساله  جاری  تعهدی  مالیاتی  مؤثر  نرخ   .8
Jiang, and LaPlante ]2009[ و Harrington and Smith ]2012[ بدین ترتیب استفاده شده است که نرخ 
مالیاتی مؤثر تعهدی جاری برابر است با هزینه مالیات جاری )به کسر کل مالیات انتقالی( در 5 سال تقسیم بر مجموع 

سود دفتری قبل از مالیات محاسبه شده برای دوره مشابه در نظر گرفته می شود.

 Modified( تعهدی از نرخ قانونی ETR شامل کسر ETR 9. معیاری تعدیل شده شامل بخش تشریح نشده تفاضل
DTAX(: این نرخ در تحقیقات Armstrong, Blouin, Jagolinzer, and Larcker 2012a بدین ترتیب که 
معادله ای به شرح باال به عالوه لگاریتم دارایی های خارجی به عنوان کنترل اضافی لحاظ شود استفاده شده است. معیار 
تعدیل شده تحقیق ویلسن و همکاران با افزودن دارایی های خارجی برای کنترل کردن عملیات بین المللی موردتوجه 

بوده است.

نرخ مالیاتی مؤثر تعهدی یا نقدی غیرعادی )Excess Cash ETR و یا Excess GAAP ETR(: این   .10
نرخ در تحقیقات Huseynov and Klamm ]2012[ بدین ترتیب استفاده شده است، ETRs غیرعادی که با 

ویژگی های خاص شرکتی و مالی تشریح نشده اند و باقیمانده ها از معادله ای که معیار ETR را رگرسیون می کند.

Cash (GAAP) ETR =
sum of current tax expense (cash taxes paid) over years t, t-1 and t-2 

the sum of pre-tax income over years t, t-1 and t-2

5
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 ]1998[ .E.g. Mills et al این نرخ در تحقیقات :)BTD( کل تفاوت میان سود دفتری و مشمول مالیات  .11
بدین ترتیب استفاده شده است، کل تفاوت میان سود دفتری و مشمول مالیات و شامل تفاوت محاسبه شده میان سود 
دفتری به کسر منافع اقلیت و سود مشمول مالیات برآوردی. سود تشخیصی با جمع کردن مجموع هزینه مالیات فدرال 
و هزینه مالیات خارجی به نرخ قانونی و کسر کردن تغییرات زیان عملیاتی خالص سال بعدی از قبلی محاسبه می شود. 

BTD با کل دارایی های سال آغازین مقیاس گزاری شده است.

و  دفتری  سود  میان  انحراف  میزان  معیار  که  به صورتی   ]2002[  Manzon and Plesko تحقیقات  در  و 
تشخیصی که با تفاوت عوامل اقتصادی و قواعد حسابداری و مالیاتی تشریح شده است محاسبه می شود.

12. کل تفاوت میان سود دفتری و مشمول مالیات شامل اختالفات دائمی 
این نرخ در تحقیقات Shevlin ]2002[ بدین ترتیب استفاده شده است که اختالف دائمی دفتری و تشخیصی 
که با تفاوت میان اختالفات کل و موقت محاسبه می شود و به صورت ایده ال اختالفات موقت در اثر پوشش مالیاتی 

افزایش خواهد یافت.

13. کل تفاوت میان سود دفتری و مشمول مالیات شامل اختالفات موقت )Temporary BTD(: این نرخ در 
تحقیقات Hanlon ]2005[ و Blaylock, Shevlin, and Wilson ]2012[ بدین ترتیب استفاده شده است که 

مجموع مخارج مالیاتی انتقالی به نرخ قانونی1 لحاظ می شود.

14. کل تفاوت میان سود دفتری و مشمول مالیات شامل اقالم اختیاری 
 Chyz. Leung. Li. and Rui و   ]2009  .2006[  Desai and Dharmapala تحقیقات  در  نرخ  این 
]2013[ بدین ترتیب استفاده شده است، معیار تشریح نشده کل اختالفات غیرعادی دفتری و تشخیصی موردنظر 
است. دسایی و همکاران از باقیمانده ها برای رگرسیون کردن مدل Manzon and Plesko ]2002[ در خصوص 

BTD مربوط به اقالم تعهدی استفاده کردند.

به طورکلی در تحقیقات این دیدگاه اقتباس می شود که انتخاب های حسابداری مالی و مالیاتی شرکت ها به طور 
نسبی مستقل از یکدیگر هستند )لیتز، 2013(. با این دید، BTD باید اطالعاتی درباره ی رفتار اجتناب مالیاتی فراهم 

1  [(  / ) (  )]
+

t t

BTD
Pre tax book income CTE Foreign CTE STR NOL NOL
TotalBTD TemporaryBTD PermanentBTD

− −

=
− + − −

=

    (2002) :
   [( . . / . . )

          ]

Definition in Manzon and Plesko
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1) Deferred tax expense (DTE) by the statutory rate (STR).
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کند. بااین حال، BTD الزاماً اجتناب مالیاتی را به صورت مفهومی نشان نمی دهد، مخصوصاً اگر گزارش درامد دلیل 
اصلی BTD باشد. به دلیل اینکه نتایج مالیاتی موثق نسبت به مثاًل ویژگی های کیفی سود بسیار سخت تر به دست 
BTD است )هانلون و هیتزمن 2010(.  مالیاتی  مالیاتی مستندسازی مناسب بخش  می آیند، چالش مهم تحقیق 
به عالوه، وجود ویژگی های خاص شرکتِی مستقل از تهور مالیات یا گزارش گری دفتری می تواند استفاده از BTD را 

به عنوان شاخصی برای تهور مالیاتی پیچیده کند )ویلسن، 2009(.
طبق کالید )1995(، قابل توجه است که بااین حال مدارکی وجود دارند که بیان می کنند BTD مثبت و بزرگ 
می تواند به عنوان نشانه ای از اجتنابی مالیاتی باشد. با توجه به اینکه درامد مالیاتی و مالی مبتنی بر معامالت اقتصادی 
است، ممکن است مقامات مالیاتی تفاوت زیادی بین درامد دفتری و درامد مشمول مالیات را به عنوان نشانه ی احتمالی 
 BTD تهور مالیات ببینند و به بررسی بیشتری بپردازند. مایلز )1998(، پیش بینی کرد و دریافت که شرکت هایی با

بزرگ تر با تعدیالت حسابرسی پیشنهادی IRS بیشتری روبرو هستند.
دسایی )2003(، افزایش BTD را در طول دهه 1990 تحقیق و ادعا می کند که تفاوت درامد مالیاتی و دفتری 
به حسابداری مالی رایج مانند استهالک مربوط نمی شود، اما به فعالیت های پوشش مالیاتی مربوط می شود. دسای 
و دارماپاال )BTD ،)2009 را به عنوان معیار معتبری برای پوشش مالیاتی بررسی کردند. با توجه به گراهام و تاکر 
)2006(، نویسندگان مجموعه ای از شرکت ها را با شرایط مزبور گردآوری کردند که در سال خاصی فعالیت پوشش 
مالیاتی داشته اند. با استفاده از یک مدل الجیت رابطه ی بین پوشش مالیاتی و BTD تخمین زده شد. BTD در 
سال-شرکت ایجاد پوشش مالیاتی گرایش به افزایش دارد. هلتزر )2009(، معیار محافظه کاری در حسابداری منتسب 
بزرگ  و  BTD مثبت  با  بیان می کند درحالی که شرکت ها  و  انتقال می دهد  مالیات ستانی  به محتوای  را  باسو  به 
محافظه کاری را در گزارش گری مالی به طور مشابه با دیگر شرکت ها نشان می دهند، به نظر می رسد در گزارش گری 

مالیاتی با محافظه کاری بیشتری درگیر هستند که در محتوای مالیاتی به عنوان تهور بیشتر قابل تفسیر است.
پوشش مالیاتی )ابزار متهورانه ای برای اجتناب از مالیات( اغلب BTD دائمی ایجاد می کند که BTD دائمی 
را برای برنامه ریزی مالیاتی و به عنوان معیاری مفید برای اندازه گیری تهور مالیاتی می دانند. ویلسون )2009(، طبق 
اطالعات دادگاهی و مطبوعات نمونه ای از شرکت های متهم به پوشش مالیاتی را شناسایی می کند و مدل پیش بینی 
نوع شرکت هایی که درگیر آن هستند را طراحی می کند. ضرایب تخمینی از رگرسیون لجستیک و تغییرات حاشیه ای 
در احتمال استفاده از پوشش مالیاتی بیان می کند که 1% افزایش در BTD احتمال درگیرشدن شرکت در پوشش 
مالیاتی مزبور را 2.78% افزایش می دهد. این یافته ها بیان می کنند که BTD بزرگ می تواند به عنوان نشانه ای از تهور 

مالیاتی باشد.
در یک مقاله ی دیگر، بلیالک )2012(، تحقیق قبلی را در مورد توانایی BTD موقت برای فراهم کردن اطالعات 
در مورد کیفیت سود گسترش داد. کار آن ها به تحقیق فعلی بابیان روش های جدید برای تقسیم شرکت ها طبق منبع 
با اجتناب  BTDs بزرگ کمک می کند. نتایج بلیالک بیان می کند که در مواردی که BTD مثبت موقت بزرگ 
مالیاتی )مدیریت سود( به وجود می آید، مقاومت درامدها و تعهدی ها در مقایسه با شرکت هایی با BTD مثبت بزرگ 

بیشتر )کمتر( است.
در مدل جونز و همکاران )1991(، برای شرکت های درگیر مدیریت سود به وسیله برآورد بخش اختیاری اقالم 
نشان  را  مالیاتی  اجتناب  بیشتر  احتمال  با  که   BTD اختیاری  برای جداسازی بخش  راه هایی  تعهدی حسابداری، 
می دهد پیشنهاد گردید. به این ترتیب قصد دارند بیان کنند BTD به برنامه ریزی مالیاتی مربوط است به عبارت دیگر 
بخشی که مدیریت سود آن را توضیح نمی دهد. در تحقیق، نویسنده ها از این بخش غیرعادی BTD اختیاری به عنوان 

معیاری برای اجتناب مالیاتی یا پوشش مالیاتی استفاده می کنند.
فرانک و همکاران )2009(، رابطه ی بین گزارش گری مالیاتی متهورانه و گزارش گری مالی متهورانه را بررسی 
کردند. آن ها شرکت هایی را که تهور مالیاتی داشتند در نظر گرفتند به این دلیل که اگر آن ها BTD دائمی اختیاری 
به وسیله  مالیاتی  تهور  خصوص  در  تحقیق  معیار  است.  مالیاتی  برنامه ریزی  به  مربوط  احتماالً  دهند  نشان  بزرگی 
رگرسیون تفاوت های دائمی در اقالم غیر اختیاری نامربوط به برنامه ریزی مالیاتی آشکار به دست می آید. باقیمانده 
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در این رگرسیون، بخش غیر اختیاری تشریح نشده BTDs دائمی، اجتناب مالیات است. فرانک از تصمیم مبنا قرار 
گرفتن معیار تفاوت های دائمی به دو دلیل اصلی پشتیبانی کرد. اول( BTD موقت شامل مدیریت قبل از مالیات اقالم 
تعهدی می شود، ازاین رو اقدامات اجتناب مالیاتی که شامل BTD کامل یا موقت می شود ممکن است با شاخص های 
گزارش گری مالی متهورانه رابطه داشته باشد. دوم( شواهد ماهیت پوشش مالیاتی متهورانه بیان می کند که پوشش 
مالیاتی از BTD دائمی )برخالف BTD موقت( ایجاد می شود. هانلون و هیتزمن )2010(، یک دیدگاه مشکوک را 
در مورد دلیل دوم دارند و بیان می کنند که پوشش مالیاتی به شکل های متفاوت انجام می شود، برخی BTD موقت 

یا حتی اصاًل BTD تولید نمی کنند.
شایان ذکر است درآمدهاي معاف از مالیات به طور موقتی یا دائمی، هزینه هاي قابل قبول و معافیت هاي مالیاتی 
مربوط به سود، تنها منجر به مشمول مالیات شدن یا نشدن بخشی از درآمدها و هزینه ها که بر اساس استانداردهاي 
حسابداري محاسبه شده اند، خواهد گردید. به بیانی دیگر چون در قانون مالیات هاي مستقیم )ماده 95( براي محاسبه 
درآمدها و هزینه ها )به جز استهالک که شرکت ها تابع ضوابط و مقررات مالیاتی هستند( الزام به رعایت اصول، موازین 
استانداردشده حسابداري  روش های  محاسباتی همان  روش های  بنابراین  است،  گردیده  استانداردهاي حسابداري  و 
هستند و آنچه در تئوري حسابداري به عنوان عوامل ایجادکننده اختالفات موقت ناشی از تفاوت های مربوط به مبانی 
مختلف اندازه گیری در حسابداری مالی و مالیاتی )تفاوت های ارزشیابی( شناسایی می شوند، در کشور ما بنا بر موارد 
ذکرشده موجب تفاوت میان سود حسابداري و درآمد مشمول مالیات نمی     گردند و بر این اساس تفاوتی نیز در مبانی 
در  بستانکار  و  بدهکار  اقالم  زمان بندی  تفاوت  از  ناشی  موقت  اختالفات  مورد  در  همچنین  ندارد،  وجود  )تعاریف( 
صورت حساب سود و زیان )تفاوت های بین  دوره ای(؛ صرفاً در مورد استهالک چنانچه شرکت ها هزینه آن را به صورت 
دوگانه منطبق بر استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی محاسبه نمایند تفاوت ارزشیابی می تواند مطرح باشد. 
درنتیجه تفاوت موردبررسی در این تحقیق با توجه به ساختار قانون مالیات های مستقیم تنها شامل اختالف های دائمی 
ناشی از مقررات خاص یا امتیازها و محدودیت هایی می گردد که به دالیل اقتصادی، سیاسی یا اداری موردتوجه قرار 
می گیرند و با شیوه محاسبه سود خالص مبتنی بر استانداردهاي حسابداري ارتباطی ندارد و در کل می توان گفت 
مبحث اختالف های موقت و تخصیص مالیاتی در حال حاضر در کشور ایران مورد ندارد هرچند که در اغلب کشورهای 
صنعتی این موضوع مطرح است و جایگاه خود را در تئوری حسابداری دارد )شباهنگ، 1390(؛ بنابراین مبتنی بر 
رویه مرسوم حسابداری در شرکت ها و شیوه انجام رسیدگی مالیاتی در ادارات امور مالیاتی، مبحث تخصیص مالیات 

موضوعیت ندارد.
 Lisowsky 2012( و( Rego & Wilson این نرخ در تحقیقات :)1UTB( مزایای مالیاتی شناسایی نشده  .15
et al )2013( بدین ترتیب استفاده شده است مزایای مالیاتی شناسایی نشده مانند میزان ذخایر مالیاتی افشاشده 

طبق FIN 48 ازجمله بدهی مالیاتی تعهدی که در موقعیت های عدم اطمینان هنوز پرداخت نشده است.
در خصوص مزایای مالیاتی شناسایی نشده، این نرخ برگرفته از تفسیر شماره 48 هیئت استانداردهای حسابداری 
مالی در خصوص بیانیه شماره 109 هیئت مزبور مرتبط با حسابداری مالیات بر درآمد بوده است و با عنایت به تصویب 
و اجرایی شدن استاندارد حسابداری شماره 35 با موضوع مالیات بر درآمد از تاریخ 1399/1/1، این معیار قابل بررسی 

نیست.
فعالیت ایجادکننده پوشش مالیاتی Tax shelter activity (2TSP, SHELTER, RT): این معیار   .16
 ]2009[  Shelter Active Dummy; TSP, Wilson  ]2006[  Graham and Tucker تحقیقات  در 
2013 .2010[ SHELTER, Lisowsky[ RT, Lanis and Richardson ]2011[ بدین ترتیب استفاده شده 
است، در شرکت هایی که درگیر فعالیت های مرتبط با پوشش مالیاتی هستند این متغیر شاخص برابر یک خواهد بود، 

1) unrecognized tax benefits
2) tax shelter participation
3) reportable transactions disclosed

3
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شرکت هایی که از طریق پرونده های دادگاهی، اخبار نشریات مالی و اطالعات مالیاتی محرمانه شناسایی می شوند.
 Wilson این نرخ در تحقیقات :)Prob_SHELTER( احتمال انجام دادن فعالیت های پوشش مالیاتی  .17
]2009[ و Lisowsky ]TSS( ]2010( بدین ترتیب استفاده شده است، احتمال اینکه شرکتی درگیر فعالیت های 
مرتبط با پوشش مالیاتی است موردنظر است به عبارتی برآورد احتمال آن که شرکتی در موارد پوشش مالیاتی درگیر 

است. این معیار اندازه پولی و مزایای پوشش مالیاتی را نمی تواند تعیین کند.
میزان فعالیت های عمده در بهشت های مالیاتی.  .18

فعالیت ها که جنبه  این  اشخاص در  بودن  احتمال درگیر  یا  و  مالیاتی  ایجادکننده پوشش  فعالیت  در خصوص 
غیرقانونی داشته باشد از تاریخ 1394/4/31 با اجرایی شدن مصوبه قانون مالیات های مستقیم ذیل ماده 274، موضوع 
جرم مالیاتی مطرح شده است بنابراین مسائل دادگاهی مطرح در خصوص اشخاص موضوع تازه ای است که تا پیش از 
مصوبه مزبور، در کل موضوع طرح دعوی نزد محافل قضایی نبوده است و به طور عمده در صورت دسترسی به اطالعات 
 TSP, SHELTER, معیارهای  بنابراین  بوده اند  موردتوجه  مالیاتی  ادارات  توسط  مالیات،  میزان  بر  مؤثر  و  موثق 
Tax shelter activity (RT) و Prob_SHELTER که از طریق پرونده های دادگاهی، اخبار نشریات مالی و 
اطالعات مالیاتی محرمانه شناسایی می شوند در سنوات گذشته مصداق نداشته اند همچنین در خصوص میزان فعالیت 
در بهشت های مالیاتی، علیرغم آنکه منطبق بر قرائن و شواهد موجود محتمل است ولی این موضوع به منظور گریز 
از محدوده تحریم های اقتصادی علیه صنایع کشور رخداد داشته است و صدالبته امکان دسترسی به اطالعات فرار 
مالیاتی اشخاص و یا ورود به بهشت های مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و صورت های مالی شرکت ها 

فراهم نیست.
این موضوع است. دو مسئله اصلی که  از چالش های عمده در مطالعه  مالیاتی شرکت ها یکی  اجتناب  سنجش 
که  است  آن  دیگری  و  ارزیابی  به منظور  مالیاتی  اطالعات  منبع  از  عبارت اند  می شود  مطرح  دراین ارتباط  معموالً 
به کارگیری کدام معیار واقعاً مؤثر خواهد بود. مسئله نخست مرتبط با انتخاب اطالعات مالیاتی محرمانه و یا صورت های 
مالی شرکت به عنوان منبعی مناسب است و دوم اینکه آیا معیار مورداستفاده هر دو جنبه وقوع یا عدم وقوع اجتناب 
مالیاتی را لحاظ می کند. علیرغم اهمیت این موضوع ولی اختالف نظر گسترده ای میان محققان در این زمینه وجود 
دارد. به هر صورت با توجه به توضیحات پیشین، معیارهای نرخ مؤثر مالیاتی جاری، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی، نرخ 
مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت و نسبت مالیات نقدی برای بررسی ذیل این تحقیق انتخاب شدند. معیارهای انتخابی از 
میان موارد مطرح شده ضمن توضیحات پیشین تا حدودی دارای تشابه هستند که امکان مقایسه و نتیجه گیری بهتری 
فراهم خواهد شد از طرفی این معیارها توسط محققان بیشتری موردتوجه بوده است. با عنایت توضیحات فوق و این 
موضوع که داده های مورد لزوم و بالتبع امکان بررسی برخی معیارهای پیش گفته در شرایط و احوال کنونی فراهم و 

مقدور نیست، فرضیه تحقیق تدوین شد.

4. روش شناسی تحقیق
 Hanlon and Heitzman عدم تناسب دیگر معیارها با سنجش اجتناب مالیاتی مجاز و یا غیرمجاز باعث شد
)2010( معیاری )نسبت مالیات نقدی( مطرح کنند که با ساختار حسابداری تعهدی و سود حسابداری مرتبط نباشد. 
این معیار علیرغم آنکه توجه جدی محققان را کسب نکرد ولی چنانچه اجتناب مالیاتی مجاز را از غیرمجاز نشان دهد 
به طور بااهمیتی از دیگر معیارهای مشابه متمایز خواهد بود بدین ترتیب فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه: تفاوت 
معناداری میان چهار معیار انتخابی )نرخ مؤثر مالیاتی جاری، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت 

و نسبت مالیات نقدی( سنجش اجتناب مالیاتی وجود دارد.
 63 زیر  شرایط  گرفتن  نظر  در  از  پس  که  است  بهادار  اوراق  بورس  در  فعال  شرکت های  شامل  آماری  جامعه 
شرکت حائز شرایط شناخته شده اند که به عنوان نمونه انتخاب می شوند. منطبق بر تحقیقات گذشته این باور وجود 
دارد که شرکت های بزرگ، مدیریت مالیاتی مؤثرتری دارند و با مدیریت سود کاراتر بر سیاست های مالیاتی دولت ها 
تأثیر می گذارند Dyreng et al. 2008; Huseynov & Klamm, 2012) و Adhikari et al. (2005))؛ 
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1( دلیل استثنا کردن شرکتهای صنعت بانکداری، سرمایه گذاری، بیمه و ساختمانی از جامعه آماری این است که الگوی اقالم تعهدی، جریانهای نقدی و قوانین 
مالیاتی حاکم بر فعالیت آنها متفاوت از سایر شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار بوده است.

از این رویه پیروی کرده اند. درهرصورت نمونه آماری  همچنین مطالعات مشابه در مورد اجتناب مالیاتی شرکت ها 
به منظور تحلیل تجربی مشتمل بر یک مقطع زمانی سه ساله مابین سال های 1391 تا 1393 است. داده های موردنیاز 
بر اساس اندازه شرکت از جنبه سرمایه ثبتی و جریان وجوه نقد علیرغم دیگر جنبه های موردنظر به شرح زیر برای 
انتخاب نمونه آماری ملحوظ هستند و از صورت های مالی شرکت ها به دست آمده اند. به منظور اجرای فرایند تحقیق، 
الزم  نمونه  سیستماتیک  حذفی  نمونه گیری  روش  با  بود  خواهد  شرکت ها  از  متشکل  آماری  جامعه  که  همان طور 

استخراج می گردد همچنین دیگر ضوابط انتخاب نمونه به شرح زیر تبیین شده اند:
درآمد مشمول مالیات شرکت قطعی شده باشد.  .1

شرکت اظهارنامه مالیاتی تسلیم ادارات امور مالیاتی نموده باشد و امکان دسترسی به آن فراهم گردد.  .2
درآمد مشمول مالیات آن ها از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک تشخیص داده شده باشد.  .3

شرکت در سنوات مطرح زیان ده نبوده باشد.  .4
جریان نقدی عملیاتی شرکت در سنوات مطرح منفی نبوده باشد.  .5

اطالعات موردنیاز تحقیق در خصوص شرکت ها قابل دسترسی و استخراج باشد.  .6
شرکت های منتخب در زمره صنعت سرمایه گذاری، بانکداری، بیمه و ساختمانی نباشند1.  .7

طی سال های موردبررسی تغییر سال مالی نداده باشند.  .8
شرکت ها قبل از سال 1391 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.  .9

شرکت ها در طول دوره موردبررسی معامالتشان دچار وقفه نشده و سهام آن ها در طول سال های مذکور در   .10
بورس فعال بوده باشد.

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی مربوط به آن ها به طور کامل در اختیار باشد.  .11
پایان سال مالی آن ها منتهی به پایان 29 اسفندماه هرسال باشد.  .12

5. نتایج تحقیق
تحلیل توصیفی داده ها به شرح جدول آتی است. نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی )GAAP ETR( با 22.68% بیشترین 
میانگین و نرخ مؤثر مالیاتی نقدی )CASH ETR( با 22.08% و نسبت هزینه مالیات به جریان نقد عملیاتی با 
19.78% و نسبت مالیات پرداختی به جریان نقد عملیاتی با 18.23% مطرح هستند. انحراف معیار نشان می دهد که 
داده ها حول میانگین قرار دارند بنابراین داده ها دارای توزیع نرمال خواهند بود البته در کل میانگین معیارهای اجتناب 

مالیاتی کمتر از نرخ قانونی 25% است که نشان دهنده هزینه مالیات کمتر در میان شرکت های بزرگ است.

جدول شماره 1: آمار توصیفی

انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهتعدادمعیار
630/10/410/22680/06717نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی
630/10/560/22050/10072نرخ مؤثر مالیاتی نقدی

630/10/560/19870/07818نسبت هزینه مالیات به جریان نقد عملیاتی
630/000/610/18230/09315نسبت مالیات پرداختی به جریان نقد عملیاتی
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برای اطمینان یافتن از اینکه تفاوت در میانگین مشاهدات معیارهای مختلف اجتناب مالیاتی ناشی از خطای 
البته  دارد  قرار  در جدول شماره 3  انحرافات  تحلیل  نتایج  استفاده شد.   ANOVA تحلیل  از  نیست،  نمونه گیری 
آزمون همگنی واریانس های لوین با نتایج ذیل جدول شماره 2 پیش از آن صورت گرفت که نشان می دهد فرضیه 
فراهم  را   ANOVA نتایج جدول  تفسیر  قابلیت  نیست که  برقرار  از 5/0  بزرگ تر   p_value با  انحرافات  همگنی 
می کند. آماره F در جدول شماره 3 رقم 621/3 است که به طور بااهمیتی در سطح %5 معنادار است و بدین معنی 
است که میانگین های چهار معیار موردبررسی به طور بااهمیتی متفاوت از یکدیگر هستند به عالوه تفاوت میانگین ها 
اجتناب  معیارهای  میان  معناداری  تفاوت  و  است  برقرار  مطرح  فرضیه  بنابراین  نیست  نمونه گیری  از خطای  ناشی 
مالیاتی موردبررسی وجود دارد درنتیجه معیارهای مطرح در بررسی و توجه به جوانب متفاوت اجتناب مالیاتی یکسان 
نیستند همچنین در خصوص متفاوت بودن معیارها از یکدیگر نتایج پس آزمون در جدول شماره 4 آمده است. تفاوت 
میانگین میان نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی با نقدی 006/0، با نسبت هزینه مالیات به جریان نقد عملیاتی 029/0 و با 
نسبت مالیات پرداختی به جریان نقد عملیاتی 045/0 است که در سطح %5 به طور بااهمیتی معنادار نیست. دیگر 
نتایج مندرج در جدول زیر است؛ البته قابل توجه خواهد بود که نسبت مالیات پرداختی به جریان نقد عملیاتی به طور 
بااهمیتی متفاوت از نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی و نقدی است و متفاوت از نسبت هزینه مالیات به جریان نقد عملیاتی 

نیست.
جدول شماره 2: آزمون همگنی انحرافات )تفاوت معیارهای اجتناب مالیاتی(

جدول شماره 4: پس آزمون مقایسه های چندگانه معیارهای متفاوت اجتناب مالیاتی

جدول شماره ANOVA :3 )تفاوت معیارهای اجتناب مالیاتی(

Sigدرجه آزادی 2درجه آزادی 1آماره لوین

1/79432480/149

FSigمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعات

0/08030/0273/6210/014میان گروه ها
1/8262480/007درون گروه ها

1/906251مجموع

تفاوت میانگین معیارها )2(معیارها )1(
)1-2(

خطای 
استاندارد

Sig%95 بازه اطمینان
کران باالکران پایین

مالیاتــی  مؤثــر  نــرخ 
ی تعهــد

0/02390/0364-0/006260/015290/683نرخ مؤثر مالیاتی نقدی
نسبت هزینه مالیات به جریان 

نقد عملیاتی
0/029020/015290/059-0/00110/0591

*نسبت مالیات پرداختی به 
جریان نقد عملیاتی

0/044480/015290/0040/01440/0746
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این تحقیق شواهد تجربی در مورد چهار معیار اجتناب مالیاتی که اجتناب مالیاتی مجاز را نشان می دهند امکان 
مقایسه فراهم می کند و نیز این نتیجه کسب شد که به طور متوسط همگی کمتر از نرخ قانونی هستند و احتماالً 
ماهیت واقعی اجتناب مالیاتی را منعکس می کنند. آمار استنباطی تفاوت های معناداری میان معیارهای موردبررسی 
از طریق تحلیل انحرافات نشان می دهد. پس آزمون مطرح شده برای کشف اینکه کدام معیار درواقع متفاوت از دیگر 
موارد است انجام شد و نتایج حاکی است که علیرغم وجود تفاوت معنادار میان نسبت مالیات پرداختی به جریان 
نقد عملیاتی با دیگر معیارها ولی با نسبت هزینه مالیات به جریان نقد عملیاتی تفاوت معناداری ندارد همچنین سه 
معیار دیگر دارای تفاوت معناداری نبوده اند به عبارتی نسبت مالیات پرداختی به جریان نقد عملیاتی به طور بااهمیتی 

متفاوت از نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی و نقدی است و متفاوت از نسبت هزینه مالیات به جریان نقد عملیاتی نیست.

مالیاتــی  مؤثــر  نــرخ 
ی نقــد

0/03640/0239-0/006260/015290/683-نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی
نسبت هزینه مالیات به جریان 

نقد عملیاتی
0/022770/015290/138-0/00730/0529

*نسبت مالیات پرداختی به 
جریان نقد عملیاتی

0/038220/015290/0130/00810/0683

ــات  ــه مالی ــبت هزین نس
نقــد  جریــان  بــه 

تــی عملیا

0/05910/0011-0/029020/015290/059-نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی
0/05910/0073-0/022770/015290/059-نرخ مؤثر مالیاتی نقدی

نسبت مالیات پرداختی به 
جریان نقد عملیاتی

0/015460/015290/313-0/01470/0456

مالیــات  نســبت 
پرداختــی بــه جریــان 

عملیاتــی نقــد 

0/0144-0/0746-0/044480/015290/004-*نرخ مؤثر مالیاتی تعهدی
0/0081-0/0683-0/038220/015290/013-*نرخ مؤثر مالیاتی نقدی

نسبت هزینه مالیات به جریان 
نقد عملیاتی

0/015460/015290/313-0/04560/0147

توجه شود که در سطح 5% تفاوت میانگین ها بااهمیت است.
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شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی
 از دیدگاه خبرگان مالیاتی استان خوزستان

علی اکبر باقری1

چکیده
پژوهش حاضر با هدف  بررسی شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی از دیدگاه خبرگان مالیاتی استان خوزستان 
صورت گرفته است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردي می باشد. امروزه تقریباً در همه دنیا، مردم پذیرفته اند که اگر در 
زندگی روزمره شان خدمتی دریافت می کنند، باید هزینه اش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند. شناخت 
و آگاهی نسبت به تمکین مالیاتی براي سیاستگذاران ، تصمیم گیران و مدیران کشور در امر برنامه ریزي از اهمیت 
باالئی برخوردار است . مالیاتها به عنوان یک منبع درآمدي دولت نقش مهمی در عمران و پیشرفت اقتصادي یک 
منطقه و استان ایفا می کند . شناخت دقیق میزان درآمد مالیاتی بالقوه افق روشنی جهت برنامه ریزي اقتصادي را 
پیش رو سیاست گذاران اقتصادي می گذارد. پیش بینی علمی درآمدها نیز موجب افزایش دقت و تالش ماموران 
مالیاتی در اخذ مالیات می گرد. در جهت اجرایی نمودن چنین رهیافتی، در این مقاله با بررسی عوامل مؤثر بر تمکین 
مالیاتی در قالب 5 بخش عوامل کارکردی، عوامل فردی، عوامل اقتصادی، عوامل قانونی و عوامل اجتماعی براي تبیین 
عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی شناسایی شد. پس از اخذ دیدگاه هاي صاحبنظران، تمامی شاخصها مورد تأیید قرار 
گرفت و عوامل کارکردی باالترین امتیاز و در مقابل عوامل اقتصادی پائین ترین امتیاز را بر تعیین تمکین مالیاتی 

دارند. 
واژه های کلیدی: مالیات، تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی، فرهنگ مالیاتی 

                                                                                                                                    a.bagheri100@gmail.com -1( حسابرس ارشد امور مالیاتی شهرستان مسجدسلیمان، مدرس دانشگاه
                                                                                                                                                  Tel:09166814368
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مقدمه 
 برنامه های مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه شمرده می شود. 
در بسیاری از کشورها، شهروند معادل مالیات دهنده است. امروزه تقریباً در همه دنیا، مردم پذیرفته اند که اگر در 
زندگی روزمره شان خدمتی دریافت می کنند، باید هزینه اش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند. اکثر مالیات 
دهندگان پذیرفته اند که چرا مالیات می دهند. آن ها در ازای خدماتی که دریافت می کنند، با رغبت مالیات میپردازند 
و به همین دلیل با کم کاری و اسراف در بودجه کشورشان به شدت برخورد می کنند. عدم فاصله میان دولت ومردم 
مهمترین مسئله در پرداخت با رغبت مالیات است. زمانی که مردم بدانند هرگونه شانه خالی کردن از زیر بار مالیات، 
با رغبت  از اجرای برنامه های رفاهی دولت، خواهد شد، مطمئنا مالیات را  در نهایت به ضرر خود آنهاست و مانع 
خواهند داد. بنابراین برنامه های اقتصادی دولت نیز باید علمی، دقیق وخارج از روش آزمون و خطا باشد و مهمترین 

مالک برای هر دولتی، مردم باشد )روانبخش، 1386 (.
به همین منظور در بسیاری ازکشورها، سازمان های قدرتمندی وجود دارد که بر نحوه مصرف مالیات نظارت داشته 
وعملکرد آن ها مالیات دهندگان را مطمئن می کند که مالیات های پرداختی آن ها دقیقاً برای همان مصارفی که در 
بودجه دولت ها منظور شده به مصرف می رسد. یعنی مردم به چشم خود آثار پرداخت مالیات را در همه زمینه های 
زندگی اجتماعی خود از آموزش ابتدایی تا عالی گرفته تا درمان و بهداشت، توسعه و عمران شهری، راه های ارتباطی 
و توسعه کشورهای خود لمس و مشاهده می کنند و نهادهای انتخابی هم به نمایندگی ازطرف مالیات دهندگان بر 
کار مصرف کنندگان درآمدهای مالیاتی نظارت دقیق و همه جانبه جلب رضایت مالیات دهندگان، ضابطه ای است که 
رعایت آن، اعتماد آن ها را به دولت و به سازمان مالیاتی، تقویت می کند. این اعتماد و اطمینان، مؤثرترین راه کارایی 
در اظهار، تشخیص و وصول مالیات و رسیدگی به شکایت هاست؛ ازآنجا که صداقت دراظهار مالیات را تحکیم می 
بخشد، تشخیص را تسهیل می کند، هزینه های وصول راکاهش می دهد و می تواند از هزینه های اداره امورمالیاتی 

نیز بکاهد، درفرهنگ پرداخت مالیات بسیارمهم است )توکلی، 1384(. 
ایجاد اعتماد و روحیه مساعد در اعضای یک اجتماع، مستلزم وجود شرایطی است که مهمترین آن ها عادالنه 
بودن مالیات دریافتی، کفایت دستگاه اداری مالیات و عاقالنه بودن مخارج دولتی است. مردم باید اعتماد کنند که 
وضعیت مالیات ها به ترتیبی است که هر کس سهم عادالنه خود را می پردازد. اگر این احساس در افراد عمومیت پیدا 
کند - که بعضی با درآمد و ثروت بیشتر مالیات کمتری می پردازند و یا بدون داشتن حقی از معافیت های مالیاتی 

باالتری برخوردارند- روحیه مالیاتی جامعه تضعیف می شود)سواری، 1378(

اهمیت تحقیق 
مالیاتها به عنوان یک منبع درآمدي دولت نقش مهمی در عمران و پیشرفت اقتصادي یک منطقه و استان ایفا می 
کند . شناخت دقیق میزان درآمد مالیاتی بالقوه افق روشنی جهت برنامه ریزي اقتصادي را پیش رو سیاست گذاران 
اقتصادي می گذارد . پیش بینی علمی درآمدها نیز موجب افزایش دقت و تالش ماموران مالیاتی در اخذ مالیات می 
گردد.اما یکی از اساسی ترین مشکالت نظام مالیاتی استان خوزستان عدم تمکین مالیاتی مؤدیان مالیاتی  استان و 
عدم دسترسی به اطالعات دقیق علمی در ظرفیت مالیاتی استان می باشد. همچنین فقدان پیش بینی هاي علمی 
در خصوص درآمدهاي مالیاتی در سالهاي آینده امکان شناخت صحیح از افزایش بالقوه درآمدهاي مالیاتی استان را 
محدود ساخته است. با بررسی عوامل موثر بر  ارتقاء فرهنگ مالیاتی و بهبود رفتار تمکین مالیاتی  مؤدیان استان سهم 

هر کدام از بخشهاي مختلف اقتصادي استان مشخص می گردد)حدادی و میرزایی، 1385(.
شناخت و آگاهی نسبت به فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه براي سیاستگذاران ، تصمیم گیران و مدیران کشور 
در امر برنامه ریزي از اهمیت باالئی برخوردار است . وجود یک فرهنگ پیشرو مالیاتی کمک قابل توجهی به توسعه 
اقتصادي آن کشور می نماید . از سوي دیگر مدیران با آگاهی و مطالعه عوامل دربرگیرنده ارتقاي فرهنگ مالیاتی 
حاکم بر جامعه بهتر می توانند فرهنگ مالیاتی را مدیریت و توسعه دهند . تالش در جهت ایجاد یک فرهنگ مالیاتی 
پیشرو و قوي در کشور می تواند تاثیر مهمی در کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهاي دولت و ایجاد کنترل هاي موثر 
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داشته باشد که نتیجه آن افزایش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی باشد. با ایجاد یک نظام مالیاتی منسجم 
، اتکاء دولت به درآمدهاي نفتی کم شده و بخش عظیمی از هزینه هاي جاري و عمرانی آن تامین می 
گردد که در این راستا تقویت فرهنگ مالیاتی امري ضروري بنظر می رسد. بنابراین الزم است عوامل موثر 

بر تمکین مالیاتی و ارتقاي آن مورد شناسایی قرارگرفته تا بتوان اقدامات شایسته اي در این راستا انجام 
داد)لشکري زاده و عزیزی،1390(.

هدف مطالعه:
این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی از دیدگاه خبرگان مالیاتی استان خوزستان است.

تمکین مالیاتی :
ادبیات تمکین مالیاتی در مباحث جدید مالیه عمومی بجای ادبیات فرار مالیاتی مطرح شده است. ادبیات تمکین 
مالیاتی شامل ارتقاء فرهنگ مالیاتی، راههای مقابله با پدیده فرارمالیاتی اعم از عدم تمکین قانونی یا عدم تمکین 
غیرقانونی، کاهش هزینه های تمکین، ساده سازی نظام مالیاتی در جهت افزایش سطح تمکین، رابطه سطح تمکین 
مالیاتی با دیگر متغیرهای اقتصاد خرد و کالن است. اکثر تحقیقات در این خصوص در کشورهای در حال توسعه 
صورت پذیرفته است. در میان آثار پژوهشی متعددی که به ادبیات تمکین مالیاتی پرداخته اند می توان از تحقیق گری 
بکر یاد کرد که برای نخستین بار به این موضوع پرداخته است. وی پارادایم نظری در ارتقاء سطح تمکین مالیاتی را 
در مقابل چارچوب فکری مباحث فرارمالیاتی قرارداده است. شیوه ای که نخستین بار از سوی آلینگهام و ساندمو1 
) 1972 ( در یک مطالعه میدانی در مورد فرارمالیاتی اعمال گردید. در این رویکرد مودیان مالیاتی مجرمان بالقوه 
قلمداد میشوند و اهتمام دستگاه مالیاتی عمدتاً معطوف به تغییر رفتار غیرقانونی آن ها از طریق حسابرسی )ممیزی( 
مکرر، بازرسی دقیق و توسل به اعمال جریمه های مالیاتی بازدارنده است. در این پارادایم نظری بیش از هر چیز بر 
تمکین مودیان مالیاتی از حیث عدم مواجه با جرایم مالیاتی سنگین و معنادار تأکید می شد و اصل بر این گذاشته 
فرار  مباحث  فکری  لیکن چارچوب  بخشید.  ارتقاء  را  مالیاتی  تمکین  می توان سطح  انگیزش  ایجاد  با  که  بود  شده 
مالیاتی از دهه 1980 مقبولیت عام خود را در میان صاحبنظران حوزه مالیات از دست داد و پارادایم دیگری جایگزین 
آن گردید که امروزه چارچوب نظری شیوه های نوین اجرای مالیات را تشکیل می دهد. این الگو در کنار روشهای 
اجرایی الزام آور بر نقش خدمات رسانی به مؤدیان مالیاتی و ساده سازی نظام مالیاتی تأکید می کند. آنچه در رویکرد 
اخیر مبنای نظری ارتقاء سطح تمکین داوطلبانه تلقی شده، انگیزش اجتماعی مؤدیان مالیاتی از حیث همسویی با 
هنجارهای متعارف در جامعه است. مروری بر تحقیقات صورت گرفته در باب تمکین مالیاتی و شیوه های ارتقاء سطح 
تمکین در دهه های اخیر مؤید این موضوع است که اکثر آن ها یا در حمایت از این الگو بوده یا در نقد فرار مالیاتی 
صورت گرفته و یا اینکه تلفیقی از دو پارادایم سنتی و مدرن را توصیه کرده و بر انگیزش توامان اقتصادی و اجتماعی 

شهروندان صحه گذاشته است )آلینگهام و ساندمو،  1972 (

مفهوم تمکین مالیاتی:
منظور از تمکین مالیاتی این است که مؤدیان قوانین مالیاتی کشور را به چه میزان رعایت می کنند )یا رعایت 
نمی کنند(. این رعایت از جمله شامل اعالم درآمد، تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی در زمان مقرر می باشد. 
معموالً آنچه در تعریف تمکین مالیاتی ذکر میشود عبارت است از رعایت قانون مالیات از سوی مؤدی، میزان عدم 
تمکین را نیز با شکاف مالیاتی اندازه گیری می کنند. شکاف مالیاتی عبارت است از مالیات عماًل وصول شده منهای 
مالیاتی که در صورت تمکین کامل قابل تحصیل بود. این تعریف بیان سطحی و ساده ای از مسأله را ارائه می دهد. 
اداره موفق امورمالیاتی مستلزم آن است که مؤدیان به رعایت عبارات خشک قوانین اکتفا نکنند. بلکه روح قانون را 

نیز مورد توجه قرار دهند )سالجقه و سیستانی خنامان، 1389(. 
با این توضیحات تعریف بهتر تمکین مالیاتی پایبندی داوطلبانه به متن و روح قانون مالیاتی میباشد. لذا یکی از 
مهمترین اهداف نظام مالیاتی این است که سطح تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی را ارتقاء بخشد زیرا که جریمه 

1) Allingham& Sandmo
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1) Richardson
2) Sookram & Watson

کردن مؤدیانی که فرارمالیاتی دارند و تعقیب مالیات های معوق به خودی خود از اهداف اساسی دستگاه 
مالیاتی محسوب نمی شود. البته الزم به ذکر است یک سیستم متکی بر تمکین داوطلبانه زمانی موفق 
خواهد بود که جامعه مؤدیان بدانند، اگر آشکارا قواعد تمکین داوطلبانه را نقض کنند به شدت با آن ها 
برخورد )جریمه سنگین( خواهد شد. در چنین شرایطی هنر مدیریت دستگاه مالیاتی آن است که یک موازنه 
به  نمایند.  برقرار  ارتقاء سطح تمکین داوطلبانه  قوانین جهت  اجرای دقیق  و  به مؤدیان  مالیاتی  ارائه خدمات  بین 
همین منظور، سازمان مالیاتی باید عوامل انگیزشی نظام تمکین را شناسایی و تقویت نماید و در عین حال عوامل ضد 

انگیزشی نظام تمکین را شناسایی و محدود نماید.

پیشینه تحقیق: 
طاهرپور کالنتري و علیاري شوره دلی)1382( مشخص کردند که عوامل فرهنگ مالیاتی مؤدیان به ترتیب اولویت 
عبارتند از : نخست، عدالت و کارکرد سازمان مالیاتی که متغیرهاي عدالت، عدم اعتماد به مسؤلین مالیاتی، شفافیت 
سازمان مالیاتی، نحوه خرج کرد مالیات، احساس مسؤلیت، رشوه، ملموس نبودن خرج کرد مالیات و نوع پرداخت را 
در بر می گیرد؛ دوم، صداقت و احساس مسؤلیت مؤدیان که متغیرهاي ندادن اطالعات، دروغگویی، احساس افتخار از 
نپرداختن مالیات، احساس دین به جامعه یا یک امر خوشایند و پول زور را در بر می گیرد و سوم؛ تمایل به پرداخت 
مالیات که متغیرهاي فرار مالیاتی، چانه زنی، نپرداختن مالیات و مقاومت در پرداخت مالیات را در بر می گیرد. قاضیانی 
و عبدلی) 1385( در مطالعه مدیریت دولت بر رفتار مأموران و مؤدیان مالیاتی در شرایط انحراف در اظهارنامه ها، 
مدلی از نظریه بازیها در ارتباط با فرار مالیاتی و فساد در سازمان مالیاتی و مدیریت دولتی بر استراتژیهای ممکن در 
شرایط تبانی را مورد بررسی قراردادند که در این مدل، دولت میتواند مأموران مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیر 
صادق به کار گیرد و امکان تبانی مأموران غیر صادق با مؤدیان مالیاتی وجود دارد. بازیکنان، یعنی مؤدی مالیاتی، 
مأموران مالیاتی و دولت در تعامل با یکدیگر قرار دارند. دولت به دنبال یافتن یک استراتژی از میان استراتژیهای 
ممکن خود است تا درآمد خالص خزانه بهینه گردد. در این طرح استراتژیهای دولت و تابع هدف )تابع درآمد( آن 
توصیف و در نهایت استراتژی بهینه دولت نسبت به استراتژیهای طرفین بازی و پارامترهای مدل، به دست آورده شده 
است.  نتایج تحقیق لشکري زاده و عزیزی)1390(نشان می دهد: 1.سطح فرهنگ مالیاتی در میان مردم پایینتر از 
حد متوسط است؛ 2. بی اطالعی مردم از اهمیت پرداخت مالیات یکی از عوامل بازدارنده فرهنگ مالیاتی است؛ 3. 
ساده سازي متون قوانین مالیاتی و منطقی کردن مراحل اخذ مالیات در ارتقاء فرهنگ مالیاتی تاثیر دارد؛ 4. آموزش 
مردم با قوانین و مقررات مالیاتی، مشکالت مامور تشخیص را کم می کند و در ارتقاي فرهنگ مالیاتی موثر است؛ 5. 
افزایش عدالت و کارکرد سازما ن مالیاتی در ارتقاء فرهنگ مالیاتی تاثیر دار د؛  6. صداقت و احساس مسئولیت مودیان 

یکی از عوامل ارتقاي فرهنگ مالیاتی است.
نتایج تحقیق قلی پور و روحی خلیلی )1392(نشان داد که بین وجدان کاری، جوانمردی، فضیلت مدنی، نوع 
دوستی، ادب و نزاکت کارکنان امور مالیاتی و تمکین مالیاتی مؤدیان رابطه معناداری ) P<0/01 ( وجود دارد و نتایج 
آزمون فریدمن نشان داد که ادب و نزاکت، الویت اول را در بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالیاتی 

اختصاص داده است. 
در سایر کشورها نیز ریچاردسون1 )2006 ( به بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی برای 45 کشور پرداخت. وی در 
اهمیت انجام این کار این گونه بیان می کند که شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی منجر به نتیجه گیری درست در 
این زمینه شده و به مجریان قوانین و مقررات این اجازه را می دهد تا با طراحی و به کارگیری سیاست های درست و 
مناسب اثرات مخرب این پدیده را تا سر حد امکان کاهش دهد. وی با استفاده موثر بر فرار مالیاتی، پیچیدگی قوانین 
و مقررات بیشترین تأثیر را بر فرار مالیاتی داشته اند. در میان عوامل اقتصادی نیز می توان به سطح تحصیالت، میزان 
درآمد، عدالت و اخالق مالیاتی اشاره کرد. وی نتیجه گیری می نماید که با کاهش پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، 
افزایش سطح تحصیالت افراد و بهبود منابع درآمدی ، میزان فرار مالیاتی در کشورها کاهش خواهد یافت.  سوکران 
و واستوان2 )2005( با استفاده از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده به علل شکل گیری فرار مالیاتی در 
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1) Zaeiri & Peters

ترینیداد و توباگو طی دوره 2000 - 1960 پرداخته است. وی با برآورد اقتصاد زیرزمینی از طریق مدل 
اقتصادی: درآمد سرانه،  از میان عوامل مختلف  بلندمدت  نتیجه رسیده است که در  این  به  تانزی  پولی 
واردات، بدهی خارجی، بیکاری و تورم بر سطح فرار مالیاتی تأثیر گذار بوده اند. از میان عوامل موثر یاد 

شده تورم و بیکاری با فرار مالیاتی رابطه ای مستقیم داشته اند، لذا وی پیشنهاد می کند که دولت می تواند 
با استفاده از سیاست های پولی و مالی خود این دو متغیر و در نتیجه میزان فرار مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در 
خصوص رابطه مثبت میان بدهی خارجی و فرار مالیاتی این محقق معتقد است که دولت باید در این زمینه محتاط 

تر عمل نماید و آن دسته از مخارجی که از این طریق تأمین مالی می شوند را کاهش دهد.

عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی:
با جمع بندی پیشینه تحقیق می توان مهمترین عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی را به شرح زی دسته بندی کرد: 

تأثیر رفتار کارکنان بر تمکین مالیاتی: 
اخالقیات کار ،یکی از جنبه هاي مهم فرهنگ سازمان است و به سمتی پیش می رود که بخشی از استراتژي یک 
سازمان گردد. اخالقیات در کار زیر بناي اساسی براي کسب و کار می سازد که بهبود وضعیت کاري از طریق آن میسر 
می گردد.به طور مشابه مدیریت کیفیت نیز بر اساس اخالقیات بنا می گردد که به پیشرفت نظري و عملی کسب و 

کار منجر می شود. )زئیري و پیترز1 ، 2002(.
شاید با کمترین تردیدي بتوان مقوله اخالق را جزو آن دسته از مفاهیم و مباحثی دانست که بیشترین ظلم بر 
آن روا شده است . چرا که هر فرد و یا گروه ،اعمال و افعال خود را )در اکثریت مواقع و موارد ( توجیه اخالقی کرده 
و مطابق اخالق می داند و یا حداقل آنکه برچسب غیر اخالقی بودن به فعل خود نخواهد زد و یا به صورتی به توضیح 
و تشریح چرایی رفتار و کردار خود خواهد پرداخت .توجیه اخالقی افعال و تالش همگانی در این جهت )که جنبه 
عمومیت دارد ( نشانگر جایگاه رفیع اخالقیات می باشد ،اما به علت عدم اشراف و آگاهی کافی از نقش آن در تعالی 
)فرد ،گروه و سازمان( و اصرار متحجرانه در توجیه افعال غیر اخالقی ، گاهاً شاهد آن هستیم که اخالقیات در برخورد 
با اهداف و منافع فردي و گروهی بی رحمانه به مسلخ کشیده می شود . واژه اخالقیات گرچه داراي قدمتی به وسعت 
پیدایش کالم است اماتاکید روزافزون بر آن و باالخص پیدایش قصورات فزاینده اخالقی در کلیه زمینه ها و بویژه در 
مدیریت سازمانها باعث شده است که بعنوان یکی از داغترین مباحث روز توجه خاصی به آن مبذول شود )سالجقه 

و سیستانی خنامان، 1389(.
اخالقیات به عنوان مجموعه اي از ارزشها، بایدها و نبایدها می تواند نقش مهمی را در مدیریت کار او اثر بخش ایفا 
کند. انضباط کاري، مهرورزي، دادورزي، معاشرت سازنده ، مشاورت، تواضع و خدمتگزاري از جمله شیوه هاي مطلوب 
اخالقی مورد تاکید ادر مدیریت سازمانها محسوب می شود که جهت تحقق آن ها تدوین منشور اخالقیات و عملی 

ساختن آن در سازمانها ضروري است )سالجقه و سیستانی خنامان، 1389(
رفتار کارکنان می تواند در نحوه مراودات آن ها تأثیر گذار باشد که این امر در سازمانهایی که نیاز به ارتباط نزدیک 
و صمیمی با ارباب رجوعان سازمان می باشد، نقش تعیین کننده ای دارد. یکی از سازمانهایی که دارای اهمیت باالیی 
در زمینه ارتباط با مشتری هستند، سازمان امور مالیاتی می باشد که باید در مورد آن و نحوه رفتارکارکنان با مؤدیان 
مالیاتی نیز مطالعاتی صورت پذیرد. چرا که به طور کلی شرایط الزم برای سیستم مؤثر خوداظهاری مالیاتی را میتوان 

به صورت زیر بیان کرد:  

قوانین مالیاتی ساده: پیچیده ترین قوانین مالیاتی شاید موجب ارتقای شدید هزینه های تمکین گردد و این امر 
خود سبب کاهش تمکین مالیاتی میشود. در قانون مالیاتی ساده معافیتهای اندک، نرخ مثبت واحد، نرخ صفر محدود 

به کاالهای صادراتی، و آستانه باال پیش بینی می شود )عباس زاده،1385(.
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خدمات به مؤدیان: تشکیالت مالیاتی باید به مؤدیان در انجام تعهدات خود کمک کند. مؤدیان باید  
اطالعات روشنی دریافت کنند که تعهدات آن ها، مالیاتهای متعلقه، تاریخ پرداخت مالیاتها، و غیره را برای 
آن ها شرح دهد. همچنین باید از تغییرات قوانین آگاهی یافته و به اطالعات و فرمهای مالیاتی دسترسی 
آسان داشته باشند . رویه های ساده برای ثبت نام، تشکیل پرونده، پرداخت و استرداد و فرمهای مالیاتی 
باید به آسانی و با سرعت کافی در اختیار مؤدیان قرار گیرد و رویه ها به آسانی قابل اجرا باشد )الوانی ودانایی 

فرد،1380(.

وصول و اجرا: شناسایی سریع مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمی کنند، برای ارتقاء  تمکین مالیاتی، 
به ویژه در مورد مؤدیان بزرگ اهمیت بسیاری دارد.

شوند.  می  روبرو  شناسایی  خطر  با  مالیاتی،  قوانین  رعایت  عدم  صورت  در  که  بدانند  باید  مؤدیان  حسابرسی: 
تشکیالت مالیاتی باید امکانات کافی را برای حسابرسی درصد قابل قبولی از مؤدیان در اختیار داشته باشد تا خطر 

شناسایی گریز از تمکین کاهش یابد )سالجقه و سیستانی خنامان، 1389(.

مجازات: مختلفان باید بدانند که در صورت شناسایی، موکداً مجازات خواهند شد. به عالوه، تقلب مالیاتی باید از 
طریق نظام حقوقی کیفری پیگیری شود.

امکان تجدیدنظر مستقل در تصمیم ها: باید رویه اعتراض و تجدید نظر برای حمایت از حقوق مؤدیان فراهم گردد. 
در صورت عدم موافقت مؤدیان با نتیجه تشخیص مالیات، باید بتوانند از  رسیدگی قضایی برای حل اختالف خود با 

تشکیالت مالیاتی سود جویند )حدادی و میرزایی، 1385(

از دیگر عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
احساس دین به جامعه یا یک امر خوشایند، عدم فرار مالیاتی، توجه به توان پرداخت، احساس افتخار از پرداختن 
مالیات، عدم دروغگویی، دادن اطالعات، احساس مسؤلیت، اعتماد به مسؤالن مالیاتی، عدم تبعیض،ملموس بودن خرج 

کرد مالیات، عدالت، نحوه خرج کرد مالیات و شفافیت سازمان مالیاتی. 

می توان  عوامل فوق الذکر را در 5 دسته زیر طبقه بندی کرد:

عامل یکم : متغیرهاي احساس مسؤلیت،اعتماد به مسؤالن مالیاتی، عدم تبعیض، ملموس بودن خرج کرد مالیات، 
عدالت، نحوه خرج کرد مالیات و شفافیت سازمان مالیاتی را در بر می گیرد؛ که با عنوان عوامل کارکردی سازمان 

مالیاتی نامگذاري گردید.

عامل دوم : احساس دین به جامعه یا یک امر خوشایند، عدم فرار مالیاتی، احساس افتخار از پرداختن مالیات، عدم 
دروغگویی، دادن اطالعات ، صداقت و مسئولیت مودیان مالیاتی،  سطح فرهنگ مالیاتی و پول زورنبودن  را در بر می 

گیرد، که با عنوان عوامل فردی، نامگذاري شد.

عامل سوم : متغیرهاي توان پرداخت و نرخ مالیات را در بر می گیرد، که با عنوان عوامل اقتصادی نامگذاري گردید.

عامل چهارم : متغیرهاي رفتار اخالقی کارکنان سازمان امور مالیاتی، قوانین مالیاتی ساده، خدمات به مؤدیان، 
وصول و اجرا، حسابرسی، مجازات و امکان تجدیدنظر مستقل در تصمیم ها که تحت عنوان عوامل قانونی سازمان 

مالیاتی نامگذاری می شود.

عامل پنجم: متغیرهاي مشارکت جامعه مدنی و نظارت عمومی، آموزش قوانین و مقررات، اطالع از اهمیت مالیات 
و سرمایه اجتماعی که با عنوان عوامل اجتماعی نامگذاري گردید.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

474  

متغیرها
رفتار اخالقی کارکنان سازمان 1

امور مالیاتی 
×

×قوانین مالیاتی ساده 2
×خدمات به مؤدیان 3
×وصول و اجرا 4
×حسابرسی 5
×مجازات 6
امکان تجدیدنظر مستقل در 7

تصمیم ها 
×

احساس دین به جامعه یا یك 8
امر خوشایند 

×

×عدم فرار مالیاتي 9
×توان پرداخت 10
احساس افتخار از پرداختن 11

مالیات 
×

×عدم دروغگویي 12
×دادن اطالعات  13
×احساس مسؤلیت 14
×اعتماد به مسؤالن مالیاتي 15
×عدم تبعیض 16
×ملموس بودن خرج کرد مالیات 17
×عدالت 18
×نحوه خرج کرد مالیات 19
×شفافیت سازمان مالیاتي 20
مشارکت جامعه مدني و نظارت 21

عمومي
×

×آموزش قوانین و مقررات22

عوامل اجتماعیعوامل قانونیعوامل اقتصادیعوامل فردیعوامل کارکردی
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صداقت و مسئولیت مودیان 23
مالیاتي 

×

×اطالع از اهمیت مالیات24
×سرمایه اجتماعی25
×نرخ مالیات 26
×سطح فرهنگ مالیاتي 27
×پول زورنبودن  28

مواد و روش ها:
این پژوهش باهدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی از دیدگاه خبرگان مالیاتی استان خوزستان 

انتخاب شده است. جهت تأیید شاخصهاي منتخب از نظرسنجی خبرگان استفاده شده است.

جامعه و نمونه ي آماري:
جامعه ي آماري این پژوهش براي تعیین عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی براساس معیارهاي زیر تعیین شده است:

کارشناسان ارشد سازمان امور مالیاتی
مدیران شرکتها و  مؤدیان مالیاتی مطرح؛ 

اساتید دانشگاه آشنا به مباحث امور مالیاتی.
جامعه ي آماري این پژوهش براساس معیارهاي فوق - و نظر به محدودیت دسترسی و امکان دریافت نظرهاي 
کلیه ي ذینفعان - متشکل از 4 نفر از اساتید دانشگاهی، 10 نفر از از مدیران و مؤدیان مالیاتی ارشد و 12 نفر از 
ماموران مالیاتی)تمامی سطوح ماموران مالیاتی( سازمان امور مالیاتی در استان خوزستان است.  بنابراین حجم نمونه 
ي آماري این پژوهش را 26 نفر از خبرگان این حوزه تشکیل می دهند. به واسطه ي تعداد محدود این جامعه از کلیه 

ي خبرگان شناسایی شده سرشماري به عمل آمده است.

ابزار و روش جمع آوري اطالعات:
براي استخراج اطالعات مورد نیاز این پژوهش از دو روش زیر استفاده شده است:

مطالعه ي کتابخانه اي: براي نگارش و تدوین مبانی نظري پژوهش و همچنین  استخراج عوامل مؤثر بر تمکین 
مالیاتی از مطالعه ي کتابخانه اي استفاده شده است.

مطالعه ي غیرکتابخانه اي: براي سنجش میزان اهمیت و اولویت بند ي شاخص های  تعیین کننده ي مؤثر بر 
تمکین مالیاتی از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. 

پایایي ابزار:
در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. بر اي این منظور براي 
نمونه اي 12 تایی از جامعه ي آماری پرسشنامه ي توزیع که مقدار آلفاي کرانباخ محاسبه شده 870/0  به دست آمد 

که مقدار مطلوبی از نظر آماري است.

بررسي نتایج پژوهش پیرامون شاخصهاي شناسایي شده:
در این قسمت، براساس فعالیت میدانی انجام شده، به ارزیابی نتایج نظرهاي جامعه آماری درباره ي عوامل تعیین 

کننده و مؤثر بر تمکین مالیاتی و  اولویتهاي مربوط به آن ها خواهیم پرداخت.
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نتایج آزمون فرض نظرهاي اعضای جامعه آماری پیرامون تعیین عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی: 
فرضیه هاي  بنابراین  است،  تا 5  از 1  امتیازدهی  و  لیکرت  براساس طیف  از خبرگان  نظرسنجی  آنجایی که  از 

موردنظر براي آزمون به صورت زیر است:

مقدار آزمون = 3عوامل

ین
انگ

می
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 مع

اف
حر

ان

t ر
قدا

م

دي
آزا
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ح 

سط

ین
انگ

 می
الف

خت
برآورد فاصله ايا

ین
 پای

حد

اال
د ب

ح

رفتار اخالقی 
کارکنان سازمان 

امور مالیاتی 

4.576970274.11.44225000.1.576921.29311.8608

قوانین مالیاتی 
ساده 

3.73081.185163.14425004.73077.2521.1.2095

خدمات به 
مؤدیان 

4.00001.058304.81825000.1.000005725.1.4275

.3.50001.208302.11025045.50000.0120.9880وصول و اجرا 

.2689-.5766-.25461.15385-.2.84621.04661750حسابرسی 

.2229-.7614-.1.12725271.26923-2.73081.21845مجازات 

امکان تجدیدنظر 
مستقل در 
تصمیم ها 

3.42311.301481.65825110.42308.1026.-9488.

احساس دین به 
جامعه یا یك امر 

خوشایند 

3.57691.238492.37525026.57692.0767.1.0772

3.57691.205762.44025022.57692.0899.1.0639عدم فرار مالیاتي 

.8703-.3.38461.202561.63125115.38462.1011توان پرداخت 

احساس افتخار از 
پرداختن مالیات 

4.03851.076324.92025000.1.038466037.1.4732

3.653897744.3.41125002.65385.2591.1.0486عدم دروغگویي 

3.80771.020564.03525000.80769.3955.1.2199دادن اطالعات  

3.923197665.4.81925000.92308.5286.1.3176احساس مسؤلیت 
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اعتماد به 
مسؤالن مالیاتي 

3.61541.168832.68525013.61538.1433.1.0875

1.0509-.3.50001.363821.86925073.50000.0509عدم تبعیض 

ملموس بودن 
خرج کرد مالیات 

3.26921.185161.15825258.26923.2095.-7479.

4.307797033.6.87225000.1.307699158.1.6996عدالت 

نحوه خرج کرد 
مالیات 

3.807798058.4.20025000.80769.4116.1.2038

شفافیت سازمان 
مالیاتي 

4.03851.148244.61225000.1.038465747.1.5022

مشارکت جامعه 
مدني و نظارت 

عمومي

4.115481618.6.96825000.1.115387857.1.4450

آموزش قوانین و 
مقررات

3.794987978.4.60725000.79487.4395.1.1502

صداقت و 
مسئولیت مودیان 

مالیاتي 

3.029924456.624.25538.02991.0689.-1287.

اطالع از اهمیت 
مالیات

2.833371957.-1.18125249.16667.-4573.-1240.

.3.448789910.2.54525017.44872.0856.8119سرمایه اجتماعی

.3.592388991.3.39425002.59231.2329.9517نرخ مالیات 

سطح فرهنگ 
مالیاتي 

3.625084039.3.79225001.62500.2856.9644.

.3.56411.018802.82325009.56410.1526.9756پول زورنبودن  

همچنانکه در جدول فوق می بینیم مشخص است، کلیه ي عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تمکین مالیاتی از دیدگاه 
اعضای جامعه ي آماري تأیید شده اند.

نتایج رتبه بندي شاخص ها:
براي رتبه بندي هر یک از عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تمکین مالیاتی ، از آزمون فریدمن استفاده شده است.

آزمون فرضیه:
فرض H0: بین وضعیت موجود عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرض H1: بین وضعیت موجود عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی تفاوت معناداری وجود دارد.
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با توجه به خروجی SPSS عدد معناداري)000/0( ، کمتر از سطح معناداری استاندارد )0.05( است 
بنابراین فرض H0 در سطح اطمینان 95 % رد می شود. ازاین رو میانگین محاسبه شده درباره ي عوامل مؤثر 

بر تمکین مالیاتی را می توان مبناي اولویت بندی آن ها قرارداد.

بر اساس نتایج اولویت بندي عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تمکین مالیاتی که براساس نمرات میانگین به دست 
آمده است، به صورت جدول زیر است.

آنگونه آمار فوق نشان می دهد از دیدگاه اعضای جامعه آماری عوامل کارکردی باالترین امتیاز و در مقابل عوامل 
اقتصادی پائین ترین امتیاز را بر تعیین تمکین مالیاتی دارند.

بحث و نتیجه گیری:
و  اقتصادي  سیاسی،  اجتماعی،  شرایط  سري  یک  معلول  که  است  گسترده  و  وسیع  پدیدهاي  مالیاتی  تمکین 
فرهنگی در یک کشور است و محدود کردن آن در یک حیطه و حوزه ي خاص برخورد مؤثر با آن را خدشه دار می 
سازد. شناسایی و اولویت بندي عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تمکین مالیاتی این امکان را براي کشورها فراهم می 
کند تا با آگاهی از کلیه ي ابزارهاي مربوط به ارتقا تمکین مالیاتی به تعیین اولویتها پرداخته شود. در این پژوهش 
با توجه به ضرورت شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تمکین مالیاتی ، شاخصهاي مؤثر بر تمکین مالیاتی مورد 
بررسی قرار گرفت و شاخصهاي منتخب در 5 حوزه ي عوامل کارکردی، عوامل فردی، عوامل اقتصادی، عوامل قانونی و 
عوامل اجتماعی دسته بندي شدند. براي اولویتبندي شاخصها از نظرهاي 26 نفر از خبرگان استفاده شد که شاخصهاي 
منتخب تأیید شدند و اولویت هر یک از عوام مؤثر بر تمکین مالیاتی  تعیین شده است، به طوریکه عوامل کارکردی 
باالترین امتیاز و در مقابل عوامل اقتصادی پائین ترین امتیاز را کسب کردند . به هرحال آنچه باید در تدوین عوامل 

مؤثر بر تمکین مالیاتی لحاظ شود، توجه شایسته به کلیه ي شاخص ها و عوامل اثرگذار این حوزه است. 

مقدار آزمون = 3عوامل

ین
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عوامل 
کارکردی

3.780238594.10.30825000.78022.6243.9361.

عوامل 
فردی

3.609134754.8.93725000.60911.4687.7495.

عوامل 
اقتصادی

3.488578042.3.19125004.48846.1732.8037.

عوامل 
قانونی

3.544028290.9.80425000.54396.4297.6582.

عوامل 
اجتماعی

3.548140012.6.98525000.54808.3865.7097.
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تاثیرساختارنظام اداری سازمان امورمالیاتی,
 بر نگرش کارکنان و نگرش کارکنان بر باور و رفتار آن ها

مهدی صباحی1

چکیده
امروزه مدیران  و  منابع آن سازمان هستند  بزرگترین  و کارکنان هر سازمانی  افراد  امروز  پیچیده ي  دنیاي  در 
سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که براي بقاءدر محیط هاي پیچیده و پویا، بایستی بتوانند دانش را به طرز کار 
آمدي مدیریت کنند،زیرا که دانش توان منحصر به فرد بشري است.از طرفی سازمان ها و نظام هاي اداري بر کارکنان 
و رفتار آن ها تاثیر گذار می باشند که این خود اهمیت  تاثیر نظام اداري اثر بخش را بر حفظ ونگهداري سرمایه هاي 
فکري و کارآفرین نشان می دهد. مدیران از آن جهت به نوع نگرش کارکنان توجه می کنندکه نگرش بر رفتار فرد اثر 
می گذارد مدیریت برای طرزتلقی های کارکنان اهمیت قابل مالحظه ای قائل است. درتحقیق حاضر از روش کتابخانه 
ای و با استفاده از منابع اینترنتی و کتب و مقاالت علمی استفاده شده است. با استناد به اطالعات جمع آوري شده 
با رفتار وباور  تواند  از نگرش مثبت ومنفی می  اعم  ،تحقیق حاضر نشان می دهدکه نگرش های متفاوت کارکنان 
کارکنان رابطه عمیق وتنگاتنگی داشته باشد بدین معنی که واژه ها وعبارات به کار گرفته شده در سازمان که بخشی 

از ساختار ونظام ادرای را تشکیل می دهد بر نگرش کارکنان وبه تبع آن بر رفتار آنان تاثیر گذار می باشد.

واژگان کلیدي: نگرش کارکنان.ساختارنظام اداری.رفتار سازمانی

Sabahimahdi1362@gmail.com -09132763306.1( کارشناس ارشد مدیریت دولتی .حسابرس ارشدمالیاتی اداره امورمالیاتی شهرستان کاشان
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1-مقدمه
در دنیاي پیچیده ي امروز افراد و کارکنان هر سازمانی بزرگترین منابع آن سازمان هستندیا به عبارتی دیگر،یگانه 
منبع نامحدود یک سازمان ،قلب ها و مغز هاي کارکنانشان است نه به این دلیل که آن ها چیزهایی را که شما از آن 
ها می خواهید انجام می دهند،بلکه بدین دلیل که آن ها فکورند وعامل تغییر هستند.آن ها تعداد نامحدودي عقیده و 
نظر دارند که می توانند آن ها را به عمل در آورند.کارکنان هر سازمان منبع اصلی مزیت رقابتی راهبردي آن سازمان 
به شمار می روند وامروزه مدیران سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که براي بقاءدر محیط هاي پیچیده و پویا،عالوه 
بر برخورداري از سرعت و انعطاف الزم،بایستی بتوانند دانش را نیز به طرز کار آمدي مدیریت کنند،زیرا که دانش توان 

منحصر به فرد بشري است.
از طرفی سازمان ها و نظام هاي اداري بر کارکنان و رفتار آن ها تاثیر گذار می باشند که این خود اهمیت  تاثیر 
نظام اداري اثر بخش را بر حفظ ونگهداري سرمایه هاي فکري و کارآفرین نشان می دهد.برای درک رفتار فرد در 
سازمان و پیش بینی رفتار آن شناخت نگرش کارکنان بسیار مهم است. مدیران از آن جهت به نوع نگرش کارکنان 
توجه می کنندکه نگرش بر رفتار فرد اثر می گذارد؛ برای مثال کارگر یا کارمندی که از شغل خود راضی است کمتر 
غیبت می کند و میزان جابجایی او با کارمند ناراضی کمتر است؛ اگر فرض کنیم که مدیر بخواهد میزان غیبت را پایین 
بیاورد، به ویژه نمی خواهد کارگران پربازده و مولد، سازمان را ترک کنند، باید به گونه ای عمل کند که فرد نگرشی 
مثبت به شغل خود پیدا کند. مساله مهم این است که نگرش قابل کنترل است و مدیران می توانند کارکنان را به 

اموری مشغول کنند که به صورت ظاهر با نوع نگرش آن ها سازگار است.
مدیریت برای طرزتلقی های کارکنان اهمیت قابل مالحظه ای قائل است. طرز تلقی های کارکنان با رفتارهایی که 
برای سازمان از حساسیت برخوردار هستند، در ارتباط است. به طور کلی کارکنان دارای مجموعه ای از طرزتلقی های 
باثبات و قابل شناسایی نسبت به محیط کار خود هستند که بعضی از آن ها عبارت اند از: پرداخت ها، شرایط محیط 

کار، شرح وظایف شغل و...
یک شخص می تواند هزاران نگرش داشته باشد، ولی در رفتار سازمانی بر تعداد محدودی از نگرش ها درباره شغل 
توجه می شود که عبارتند از: رضایت شغلی، کار را معرف خود دانستن )یعنی درجه یا میزانی که شخص کار یا شغل 
خود را می شناسد و به صورتی فعال در آن مشارکت دارد(، تعهد سازمانی )شاخصی است از وفاداری فرد نسبت به 

سازمان(.
براساس مباحث فوق، مساله اصلی تحقیق حاضر بصورت ذیل مطرح می شود:

آیا واژه ها وعبارات به کار رفته در سازمان مالیاتی یعنی ساختار نظام اداری بر نگرش کارکنان و نگرش کارکنان 
بر باور ورفتار آنها تاثیر دارد؟

همچنین ، ضروریات وهدف هاي  تحقیق حاضر بشرح ذیل می باشد:
تغییر محیط وساختار سازمان جهت ایجاد نگرش مثبت در کارکنان 

کمک به مدیران جهت شناخت عوامل موثر بر نگرش کارکنان 
کمک به مدیران براي ایجاد سازمان یا نظام اداري اثربخش جهت بهبود رفتار مثبت ناشی از نگرش های مثبت 

رفتار  با  آن  رابطه  میزان  بررسی  بهتر،  عبارت  به  و  نگرش  کارکرد  و  ابعاد  بر  تحقیق  این  مطالعه  اساسی  محور 
وعملکرد کارکنان است.

2-مباني نظري وپیشینه ي پژوهش
نگرش عبارت است از ساماندهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی، احساسی، ادراکی و شناختی با توجه به برخی 
جنبه های محیطی که فرد در آن قرار گرفته است. بر همین اساس، نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و 
واکنش هایی است که نسبت به محیط اطراف خود دارد. درمورد تعریف نگرش، مواردگوناگونی مطرح شده است. در 
هریک از این تعریف ها به نوعی به ارتباط نزدیک آن بارفتار افراد و در کتاب های مدیریتی به ارتباط تنگاتنگ با رفتار 
اشاره می شود.به طور مثال، تورثون نگرش را میزان شدت احساساتی که فرد درمورد یک محرک دارد،تعریف می کند. 
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دیگر تعاریف نیز از دسته بندی اشیا در طیف های ارزیابی بحث کرده اند.. نگرش ها به واسطه عواملی مانند عوامل 
درونی و شخصیتی مانند باور و تمایالت فردی آن ها سرچشمه گرفته وگاهی از عوامل بیرونی مثل درآمد، تأثیرگذاران 

خارجی و عوامل اقتصادی متأثرمی شود.

2-1-اهمیت شناخت نگرش:
در ذیل، به برخی کارکردها و آثار مترتب بر شناخت نگرش ها اشاره می شود:

2-1-1-امکان پیش بینی رفتار:
 آگاهی از نگرش ها تا حد زیادی فرد را قادر به پیش بینی رفتارها می سازد. البته روشن است که رفتارها از عوامل 
متعددی ناشی شده و شرایط و موقعیت های گوناگونی در شکل گیری و تعدد آنها مؤثر است. اما همه این عوامل و 
شرایط، رفتار را در بسترهایی همساز با نگرش ها جهت می دهند و با مرور زمان و استمرار عمل برخی از تعارضات بدوی 
نیز، که معموال میان این دو واقع می شود، جای خود را به سازگاری و التیام می دهند، اگرچه بعید نیست که در برخی 
افراد یا گروه ها بر اساس بعضی رفتارها و تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص فرهنگی ـ اجتماعی، این تعارض میان 
رفتار و نگرش شان به صورت ریشه ای همواره باقی بماند. در حقیقت، امکان پیش بینی درست رفتار بر اساس نگرش، 
به میزان همسازی میان این دو بستگی دارد. به عنوان مثال، در جایی که میان باورها )عناصر شناختی( و نگرش ها 
)عناصر هیجانی( ناهمسازی وجود داشته باشد، از نگرش نمی توان به عنوان یک مبنای مطمئن در پیش بینی رفتار 
استفاده کرد. به اعتقاد برخی، بسیاری از عواملی که پیش بینی رفتار را از روی نگرش ها امکان پذیر می سازند در یک 

چارچوب نظری در هم بافته شده اند و پیش بینی تنها با درک آن مجموعه امکان پذیر خواهد بود.
به  و  باشند  ارضا کننده  باید  رفتاری  به محّرک های  پاسخ های مربوط  نیز همچون  نگرش ها  قابل ذکر است که 
پاسخ هایی منجر شوند که به طور مستقیم، در شخص ایجاد خرسندی می کنند. در هر صورت، اگرچه رابطه میان 
برخی نگرش ها با نظام احتیاجات فرد، گروه یا جامعه دقیقاً مشخص نیست، اما می توان ارتباطی هر چند مبهم یا با 
واسطه میان آنها پیدا کرد. صاحب نظران، مطالعه نگرش را برای درک رفتار اجتماعی، حیاتی می دانند. بخشی از این 
اهمیت، بر این فرض استوار است که نگرش ها تعیین کننده رفتارها هستند و این فرض به طور ضمنی داللت بر این 
امر دارد که با تغییر دادن نگرش های افراد می توانیم رفتار آنان را پیش بینی کنیم یا بر رفتار آنان کنترل داشته باشیم 
.البته باید مدنظر داشته باشیم که برای تغییر رفتار، باید به تغییر نگرش آنها پرداخت. تحقیقات فراتحلیل اخیر نشان 

می دهند که یک میزان باالی تغییر در نگرش، گاهی منجر به میزان پایینی تغییر در رفتار می شود. 
البته رابینز معتقد است که اگرچه در گذشته چنین می پنداشتند که نگرش و رفتار رابطه عالی با هم دارند یعنی 
نگرش فرد تعیین کننده کارهایی است که انجام می دهد. اما در سالهای اخیر این رابطه که به اسم A-B نامیده 
می شود چنین بیان می کند که بین این دو رابطه ای وجود نداشته یا در صورت وجود بسیار کم اهمیت هست. چون 

فشارهای اجتماعی افراد را وادار می کند بگونه ای مغایر با نگرش خود رفتار کند.

2-1-2-شناخت شخصیت افراد:
 از جمله اموری که در توصیف و تشریح شخصیت فرد دخالت تام دارد نگرش ها می باشند. اهمیت نگرش ها، که 
خود ناشی از به کار بردن نظام ارزش های فرد هستند، اگر بیش تر از نظام ارزش های مولّد خود نباشد، دست کم، به 

اندازه آن در شناخت فرد مؤثر است.

2-1-3-نقش آن در تشخیص پیش داوری ها:
 نگرش ها به تدریج، نوعی تجلّی کلی غیر قابل فهمی در روش و سیاق زندگی اجتماعی ایجاد می کنند و با کمک 
ارزش ها و هنجارهای گروه خودی، به ارزیابی دیگران می پردازند. از همین زمان است که بعضی از نگرش های پیچیده 

و مبهم و از نظر منطقی توجیه ناپذیر پدیدار می شوند و منبع تغذیه پیش داوری های طبقاتی و گروهی می گردند.
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2-1-4-نقش آن در داوری های علمی: 
گولدنر تأثیر پیش فرض های ذهنی را )که در معنای کلی، نگرش را نیز شامل می شوند( در قبول برخی نظریات 
علمی و رّد نظریات دیگر این چنین ارزیابی می کند: »نظریه ای که با پیش فرض های ذهنی بررسی کننده نزدیک باشد 
و جایی در تجربیات شخصی او داشته باشد از نظر روانی، آسان تر پذیرفته می شود. علت پذیرش آن، این است که 
چنین فرضیاتی بخشی از فرضیات کلی ذهن بررسی کننده را می سازند که او مستقیماً و به وضوح، با آن ها مواجه نبوده 
است؛ زیرا در دورنمای ذهن او جای داشته اند، اما اکنون صریحاً به شکل یک نظریه ارائه می گردد و یا به علت وجود 

تشابه ذهنی و یا تأیید و تکمیل فرضیات ذهنی خود شخص، به آسانی مورد پذیرش قرار می گیرد.

2-2-شناخت نگرش و کاربرد آن در مدیریت:
برای درک رفتار فرد در سازمان و پیش بینی رفتار آن شناخت نگرش کارکنان بسیار مهم است. مدیران از آن 
جهت به نوع نگرش کارکنان توجه می کنندکه نگرش بر رفتار فرد اثر می گذارد؛ برای مثال کارگر یا کارمندی که از 
شغل خود راضی است کمتر غیبت می کند و میزان جابجایی او با کارمند ناراضی کمتر است؛ اگر فرض کنیم که مدیر 
بخواهد میزان غیبت را پایین بیاورد، به ویژه نمی خواهد کارگران پربازده و مولد، سازمان را ترک کنند، باید به گونه ای 
عمل کند که فرد نگرشی مثبت به شغل خود پیدا کند. مساله مهم این است که نگرش قابل کنترل است و مدیران 

می توانند کارکنان را به اموری مشغول کنند که به صورت ظاهر با نوع نگرش آن ها سازگار است. 
مدیریت برای طرزتلقی های کارکنان اهمیت قابل مالحظه ای قائل است. طرز تلقی های کارکنان با رفتارهایی که 
برای سازمان از حساسیت برخوردار هستند، در ارتباط است. به طور کلی کارکنان دارای مجموعه ای از طرزتلقی های 
باثبات و قابل شناسایی نسبت به محیط کار خود هستند که بعضی از آن ها عبارت اند از: پرداخت ها، شرایط محیط 

کار، شرح وظایف شغل و...
یک شخص می تواند هزاران نگرش داشته باشد، ولی در رفتار سازمانی بر تعداد محدودی از نگرش ها درباره شغل 
توجه میشود که عبارتند از: رضایت شغلی، کار را معرف خود دانستن )یعنی درجه یا میزانی که شخص کار یا شغل 
خود را می شناسد و به صورتی فعال در آن مشارکت دارد(، تعهد سازمانی )شاخصی است از وفاداری فرد نسبت به 

سازمان(.

2-3-انواع نگرش
افراد ممکن است نگرش های فراوانی داشته باشند اما در دانش رفتار سازمانی به برخی از نگرش ها توجه خواهد 

شد:
2-3-1-رضایت شغلی: نگرش کلی فرد درباره شغلش را رضایت شغلی گویند. کسی که سطح باالیی از رضایت 

شغلی را داشته باشد دارای نگرش مثبت است.)و برعکس)
2-3-2-وابستگی شغلی: وابستگی شغلی هر فرد، به درجه یا میزانی اطالق می شود که شخص شغلش را معرف 

خود، و کار یا عملکردش را موجب سربلندی و کسب حیثیت واعتبارش می داند.
2-3-3-تعهد سازمانی: تعهد سازمانی حالتی است که فرد هدف های سازمان را معرف و هویت خود می داند و 

آرزو می کند که در عضویت آن سازمان بماند.

2-4-ویژگی های نگرش:
ویژگی های نگرش عبارتند از:

2-4-1-موضوع: هر آنچه که در میدان جهان شناختی فرد قرار داشته باشد موضوع نگرش را تشکیل می دهد؛ 
مانند: نگرش نسبت به اشیا، افراد، گروه ها، سازمان ها، وقایع سیاسی، مسائل اقتصادی، موضوعات هنری، امور فلسفی، 

خدا، جهان دیگر و مانند آن ها. نگرش های ما به افراد دیگر، احتماالً مهم ترین نگرش های ما هستند.
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2-4-2-جهت گیری: منظور از جهت گیری، موافقت یا مخالفت فرد با موضوع نگرش است.
2-4-3-شدت )واالنس(: منظور از واالنس، درجه موافقت یا مخالفت نسبت به موضوع نگرش است. جزِء شناختی 
نگرش ممکن است با موضوع کامال موافق باشد و آن را خیر مطلق بداند یا کامال مخالف باشد و آن را شّر مطلق 
بداند. جزِء احساسی یا هیجانی نگرش نیز ممکن است به صورت محبت نامشروط یا تنّفر محض )عقده( در برخورد 
با موضوع ظاهر شود؛ جزِء آمادگی نگرش هم ممکن است در برخورد با موضوع به صورت حمایتی کامل و یا مخالفت 

جّدی نشان داده شود.
2-4-4-نوع ترکیب: اجزای سازنده نظام سه بخشی نگرش ممکن است سطحی، ساده و یا عمقی و پیچیده باشند. 
کودکان در بُعد ادراکی، محدود و در نتیجه، زود باورند، ولی شناخت بزرگساالن گسترده و خودشان دیر باورند. شرکت 
در انتخابات برای یک فرد، ممکن است تنها به دادن رأی خالصه شود، ولی در فرد دیگر با تبلیغات گسترده برای 

پیروزی کاندیدای مورد نظر همراه باشد.
2-4-5-هماهنگی: نگرش ها گاهی هماهنگ و زمانی ناهماهنگ اند؛ ممکن است کسی اعمال قدرت دولت را برای 
سرکوب مخالفان سیاسی تأیید کند، ولی با قاطعیت دولت در عرصه اقتصادی موافق نباشد. همین فرد ممکن است 

نگرش های هماهنگی نسبت به چند موضوع دیگر داشته باشد.

2-5-عوامل شکل دهنده نگرش:
نگرش در خأل شکل نمی گیرد بلکه در شکل گیری نگرش عوامل زیادی دخیل هستند. افراد با خصایص مشخص 
به دنیا می آیند و این خصایص بر نگرش آن ها اثر می گذارد. اما بسیاری از عوامل دیگر هست که نقش بزرگتری در 

زندگی افراد و شکل گیری نگرش آنها ایفا می کند.
این عوامل که در دوره های مختلف سنی بر افراد اثر می گذارد عبارتند از:

2-5-1-باورها: سیستم باور آدمی، تصویر ذهنی محیط مرتبط اوست که با روابط علی و معلولی احتمالی تکمیل 
می گردد. هنگامی فرد نسبت به انجام رفتاری نگرش مثبت خواهد داشت که بداند )باور داشته باشد( رفتارش با نتایج 

مثبت قرین است.
این  است.  نگرش  یا شیء  موضوع  با  فرد  مستقیم  تجربه  حاصل  نگرشها  بسیاری،  موارد  در  2-5-2-تجربیات: 
شکل گیری ممکن است حاصل مشاهده یک رویداد منفی یا مثبت باشد. در این صورت ممکن است نگرش های منفی 

یا مثبت در انسان شکل گیرد. 
2-5-3-شخصیت: هر نوع شخصیت با مجموعه خاصی از نگرش ها همراه است. به طور کلی افرادی با خلق و 
خوی معین صاحب نگرش های خاص منطبق با آن خلق و خو می شوند. نگرش های هر فرد منعکس کننده شخصیت 
او هستند. معموالً شخصیت های خاصی دارای نگرش های خاصی هم هستند. به عنوان مثال شخصیت اقتدار طلب 
که با ویژگی های چون جمود فکری، تعصب افراطی، عدم گذشت، و... همراه است، نگرش های مشخصی را به ظهور 

می رساند.
2-5-4-محیط: محیط می تواند با فراهم نمودن عوامل زیر در شکل گیری نگرش افراد، تأثیرگذار باشد:

و  اجتماعی  یادگیری  الگوی  باشد،  مؤثر  افراد  نگرش  در  می تواند  که  عواملی  از  یکی  سرمشق:  و  2-5-5-الگو 
سرمشق قرار دادن است؛ مثاًل، در خانواده، فرزندان، بسیاری از نگرشهای خود را با مشاهده نگرش ها و به ویژه مشاهده 
رفتارهای نگرشی خاص والدین شکل دهند. این فرایند حتی هنگامی هم که والدین در آموزش نگرش خاصی به 
فرزندان خود تعمدی ندارند، وارد عمل می شود. در بسیاری از موارد، کودکان می شنوند که والدین آنها نسبت به 
شخص خاص، شیء، یا موضوع خاص، نظر به خصوصی ابراز می کنند، و همین آگاهی از نگرش های والدین سبب 
شکل گیری همان نگرش ها در آنان می شود. البته عالوه والدین افراد دیگر نیز در خانواده و اجتماع می توانند الگو و 

سرمشق قرار گیرند.
قرار  راه  بر سر  نیاز خود، موانع و مشکالتی  برای رفع  فرد  فعالیت های  فرد: در جریان  نیازهای  2-5-6-تأمین 
می گیرند که نگرش های ویژه ای را در او به وجود می آورند. نسبت به اشیاء، عوامل، وسایل و اشخاصی که نیازهای او را 
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برآورده می کنند و وی را به هدف هایش می رسانند، نگرش های موافق و مثبت، و نسبت به موانعی که سد راه رسیدن 
او به هدف هایش می شوند، نگرش های منفی پیدا می کند.

2-5-7-تعلق گروهی: نیاز تعلق به گروه یکی از نیازهای مهم انسان است و همبستگی شخص با گروه در ایجاد 
نگرش های او تأثیر حتمی دارد.

2-5-8-تصور از خود: ما معموالً در ارتباط مستقیم با تصوری که از خودمان داریم عمل می کنیم. هیچ کاری 
دشوارتر از این نیست که بدون تغییر دادن احساسات درونی مان، اعمال بیرونی مان را تغییر دهیم.

2-5-9-ظاهر جسمانی: ظاهر ما نقش مهمی در ایجاد نگرش مان دارد.فشاری باور نکردنی روی مردم وجود دارد 
تا ظاهر خوبی داشته باشند.

از ازدواج زوجین می توانند بر روی نگرش هم تاثیرات عمیقی  2-5-10-ازدواج، خانواده و امنیت شغلی: پس 
داشته باشند.

همه عوامل فوق آمیزه نگرش را تشکیل می دهند.
برخی هم اعتقاد دارند چهار شرط عمده برای پیدایش یک نگرش نیاز می باشد که عبارت است از:

اولین شرط، تراکم تجربه است که عبارت است از سر و کار داشتن با موضوعی و یا گروهی از اشخاص و تجربیات 
نزدیک یا مشابه است. دومین شرط مبتنی بر تمایز گذاشتن آن است؛ یعنی، در تجربیات جدیدی که به دست می آیند، 
نگرش مشخصی از نگرش های نزدیک به آن متمایز می سازد. سومین شرط بر پایه یک ضربه عاطفی یا یک تجربه 
دراماتیک قرار دارد که شخص یا موضوعی در آن دخیل است. اما آن چیزی که بر شرط چهارمین استوار است و 
احتماال اهمیت بیشتری هم دارد این است که باید در اینجا، شمار زیادی از نگرش های پذیرفته شده از طریق تقلید از 

والدین، دوستان، استادان و غیره را مشخص ساخت.

2-6-عناصر نگرش:
نگرش ها دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری بدین شرح می باشند:

2-6-1-بخش شناختی آن عبارت از باورها و ارزش ها و اطالعات درباره هدف شناخته شده به وسیله فرد است.
2-6-2-بخش عاطفی آن شامل احساس ها و عواطف درباره هدف، فرد، فکر، رخداد یا شیء است.

2-6-3-بخش رفتاری آن از نگرش سرچشمه می گیرد و به نیت »رفتار به صورت معین« بر می گردد.
این اجزاء جدای از یکدیگر نیستند.

3-پیشینه ي تحقیق:
خیابانی. معمار بهابادی، در مقاله » بررسی عوامل موثر بر نگرش مدیران و کارکنان نسبت به بکارگیری فناوری 
به  نسبت  نگرش  با  سازمانی  منابع  بین  که  کنند:  می  کرمانشاه«بیان  استان  جوانان  و  ورزش  ادارات  در  اطالعات 
بکارگیری فناوری اطالعات رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین نگرش مدیراین و کارکنان با دانش سازمانی  ، 

فرآیندها ، ساختار مدیریتی و ارزشها و اهداف ارتباط معناداری وجود دارد.
معنوی پور.پیرخائفی درمقاله« بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شغلی کارکنان ناجا به منظور ارائه الگوي ارتقا ي رفتار 
آنان«بیان می کنند: رفتار شغلی کارکنان ناجا از ابعاد مختلفی داراي اهمیت است، از یک سو رفتار پلیس سمبل 
رفتار حکومت با مردم و از سویی دیگر تحقق هدفهاي سازمان پلیس در گرو آن قرار دارد. اهمیت رفتار شغلی موجب 
میشود تاثیر عواملی چون شرایط اجتماعی، سازمانی، خانوادگی و ویژگی هاي شخصیتی آن مطالعه شود تا براي تغییر 
یا ارتقای آن بتوان برنامه ریزي کرد. این پژوهش با این هدف انجام شد و نتایج آن نشان داد که هر کدام از این عامل 
ها سهمی در رفتار شغلی کارکنان ناجا دارند و توجه به آنها می تواند رفتار کارکنان را بهبود بخشیده و ارتقاء دهد. به 
طور کلی عاملهاي مؤثر بر رفتار کارکنان ناجا عبارت اند از: عوامل خانوادگی، عوامل سازمانی ، ویژگیها ي شخصیتی 
خویشتن داري، مردم آمیزي و اشتراک. اثرگذارترین عاملها بر رفتار شغلی کارکنان ناجا شامل نحوه تعامل کارکنان 
ناجا با اعضاي خانواده و روابط آنها با فرزندان، همسر، پدر و مادر و نگرش آنها نسبت به روابط خانوادگی، مسائل 
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اقتصادي، دیدگاه کارکنان درباره خانواده و نگرش خانواده نسبت به شغل، درآمد و موقعیت اجتماعی پلیس است.
رفتاری،  باورهای  بینی  بهلول در مقاله« نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش  و  زاده.کرمی  حسینقلی 
هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش« بیان می کنند: که باورهای هنجاری و باورهای کنترلی به طور 
مستقیم و غیرمستقیم نقشی تعیین کننده در ایجاد تمایل و رفتار اشتراک دانش معلمان دارند. درحالیکه باورهای 
رفتاری بر تمایل و رفتار اشتراک دانش اثر معنادار ندارد. عالوه براین، یافته ها حاکی از آن است که درک از دست 
دادن قدرت، درک لذت بردن از کمک به دیگران، کسب شهرت، نوآوری و فناوری با واسطه باورهای هنجاری بر 
تمایل به اشتراک دانش اثر میگذارد و سه عامل فواید ادراک شده، فناوری و نوآوری با واسطه باورهای کنترلی بر 
رفتار اشتراک دانش اثر مستقیم دارند. در این میان، انگیزه های سازمانی درک شده بدون واسطه بر تمایل به اشتراک 

دانش اثر می گذارد.
استاجی در مقاله« نقش نگرش و رفتار در سازمان« بیان می کند: امروزه سازمان ها و مدیران عالی سازمان ها 
اذعان دارند که کارکنان بزرگترین دارایی آن ها هستند. منابع انسانی در سازمان ها از مهم ترین سرمایه ها و ثروت 
سازمان به حساب می آیند لذا توجه به مفاهیمی چون نگرش شغلی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و وابستگی شغلی 
می تواند اطالعات مفیدی برای برنامه ریزی، سازمان دهی، افزایش کارایی، عملکرد باال و ... در اختیار سازمان قرار 
دهد. نگرش شغلی بیانگر تصورات فرد درباره ی کار و جنبه های مختلف محیط کار به صورت مثبت یا منفی می 
باشد. نوع نگرش در کسب موقعیت های فردی و سازمانی حائز اهمیت می باشد و از طرفی آگاهی و توجه مدیران به 

این موضوع زمینه ساز پیش بینی رفتار سازمانی کارکنان می گردد.
حسینی.مهدی زاده اشرفی درمقاله«رابطه بین نگرش وعملکرد«بیان می کنند:نتایج تحقیق ما حاکی از رابطه 

مثبت ومعنی دار بین نگرش های سازمانی وعملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه بوده است.
4-روش شناسی

در پژوهش حاضر از کتب ، مقاالت علمی ومنابع  اینترنتی استفاده شده است.  

5-بحث ونتیجه گیري
در اکثر مطالعات بیان شده.برای نمونه. حسینی ومهدی زاده اشرفی درتحقیقی تحت عنوان رابطه بین نگرش 
آزاد اسالمی واحد  بین نگرش های سازمانی وعملکرد کارکنان دانشگاه  اند که  یافته  نتیجه دست  این  وعملکردبه 
در  رفتار  و  نگرش  نقش  عنوان  تحت  تحقیقی  در  استاجی  است.همچنین  بوده  ومعناداری   مثبت  رابطه  فیروزکوه 
سازمان به این نتیجه رسیده که نگرش شغلی بیانگر تصورات فرد درباره ی کار و جنبه های مختلف محیط کار به 
صورت مثبت یا منفی می باشد. نوع نگرش در کسب موقعیت های فردی و سازمانی حائز اهمیت می باشد و از طرفی 

آگاهی و توجه مدیران به این موضوع زمینه ساز پیش بینی رفتار سازمانی کارکنان می گردد.
وبا استنباط از مطالعاتی مانند، معنوی پور.پیرخائفی درپژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شغلی 
کارکنان ناجا به منظور ارائه الگوي ارتقاي رفتار آنان بیان می کنندکه رفتار شغلی کارکنان ناجا از ابعاد مختلفی داراي 
اهمیت است، اهمیت رفتار شغلی موجب می شود تاثیر عواملی چون شرایط اجتماعی، سازمانی، خانوادگی و ویژگی 
هاي شخصیتی آن مطالعه شود تا براي تغییر یا ارتقای آن بتوان برنامه ریزي کرد. این پژوهش با این هدف انجام شده 
و نتایج آن نشان داده که هر کدام از این عامل ها سهمی در رفتار شغلی کارکنان ناجا دارند و توجه به آنها می تواند 

رفتار کارکنان را بهبود بخشیده و ارتقاء دهد. 
با نگاهی به مطالعات ومسائل مطرح شده در این مقاله به این نتیجه رسید که نگرش های  بنابراین می توان 
متفاوت کارکنان اعم از نگرش مثبت ومنفی می تواند با رفتار وباور کارکنان رابطه عمیق وتنگاتنگی داشته باشد بدین 
معنی که نگرش و طرز تلقی کارکنان می تواند بر رفتار سازمانی آنان تاثیر گذار باشد به عبارتی دیگر مساله اصلی 
تحقیق که واژه ها وعبارات به کار گرفته شده در سازمان که بخشی از ساختار ونظام ادرای را تشکیل می دهد بر 
نگرش کارکنان وبه تبع آن بر رفتار آنان تاثیر گذار می باشد. البته بعضی از محققان در مواردی رابطه نگرش ورفتار 
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را کم اهمیت دانسته اند زیرا عواملی چون فشارهای اجتماعی افراد را وادار می کند به گونه ای مغایر با نگرش خود 
رفتار کنند ولی در بیشتر مواقع رفتار را بانگرش مربوط می دانند.از طرفی محققان عوامل متفاوت از جمله ساختار 
سازمانی ومحیط و...را تاثیرگذار بر نگرش کارکنان نسبت به سازمان خود می دانند بنابراین در برابر تغییرات ساختاری 

رفتار های متفاوتی را از خود بروز می دهند.
درنهایت مدیران سازمان می توانند به مقتضاي موقعیت با تغییرات در ساختار اداری همچون واژه ها وعبارات. 
نگرش کارکنان را برای  رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمان. با رفتار وباور آن ها همسو وهم جهت نمایند 
برای نمونه می توان به اصطالحات برگ تشخیص وبرگ مطالبه اشاره نمود که هرکدام از آنها می تواند نگرش ورفتار 
متفاوت  ازکارکنان  را نشان دهدبدین معنا که برگ تشخیص طرز تلقی ونگرش قضاوت وداوری و برگ مطالبه نگرش 

مطالبه گری ونه قضاوت را در ذهن ها متواتر نماید.
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6- فهرست منابع
1- مارک روش بالو و ادیل نیون؛ پیشین، ص125

2-هنر، جرد و وانک، میکائیل؛ نگرش ها و تغییر آن ها؛ ترجمه علی مهداد، تهران، انتشارت جنگل، 1384، ص17.
3- رفتار سازمانی، استیفن رابینز، ترجمه دکتر پارسائیان و دکتر اعرابی

4- رضائیان، علی: )1383(. مدیریت رفتار های سیاسی در سازمان ، انتشارات سمت، تهران
5- علی میر سعید قاضی .تئوری و عمل در روابط عمومی در ارتباطات، ، انتشارات مبتکران

6-رضاییان ، علی . )1374(. مدیریت رفتار سازمان . تهران : انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .
المللی مهندسی صنایع، مدیریت و  بین  اولین کنفرانس  رفتار در سازمان،  7-استاجی)1394(. نقش نگرش و 

حسابداری، بصورت الکترونیکی، موسسه پژوهشی البرز
8-معنوی پور.پیرخائفی . بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شغلی کارکنان ناجا به منظور ارائه الگوي ارتقا ي رفتار آنان

9-خیابانی. معمار بهابادی، )1395(.بررسی عوامل موثر بر نگرش مدیران و کارکنان نسبت به بکارگیری فناوری 
اطالعات در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه، دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، تهران، 

انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
10-حسینقلی زاده.کرمی.بهلول.نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و 

کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش 
11-حسینی.مهدی زاده اشرفی)1385( .رابطه بین نگرش وعملکرد.فصلنامه علمی ترویجی مدیریت سال سوم 

هاي  روند  به  توجه  با  انسانی  منابع  مدیریت  در  اندیشی  بابایی)1384(،باز  علی  12-ابوالعالیی،بهزادومحمد 
آتی،تهران،فیلم گرافیک

13-امینی فسخودي،عباس،هادي نژاد،بهجت)1391(،سنجش اثر بخشی سازمانی با رویکرد مدل سازي معادله 
هاي ساختاري،پژوهش هاي مدیریت در ایران،3،16.
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عوامل موثر بر ارتقا فرهنگ مالیاتی در مودیان
 نظام مالیات بر ارزش افزوده در استان خراسان

 )رضوی،شمالی،جنوبی(

صادق شجاع سنگچولي

چکیده
پژوهش حاضر به عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در استان خراسان 
بر  مالیات  نظام  در  شده  نام  ثبت  مودی   50852 از  تحقیق  آماري  جامعه  پردازد.  می  جنوبی(  شمالی،  )رضوی، 
ارزش افزوده در سال 1395 در استان خراسان تشکیل می شود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 382 نمونه 
برآوردگردیده است.روش گردآوري اطالعات در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه 5 گزینه اي با طیف لیکرت 
می باشد که با تعداد 28 سوال فرضیات پژوهش را به آزمون گذاشته است. براي تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده 
از نرم افزار spss استفاده شده است و اینگونه نتیجه می شود که ارتباطات زیر ساخت ها، مشارکت و تصمیم گیری، 

مدیریت تغییر، رهبری و روابط بر ارتقا فرهنگ مالیاتی در مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تاثیر دارد.

واژه هاي کلیدي: مالیات بر ارزش افزوده، فرهنگ مالیاتی، مودیان مالیاتی، خود اظهاري، وصول مالیات  
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1- مقدمه
امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. 
در بعد اجتماعی، هدف عمده از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست. هدف اقتصادی از 
وضع مالیات ها، تثبیت نوسان های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف و کمک به تسریع فرآیند 
توسعه بخشی یا منطقه ای می باشد و هدف بودجه ای دولت ها از وضع مالیات ها نیز، تأمین مالی بودجه دولت می 
باشد. متأسفانه مالیات ها در اقتصاد ایران اثر بخشی الزم و کافی را نداشته چراکه نقش و تأثیر درآمدهای نفتی در 
تأمین هزینه های جاری عالوه بر اینکه موجب اتکاء درصد باالیی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی شده، زمینه رشد 
هزینه های جاری را نیز فراهم نموده و مانع شکوفایی ظرفیت های واقعی اقتصاد کشور گردیده و از طرفی دولت را از 
داشتن یک درآمد ثابت و قابل اطمینان و اعتماد محروم کرده است بطوری که اکنون با گذشت زمان زیاد این موضوع 
به یک مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است. توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و انجام اقداماتی به 
منظور افزایش سهم درآمدی آن در کشور ضرورت دارد چرا که از یک سو با محدودیت ظرفیت منابع طبیعی و از 
سوی دیگر به دالیل گوناگون از قبیل ابداع روش های جدید تولید و دستیابی به جانشین های مناسب با نوسان تقاضا 

و قیمت ها در بازار جهانی روبرو هستیم، از این رو نمی توان مدت طوالنی به درآمد فروش منابع نفتی اتکا کرد. 
سال ها ست اقتصاد های بزرگ جهان به نقش پررنگ مالیات در تامین هزینه های کشور پی برده اند و در این 
راستا با برقراری نظام های پیچیده مالیاتی تالش می کنند حقوق دولت و در نهایت حق عموم جامعه را از درآمد 
های حاصل از فعالیت های اقتصادی وصول کنند. عالوه بر این با توجه به تاثیر مالیات در گسترش عدالت اجتماعی، 
دریافت کامل مالیات نقشی اساسی تر در اقتصاد کشورها یافته است. اگر مردم به درستی از اهداف پرداخت مالیات 
اطالع وآگاهی داشته باشند با فراغ بال بیشتری نسبت به پرداخت آن اقدام می کنند . نظام مالیاتی در کشورمان 
برای  پایان پذیر نفتی عاملی  از حد به درآمد های  ازانقالب چندان مورد توجه قرار نگرفته بود و توجه بیش  تاقبل 
کم رنگ شدن این بخش در اقتصاد ملی بود. در این جهت بعدازپیروزی انقالب اسالمی به مالیات به عنوان منبع مهم 
درآمدی دولت پرداخته شد.بویژه دولت نهم در راستای طرح تحول اقتصادی و دور کردن وابستگی اقتصاد به نفت، 
توجه ویژه ای را به مالیات متمرکز کرد تا بتواند ضمن گسترش پایه های مالیاتی، راه های فرار مالیاتی را نیز مسدود 
اقتصادی همواره راه  از فعاالن  بر نظام مالیاتی کشورمان، بسیاری  کند.از سوی دیگر به  دلیل ساختار سنتی حاکم 
چانه زنی با ماموران مالیاتی را، یکی از بهترین گزینه ها در زمینه کاهش مالیات خود می دانند. در این زمینه استفاده 
از نظام الکترونیکی و کاهش دخالت عوامل انسانی یکی از مهم  ترین برنامه هایی است که در چند سال اخیر به شدت 
از سوی دولت پیگیری شده است که اصل آن را می توان در واقعی شدن میزان مالیات پرداختی بسیاری از بنگاه ها 
دید. طرح جامع تحول نظام مالیاتی که بر پایه مودی محوری پایه گذاری شده یکی از محورهای هفت گانه طرح 
تحول اقتصادی به شمار می آید که از مهم ترین فرازهای آن اصالح قانون مالیات ها، اجرای مالیات بر ارزش افزوده، طرح 
جمع آوری اطالعات مودیان مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی است که به مرحله اجرا درآمده است لذا اگر این طرح 
به درستی اجراء شود موجبات ایجاد یک ارتباط یکپارچه در نظام مالیاتی کشور را فراهم خواهدنمود. دولت در زمان 
تدوین طرح تحول اقتصادی، با توجه به جایگاه مهم مالیات  ، توجه ویژه ای را به این بخش معطوف کرد و در این 
جهت به عنوان یکی از مهم ترین اقدام ها و به عنوان اصلی زیربنایی، نظام مالیات بر ارزش افزوده را به جریان انداخت، 
نظامی که هرچند برای ایرانی ها پدیده ای غریب بود، اما سال ها در کشور های مختلف جهان آزمون خود را پس داده 
بود. برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف عالوه بر مزایای مثبت فراوانی که دارد، می تواند به 
خوبی در جهت کاهش فرار مالیاتی اثربخش باشد. مالیات بر ارزش افزوده به  دلیل گستردگی ذاتی خود، این امکان 
را به قانون گذاران می دهد که نرخ های مالیاتی را پایین بیاورند چرا که گسترش پایه مالیاتی حاصل از این قانون به 
خوبی می توان اثرات حاصل از کاهش نرخ های مالیاتی را پوشش دهد. از سوی دیگر در نظام مالیات بر ارزش افزوده، 
وصول مالیات بر عهده بخشی است که خود از پرداخت آن متحمل هزینه ای نمی شود و از این نظر می تواند انگیزه 
فرار مالیاتی را از میان بردارد. در کنار این ها توانایی این قانون در وصول مالیات ها به صورت هفتگی، ماهانه و فصلی، 
انباشتگی امور در دوره های پایانی سال را از میان می برد و از این نظر می تواند به خوبی نقش خودکنترلی را بازی 
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کند. مجموع این عوامل باعث شده است از زمان اجرای این قانون مقدار مالیات های وصولی به شکل قابل مالحظه ای 
افزایش یابد. این افزایش میزان مالیات ها بدون آنکه اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت ها را به دنبال داشته باشد نشان 
از توانمندی این نظام مالیاتی در زمینه وصول حقوق دولت در فرآیند کسب وکار است. درده سال گذشته باتوجه به 
سیاست هاوبرنامه ریزی هایی انجام شده در سازمان امورمالیاتی کشور بیش از23پروزه تحول اداری اجراشده است که 
ازمهمترین آن مکانیزه کردن فرایندپرداخت مالیات می باشدکه تاقبل ازاجرای این طرح دریافت مفاصاحساب چندین 
روزطول می کشید.گسترش فضاهای اداری درتکریم مودیان وصرفه جویی دروقت وهزینه آنان ازدیگراقدامات موثری 

است که درچندسال اخیرشتاب گرفته است.
مالیات به عنوان یک بخش از در آمدهای دولت نقش مهمی دراقتصاد هر کشور دارد . آگاهی از وصول میزان 
درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش بینی بودجه دولت و برنامه ریزی های آتی جهت توزیع و مصرف آن دارد. اما 
باید در نظر داشت که بهترین مدیریت مالیاتی صرفأ  آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول شود. این مسئله 
که چنین درآمدی چگونه وصول شده است یعنی اثر آن بر عدالت مالیاتی، عواقب سیاسی آن برای دولت ها وتاثیر 
آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز به همان اندازه مهم است. یک مدیریت مالیاتی ضعیف ممکن است از  بخش هایی که 
وصول مالیات از آن ها به سادگی امکان پذیر است، مثأل حقوق بگیران، میزان متنابهی مالیات وصول نماید در حالی 
که از وصول مالیات بر شرکت ها عاجز باشد. بنابراین سطح وصولی مالیات یک معیار ساده برای اندازه گیری کارآیی 
مدیریت مالیاتی است. یک معیار دقیق تر اندازه گیری کارآیی مدیریت مالی، درجه تمکین مؤدیان در میان بخش های 
مختلف جامعه مؤدیان است. طبق سند چشم انداز20ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابالغ گردید، تا پایان 
برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی کشور دولت باید بتواند هزینه های جاری خود را ازمحل درآمدهای غیرنفتی که بطور 
عمده درآمدهای مالیاتی می باشد، تامین نماید. این در حالی است که آمارها نشان می دهند که درآمدهای مالیاتی 
سهم بسیار ناچیزی از منابع درآمدی کشور را تشکیل می دهد. از این رو دولت باید درصد افزایش سهم درآمدهای 
مالیاتی برآمده و دراین زمینه گام های موثرتری را بردارد و این امر مسیر نخواهد شد در سده اخیر دامنه وظایف 
دولت به شکل هاي گوناگون گسترش یافته و برغم اجراي برنامه هاي خصوصی سازي کماکان هزینه هاي دولت به 
مقیاس بی سابقه اي فزونی یافته و در نتیجه نیاز به منابع عظیم مالی دارد. از بین این منابع، مالیات در جهان امروز 
نقش اصلی را ایفا می کند، و توجه دولت به توان و انسجام نظام مالیاتی بیش از پیش نمایان گشته است. با توجه به 
اینکه مطالعه فرهنگ مالیاتی در برخی از کشورها سابقه به نسبت طوالنی دارد؛ با این وجود در ایران موضوعی جدید 
است. در نظام مالیاتی کشور ما فرهنگ پرداخت مالیات به طور داوطلبانه براساس خوداظهاري پایین است؛ چرا که 
سیستم مالیاتی کارساز و مؤثر نمی باشد همچنین اعتماد متقابل هم بین ماموران تشخیص و مودیان مالیاتی وجود 

ندارد )وزارت امور اقتصادي و دارایی،1386(. 
مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سایر مالیات هاي مرسوم یک مالیات جدید است. مالیات برارزش افزوده، شکل 
اصلی مالیات بر مصرف است و  نوعی مالیات غیرمستقیم عام بر عموم کاالها و خدمات )مگر موارد معاف( است که 
به صورت چند مرحله اي از اضافه ارزش کاالهاي تولید شده )ارزشی که درهرمرحله به ارزش کاال افزوده می شود( یا 
خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ  می  شود. قانون مالیات بر ارزش افزوده در فرآیندي چند ساله 
با تالش هاي کارشناسی گسترده، تهیه و تصویب شده است و ظرفیت ها، انعطاف ها و قابلیت هاي بسیار باالیی دارد 
و گامی مهم در جهت اصالح ساختار مالیاتی در کشور محسوب می شود. گسترش این پایه مالیاتی، یکی از مهمترین 
موارد توسعه نظام مالیاتی است. این پایه مالیاتی با تالش اقتصاددانان براي رفع یا کاهش اختالل و نارسایی هاي 
مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است. )عسکری، توتونچی و مطلبی، 1390(. از اینرو، با 
توجه به اهمیت مقوله مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک پایه مالیاتی نوین و نقش سازمان امور مالیاتی کشور به 
عنوان متولی وصول مالیات، تأثیر فراوان فرهنگ در دستیابی به اهداف و سیاست هاي کالن مالیاتی و عدم مواجه 
مالیات بر ارزش افزوده با مشکالت اجرایی موجود در قانون مالیات هاي مستقیم، عوامل مؤثر بر ارتقا فرهنگ مالیاتی 
در مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار دهیم و به این سوال پاسخ دهیم که کدام عوامل بر ارتقا 

فرهنگ مالیاتی در مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در استان خراسان )رضوی، شمالی، جنوبی( موثرند؟
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نظریه این که بعد از نفت، مالیات مهمترین منبع تامین درآمد دولت می باشد و با توجه به نقش روز افزونی 
که در برنامه های توسعه اقتصادی کشور برای مالیات در نظرگرفته می شود، لذا تحقق درآمدهای مالیاتی از اهداف 
مهم دولت می باشد از آنجا که مال و ثروت مورد عالقه مردم می باشد، پس افراد حاضر نیستند به آسانی آن را به 
کسی داده و یا در هر راهی خرج کنند، لذا دولت ها برای وصول مالیات با مشکالتی روبرو بوده و ادارات گسترده ای 
را در کشور برای وصول آن تأسیس نموده اند. همواره این سوال مطرح بوده که چرا هیچگاه مالیات های تشخیصی 
با مالیات های وصولی مطابقت نداشته و قسمت قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی تحقق نمی یابد. بطور کلی امکان 
وصول درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات های تشخیصی، از این 
رو سازمان مالیاتی کشور به عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی همواره با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
ضمن تاکید بر عدالت مالیاتی سعی در وصول مالیات حقه دولت نموده است. در تبیین اهداف مالیات بر ارزش افزوده 
می توان گفت، از آنجا که مالیات از منابع مهم درآمد دولت هاست ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه 
ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های مختلف می شود، از سوی دیگر دوره های کوتاه مدت 
وصول آن تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تأمین می کند این مالیات نسبت به سایر مالیات ها منعطف تر بوده و 
به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات زمان قطعیت کوتاهی داشته و تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی را به حداقل 

می رساند.
از اهداف دیگر این طرح می توان به افزایش سهم مالیات ها در بودجه، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بر مصرف 
محصول، گسترش پایه ی مالیاتی با حذف معافیت های غیرضروری و اعمال مالیات های جدید، کاهش قابل مالحظه 
مالیاتی،  فرار  انگیزه  کاهش  تولیدکننده،  جای  به  مصرف کننده  از  مالیات  دریافت  جهت  تغییر  مالیاتی،  های  نرخ 
شفاف سازی تدریجی مبادالت اقتصادی، اصالح الگوی مصرف و کاهش میل به مصرف گرایی و افزایش توان پس انداز 
جامعه اشاره کرد. با توجه به تأثیرات قابل مالحظه مالیات بر متغیرهای اقتصادی، همواره اتخاذ یک سیاست مالیاتی 
مناسب که عالوه بر تأمین اهداف فوق، کمترین اخالل را در اقتصاد و فرآیند توسعه اقتصادی کشور بر جای گذارد 
از مهمترین مسائل پیش روی سیاست گذاران بخش مالیاتی محسوب می شود. در واقع می توان گفت سیاست های 
از  از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی بوده و نشانه   ای از حاکمیت ملی و بخشی  مالیاتی مؤثر و کارآمد، یکی 
سیاست های اقتصادی هر کشوری است و این نظام مالیاتی نوین می تواند نقش مؤثر و مطلوبی در فرآیند مدیریت 

اقتصاد کشور ایفا کرده و میزان رضایت مندی مردم و مؤدیان را افزایش دهد.
تاکنون پژوهش هاي مختلفی در کشور در حوزه ارزش افزوده  انجام شده است. بیشتر این پژوهش ها به معرفی 
اقتصادی و ریاضی ارزش افزوده پرداخته اند. اما درباره عوامل مؤثر بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مودیان نظام مالیات 
بر ارزش افزوده در سه استان خراسان تاکنون پژوهشی  انجام نشده است. کلمه مالیات در عربی به معنی باج، خراج 
و پول هایی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می گیرند. مالیات عبارت است از سهمی که به 
موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی خود به منظور 
تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود 
به خزانه دولت بپردازد )رزاقی، 1388، 31(. تمکین مالیاتی نیز عبارت است از رعایت قانون از سوی مؤدیان )عرب 
مازار، 1373، 24(. فرهنگ مالیاتی را می توان مجموعه ای از طرز تلقی بینش و واکنش اشخاص در قبال سیستم 
مالیاتی دانست؛ این طرز تلقی به طور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مأمورین مالیاتی در بکارگیری قانون در 
مواجهه با مؤدیان، نقش اساسی دارد. بدیهی است فرهنگ مالیاتی تا حد زیادی متأثر از فرهنگ عمومی و نیز عوامل 
ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و قوانین نیز عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را در جامعه تحت 
تأثیر قرار می دهند )کالنتری، 1387، 83(. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم عام )بر عموم کاالها و 
خدمات مگر موارد معاف تعلق می گیرد( است که بصورت چند مرحله ای از اضافه ارزش کاالهای تولید شده و یا 

خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود )دقت، 1377(.
جعفری صمیمی، کریمی پتانالر، اعظمی)1395( در پژوهشی با عنوان کاربرد الگوي رشد درون زا براي محاسبه 
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نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کاالهاي مضر و پسماند بیان داشتند که محاسبه نرخ بهینه مالیات بر 
ارزش افزوده با تاکید بر کاالهاي مضر و پسماند و درآمدهاي نفتی با استفاده از یک الگوي رشد درون زا براي اقتصاد 
ایران است. بدین منظور، ابتدا یک الگوي رشد تعمیم یافته سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت بسط یافت. پس از 
بسط الگو و دستیابی به رابطه تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده، با استفاده از پارامترهاي اقتصاد ایران، 
مدل یاد شده کالیبره و مقادیر بهینه مالیات در سناریوهاي مختلف محاسبه گردید. نتایج نشان داد در صورت کاهش 
درآمدهاي نفتی، براي باقی ماندن در وضعیت یکنواخت، نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده افزایش خواهد یافت. رشد 
اقتصادي باالتر موجب افزایش نرخ بهینه مالیات خواهد شد. با افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به کاالهاي مضر 

و پسماند، به منظور تامین شرایط بهینه براي رفاه اجتماعی، نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده نیز باید افزایش یابد.
سید نورانی، محمدی، امیرشاهی )1394( در پژوهشی با عنوان دو نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیان داشتند که 
مالیات برارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که درآمد زیادی عاید دولت میکند.در این راستا دولتها درصدد 
افزایش نرخ این مالیات هستند. تغییرات نرخ مالیات برارزش افزوده و افزایش آن در سالهای اخیر در ایران روش 
افزایش درآمد مالیاتی است. به این جهت که سیستم تک نرخی مالیات برارزش افزوده همواره از نقطه نظر عدالت مورد 
نکوهش قرار می گیرد، دراین مقاله تالش میشوداز 2 نرخ برای مالیات برارزش افزوده استفاده شود. به این منظور، 
دونرخ مالیات متفاوت برای کاالهای لوکس و سایرکاالها تعیین میشود. نوآوری اصلی این مقاله پیشنهاد دو نرخ بهینه 
مالیات بر ارزش افزوده در ایران میباشد. نتایج به دست آمده با تأکید بر عدالت و برابری نشان میدهد نرخ مالیات بر 
خوراکیها 8 درصد و نرخ مالیات برگروه کاالیی لوکس حدود 26 درصد است. البته افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
می بایست بر اساس طراحی سیستم مالیات هوشمندانه و به تدریج صورت گیرد. درغیراین صورت ارتباط بین سیستم 

مالیات با بنگاه و خانوار دچار تنش و حتی ازهم پاشیدگی میشود.
حمیدی، محمدزاده، محمدی، )1394( در پژوهشی با عنوان بررسی جایگاه جرایم مالیاتی در جلوگیري از فرار 
در نظام مالیات بر ارزش افزوده )مطالعه موردي استان قزوین( بیان داشت که ابتدا جایگاه جرایم مالیاتی و عوامل 
موثر بر کاهش فرار مالیاتی با استفاده از ادبیات تحقیق، نظر خبرگان و مودیان مالیات بر ارزش افزوده از طریق 120 
پرسشنامه در مرحله اول شناسایی و سپس با بهره گیري از نظرات 10 خبره و با استفاده از تکنیک دیمتل فازي، رابطه 
هاي ممکن و شدت تاثیر روابط و اهمیت هریک از عوامل مشخص شده است. جهت تعیین میزان وزن و رتبه بندي 
عوامل از تکنیک ANP استفاده شده است. قدرت دیمتل و  ANP نسبت به روشهاي نسل اول روابط علی- معلولی 
این است که در این روش تعداد مقایسات زوجی به شدت کاهش می یابد و اخذ نظر از خبرگان ساده تر می شود. 
روش نمونه گیري، تصادفی ساده است. نتایج نشان می دهد جرایم مالیاتی از دیگر عوامل موثر بر کاهش فرار مالیاتی 
اثر می پذیرد ولی بر هیچ یک از شاخص ها اثر نمی گذارد و نسبت به شاخص هاي دیگر از کمترین وزن برخوردار 

است و آخرین رتبه را به خود اختصاص داده است.
مالزاده)1393( در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر ارتقاي فرهنگ مالیاتی در میان مودیان نظام مالیات بر ارزش 
افزوده )صنف طال فروشان( استان آذربایجان غربی بیان داشت که جامعه آماري تحقیق عبارت است از 1102 واحد 
کسبی طالفروش که در محدوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی واقع گردیده است. حجم نمونه بر اساس 
فرمول کوکران 285 نمونه برآورد گردیده و روش نمونه گیري در دو مرحله صورت گرفته است که ابتدا بر اساس نمونه 
گیري طبقه اي سهم هر طبقه )شهر( از تعداد نمونه ها مشخص و سپس با نمونه گیري تصادفی از دورن هر طبقه 
تعداد نمونه ها انتخاب شده است.روش گردآوري اطالعات در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه پنج گزینه 
اي با طیف لیکرت می باشد که با تعداد 51 سوال فرضیات پژوهش را به آزمون گذاشته اند و براي تجزیه و تحلیل 
اطالعات از جداول اکسل و نرم افزار SPSS گردیده است.پژوهش حاضر داراي 4 فرضیه اصلی و 17 فرضیه فرعیمی 
باشد. که اینگونه نتیجه شد که عوامل اجتماعی شدن بر ارتقاي فرهنگ مالیاتی موثر هستند. عوامل برون سازمانی 
بر ارتقاي فرهنگ مالیاتی موثر هستند. عوامل درون سازمانی بر ارتقاي فرهنگ مالیاتی موثر هستند. عوامل فردي بر 

ارتقاي فرهنگ مالیاتی موثر هستند.
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رونالد گامینگس و دیگران1 ) 2005 ( در مقاله خود تحت عنوان »اثرات روحیه مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی 
» بیان می کند که کوشش های اجباری سازمان مالیاتی می تواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد. 

کریستینا مورفی2 ) 2008 ( در مقاله خود تحت عنوان » وادار کردن به تمکین مالیاتی : تنبیه کردن یا تشویق 
کردن » به این موضوع اشاره دارند که دو استراتژی برای تمکین وجود دارد، اولین مورد استراتژی مبتنی بر تنبیه 

کردن ودومی مربوط  استراتژی مبتنی بر تشویق کردن.
لوراسور3 ) 2004 ( در مقاله خود تحت عنوان » یک مدل اقتصادی از تمکین مالیاتی با تأکید بر اخالق شخصی 
و گروهی » هر دو نوع عامل اخالق شخصی و اجتماعی تمکین را بررسی کرده است. وی در ادامه بیان می کند 
نرخ های باالی مالیاتی باعث افزایش فرار مالیاتی شده و همچنین مؤدیان هنگامی که دریابند درجامعه افراد زیادی 

هستند که نسبت به مالیات خود تمکین نمی نمایند، آنها نیز اقدام به فرار مالیاتی می کنند. 
هنریک4 ) 2009 ( در مقاله خود تحت عنوان » مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد » مفهوم فرار مالیاتی را از 
لحاظ ده نوع مختلف مالیات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به تغییرات در چگونگی پرداخت مالیاتها می پردازد. وی 
بیان می دارد به جای بحث پیرامون فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده معمول باید مالیاتهای مختلف را بصورت جداگانه 
به احتمال بیشتر  اعتماد نمی کنند  به همشهریان خود  ادامه عنوان می کند کسانیکه  بررسی نمود. همچنین در 
معتقدند که آنها از پرداخت مالیات طفره می روند اما عدم اعتماد سیاستمداران حتی تأثیر عمیقتری دارد مخصوصأ 
برای مالیاتهایی که دوباره توزیع می شوند و یا به لحاظ مالی باید پرداخت شوند. از اینرو برای سیایتمداران مهم است 

تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمع آوری کنند. 
مارتینی5 ) 2003 ( در مقاله خود تحت عنوان » فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترل های اجتماعی » می نویسد 
در تصور معمول از علم اقتصاد در فرار از پرداخت مالیات، انتخاب مالیات دهندگان برای اجتناب از پرداخت مالیات 
به مسئله بیطرفی در سیستم مالیاتی بستگی دارد. هدف این مقاله ایجاد یک فنداسیون و اساس فیزیولوژی معطوف 
کردن توجه هایک درباره رفتار انسانی به عنوان یک فرایند پیروی از قوانین و مقررات می باشد. طبق نظریه اصلی 

مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصوأل بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافق تر هستند.
چن6 )2003( در مقله خود تحت عنوان » فرار از مالیات در الگوی رشد درون رو » در این الگو دولت نرخ مالیات 
را بهینه می کند، حال آنکه اشخاص فرار از مالیات را بهینه می سازند. این الگو نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد 
اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد و آنها را با نظام های اقتصادی همانند یکدیگر ) به استثنای آنهایی که دور از 
فرار از مالیات هستند ( مقایسه می کند. همچنین درباره تأثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات 
و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینه ها و جریمه های فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی 
می شود. درحالیکه افزایش در رسیدگی مالیاتی فرار از مالیات را تنها زمانی کاهش می دهد که هزینه اجرای مالیات 
خیلی باال نباشد. قاعدتأ این سه سیاست به علت تأثیر غیر مستقیم آنها بر روی فرار از مالیات و نرخ مالیاتی مطلوب، 
تأثیرات نامعلومی بر روی رشد اقتصادی دارند. این الگو تنظیم شده تا از نظر کمی تأثیرات سیاستهای ذکر شده در 
باال را ارزیابی کند. معلوم شد که این سه سیاست از لحاظ کمی در منبع فرار از مالیات مؤثر هستند اما با آثار رشد 

کم همراه هستند مگر اینکه حد خارجیت دولت خیلی باال باشد.
جوردی7 در مقاله خود تحت عنوان » تورم،فرار از مالیات و میزان مصرف » می آورد ما میزان تورم را بر روی دو 
عامل قبول مالیات و مقدار درآمد دولت در چارچوب پولی که خانواده در میزان مصرف خرید استفاده می کنند را 
تجزیه و تحلیل نمودیم. خانواده در معرض حسابرسی های با آژانس اعمال مالیات است. موازنه ثابتی از عدم کاهش 
توزیع میزان مصرف ارائه می دهیم. نتایج مهم ما شامل توصیف غیر یکنواخت رابطه بین افزایش میزان پول و درآمد 
دولت است. در مقایسه با مدل استاندارد، در جایی که روابط یکنواخت است کمتر و کوچکتر می شود این عمل باعث 
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فرار مالیاتی می شود و بنابراین باعث کاهش درآمد دولت می شود و این عمل تورم را افزایش می دهد.  
زاکالن و همکاران ) 2009 ( در پژوهشی بیان داشتند که عوامل متعدد سیاسی و سازمانی در فرار از مالیات مؤثر 

هستند و میتوان با سازوکارهاي تنبیه و اجبار در خصوص جرایم، فرار از مالیات را به حداقل رسانید.
آلم و دیگران)2013( در پژوهشی بیان داشتند که یک درصد افزایش در نرخ مالیات برارزش افزوده به طور معمول 
منجر به یک درصد کاهش در سطح کل مصرف در کوتاه مدت و به کاهش بیشتری حدود 60 درصد در درازمدت 
میانجامد. نتایج تحقیقات آلم و همکارش نشان میدهد استفاده بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده باعث شده حداقل در 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مردم به مصرف کمتر و پس انداز بیشتر روی بیاورند.
سرجیو)2012( در پژوهشی بیان داشت که کشورهای جهان در طول سالهای اخیر از مالیات بر ارزش افزوده به 
دلیل کارایی آن در افزایش درآمدهای دولت استقبال کردهاند. مالیات بر ارزش افزوده بخش مهمی از درآمد کشورهای 

اروپایی یعنی روی هم 13 الی 23 درصد از درآمدهای ساالنه را تشکیل میدهد.

2-روش تحقیق 
روش تحقیق در این پژوهش به  صورت توصیفی از نوع پیمایشی می باشد در تحقیق توصیفی هدف توصیف 
کردن شرایط یا پدیده هاي مورد بررسی است و شامل جمع آوري اطالعات براي آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سؤاالت 
مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود. به عبارتی دیگر پژوهش گر سعی دارد تا آنچه هست بدون 
هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد. همچنین از نظر هدف در طبقه 
بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد به جهت اینکه هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ مؤدیان 
مالیاتی بوده و نتایج آن در سیاست گذاری ها و تصمیمات مدیران و دست اندرکاران سازمان مالیاتی در جهت وصول 
مالیات و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این سازمان تاثیر مهمی دارد.  جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مودیان 
ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده در سال  1395 در استان های خراسان جنوبی ،شمالی، رضوی می 
باشند که ثبت نام آنها نهایی گردیده است که تعداد آنها در استان خراسان رضوی 42682 و در استان خراسان جنوبی 
3895 و در استان خراسان شمالی 4275 نفر می باشند. با توجه به تعریف فوق و انتخاب براساس فرمول کوکران، 
نمونه شامل 382 نفر می باشد که به صورت طبقه ای از بین جامعه مورد مطالعه انتخاب گردیده است. با توجه به نوع 
اطالعات الزم در انجام این تحقیق از دو روش بررسی کتابخانه ای و بررسی میدانی استفاده خواهد شد. ابزار  گرد آوري 
اطالعات در این تحقیق پرسشنامه است در این تحقیق برای تهیه پرسشنامه به شناسایی متغیرهاي کلیدي پرداخته 
شد و سپس درجهت سنجش و اندازه گیري هر یک از متغیر هاي مذکور، تعدادي پرسش طرح گردید. همچنین در 
جهت ایجاد شناخت از جامعه آماري  تعدادي پرسش  با هدف شناسایی متغیرهاي دموگرافیک )سن ، جنس و....(
طرح گردید. تعداد سواالت پرسشنامه این تحقیق 31 سوال می باشد که 3 سوال در خصوص متغیر هاي دموگرافیک 
و 28 سوال مربوط به فرضیات می باشد که در جدول توضیح داده شده است . در طراحی پرسشنامه با بهره گیری از 
منابع تخصصی ،  پ ژوهشها و مقاالت مدل سالمت فرهنگ  سعی شده است امکان سنجش و اندازه گیری تخصصی 
متغیر ها  فراهم آید. در این تحقیق پرسشها ي طرح شده در مقیاس پنج درجه ای لیکرت و با گزینه هاي ذیل مورد 

سنجش قرار گرفته اند. 
1-خیلی زیاد  2- زیاد   3- تا حدودی   4- کم    5- خیلی کم 

جهت تعیین میزان قابلیت اعتماد و یا پایایی آن پاسخنامه نمونه اي برابر بر 30  نفر از پاسخگویان اخذ گردید و 
سپس با استفاده از نرم افزار spss به محاسبه آلفاي کرونباخ اقدام گردید. در جدول میزان آلفاي کرونباخ برابر%85 
ارائه شده است میزان آلفاي کرونبـاخ ارائه شده  به طور قابل مالحظه به یک نزدیک می باشد و بدین ترتیب می توان 
اظهار داشت پرسشـها داراي همبستگی متــقابل نسبتـاً منـاسبی می باشند. از وجود این همبستگی می توان چنین 
نتیجه گیري نمود که پرسشهاي مورد بررسی مفهومی واحد را مورد سنجش قرار می دهد لذا  پایایی پرسشنامه 
تحقیق مورد تایید می باشد. با توجه به موارد فوق، در این تحقیق برای پایایی در هر پرسشنامه از آلفای کرونباخ 

استفاده شده است که بدین شرح بدست آمده است.
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آلفای کرونباخعامل های اصلیسازه 

ارتقاء فرهنگ مالیاتی

0/74عامل ارتباطات 
0/85عامل زیر ساخت

0/82عامل مشارکت و تصمیم گیری
0/78عامل مدیریت تغییر

0/84عامل رهبری
0/86عامل روابط

0/85کلی

به منظور تعیین روایی  پرسشنامه این تحقیق ، عالوه بر استفاده از مباحث نظری مربوطه از مرجع )شم آبادی 
کارشناسان  از  تن  و چند  راهنما  استاد  رویت  به  آن  نیز سواالت  و  است  استفاده شده  و خداداد حسینی، 1386( 
مربوطه رسیده و مطابق با آن اصالح شده است . بنابراین روایی این پرسشنامه به طریق محتوایی حاصل شده است. 
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات بسته به نیاز از نرم افزارهای Excel و Spss استفاده خواهد گردید. 
تکنیک های مورداستفاده در این پژوهش عبارتند از: الف ( آمار توصیفی: جهت داده ها از روش های توزیع فراوانی، 
فراوانی درصدی همراه با رسم جداول و نمودار استفاده شده است. ب( آمار استنباطی: به منظور تجزیه و تحلیل داده ها 

روش های آماری به کار گرفته شده برای آزمون هر یک از فرضیه ها از نرم افزار spss22 استفاده می شود.

3- یافته های پژوهش
در ابتدا قبل از بررسی فرضیه های تحقیق باید نرمال بودن متغیرهای تحقیق توسط آزمون کولموگروف اسمیرنف 

مورد بررسی قرار گیرد.

چون مقدار سطح معنی داري ابعاد بزرگتر از مقدار خطا 0/05 می باشد پس فرض صفر را نتیجه می گیریم. 
بنابراین آزمون معنادار نشده و متغیرهای تحقیق دارای توزیع غیر نرمال می باشد. پس باید از آزمون های پارامتریک 

استفاده نمود که در این بخش از آزمون تی مستقل استفاده می گردد.

فرضیه اول
در  مالیاتی  فرهنگ  ارتقاء  بر  رسانی(  آوری، خدمات  فن  پیشنهادات،  مؤدی،  با  روابط  رسانی،  )اطالع  ارتباطات 

مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.
برای آزمون فرضیه فوق ، فرضیه آماری زیر را آزمون می کنیم :

که در آن  μ  میانگین متغیر عامل ارتباطات است . 

جدول آزمون کولموگروف - اسمیرونف براي بررسی فرض نرمال بودن

روابطرهبریتغییرمشارکتزیر ساختارتباطات
382382382382382382تعداد

13.0013.0011.0011.0016.0013.00مجموعنرمال بودن داده ها
4.003.003.003.004.004.00انحراف استاندارد

0.0740.0730.000.000.000.087مطلقحداکثر اختالفات
0.0550.0680.0770.0580.0630.057مثبت
0.087-0.0730.000.000.00-0.074-منفی

0.0740.0730.000.000.000.087آزمون آماری
0.010.010.010.010.010.01معیار تصمیم
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جهت بررسی آزمون فوق از آزمون تی تک نمونه اي استفاده شد. که نتیجه آن به صورت جدول ارائه 
شده است.

جدول نتیجه حاصل از آزمون تی تک نمونه اي جهت بررسی تأثیر ارتباطات )اطالع رسانی، روابط با 
مؤدی، پیشنهادات، فن آوری، خدمات رسانی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش 

افزوده

با مؤدی،  ارتباطات )اطالع رسانی، روابط  اولویت بندي عوامل   جدول معنی داری آزمون فریدمن در خصوص 
پیشنهادات، فن آوری، خدمات رسانی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس جدول شماره مقدار T  به دست آمده از بررسی آزمون برابر با  5.00- و سطح معناداری 0.00 می 
باشد در نتیجه فرض H0 رد و فرض H1  در سطح اطمینان 99% )0/001( پذیرفته می شود. میانگین پاسخ های 
ارائه شده توسط نمونه آماری در مورد تأثیر ارتباطات )اطالع رسانی، روابط با مؤدی، پیشنهادات، فن آوری، خدمات 
رسانی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای برای 5 
سوال  برابر 13.00 از 15.00)متوسط 5 درجه ای لیکرت( می باشد. چون کران پایین فاصله منفی و کران باالی 
فاصله مثبت می باشد، یعنی صفر در این فاصله قرار می گیرد بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده از جدول نشان 
می دهد که فرض ما در سطح معناداری )Sig<0/01( تأیید می شود در ادامه هر یک از شاخص ها با استفاده از 

آزمون فریدمن بررسی شده است. 
آزمون فریدمن جهت اولویت بندي عوامل ارتباطات )اطالع رسانی، روابط با مؤدی، پیشنهادات، فن آوری، خدمات 

رسانی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده 
اکنون پس از تأیید فرض اول پژوهش جهت به دست آوردن رتبه اهمیت هر یک از شاخص هاي اشاره شده از 
آزمون فریدمن استفاده شده است. که نتیجه آن به شکل جدول آورده شده است که شامل میانگین رتبه و اولویت 

شاخص مورد نظر می باشد.
جدول نتیجه آزمون فریدمن جهت اولویت بندي عوامل  ارتباطات )اطالع رسانی، روابط با مؤدی، پیشنهادات، فن 

آوری، خدمات رسانی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

ف میانگینعامل ا نحر ا
آماره نمره معیاراستاندارد مقدار 

سطح درجه آزادیتی
اختالف میانگینمعناداری

 95 اطمینان  سطح  در 
درصد

حداکثرحداقل

1.000.00-1.00-5.003810.00-13.004.0015.00فرضیه اول

رتبهمیانگین رتبهشاخص
اول3.00اطالع رسانی صحیح و همه جانبه  

دوم2.00ارتقای سطح خدمت رسانی  صحیح و دقیق در زمینه ارتباط با مودیان  
اســتفاده از رایانــه، اینترنــت و... در رســیدگی بــه پرونــده هــای مالیاتــی و دریافــت بــه موقــع 

دوم2.00اطالعــات مالیاتــی

دوم2.00نحوه برخورد و ایجاد روابط صحیح و با احترام با مودی  
اول3.00توجه مأموران مالیاتی به اظهارات و نقطه نظرات مؤدیان مالیاتی
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نتیجه آزمون فریدمن نشان می دهد که اطالع رسانی صحیح و همه جانبه  و توجه ماموران مالیاتی به اظهارات با 
مقدار ضریب 3.00به عنوان مهمترین عامل ارتباطات )اطالع رسانی، روابط با مؤدی، پیشنهادات، فن آوری، خدمات 
رسانی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در اولویت اول  قرار دارد و سایر ابعاد به 
ترتیب، به صورتی که در جدول ارائه شده است دارای اهمیت هستند و در اولویت های  بعدی قرار دارند. نتیجه این 

ازمون با مقدار )Chi-Square=44.00( و در سطح )Sig<0/01( معنادار است.
فرضیه دوم 

ارتقاء فرهنگ  بر  تکنولوژی، رسیدگی گروهی(  آموزش، ساختار سازمانی، مستندسازی،  )دانش،  زیر ساخت ها 
مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد. 

برای آزمون فرضیه فوق ، فرضیه آماری زیر را آزمون می کنیم :

که در آن μ میانگین متغیر عامل زیر ساخت ها است . 
جهت بررسی آزمون فوق از آزمون تی تک نمونه اي استفاده شد. که نتیجه آن به صورت جدول ارائه شده است.

جدول نتیجه حاصل از آزمون تک نمونه اي جهت بررسی تأثیر زیر ساخت ها )دانش، آموزش، ساختار سازمانی، 
مستندسازی، تکنولوژی، رسیدگی گروهی(  بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس جدول مقدار T   به دست آمده از بررسی آزمون برابر با  7.00- و سطح معناداری 0.00 می باشد در 
نتیجه فرض H0 رد و فرض H1  در سطح اطمینان 99% )0/001( پذیرفته می شود. میانگین پاسخ های ارائه شده 
توسط نمونه آماری در مورد تأثیر زیر ساخت ها )دانش، آموزش، ساختار سازمانی، مستندسازی، تکنولوژی، رسیدگی 
گروهی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای برای 
5 سوال  برابر 13.00 از 15.00)متوسط 5 درجه ای لیکرت( می باشد. چون کران پایین فاصله منفی و کران باالی 
فاصله نیز منفی می باشد، این به آن معنی است کهH0 ;   μ≤a  منفی است بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده 
از جدول نشان می دهد که فرض ما در سطح معناداری )Sig<0/01( تأیید می شود در ادامه هر یک از شاخص ها 

با استفاده از آزمون فریدمن بررسی شده است. 
تکنولوژی،  بندي زیر ساخت ها )دانش، آموزش، ساختار سازمانی، مستندسازی،  اولویت  فریدمن جهت  آزمون 

رسیدگی گروهی(  بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده 
اکنون پس از تأیید فرض دوم پژوهش جهت به دست آوردن رتبه اهمیت هر یک از شاخص هاي اشاره شده از 
آزمون فریدمن استفاده شده است. که نتیجه آن به شکل جدول آورده شده است که شامل میانگین رتبه و اولویت 

شاخص مورد نظر می باشد.
جدول نتیجه آزمون فریدمن جهت اولویت بندي زیر ساخت ها )دانش، آموزش، ساختار سازمانی، مستندسازی، 

تکنولوژی، رسیدگی گروهی(  بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
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ساختار  آموزش،  )دانش،  ها  ساخت  زیر  عوامل   بندي  اولویت  در خصوص  فریدمن  آزمون  داری  معنی  جدول 
سازمانی، مستندسازی، تکنولوژی، رسیدگی گروهی(  بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

نتیجه آزمون فریدمن نشان می دهد که سطح دانش و آگاهی مودیان مالیاتی از قوانین و مقررات مالی و مالیاتی 
و مستندسازی جهت آگاهی مؤدیان از چگونگی مراحل ارزیابی دقیق مالیاتها  به عنوان مهمترین عامل زیر ساخت 
ها )دانش، آموزش، ساختار سازمانی، مستندسازی، تکنولوژی، رسیدگی گروهی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان 
نظام مالیات بر ارزش افزوده در اولویت اول قرار دارد و سایر ابعاد به ترتیب، به صورتی که در جدول ارائه شده است 
دارای اهمیت هستند و در اولویت های  بعدی قرار دارند. نتیجه این ازمون با مقدار )Chi-Square=361/00( و در 

سطح )Sig<0/01( معنادار است.

فرضیه سوم 
مشارکت و تصمیم گیری )اختیارات، تشویق، ارزش اجتماعی، فرآیند تصمیم گیری( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در 

مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

که در آن μ میانگین متغیر عامل مشارکت است . 
جهت بررسی آزمون فوق از آزمون تی تک نمونه اي استفاده شد. که نتیجه آن به صورت جدول ارائه شده است.

جدول نتیجه حاصل از آزمون تک نمونه اي جهت بررسی تأثیر مشارکت و تصمیم گیری )اختیارات، تشویق، ارزش 
اجتماعی، فرآیند تصمیم گیری(   بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

رتبهمیانگین رتبهشاخص
دوم2.04اختصاص فضای مناسب و استاندارد کاری برای مأموران مالیاتی جهت آرامش فکری و روحی

ــده هــای هــر واحــد مالیاتــی در جهــت افزایــش کارآیــی و رســیدگی دقیقتــر  کاســتن تعــداد پرون
ــی سوم2.00توســط کارشناســان ارشــد مالیات

سوم2.00توسعه آموزشهای عمومی و تخصصی برای مودیان مالیاتی
اول3.00سطح دانش و آگاهی مودیان مالیاتی از قوانین و مقررات مالی و مالیاتی

اول3.00مستندسازی جهت آگاهی مؤدیان از چگونگی مراحل ارزیابی دقیق مالیاتها
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بر اساس جدول شماره مقدار T   به دست آمده از بررسی آزمون برابر با  4.00- و سطح معناداری 0.00 می 
باشد در نتیجه فرض H0 رد و فرضH1   در سطح اطمینان 99% )0/001( پذیرفته می شود. میانگین پاسخ های 
ارائه شده توسط نمونه آماری در مورد تأثیر مشارکت و تصمیم گیری )اختیارات، تشویق، ارزش اجتماعی، فرآیند 
تصمیم گیری(  بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده  بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای 
برای 5 سوال  برابر 11.00 از 12.00)متوسط 5 درجه ای لیکرت( می باشد. چون کران پایین فاصله منفی و کران 
باالی فاصله صفر می باشد، این به آن معنی است که  μ≤a ; H0 منفی است بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده 
از جدول نشان می دهد که فرض ما در سطح معناداری )Sig<0/01( تأیید می شود در ادامه هر یک از شاخص ها 

با استفاده از آزمون فریدمن بررسی شده است. 
آزمون فریدمن جهت اولویت بندي مشارکت و تصمیم گیری )اختیارات، تشویق، ارزش اجتماعی، فرآیند تصمیم 

گیری(  بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده 
اکنون پس از تأیید فرض سوم پژوهش جهت به دست آوردن رتبه اهمیت هر یک از شاخص هاي اشاره شده از 
آزمون فریدمن استفاده شده است. که نتیجه آن به شکل جدول شماره  آورده شده است که شامل میانگین رتبه و 

اولویت شاخص مورد نظر می باشد.
جدول نتیجه آزمون فریدمن جهت اولویت بندي مشارکت و تصمیم گیری )اختیارات، تشویق، ارزش اجتماعی، 

فرآیند تصمیم گیری(  بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

نتیجه آزمون فریدمن نشان می دهد که کلیه عوامل مشارکت و تصمیم گیری )اختیارات، تشویق، ارزش اجتماعی، 
فرآیند تصمیم گیری(  بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در یک سطح قرار دارند. نتیجه 

این ازمون با مقدار )Chi-Square=75/00( و در سطح )Sig<0/01( معنادار است.

فرضیه چهارم
مدیریت تغییر )مدیریت دانش، یادگیری، اجرای کارآمد، پایه مالیاتی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام 

مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد. 

جدول معنی داری آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندي عوامل مشارکت و تصمیم گیری )اختیارات، تشویق، 
ارزش اجتماعی، فرآیند تصمیم گیری(   بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
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یادگیری،  تغییر )مدیریت دانش،  بندي عوامل مدیریت  اولویت  جدول معنی داری آزمون فریدمن در خصوص 
اجرای کارآمد، پایه مالیاتی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

برای آزمون فرضیه فوق ، فرضیه آماری زیر را آزمون می کنیم :

که در آن μ میانگین متغیر عامل مدیریت تغییر است . 
جهت بررسی آزمون فوق از آزمون تی تک نمونه اي استفاده شد. که نتیجه آن به صورت جدول ارائه شده است.
جدول نتیجه حاصل از آزمون تک نمونه اي جهت بررسی تأثیر مدیریت تغییر )مدیریت دانش، یادگیری، اجرای 

کارآمد، پایه مالیاتی(  بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس جدول مقدار T  به دست آمده از بررسی آزمون برابر با  7.00- و سطح معناداری 0.00 می باشد در 
نتیجه فرض H0 رد و فرض H1   در سطح اطمینان 99% )0/001( پذیرفته می شود. میانگین پاسخ های ارائه شده 
توسط نمونه آماری در مورد تأثیر مدیریت تغییر )مدیریت دانش، یادگیری، اجرای کارآمد، پایه مالیاتی(  بر ارتقاء 
فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای برای 5 سوال  برابر 11.00 
از 12.00)متوسط 5 درجه ای لیکرت( می باشد. چون کران پایین و کران باالی فاصله صفر است بنابراین بر اساس 
نتایج به دست آمده از جدول )4-8( نشان می دهد که فرض ما در سطح معناداری )Sig<0/01( رد می شود در 

ادامه هر یک از شاخص ها با استفاده از آزمون فریدمن بررسی شده است. 
آزمون فریدمن جهت اولویت بندي مدیریت تغییر )مدیریت دانش، یادگیری، اجرای کارآمد، پایه مالیاتی(   بر 

ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده 
اکنون پس از رد فرض چهارم پژوهش جهت به دست آوردن رتبه اهمیت هر یک از شاخص هاي اشاره شده از 
آزمون فریدمن استفاده شده است. که نتیجه آن به شکل جدول آورده شده است که شامل میانگین رتبه و اولویت 

شاخص مورد نظر می باشد.
جدول نتیجه آزمون فریدمن جهت اولویت بندي مدیریت تغییر )مدیریت دانش، یادگیری، اجرای کارآمد، پایه 

مالیاتی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
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نتیجه آزمون فریدمن نشان می دهد که کلیه عوامل مدیریت تغییر )مدیریت دانش، یادگیری، اجرای کارآمد، 
پایه مالیاتی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در اولویت یکسانی قرار دارد. نتیجه این 

ازمون با مقدار )Chi-Square=31/00( و در سطح )Sig<0/01( معنادار است.
فرضیه پنجم 

فرهنگ  ارتقاء  بر  محوری(  های  ارزش  کارکنان،  نقش  مدیران،  سازگاری  اهداف،  سازمان،  های  )ارزش  رهبری 
مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

برای آزمون فرضیه فوق ، فرضیه آماری زیر را آزمون می کنیم :

که در آن μ میانگین متغیر عامل مدیریت تغییر است . 
جهت بررسی آزمون فوق از آزمون تی تک نمونه اي استفاده شد. که نتیجه آن به صورت جدول ارائه شده است.

جدول نتیجه حاصل از آزمون تک نمونه اي جهت بررسی تأثیر رهبری )ارزش های سازمان، اهداف، سازگاری 
مدیران، نقش کارکنان، ارزش های محوری( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

بر اساس جدول شماره مقدار T  به دست آمده از بررسی آزمون برابر با  5.00 و سطح معناداری 0.00 می باشد 
در نتیجه فرض H0 رد و فرض H1  در سطح اطمینان 99% )0/001( پذیرفته می شود. میانگین پاسخ های ارائه شده 
توسط نمونه آماری در مورد تأثیر رهبری )ارزش های سازمان، اهداف، سازگاری مدیران، نقش کارکنان، ارزش های 
محوری( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای برای 5 
سوال  برابر 16.00 از 15.00)متوسط 5 درجه ای لیکرت( می باشد. چون کران پایین فاصله صفر و کران باالی فاصله 
مثبت می باشد، یعنی صفر در این فاصله قرار می گیرد بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده از جدول نشان می 
دهد که فرض ما در سطح معناداری )Sig<0/01( تأیید می شود در ادامه هر یک از شاخص ها با استفاده از آزمون 

فریدمن بررسی شده است.
آزمون فریدمن جهت اولویت بندي رهبری )ارزش های سازمان، اهداف، سازگاری مدیران، نقش کارکنان، ارزش 

های محوری( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده 
اکنون پس از تأیید فرض پنجم پژوهش جهت به دست آوردن رتبه اهمیت هر یک از شاخص هاي اشاره شده از 
آزمون فریدمن استفاده شده است. که نتیجه آن به شکل جدول آورده شده است که شامل میانگین رتبه و اولویت 

شاخص مورد نظر می باشد.
جدول نتیجه آزمون فریدمن جهت اولویت بندي رهبری )ارزش های سازمان، اهداف، سازگاری مدیران، نقش 

کارکنان، ارزش های محوری( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
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جدول معنی داری آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندي عوامل رهبری )ارزش های سازمان، اهداف، سازگاری 
مدیران، نقش کارکنان، ارزش های محوری( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده

 نتیجه آزمون فریدمن نشان می دهد که کلیه عوامل مدیریت رهبری )ارزش های سازمان، اهداف، سازگاری 
افزوده در  ارزش  بر  مالیات  مالیاتی در مؤدیان نظام  ارتقاء فرهنگ  بر  ارزش های محوری(  مدیران، نقش کارکنان، 
اولویت یکسانی قرار دارد. نتیجه این ازمون با مقدار )Chi-Square=187/00( و در سطح )Sig<0/01( معنادار 

است.
فرضیه ششم

روابط )اخالق حرفه ای، ارتباط با ذینفعان، مسئولیت پذیری، اعتماد، رضایت شغلی، همکاری واحدها، سلسله 
مراتب، مشاوره( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

برای آزمون فرضیه فوق ، فرضیه آماری زیر را آزمون می کنیم :

که در آن μ میانگین متغیر عامل روابط است . 
جهت بررسی آزمون فوق از آزمون تی تک نمونه اي استفاده شد. که نتیجه آن به صورت جدول ارائه شده است.

جدول نتیجه حاصل از آزمون تی تک نمونه اي جهت بررسی تأثیر روابط )اخالق حرفه ای، ارتباط با ذینفعان، 
مسئولیت پذیری، اعتماد، رضایت شغلی، همکاری واحدها، سلسله مراتب، مشاوره( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان 

نظام مالیات بر ارزش افزوده
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بر اساس جدول مقدار T  به دست آمده از بررسی آزمون برابر با  5.00- و سطح معناداری 0.00 می باشد در 
نتیجه فرض H0 رد و فرض H1 در سطح اطمینان 99% )0/001( پذیرفته می شود. میانگین پاسخ های ارائه شده 
توسط نمونه آماری در مورد تأثیر روابط )اخالق حرفه ای، ارتباط با ذینفعان، مسئولیت پذیری، اعتماد، رضایت شغلی، 
همکاری واحدها، سلسله مراتب، مشاوره( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس 
طیف لیکرت 5 درجه ای برای 5 سوال  برابر 13.00 از 15.00)متوسط 5 درجه ای لیکرت( می باشد. چون کران 
پایین فاصله منفی و کران باالی فاصله مثبت می باشد، یعنی صفر در این فاصله قرار می گیرد بنابراین بر اساس نتایج 
به دست آمده از جدول نشان می دهد که فرض ما در سطح معناداری )Sig<0/01( تأیید می شود در ادامه هر یک 

از شاخص ها با استفاده از آزمون فریدمن بررسی شده است. 
آزمون فریدمن جهت اولویت بندي روابط )اخالق حرفه ای، ارتباط با ذینفعان، مسئولیت پذیری، اعتماد، رضایت 

شغلی، همکاری واحدها، سلسله مراتب، مشاوره(  بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده 
اکنون پس از تأیید فرض ششم پژوهش جهت به دست آوردن رتبه اهمیت هر یک از شاخص هاي اشاره شده 
از آزمون فریدمن استفاده شده است. که نتیجه آن به شکل جدول شماره آورده شده است که شامل میانگین رتبه و 

اولویت شاخص مورد نظر می باشد.
ذینفعان،  با  ارتباط  ای،  حرفه  )اخالق  روابط  عوامل   بندي  اولویت  جهت  فریدمن  آزمون  نتیجه  جدول)8-4(: 
مسئولیت پذیری، اعتماد، رضایت شغلی، همکاری واحدها، سلسله مراتب، مشاوره( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان 

نظام مالیات بر ارزش افزوده

نتیجه آزمون فریدمن نشان می دهد که اطالع رسانی صحیح و همه جانبه  و توجه ماموران مالیاتی به اظهارات 
با مقدار ضریب 3.00به عنوان مهمترین عامل روابط )اخالق حرفه ای، ارتباط با ذینفعان، مسئولیت پذیری، اعتماد، 
رضایت شغلی، همکاری واحدها، سلسله مراتب، مشاوره( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در افزایش حس اعتماد بین مودی 
و سازمان مالیات، اجرای دقیق سلسله مراتب مشاوره مرتبط به مالیات به مودی در اولویت اول قرار دارد و سایر ابعاد 
به ترتیب، به صورتی که در جدول )4-8( ارائه شده است دارای اهمیت هستند و در اولویت های  بعدی قرار دارند. 

نتیجه این ازمون با مقدار )Chi-Square=175.00( و در سطح )Sig<0/01( معنادار است.

جدول معنی داری آزمون فریدمن در خصوص اولویت بندي روابط )اخالق حرفه ای، ارتباط با ذینفعان، مسئولیت 
پذیری، اعتماد، رضایت شغلی، همکاری واحدها، سلسله مراتب، مشاوره( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام 

مالیات بر ارزش افزوده
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4- نتیجه گیری
با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته برای هر یک از فرضیه ها در فصل چهارم، ابتدا به تفکیک به نتایج 

بدست آمده از بررسی هر یک از فرضیه ها پرداخته و در ادامه نتیجه کلی تحقیق ارائه می گردد. 
فرضیه اول

در  مالیاتی  فرهنگ  ارتقاء  بر  رسانی(  آوری، خدمات  فن  پیشنهادات،  مؤدی،  با  روابط  رسانی،  )اطالع  ارتباطات 
مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

اطالع رسانی صحیح و همه جانبه و توجه ماموران مالیاتی به اظهارات با مقدار ضریب 3.00 به عنوان مهمترین 
عامل ارتباطات )اطالع رسانی، روابط با مؤدی، پیشنهادات، فن آوری، خدمات رسانی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در 
مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در اولویت اول قرار دارد. این نتایج همراستا با تحقیق لوراسور  ) 2004( در مقاله 
ای تحت عنوان » یک مدل اقتصادی از تمکین مالیاتی با تأکید بر اخالق شخصی و گروهی » بوده  که متغییر فرهنگ 
را مؤثر در تمکین مالیاتی بیان می کند. همچنین این   یافته ها همراستا با تحقیق آقای عین اله عالء) 1373( در 
مقاله ای تحت عنوان » سخنی در باب فرهنگ مالیاتی« بوده که متغییر نحوه نگرش مردم نسبت به مالیات را یکی 

از عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی می شمارد.
فرضیه دوم 

ارتقاء فرهنگ  بر  زیر ساخت ها )دانش، آموزش، ساختار سازمانی، مستندسازی، تکنولوژی، رسیدگی گروهی( 
مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد. 

سطح دانش و آگاهی مودیان مالیاتی از قوانین و مقررات مالی و مالیاتی و مستندسازی جهت آگاهی مؤدیان از 
چگونگی مراحل ارزیابی دقیق مالیاتها  به عنوان مهمترین عوامل زیر ساخت ها )دانش، آموزش، ساختار سازمانی، 
مستندسازی، تکنولوژی، رسیدگی گروهی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در اولویت 

اول  قرار دارد
هر چقدر زیر ساخت ها را  در رسیدگی به پرونده های مالیاتی و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات ) مثل توجه 
مأموران مالیاتی به اظهارات مؤدیان، پاسخ به سؤاالت آنان و... ( تقویت شود در نتیجه تمکین مالیاتی هم بیشتر خواهد 

بود که این یافته ها همراستا با تحقیق آقای عین اله عالء) 1373( می باشد.
فرضیه سوم 

مشارکت و تصمیم گیری )اختیارات، تشویق، ارزش اجتماعی، فرآیند تصمیم گیری( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در 
مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

کلیه عوامل مشارکت و تصمیم گیری )اختیارات، تشویق، ارزش اجتماعی، فرآیند تصمیم گیری(  بر ارتقاء فرهنگ 
مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در یک سطح قرار دارند. پرداختن به مقوله مالیات مستلزم ایجاد بستر 
و فرهنگ سازی مناسب است و باید پذیرفت تا زمانی که افراد یک کشور از اهمیت مالیات و کارکرد آن غاقل باشند، 
هرگز نمی توان انتظار داشت که انگیزه کافی برای پرداخت داشته باشند و چنانچه مالیات در چارچوب قانون وبا 
رعایت عدالت اجتماعی گرفته شود از بروز هرگونه اختالف بین مودی و دولت جلوگیری خواهد شد و دولت خواهد 
توانست آن را در زمان مناسب وصول کند. فرهنگ مالیاتی خالصه می شود به تمایل افراد به انجام تکالیف قانونی و 
مشارکت در امورجاری کشور. می بایست با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور ، 
راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت مردم در پرداخت مالیات می شود را اجرایی کرد. 
بی شک مهمترین عامل تاثیر گذار در ایجاد این اعتماد و اقناع افکارعمومی ، معرفی مصادیق عینی صرف مالیات است. 
همانگونه که می دانیم کشور ما با وابستگی به درآمدهای نفتی به جای ذخیره این نعمت خدادادی برای آیندگان ، آن 
را صرف امور جاری و هزینه های عمران و آبادانی می نماید البته این نگرش ، در سالهای اخیر تغییر کرده و مبنای 
سیاستهای اقتصادی دولت بر تامین هزینه های جاری و عمرانی از محل مالیات قرار داده شده است. باید اذعان کرد 
که پرداخت مالیات در باورهای عمومی کشورهای پیشرفته ارزش تلقی می شود و عدم پرداخت مالیات به عنوان یک 
عملی نا هنجار و غیر ارزشی می باشد که محرومیت از خدمات اجتماعی و یا نظایر آن را در پی دارد. نقش و کارکرد 
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مالیات در این کشورها جایگاه و منزلت خود را پیدا کرده است و متناسب با آن خدمات عمومی و رفاهی نیز ارایه 
می گردد در خاتمه می توان گفت: مشارکت هرچه بیشتر مردم در این زمینه، کمک شایانی در جهت ترویج فرهنگ 
مالیاتی و دستیابی به اقتصاد مقاومتی و عدم اتکا به منابع نفتی بعنوان سرمایه های نسل آتی می نمایدوهرچقدر 
همراهی و همکاری مردم در تامین درآمدهای مالیاتی بیشتر شود متناسب با آن، دست دولت برای توسعه آبادانی 
کشور و ارایه خدمات بیشتر بویژه در حوزه های بهداشتی- درمانی، راهسازی و سدسازی، آموزشی و پژوهشی و نظایر 

آن بازتر خواهد شد
فرضیه چهارم

مدیریت تغییر )مدیریت دانش، یادگیری، اجرای کارآمد، پایه مالیاتی( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام 
مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد. 

با توجه به فصل چهارم تحقیق داریم که مدیریت تغییر )مدیریت دانش، یادگیری، اجرای کارآمد، پایه مالیاتی( 
بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر ندارد. که این یافته های عبدالرضا محمدی) 
1386( را در مقاله ای تحت عنوان » بررسی عوامل مؤثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی » بوده  رد می نماید که در آن نقش 
افزایش سطح سواد مالیاتی را عامل مؤثر بر تمکین مالیاتی  می شمارد. همچنین نتایج این تحقیق با تحقیق آقای 
عبدالمجید کوزه گز کالجی )1383( در مقاله ای تحت عنوان » بررسی عوامل مؤثر برفرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان 

مالیاتی » بوده که آموزشهای مستمر مالیاتی را از عوامل مؤثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی می شمارد همراستا نیست.
فرضیه پنجم 

فرهنگ  ارتقاء  بر  محوری(  های  ارزش  کارکنان،  نقش  مدیران،  سازگاری  اهداف،  سازمان،  های  )ارزش  رهبری 
مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

باور مؤدیان به اینکه مالیات به عنوان دیون قطعی به جامعه می باشد، معرفی امکانات ،توانمندی ها و اهداف 
سازمان مالیات به جامعه، همگامی و همسویی مدیریت سازمانی با  سیستم های اطالعاتی سازمان های دیگر )نظیر 
بانک هاو گمرکات( با سیستم دستگاه مالیاتی از عوامل مدیریت رهبری )ارزش های سازمان، اهداف، سازگاری مدیران، 
نقش کارکنان، ارزش های محوری( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در اولویت یکسان 
و باالتری قرار دارد.  هر چه اقدامات در جهت تشویق مؤدیان به پرداخت مالیات ) اعم از در نظر گرفتن جایزه خوش 
حسابی، تخفیفات مالیاتی، اجرای طرح انتخاب مؤدیان نمونه و... ( و همچنین ارائه تسهیالت پرداخت ) مثل تقسیط 
طوالنی مدت بدهی مؤدیان( بیشتر صورت گیرد تمکین مالیاتی بیشتر خواهد بود. این تحقیق همراستا با تحقیق 
کریستینا مورفی ) 2008و2 ( با عنوان » وادار کردن به تمکین مالیاتی : تنبیه کردن یا تشویق » که تشویقات مالیاتی 
نتایج تحقیق آقای  یافته در راستای  این  از عوامل مؤثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی عنوان شده است.همچنین  یکی 
عبدالمجید کوزه گز کالجی ) 1383( باعنوان » بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی » بوده 

که در آن معافیت های مالیاتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان شده است.
فرضیه ششم

روابط )اخالق حرفه ای، ارتباط با ذینفعان، مسئولیت پذیری، اعتماد، رضایت شغلی، همکاری واحدها، سلسله 
مراتب، مشاوره( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده تأثیر دارد.

افزایش حس اعتماد بین مودی و سازمان مالیات و اجرای دقیق سلسله مراتب، مشاوره مرتبط به مالیات به مودی 
با مقدار ضریب 3.00به عنوان مهمترین عامل روابط )اخالق حرفه ای، ارتباط با ذینفعان، مسئولیت پذیری، اعتماد، 
رضایت شغلی، همکاری واحدها، سلسله مراتب، مشاوره( بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی در مؤدیان نظام مالیات بر ارزش 
افزوده در اولویت اول  قرار دارد به نظر می رسد تنها روش حل برون رفت از این معضل عالوه بر سیاست گذاری های 
صحیح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کالن جامعه، اجرای صحیح طرح جامع اطالعات مالیاتی واراده و توجه ویژهء 
مسووالن و تامین اعتبار کافی این دو طرح بزرگ و همچنین اعتماد و همیاری مردم است . الیات عادال نه به مالیاتی 
گفته می شود که از افراد دارای توانایی پرداخت یکسان، مالیات یکسانی گرفته شود . آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی 
پیرو مکتب کال سیک، چهار اصل را در مورد مالیاتها ذکر کرده که به نام وی مشهور شده است. این اصول عبارتند از: 
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عدالت، مشخص بودن، سهل الوصول بودن و صرفه جویی وبا توجه به پیچیدگی وظایف دولت و گسترش فرهنگ فرار 
مالیاتی امروز یکی از مهمترین اصول مالیاتی اصل اعتماد است زیرا تا زمانی که مودی و نضام مالیاتی کشور نسبت به 
هم بی اعتماد باشند براحتی اصول دیگر را زیر پا قرار می دهند. این نتیجه با مطالعه هنریک  ) 2009 ( ، لوراسور  ) 

2004 (  و هاشمی )1386( همخوانی دارد
با توجه به عنوان تحقیق که به بررسی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ مؤدیان مالیاتی پرداخته و این موضوع یکی 
از اهداف اصلی سازمان مالیاتی کشور می باشد، لذا با توجه به مباحث مطرح شده در قبل به این نتیجه می رسیم 
که عوامل موثری در ارتقاء فرهنگ مؤدیان مالیاتی موثر بوده که از آنجمله می توان  به تخصص و کارایی مأموران 
تشخیص مالیات در تشخیص صحیح مأخذ درآمد مشمول مالیات اشاره نمود بطوریکه هرچقدر دانش وتوانایی شخصی 
مأمور تشخیص مالیات و همچنین فضای اداری و شرایط کاری مناسب و نیز سیستمهاي اطالعاتی قابل اتکا جهت 
تشخیص مالیات وجود داشته و مأمور تشخیص مالیات بتواند در آرامش کامل و بطور دقیق اقدام به محاسبه مالیات 

نمایید، چنین مالیاتی به عدالت نزدیک تر بوده و بیشتر مورد پذیرش مؤدی مالیاتی قرار خواهد گرفت.
مشارکت دادن مؤدیان، بررسی اظهارات و دفاعیات آنان و توضیح نحوه محاسبه مأخذ درآمد مشمول مالیات می 
تواند گام مؤثری در پذیرش مالیات از سوی مؤدیان باشد. تأثیر فرهنگ مالیاتی نیز بر کسی پوشیده نبوده و کشورهایی 
که دارای فرهنگ مالیاتی باالتری می باشند، مالیات را بعنوان یک وظیفه ملی می دانند. همچنین تشویقات، تسهیالت 
و مجازات مالیاتی ) در صورت عدم تمکین مالیات ( از دیگر عوامل مؤثر بر ارتقاء فرهنک و در نتیجه تمکین مؤدیان 

مالیاتی می باشد.
در این تحقیق با توجه به اینکه محقق مدت زمانی را صرف جمع آوری اطالعات نموده و همچنین طی جلسات 
متعدد از نقطه نظرات کارشناسان ذیربط استفاده نموده و باتوجه به نتایج حاصل از تحقیق صورت گرفته پیشنهادات 

تحقیق در قالب پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد.
بر اساس نتایج حاصل از فرضیه اول تشویقات و تسهیالت مالیاتی در ارتقاء فرهنگ مؤدیان مالیاتی مؤثر بوده، لذا 
مأموران مالیاتی باید با آگاه نمودن مودیان مالیاتی از تشویقات و تسهیالت پیش بینی شده برای آنان زمینه تمکین 
مالیاتی را فراهم نموده و همچنین سازمان مالیاتی کشور باید تدابیری بیندیشد که عالوه بر الزام مأموران مالیاتی به 
اجرای دقیق قوانین مالیاتی در خصوص تشویقات و تسهیالت مالیاتی، نسبت به ایجاد تمهیدات دیگری بصورت وضع 

قانون یا از طریق صدور بخشنامه در این خصوص اقدام نماید.
نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان می دهد که هر چه مجازات مالیاتی مؤدیان خاطی بیشتر باشد، ترس از جریمه 
شدن عامل بازدارنده از فرار مالیاتی خواهد بود. لذا اعمال جرایم مالیاتی باید بطور جدی توسط مأموران مالیاتی مورد 
توجه قرار گیرد و سازمان مالیاتی کشور با همکاری سایر مراجع ذیربط با مقابله با فراریان از مالیات زمینه هرچه بیشتر 

ضمانت اجرایی قانون مالیاتی را فراهم آورند.
یافته های فرضیه سوم تحقیق نشان می دهد تخصص و کارایی مأموران مالیاتی عامل مؤثر در ارتقاء فرهنگ 
مالیاتی می باشد. چراکه هرچه دانش و تجربه مأموران تشخیص بیشتر باشد، مالیات تشخیصی دقیق تر بوده و باعث 
عدم اعتراض مؤدیان به مراجع حل اختالف مالیاتی و طوالنی شدن زمان قطعیت مالیات می باشد. لذا سازمان مالیاتی 
با برگزاری کالس های  با رشته تحصیلی مرتبط استفاده نموده و  افرادی  از  انسانی  باید در استخدام نیروی  کشور 
آموزشی های ضمن سال توان فنی مأموران تشخیص مالیات را افزایش دهد. همچنین در نظر گرفتن فضای کاری 
مناسب و وسایل الزم و ارجاء تعداد پروندهای مالیاتی استاندارد جهت رسیدگی از موارد مهم دیگری است که باید 

مورد توجه سازمان مذکور باشد.
بر اساس فرضیه چهارم هرچه فرهنگ مالیاتی در کشور بیشتر رواج داشته باشد، تمایل مؤدیان به پرداخت مالیات 
بیشتر خواهد بود لذا مسؤالن مالیاتی چه در رأس سازمان مالیاتی و چه در سطح ادارات کل مالیاتی استانها باید با 
آگاه نمودن مؤدیان مالیاتی از فواید اجتماعی و اقتصادی پرداخت مالیات و همچنین آگاه نمودن آنان از قوانین مالیاتی 

از طریق اطالع رسانی های پیوسته، تالش بیشتر در جهت ارتقاء فرهنگ مالیاتی انجام دهند.  
نتایج حاصل از فرضیه پنجم نشان می دهد هرچقدر مؤدیان مالیاتی از مراحل تشخیص پرونده مالیاتی  اطالع 
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داشته باشند و ارتباط نزدیک تر با مأمور تشخیص مالیات داشته و همچنین از نحوه محاسبه مالیات اطالع داشته 
باشند در نتیجه قابلیت پذیرش مالیات بیشتر می شود، لذا مأموران تشخیص مالیات باید این نکته را مدنظر قرار داده و 
فقط به نوشتن مالیات بدون توجه به اظهارات مؤدی اکتفا نکنند. در این راستا اتحادیه های اصناف نیز باید با همکاری 

سازمان مالیاتی با تشکیل جلسات توجیهی جهت مؤدیان مالیاتی نقش مشارکتی آنان را افزایش دهند.
پیشنهاد می شود که تحقیقات آتی از دیدگاه مأموران مالیاتی به تفکیک مأموران تشخیص مالیات بر شرکتها و 

مأموران تشخیص مالیات اشخاص حقیقی و ماموران تشخیص مالیات بر ارزش افزوده صورت گیرد.
پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی عوامل مؤثر بر ارتقاء  فرهنک مالیاتی را از دیدگاه مأموران مالیاتی سایر استانها 

بررسی شود.
در بعضی از موارد بخشی از دالیل عدم تمکین مالیات توسط مؤدیان مالیات بر شرکتها وجوه اختالف بین قوانین 
ومقررات مالیاتی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی می باشد، لذا پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی به بررسی 
این وجوه اختالف پرداخته شود. پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی تاثیر عامل گزارش دهی در خصوص سرانجام 

مالیات ماخوذه از مودي و نحوه هزینه کرد آن  توسط دولت در اتقاء فرهنگ مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
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حاکمیت شرکتی داخلی و اجتناب مالیاتی: 
افشای ضعف های کنترل داخلی

 در بورس اوراق بهادار تهران

فاطمه جعفری1
حسین جعفری جم2

محمد باصری3
حمید زارعی4

چکیده
هدف این نوشتار، بررسی تأثیر افشای ضعف های کنترل های داخلی مربوط به مالیات بر اجتناب مالیاتی شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور اندازه گیری سطح افشای ضعف های کنترل های داخلی مربوط 
به مالیات، از روش تحلیل محتوای گزارش حسابرس مستقل و جهت سنجش اجتناب مالیاتی به عنوان متغیر وابسته 
از معیار نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلندمدت استفاده شده است. در تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری بررسی و از میان آن ها تعداد 79 شرکت به عنوان نمونه آماری در بازه زمانی 
سال های 1391 تا 1396 با توجه به ویژگی های پژوهش انتخاب شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه 
از حاکمیت شرکتی  مظهری  )به عنوان  مالیات  به  مربوط  داخلی  کنترل  افشای ضعف های  میان  معکوس  و  معنادار 
داخلی( و اجتناب مالیاتی شرکت ها است. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط منفی میان افشای ضعف های کنترل 
نقاط  این زمینه ریشه در  ارائه شده در  مالیاتی شرکت ها، برخالف مبانی نظری  مالیات و اجتناب  به  داخلی مربوط 
ضعف کنترل داخلی مربوط به مالیات در سطح شرکت دارد. به طور خاص، نتایج تحقیق تأکید می نماید که استقرار 
فراگیر نظام کنترل های داخلی، منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و درنهایت نیل به اهداف شرکت ها در خصوص 

اثربخشی اقدامات مربوط به برنامه ریزی های مالیاتی می گردد.

بورس  مالیاتی،  اجتناب  مالیات،  به  مربوط  کنترل های داخلی، ضعف های کنترل های داخلی  واژه های کلیدی: 
اوراق بهادار تهران.

1( نویسنده مسئول- کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان- حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان
Jafari.fatemeh.1396@gmail.com 

h.jafarijam@yahoo.com -2( کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
 mohamad.baseri@ymail.com -3( کارشناسی حسابداری و کارشناس مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان فارس

Hamidzarei@pgs.usb.ac.ir -4( کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
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1. مقدمه
در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تأمین می شود. در این میان، اجتناب1  
و فرار مالیاتی2 در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره ازآنچه برآورد شده، کمتر باشد. از 
دیدگاه نظری، منظور از اجتناب مالیاتی، تالش در جهت کاهش مالیات های پرداختی است )هانلن و هیتزمن، 2010(. 
فرار مالیاتی نوعی تخلف قانونی، اما اجتناب مالیاتی، درواقع نوعی استفاده از خألهای قانونی در قوانین مالیاتی در 
جهت کاهش مالیات است؛ بنابراین، ازآنجایی که اجتناب مالیاتی فعالیتی به ظاهر قانونی است و بیشتر از فرار مالیاتی 
در معرض دید است، به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر اجتناب مالیاتی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل 

تأثیرگذار بر سطح اجتناب مالیاتی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است )بلیک و کاتروپ، 1998(.
تحمیل  دولت  جانب  از  می کنند،  درآمدزایی  به نوعی  که  انتفاعی  واحدهای  تمام  بر  که  است  هزینه ای  مالیات 
می شود. چنانچه شرکت ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در راستای کسب سود و انتفاع، فعالیت 
می کنند، می توان انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی برای کاهش مالیات پرداختی خود باشند. در ادبیات مالی در 
کشورهای خارجی، تالش ها و راهکارهای قانونی شرکت ها را به منظور کاهش هزینه مالیات خود، به نام های متفاوتی 
از قبیل مدیریت مالیات، اجتناب از پرداخت مالیات و رویه مالیاتی جسورانه می شناسند. به طور متداول، فعالیت های 
اجتناب از پرداخت مالیات به ابزارهای صرفه جویی مالیات اطالق می شود که منابع را از دولت به سهام داران انتقال 

می دهد و بنابراین، ارزش بعد از مالیات شرکت را افزایش می دهد )دسی و دراهاماپا، 2009(.
اقتصادی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی است که دربرگیرنده  بهبود کارایی  از عوامل اصلی  نیز یکی  از طرفی 
مجموعه ای از روابط میان شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. ضرورت حاکمیت شرکتی، 
از تضاد منافع ذینفعان در ساختار شرکت ناشی می شود. تضاد منافع که از آن با عنوان مسئله نمایندگی یاد می شود، 
خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول اینکه هر مشارکت کننده، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارد و دیگر اینکه هر یک 
در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری اطالعات کاملی ندارد. بدیهی است این تفکیک با فرض نبود سازوکارهای 
مؤثر اجرایی حاکمیت شرکتی، زمینه اقدام مدیران در راستای منافع خود و نه منافع سهامداران را فراهم خواهد کرد 
)برلی و مینز، 1991(. سهامداران ریسک گریز انتظار دارند مدیران به نمایندگی از آن ها بر حداکثر سازی سود تمرکز 
کرده، که این فراتر از بکارگیری فرصت های کاهش بدهی مالیاتی است، بنابراین اجتناب مالیاتی فی نفسه انعکاسی از 
مشکالت نمایندگی نیست. بااین حال، جدایی مالکیت و کنترل می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات مالیاتی در شرکت 
شود که منعکس کننده منافع شخصی مدیر است. ازاین رو چالش پیش روی سهامداران و هیئت مدیره، یافتن ترکیبی 
از سازوکارهای کنترلی و انگیزشی به منظور حداقل سازی هزینه های نمایندگی است )جنسن و مکلینگ، 1976(. 
از طرفی کنترل های داخلی یکی از سازوکارهای متعددی است که واحدهای تجاری برای کنترل مسئله نمایندگی 
و  دارند  اقتصادی  انگیزه  داخلی  کنترل  گزارشگری  برای  )ایاتردیس، 2011(. شرکت ها  می دهند  قرار  مورداستفاده 
مطالعات نشان داده اند که کنترل داخلی هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد. افشای اطالعات کنترل داخلی کانال 
مهمی برای سرمایه گذاران جهت به دست آوردن اطالعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایجاد 
می نماید. کیفیت کنترل داخلی شرکت ها تعیین می کند که آیا شرکت ها ارزش سرمایه گذاری رادارند یا خیر؛ و کیفیت 
افشای اطالعات حسابداری بر کارایی عدم تقارن بازار سرمایه و تخصیص منابع، تأثیر مستقیم دارد؛ بنابراین، بر اساس 
اقتصادی  پیامدهای  بررسی  و  بازار سرمایه  پذیرفته شده در  این مفهوم، سنجش کیفیت کنترل داخلی شرکت های 
آن ضروری به نظر می رسد. بااین حال، در بازار سرمایه ایران، شواهد تجربی کافی مبنی بر تأثیر افشای ضعف های 
کنترل داخلی مربوط به مالیات بر اجتناب مالیاتی شرکت ها وجود ندارد. همچنین عدم تمکین به مقررات مالیاتی، 
موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره اندیشی 

1) Tax Avoidance
2) Tax Evasion
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است. بحث اجتناب مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن و نتایجی که از آن حاصل می شود، ازجمله موضوعات 
بااهمیت بوده که در حال حاضر موردتوجه محققان است، چراکه اجتناب مالیاتی در محدوده ای  بسیار 
معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است و به طور عمده قوانین محدودکننده ای درزمینه کنترل اجتناب 

مالیاتی وجود ندارد. اگرچه تاکنون بسیاری از شیوه های اجتناب مالیاتی از طریق مطالعات و پژوهش های 
صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته، افشاشده است؛ اما کماکان موضوع اجتناب مالیاتی و شناسایی راهکارهای 

جلوگیری و عوامل مؤثر بر آن در طول سالیان اخیر موردبحث بسیاری از محققان بوده است؛ چراکه همچنان بسیاری 
از شرکت های بزرگ از طریق مجموعه ای از روابط پیچیده و جدید اقدام به اجتناب مالیاتی نموده اند و این موارد 
به خصوص در محیط فعالیت کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران نمود بیشتری داشته است؛ لذا این موضوع خود بر 

ضرورت انجام پژوهش در این حوزه تأکید می نماید.
در پژوهش حاضر پس از ارائه مقدمه در بخش اول، مبانی نظری پژوهش به صورت طبقه بندی شده در بخش دوم 
تبیین می شود؛ سپس در بخش سوم روش شناسی پژوهش موردبررسی قرار می گیرد؛ در بخش چهارم نیز خروجی های 
پنجم  بخش  در  درنهایت  و  می شود  مرور  مختصراً  پژوهش  یافته های  و  می گیرد  قرار  تجزیه وتحلیل  مورد  آماری 

نتیجه گیری نهایی و پیشنهادهای پژوهش بر اساس تجزیه وتحلیل های بخش قبل تشریح می گردد.

2. مبانی نظری پژوهش
2-1. گفتار اول: نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی و عوامل تعیین کننده آن

وجود گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی می تواند به استفاده کنندگان اطالعاتی در مورد ضعف ها و نحوه 
عملکرد مدیریت بدهد، اما در کشور ایران در حال حاضر گزارشی تحت عنوان گزارش ضعف های کنترل داخلی وجود 
ندارد. اما بعد از تصویب ماده 35 قانون بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت ملزم به تهیه گزارشی در مورد کنترل داخلی 

و همچنین طراحی و استقرار گزارش کنترل داخلی است.
در بیشتر موارد ضعف های کنترل داخلی که توسط حسابرس گزارش می شود، در نامه مدیریت آورده می شود و 
به مدیریت ابالغ می شود؛ اما بین ضعف هایی که در نامه مدیریت وجود دارد با ضعف هایی که در گزارش حسابرس 
دلیل  به  که  داخلی هستند  کنترل  بااهمیت  دوم ضعف های  نوع  دارد.  وجود  تفاوتی  افشا می شود  قانونی  بازرس  و 
اهمیتشان در متن گزارش حسابرس افشا می شوند )پوریانسب و مهام، 1377(. نامه مدیریت اختیاری است و شکل 
استاندارد مشخص ندارد؛ ولی گزارش موارد بااهمیت ساختار کنترل داخلی منطبق بر استاندارد حسابرسی است و 

عالوه بر موارد ذکرشده عمدتاً با دو هدف زیر تهیه می شود )زارعی، 1381(:
بهبود روابط با مدیریت  •

پیشنهاد خدمات مالیاتی و مدیریتی که مؤسسات حسابرسی قادر به ارائه آن هستند.  •
نامه مدیریت نمی تواند جایگاه قانونی گزارش نقاط ضعف را مطابق آنچه قوانین برخی کشورها تعیین  ازاین رو 
در  بااهمیت  ضعف های  تا  می کنند  تالش  حسابرسان  کنترل ها  مناسب  اجرای  و  طراحی  علی رغم  بگیرد.  کرده اند، 
می کنند  حسابرسان  نمایند.  کشف  را  کنترل ها  اجرای  عدم  یا  مورداجرا  در  آزمون هایی  انجام  و  کنترل ها  طراحی 

ضعف های بااهمیت در اثربخشی عملیات کنترل ها را از طریق اجرای آزمون کنترل برطرف نمایند.
بر اساس بند 49 استاندارد شماره 40 حسابرسی ایران، حسابرس مستقل موظف است در اولین فرصت ممکن، رده 
مناسبی از مدیریت را از نقاط ضعف بااهمیت موجود در طراحی یا عملکرد نظام های حسابداری و کنترل داخلی که 
با آن ها برخورد کرده است، آگاه کند. ضعف های نظام کنترل داخلی ازجمله مشکالت مبتالبه اکثریت قریب به اتفاق 
از ضعف  اقتصاد کشور  درنهایت،  و  واحدها  این  است. هرساله  دولتی  و  از خصوصی  اعم  اقتصادی کشور  واحدهای 

کنترل های داخلی متحمل خسارت و زیان های قابل توجه و سنگینی می شوند )نعمت پژوه، 1381(.

2-1-1. طبقه بندی نقاط ضعف کنترل های داخلی
طبقه بندی ضعف های کنترل داخلی به طور گسترده ای در مطالعات مربوط به کنترل های داخلی بررسی شده است. 
از طریق بررسی اثرات تعدیل کننده این طبقه بندی ها، محققان مفهوم کنترل های داخلی را تعمیم و گسترش داده اند. 

در ادامه انواع مختلف طبقه بندی ضعف های کنترل داخلی موردبحث و بررسی قرار می گیرد.
پژوهش گی و مکوی )2005( در میان مطالعات اولیه در خصوص افشا ضعف های بااهمیت کنترل داخلی است. 
آن ها نشان دادند منابع حسابداری ناکافی، فقدان کارکنان واجد شرایط، کمبود سیاست های تشخیص درآمد، تفکیک 
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نادرست وظایف و فرآیند ناکارآمد بستن گزارش ها به عنوان شایع ترین علل ضعف بااهمیت کنترل داخلی 
است؛ همچنین شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرسان بزرگ، تمایل به افشای ضعف های بااهمیت تر 

دارند.
اتریچ و همکاران )2006( دریافتند بخش 404 قانون ساربینز-آکسلی منجر به افزایش قابل توجهی در 
تأخیرهای حسابرسی می گردد. آن ها همچنین نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی را به نقاط ضعف بااهمیت عام 
)در سطح شرکت( و خاص )در سطح حساب( طبقه بندی نمودند و دریافتند نقاط ضعف بااهمیت عام نسبت به نقاط 

ضعف بااهمیت خاص، بیشتر با تأخیر حسابرسی طوالنی در ارتباط است.
دوئل و همکاران )2007 الف( به بررسی عوامل مؤثر بر نقاط ضعف کنترل داخلی در شرکت هایی که این نقاط 
ضعف را افشا می کنند، پرداختند. آن ها دریافتند مشکالت کنترل داخلی در شرکت هایی جدی تر است که تازه تأسیس 
تر )جوان تر(، و ازنظر مالی ضعیف تر هستند؛ درحالی که نقاط ضعف کنترل داخلی در سطح حساب در این شرکت ها 
کمتر است و ازلحاظ عملیات مالی سالم تر هستند. همچنین در شرکت هایی با گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل 
داخلی احتمال ورشکستگی باالتر از سایر شرکت ها است و شرکت هایی که نقاط ضعف کنترل داخلی خود را افشا 

می کنند، نسبت به شرکت هایی که این نقاط ضعف را افشا نمی کنند، کیفیت پایین تری در درآمد دارند.
دوئل و همکاران )2007 ب( رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و کنترل های داخلی را بررسی کردند. آن ها به این 
نتیجه رسیدند که ضعف های کنترل داخلی با اقالم تعهدی باکیفیت نسبتاً پایین و مدیریت سود بیشتر همراه است. 
بااین حال، از طریق طبقه بندی نقاط ضعف کنترل داخلی به دو گروه سطح شرکت و سطح هر حساب خاص، دریافتند 
رابطه فوق بیشتر تحت تأثیر نقاط ضعف در سطح شرکت است؛ چراکه نقاط ضعف در سطح شرکت، برای کشف 
حسابرس مشکل تر بوده و درنتیجه ممکن است به فضای بیشتری برای مدیریت سود و تحریفات غیرعمدی منجر 

گردد.
همچنین باور )2015( در پژوهشی به ارزیابی ارتباط میان کیفیت کنترل داخلی و اجتناب مالیاتی پرداخت. نتایج 
تحقیق وی نشان داد که به طور متوسط نرخ مؤثر مالیاتی بلندمدت شرکت های با نقاط ضعف کنترل داخلی مربوط 
به مالیات، 4 درصد باالتر از شرکت هایی است که هیچ گونه نقاط ضعفی در سیستم کنترل داخلی ندارند. بااین حال، 
از طریق طبقه بندی نقاط ضعف کنترل داخلی به دو گروه سطح شرکت و سطح هر حساب خاص، محقق دریافت که 

این ارتباط منفی ریشه در نقاط ضعف کنترل داخلی مربوط به مالیات در سطح شرکت دارد.

2-2. گفتار دوم: اجتناب مالیاتی
2-2-1. مفهوم اجتناب مالیاتی

ازنظر مفهومی اجتناب مالیاتی به صورت کاهش صریح مالیات تعریف می گردد )دایرینگ و همکاران، 2008(. این 
تعریف تمام معامالتی را که بر بدهی مالیاتی شرکت اثر دارند، منعکس می کند و بین فعالیت های واقعی با مطلوبیت 
مالیاتی، فعالیت های اجتنابی که به منظور کاهش مالیات انجام می شوند و البی هایی که برای کسب مزایای مالیاتی 
انجام می شوند، تمایز قائل نمی شود )هانلن و هیتزمن، 2010(. هدف هر مؤدی مالیات، کاهش بدهی مالیاتی اش است. 
برای دستیابی به این هدف، مؤدی ممکن است از سه روش برنامه ریزی مالیاتی، فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی استفاده 

کند. در ادامه و با توجه به موضوع مقاله اجتناب مالیاتی موردبحث قرار می گیرد.

2-2-3. عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی شرکت ها
پژوهش های متعددی به بررسی رابطه بین ویژگی های سطح شرکت و اجتناب مالیاتی پرداخته اند. برای نمونه، 
ریگو )2003( شواهدی را نشان داد که عملیات بین المللی منجر به فرصت های بیشتر اجتناب مالیاتی و درنتیجه 
نرخ مؤثر مالیات حسابداری پایین تر می شود. عالوه بر این، شرکت های متهم به استفاده از پناهگاه های مالیاتی تفاوت 
مالیات دفتری بزرگ تر، عملیات خارجی بیشتر، شرکت های تابعه در پناهگاه های مالیاتی، نرخ مؤثر مالیات پایین تر، 

خسارات و زیان های دعاوی حقوقی بیشتری دارند )ویلسون، 2009(.
فیلیپس )2003( نشان داد که جبران پاداش مدیران واحدهای تجاری بر اساس درآمد پس از کسر مالیات منجر 
به کاهش نرخ های مؤثر مالیات حسابداری و درنتیجه افزایش اجتناب مالیاتی می شود. دسایی و همکاران )2005( با 
مدل سازی اثر جبران پاداش انگیزشی و حاکمیت شرکتی روی اجتناب مالیاتی در سطح شرکت، یک ارتباط منفی 
انحراف  افزایش  به منظور  اگر مدیران  یافتند.  مالیاتی  اجتناب  و  بر حقوق صاحبان سهام  پاداش مبتنی  بین جبران 
برای هم سویی  افزایش مشوق های حقوق صاحبان سهام  مالیاتی شرکت درگیر هستند، پس  اجتناب  در  مدیریتی 
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بیشتر مدیران و سهامداران، انحراف را کاهش می دهد که پس ازآن اجتناب مالیاتی را کاهش خواهد داد 
)دسی و دراهاماپا، 2009(.

مؤثر  نرخ  با  مقابل  در  مالیات حسابداری  مؤثر  نرخ  با  مشابه  نتایج  اعتقاددارند   )2010( آرمسترانگ 
مالیات نقدی در هنگام آزمون مالیات بر قراردادهای جبران پاداش مدیر وجود دارد. عالوه بر این، جدای 

از ویژگی ها و مشوق های در سطح شرکت، به نظر می رسد که مدیران ارشد اثر قابل توجهی در اجتناب مالیاتی با 
استفاده از هر دو نرخ مؤثر مالیات حسابداری و نرخ مؤثر مالیات های نقدی دارند )دایرینگ، 2008(. درنهایت، اجتناب 
مالیاتی ممکن است بسیار منحصربه فرد باشد و توسط تعدادی از عوامل و فعل وانفعاالت )اثرات متقابل( تعیین شود، 

نه همه آن هایی که می توان اندازه گیری کرد )هانلن و هیتزمن، 2010(.

2-3. گفتار سوم: ارتباط میان ضعف های کنترل های داخلی مربوط به مالیات و اجتناب مالیاتی
حداقل دو دلیل وجود دارد که نشان می دهد ممکن است ارتباطی میان افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط 
اوالً، شرکت ها می بایست به منظور بررسی مؤثر فرصت ها و مسائل  باشد.  به مالیات و اجتناب مالیاتی وجود داشته 
مالیاتی، ریسک مالیاتی را در نظر بگیرند )واندر، 2009(. با ارزیابی کنترل های داخلی مربوط به مالیات شرکت، یک 
داخلی ضعیف  کنترل های  به طور خالصه،  ببخشد.  بهبود  را  مالیاتی  ریسک  مدیریت  کلی  استراتژی  می تواند  مدیر 
مربوط به مالیات می تواند به طور مستقیم کارایی و اثربخشی برنامه ریزی مالیاتی شرکت را کاهش دهد. ثانیاً، چنین 
ضعف های کنترل داخلی نیز می تواند وقوع محدودیت های مالی را نشان دهد. محدودیت های مالی، شرکت ها را جهت 
این است که  نکته مهم  قرار می دهد.  تأثیر  استراتژیک تحت  مالیاتی  برنامه ریزی  اقدامات  به  منابع کمتر  تخصیص 
افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات، فقدان حاکمیت شرکتی داخلی قوی در خصوص اقدامات مالیاتی را 

منعکس نموده که این امر خود می تواند به اجتناب مالیاتی کمتر و یا بیشتر منجر گردد )باور، 2016(.
همچنین تحقیقات پیشین )دسی و دراهاماپا، 2006؛ ریگو و ویلسون، 2012؛ چن و همکاران، 2010( نشان 
می دهند که همسویی بین منافع سهامداران و مدیران یکی از عوامل مهم درک اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشد. 
بی اثر هستند،  یا  نظام های حاکمیتی یک شرکت ضعیف  که  زمانی  می کنند  استدالل   )1976( ِمکلینگ  و  ِجنِسن 
می یابد.  افزایش  سهامداران  رفاهی  آسیب های  سطح  و  بوده  ضعیف تر  سهامداران  و  مدیران  منافع  میان  همسویی 
درحالی که ویلسون )2009( نشان می دهد که در شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، برنامه ریزی مالیاتی جسورانه 
منجر به افزایش ارزش برای سهامداران می گردد. باالکریشنان و همکاران )2011(، سیاست های مالیاتی شرکتی را 
جسورانه تعریف می کنند که با توجه به نوع صنعت و اندازه شرکت به میزان غیرمنتظره ای کمتر مالیات می پردازد. 
ثابت در نظر گرفتن دیگر شرایط، شرکت های مشابه  بیان می کند ضمن  مالیاتی آن ها،  اندازه گیری جسارت  معیار 
با فرصت های برنامه ریزی مشابه،  باید فرصت های برنامه ریزی مالیاتی مشابهی داشته باشند و در میان شرکت های 

سیاست های مالیاتی شرکت هایی که میزان مالیات کمتری گزارش می کنند، جسورانه در نظر گرفته می شود.
از طرفی حاکمیت داخلی در ادبیات پیشین اجتناب مالیاتی بسیار محدود موردبحث قرارگرفته است. حاکمیت 
داخلی در سه هدف از چارچوب رویکرد کوزو1 در کنترل های داخلی )2013( مدنظر قرارگرفته است. مطابق بامطالعه 
جنسن و مکلینگ )1976(، کنترل های داخلی هزینه ای غیر از صفر دارند که نشان دهنده نظارت بر اهداف سازمانی 
است. کنترل های داخلی مربوط به مالیات، به ویژه آن هایی که از عناصر سطوح باالتر سازمانی نشات گرفته می شوند، 
باید با توجه به اثربخشی اهداف اجتناب مالیاتی، اطمینان فراهم آورند )کوزو، 2013(. هرچند که یافته های مطالعات 

قبلی، در رابطه با تأثیرات کنترل های داخلی قوی بر اجتناب مالیاتی، مبهم هستند.
مطالعات پیشین ازجمله )کراکر و اسلمورد، 2005؛ ریگو و ویلسون، 2012( دریافتند که همسویی میان منافع 
مدیران و سهامداران از طریق افزایش انگیزه های جبرانی، موجب باال رفتن سطح اجتناب مالیاتی می شود. متناوباً، 
محققان دیگری ازجمله دسی و دراهاماپا )2006( این موضوع را موردبحث قراردادند که شرکت های با راهبری ضعیف، 
اجتناب مالیاتی باالیی دارند، زیرا مدیران از فعالیت های مالیاتی غیر شفاف برای کسب درآمد از سهامداران استفاده 
می کنند. فلذا به معرفی جایگزین هایی برای مشوق های جبرانی بیشتر جهت دستیابی به درآمدی مطلوب نظیر عدم 

پرداخت مالیات پناه می برند. در راستای این استدالل کیم و همکاران )2011( رابطه مثبت بین اجتناب مالیاتی و

1) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
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راهبری  با  شرکت های  در  البته  که  رساندند  اثبات  به  را  ایاالت متحده  در  سهام  قیمت  سقوط  خطر 
که  دریافتند   )2013( همکاران  و  ریچاردسون  درحالی که  است.  حادث شده  کمتر  امر  این  قوی  خارجی 
نوسانات مالیاتی در شرکت های استرالیایی با هیئت مدیره قوی کمتر به وقوع پیوسته است. این استدالل ها 
مطابق با شواهد ناظر بر فعالیت های پرتکاپو غیر شفاف انرون و ورلدکام هستند؛ یعنی دو محرک مقررات 
ساربینز-آکسلی، برای رسیدن به اهداف اصلی یعنی افزایش درآمد و کاهش پرداخت مالیات )مکگیل و اوتاسلی، 

.)2004
مطابق نظر )باور، 2016(، کنترل های داخلی نشان دهنده سازوکار راهبری داخلی است که در راستای همسویی 
هرچه بیشتر منافع مدیران و سهامداران تالش می کند. اگر شرکتی برای نظام کنترل های داخلی مؤثر سرمایه گذاری 
نکند، در شرایطی که سایر موارد خنثی یا برابر فرض شود، همسویی میان منافع مدیران و سهامداران کمتر به وقوع 
می پیوندد، اگرچه ارتباط بین نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی و اجتناب مالیاتی، کما فی السابق مبهم خواهد 

بود.

3. پیشینه پژوهش
بخش  این  در  گردید،  مرور  و  بررسی  نظری  مبانی  بخش  در  پژوهش حاضر  پیشینه خارجی  اینکه  به  توجه  با 
به مرور پیشینه داخلی پژوهش اکتفا می شود؛ ازاین رو با توجه به محدودیت واژگانی مقاله، تنها دو مورد از نزدیک ترین 

مطالعات پیشین در ادامه ذکر گردید:
مالیاتی  و شکاف  حاکمیت شرکتی  سازوکارهای  بین  رابطه  بررسی  به  پژوهشی  در   )1393( همکاران  و  دیدار 
تغییر  حسابرس،  اظهارنظر  نوع  دولتی،  مالکیت  هیئت مدیره،  استقالل  متغیرهای  رابطه  دریافتند  آن ها  پرداختند. 
حسابرس و اهرم مالی با شکاف مالیاتی، منفی است و متغیرهای حسابرسی داخلی و اندازه شرکت رابطه مثبتی با 
شکاف مالیاتی دارند. همچنین متغیرهای دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی و معامله با اشخاص وابسته، 

رابطه معناداری با شکاف مالیاتی ندارند.
عبدلی و نادعلی )1394( در پژوهشی به ارزیابی تأثیر وجود حسابرس داخلی بر کاهش رخداد تحریف های مالی، 
قانونی و مالیاتی در شرکت ها پرداختند. آن ها دریافتند شرکت هایی که دارای حسابرسی داخلی هستند، تعداد بندهای 
حسابرسی مربوط به تحریف های قانونی و مالیاتی و حسابداری کمتری در مقایسه با سایر شرکت ها دارند. عالوه بر 
این اظهارنظر حسابرس مستقل در شرکت های فاقد حسابرس داخلی عمدتاً غیرمقبول است. فرضیه های تحقیق در 

خصوص وجود تفاوت معناداری بین شرکت ها از حیث تحریف های مالیاتی تأیید نگردید.
3. فرضیه های پژوهش

بر اساس استدالل های نظری و مروری بر مطالعات گذشته، فرضیه های پژوهش به شرح زیر تدوین گردیده است:
فرضیه اول: بین افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات و اجتناب مالیاتی شرکت های بورس اوراق   •

بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات در سطح حساب نسبت به افشای ضعف های   •
کنترل داخلی مربوط به مالیات در سطح شرکت تأثیر بیشتری بر اجتناب مالیاتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران 

دارد.

4. روش شناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از حیث روش، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و 
پس رویدادی است. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش با 
بکارگیری روش مشاهده مستقیم، از رویکرد تحلیل محتوای گزارش های حسابرسان مستقل شرکت ها استفاده شده 
از  داده ها  استخراج  برای  و  کتابخانه ای  منابع  از  پژوهش  ادبیات  و  نظری  مبانی  جمع آوری  برای  همچنین  است. 
صورت های مالی از نرم افزار رهاورد نوین استفاده شده است. ازنظر زمانی جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1391 الی 1396 است. در این پژوهش، برای نمونه گیری از 
روش حذف سیستماتیک استفاده گردیده و حجم نمونه برابر با تعداد شرکت های موجود در جامعه آماری خواهد بود 

که دارای شرایط زیر باشند:
قبل از سال 1391 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا سال 1396 در بورس فعالیت داشته اند.  •
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به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفندماه باشد و در بازه زمانی   •
سال های موردبررسی، تغییر سال مالی نداده باشند.

برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس شامل بانکها و مؤسسات مالی، شرکت های سرمایهگذاری،   •
واسطه گری مالی، شرکت های هلدینگ، که ساختار گزارشگری جداگانه ای دارند، از نمونه حذف می شوند.

اطالعات مالی و مدیریتی موردنیاز آن ها )به خصوص گزارش های حسابرس مستقل و یادداشت های   •
توضیحی صورت های مالی( برای هر شش سال در دسترس باشد.

در بازه زمانی سال های موردبررسی معامالت سهام آن به استثنای دوره معمول برای برگزاری مجمع عمومی،   •
متوقف نشده باشد.

در بازه زمانی سال های موردبررسی حداقل برای یک سال گزارش حسابرسی آن ها به دلیل وجود ضعف های   •
کنترل داخلی مشروط شده باشد.

پس از اعمال محدودیت های فوق تعداد جامعه آماری به 79 شرکت تقلیل یافته و درنهایت تمام اعضای جامعه 
به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است که با توجه به دوره پژوهش، تعداد 474 مشاهده است.

4-1. متغیرهای پژوهش و شیوه اندازه گیری آن ها
متغیرهای این پژوهش به سه گروه طبقه بندی می شود:

4-1-1. متغیر وابسته
نقدی  مالیاتی  مؤثر  نرخ  از  آن  سنجش  جهت  که  بوده  شرکت  مالیاتی  اجتناب  تحقیق،  این  در  وابسته  متغیر 
اندازه این شاخص بزرگ تر باشد،  بلندمدت استفاده می شود که معیاری از اجتناب مالیاتی شرکت می باشد. هرچه 
سطح اجتناب مالیاتی شرکت کمتر است )دایرینگ و همکاران، 2008(. این شاخص با استفاده از رابطه )1( محاسبه 

می شود:
رابطه )1( 

که در آن:

                            

در تحقیق حاضر جهت تفسیر صحیح نتایج، داده های متغیر اجتناب مالیاتی درنهایت در عدد )1-( ضرب می گردد 
 LRETR تا ارتباط میان متغیرهای تحقیق به درستی تفسیر گردد. با استفاده از این تعدیل، هرچه اندازه شاخص

بزرگ تر باشد، سطح اجتناب مالیاتی شرکت نیز بیشتر خواهد بود.

4-1-2. متغیر مستقل
در پژوهش حاضر جهت سنجش افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات به عنوان متغیر مستقل، به 
پیروی از پژوهش )باور، 2016( به گزارش حسابرسان مستقل رجوع می گردد. با توجه به اینکه در گزارش حسابرسی 
نقاط ضعف  همه  ارائه  از  و  می گردد  ارائه  بند شرط  به عنوان  داخلی شرکت  کنترل های  بااهمیت  نقاط ضعف  تنها 
بندهای شرط  همه  حاضر  تحقیق  در  می گردد،  پرهیز  است  پرداخته  آن ها  به  مدیریت  نامه  در  قباًل  که حسابرس 
توضیح دهنده نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی مربوط به مالیات به عنوان ضعف های کنترل های داخلی مربوط 
به مالیات در نظر گرفته شده است. بدین صورت که اگر شرکت حداقل یک ضعف مربوط به مالیات در سیستم کنترل 
داخلی داشته باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد 0 در نظر گرفته می شود. در جدول )1( طبقه بندی ضعف های 

کنترل داخلی در سطح حساب و در سطح شرکت ارائه شده است.
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جدول 1. طبقه بندی ضعف های کنترل داخلی

منبع: )باور، 2016(

کنتــرل  ضعف هــای 
ــی شرحکدداخل

در سطح شرکت

A1aفقدان نیروی کار کارآمد و ماهر
A1bمسائل مربوط به درست کاری، استقالل و تغییر مدیریت
A2aمشکالت مربوط به فرآیند بستن صورت های مالی
A3aتقلب یا وجود نشانه هایی برای تقلب
A3bخط مشی ها و اسناد و مدارک ناکافی
A3cخطوط ناکافی ارتباطات
A3dسیاست های نادرست ارزیابی ریسك

در سطح حساب

B1aعدم وجود بایگانی و گزارشگری به موقع
B1bعدم وجود حاکمیت شرکتی قوی
B1cعدم آموزش مناسب نیروی انسانی
B1dمشکالت مربوط به نظارت و حسابرسی داخلی
B2aعدم وجود بازبینی به موقع
B2bتجزیه وتحلیل ناتمام حساب
B2cاصالح نابهنگام حساب
B2dمسائل مربوط به معامالت غیرمعمول
B2eمسائل مربوط به تفکیك وظایف
B3a)IT( مسائل مربوط به کنترل های فناوری اطالعات

4-1-3. متغیرهای کنترلی
به منظور سنجش دقیق تر رابطه بین افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات با اجتناب مالیاتی شرکت ها، 
مجموعه ای از متغیرهای بالقوه را که در مطالعات قبلی مورداستفاده قرارگرفته است، کنترل می نماییم. در پژوهش 
حاضر از چهار متغیر کنترلی نرخ بازده دارایی ها )چای و ساح، 2009(، اهرم مالی )فاما و فرنچ، 2001؛ افزا و حسن 
میرزا، 2010(، اندازه شرکت )گرولن و میشایلی، 2002( و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها استفاده گردید.

درنهایت مدل مورداستفاده در این پژوهش برای هر یک از فرضیه ها، به صورت زیر است:
فرضیه اول: بین افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات و اجتناب مالیاتی شرکت ها رابطه معناداری 

وجود دارد. مدل رگرسیونی فرضیه اول در رابطه )1( بیان گردیده است.
)1(
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که در آن:
TAX-ICWit: یک متغیر مصنوعی است که چنانچه شرکت حداقل یک ضعف مربوط به مسائل مالیاتی در 

سیستم کنترل داخلی داشته باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد 0 در نظر گرفته می شود.
مسائل  به غیراز  مربوط  یک ضعف  چنانچه شرکت حداقل  که  است  مصنوعی  متغیر  یک   :OTHER-ICWit

مالیاتی در سیستم کنترل داخلی داشته باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد 0 در نظر گرفته می شود.
ROAit: نرخ بازده دارایی ها.

LEVit: اهرم مالی.
SIZEit: اندازه شرکت.

BMit: نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت.

                   : یک متغیر کنترلی است که با مقدار یک و صفر نشان داده می شود. این متغیر به منظور کنترل 
اثر تغییرات در طول زمان بر متغیر وابسته انتخاب شده است.

                  : یک متغیر کنترلی است که با مقدار یک و صفر نشان داده می شود. این متغیر به منظور کنترل 
اثر تغییرات شرکت ها بر متغیر وابسته انتخاب شده است.

افشای ضعف های  به  نسبت  مالیات در سطح حساب  به  مربوط  داخلی  افشای ضعف های کنترل  فرضیه دوم: 
کنترل داخلی مربوط به مالیات در سطح شرکت تأثیر بیشتری بر روی اجتناب مالیاتی شرکت ها دارد. مدل رگرسیونی 

فرضیه دوم در رابطه )2( بیان گردیده است.
)2(

که در آن:
به مسائل  مربوط  است که چنانچه شرکت حداقل یک ضعف  متغیر مصنوعی  TAX-ICW-ACCTit: یک 
مالیاتی و در سطح حساب در سیستم کنترل داخلی داشته باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد 0 در نظر گرفته 

می شود.
به مسائل  TAX-ICW-COMPit: یک متغیر مصنوعی است که چنانچه شرکت حداقل یک ضعف مربوط 
مالیاتی و در سطح شرکت در سیستم کنترل داخلی داشته باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد 0 در نظر گرفته 

می شود.
OTHER-ICW-ACCTit: یک متغیر مصنوعی است که چنانچه شرکت حداقل یک ضعف مربوط به غیراز 
مسائل مالیاتی و در سطح حساب در سیستم کنترل داخلی داشته باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد 0 در نظر 

گرفته می شود.
OTHER-ICW-COMPit: یک متغیر مصنوعی است که چنانچه شرکت حداقل یک ضعف مربوط به غیراز 
مسائل مالیاتی و در سطح شرکت در سیستم کنترل داخلی داشته باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد 0 در نظر 

گرفته می شود.
5. تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها

5-1. آمار توصیفی
این متغیرها  از مفاهیم آمار توصیفی  از ویژگی های مهم متغیرهای پژوهش، برخی  ارائه یک شمای کلی  برای 
ارائه شده  انحراف معیار، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی، در جدول )2(  شامل تعداد مشاهدات، میانگین، میانه، 
است. همان طور که جدول )2( نشان می دهد، متغیر اندازه شرکت و متغیر ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات 

DYEAR
t
∑

DFIRM
j
∑
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جدول 2. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

Eviews منبع: یافته های تحقیق بر اساس خروجی نرم افزار

ضریب کشیدگیضریب چولگیانحراف معیارمیانهمیانگینتعداد مشاهدهمتغیرها

CASH-ETR4740/110/110/420/1176/01
TAX-ICW4740/2400/431/212/47

TAX-ICW- ACCT4740/2300/421/272/61
TAX-ICW- COPM4740/0400/204/5521/74

OTHER-ICW4740/5910/49-0/381/14
OTHER-ICW-ACCT4740/5610/50-0/241/06
OTHER-ICW-COPM4740/2600/441/102/20

ROA47412/0210/0914/470/474/87
LEV4740/590/620/230/938/62
SIZE47414/6214/101/80061/2/55
BM4740/520/490/53-4/8162/26

5-2. آمار استنباطی
در این بخش با استفاده از آزمون های آماری، به تجزیه وتحلیل مدل های رگرسیونی پژوهش و بررسی معناداری 
آن ها و ضرایب متغیرهای پژوهش پرداخته و اقدام به تأیید یا رد فرضیه ها می گردد. همچنین در آزمون های آماری 

سطح معناداری 5 درصد در نظر گرفته شده است.
در پژوهش حاضر جهت تخمین مدل ها از تکنیک اقتصادسنجی با رویکرد داده های پانل استفاده شده است. بر 
اساس ادبیات اقتصادسنجی داده های پانل، قبل از تخمین مدل ها الزم است با استفاده از آماره آزمون F لیمر همگنی 
داده ها و درنتیجه استفاده از روش تخمین داده های پانل مورد آزمون قرار گیرد. به منظور انتخاب روش تخمین مناسب 
از بین روش با اثرات ثابت و تصادفی باید از آماره آزمون هاسمن استفاده شود. نتایج حاصل از آزمون F لیمر و هاسمن 
برای مدل های فرضیه 1 و 2، داللت بر معنی دار بودن استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به جای روش داده های 
پانل دارد. همچنین با توجه به عدم معنادار بودن استفاده از روش داده های پانل، نیازی به انجام آزمون هاسمن نیست. 

به دلیل محدودیت کلمات پژوهش، جداول مربوط به آزمون های مذکور ارائه نگردیده است.

5-2-1. آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از تخمین مدل فرضیه اول در جدول )3( ارائه شده است.

جدول 3. نتایج حاصل از تخمین مدل فرضیه اول

متغیر وابسته

متغیرهای توضیحی

)CASH-ETR( اجتناب مالیاتی 

Coefficientt-StatisticProb.

TAX-ICW-0.0222-4.25090.0000
OTHER-ICW-0.0176-2.59850.0097

ROA-0.0018-5.52180.0000
LEV0.03351.18180.2380
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جدول 4. نتایج حاصل از تخمین مدل فرضیه دوم

بر مبنای جدول )3( افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات و افشای ضعف های کنترل داخلی غیر 
مالیاتی به عنوان متغیرهای مستقل، روابط معناداری با متغیر اجتناب مالیاتی دارند که با توجه به منفی بودن مقدار 
ضریب بتا برای آن ها، جهت این روابط نیز معکوس است. به عبارت بهتر هراندازه افشای ضعف های کنترل داخلی 
شرکت ها بیشتر باشد، اجتناب مالیاتی آن ها نیز کمتر خواهد بود. درنتیجه فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود ارتباط 
معنادار میان افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات و اجتناب مالیاتی شرکت ها با اطمینان 95 درصد تأیید 
می گردد. به عبارتی هراندازه افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات شرکت ها بیشتر باشد، اجتناب مالیاتی 
آن ها نیز کمتر خواهد بود. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه مطابق با نتایج تحقیق باور )2016( می باشد. نتایج تحقیق 
باور )2016( نشان داد که به طور متوسط نرخ مؤثر مالیاتی بلندمدت شرکت های با نقاط ضعف کنترل داخلی مربوط 

به مالیات، 4 درصد باالتر از شرکت هایی است که هیچ گونه نقاط ضعفی در سیستم کنترل داخلی ندارند.
همچنین، متغیرهای کنترلی نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت، روابط 
معناداری با متغیر اجتناب مالیاتی در سطح اطمینان 95 درصد دارا بوده که با توجه به منفی بودن مقدار ضریب بتا 
برای آن ها، جهت این روابط نیز معکوس است؛ اما متغیر کنترلی اهرم مالی به دلیل سطح معناداری بیشتر از 5 درصد، 

رابطه معناداری با متغیر اجتناب مالیاتی در سطح اطمینان 95 درصد ندارد.

5-2-2. آزمون فرضیه دوم
نتایج حاصل از تخمین مدل فرضیه دوم در جدول )4( ارائه شده است.

SIZE-0.1084-6.81410.0000
BM-0.0179-2.31270.0213
C0.032010.34910.0000

F-statistic49.2312Prob. (F-statistic)0.0000
R2

Adj0.4235Durbin-Watson1.9869

متغیر وابسته

متغیرهای توضیحی

)CASH-ETR( اجتناب مالیاتی 

Coefficientt-StatisticProb.

TAX-ICW-ACCT-0.0276-7.33730.0000
TAX_ICW_COPM0.01680.98690.3243

OTHER-ICW-ACCT-0.0169-2.59260.0099
OTHER-ICW- COPM0.00821.12440.2616

ROA-0.0019-6.89690.0000
LEV0.03491.33440.1829
SIZE-0.1215-7.77060.0000
BM-0.0109-1.43160.1531
C0.039114.91340.0000
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بر مبنای جدول )3( افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات و افشای ضعف های کنترل داخلی غیر 
مالیاتی به عنوان متغیرهای مستقل، روابط معناداری با متغیر اجتناب مالیاتی دارند که با توجه به منفی بودن مقدار 
ضریب بتا برای آن ها، جهت این روابط نیز معکوس است. به عبارت بهتر هراندازه افشای ضعف های کنترل داخلی 
شرکت ها بیشتر باشد، اجتناب مالیاتی آن ها نیز کمتر خواهد بود. درنتیجه فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود ارتباط 
معنادار میان افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات و اجتناب مالیاتی شرکت ها با اطمینان 95 درصد تأیید 
می گردد. به عبارتی هراندازه افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات شرکت ها بیشتر باشد، اجتناب مالیاتی 
آن ها نیز کمتر خواهد بود. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه مطابق با نتایج تحقیق باور )2016( می باشد. نتایج تحقیق 
باور )2016( نشان داد که به طور متوسط نرخ مؤثر مالیاتی بلندمدت شرکت های با نقاط ضعف کنترل داخلی مربوط 

به مالیات، 4 درصد باالتر از شرکت هایی است که هیچ گونه نقاط ضعفی در سیستم کنترل داخلی ندارند.
همچنین، متغیرهای کنترلی نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت، روابط 
معناداری با متغیر اجتناب مالیاتی در سطح اطمینان 95 درصد دارا بوده که با توجه به منفی بودن مقدار ضریب بتا 
برای آن ها، جهت این روابط نیز معکوس است؛ اما متغیر کنترلی اهرم مالی به دلیل سطح معناداری بیشتر از 5 درصد، 

رابطه معناداری با متغیر اجتناب مالیاتی در سطح اطمینان 95 درصد ندارد.

5-2-2. آزمون فرضیه دوم
نتایج حاصل از تخمین مدل فرضیه دوم در جدول )4( ارائه شده است.

همان گونه که جدول )4( نشان می دهد، متغیر افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات در سطح حساب، 
رابطه معناداری با متغیر اجتناب مالیاتی دارد که با توجه به منفی بودن مقدار ضریب بتا برای آن، جهت این رابطه نیز 
معکوس است؛ درحالی که متغیر افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات در سطح شرکت، رابطه معناداری با 
متغیر اجتناب مالیاتی ندارد. درنتیجه فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تأثیر بیشتر افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط 
به مالیات در سطح حساب بر روی اجتناب مالیاتی شرکت ها نسبت به افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به مالیات 
در سطح شرکت با اطمینان 95 درصد تأیید می گردد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه تحقیق با نتایج پژوهش باور 
)2016( در تضاد است؛ چراکه باور )2016( نشان داد ارتباط منفی میان افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به 

مالیات و اجتناب مالیاتی شرکت ها، ریشه در نقاط ضعف کنترل داخلی مربوط به مالیات در سطح شرکت دارد.
همچنین همان گونه که جدول )4( نشان می دهد، متغیر افشای ضعف های کنترل داخلی غیر مالیاتی در سطح 
حساب، رابطه معناداری با متغیر اجتناب مالیاتی دارد که با توجه به منفی بودن مقدار ضریب بتا برای آن، جهت 
این رابطه نیز معکوس است؛ درحالی که متغیر افشای ضعف های کنترل داخلی غیر مالیاتی در سطح شرکت، رابطه 

معناداری با متغیر اجتناب مالیاتی ندارد.
همچنین، متغیرهای کنترلی نرخ بازده دارایی ها و اندازه شرکت روابط معناداری با متغیر اجتناب مالیاتی در سطح 
اطمینان 95 درصد دارا بوده که با توجه به منفی بودن مقدار ضریب بتا برای آن ها، جهت این روابط نیز معکوس است؛ 
اما متغیرهای کنترلی اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت روابط معناداری با متغیر اجتناب مالیاتی 

در سطح اطمینان 95 درصد ندارند.
با توجه به سطح معناداری کمتر از 5 درصد آماره F در مدل فرضیه اول و دوم، مدل رگرسیونی برازش شده نیز 
به طورکلی معنادار بوده و این امر حاکی از آن است که متغیرهای توضیحی تأثیر معناداری بر متغیر وابسته داشته اند. 
همچنین با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده )R2Adj( نسبتاً باالی مدل فرضیه اول و دوم، متغیرهای توضیحی 

F-statistic153.5758(Prob. (F-statistic0.0000
R2Adj0.7560Durbin-Watson1.9426
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درصدهای بسیار مناسبی از تغییرات متغیر اجتناب مالیاتی شرکت ها را تبیین می کنند. آماره دوربین واتسون 
مدل های اول و دوم رگرسیونی برازش شده نشان می دهد که مدل های برازش شده فاقد خودهمبستگی جدی 

هستند.

6. نتیجه گیری و پیشنهادها
 نتایج روش آماری بکار برده شده برای پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار و معکوس میان افشای ضعف های 
کنترل داخلی مربوط به مالیات )به عنوان مظهری از حاکمیت شرکتی داخلی( و اجتناب مالیاتی شرکت ها می باشد. 
به این معنی که شرکت هایی که در گزارش حسابرس مستقل آن ها ضعف بااهمیت کنترل داخلی مربوط به مالیات 
به نظر  بااهمیت( دارند. هرچند  به سایر شرکت ها )بدون ضعف  مالیاتی کمتری نسبت  گزارش شده، سطح اجتناب 
بر متغیرهای  تأثیرگذاری آن  و  ایران  بازار سرمایه  به ضعف های کنترل داخلی در  افشای اطالعات مربوط  می رسد 

تصمیم گیری سرمایه گذاران در ابتدای راه است، اما باید به آن به عنوان یکی از معیارهای مهم در آینده نگریست.           
اجتناب  و  مالیات  به  مربوط  داخلی  کنترل  افشای ضعف های  میان  منفی  ارتباط  که  داد  نشان  نتایج  همچنین 
مالیاتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، برخالف مبانی نظری ارائه شده در این زمینه ریشه در نقاط ضعف کنترل 
داخلی مربوط به مالیات در سطح شرکت دارد. نتایج هر دو فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که از میان متغیرهای 
کنترلی، متغیرهای نرخ بازده دارایی ها و اندازه شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت ها، رابطه ای معنادار و معکوس دارند. 
به بیان بهتر، اجتناب مالیاتی در شرکت های بزرگ تر و سودآورتر، کمتر از شرکت های کوچک و زیان ده است؛ بنابراین 
متغیرهای کنترلی مذکور نسبت به دیگر متغیرهای کنترلی تحقیق )اهرم مالی شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش 

بازار شرکت(، اجتناب مالیاتی شرکت ها را بهتر توجیه می کنند.
به طورکلی تحقیق حاضر ادبیات مربوط به اجتناب مالیاتی را گسترش داده و شواهدی را در خصوص پیامدهای 
حاکمیت شرکتی داخلی ارائه می نماید. به طور خاص، نتایج تحقیق تأکید می نماید که استقرار فراگیر نظام کنترل های 
داخلی، منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و درنهایت نیل به اهداف شرکت ها در خصوص اثربخشی اقدامات 

مربوط به برنامه ریزی های مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می گردد.
با توجه به نتایج پژوهش و تأیید وجود رابطه معنادار و معکوس میان افشای ضعف های کنترل داخلی مربوط به 
مالیات و اجتناب مالیاتی شرکت ها، موضوع کیفیت کنترل های داخلی و گزارشگری در این خصوص باید بیش ازپیش 
موردتوجه قانون گذاران قرار گیرد. همچنین به سرمایه گذاران نیز پیشنهاد می شود بعد از اجرایی شدن دستورالعمل 
کنترل های داخلی، جهت ارزیابی اجتناب مالیاتی شرکت ها، گزارش کنترل های داخلی آن ها را موردمطالعه قرار دهند.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

525  

منابع
انتشارات  تهران:  سوم،  چاپ  یکپارچه،  چارچوب  داخلی  کنترل   .)1377( مهام.  کیهان  و  امیر  پوریانسب،   .1

سازمان حسابرسی.
زارعی، حسین. )1381(. بررسی توصیفی - تحلیلی نقاط ضعف کنترل های داخلی شرکت ها، نشریه حسابدار،   .2

شماره 147، ص 22-19.
دیدار، حمزه؛ غالمرضا منصورفر و مهدی کفعمی. )1393(. بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر   .3
شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 

چهارم، شماره 21، ص 430-409.
رخداد  کاهش  بر  داخلی  حسابرس  وجود  تأثیر  بررسی   .)1394( نادعلی.  علی اکبر  و  محمدرضا  عبدلی،   .4

تحریف های مالی و قانونی و مالیاتی در شرکت ها، دانش حسابرسی، شماره 15، ص 192-177.
نعمت پژوه، ابراهیم. )1381(. نارسایی ها و موانع استقرار کنترل های داخلی، نشریه حسابدار، شماره 17، ص   .5

.27-23
Reference
6. Armstrong, C. S., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2010). Chief executive 

officer equity incentives and accounting irregularities. Journal of Accounting Re-
search, 48(2), 225-271.

7. Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., Kinney Jr, W. R., & LaFond, R. (2008). 
The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accrual qual-
ity. The Accounting Review, 83(1), 217-250.

8. Azfa, T., & Hassan Mirza, H. (2010). Ownership structure and cash flows as 
determinants of corporate dividend policy in Pakistan. International Business Re-
search, 3(3), 210-221.

9. Balakrishnan, K., Blouin, J., & Guay, W. (2011). Does tax aggressiveness re-
duce financial reporting transparency? Unpublished manuscript. University of Penn-
sylvania, Philadelphia, PA.

10. Bauer, A. M. (2016). Tax avoidance and the implications of weak internal 
controls. Contemporary Accounting Research, 33(2), 449–486.

11. Bedard, J. C., & Graham, L. E. (2011). Deficiencies in tax-related internal 
controls detected under Sarbanes-Oxley Section 404.

12. Berle, A. A., & Means, G. G. C. (1991). The Modern Corporation and private 
property: Transaction publishers.

13. Blake, J., Clarke, J., & Gowthorpe, C. (1998). The ethics of accounting regu-
lation. Ethical Issues in Accounting. London.

14. Chan, K. C., Farrell, B., & Lee, P. (2008). Earnings management of firms 
reporting material internal control weaknesses under Section 404 of the Sarbanes-Ox-
ley Act. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 27(2), 161-179.

15. Chay, J.-B., & Suh, J. (2009). Payout policy and cash-flow uncertainty. Jour-
nal of Financial Economics, 93(1), 88-107.

16. Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more 
tax aggressive than non-family firms? Journal of Financial Economics, 95(1), 41-61.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

526  

17. Cheng, M., Dhaliwal, D., & Zhang, Y. (2013). Does investment effi-
ciency improve after the disclosure of material weaknesses in internal con-
trol over financial reporting? Journal of Accounting and Economics, 56(1), 
1-18.
18. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO), (2013). Internal control-Integrated framework: American Institute of Certi-
fied Public Accountants.

19. Crocker, K. J., & Slemrod, J. (2005). Corporate tax evasion with agency 
costs. Journal of Public Economics, 89(9), 1593-1610.

20. De Simone, L., Ege, M. S., & Stomberg, B. (2014). Internal control quality: 
The role of auditor-provided tax services. The Accounting Review, 90(4), 1469-1496.

21. Deloitte, L. (2011). Material Weaknesses and Restatements: Is Tax Still in the 
Hot Seat?: Deloitte Development LLC New York, NY.

22. Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and 
high-powered incentives. Journal of Financial Economics, 79(1), 145-179.

23. Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Earnings management, corporate tax 
shelters, and book-tax alignment. National Tax Journal, 169-186.

24. Doyle, J. T., Ge, W., & McVay, S. (2007b). Accruals quality and internal con-
trol over financial reporting. The Accounting Review, 82(5), 1141-1170.

25. Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007a). Determinants of weaknesses in in-
ternal control over financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 44(1), 
193-223.

26. Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax 
avoidance. The Accounting Review, 83(1), 61-82.

27. Ettredge, M. L., Li, C., & Sun, L. (2006). The impact of SOX Section 404 in-
ternal control quality assessment on audit delay in the SOX era. Auditing: A Journal 
of Practice & Theory, 25(2), 1-23.

28. Fama, E. F., & French, K. R. (2001). Disappearing dividends: changing firm 
characteristics or lower propensity to pay? Journal of Financial Economics, 60(1), 
3-43.

29. Feng, M., Li, C., McVay, S. E., & Skaife, H. (2014). Does ineffective inter-
nal control over financial reporting affect a firm›s operations? Evidence from firms› 
inventory management. The Accounting Review, 90(2), 529-557.

30. Ge, W., & McVay, S. (2005). The disclosure of material weaknesses in inter-
nal control after the Sarbanes-Oxley Act. Accounting Horizons, 19(3), 137-158.

31. Gleason, C., Pincus, M., & Rego, S. (2014). Consequences of material weak-
nesses in tax-related internal controls for financial reporting and earnings manage-
ment. Available at SSRN 1509765.

32. Grullon, G., & Michaely, R. (2002). Dividends, share repurchases, and the 
substitution hypothesis. The Journal of Finance, 57(4), 1649-1684.

33. Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Ac-
counting and Economics, 50(2), 127-178.

34. Harris, D., & Zhou, J. (2013). Auditor-provided tax consulting, knowledge 
spillovers, and reported weaknesses in internal control.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

527  

35. Iatridis, G. E. (2011). Accounting disclosures, accounting quality and condi-
tional and unconditional conservatism. International Review of Financial Analysis, 
20(2), 88-102.

36. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial be-
havior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 
305-360.

37. Kim, J.-B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock 
price crash risk: Firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100(3), 639-
662.

38. McGill, G. A., & Outslay, E. (2004). Lost in translation: Detecting tax shelter 
activity in financial statements. National Tax Journal, 739-756.

39. Phillips, J. D. (2003). Corporate tax-planning effectiveness: The role of com-
pensation-based incentives. The Accounting Review, 78(3), 847-874.

40. Rego, S. O. (2003). Taxavoidance activities of US multinational corporations. 
Contemporary Accounting Research, 20(4), 805-833.

41. Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity risk incentives and corporate tax 
aggressiveness. Journal of Accounting Research, 50(3), 775-810.

42. Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of direc-
tor oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. 
Journal of accounting and public policy, 32(3), 68-88.

43. Shiry, D. D. 2006. Which way do we go? Pennsylvania CPA Journal 77 (2): 
32–5.

44. U.S. Congress, Joint Committee on Taxation. (2003). Report of investigation 
of Enron corporation and related entities regarding federal tax and compensation 
issues, and policy recommendations, volumes I–III. JCS-3-03. GAO-03-138. Wash-
ington, DC: U.S. Government Printing Office.

45. Wilson, R. J. (2009). An examination of corporate tax shelter participants. 
The Accounting Review, 84(3), 969-999.

46. Wunder, H. F. (2009). Tax risk management and the multinational enterprise. 
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 18(1), 14-28.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

528  

جدول 1. پیوست نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

جدول 2. نتایج حاصل از تخمین مدل فرضیه اول

ضمائم



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

529  

جدول 3. نتایج حاصل از تخمین مدل فرضیه دوم



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

530  

رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و 
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چکیده
با عنایت به اهمیت موضوع اجتناب مالیاتی و با توجه به نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی در تبیین سیاست های 
مالی و مالیاتی شرکت، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی با شاخص های نرخ مؤثر 
مالیاتی  اجتناب  اندازه گیری  معیار های  عنوان  به  مالیات  مشمول  سود  و  حسابداری  سود  تفاوت  نسبت  و  مالیاتی 
پرداخته شده است. با استفاده از نمونه ای شامل 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 
89-95 نتایج تحقیق مبین این موضوع است که اندازه حسابرس و حق الزحمه های غیرعادی پرداختی به حسابرس 
سبب افزایش نرخ مؤثر مالیاتی )کاهش اجتناب مالیاتی( می شود. همچنین نتایج حاکی از کاهش نسبت تفاوت سود 
افزایش حق الزحمه و تجربه حسابرس و نیز  حسابداری و سود مشمول مالیات )کاهش مدیریت مالیات( در نتیجه 

حسابرسی شرکت توسط حسابرسان بزرگ می باشد. 
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     1- مقدمه
مالیات، به عنوان جزء الینفک محیط اقتصادی محسوب شده و به عنوان یکی از متغیرهای غیر قابل انکار و مؤثر 
پرداختی  مالیات  و دولت، در خصوص  بین شرکت ها  تجاری شرکت های مختلف محسوب می شود.  فعالیت های  در 
شرکت ها تضاد منافع وجود دارد. برای دولت، مالیات پرداختی شرکت به عنوان یک منبع درآمد با اهمیت محسوب 
می شود؛ در حالی که شرکت ها به جهت کاهش پرداخت مالیات، سعی در کاهش سود خواهند داشت. بنابراین گاهی 
اوقات شرکت به منظور کنترل و جلوگیری و کاهش مالیات پرداختی اقدام به مدیریت سود کاهشی می نمایند. در 
اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تأمین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای 
عمومی در میان کشورها متفاوت است. در این میان، سیاست های جسورانه مالیاتی )اجتناب مالیاتی( و فرار مالیاتی 
در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه که برآورد شده است کمتر باشد. بنابراین، 
از جمله موضوعات بسیار مهم که در حال حاضر در اکثر پژوهش ها مورد توجه است، سیاست های جسورانه مالیاتی 
)پرخاشگری( و فرار مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن و نتایجی است که از آن حاصل می شود. از دیدگاه نظری، منظور از 
سیاست های جسورانه مالیاتی، تالش در جهت کاهش مالیات های پرداختی است )هانلون و همکاران، 2010(. دسای 
و همکاران )2007( معتقدند مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را پیچیده تر کرده و 
معامالتی را که باعث کاهش مالیات می شود، انجام می دهند و از این طریق منابع شرکت را در جهت منافع شخصی 
خود به کار می گیرند. از سوی دیگر، اگر اجتناب مالیاتی توسط مقامات مالیاتی تشخیص داده شود در اینصورت، 
شرکت مجبور به پرداخت های اضافی و جریمه می شود که باعث کاهش جریان های نقدی ورودی و کاهش ثروت 
سهامداران می شود. مطالعات گذشته در خصوص رابطه بین کیفیت حسابرس و کیفیت سود مبین این موضوع است 
که کیفیت حسابرس و کیفیت سود رابطه ای مثبت با یکدیگر دارند. افزایش کیفیت سود کاهش عدم تقارن اطالعاتی 
زمینه های  در  مدیران  رفتارهای فرصت طلبانه  در کنترل  امر  و همین  داشته  دنبال  به  را  مالی  افزایش شفافیت  و 
مختلف از جمله در زمینه مسائل مرتبط با اجتناب مالیاتی نقش قابل مالحظه ای دارد )ناریمن، 2013(. اکثر تحقیقات 
مزبور از عواملی نظیر اندازه، دوره تصدی و حق الزحمه حسابرس به عنوان عاملی جهت سنجش کیفیت حسابرسی 
استفاده نموده اند. با عنایت به مباحث مطرح شده، انتظار می رود با بهبود کیفیت حسابرسی، کیفیت سود افزایش و 

سیاست های جسورانه مالیاتی کاهش یابد.

2-  مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
اجتناب از مالیات به عنوان کاهش مالیات تعریف می شود. این تعریف به صورت مفهومی از تعریف دایرنگ و همکاران 
)2008( پیروی می کند و همه معامالتی که روی بدهی مالیاتی شرکت تأثیر می گذارد را منعکس می کند. تعریف 
فوق بین فعالیت های واقعی که مالیات مطلوب و هدف هستند، فعالیت های اجتناب که به طور خاص برای کاهش 
مالیات در نظر گرفته شده اند و مزایای مالیاتی مورد نظر از فعالیت های دارای نفوذ، تمایزی قائل نمی شود. اگر اجتناب 
از مالیات نشان دهنده یک زنجیره از استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی که در آن چیزی شبیه سرمایه گذاران اوراق 
قرضه شهری در انتها قرار دارند )مالیات پایین تر( باشد، پس واژه هایی از قبیل عدم رعایت، فرار مالیاتی، پرخاشگری 
برنامه ریزی  فعالیت های  بود.  تر خواهد  نزدیک  زنجیره  انتهای  به  اصطالحات  از سایر  بیشتر  مالیاتی  پناه  و  مالیاتی 
مالیاتی یا استراتژی های مالیاتی می تواند در هر نقطه از طول زنجیره با توجه به چگونگی پرخاشگری فعالیت ها در 
جهت کاهش مالیات قرار بگیرد. به هر حال، مانند هنر، درجه پرخاشگری )زیبایی( در چشم بیننده است. یعنی افراد 
مختلف نظرهای مختلفی درباره پرخاشگری معامالت دارند. اغلب از واژه های مختلفی برای رفتار گزارشگری مالیاتی 
استفاده می شود )پرخاشگری، پناه، فرار. عدم رعایت و ....(. در اغلب پژوهش ها از واژه عمومی اجتناب مالیاتی استفاده 
می شود )هانلون و همکاران، 2010(. منظور از اجتناب مالیاتی، تالش در جهت کاهش مالیات های پرداختی است. در 
واقع اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خالء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است )هانلون و 
همکاران، 2010(. اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز از مالیات بدون شکست خطوط قوانین و در چارچوب قوانین 
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تحقیق  است. شواهد  تاثیرگذاری  عامل  تصمیم های شرکت  از  بسیاری  در  مالیات  )اگراوال، 2007(.  است  مالیات 
های اخیر در نقاط مختلف دنیا نشان می دهد که اقدام های مدیریتی طراحی شده برای کاهش مالیات شرکتی از 
طریق فعالیت های جسورانه مالیاتی و دستکاری سود در حال تبدیل شدن به یک رویه فزاینده و معمول در بسیاری 
از کشورهای سراسر جهان شده است. با این وجود، سیاست های متهورانه مالیاتی شرکتی با خود هزینه ها و فواید 
حائز اهمیتی برای مدیریت، سهامداران و به طور کلی جامعه دربردارد. در صورتی که فوائد و مزایای اعمال سیاست 
های متهورانه مالیاتی نسبت به هزینه و مجازات های مترتب بر آن ها فزونی یابد، شرکت ها از این سیاست ها بهره 
می گیرند )عبدلی و همکاران، 1392(. افزایش کیفیت حسابرسان مستقل موجب کاهش مدیریت حسابداری سود و 
به تبع آن افزایش کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد )چی، 2011(. همین امر توانایی مدیران را در زمینه حرکت به 
سمت رفتارهای فرصت طلبانه از جمله در زمینه اجتناب مالیاتی کاهش می دهد. اکثر مطالعات اخیر اندازه مؤسسه 
حسابرسی، تجربه حسابرس، چرخش حسابرس و حق الزحمه پرداختی به حسابرس را به عنوان شاخص های عمده 
جهت اندازه گیری کیفیت حسابرسی معرفی کرده اند )ریچلت وانگ، 2010(. در ادامه تأثیر این عوامل بر کیفیت 

حسابرسی و به تبع آن اجتناب مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

2-1- کیفیت حسابرسی و اجتناب مالیاتی
به طور کلی، حسابرسان به چند دلیل از انگیزه الزم جهت رسیدگی دقیق به فعالیت های مالیاتی مشتریان خود 
باالتری  با احتمال  برخوردار می باشند. نخست آن که شرکت هایی که درگیر رفتار های مالیاتی پرخاشگرانه شده اند، 
اقدام به تحریف صورت های مالی و تجدید ارائه آن ها می نمایند. چرا که کاهش و دستکاری مالیات پرداختنی مستلزم 
دستکاری برخی از حساب های موجود در صورت های مالی می باشد؛ که این تحریف می تواند در دوره های مالی آتی 
موجب تجدید ارائه اقالم مقایسه ای صورت های مالی شود )گوپتا، 2015(. از آنجا که سیاست های جسورانه مالیاتی با 
خطر دادخواهی علیه حسابرس رابطه ای مثبت دارد، افزایش وقوع پرخاشگری مالیاتی می تواند خطر دادخواهی علیه 
حسابرس در نتیجه وقوع تحریفات مرتبط با موضوعات مالیاتی و نیز خطر تجدید ارائه صورت های مالی )که مبین 
گزارشگری مالی با کیفیت پایین می باشد( را افزایش دهد. مطالعات اخیر نشان می دهد اخبار مرتبط با دخالت شرکت 
در برنامه ریزی در جهت پرخاشگری مالیاتی، ریسک کاهش قیمت سهام را تحت تأثیر قرار داده و موجب سقوط قیمت 
هر سهم می شود )کیم و همکاران، 2011(. از دست رفتن بخشی از ثروت سهامداران در نتیجه پرخاشگری مالیاتی 
شرکت، می تواند خطر شکل گیری دعاوی حقوقی علیه حسابرسان را افزایش دهد. در نهایت رفتارها و سیاستهای 
مالیاتی تهاجمی سبب افزایش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و استفاده کنندگان از صورت های مالی شده و تحت 
چنین شرایطی هزینه های نمایندگی افزایش می یابد. در صورت استقرار سیستم حاکمیت شرکتی اثر بخش در شرکت 
از جمله حسابرسی شرکت توسط حسابرس با کیفیت، رفتارهای مدیران شرکت در راستای دستکاری گزارشگری مالی 
با اهداف مالیاتی تعدیل شده و همین امر سبب بهبود قابلیت اتکای گزارشگری مالی و اخذ تصمیمات صحیح توسط 

استفاده کنندگان از صورت های مالی می شود )لی و همکاران، 2015(.

2-2- اندازه موسسه حسابرسی و اجتناب مالیاتی
چوی و همکاران )2006( تأثیر اندازه موسسه حسابرسی را بر کیفیت حسابرسی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج 
ارتباط مثبتی می باشد. علت این  با کیفیت حسابرسی دارای  اندازه موسسه حسابرسی  تحقیق آن ها نشان می دهد 
امر این است که موسسه حسابرسی بزرگتر از نظر مالی وابستگی کم تری به یک صاحبکار خاص دارد. بنابراین، بهتر 
نشان  نتایج  همچنین،  نماید.  مقاومت  واقع  یا خالف  جانبدارانه  گزارش  برای  صاحبکار  فشار های  برابر  در  می تواند 
می دهد اندازه موسسه حسابرسی نسبت به تخصص در صنعت تأثیر بیشتری بر کیفیت حسابرسی دارد. فرانسیس 
تالش  و  وقت  می شود  باعث  بزرگ  موسسات حسابرسی  بودن حق الزحمه  باالتر  که  است  باور  این  بر  نیز   )2004(
بیشتری صرف نمایند و همین امر سبب بهبود عملکرد آن ها می گردد. با بهبود عملکرد حسابرسان و افزایش کیفیت 
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حسابرسی، انتظار می رود توانایی شرکت در پیگیری سیاست های مالیاتی تهاجمی و به تبع آن اجتناب مالیاتی کاهش 
یابد. کالسن و همکاران )2016( دریافتند که گزارش های صادر شده توسط حسابرسان به طور معنی داری با سیاست 
های مالیاتی شرکت ها در ارتباط می باشد. این نتایج اینگونه تحلیل شده است که حسابرسان در زمینه سیاست های 
مالیاتی شرکت ها نگرانی داشته و اجتناب مالیاتی را به عنوان یک ریسک حسابرسی شناسایی می نمایند. بنابراین 
حسابرسان با کیفیت فعالیت های مرتبط با اجتناب مالیاتی را گزارش و از این طریق ریسک دعوای حقوقی علیه خود 

را کاهش می دهند.

2-2- چرخش حسابرس و اجتناب مالیاتی
 یینگ و همکاران )2017( به بررسی ساختار مالکیت و پرخاشگری مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 
چین پرداختند. به صورت کلی در این پژوهش به بررسی مالکیت دولتی و مالکیت سهامدار نهادی بر اجتناب مالیاتی 
پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها مبین این موضوع است که مالکیت و کنترل دولتی به 
طور مثبت با پرخاشگری مالیاتی در ارتباط است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که مالکیت سهامدار نهادی 
به طور منفی بر پرخاشگری مالیاتی تاثیر داشته و مدیریت مالیاتی در شرکت های مزبور کمتر از سایر شرکت ها می 
باشد.آروی آدا )1997( بر این باور است که هرچه تعداد حسابرسی های شرکت توسط یک حسابرس خاص افزایش 
می یابد، به دلیل شناختی که حسابرس نسبت به صاحبکار دارد، خطر عدم کشف در حسابرسی کاهش یافته و در 
نتیجه احتمال کم تری وجود دارد که تحریفات موجود در صورت های مالی صاحبکار کشف نشود. چرخش اجباری 
حسابرس با از بین بردن این شناخت موجب کاهش کیفیت حسابرسی می شود. با بهبود کیفیت حسابرسی، توانایی 
شرکت جهت اجتناب مالیاتی کاهش خواهد یافت. گاتس و همکاران )2008( بر این باورند که ارتباط طوالنی مدت 
بین حسابرس و مشتری می تواند منجر به برقراری روابطی بین مدیران آن ها شود، امری که می تواند به طور منفی 
بر استقالل حسابرسان تأثیر گذاشته و منجر به کاهش کیفیت حسابرسی و قابلیت اطمینان گزارشات مالی شود. به 
باور آن ها روابط نزدیک بین طرفین منجر به این می شود که حسابرس مستقل نتواند از لحاظ فکری مستقل باشد 
و سیستم حسابداری صاحبکار را به دقت مورد ارزیابی قرار دهد و همین امر درسال های اخیر منجر به ورشکستگی 
چندین شرکت بزرگ نظیر انرون گردیده است. تصدی طوالنی مدت ممکن است موجب شکل گیری روابط شخصی 
نزدیک بین حسابرسان و مشتری شود و استقالل وی را مختل نماید. در چنین شرایطی بدون به کار بردن تردید 
حرفه ای، حسابرسان ممکن است به توضیحات صاحبکار اکتفا نمایند. لذا در چنین شرایط کیفیت کار وی کاهش و 

توانایی شرکت در پیگیری سیاست های مالیاتی تهاجمی افزایش می یابد )اولری، 1991(. 

 2-3- تجربه حسابرس و اجتناب مالیاتی
است، طول عمر  پرداخته شده  آن  به  تحقیقات گذشته  در  باکیفیت حسابرسی که کمتر  مرتبط  عوامل  از  یکی 
مؤسسه ی حسابرسی است. هرچه طول عمر مؤسسه ی حسابرسی بیشتر باشد، انتظار می رود دانش و تجربه ی شرکای 
حسابرسی که متصدیان اصلی کنترل کیفی و بهبود کیفیت در مؤسسه ی حسابرسی می باشند، بیشتر بوده و این امر 
سبب بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط مؤسسه ی حسابرسی می شود )الری و همکاران، 1394(. دون و همکاران 
با تجربه و کم تجربه  پرداختند. یافته ها نشان می دهد حسابرسان تازه  )2004( در تحقیقی به مقایسه حسابرسان 
کار در موقعیت های کنترلی گوناگون از الگوهای یکنواختی پیروی می کنند و حسابرسان باتجربه الگوهای مربوط به 
موقعیت های خطا و کنترل احتمالی را از روی تجربه به خاطر می سپارند، در حالی که حسابرسان تازه کار چنین 
توانایی را ندارند. لیبی و فردریک نیز در پژوهشی که در سال 1990 میالدی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که 
بین تجربه  حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه مستقیم وجود دارد. بدین معنی که حسابرسان با تجربه تر، درک و 
شناخت عمیق تری از اشتباهات موجود در صورت های مالی دارند و تصمیماتی که چنین حسابرسانی اتخاذ می کنند 
از کیفیت باالتری برخوردار است. با عنایت به مطالب ذکر شده فوق انتظار می رود تجربه حسابرس سبب بهبود کیفیت 
حسابرسی و به تبع آن محدود شدن اقدامات شرکت در زمینه اجتناب مالیاتی شود. با بهبود کیفیت حسابرسی در 
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چنین شرایطی، افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کاهش اجتناب مالیاتی متصور می باشد. مک گوایر و همکاران 
)2012( به بررسی رابطه تخصص مالیاتی حسابرسان و سطح اجتناب مالیاتی شرکت ها پرداختند. نتایج پژوهش آن ها 
بیانگر آن بود زمانی که مؤسسات حسابرسی یک متخصص مالیاتی باشند مشتریان آنها که خدمات مالیاتی را از این 
مؤسسات دریافت می کنند بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی هستند. از سوی دیگر، نتایج حاکی از آن بود شرکت هایی که 
مؤسسات حسابرسی آن ها متخصص کلی صنعت هستند دارای سطح اجتناب مالیاتی باالتری نسبت به سایر شرکت ها 
هستند. به عبارت دیگر متخصصان کلی با ترکیب تخصص مالیاتی و مالی خود جهت بهبود و توسعه استراتژی های 
مالیاتی به نفع مشتریان خود از هر دو دیدگاه صورت های مالی و مالیاتی کمک می کنند. ریچاردسون و همکاران 
)2016( به بررسی رابطه بین آشفتگی مالی و سیاست های جسورانه مالیاتی در طی بحران مالی در سال 2008 با در 
نظر داشتن نقش متغیر تعدیل گر استقالل هیئت مدیره در رابطه بین آشفتگی مالی و سیاست های مالیاتی تهاجمی 
پرداختند. با استفاده از رگرسیون چند متغیره نتایج پژوهش مبین این موضوع است که آشفتگی مالی و بحران مالی 
نتایج پژوهش نشان  این  بر  مالیاتی دارند. عالوه  با سیاست های جسورانه  ارتباط مثبت و معنی داری  جهانی دارای 
ارتباط مثبت بین آشفتگی مالی و سیاست های جسورانه مالیاتی در طی بحران مالی تشدید می شود.  می دهد که 
همچنین نتایج مبین نقش مثبت استقالل هیئت مدیره در ارتباط بین آشفتگی مالی و سیاست های مالیاتی می باشد.

2-4- حق الزحمه حسابرسی و اجتناب مالیاتی
رضایی و جعفری )1394( به بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تقلب در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه مثبت و معنی داری بین اجتناب مالیاتی 
که با نرخ مؤثر هزینه مالیاتی و نرخ مؤثر مالیات نقدی اندازه گیری شده با گزارشگری متقلبانه وجود دارد. باکاریچ و 
کر )2016( به بررسی رابطه بین حق الزحمه و نیز کیفیت حسابرسی با انطباق درآمد مشمول مالیات و حسابداری 
معنی داری  رابطه  حسابرسی  حق الزحمه  و  انطباق  میزان  بین  که  بود  موضوع  این  مبین  تحقیق  نتیجه  پرداختند. 
وجود دارد. به عبارتی نتایج این تحقیق نشان می دهد که با کاهش میزان انطباق درآمد حسابداری و مالیاتی، میزان 
حق الزحمه حسابرسان افزایش می یابد. همچنین نتایج مبین وجود رابطه معنی دار بین میزان انطباق و هزینه های 
حسابرسی مالیاتی و نیز انتخاب حسابرس با کیفیت می باشد. دونوهو و کنچل )2014( به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی 
بر حق الزحمه حسابرس پرداختند. آنها دریافتند که حسابرسان از شرکت هایی که سیاست های تهاجمی مالیاتی را 
دنبال می کنند حق الزحمه بیشتری را دریافت می کنند که این حق الزحمه بیشتر به سبب پوشش ریسک حسابرسی 

از مشتریان اخذ می شود.

3- روش شناسی پژوهش
3-1- روش تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است، 
زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می کند و از طرف دیگر، رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل 
رگرسیون، تعیین می نماید. عالوه بر این، در حوزه مطالعات پس رویدادی قرار می گیرد و مبتنی بر اطالعات واقعی 
از بانک های  است. جهت گردآوری اطالعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. برای گردآوری داده- های تحقیق 
بانک  پایگاه اطالعاتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی،  تهران،  بهادار  اوراق  و  اطالعاتی سازمان بورس 
های اطالعاتی نرم افزارهای راه آورد نوین و همچنین گزارش های هفتگی و صورت های مالی حسب مورد استفاده 
شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از 
ابتدای سال 89 لغایت اسفند 1395 در بورس فعال بوده اند. در این تحقیق برای برای انتخاب نمونه از روش حذف 
سیستماتیک استفاده شده است که در همین راستا 91 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس به عنوان نمونه 
نهایی انتخاب و داده های آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براي تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون و 
پارامترهاي حاصل از تخمین مدل رگرسیون، به ترتیب از آماره هاي F و t استفاده می شود. همچنین براي تجزیه و 

تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم افزارهاي Excel و Eviews8 استفاده می گردد.
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3-2- فرضیه های پژوهش
در این پژوهش از شاخص های اندازه مؤسسه حسابرسی، تجربه حسابرس، چرخش حسابرس و حق الزحمه های 
غیرعادی پرداختی به حسابرس به عنوان شاخص های تأثیرگذار بر ویژگی های کیفی حسابرسی و به تبع آن سیاست های 
جسورانه مالیاتی استفاده شده است. همچنین جهت سنجش اجتناب مالیاتی از دو شاخص نرخ مؤثر هزینه مالیات 
و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مشمول مالیات استفاده می شود. به همین جهت فرضیه های پژوهش به شرح 

ذیل بسط داده شده است:
فرضیه 1: بین اندازه حسابرس و نرخ مؤثر هزینه مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه 2: بین اندازه حسابرس و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مشمول مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 3: بین حق الزحمه های غیرعادی پرداختی به حسابرس و نرخ مؤثر هزینه مالیات رابطه معنی داری وجود 

دارد.
فرضیه 4: بین حق الزحمه های غیرعادی پرداختی به حسابرس و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مشمول 

مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 5: بین چرخش حسابرس و نرخ مؤثر هزینه مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه 6: بین چرخش حسابرس و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مشمول مالیات رابطه معنی داری وجود 
دارد.

فرضیه 7: بین تجربه حسابرس و نرخ مؤثر هزینه مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 8: بین تجربه حسابرس و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مشمول مالیات رابطه معنی داری وجود 

دارد.
3-2- متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن ها

تجربه و حق الزحمه غیرعادی  اندازه، چرخش،  با حسابرس شامل  ویژگی های کیفی مرتبط  پژوهش حاضر،  در 
بازده  اندازه،  رشد،  می باشد. همچنین،  وابسته  متغیر  مالیاتی  و سیاست های جسورانه  مستقل  متغیرهای  حسابرس 
دارایی ها، اموال، ماشین آالت و تجهیزات، تاخیر ارائه صورت مالی حسابرسی شده، سال مالی، تغییرات فروش و اهرم 

مالی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.

1-2-3 -متغیر وابسته )سیاست های جسورانه مالیاتی(
 در این پژوهش از دوشاخص ذیل به عنوان شاخص های اندازه گیری سیاست های جسورانه مالیاتی استفاده شده 

است:

:)ETR( 1-1-2-3 -نرخ مؤثر هزینه مالیات
از تقسیم هزینه مالیات شرکت i در سال t بر درآمد قبل از مالیات شرکت i در سال t به دست می آید.

:)ΒTD( 2-1-2-3 -تفاوت دفتری مالیات
از تفاوت درآمد قبل از مالیات شرکت i در سال t و درآمد مشمول مالیات، تقسیم بر کل دارایی های شرکت i در 
ابتدای دوره t به دست می آید. درآمد مشمول مالیات نیز از تقسیم هزینه مالیات بر نرخ مالیات )22.5%( به دست 

می آید.
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2-2-3 -متغیر مستقل )کیفیت حسابرسی(
در این پژوهش کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل با شاخص های ذیل سنجیده می شود:

:)Biga( 1-2-2-3 -اندازه موسسه حسابرسی
در صورتی که موسسه حسابرسی، حسابرس بزرگ باشد )سازمان حسابرسی( عدد 1 و در غیر این صورت صفر 

در مدل قرار می گیرد.

2-2-2-3 -تجربه حسابرس:
در این پژوهش از متغیر طول عمر موسسه حسابرسی به عنوان شاخص اندازه گیری تجربه حسابرس استفاده شده 
است. بر همین مبنا تعداد سال های منتهی به دوره مورد پژوهش از تاریخ تأسیس موسسه حسابرسی به عنوان متغییر 

طول عمر موسسه حسابرسی در مدل قرار میگیرد )الری و همکاران، 1394(.

3-2-2-3 -چرخش حسابرس:
در صورتی که در طی دوره مورد نظر حسابرس شرکت تغییر کرده باشد عدد 1 و در غیر این صورت صفر می پذیرد.

4-2-2-3 -هزینه های غیر عادی پرداختی به حسابرس:
در این تحقیق حق الزحمه ی غیرعادی حسابرس از طریق باقیمانده رگرسیون مدل حق الزحمه عادی حسابرس 

ارائه شده توسط سیمونیک برآورد می شود (چوی و همکاران، 2010(:

LNfee  لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداخت شده به حسابرس،
LNTA لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها،

ROA بازده دارایی ها؛ از تقسیم سود عملیاتی به جمع دارایی ها محاسبه می شود، 
LEV اهرم مالی و عبارت است از نسبت جمع بدهی به جمع دارایی،

TEN تداوم انتخاب حسابرس و یا همان دوره تصدی حسابرس،
AUDIT SIZE اندازه موسسه حسابرسی یک متغیر موهومی است که اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی 

مورد رسیدگی قرار گرفته باشد عدد 1 و در غیر این صورت عدد صفر را می پذیرد.
INVREC  نسبت موجودی ها و حساب ها و اسناد دریافتنی به مجموع دارایی ها،

ISSUE متغیر دوگانه ای است که در صورت صدور سهام یا اوراق مشارکت در سال جاری به آن ارزش یک و در 
غیر این صورت به آن ارزش صفر می دهیم؛

LOSS زیان دهی شرکت و در صورت زیان ده بودن شرکت در سال جاری به آن عدد یک اختصاص می یابد،
LIQUID  نسبت جاری که عبارت است از نسبت دارایی جاری به بدهی جاری،

 CHG SALE نسبت تغییر در فروش سال جاری نسبت به سال قبل و
 باقیمانده مدل رگرسیون است.
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3-2-3 -متغیرهای کنترلی
:)Roa( 1-3-2-3 -بازده دارایی ها

از طریق تقسیم سود عملیاتی بر جمع ارزش دفتری کل دارایی ها محاسبه می شود.

:)Lev( 3-2-3-2-  اهرم مالی
عبارت است از نسبت بدهی به دارایی های شرکت.

:)Size( 3-2-3-3- اندازه شرکت
برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری فروش شرکت.

:)PPE( 3-2-3-4- اموال، ماشین آالت و تجهیزات
عبارت است از جمع ارزش دفتری اموال، ماشین آالت و تجهیزات که در ترازنامه افشا شده که به وسیله جمع 

دارایی ها همگن شده است.

:)MB(3-2-3-5- ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت
یکی دیگر از متغیرهای کنترلی در این پژوهش ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت می باشد که عبارت است 

نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام و به شرح ذیل محاسبه می شود:

:)Delayit( 3-2-3-6- تاخیر در ارائه صورت های مالی
عبارت است از لگاریتم طبیعی تعداد روزهای بین پایان سال مالی تا انتشار صورت های مالی.

:)Fiscal year( 3-2-3-7- سال مالی
متغیری مجازی است که در صورتی که سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند باشد عدد 1 و در غیر این صورت 

صفر می پذیرد.

:)Loss( 3-2-3-8- زیان دهی شرکت
متغیری مجازی است که در صورت زیان ده بودن شرکت در سال جاری به آن عدد یک اختصاص می یابد، و در 

غیر این صورت صفر می پذیرد.

:)Dsell( 3-2-3-9- تغییرات فروش
عبارت است از قدر مطلق نسبت تغییرات در فروش سال جاری به فروش سال قبل.

:)Industry( 3-2-3-10- شاخص صنعت
عبارت است از متغیر مجازی صنعت مورد فعالیت شرکت.

4- مدل آزمون فرضیه ها
برای بررسی این رابطه از رگرسیون حداقل مربعات عادی )OLS( استفاده می شود. لذا برای بررسی رابطه بین 

متغیرهای وابسته و مستقل از مدل های تجربی ذیل استفاده می شود:
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نرخ مؤثر هزینه  و  رابطه ویژگی های کیفی حسابرسی  آزمون فرضیه های تحقیق در خصوص  جهت 
مالیات )فرضیه های 1، 3، 5 و 7( از مدل ذیل استفاده می شود.

 ETRi,t = β0 + β1AQualityit + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+
 β6MBit + β7Delayit + β8 Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry

+ eit
که در آن ETR: نرخ مؤثر هزینه مالیات؛

تجربه حسابرس،  اندازه مؤسسه حسابرسی،  توسط شاخص های  )اندازه گیری  AQualityit کیفیت حسابرسی 
چرخش حسابرس  و حق الزحمه های غیرعادی پرداختی به حسابرس(؛

 Roa بازده دارایی ها؛
 Lev اهرم مالی؛

 Size اندازه شرکت؛
 PPE اموال، ماشین آالت و تجهیزات؛

 MB ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت؛
 Delayit تاخیر در ارائه صورت های مالی؛
 Fiscal yearit متغیر دوره مالی شرکت؛

 Loss زیان دهی شرکت؛
 Dsell تغییرات فروش؛

  Industry متغیر شاخص صنعت
 و e باقیمانده مدل رگرسیون تعریف می شود.

همچنین به منظور آزمون فرضیه های پژوهش در زمینه رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و نسبت تفاون 
سود حسابداری و سود مشمول مالیات )فرضیه 2، 4، 6 و 8(، از مدل ذیل استفاده می شود:

 BTDi,t = β0 + β1AQualityit + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit
+ β7Delayit + β8 Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit

که در آن:
ΒTD: تفاوت دفتری مالیات؛ 

4- تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

جدول 1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

تعداد نمادنام متغیر
انحراف حداقلحداکثرمیانهمیانگینمشاهدات

معیار

تفاوت سود 
حسابداری و 

مالياتی
BTD6370.06130.0۴270.20960.00350.0568

تاخير ارائه 
صورت مالی

DELAY637۴.859۴۴.76225.65603.98900.5۴61

DSELL6370.2۴930.191۴0.72900.01۴10.1998تغييرات فروش

ETR6370.12910.13100.22500.02000.0606نرخ مؤثر مالياتی

EXPER63720.375223.0000۴6.00003.00008.8۴71تجربه حسابرس
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جدول 1-1- آمار توصیفی متغیرهای مجازی پژوهش

تعداد نمادنام متغیر
انحراف حداقلحداکثرمیانهمیانگینمشاهدات

معیار

حق الزحمه 
غيرعادی 
حسابرسی

ABFee6370.00۴9-0.0۴۴1-1.06910.9276-0.5359

LEV6370.60850.62390.938۴0.28130.1822اهرم مالی

ارزش بازار به 
ارزش دفتری 
سهام شرکت

MB6372.۴2791.98626.22300.51021.5329

اموال، ماشين 
آالت و تجهيزات

PPE6370.23۴70.203۴0.58930.0۴190.1512

ROA6370.10660.09080.36110.1021-0.1188بازده دارایی ها

SIZE63713.911613.823116.۴70۴11.77۴61.1902اندازه شرکت

-Indusشاخص صنعت
try6378.00008.000017.00001.00005.0822

با توجه به جدول )1( مقدار میانگین براي متغیر اهرم مالی حدوداً 61 درصد می باشد که نشان می دهد بیشتر 
داده ها حول این نقطه تمرکز یافته و به طور میانگین شرکت های نمونه، 61 درصد از منابع مالی خود را از طریق بدهی 
و 39 درصد از منابع مالی را از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین نموده اند. میانه یکی دیگر از شاخص هاي مرکزي 
است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانطور که در جدول )1( مشاهده می شود میانه متغیر رشد شرکت حدود 
1.98 می باشد که نشان دهنده این است که نیمی از شرکت های نمونه طی دوره پژوهش دارای رشد بیش از 1.98 

می باشند.
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جدول 2- نتایج آزمون فرضیه اّول

4-2- نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
فرضیه پژوهش: بین اندازه مؤسسه حسابرسی و نرخ مؤثر هزینه مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.

از نتایج تخمین مدل تحقیق ارائه شده در جدول )2( بهره گرفته شده است. مقدار احتمال )یا سطح معنی داری( 
F برابر 0.000 بوده و چون این مقدار کمتر از 0.05 است، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود، یعنی 
مدل معنی دار است. مقدار آماره دوربین- واتسون 1.55 می باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی خطاها 
)مرتبه اول( را نشان می دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد، تقریباً 30 درصد از تغییرات 
متغیر وابسته به وسیله متغیرهاي مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می شوند. در حالت کلی نتایج نشان می دهد که 
ضریب متغیر اندازه حسابرس، 0.004 بوده که نشان دهنده تأثیر مثبت اندازه حسابرس بر نرخ مؤثر مالیاتی می باشد. 
که با توجه به سطح معنی داری )0.01( که کمتر از 5 درصد می باشد، معنی دار می باشد. با توجه به موارد فوق، فرضیه 
اول تحقیق تائید می شود. به عبارتی نتایج تحقیق مبین این موضوع است که حسابرسی شرکت توسط حسابرس بزرگ 

)سازمان حسابرسی(، باعث افزایش )کاهش( نرخ مؤثر مالیاتی  )اجتناب مالیاتی( می شود.

 ETRi,t = β0 + β1Bigait + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β7Delayit + β8
Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit εit

ضریب نمادمتغیر
برآوردی

خطای 
احتمالآماره tاستاندارد

C0.۴893-0.26301.8602-0.063۴مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

BIGA0.00۴10.00162.57150.010۴اندازه حسابرس

ROA0.00۴60.00660.70150.۴833بازده دارایی ها

LEV0.0028-0.00191.۴966-0.1351اهرم مالی

SIZE0.0002-0.00260.073۴-0.9۴15اندازه شرکت

شرکت اموال، ماشين آالت و 
تجهيزات

PPE0.0086-0.00571.5106-0.1315

شاخص ارزش بازار به ارزش 
MB0.00070.00032.12030.03۴۴دفتری سهام

DELAY0.001۴0.00062.25۴80.02۴6تاخير ارائه صورت مالی

FISCAL YEAR0.۴80۴0.23582.037۴0.0۴21دوره مالی

LOSS0.00110.00130.8۴220.۴001زیان عملياتی

DSELL0.00060.00120.51150.6092تغييرات فروش
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جدول 3- نتایج آزمون فرضیه دّوم

4-3- نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
رابطه  مالیات  مشمول  درآمد  و  مالیات  از  قبل  درآمد  تفاوت  و  حسابرسی  مؤسسه  اندازه  بین  پژوهش:  فرضیه 

معنی داری وجود دارد.
مطابق جدول )3( نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر اندازه حسابرس، 0.0075- بوده که نشان دهنده رابطه 
منفی اندازه حسابرس با نسبت تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری 
اجتناب مالیاتی می باشد؛ که با توجه به سطح معنی داری )0.021( که کمتر از 5 درصد بوده، معنی دار می باشد. با 
توجه به موارد فوق، فرضیه دوم تحقیق تائید می شود. به عبارتی نتایج تحقیق مبین این موضوع است که شرکت های 
حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی کمتر به دنبال سیاست های تهاجمی مالیاتی خواهند بود و اجتناب مالیاتی 

در شرکت های مزبور کمتر از سایر شرکت ها می باشد.

 BTDi,t = β0 + β1Bigait + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β7Delayit + β8
Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit

احتمالآماره tخطای استانداردضریب برآوردینمادمتغیر

C0.17600.1521.1610.2۴6مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

BIGA0.0075-0.0032.316-0.021اندازه حسابرس

ROA0.10380.0333.1110.002بازده دارایی ها

 ETRi,t = β0 + β1Bigait + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β7Delayit + β8
Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit εit

ضریب نمادمتغیر
برآوردی

خطای 
احتمالآماره tاستاندارد

INDUSTRY0.01660.009۴1.76220.0786شاخص صنعت

0.3117ضریب تعیین

0.2996ضریب تعین تعدیل شده

1.5518دوربین- واتسون

F 275۴.0820آماره

F 0.0000احتمال آماره
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4-4- نتایج آزمون فرضیه سّوم پژوهش
فرضیه: بین حق الزحمه های غیرعادی پرداختی به حسابرس و نرخ مؤثر هزینه مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.
به حسابرس،  پرداختی  غیرعادی  متغیر حق الزحمه  که ضریب  می دهد  نشان   )4( نتایج جدول  کلی  حالت  در 
0.0018 بوده که نشان دهنده تأثیر مثبت حق الزحمه غیر عادی پرداختی حسابرس بر نرخ مؤثر مالیاتی می باشد. که 
با توجه به سطح معنی داری )0.0136( که کمتر از 5 درصد می باشد، معنی دار می باشد. با توجه به موارد فوق، فرضیه 
سوم تحقیق تائید می شود. به عبارتی نتایج تحقیق مبین این موضوع است که پرداخت حق الزحمه به حسابرس بیش 

از مقدار عادی، باعث افزایش )کاهش( نرخ مؤثر مالیاتی )اجتناب مالیاتی( می شود.

 BTDi,t = β0 + β1Bigait + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β7Delayit + β8
Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit

احتمالآماره tخطای استانداردضریب برآوردینمادمتغیر

LEV0.02080.0171.2560.210اهرم مالی

SIZE0.0007-0.0030.226-0.821اندازه شرکت

PPE0.01880.0131.۴720.1۴2شرکت اموال، ماشين آالت و تجهيزات

شاخص ارزش بازار به ارزش دفتری 
MB0.00020.0010.2200.826سهام

DELAY0.0016-0.0011.121-0.263تاخير ارائه صورت مالی

FISCAL دوره مالی
YEAR0.1553-0.1۴31.083-0.279

LOSS0.00770.0032.3090.021زیان عملياتی

DSELL0.0116-0.00۴3.259-0.001تغييرات فروش

-INDUSشاخص صنعت
TRY0.00070.00۴0.17۴0.862

0.1576ضریب تعیین

0.1۴27ضریب تعین تعدیل شده

1.7709دوربین- واتسون

F 5۴8.8816آماره

F 0.0000احتمال آماره
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جدول 4- نتایج آزمون فرضیه سّوم

 ETRi,t = β0 + β1aABFeeit + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β7Delayit
+ β8 Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit

ضریب نمادمتغیر
برآوردی

خطای 
احتمالآماره tاستاندارد

C0.2308-0.27990.82۴7-0.۴100مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

ABFee0.00180.00072.۴7810.0136حق الزحمه غير عادی پرداختی حسابرس

ROA0.00920.00871.057۴0.2909بازده دارایی ها

LEV0.00۴8-0.00381.2873-0.1987اهرم مالی

SIZE0.0005-0.00320.1۴12-0.8878اندازه شرکت

PPE0.01۴0-0.00751.8730-0.0618شرکت اموال، ماشين آالت و تجهيزات

MB0.00110.0002۴.66380.0000شاخص ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

DELAY0.00170.00062.57610.0103تاخير ارائه صورت مالی

FISCAL YEAR0.27590.25891.06560.2872دوره مالی

LOSS0.00190.00111.80670.0716زیان عملياتی

DSELL0.0001-0.00180.0555-0.9558تغييرات فروش

INDUSTRY0.01350.0029۴.65۴90.0000شاخص صنعت

0.۴25359ضریب تعیین

0.۴12892ضریب تعین تعدیل شده

1.5569دوربین- واتسون

F 1787.6660آماره

F 0.0000احتمال آماره
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جدول 5- نتایج آزمون فرضیه چهارم

4-5- نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش
فرضیه: بین حق الزحمه های غیرعادی پرداختی به حسابرس و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مشمول مالیات 

رابطه معنی داری وجود دارد.
مطابق جدول )5( نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر حق الزحمه غیر عادی پرداختی حسابرس، 0.0020- بوده 
که نشان دهنده رابطه منفی حق الزحمه غیر عادی پرداختی حسابرس با نسبت تفاوت سود حسابداری و سود مشمول 
مالیات به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری اجتناب مالیاتی می باشد؛ که با توجه به سطح معنی داری )0.035( که 
کمتر از 5 درصد بوده، معنی دار می باشد. با توجه به موارد فوق، فرضیه چهارم تحقیق تائید می شود. به عبارتی نتایج 
تحقیق مبین این موضوع است که با افزایش حق الزحمه های غیرعادی پرداختی به حسابرس، تفاوت سود حسابداری 

و سود مشمول مالیات کاهش یافته که این امر مبین کاهش اجتناب مالیاتی در شرکت های مزبور می باشد.

 BTDi,t = β0 + β1ABFeeit + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β7Delayit +
β8 Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit

ضریب نمادمتغیر
برآوردی

خطای 
احتمالآماره tاستاندارد

C0.0۴370.21500.20320.8390مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

ABFee0.0020-0.00102.1056-0.0358حق الزحمه غير عادی پرداختی حسابرس

ROA0.08390.0۴152.02220.0۴38بازده دارایی ها

LEV0.00700.01770.39۴00.6938اهرم مالی

SIZE0.00050.00210.2۴920.8033اندازه شرکت

PPE0.01850.01801.02850.30۴3شرکت اموال، ماشين آالت و تجهيزات

MB0.000۴0.00060.697۴0.۴859شاخص ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

DELAY0.0019-0.00101.9287-0.05۴5تاخير ارائه صورت مالی

FISCAL YEAR0.0۴۴1-0.21830.2021-0.8399دوره مالی

LOSS0.00920.00332.81120.0052زیان عملياتی

DSELL0.0118-0.00323.6836-0.0003تغييرات فروش

INDUSTRY0.00090.00۴30.21680.828۴شاخص صنعت
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جدول 6- نتایج آزمون فرضیه پنجم

0.۴355ضریب تعیین

0.۴2۴9ضریب تعین تعدیل شده

1.5318دوربین- واتسون

F 13.6۴02آماره

F 0.0000احتمال آماره

 ETRi,t = β0 + β1Rotit + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β7Delayit + β8
Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit

ضریب نمادمتغیر
برآوردی

خطای 
احتمالآماره tاستاندارد

C0.1326-0.17210.7707-0.۴۴12مقدار ثابت )عرض از مبدأ(
Rot0.00070.001۴0.۴9870.6182چرخش حسابرس

ROA0.00910.01600.567۴0.5707بازده دارایی ها
LEV0.0026-0.01190.217۴-0.8280اهرم مالی

SIZE0.00150.00۴60.31920.7۴97اندازه شرکت
PPE0.0357-0.01362.6199-0.0091شرکت اموال، ماشين آالت و تجهيزات

MB0.00220.00073.15170.0017شاخص ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
DELAY0.00020.00170.10180.9190تاخير ارائه صورت مالی

FISCAL YEAR0.168۴0.13961.20590.228۴دوره مالی
LOSS0.00380.00311.21290.2257زیان عملياتی

4-6- نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش
فرضیه تحقیق: بین چرخش حسابرس و نرخ مؤثر هزینه مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.

در حالت کلی نتایج جدول )6( نشان می دهد که ضریب متغیر چرخش حسابرس، 0.0007 بوده که نشان دهنده 
تأثیر مثبت چرخش حسابرس بر نرخ مؤثر مالیاتی می باشد. که با توجه به سطح معنی داری )0.61( که بیش از 5 

درصد می باشد، معنی دار نمی باشد. با توجه به موارد فوق، فرضیه پنجم تحقیق تائید نمی شود.
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جدول 7- نتایج آزمون فرضیه ششم

 ETRi,t = β0 + β1Rotit + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β7Delayit + β8
Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit

ضریب نمادمتغیر
برآوردی

خطای 
احتمالآماره tاستاندارد

DSELL0.00060.00380.15010.8808تغييرات فروش
INDUSTRY0.00690.00۴21.65860.0978شاخص صنعت
0.8876ضریب تعیین

0.8851ضریب تعین تعدیل شده

1.5867دوربین- واتسون

F 3۴6.9718آماره

F 0.0000احتمال آماره

4-7- نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش
فرضیه: بین چرخش حسابرس و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مشمول مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.
مطابق جدول )7( نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر چرخش حسابرس، منفی بوده که نشان دهنده رابطه منفی 
چرخش حسابرس با تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری اجتناب 
مالیاتی می باشد؛ که با توجه به سطح معنی داری )0.71( که بیش از 5 درصد بوده، معنی دار نمی باشد. با توجه به 

موارد فوق، فرضیه ششم تحقیق تائید نمی شود. 

 BTDi,t = β0 + β1Rotit + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β7Delayit + β8
Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit

ضریب نمادمتغیر
برآوردی

خطای 
احتمالآماره tاستاندارد

C0.13980.18500.755۴0.۴503مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

Rot0.0001-0.00020.3688-0.712۴چرخش حسابرس

ROA0.10210.03612.83050.00۴8بازده دارایی ها

LEV0.02090.00932.25۴50.02۴6اهرم مالی

SIZE0.0010-0.00220.۴680-0.6۴00اندازه شرکت
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4-8- نتایج آزمون فرضیه هفتم پژوهش
فرضیه: بین تجربه حسابرس و نرخ مؤثر هزینه مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.

در حالت کلی نتایج جدول )8( نشان می دهد که ضریب متغیر تجربه حسابرس، 0.0001- بوده که نشان دهنده 
تأثیر منفی تجربه حسابرس بر نرخ مؤثر مالیاتی می باشد. که با توجه به سطح معنی داری )0.43( که بیش از 5 درصد 

بوده، معنی دار نمی باشد. با توجه به موارد فوق، فرضیه هفتم تحقیق تائید نمی شود. 

 BTDi,t = β0 + β1Rotit + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β7Delayit + β8
Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit

ضریب نمادمتغیر
برآوردی

خطای 
احتمالآماره tاستاندارد

PPE0.01820.01321.37750.1689شرکت اموال، ماشين آالت و تجهيزات

MB0.00000.00050.08670.9310شاخص ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

DELAY0.0017-0.00101.7968-0.0729تاخير ارائه صورت مالی

FISCAL YEAR0.11۴۴-0.16690.6856-0.۴932دوره مالی

LOSS0.00770.00203.83۴50.0001زیان عملياتی

DSELL0.0110-0.0027۴.1029-0.0000تغييرات فروش

INDUSTRY0.00120.00۴30.27670.7821شاخص صنعت

0.82۴6ضریب تعیین

0.8229ضریب تعین تعدیل شده

1.7۴89دوربین- واتسون

F 5۴۴.5580آماره

F 0.0000احتمال آماره
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جدول 8- نتایج آزمون فرضیه هفتم

 ETRi,t = β0 + β1Experit + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β6Delayit +
β7 Fiscal yearit + β8 Lossit + β9 Dsellit + β10 Industry + eit

ضریب نمادمتغیر
برآوردی

خطای 
احتمالآماره tاستاندارد

C0.1258-0.13190.95۴1-0.3۴05مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

Exper0.0001-0.00010.7767-0.۴377تجربه حسابرس

ROA0.00820.01270.6۴000.5225بازده دارایی ها

LEV0.0008-0.01110.0728-0.9۴20اهرم مالی

SIZE0.00220.00510.۴3510.6637اندازه شرکت

PPE0.037۴-0.02211.69۴3-0.0908شرکت اموال، ماشين آالت و تجهيزات

شاخص ارزش بازار به ارزش دفتری 
MB0.00230.00073.0۴700.002۴سهام

DELAY0.00010.00150.03660.9708تاخير ارائه صورت مالی

FISCAL YEAR0.156۴0.06232.509۴0.012۴دوره مالی

LOSS0.00۴70.00331.۴1550.1575زیان عملياتی

DSELL0.00090.00580.16090.8723تغييرات فروش

INDUSTRY0.00610.00521.18390.2370شاخص صنعت

0.7882ضریب تعیین

0.7856ضریب تعین تعدیل شده

1.5120دوربین- واتسون

F 335.8102آماره

F 0.0000احتمال آماره
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جدول 9- نتایج آزمون فرضیه هشتم

4-9- نتایج آزمون فرضیه هشتم پژوهش
فرضیه: بین تجربه حسابرس و تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مشمول مالیات رابطه معنی داری وجود دارد.

مطابق جدول )9( نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر تجربه حسابرس، 0.0001- بوده که نشان دهنده تأثیر 
شاخص های  از  یکی  عنوان  به  مالیات  مشمول  سود  و  حسابداری  سود  تفاوت  نسبت  بر  حسابرس  تجربه  کاهنده 
اندازه گیری اجتناب مالیاتی می باشد؛ که با توجه به سطح معنی داری )0.038( که کمتر از 5 درصد بوده، معنی دار 
می باشد. با توجه به موارد فوق، فرضیه هشتم تحقیق تائید می شود. به عبارتی نتایج تحقیق مبین این موضوع است 
که حسابرسی شرکت توسط حسابرسان باتجربه، سبب می شود سیاست های تهاجمی مالیاتی کاهش یابد و اجتناب 

مالیاتی در شرکت های مزبور کمتر از سایر شرکت ها می باشد.

 BTDi,t = β0 + β1Experit + β2ROAit + β3LEVit + β4SIZEit + β5PPEit+ β6MBit + β7Delayit +
β8 Fiscal yearit + β9 Lossit + β10 Dsellit + β11 Industry + eit

ضریب نمادمتغیر
برآوردی

خطای 
احتمالآماره tاستاندارد

C0.10۴50.179۴0.58270.5603مقدار ثابت )عرض از مبدأ(

Exper0.0001-0.00002.0759-0.038۴تجربه حسابرس

ROA0.10360.03722.786۴0.0055بازده دارایی ها

LEV0.02110.00982.15380.0317اهرم مالی

SIZE0.0013-0.00230.5565-0.5781اندازه شرکت

PPE0.01970.01۴31.37720.1691شرکت اموال، ماشين آالت و تجهيزات

MB0.00010.00060.18960.8۴97شاخص ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

DELAY0.0019-0.00101.789۴-0.07۴1تاخير ارائه صورت مالی

FISCAL YEAR0.0755-0.16500.۴578-0.6۴73دوره مالی

LOSS0.00790.00203.8۴910.0001زیان عملياتی

DSELL0.0112-0.00303.7751-0.0002تغييرات فروش

INDUSTRY0.00150.00۴60.32550.7۴50شاخص صنعت
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5- نتیجه گیری و پیشنهادها
نتایج تحقیق اینگونه تحلیل می شود که با افزایش تجربه حسابرس، دانش و شناخت حسابرس از صاحبکار که 
نقشی اساسی در افزایش اثربخشی حسابرسی دارد بهبود یافته و این امر سبب افزایش کیفیت حسابرسی می شود. 
هرچه طول عمر موسسه حسابرسی بیشتر باشد، انتظار می رود دانش و تجربه شرکای حسابرسی که متصدیان اصلی 
کنترل کیفی و بهبود کیفیت در موسسه حسابرسی می باشند، بیشتر بوده و این امر سبب بهبود کیفیت خدمات ارائه 
شده توسط موسسه حسابرسی شده و در چنین شرایطی تحریفات موجود در حساب های مختلف از جمله حساب های 
مالیاتی )مالیات بر درآمد، ذخیره مالیات( به سرعت توسط حسابرس کشف می شود. در چنین شرایطی توانایی شرکت 
در جهت پیگیری رویه های مالیاتی پرخاشگرایانه کاهش و به تبع آن تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات 
کاهش می یابد. نتایج آزمون این فرضیه با نتایج تحقیق دون و همکاران )2004( و لیبی و فردریک )1990(مطابقت 
دارد. نتایج تحقیق مبین کاهش اجتناب مالیاتی در شرکت هایی می باشد که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی 
قرار می گیرند. این امر مبین بهبود کیفیت حسابرسی حسابرس مزبور می باشد. پیشنهاد می شود استفاده کنندگان از 
صورت های مالی به این موضوع عنایت داشته باشند و در هنگام اخذ تصمیمات سرمایه گذاری مبتنی بر صورت های 
کیفیت  بهبود  آن  به تبع  و  حسابرسی  کیفیت  بهبود  بر  می تواند  که  شاخصی  عنوان  به  را  حسابرس  اندازه  مالی، 

گزارشگری مالی تأثیر داشته باشد، در نظر بگیرند.

0.82۴3ضریب تعیین

0.8226ضریب تعین تعدیل شده

1.7780دوربین- واتسون

F 522.6505آماره

F 0.0000احتمال آماره
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بررسی آسیب شناسانه نظام مالیاتی
 با تأکید بر شفافیت مالیاتی

سید نظام الدین مکیان1
سید محمد صالح نجفی فراشاه2

چکیده
براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تأکید بر استقالل از درآمدهای نفتی به  عنوان یکی از محورهای اصلی 
اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و قطع وابستگی 
بودجه به نفت از دیگر مواردی است که در این سیاست ها به آن اشاره شده است. از طرف دیگر نظام مالیاتی در کشور 
ما از ظرفیت باالیی برخوردار بوده که به دالیل مختلف نتوانسته از این ظرفیت بهره برداری مناسب داشته باشد. یکی 
از مهم ترین این دالیل فقدان شفافیت و نبود نظام جامع اطالعات مالیاتی در اقتصاد می باشد. با توجه به اهمیت این 
موضوع در این مقاله به دنبال آن خواهیم بود تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مقوله شفافیت در 
مالیات و راه های تحقق آن بر اساس قوانین باالدستی اعم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه های 
توسعه 5 ساله و قانون مالیات های مستقیم و اصالحات آن در کشور بپردازیم. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در 
الزم  پیش بینی های  مستقیم(،  مالیات های  قانون  مکرر  ماده 169  و  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  )به خصوص  قوانین 
برای تحقق شفافیت مالیاتی تا حد مطلوبی صورت گرفته است؛ اما در عمل به دالیل متعدد از جمله فراهم نبودن 
زیرساخت های تشخیص و وصول، گسترش اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، معافیت های گسترده و... موفقیتی حاصل نشده 
است. بر همین مبنا می توان یکی از بهترین راهبردهای گسترش شفافیت مالیاتی را حرکت به سمت اخذ مالیات بر 

مجموع درآمد دانست. 

کلمات کلیدی:شفافیت- شفافیت مالیاتی- نظام مالیاتی- مالیات بر مجموع درآمد- قانون مالیات های مستقیم

 nmakiyan@yazd.ac.ir )1( دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد، )نویسنده مسئول
2( دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه یزد najafi134@gmail.com- این مقاله از رساله دکتری نویسنده در دانشگاه یزد استخراج شده است.
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مقدمه:
ترکیب درآمدهای دولت یکی از مباحث مهم در مالیه عمومی محسوب می شود. در ایران مهم ترین بخش های 
منابع عمومی دولت عبارتند از: منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل 
از مالکیت دولت )مانند حق دولت در معادن، سود سهام شرکت های دولتی و ...(، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت 

و منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی. 
درآمدهای نفتی و اتکای به این منبع درآمدی با توجه به ماهیت نوسانی و برون زا بودن بخش قابل توجهی از آن، 
اثرات نامطلوب و زیان باری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. اقتصاد تک محصولی، تورم پایدار، کاهش ارزش پول 
ملی، گسترش بی ضابطه بخش دولتی و کوچک بودن بخش  خصوصی نمونه ای از این آثار زیان بار است. بر این اساس 

الزم است به دنبال جایگزین کردن سایر درآمدها به جای درآمدهای نفتی بود. 
دولت  بودجه  مصارف  کننده  تأمین  ابزار  نه تنها  مالیات ها  است.  مالیاتی  درآمدهای  درآمدها،  این  انواع  از  یکی 
محسوب می شوند، بلکه در تنظیم سیاست ها و راهبردهای اقتصادی نیز نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند. البته با 
توجه به کاهش درآمدهای نفتی )ناشی از تحریم ها و از دست دادن سهم بازار و همچنین کاهش شدید قیمت نفت( 
به نظر می رسد راه گریزی جز کوچک تر کردن دولت یا توجه بیشتر به افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت باقی 
نمانده است. اما نکته قابل توجه آن است که افزایش درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رکود عمیق به سادگی اتفاق 
نخواهد افتاد. به ویژه آن که به رغم برخی اصالحات نرم افزاری انجام شده )که مهم ترین آن اصالحیه قانون مالیات های 
مستقیم مصوب تیرماه 1394 بوده است( همچنان مشکالت متعددی گریبان گیر نظام مالیاتی کشور است. فقدان 
نظام جامع اطالعات مالیاتی، تعدد نرخ های مالیاتی در بخش های مختلف اقتصادی از یک طرف و معافیت های وسیع 
و متنوع مالیاتی از طرف دیگر، اعمال نظرات شخصی در فرآیند وصول مالیات ها، ناکافی بودن نظارت های فنی بر 
فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات و در پی آن گسترش فساد در برخی حوزه های مالیاتی و عدم اجرای صحیح 

قوانین از جمله مهم ترین آسیب ها و کاستی های نظام مالیاتی ایران محسوب می شوند.
نکته ی کلیدی که در همه ی این آسیب ها مشهود است فقدان شفافیت و نبود یک سیستم اطالعات اقتصادی 
شفاف است که بر اساس آن بتوان با تجمیع اطالعات مالیاتی افراد و سازمان ها به مدیریت این اطالعات پرداخته و 
بازیگران نظام مالیاتی را مدیریت و هدایت کرد. در اسناد باالدستی و قوانین نیز با اشاره به اهمیت مسئله شفافیت، 
وجود آن برای بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی کشور، الزم و ضروری شمرده شده است. حرکت به سمت برقراری 
سیستم یکپارچه اطالعات مالیاتی و باثبات سازی درآمدهای مالیاتی را می توان در قالب اقدام برای شفافیت مالیاتی 

تعریف نمود. 
در این مقاله پس از بیان چارچوب نظری شفافیت در بخش اول به مرور برخی از مهم ترین مطالعات صورت گرفته 
پیرامون مسئله در بخش دوم پرداخته خواهد شد. در بخش سوم با تکیه بر مفاهیم بخش اول به آسیب شناسی وضعیت 
نظام مالیاتی کشور پرداخته خواهد شد. بررسی مسئله شفافیت در مالیات و جایگاه آن در قوانین و اسناد باالدستی 
موضوع دیگر این بخش خواهد بود. در قسمت جمع بندی نیز مبتنی بر مباحث مطرح شده در بخش سوم به معرفی 

پایه مالیات بر جمع درآمد و تأثیر آن در برقراری شفافیت مالیاتی و ارتقا عملکرد نظام مالیاتی پرداخته خواهد شد.

1. چارچوب نظری
1-1. شفافیت

انتظار و توقعی  مطالعه ادبیات مربوط به »شفافیت«1 نشان می دهد این واژه در اغلب موارِد استعمال، ناظر بر 
از پایین به باالست )آدسرا و همکاران، 2003(2. به  عبارتی، شفافیت خواسته  ای  ست که مردم از حکومت در جهت 

1) Transparency
2) (Adsera et al., 2003)
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اطالع رسانی نسبت به جریانات تصمیم گیري، اجرا، تخصیص منابع و... برای جلوگیري از انواع رانت دارند. در کشورهاي 
و  افراد  عموم  اصلی  نگرانی  مردم،  اقتصادي  فعالیت هاي  بر  حکومت  شدن  مسلط  از  پس  و  اکنون  یافته،  توسعه 
صاحب نظران، ارتقاء شفافیِت از نوع پایین به باال است، که به معنی وضوح روابط و جریانات اقتصادي، اجتماعی و 
سیاسی صاحب منصبان و دولتمردان و ارتقاء سطح پاسخ  گویی دولت نسبت به کم   و   کیف وضعیت درآمد و هزینه هاي 
خود است )بسلی و بورگس، 2002(1. این مطالبه عمومی به خصوص در کشورهایی که درآمد اصلی دولت بر پایه 

مالیات بنا شده است بیشتر وجود دارد )استساویج، 2003(2.
اما واژه »شفافیت« می تواند مفهوم دیگري را نیز به ذهن متبادر سازد که یقیناً کم اهمیت تر از مفهوم فوق نیست، 
و آن »توسعه سازوکارهاي الزم برای افزایش قدرت نظارِت حاکمیت بر رفتار و جریانات اقتصادی- اجتماعی مردم 
)اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی(« است )اسفندیار و نجفی فراشاه، 1397(. آن چه به عنوان شفافیت در این پژوهش 

معرفی می شود همین تعریف اخیر است.

1-2.  مفهوم شفافیت در اقتصاد
هر حکومتی برای دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا بایستی توانایی رصد، برنامه  ریزی و اجرای برنامه  های 
حوزة اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه  ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقولة خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره 
خورده   است و، به عبارتی، شفافیت اطالعات اقتصادی از مقدمات و مقّومات حصول هر یک از این سه مهم است. به 
دلیل همین درهم  تنیدگی  هاست که نمی توان موضوع شفافیت را کم اهمیت تلقی کرد. از مهم ترین دالیل ناظر بر این 
اهمیت می  توان به سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی توسط رهبر معظم انقالب اشاره کرد. در بند »19« این 
سیاست  ها آمده است: »  شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه  های فسادزا 
در حوزه  های پولی، تجاری، ارزی و ... «. در ادامه، به این پیوند وثیق و ارتباط محکم، از جنبه  های متعدد اقتصادی، 

اشاره خواهیم کرد.

اقتصاد شفاف، پیشانِي اقتصاد مقاوم
اقتصاد مقاومتی را می  توان ذیل دو ویژگی اصلی آن )که در سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی بدان اشاره و تأکید 
شده( یعنی درون  زایی و برون  گرایی تعریف کرد3 و بسط داد. بدان معنا که اقتصاد در وهله نخست باید بتواند نیاز  هاي 
اصلی اش را در درون تولید کند و وابستگی مالی به خارج نداشته باشد. از لوازم اصلی درون  زایی اقتصاد، استقالل 
درآمد جاري دولت از نفت است که دستیابی به این مهم جز از طریق اتکا به درآمدهاي مالیاتی امکان  پذیر نیست4. 
کسب درآمدهاي مالیاتی نیز منوط به ارتقای کیفیت فضاي کسب  و  کار و انگیزه  هاي تولید ا  ست که از ملزومات اصلی 

و ابتدایی نیل به این هدف، شفافیت جریان های اقتصادي ا  ست.
 در باب برون  گرایی نیز همین بحث مطرح است. برون گرایی یعنی برقراری تعامالت و روابط سازنده با دنیای بیرون، 
و ایفای نقش واقعی در اقتصاد جهانی. هرچه فضاي اقتصادی کشور، با کمک ابزارهاي نظارتی، شفاف  تر باشد و حمایت 
از تولید در مقابل سوداگري و غیرمولدگری ارجح دانسته شود، در عین حال که از حجم فرار سرمایه  هاي )فکري و 
فیزیکِی( داخل به خارج از کشور می  کاهد، امنیت اقتصادي و اطمینان سرمایه  گذاري در کشور را از نگاه خارجیان 
ارتقا داده و موجبات ارتباط مؤثر با کشورهاي دیگر را فراهم آورده و باعث بازیابی نقش اصلی کشور در میدان های 

اقتصاد جهانی می  گردد.
     بنابر این اوصاف و لحاظ جوانب درون زایی و برون گرایی، شفاف نمودن فضای اقتصادی را بایستی جبهه و 

پیشانِی مقاوم کردن اقتصاد و از ارکان آن دید، نه   ماحصل تحقق اقتصاد مقاومتی.

1) (Besley & Burgess, 2002)
2) (Stasavage, 2003)

3( سخنرانی رهبر معظم انقالب در بازدید از مجموعه صنعتی مپنا، اردیبهشت 1393.
4( بند »17« سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب اسالمی.
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1( میرترابی، سعید، مسائل نفت ایران، نشر قومس، 1384، ص 117.

کاهش فساد 
دولت  هایی که از منابع مالی نسبتاً مستقل -نسبت به درآمد افراد جامعه- برخوردارند و به  واسطة این درآمدها، 
با استقالل بیشتری نسبت به خواست مردم، سیاست ها و خواسته هایشان را به اجرا می  گذارند و ضرورت پاسخگویی 
چندانی به جامعه احساس نمی  کنند1، معموالً بزرگ  ترین مصرف  کننده خود دولت است. دولت جمهوری اسالمی ایران 
نیز که به درآمدهای نفتی وابستگی دارد، بزرگ ترین مصرف  کننده و سرمایه  گذار است و این رانت، در موارد متعددی، 

همراه شده است با فسادهای بزرگ در بخش دولتی )میرترابی 1384، 117(

شفافیت مالیاتی و درآمد پایدار
افراد جامعه و مالیات ستانی،  در کشورهاي پیشرو و صنعتی، به علت وابستگی شدید دولت به درآمد تک  تک 
فضاي  درباره  آگاهی  از  باالیی  درجة  به  نیاز  درآمدهاي خود،  تداوِم  آن،  از  مهم  تر  و،  حکومت جهت حداکثرسازي 
جریان های  دقیق  رصد  و  اطالعات  اخذ  طریق  از  مگر  نمی  شود  میسر  امر  این  و  دارد  خصوصی  بخش  کسب  و  کار 
اقتصادي. به دلیل درک این ضرورت، سامانه  هاي شفافیت اطالعات اقتصادي بسیار پیش  تر در این کشورها بررسی، 
اجرا و راه  اندازي شد و همگام با رشد فناوري، شکل و قالب آن   نیز کامل و جامع   و به  روزتر گشت. )اسفندیار و نجفی 

فراشاه، 1397(

نمودار 2. نمودار مقایسة درصد مالیات به GDP بین ایران و چند کشور منتخب

OECD منبع: گزارش های بانک مرکزی و آمارهای درآمدی
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اما در کشور ما که جزو کشورهاي با اقتصاد متکی به منابع طبیعی است، به علت عدم وابستگی دولت به اقتصاد 
داخلی و کسب  و  کار مردم )ناشی از نگاه کوتاه  مدت در نحوة هزینه  کرد درآمدهاي نفتی، و در عین حال، نگاه بلندمدت 
در همیشگی پنداشتن درآمدهاي نفتی(  ، ضرورت ایجاد بستر رصد اطالعات اقتصادي چندان در دولت  ها احساس نشده 
است. بنابراین، یکی از اولین گام  ها در این مسیر باید آگاه  سازي دولتمردان از ضرورت شفاف  سازي جریان های اطالعات 
اقتصادي در حوزة درآمدزایی پایدار براي خود دولت باشد. به عبارت دیگر، شفافیت بستری است برای درآمدزایی 
پایدار براي حکومت، و تدریجاً رهایی  بخش دولت از گرداب وابستگی روزافزون به درآمدهای نوسانی نفت خواهد بود.

باید توجه داشت که اِشراف حکومت بر جریان های اقتصادي نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می  گردد، بلکه به 
دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها، به خودي خود موجبات مبارزة   دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می  آورد؛ 
چرا که از طریق افزایش امنیت کسب  و  کار و تشویق مردم به امر تولید است که چرخة   درآمد دولت )ناشی از مالیاِت 
بخش خصوصی( از حرکت باز نمی  ایستد. یعنی مقولة   شفافیت اقتصادي بازي برد- برد براي هر دو بخش دولتی و 

خصوصی است.
اما آنچه در احواالت امروز کشور می  توان دید اتفاقی کاماًل متناقض  نما1 است؛ یعنی به دلیل عدم  اِشراف حکومت 
بر فعالیت هاي اقتصادي جامعه، افراد به دلیل نامناسب بودن )یا شدن( فضاي کسب  و  کار تولیدي، و نیز سودآورتر شدن 
بخش غیرمولد در مقایسه با بخش مولد اقتصاد، به تدریج وارد حوزه  هاي غیرتولیدی و سوداگري می  شوند و این باعث 
کامل شدن دور باطل و معیوبی می  شود که در آن هم حوزة تولید، به دلیل عدم  توجه و توان دولت در مبارزه با فساد 
و رانت بخش غیرمولد، روز به روز ضعیف و ضعیف  تر می  شود، و هم درآمدهاي مالیاتی دولت، به دلیل عدم توانایی در 
شناسایی و رهگیري فعالیت هاي سوداگري، و نیز به علت کم شدن تعداد و حجم فعالیت هاي مولّد، روز به روز نحیف  تر 

می گردد.
در اغلب کشورهای پیشرفته که عمدتاً بر اساس سیستم مالیاتی منابع مورد نیاز برای بودجه عمومی دولت را فراهم 
می کنند، سیستم های دقیق رصد اطالعات مالی به وضوح در حال فعالیت هستند. به عنوان مثال در آلمان مرکزی 
به نام شوفا2 وجود دارد که در آن اطالعات عملکرد اعتباری بیش از 75 درصد از مردم آلمان را رصد می کند و این 
اطالعات را در اختیار شرکت های مالی و پیمانکاران قرار می دهد. به عبارت دیگر اصوال اعتبار و ریسک اعتباری مفاهیم 

اثبات شده ای هستند که جز با رصد فعالیت های مالی و پولی و اعتباری افراد و شرکت ها قابل بررسی نمی باشند.

2. پیشینه پژوهش
میرمحمدی و جنتی )1395( با مروری بر تجربه اصالح نظام مالیاتی در کشورهای مختلف، به مقایسه آن ها با 
اصالح نظام مالیاتی ایران پرداخته اند. بر این اساس، رویکردهای اصالح مالیاتی عموما بر کاهش آثار تحریفی مالیات 
به منظور حفظ رقابت پذیری اقتصاد، کاهش تنوع نرخ های مالیاتی به منظور کاهش تحریف های ناخواسته در قیمت 
های نسبی، گسترش مالیات بر ارزش افزوده به منظور کاهش بار مالیاتی بخش تولید، توجه به عدالت عمودی به جای 
عدالت افقی )پایه های مالیاتی گسترده، ساده و شّفاف( و همچنین کاهش هزینه های اداری و تمکین مالیاتی معطوف 
است. یکی از محورهای اصالح مالیاتی، اصالح دستگاه وصول مالیات است و شامل طیف وسیعی از اقدامات برای بهبود 
فرایندهای اجرایی مالیات می باشد. یکی از جنبه های اصالح دستگاه مالیاتی، مدرنیزاسیون فرایندهای مالیاتی است. 
به گفته این مقاله، در بسیاری از کشورها حرکت به سمت بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در این بخش، ارایه 
خدمات برخط به مودیان، تسهیل پراخت اینترنتی مالیات و غیره شتاب بیشتری گرفته و حتی برخی از آنها به استفاده 
از فناوری های مبتنی بر تلفن همراه در مالیات ستانی روی آورده اند. آنچه در بررسی تجربه برنامه های اصالح مالیاتی 
در جهان  در این مقاله مشاهده شده، ضرورت اصالح سیاست های مالیاتی قبل از شروع برنامه اصالح دستگاه مالیاتی 

1) Paradoxical
2) SCHUFA
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و به تبع آن مدرنیزاسیون دستگاه اداری است. به عبارت دیگر، سیاستها، قوانین و مقررات مربوط بایستی برای یک 
دنیای مبتنی بر فناوری اطالعات تدوین شوند و بدون توجه به آن، مکانیزاسیون فرایندهای مالیاتی با مقاومت های 

درونی و مخالفت های بیرونی همراه بوده و حتی ممکن است، نتیجه چندانی نداشته باشد.
احمدی موسوی و همکاران )1393( در مقاله ای با عنوان »آسیب شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین عوامل مؤثر 
در بروز آسیب ها« مهم ترین مشکل را نابسامانی قانونی دانسته و در بیان توضیحات پیرامون این مسئله به ابهام، عدم 
ثبات، تورم منابع فروقانونی )بخشنامه های مالیاتی( و عدم ضمانت اجرا به عنوان آسیب های قانونی در نظام مالیاتی 
ایران اشاره دارند. یکی دیگر از مواردی که از آن به عنوان مشکل نظام مالیاتی در این مقاله یاد شده، نبود زیرساخت 

مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی عنوان شده است.
برنامه ها و عملکرد  با عنوان »کالبدشکافی اصالح نظام مالیاتی کشور: چالش ها،  عسکری )1392(، در مقاله ای 
نظام مالیاتی« به بیان ویژگی های نظام مالیاتی در ایران و بررسی مشکالت آن پرداخته است. ترکیب نامناسب تولید 
ملی و گستردگی بخش خدمات، تولید ملی و نحوه توزیع درآمد در کشور، سنتی بودن نظام توزیع و بخش مشاغل، 
سهم باالی بخش های معاف از مالیات و محدود بودن پایه های مالیاتی، حجم نسبتاً باالیی از اقتصاد زیرزمینی، وجود 
نهادهای عمومی با گردش مالی باال، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، ضعف ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی، 
مالیاتی، کمبود  از مشوق های  برخی  پایین  اثربخشی  مالیاتی،  معافیت های گسترده  مالیاتی،  پایه های  محدودبودن 
مالیاتی،  ناکارامد  فرایندهای  یکپارچه،  مالی  و  اقتصادی  اطالعات  پایگاه  وجود  عدم  بودجه،  بر  ماهر  انسانی  نیروی 
عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدی مالیاتی، عدم همکاری اصناف درخصوص تکالیف قانونی و صنفی آنها از مهم ترین 
مشکالت و چالش های نظام مالیاتی براساس ارکان سه گانه تشکیل دهنده یعنی رکن تولید ملی، قوانین و مقررات 

و سازمان وصول مالیات عنوان شده است. 
نظری و فدایی )1392( به آسیب شناسی نظام مالیاتی در ایران از منظر ارکان آن یعنی قوانین و مقررات، سازمان 
اجرایی و مؤدیان مالیاتی پرداخته اند. آنها بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی )1390( معتقدند که رکن 

اساسی نظام مالیاتی یعنی قوانین و مقررات از ضعف های زیر رنج می برد:
پیچیدگی و عدم جامعیت  •

وجود معافیت های کلی و گسترده در عین ناکارآمدی  •
ضعف در ضمانت های اجرایی  •

محدودیت در پایه های مالیاتی  •
گرایی نژاد و چپردار )1391( ضمن اشاره به عملکرد پایین تر از متوسط نظام مالیاتی کشور نسبت به سایر کشورها، 
به عواملی نظیر وسعت بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین بخش استفاده کننده از معافیت های مالیاتی، وابستگی 
بودجه به درآمدهای نفتی، عوامل فرهنگی، عوامل انگیزشی سازمان وصول کننده مالیات، حجم اقتصاد زیرزمینی و 
باید برای یک  از نظر آنها معافیت های موضوعی  وضعیت توزیع درآمدها به عنوان علل این موضوع اشاره کرده اند. 
دورة مشخص تدوین و در طول دوره میزان معافیت به طور نزولی تعیین شود. در غیر این صورت اهداف دولت در 
راستای تشویق برخی فعالیت ها و بخش های اقتصادی نسبت به سایرین در عمل به ضد خود تبدیل می شود کما اینکه 
نتایج بررسی های آنها برای ایران حاکی از همین عارضه است. پیشنهاد اساسی آن ها این است که معافیت ها مثاًل 
معافیت های کشاورزی در یک زمان بندی مشخص حذف شود و در عوض عواید حاصله صرف توسعة بخش مورد نظر 
)در اینجا کشاورزی( شود. وجود وقفه در وصول درآمدهای مالیاتی ناشی از مشکالت اجرایی، اعتراضات، مجوزهای 
قانونی و تخطی مؤدیان از دیگر مشکالت این بخش است که مخصوصاً در شرایط تورمی باعث کاهش ارزش درآمدهای 
ناشی از عوامل فرهنگی و سیاسی و تاریخی کشور باعث  دولت می شود. در نهایت تمکین نامناسب مالیاتی عمدتاً 

افزایش هزینه های وصول مالیات در کشور شده است.
پژویان و درویشی )1389( در مقاله ای با عنوان اصالحات ساختاری در نظام مالیاتی ایران به بیان برخی پیشنهادات 
در خصوص بهبود نظام مالیاتی پرداخته اند که اجرای مالیات بر جمع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه از این موارد 

است.
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1) Global Forum on Transparency and Exchange of 
Information for Tax Purposes
http://www.oecd.org/tax/transparency/
2) Availability of Information
3) Access to Information

4) Exchanging Information
5) (Barreix et al., 2016)
6) (Alexander, 2013)
7) Shim and Eom
8) (Armstrong, 2005)

در  است، هرچند  پرداخته شده  اقتصاد  در  بررسی مفهوم شفافیت  به  از مطالعات  در بخش دیگری 
مطالعات داخلی در حوزه مربوط به شفافیت، ادبیات مرتبط با فضای مالیات گسترش نیافته است اما در 
سطح بین المللی این موضوع به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله مجمع جهانی شفافیت 
برای اهداف مالیاتی1، که به وضع استانداردهای جمع آوری و تبادل اطالعات مالیاتی  و مبادله اطالعات 
کشورها می پردازد. این سازمان با توجه به اهمیت مبادالت مالی کشورها و لزوم برقراری امنیت سرمایه گذاری، 
به منظور اطمینان بخشی در این امور تشکیل شده و کشورهای عضو قادر خواهند بود تا با استفاده از استانداردهای 
این سازمان به رصد تراکنش های مالی افراد و یا سازمان هایی که با آن ها تبادل مالی دارند، بپردازند. بر این اساس 
سطوح شفافیت در سه دسته قابل افراز است؛ 1- ایجاد اطالعات2، 2- دسترسی به اطالعات3 و 3- مبادله اطالعات4. 
فضای  ارتقای  به دنبال  و  شده  جمع آوری  مالیاتی  امور  حوزه  در  اقدامات  کنترل  منظور  به  مشخصا  اطالعات  این 
این مجمع  در  به هنگام در بین کشورهای مختلف است. گزارشات ساالنه  بر اطالعات صحیح و  کسب وکار مبتنی 
بازه های زمانی مشخص منتشر شده و بر اساس معیارهای مشخص وضعیت کشورهای مختلف در دسترس همگان 

قرار می گیرد.
ابزارهای فنی و بخش های  تاریخچه ی پیشرفت  به تحلیل و بررسی  باریکس و همکاران)2016(5 در مطالعه ای 
نهادی در مبادالت اطالعات مالیاتی بین المللی به منظور شفافیت، از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون پرداخته اند. 
آن ها همچنین به بررسی نقاط بحرانی و عواملی که باعث ایجاد تهدید در این امر می شود نیز پرداخته اند. نقطه ی 

کلیدی در این خصوص وضع استاندارد تبادل خودکار اطالعات از سال 2014 می باشد.
مالیات  بر  دولت  مخارج  افزایش  اثرات  بررسی  به  مالیاتی  شفافیت  موضوع  با  مقاله ای  در   ،6)2013( الکساندر 
شرکت های بزرگ و سیاست گذاران این حوزه پرداخته است. یافته های این پژوهشگر نشان می دهد که با افزایش فشار 
بر شرکت ها سیاست های شفافیت مالیاتی به کمک دولت آمده تا بتواند از طریق استفاده از استانداردهای شفافیت 

مالیاتی مالیات واقعی را اخذ کند.
فاسد،  رفتارهای  بالقوه  کاهش  اصالح گرا،  تقویت طرح های  ارتقاء حکمرانی خوب،  طریق  از  می  تواند  شفافیت   
بهبود رابطه بین کارکنان دولت و شهروندان، افزایش پاسخگویی مقامات دولتی، امکان پیگیری شهروندان نسبت به 

فعالیت های دولت و همچنین نظارت و کنترل بهتر رفتار مؤدیان، فساد اداری را کاهش دهد )شیم و اوم7، 2008(. 
از  به هنگام  و  موثق  و  معتبر  اطالعات  به  شهروندان  مانع  بدون  دستیابی  در  را  شفافیت  آرمسترانگ8)2005( 
تصمیمات و عملکرد بخش دولتی و درستی را هم معنی با صداقت و قابلیت اعتماد در ارائه وظایف رسمی و به عنوان 

پادزهری برای فساد و سوءاستفاده اداری در نظر می گیرد.

3. بررسی عملکرد نظام مالیاتی در ایران
نمودار 1: نمودار مقایسه درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی طی سال های 1387 تا 1396

منبع :  بانک داده های اقتصادی و مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
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1( در سال های 1381و 1394 نیز اصالحیه ای توسط مجلس شورای اسالمی بر قانون مالیات های مستقیم وضع شد.

همان گونه که بر اساس آمار وزارت اقتصاد در نمودار فوق مشاهده می شود، درآمدهای مالیاتی طی 
چند سال گذشته روند افزایشی داشته است، اما با صرف نظر کردن از مبلغ حقیقی )در مقابل مبالغ اسمی( 

این درآمدها، بایستی بررسی نمود که آیا نظام مالیاتی کشور در وضعیت مطلوبی به سر می برد یا نه؟
مالیاتی  درآمدهای  وضعیت  بررسی  به  نخست  ایران،  اقتصاد  در  مالیاتی  نظام  وضعیت  بررسی  جهت 

پرداخته می شود.

3-1. بررسی درآمدهای مالیاتی
جدول زیر یک وضعیت کلی از جایگاه درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران را ترسیم می کند.

توجه به نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ایران به ویژه با توجه به این نکته که مالیات بر واردات که 
بخش عمده ای از مالیات های غیرمستقیم را تشکیل می دهد وابسته به درآمدهای نفتی می باشد )و در صورت کنار 

گذاشتن آن این نسبت کمتر نیز خواهد شد( مشخص کننده سهم پایین درآمد مالیات در اقتصاد ایران است.
سهم درآمد مالیاتی از کل منابع تأمین بودجه نیز پایین است. مراجعه به آمار جهانی مشخص می کند که تأمین 
حداقل 80 درصدی کل منابع بودجه توسط درآمد مالیاتی، وضعیتی متداول به شمار می رود؛ و این در حالی است که 
برای اقتصاد ایران در بهترین وضعیت، تنها نیمی از مخارج جاری توسط دولت درآمد مالیاتی پوشش داده شده است 

و در مورد مخارج کل دولت این نسبت کوچکتر نیز می شود.

3-2. رویکرد برنامه های توسعه اقتصادی  و اسناد باالدستی به نظام مالیاتی
بررسی سیر تحول نظام مالیاتی ایران نشان می دهد که در سال 1345 و به دنبال تصویب نخستین قانون مدون 
مالیات های مستقیم سیستم مالیاتی به صورت مدون پا به عرصه گذاشت. از این تاریخ به بعد نظام مالیاتی کشور به 
فراخور زمان و تحوالت اقتصادی و سیاسی کشور و از همه مهم تر نوسان درآمد حاصل از فروش نفت که متأثر از قیمت 
و مقدار تولید و صادرات نفت است شاهد تغییراتی در ساختار قوانین و تشکیالت آن بوده است1. تا آغاز برنامه اول 

جدول 1. مقایسه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی

منبع: نماگرهای سازمان امور مالیاتی کشور، گزارش های ساالنه اقتصاد ایران بانک مرکزی

نسبت درآمد مالیاتی به تولید دوره
ناخالص داخلی

نسبت درآمد مالیاتی به مخارج 
جاری دولت

1351-1339 پیش از افزایش درآمدهای 
7/245/86نفتی

13577/8626/09-1352 افزایش درآمدهای نفتی
13676/2630/07-1358 انقالب اسالمی تا پایان جنگ

13734/9137/68-1368 برنامه اول توسعه
13786/3440/93-1374 برنامه دوم توسعه
13836/0438/4-1379 برنامه سوم توسعه

13887/4835/3-1384 برنامه چهارم توسعه
13956/2145/23-1390 برنامه پنجم توسعه



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

561  

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور )1372-1368( تغییر عمده ای در قانون مالیات های مستقیم 
مصوب 1345 و ساختار اداری تشکیالتی آن جز اصالحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1366 شاهد 

نبوده است.
در برنامه اول توسعه یکی از خط مشی های دولت، ارتقای سطح کوشش مالیاتی با تأکید بر مالیات بر 

درآمد از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات مالیاتی بوده است.
افزایش درآمدهای  اقداماتی را در راستای بهبود عملکرد نظام مالیاتی با هدف  در برنامه دوم توسعه دولت 
مالیاتی انجام داد که در این میان می توان به افزودن برخی منابع جدید مالیاتی به مالیات های غیرمستقیم، ایجاد و 
گسترش شبکه مکانیزه اطالعات مالیاتی، بهبود شیوه بهره گیری از کدهای اقتصادی و توافق با اتحادیه های صنفی در 
جهت تسریع در امر رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشاره نمود. در سال های آخر برنامه دوم مطالعات گسترده ای در 
زمینه طراحی و ایجاد سازوکار اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت که نتیجه آن تنظیم پیش نویس 

الیحه ای در این خصوص و ارسال آن به هیئت دولت بود.
انقالب اسالمی نگرشی  از  بار پس  برای نخستین  اقتصادی  با عنایت به طرح ساماندهی  برنامه سوم توسعه  در 
بنیادین به نظام مالیاتی کشور صورت گرفت. دراین برنامه عالوه بر ترویج روش خوداظهاری، لغو تخفیف ها و برخی 
معافیت های مالیاتی و جذب نیروی انسانی، اقداماتی در جهت اصالح ساختارهای مالیاتی، تغییر قوانین، ساده سازی 

مالیات از طریق ساده نمودن نرخ مالیات بر شرکت ها، محدود کردن معافیت ها و غیره صورت گرفت.
در برنامه چهارم توسعه دولت به برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طول برنامه چهارم مکلف شد تا اعتبارات 
هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد. همچنین، برقراری 
هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت بازپرداخت مالیات )اعم از مستقیم یا غیرمستقیم( و حقوق ورودی عالوه بر آن چه 
در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع بند »د« ماده 160 
این قانون طی سال های این برنامه ممنوع بوده است. اعمال سیاست های معافیت مالیاتی با هدف بازتوزیع عادالنه 

درآمدها نیز یکی دیگر از محورهای برنامه چهام در زمینه مالیات بوده است.
برنامه پنجم توسعه به دلیل اهمیت بسیار زیاد کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تأمین  در 
هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی و عدم تحقق کامل این هدف در برنامه چهارم این مفاد مجددا در 
این برنامه مورد تأکید قرار گرفته است، به طوری که در ماده 117 این قانون تأکید بسیاری به قطع کامل وابستگی 
اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه ای دولت 

شده است. این مسئله با این عناوین در قانون مطرح شده است: 
در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات های مستقیم و با   •

گسترش پایه های مالیاتی حداقل به 10 درصد برسد.
•  نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط ساالنه 10 

درصد افزایش یابد. 
اعتبارات هزینه ای دولت ساالنه حداکثر دو درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد.  •

در اسناد باالدستی نیز توجه به نظام مالیاتی و تأمین مالی دولت از طریق مالیات ها توجه ویژه شده است از جمله 
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، مورد تأکید قرار 

گرفته است1.
در قانون مالیات های مستقیم نیز ضرورت اصالحات به سمت شفافیت مالیاتی به صراحت اعالم شده است؛ در یکی 
از بخش های مهم این قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن اصالح شده2 که بر اساس آن، 
به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی 
و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص 

حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی 
غیر دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر 

1( بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
2( اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31
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1( بخش مهمی از درآمد مالیاتی مالیات پرداختی شرکت ملی نفت و سایر شرکت های این حوزه است. ضمن اینکه بخش اعظم مالیات بر واردات کشور ناشی از 
درآمدهای نفتی است.

2( وزیر اقتصاد در همایش مالیاتی در سال 1395 در دانشگاه تهران از این طرح به عنوان مهم ترین طرح اقتصادی در دو دهة اخیر یاد کرد.

اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی 
موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطالعات به شرح بسته های ذیل 

را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف- اطالعات هویتی:

1- اطالعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها

ب- اطالعات معامالتی اشخاص:
1- معامالت )خرید و فروش دارایی ها، کاالها و خدمات(
2- تجارت خارجی )واردات و صادرات کاالها و خدمات(

3- قراردادهای مربوط به انجام معامالت و فعالیت های تجاری
4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5- اطالعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طال
6- اطالعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر 
ج- اطالعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

1- جمع گردش ساالنه )دوره مالی( نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
2- جمع گردش و مانده ساالنه )دوره مالی( انواع حساب های بانکی

3- جمع گردش و مانده ساالنه )دوره مالی( انواع سپرده ها و سود آن ها
4- تسهیالت بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی 

و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن
ت- اطالعالت دارایی ها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آن ها

ث - سایر اطالعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به 
موارد مزبور اضافه خواهد شد.

آسیب شناسی نظام مالیاتی در ایران  3-3
ناکارآمدی دستگاه اجرایی مالیات ستانی، به طور کلی و فارغ از عوامل فرهنگی-سیاسی و تاریخی به جایگاه نفت 
در اقتصاد ایران و مهمتر از آن دولتی بودن صنعت نفت برمی  گردد. در واقع، بخش نفتی به خودی خود نسبت به 
سایر بخش ها بزرگ تر است و به طور طبیعی نقش بسزایی در اقتصاد کشور بازی می کند. از طرفی این بخش بزرگ 
تقریباً به مدت هفتاد سال است که در اختیار دولت قرار دارد. وجود درآمدهای سرشار نفتی، نه تنها دولت را نسبت 
به مالیات ستانی غیرحساس کرده بلکه بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی را نیز به صفت نفتی بودن آراسته است1.  

کاهش  و  نفت  فروش  از  ناشی  عواید  به  دسترسی  موضوع  در  مخصوصاً  کشور  علیه  ظالمانه  تحریم های  وقوع 
غیرعادی قیمت آن در سال های اخیر موجب شده تا نظام اجرایی در سال های گذشته توجه مجددی به نظام مالیاتی 
مبذول دارد و اقداماتی را در راستای افزایش سهم مالیات از بودجه دولت در دستور قرار دهد. اصالح مالیاتی با هدف 
کاهش  منظور  به  مالیاتی  نرخ های  تنوع  کاهش  اقتصاد،  رقابت پذیری  منظور حفظ  به  مالیات  تحریفی  آثار  کاهش 
تحریف های ناخواسته در قیمت های نسبی، گسترش بار مالیات بر ارزش افزوده به منظور کاهش بار مالیاتی بخش 
تولید، توجه به عدالت عمودی به جای افقی )توجه به پایه های مالیاتی گسترده، ساده و شفاف( و کاهش هزینه های 
اداری و افزایش تمکین مالیاتی از این جمله است. مهم ترین این اقدامات عبارت است از اجرایی شدن مفهوم شفافیت 
مالیاتی در قالب نظام جامع مالیاتی که از منظر متخصصان امر می تواند در صورت موفقیت به عنوان طرحی انقالبی 
در ساختار درآمدی دولت تلقی شود.2 در کنار این مهم، باید به تقویت نظام مالیات بر ارزش افزوده و مهمتر از همه 
اعادة موضوع مالیات بر مجموع درآمد اشاره نمود. در ادامه به برخی از آسیب های نظام مالیاتی کشور اشاره شده است. 
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1( البته نتیجه این اقدامات و ارزیابی آنها صرفاً در سال های آتی میسر خواهد بود، آن هم مشروط بر آنکه رکود عمیق از چهره اقتصاد رخت بربندد و شرایط دسترسی 
کشور به وجوه بین المللی دوباره به حالت عادی برگردد.

غیربهینه بودن پایه های مالیاتی
بر اساس مبانی نظری مالیات، سه پایة اصلی مالیات عبارت است از ثروت، درآمد و هزینه یا مصرف. 
عمدة تمرکز به طور طبیعی بر روی درآمد است، چون درآمد هم مبنای مصرف افراد و هم معادل است با 
عایدی جاری از ثروت. در مالیات بر درآمد هم در عموم کشورها سه موضوع مالیات بر شرکت، مالیات بر 
مجموع درآمد و مالیات بر حقوق و دستمزد برقرار است که مالیات بر حقوق و دستمزد در نهایت می تواند 
در پایان سال مالی از مالیات بر مجموع درآمد کسر شود و کارکرد آن صرفاً ایجاد جریان باثبات مالی برای خزانه 
است. از آنجا که مالیات بر مجموع درآمد در سال 1380 به خاطر عدم عملکرد حذف شده است، مالیات مشاغل، خود 
به عنوان پایه ای مجزا شناسایی شده و نحوة مالیات ستانی از این بخش به یکی از مسائل اصلی نظام مالیاتی بدل شده 
است. در واقع مسائلی که باعث ناکارآیی مالیات بر مجموع درآمد بود در اینجا نیز دوباره سر برآورده است. مالیات بر 
اجاره و مالیات بر درآمد اتفاقی نیز مشمول همین حکم هستند. اگرچه در سالهای گذشته، معرفی مالیات بر ارزش 
افزوده به عنوان جایگزینی برای مالیات غیرمستقیم موفق ارزیابی شده است، اما در زمینه مالیات های مستقیم موفقیت 
چندانی حاصل نشده و عمده تالش های دولت متوجه دغدغه های اجرایی بوده و از گسترش پایه های مالیاتی جدید 

غفلت شده است.1  
مالیات بر مجموع درآمد باید به عنوان محمل اصلی تأمین مالی دولت قلمداد شود. به طور کلی کارآیی های زیادی 
برای مالیات بر مجموع درآمد ذکر شده است، از جمله توزیع درآمد و رعایت عدالت مالیاتی. البته نکتة اساسی این 
است که پیاده سازی این روش بستگی به شفافیت، متصل بودن همة زیرساخت های آماری کشور به هم و به طور کلی 
قدرت حکمرانی دولت و سازمان مالیاتی در تشخیص درآمدهای افراد جامعه و در نهایت تأمین نوعی اجماع سیاسی 
دارد. بعد از اِعمال نرخ های تصاعدی در این بخش می توان با کاهش نرخ تصاعدی مالیات شرکت ها و مشاغل و نیز 
حقوق و دستمزد به متوازن سازی این سیستم مبادرت کرد. البته الزم به ذکر است که نرخ مالیات بر سود شرکت ها 

در ایران )25 درصد( نسبت به نرخ های متعارف جهانی، حداکثر 25 درصد بیشتر است.
توزیعی داشته  نمی تواند نقش  تنازلی، اصوالً  به خاطر ماهیت  واردات،  افزوده و  ارزش  از  اعم  بر مصرف  مالیات 
باشد و این تقریباً امری پذیرفته شده است. هم چنین گسترش پایه های مالیاتی در مالیات های غیرمستقیم با اجرای 
کامل مالیات بر ارزش افزوده و معرفی پایه های جدید مالیاتی مخصوصاً در موضوع محیط زیست، عایدی سرمایه و 

مالیات های محلی از جملة اقدامات مهم و ضروری این موضوع هستند. )پژویان و درویشی، 1389(

نمودار 3- ناکارآمدی در پایه های مالیاتی
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1( مسعود نیلی، همایش سیاست های مالیاتی، دانشگاه تهران، سال 1395.

تمرکز بر الیه های میانی اقشار به جای تمرکز بر اقشار باالدست
بررسی آمارهای موجود نشان می دهد قشر ثروتمند جامعه در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته 
سهم مالیاتی کمتری می پردازند. در سال 1394 حدود 45 درصد از افراد شاغل در دهک باالیی جامعه 
با نرخ میانگین مالیات موثر 7.5 درصد مالیات پرداخت کرده اند. به عبارت دیگر حدود 3 درصد از درآمد 

مالیاتی کشور از سوی دهک باال پرداخت می شود، در حالی که این دهک 28 درصد از مجموع هزینه مصرفی 
کشور را به خود اختصاص داده است. سهم پرداختی دهک ثروتمند از درآمد مالیاتی در حالی در ایران در سطح 

3 درصد قرار دارد که این رقم برای آمریکا حدود 25 درصد، برای انگلیس 40 درصد و برای کشورهای هلند و سوئد 
بیش از 50 درصد است. فقدان سیستم جامع اطالعاتی مانع از افزایش و نفوذ تور مالیاتی دولت در راستای توزیع 

بهتر درآمد در ایران شده است. 
طبق شواهد موجود، توزیع درآمد در ایران نسبت به سیاست های مالیاتی غیرحساس ارزیابی شده است که این از 
منظر اسالمی نیز مورد انتقاد است. در واقع یکی از کارکردهای مالیات تنظیم توزیع درآمد یا ثروت یا مصرف است که 
به هر ترتیب و در درجة اول باید از طریق سیستم مالیاتی تمهید شود. از سوی دیگر، تنظیم سهم پرداختی مالیاتی 
دهک باالیی در گستره توزیع ثروت می تواند بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان جهش در درآمدهای مالیاتی دولت 

ایجاد کند.1 
و سیاست گذاری  درآمدی  اهداف  بر  تأثیرگذاری  در  مهمی  عامل  داخلی  ناخالص  تولید  ترکیب  دیگر،  از طرف 
اقتصادی مالیات به شمار می رود. بررسی ها نشان می دهد که طی برنامه توسعه، بخش خدمات بیشترین سهم را در 
اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال، بخش خدمات به طور متوسط طی سال های برنامه چهارم 
توسعه )1389-1384( به ترتیب سهمی معادل 48/8 درصد داشته است و سهم بخش های نفت، کشاورزی و صنایع و 
معادن به ترتیب برابر با 24، 9/4 و 17/8 درصد بوده است. با بررسی ترکیب GDP و محاسبه ارزش افزوده پایه های 
مختلف مالیاتی طی برنامه چهارم توسعه مشاهده می شود علی رغم این که ارزش افزوده بخش مشاغل در سال 1389 
مالیات  سهم  طوری که  به  نموده اند،  پرداخت  ناچیزی  مالیات  اما  است،  بوده   GDP درصد   28/7 میانگین  به طور 
پرداختی توسط این بخش از مالیات بر درآمد تنها 8/2 درصد بوده است. طی این دوره اشخاص حقوقی )بدون نفت( 
که سهمی معادل 23/7 درصد تولید ناخالص داخلی را داشته، 69 درصد مالیات درآمد را به خود اختصاص داده اند. 
سرانجام بخش کشاورزی در دوره مذکور سهمی معادل 9/4 درصد از GDP را به خود اختصاص می دهد، درحالی که 

عمدتا از پرداخت مالیات معاف بوده است.
بخش اشخاص حقوقی به دلیل شفافیت فعالیت های مالی آن بیشترین بار مالیاتی را در اقتصاد کشور متحمل 
می شود. در مقابل، عدم شفافیت گردش مالی فعاالن اقتصادی در بخش مشاغل، مبادالت نقدی بجای الکترونیکی و 
تعهدی، عدم دسترسی به اطالعات گردش مالی فعاالن بخش خدمات و مشاغل فعالیت غیررسمی یا عدم ثبت بسیاری 

از فعالیت ها سبب افزایش فرار مالیاتی در این بخش شده است.
 

معافیت های مالیاتی گسترده و غیرنظام مند
معافیت های گوناگونی با اهداف گوناگون در حوزة موضوعی، بخشی، منطقه ای و... در نظام مالیاتی ایران اعمال 
شده است و در این حوره نوعی آشفتگی وجود دارد. معافیت های قانونی مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح 

زیر است:

نظام معافیت ها در قانون مالیات های مستقیم

معافیت فعالیت های 
تولیدی و معدنی

ماده 132: درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی 
یا معدنی ... و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده ... 
از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال 

با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
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معافیت شرکت های 
تعاونی

ماده 133: 100 درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، 
کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف است.

معافیت آموزش و 
پرورش

ماده 134: درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی ...، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ...، دانشگاه 
ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهد کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات 
و مؤسسات  ها  باشگاه  درآمد  و همچنین   ... اشخاص مذکور  نگهداری  بابت  و حرکتی  معلولین ذهنی  نگهداری 

ورزشی ... حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

معافیت های بیمه 
عمر و زندگی

ماده 136: وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و از طرف مؤسسات بیمه ... از پرداخت مالیات معاف 
است.

پذیرش هزینه های 
درمان

ماده 137: هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر 
تحت تکفل ... و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ... بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های 

درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می گردد.

معافیت هزینه 
فرصت آورده نقدی 

اشخاص

ماده 138 مکرر: اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 
را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی ... از پرداخت مالیات بر 
درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی 

تلقی می شود.

معافیت درآمد 
حاصل از صادرات

ماده 141: %100 درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهای غیر نفتی و محصوالت بخش کشاورزی و %20 درآمد 
حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.

معافیت کارگاههای 
فرش دستباف

ماده 142: درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه 
از پرداخت مالیات معاف است.

معافیت معامالت 
بورس و شرکتهای 

بورسی

ماده 143: معادل 10% از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورس های کاالیی پذیرفته شده و به 
فروش می رسد و 10% مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی 
پذیرفته می شود و 5% از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در خارج از بورس داخلی یا خارجی 

پذیرفته می شود ... بخشوده می شود.

ماده 143: ... شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس 
داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل %20 سهام شناور آزاد 

داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

مالیات نقل وانتقال 
سهام

تبصره 1 ماده 143 مکرر: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری ... و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 
در اوراق بهادار ... و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از از صدور و ابطال آنها از 

پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده ... معاف می باشد ... .

ماده 143 مکرر: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای 
خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد 0.5% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام 
وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات 

بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

ماده 145: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:مالیات بر سود

* سود متعلق به سپرده های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک های ایرانی 
در حدود مقررات استخدامی مربوطه

* سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری 
غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده هایی که بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می 

گذارند نخواهد بود.
* جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه

* ماده 145: سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
* سود پرداختی بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران بابت اضافه برداشت )اور درافت( و سپرده ثابت به 

شرط معامله متقابل
* سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت

منبع: یافته های تحقیق
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نمودار 4- معافیت های مالیاتی گسترده و غیرنظام مند

بر اساس گزارش وزارت اقتصاد در سال 1390 حدود 40 درصد از تولید ناخالص ملی در طول برنامة 
چهارم توسعه معاف از مالیات ارزیابی شده است که با احتساب فرار مالیاتِی حدود 20 درصدی اقتصاد، 
کلی  صورت  به  معافیت ها  از  برخی  نیستند.  مالیات  مشمول  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   60 حدود 

مثل معافیت صددرصدی بخش کشاورزی )موضوع مادة 81 قانون مالیات های مستقیم( و صادرات غیرنفتی، 
معافیت های مناطق ویژه و آزاد، یا به صورت مقطعی و دوره ای مثل معافیت های واحدهای تولیدی یا معدنی بخش 

خصوصی و تعاونی به مدت 4 تا 20 سال )موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم( اعمال شده است. در مواد 
52، 112، 119، 158 و 159 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مشوق های مالیاتی پیش بینی شده است. مطالعة جامعی 
در خصوص آثار و تبعات اقتصادی، توزیعی و فرهنگی معافیت های گوناگون در نظام مالیاتی کشور صورت نگرفته 
است. به نظر می رسد یکی از مهم ترین ریشه های ناکارآمدِی نسبِی نظام مالیاتی کشور ناشی از آشفتگی های متعدد در 
این زمینه است. همانطور که می دانیم امروزه صرفاً یکی از اهداف نظام مالیاتی موضوع کسب درآمد است و دولت ها 
اهداف دیگری از قبیل رصد آنالین فضای اقتصادی در راستای سیاست گذاری بهینه، شفافیت اقتصادی و... را از خالل 
نظام مالیاتی دنبال می کنند که نیل به این اهداف در وضعیت فعلی یعنی اعطای معافیت های گستردة مالیاتی میسر 
نیست. البته در قانون برنامة پنجم سیاست جایگزینی اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و 
ثبت معافیت های مذکور به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه ساالنه )بند الف و ب مادة 119( معرفی شده بود. 
همچنین مطابق تبصرة 2 از این ماده، شرط اساسی هرگونه معافیت مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عنوان شده است. 

طبیعی است اجرایی شدن این موارد می تواند عالوه بر هدف شفافیت، حجم معافیت های اعطایی را نیز نشان دهد.

ضعف نظام اطالعاتی مالیاتی به عنوان هسته و قلب نظام مالیاتی کشور 
مهم ترین مشکلی که مانع از اجرای مالیات بر مجموع درآمد و فرار مالیاتی از سوی اصناف و مشاغل شده است، 
ضعف نظام اطالعاتی و عدم شفافیت آماری است. همانطور که قباًل توضیح داده شد سهم بخش مشاغل و اصناف از 
مالیات نسبت به سهم تولید آن ها از تولید کل ناچیز است و این بیانگر ضعف دولت در شناسایی و اعمال کنترل است. 
هم چنین در زمینة روش های وصول مالیات نیز، امروزه روش های نوینی در دستور کار قرار گرفته که از تبعات آن 
کاهش حداقلی ارتباط مؤدیان مالیاتی با مأموران وصول مالیات است. طبیعی است روش های سنتی بر مبنای ارتباط 
حداکثری مأمور مالیاتی و مؤدی تبعاتی از جمله افزایش چانه زنِی طرفین، عدم تمکین مالیاتی، فساد اداری، افزایش 
اعتراضات، کند شدن مراحل وصول مالیات و... را در پی دارد. طرح جامع مالیاتی می تواند با تأکید بر شفافیت اطالعات 

اقتصادی مؤدیان این مشکل را به نحو اساسی چاره کند. 
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نمودار5- برآوردی از حجم فرار مالیاتی در کشور

باال بودن سهم اقتصاد پنهان از تولید ناخالص داخلی و فرار مالیاتی: 
متوسط نسبت اقتصاد پنهان به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته حدود 10 درصد است 
ولی این نسبت در ایران حدود 20 الی 25 درصد تخمین زده می شود1 )ابونوری و نیک پور، 1393(. به 
عبارت دیگر، حداقل 200 هزار میلیارد تومان حجم اقتصاد پنهان در کشور است که با احتساب نرخ مؤثر 
مالیاتی 7 درصد، حداقل 14 هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی دولت در اثر فرار مالیاتی وصول نمی شود. فرار 
مالیاتی در ایران در چهار دهة اخیر علی رغم وجود فراز و نشیب های فراوان، همواره، روندی افزایشی داشته است. 
افزایش بار مالیاتی، افزایش اندازة دولت، درآمد مصرف کننده، نرخ تورم، نرخ بیکاری و شدت قوانین و مقررات از عوامل 
مؤثر بر فرار مالیاتی بوده اند )صمدی و تابنده، 1392(. می توان گفت که عملیاتی شدن نظام جامع مالیاتی از طریق 

تمرکز بر شفافیت اطالعات مالیاتی افراد، قادر است تا حجم فرار مالیاتی را کاهش دهد.  

جمع بندی
همانگونه که با بررسی علل ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشور بیان شد؛ یکی از مهم ترین ابزارهای الزم برای بهبود 
عملکرد نظام مالیاتی بازتعریف مفهوم شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت  های آن است. شفافیتی که با استفاده 
صحیح از اطالعات اقتصادی قادر خواهد بود تا معجزه اطالعات را در تنظیم گری بخش های مختلف اقتصادی نشان 
دهد. با وجود تالش هایی که در گذشته برای اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد صورت گرفته است، در حال حاضر 
در ایران نسبت به انواع درآمدهای حاصله افراد )مشاغل، حقوق و دستمزد، مستغالت و غیره(، به صورت جداگانه 
ارائه  از جمله  مالیات ستانی جداگانه ای  فرآیند  درآمدی،  منابع  از  یک  هر  برای  ترتیب  بدین  می شود.  وضع  مالیات 
اظهارنامه، تشخیص مالیات، اعطای معافیت های مالیاتی و با اعمال نرخ های مالیاتی متفاوت صورت می گیرد. چنین 
رویکردی از سویی به روشنی در تضاد با عدالت مالیاتی بوده و از سوی دیگر کاهش کارایی نظام مالیاتی و در نتیجه 
تقلیل درآمدهای مالیاتی را در پی دارد. همچنین اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد با تجمیع اطالعات مربوط 
به انواع فعالیت های اقتصادی هر یک از مؤدیان، دارای اثرات مثبت بسیاری در زمینه ایجاد شفافیت اقتصادی بوده 
و زمینه را برای اجرای انواع طرح ها و سیاست های اقتصادی مهیا می کند. بنابراین به نظر می رسد یکی از ضروریات 

اصالح و ارتقای عملکرد نظام مالیاتی کشور از منظر شفافیت، حرکت به سمت اجرای مالیات بر جمع درآمد باشد.

1( الزم به ذکر است که مالیات از دست رفته ای که به خاطر قاچاق به حساب دولت واریز نمی شود از این آمار مستثنی است!
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بررسی اثرات احتمالی مالیات بر معامالت مالی

مریم هاشم پور2محمدرضا رستمی1

چکیده
از کشورها اعمال می شد. برخی کشورها مانند فرانسه به دلیل  از گذشته در بسیاری  بر معامالت مالی  مالیات 
مواجهه با شکست در اجرای این طرح مجبور به متوقف ساختن آن شدند درحالی که اثرات مخرب آن بر اقتصاد آن 
کشور همچنان باقی است. اما در این میان برخی از کشورها مثل انگلستان و ایاالت متحده تجربه ی موفقیت آمیزی در 
اجرای این نوع مالیات داشتند. در این مقاله که مروری بر پژوهش های انجام شده در این زمینه است، هدف بیان لزوم 
دقت در طراحی این نوع مالیات و بیان مشکالت طراحی آن است. همچنین با بیان تجارب برخی کشورها در این زمینه 
قصد داریم به اهمیت نحوه ی اجرای این طرح بپردازیم. نتایج پژوهش ها نشان می دهد پایه مالیاتی هرچه گسترده تر 
باشد نتایج موثرتری به همراه خواهد داشت اما نرخ مالیات با توجه به عوامل خاص آن کشور قابل تعیین است.اگر نرخ 
و پایه های مالیات به درستی تعیین شود موجب کاهش سفته بازی و نوسان قیمت و حباب در بازار سرمایه خواهد شد 

در غیر این صورت تاثیر منفی بر کارایی بازار وکشف قیمت، نقدشوندگی و نوسان قیمت خواهد داشت. 

کلمات کلیدی:  مالیات بر معامالت مالی، توسعه پایه های مالیاتی، نظام مالیاتی

m.rostami@alzahra.ac.ir ،)1( عضو هیأت علمی گروه مدیریت مالی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا)س
 mrym.hashempour@gmail.com ،)2( )نویسنده مسئول مقاله(:کارشناس مالیاتی، کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا)س
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مقدمه:
مالیات بر معامالت مالی1 نوعی از مالیات است که سابقه ی آن به دهه 60 برمی گردد، زمانی که حق تمبر در سال 
1694 در کشور انگلستان اعمال شد. کشور امریکا نیز از سال 1914 تا 1965 مالیات سنگینی را بر معامالت مالی 
وضع کرد. کینز در سال 1936، مالیات بر معامالت مالی را به عنوان روشی برای کاهش سفته بازی پیشنهاد کرد. زیرا 
معتقد بود سفته بازی با ایجاد حباب در بازار سهام، منجر به ایجاد رکود اقتصادی شدید خواهد شد. اقتصاددانانی از 

قبیل توبین، استیگلز، سامر و سامر، از این طرح کینز حمایت کردند]1[. 
با ارائه طرح پیشنهادی مالیات بر معامالت مالی اتحادیه اروپا، به نظر می رسد این نوع مالیات در کشورهای توسعه 
یافته مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. در 28 سپتامبر 2011 کمیسون اروپا، به طور رسمی یک طرح مالیاتی 
هماهنگ برای ایجاد مالیات بر معامالت مالی ارائه داد. این طرح قرار بود در ژانویه 2016 به اجرا درآید که با بحث 
بر سر تعیین نرخ و پایه های مالیاتی و نیز نحوه ی اجرای آن همچنان به تعویق افتاده است. فرانسه در سال 2012 
مالیات بر معامالت مالی را به تصویب رساند. چند طرح پیشنهادی مالیات بر معامالت مالی نیز اخیراً توسط مجلس 

نمایندگان امریکا ارائه شده است. 
موافقان مالیات بر معامالت مالی مدعی هستند که این نوع مالیات با نرخ پایین می تواند درآمد دولت را افزایش 
دهد. در واقع استدالل این است که بازارهای مالی باید سهم خود را از معامالت با ارزش و حجم باال به دولت بدهند و 
صرف نظر از آن به معنای هزینه برای دولت است. مالیات بر معامالت مالی می تواند سفته بازی و تعداد دفعات کاذب 
معامله را کاهش دهد و بر کاهش رانت خواری و توجه به استفاده از منابع انسانی متخصص در تحلیل علمی بازار اثر 
گذار باشد. موافقان معتقدند مالیات بر معامالت مالی می تواند موجب کاهش نوسانات بیش از حد قیمت و کاهش 
حباب قیمتی شود. حباب منجر به ایجاد ریسک غیرضروری سرمایه گذاری و انحراف از تصمیمات صحیح سرمایه 
گذاری و تشدید تصمیمات هیجانی شده و در نهایت با انفجار حباب، اقتصاد کشور به سمت ورشکستگی و رکود 

شدید پیش می رود. 
مالیات بر معامالت مالی مشوق سرمایه گذاری های با ثبات و بلند مدت تر است و می تواند به جبران هزینه های 
بحران مالی کشور مبدا و دیگر کشورها کمک کند . همچنین می تواند کمک مالی برای بحران های اقتصادی آتی باشدو 

موجب کاهش دیگر مالیات ها و یا کاهش بدهی بخش عمومی شود. 
مخالفان بر این باورند که اگرچه مالیات بر معامالت مالی می تواند موجب افزایش درآمد شود، اما فرار مالیاتی را نیز 
افزایش می دهد. براساس نظرات مخالفان، این نوع مالیات معامالت سفته بازی را کنترل و محدود می کند، اما موجب 
مهار معامالت مولد نیز می شود و در نتیجه موجب کاهش نقدشوندگی بازار، افزایش بهای تمام شده سرمایه و تضعیف 
سرمایه گذاری می شود. از نظر مخالفان، مالیات بر معامالت مالی با کاهش کارایی بازار موجب می شود قیمت ها با 
سرعت کمتری نسبت به اطالعات جدید واکنش نشان دهند. البته در شرایط مناسب سرمایه گذاری می تواند نوسان 
بیش از حد قیمت دارایی را کاهش دهد، اما اثر آن بر عواملی که باعث اهرم مالی بیش از حد و افزایش ریسک می شود 
به طور مستقیم نیست. بنابراین آن را نمی توان به عنوان یک ابزار اصالحی در بحران بازارهای مالی و رکورد شدید به 
کار برد. مخالفان مدعی هستند که در مفید بودن مالیات بر معامالت مالی مبالغه شده است و بیشتر بار این مالیات 

بر پس انداز کارگران طبقه متوسط و بازنشستگان است]2[. 
ساختار مقاله به این صورت است. نخست پیشینه ای از مالیات بر معامالت مالی بیان می شود. سپس مشکالت 
طراحی و اثرات احتمالی آن ارائه می شود و بخش پایانی مقاله با ارائه خالصه ای از مباحث مطرح شده و نتایج به 

اتمام می رسد.

1) Financial Transaction Tax (FTT)
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1) Security Transaction Tax (STT)
2) Currency Transaction Tax (CTT)
3) Bank transaction taxes or bank debit taxes (BAD or BADT)

2- پیشینه و ادبیات پژوهش
2-1-تعریف مالیات بر معامالت مالی  

مالیات بر معامالت مالی، مالیات برخرید و یا فروش چندباره اوراق بهادار مالی است. مالیات می تواند بر خریدار و یا 
فروشنده و یا هردو اعمال شود و معموال به صورت درصدی از ارزش بازار اوراق بهادار مورد معامله است. در کشورهای 

مختلف معموال آن را در بازه ی بین 0.3 تا 0.5 درصد تعیین می کنند، البته در امریکا این نوع مالیات کمتر است. 
مالیات بر معامالت ابزار مشتقه می تواند براساس ارزش دارایی پایه و یا ارزش بازار آن تعیین شود. بار مالیاتی 
نهایی یک اوراق بهادار خاص براساس تعداد دفعات معامله ی آن تعیین می شود. دارایی های نقدشونده مثل اوراق قرضه 
دولتی و یا سهام شرکت های معتبر ممکن است در طول یکسال بارها مشمول مالیات شود، درحالی که دارایی های فاقد 

نقدشوندگی که گردش معامالت آن ها پایین است کمتر مشمول این مالیات می شوند.
انواعی از مالیات بر معامالت مالی وجود دارد. مالیات بر معامله اوراق بهادار1 که مالیات بر انتشار و یا معامله ی اوراق 
بهادار مالی از قبیل سهام، اوراق بدهی و مشتقه است. مالیات بر معامالت ارزی2 که به مالیات توبین معروف است و 
بر معامالت ارزی و ابزار مشتقه ارزی اعمال می شود. مالیات بر تراکنش های بانکی و یا مالیات بر حساب های بانکی که 
در امریکای التین و کشورهای آسیایی متداول است و به صورت مالیات بر سپرده ها و برداشت از حساب های جاری 
تعریف می شود3. از انواع دیگر می توان به مالیات بر حق بیمه، مالیات بر معامله مستغالت و مالیات بر افزایش سرمایه 

شرکت ها اشاره کرد]3[.مطالب این مقاله بر مالیات بر معامالت سهام متمرکز است. 

پیشینه مالیات بر معامالت مالی در کشورهای مختلف   -2-2
مالیات بر معامالت مالی در کشور ایاالت متحده بیشترین سابقه را داشته است. از سال 1914 تا 1966 ، دولت 
امریکا این نوع مالیات را بر فروش و انتقال سهام اعمال کرد. نرخ آن در ابتدا 0.02 درصد از ارزش اسمی سهام بود. 
در سال 1932، نرخ مالیات بسته به نوع معامله در دامنه ی  0.04 تا 0.06 درصد افزایش یافت. در 1959، به دلیل 
دستکاری قیمت اسمی به منظور کاهش مالیات توسط شرکت ها، پایه ی مالیاتی به ارزش بازار تغییر یافت و نرخ به 
0.04 تبدیل شد. از سال 1960 تا 1966، سهام با نرخ 0.10 درصد در زمان انتشار و 0.04 درصد در زمان معامله 

ثانویه مشمول مالیات شد]4[.  
اثر مالیات بر معامالت مالی در امریکا در دهه 1920 در کاهش سفته بازی و جلوگیری از سقوط بازار سهام در 
سال 1929 موثر نبود. در آن زمان مالیات بر معامالت مالی تنها 0.02 درصد بود و شاید به انداز کافی بزرگ نبود که 
مانع سفته بازی شود. در سال 1932 نرخ مالیات در نقطه ای بین 0.04 تا 0.06 درصد افزایش یافت در حالی که نظر 
کینز بر نرخ مالیات باالتری بود. کارل شوپ اقتصاددان وزارت خزانه داری ایالت متحده این نوع مالیات را مورد مطالعه 
قرار داد و در گزارشی در سال 1934 اعالم کرد که این نوع مالیات درآمد دولت را خیلی افزایش نمی دهد و به جز 

کاهش سفته بازی ، دلیل دیگری برای استفاده ی آن نیست]5[.  
و  بهادار  اوراق  بر فروش  مالیات  ایاالت متحده 0.00184 درصد  بهادار  اوراق  بورس  در سال 2015 کمیسیون 
0.0042 دالر کارمزد برای هر معامله قرارداد آتی اعمال کرد و اوراق بدهی را از مالیات معاف کرد. در ایالت نیویورک 
مالیات بر انتقال سهام از سال 1905 اعمال شد و همچنان برقرار است. این نوع مالیات برابر با 0.0125 دالر به ازای 
هر سهم برای سهام با قیمت کمتر از 5 دالر است و برای سهام با قیمت 20 دالر و بیشتر به صورت پله ای افزایش 

می یابد]6[. 
بسیاری از کشورهای عضو گروه  بیست انواعی از مالیات بر معامالت مالی را دارند. متداول ترین آن، مالیات بر 
فروش سهام در بازار ثانویه در نرخ 0.10 تا 0.50 درصد است که از سال 2011، در چین، هند، اندونزی، ایتالیا، افریقای 
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جنوبی، کره جنوبی و انگلیس اعمال شد. در ایتالیا، روسیه، سوئیس و ترکیه مالیات بر افزایش سرمایه از طریق بدهی 
در زمان انتشار اوراق بدهی و نه بر معامله در بازارهای ثانویه اعمال می شود. بسیاری از کشورهای توسعه یافته، به دلیل 
فشارهای رقابتی ناشی از جهانی شدن و تغییرات تکنولوژیکی که معامله را کم هزینه تر کرده است در دهه های اخیر 
مالیات بر معامالت مالی را لغو کردند. آلمان، ایتالیا، ژاپن ، هلند، پرتغال و سوئد مالیات بر معامله سهام را دست کم 

برای 25 سال لغو کردند، البته پرتغال و ایتالیا نوع دیگری مالیات بر معامالت مالی را اعمال کردند]3[. 
تجربه کشورها در پیاده سازی مالیات بر معامالت مالی بسیار با هم متفاوت است. انگلیس تجربه ی زیادی در این 
زمینه دارد که نتایج مثبتی هم به همراه داشته است. حق تمبر نخستین بار در انگلستان و در سال 1694 اعمال شد 
که یکی از قدیمی ترین نمونه های مالیات بر معامالت مالی است. حق تمبر بر نقل و انتقال سهام اعمال می شود]7[. 
این نوع مالیات اکنون 0.50 درصد است و بر اوراق بهادار منتشره توسط شرکت های انگلیسی اعمال می شود و مهم 
نیست که دو طرف معامله مقیم انگلستان باشند. در انگلستان اوراق مشتقه و انتشار اولیه سهام معاف از مالیات است. 
اوراق مشتقه در سال های اخیر تقریبا 40 درصد از معامالت اوراق بهادار در انگلستان است. واسطه های مالی مثل 
بازارسازها نیز در انگلستان معاف از مالیات هستند.]3[. قابل ذکر است که مالیات بر معامالت مالی سهم کمی از 
درآمد دولت انگلستان: تقریبا 3 هزار میلیون یورو در هر سال و یا 0.6 درصد از کل درآمد دولت را تشکیل می دهد. 
البته طبق گزارش خدمات درآمدی انگلستان هزینه اعمال این نوع مالیات بسیار پایین و کمتر از 0.05 درصد درآمد 

دولت است]8[.  
مالیات بر معامالت مالی در سوئد، در مقایسه با انگلستان با شکست مواجه شده است. در ابتدای ژوانویه 1984 
، سوئد مالیات 0.05 درصدی را بر خرید و فروش سهام اعمال کرد. نرخ مالیات و دیگر جزئیات آن در طول زمان 
تغییر کرد. این مالیات بر خدمات ثبت شده کارگزاری های سوئدی اعمال می شد و به راحتی قابل اجتناب بود. این نوع 
مالیات در سوئد موجب کاهش قابل توجه حجم معامله شد و درآمد تحقق یافته دولت بسیار کمتر از سطح پیش بینی 
شده بود. مقامات سوئد این نوع مالیات را درسال 1991 لغو کردند، اما آسیب پایداری به بازار سهام سوئد وارد کرد.   
در سال 2012، فرانسه مالیات 0.20 درصدی بر خرید سهام شرکت های سهامی عام با ارزش بازاری بیش از یک 
هزار میلیون یورو و یک مالیات 0.01 درصدی بر معامالت با فرکانس باال و مالیات 0.01 درصدی بر ارزش اسمی 
سوآپ نکول اعتباری دولتی اعمال کرد. مالیات بر نقل و انتقال سهام به عنوان روشی برای افزایش درآمد دولت در 
نظر گرفته شد و مالیات بر معامالت با فرکانس باال و سواپ نکول اعتباری به عنوان روشی برای کاهش رانت خواری 
و سفته بازی به کار رفت. از آنجایی که دولت فرانسه احتمال انتقال مالیات به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را می داد 
بازارسازها، اوراق قرضه شرکتی و دولتی و اوراق مشتقه را از این مالیات معاف کرد. علیرغم این تالش ها ، شواهد 
نشان می دهد که مالیات بر معامالت مالی حجم معامله را به مقدار بسیار زیادی کاهش داد و موجب کاهش درآمد 

دولت شد]9[. 
در طرح پیشنهادی مالیات بر معامالت مالی اتحادیه اروپا، انتشار اولیه معاف از مالیات و مالیات بر معامالت ثانویه 
اعمال می شود. یکی از اثرات احتمالی مالیات بر معامالت ثانویه کاهش نقدشوندگی است. کمیسیون اروپا معتقد است 
این نوع مالیات ریسک سیستماتیک و رانت خواری را کاهش می دهد و روشی عادالنه برای بخش مالی برای ارائه کمک  
مالی به بخش هایی است که مستقیما و یا به طورغیر مستقیم از آن بهره مند می شود . پیش بینی شده  مالیات بر 
معامالت مالی اتحادیه اروپا درآمد ساالنه ای حدود 0.13 تا 0.35 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو ایجاد 
کند. مالیات بر معامالت مالی به صورت مالیات 0.1 درصدی بر خریدار و فروشنده اوراق بهادار و 0.01 درصدی بر 

ارزش اسمی معامله اوراق بهادار و اوراق مشتقه است.   
تام هارکین عضو مجلس سنای ایاالت متحده امریکا و پیتر دفازیو عضو مجلس نمایندگان ایاالت متحده امریکا 
در سال 2013 »قانون مالیات بر معامله و سفته بازی وال استریت« را معرفی کردند. پیشنهاد آن ها اعمال یک مالیات 
0.03 درصدی بر معامالت انواعی از اوراق مالی از قبیل سهام، اوراق قرضه و دیگر اوراق بدهی و اوراق مشتقه است. 
انتشار  برای  مالیات  این  باشد.  قرارداد  مبلغ  از  مبلغی کمتر  مالیاتی می تواند هر  مبنای  اوراق مشتقه،  معامله  برای 
اولیه اوراق نیست و معامله ابزارهای بدهی با سررسید 100 روز و یا کمتر و معامالت ارز معاف از مالیات است البته 
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معامالت اوراق مشتقه ارزی مشمول مالیات است.  برخالف طرح مالیات اتحادیه اروپا، در طرح مالیاتی هارکین دیفازیو 
بازارسازان معاف از مالیات نیستند. مالیات بر معامالت داخل کشور امریکا و هر معامله ای خارج از این کشور ، اگر هر 
کدام از طرف معامله یک کسب و کار امریکایی داشته و یا فرد امریکایی باشد اعمال می شود. بر اساس برآورد کمیته 
مشترک کنگره ایاالت متحده در امورمالیاتی این طرح پیشنهادی از سال 2013 تا 2021 به اندازه ی 352 هزار میلیون 

دالر تقریبا به اندازه 0.2 درصد تولید ناخالص داخلی، درآمد دولت را افزایش می دهد.
کیت الیسون عضو مجلس نماینده امریکا  در سال 2013 پیشنهادی با عنوان » قانون رفاه فراگیر« ارائه داد ، 
الیحه الیسون نرخ های مالیاتی باالتری را نسبت به طرح هارکین و دیفازیو پیشنهاد می-کند: که در آن مالیات فروش 
سهام 0.50 درصد ، مالیات فروش اوراق قرضه 0.1 درصد و نرخ 0.005 درصد برای خالص پرداختی اوراق مشتقه 
است . الیسون )2013( مدعی است که درآمد این طرح مالیاتی قابلیت افزایش ساالنه تا 300 هزار میلیون دالر چیزی 
حدود 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 و تقریبا نه برابر بیشتر از طرح پیشنهادی هارکین دیفازیو  

برای دولت درآمد ایجاد می کند.  
 0.01 مالیات  سهام،  فروش  بر  درصدی   0.50 مالیات   ،2009 سال  در  همکارانش  و  امریکایی  اقتصاددان  بیکر 
درصدی ساالنه تا سررسید بر فروش اوراق قرضه، مالیات 0.50 درصدی بر صرف قیمت اختیار معامله و مالیات 0.02 
درصد بر ارزش قرارداد آتی را پیشنهاد کردند. در این طرح مالیات بین خریدار و فروشنده باید تقسیم شود )هر کدام 
0.25 درصد فروش سهام(. براساس داده-های سال 2008، زمانی که حجم معامالت و ارزش دارایی ها به دلیل رکود 
اقتصادی شدید کاهش یافت، با وجود اینکه تصور می شد حجم معامالت به نصف کاهش یابد، مالیات بر معامالت 
مالی، به اندازه 177 هزار میلیون دالر تقریبا به اندازه 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی، درآمد دولت را افزایش داد]1[. 

جدول1. وضعیت مالیات بر معامالت مالی در کشورهای گروه بیست و اقتصادهای بزرگ دنیا

نوع مالیات بر معامالت مالی کشور

0.60 درصد بر روی معامالت سهام، اوراق قرضه شرکتی و دولتی و اوراق مشتقه آتیآرژانتین

دولــت مرکــزی مالیــات بــر معامــالت مالــی را اعمــال نکــرده اســت امــا برخــی ایــاالت مالیــات بــر معامــالت مالــی را لحــاظ استرالیا
کردنــد.

1.5 درصد بر انتشار سهام در خارج از کشور و بر اوراق قرضه و 2 درصد بر جریان سرمایه به بازار سهام و اوراق قرضهبرزیل

مالیات بر معامالت مالی نداردکانادا

0.5 تا 0.8  درصد بر معامله اوراق قرضه چین

0.1 درصــد مالیــات بــر هرکــدام از خریــدار و فروشــنده ســهام و اوراق قرضــه )در مجمــوع 0.2 درصــد(، 0.01 درصــد بــر اوراق اتحادیه اروپا
مشــتقه )در طــرح پیشــنهادی(

0.2 درصد بر معامله سهامفرانسه

مالیات بر معامالت مالی نداردآلمان

0.2 درصد بر معامله سهام و 5 دالر هنگ کنگ حق تمبر هنگ کنگ

0.1 درصــد بــر خریــدار و فروشــنده ســهام )در مجمــوع 0.2 درصــد(، 0.017 تــا 0.025 درصــد بــر فــروش اختیــار معاملــه، 0.01 هند
درصــد بــر فــروش قــرارداد آتــی 

0.1 درصد بر معامله سهاماندونزی

1 درصد بر معامله سهامایرلند

0.1 درصد بر معامله سهام، 0.2 درصد برای معامالت فرابورسایتالیا

مالیات بر معامالت مالی نداردژاپن
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معموال در مالیات بر فعالیت انتفاعی، ارزش خالص فعالیت اقتصادی مشمول مالیات است. یک نمونه آن مالیات بر 
ارزش افزوده است که بر شرکت های انتفاعی تحمیل می شود. معموالً، به دلیل مشکالت اندازه گیری ارزش افزوده در 

معامالت مالی، مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات مالی اعمال نمی شود.  
در بیش از 100 کشور با نظام ارزش افزوده، خدمات واسطه گری مالی محوری یک کشور تقریبا در کل دنیا 
معاف از مالیات است. دلیل معافیت این است که اندازه گیری ارزش بسیاری از خدمات مالی که هزینه های آن به طور 

جداگانه اعالم نمی شود مشکل است.  
برخالف مالیات بر معامالت مالی ، مالیات بر ارزش افزوده ، درآمد خالص بخش مالی را مورد توجه قرار می دهد 
و از این رو اثرات آبشاری در اقتصاد نخواهد داشت، در حالی که مالیات بر معامالت مالی، مالیات بر تراکنش مالی 
ناخالص است و با اثرات آبشاری موجب عدم تعادل در صنایع و یا بخش هایی می شود که بیشترین معامالت در آن ها 
صورت می پذیرد. مالیات بر ارزش افزوده می تواند به پرداخت بار مالی خدمات عمومی درآمد تولید کمک کند اما رفتار 
رانت خواری، اهرم اضافی و یا ضمانت برای جلوگیری از  ریسک پذیری بیش از حد موسسات مالی بزرگ را مورد هدف 
قرار نمی دهد . در سال 2010 ، دولت امریکا پیشنهاد مالیات جدیدی مبنی بر پرداخت هزینه مسئولیت بحران مالی 
را ارائه داد. این هزینه برای شرکت هایی با دارایی بیش از 50 هزار میلیون دالر با  نرخ پوشش بدهی  0.17 به کار 
می رود. در اصل مالیات بر ارزش افزوده برای جبران هزینه های اموال مشکل دار و جلوگیری از پذیرش ریسک بیش 

ازحد را درنظر گرفته شده بود. 
با ریسک سیستماتیکی که بر موسسات مالی  باید  از بحران مالی آتی باشد،  اگر هدف اصلی مالیات جلوگیری 
تحمیل می شود، مرتبط باشد. این نوع مالیات باید تابعی از اندازه، اهرم و میزان ریسک سبد سرمایه گذاری باشد. البته 

اندازه گیری ریسک چند بعدی در نظریه بسیار سخت و چه بسا در عمل سخت تر است]9[.
در بورس تهران، طبق ماده 143 مکرر ق.م.م ، مالیات فروشنده اوراق بهادار 0.5 درصد ارزش معامالت بود. از سال 
1397 در جهت تشویق سرمایه گذاری، براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ، نرخ مالیات فروش سهام و 
حق تقدم سهام، از نیم درصد )0.5 درصد( به یک دهم درصد )0.1 درصد( ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش 

مالیات بر معامالت مالی نداردمکزیك

مالیات بر معامالت مالی نداردهلند

0.3 درصد بر معامله سهام و اوراق مشتقه، 0.1 درصد بر معامالت با بسامد باالپرتغال

0.2 درصد بر ارزش سهام و اوراق قرضه تازه منتشرهروسیه

عربستان 
صعودی

مالیات بر معامالت مالی ندارد

0.2  درصد بر معامله سهامسنگاپور

0.25 درصد بر معامله سهامافریقای جنوبی

0.3 درصد بر معامله سهام و اوراق قرضه شرکتیکره جنوبی

مالیات بر معامالت مالی نداردسوئد

0.15 درصد بر معامله سهام ، اوراق قرضه دولتی و شرکتیسوئیس

0.3 درصد بر معامله سهام، 0.1 درصد بر اوراق قرضه شرکتی و 0.05 درصد بر قرارداد آتی تایوان

0.2 درصد بر معامله سهام، 0.6 تا 0.75 درصد کارمزد انتشار مجدد اوراق قرضهترکیه

0.5 درصد بر معامله سهامانگلستان

0.00184 درصد بر معامله سهامایاالت متحده
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یافت. با توجه به اینکه کاهش نرخ مالیات هر بخش به معنای هزینه ی درآمدی برای دولت محسوب می شود، کاهش 
این نرخ چقدر موثر بوده و چند درصد معامالت بورس تهران به قصد سرمایه گذاری است تا سفته بازی، مسئله ای 

است که باید مورد مطالعه ی دقیق قرار گیرد.
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس مشمول نرخ مالیات 22.5 درصدی می شود که در ابتدا اخذ می گردد و 
شامل تخفیف مالیاتی 10 درصد در مقایسه با شرکت های خارج از بورس است. براساس قانون، شرکت های پذیرفته 
شده ای که میزان سهام شناور آن ها 20 درصد و یا بیشتر است از معافیت مالیاتی 20 درصدی بهره مند می شوند و 
میزان مالیات پرداختی آن ها به 20 درصد مالیات کاهش می یابد. همچنین سهامداران از پرداخت مالیات سود سهامی 
که توسط شرکت محاسبه و پرداخت می شود معاف هستند. در بورس اوراق بهادار تهران با سرمایه گذار خارجی در 
اخذ مالیات همانند سرمایه گذار داخلی رفتار می شود و مالیات آن ها به مالیات فروش و مالیات بر سود شرکت محدود 

می شود. 
طبق ماده 143 ق.م.م 10 درصد از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا 
خارجی پذیرفته می شود و 5 درصد  از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس 
داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا 
بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا 
خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان 
حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار 
می شوند. همچنین طبق تبصره 5 ماده 143 مکرر ق.م.م نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز 
از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد )0/5%( این ماده، معاف است.
به اوراق مشارکت در مجموع برای خرید و فروش آنها 0.0015 درصد کارمزد و همچنین به سود آن 5 درصد 
از دریافت سود مبلغ مالیات را به خزانه واریز نماید. هم اکنون جهت  باید بعد  مالیات تعلق می گیرد و دارنده آن 
حمایت از تولید و سرمایه گذاری اکثر اوراق منتشر شده معاف از مالیات می باشند که هنگام انتشار آن به اطالع 

عموم رسانده می شود.

3- مشکالت طراحی مالیات بر معامالت مالی
تجارب بسیار متفاوت سوئد و انگلستان، نشان از اهمیت دقت در طراحی مالیات بر معامالت مالی دارد. پایه های 
مالیاتی جامع تر در نرخ های پایین ، درآمد را افزایش داده و فرصت فرارمالیاتی را کاهش می دهد. باید به این نکته 
توجه داشت که با لحاظ کردن مالیات بر معامالت مالی با نرخ های ثابت، دارایی ها با نرخ های موثر مختلف مشمول 

مالیات می شوند، زیرا بار مالیاتی به تعداد دفعات معامله بستگی دارد.
اولین مسئله درطراحی مالیات بر معامالت مالی، تعیین محدوده ی جغرافیایی مالیات است. باید بررسی شود که 
محل اقامت ناشر اوراق بهادار، خریدار و یا فروشنده و یا مکان خریدوفروش مبنای مالیات باشد. حق تمبر انگلستان )با 
وجود موارد استثناء( به سهام شرکت انگلیسی اعمال می شود. در فرانسه نیز مالیات بر سهام منتشره شرکت های بزرگ 
فرانسوی با ارزش بازار بیش از یک میلیارد یورو اعمال می شود. بنابراین مالیات بر معامالت مالی  درانگلستان و فرانسه 
بر معامالت سهام شرکت های داخلی چه در بورس داخلی و چه بورس کشورهای دیگر ، اعمال می شود. می-توان گفت 
این نوع مالیات در انگلستان و فرانسه نتیجه ی بهتری در مقایسه با کشور سوئد داشته است. در کشور سوئد مالیات 
بر معامالت انجام شده توسط کارگزاری های سوئدی مشمول مالیات اند و در نتیجه سرمایه گذاران با انجام معامالت 
در بورس دیگر کشورها از پرداخت این مالیات اجتناب می کنند. در مقایسه، در طرح مالیات بر معامالت مالی اتحادیه 
اروپا، مالیات سهام بر مبنای کشوری که درآن منتشر می شود و محل اقامت خریدار و یا فروشنده اعمال می شود. در 
طرح مالیاتی مجلس نمایندگان امریکا ، مالیات بر معامالت مالی بر خریدار و یافروشنده مقیم امریکا و بر افرادی که 
در بورس های کشور امریکا معامله می کنند اعمال می شود. در انگلستان مجازات 1.5 درصدی برای تبدیل سهام به 

یک ابزار حساب سپرده که معاف از 0.5 درصد حق تمبر است وجود دارد.
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دومین مسئله در طراحی، انتخاب اوراق مالی مشمول مالیات بر معامالت مالی است. در فرانسه بیشتر ابزار بدهی 
از مالیات معاف هستند اما اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام مشمول مالیات است. طرح اتحادیه اروپا دامنه ی جامع 
تری از اوراق بدهی را شامل می شود. در طرح هارکین و دیفازیو، مالیات بر معامالت مالی اکثر ابزار بدهی را پوشش 
بر معامالت مالی فرانسه، طرح  تا 100 روز را شامل نمی شود. هر سه مالیات  با سررسید  اوراق قرضه  اما  می دهد، 
پیش نویس اتحادیه اروپا و طرح هارکین و دیفازیو بر اوراق مشتقه اعمال می شود. چگونگی تعریف مالیات بر اوراق 
مشتقه دارای اهمیت است. پایه مالیاتی معامالت اوراق سهام یا بدهی معموال قیمت فروش دارایی است. درمورد اوراق 
مشتقه، معموال در زمان معامله و یا در زمان سررسید معامله که لزوماً مبلغی پرداخت نمی شود- به این دلیل که 
خالص پرداخت قرارداد ممکن است صفر باشد- این روش عملی نیست. مالیات بر معامالت مالی در فرانسه و در طرح 
پیشنهادی اتحادیه اروپا از ارزش اسمی اوراق مشتقه به عنوان پایه استفاده می کنند. اما مشکل اینجاست که ارزش 
اسمی اوراق مشتقه را بدون تغییر ویژگی های اقتصادی دارایی پایه آن  به راحتی می توان دستکاری کرد. به عنوان 
مثال، طرفین معامله یک سوآپ می توانند ارزش اسمی آن را نصف کنند و فرمول بازده آن را دوبرابر کنند، یعنی 
افزایش قیمت و سود تقسیمی دارایی پایه را دوبرابر کنند. بنابراین استفاده از ارزش اسمی به عنوان یک پایه مالیاتی، 

مشکالت اساسی را به وجود می آورد]10[.
در مالیات بر معامالت مالی فرانسه و طرح پیشنهادی اروپا با همه ی انواع اوراق مشتقه به شیوه ی یکسانی برخورد 
می شود. به عنوان مثال، ارزش اسمی اوراق اختیار خرید و فروش بر روی 100.000 سهم به همان اندازه ی بازده کل 
سواپ بر روی 100.000سهم مشمول مالیات است. اما به دلیل اینکه  اوراق اختیار خرید و فروش اغلب برای پوشش 
و یا حذف ریسک اضافی به کار می-رود اگر این اوراق را بیش از حد مشمول مالیات قرار دهیم، مدیریت معامالت 

منجر به متحمل شدن ریسک اضافی و کاهش معامالت سودمند اقتصادی می شود. 
در طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان امریکا، رویکرد متفاوتی نسبت به اوراق مشتقه وجود دارد. در این طرح 
نرخ مالیات اوراق قرضه و سهام با نرخ مالیات اوراق مشتقه یکسان و برابر نرخ 0.03 درصد است. اما نرخ مالیات 0.03 
درصد اوراق مشتقه بر جریانهای نقدی واقعی )مانند پیش پرداخت هایی از قبیل حق بیمه و غیره( و نه بر ارزش 
اسمی، اعمال می شود. براساس این طرح، مجموع مالیات بر اوراق مشتقه می تواند بسیار پایین تر از مالیات بر سهام یا 
اوراق بهادار از لحاظ اقتصادی معادل با آن باشد که این مانع جایگزینی اوراق مشتقه با سهام یا اوراق قرضه می شود.
بار مالیات بر سهام، اوراق قرضه و مشتقات بستگی به تعداد دفعات معامله آن دارایی دارد. اگر نرخ مالیات بر 
معامالت مالی ثابت باشد، اوراق قرضه کوتاه مدت در مقایسه با اوراق قرضه بلندمدت مشمول مالیات بیشتری می شوند 
که می تواند بر تصمیمات مربوط به مدیریت سبد سهام و انتشار آن اثر بگذارد. مالیات بر معامالت مالی می تواند موجب 
کاهش معامله ی اوراق بهادار دولتی کوتاه مدت با نقدشوندگی باال شود، این اوراق معموال توسط نهادها و موسسات 
مالی به عنوان دارایی کوتاه مدت برای مدیریت ذخایر نقدی به کار می رود. طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان امریکا 
نشان می دهد که بهتر است اوراق بدهی کوتاه مدت برای مثال اوراق خزانه، اوراق تجاری و صدور کارت های اعتباری 
را از مالیات معاف کنیم. می توان مالیات بر معامالت مالی اوراق قرضه را براساس دوره باقیمانده تا سررسید اعمال 
کرد این طرح توسط پولین، بیکر و شابرگ )2003( پیشنهاد شد. اوراق قرضه 10 ساله ای که بهره سالیانه می پردازد، 

از لحاظ اقتصادی معادل 10 اوراق قرضه یک ساله است]11[.   
مسئله سوم در طراحی این است که آیا فقط معامالت بورس مشمول مالیات باشند و یا معامالت خارج از بورس 
را نیز باید مشمول مالیات کرد؟ یکی از بزرگترین مزایای مالیات بر معامالت مالی این است که جمع آوری مالیات 
برای معامالت انجام شده در بورس به راحتی و با هزینه ی کم انجام می شود. در مقابل، معامالت خارج از بورس، 
البته اگر معامالت خارج از  قراردادهایی خصوصی بین هر دو طرف است و بورس متمرکزی برای آن وجود ندارد. 
بورس مشمول مالیات نباشند، سرمایه گذاران یک راه مشخص برای گریز از مالیات دارند که موجب خروج معامالت 
از بورس و شفافیت کمتر بازار می شود. بنابراین طراحی مالیات بر معامالت خارج از بورس بسیار مشکل تر خواهد بود.   
مسئله چهارم در طراحی این است که آیا بازارسازها مشمول مالیات شوند و یا خیر. اگرچه هدف مالیات، کاهش 
فعالیت سفته بازی است، بعضی موسسات مالی به عنوان بازارساز عمل می کنند وکار آن ها خرید و فروش در بازار 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

577  

برای نقدشوندگی بیشتر و کاهش نوسانات است. مالیات بر این افراد می تواند بار مالی قابل توجهی را بر آن ها تحمیل 
کند و موجب کاهش معامالت بازارسازها شود و که در نهایت سبب کاهش نقدشوندگی و افزایش نوسانات قیمتی 
دارایی می شود. معافیت بازارسازها باعث ایجاد راه فرارمالیاتی قابل مالحظه ای می شود. پیشنهادات اخیر بر این است 
که بازارسازها نیزمشمول مالیات شوند .موسسات مالی در انگلستان از پرداخت حق تمبر معامالت معاف اند و فقط 
مشتریان خرده فروش مشمول این نوع مالیات هستند. تمایز بین فعالیت های مولد و غیرمولد یکی از موضوعات اصلی 

در طراحی مالیات بر معامالت مالی است.
مسئله پنجم در طراحی این است که آیا این اوراق بدهی دولتی از مالیات معاف باشند یا خیر. تأثیر مستقیم 
مالیات بر معامالت اوراق بدهی عمومی، هزینه های بدهی دولت را افزایش می دهد. در بسیاری کشورها، اوراق بهادار 
دولتی جزو بیشترین ابزارهای مالی  مورد معامله است، زیرا به عنوان جایگزینی برای پول نقد است و موسسات مالی 
اغلب ذخایر نقدی را به شکل اوراق خزانه نگه می دارند. اما اگر اوراق بدهی دولتی معاف از مالیات باشند این مسئله 
موجب می شود اوراق بهادار بخش خصوصی کمتر مورد معامله قرار گیرد. بسیاری از پیشنهادات مالیاتی اخیر هردوی 
اوراق بهادار شرکتی و دولتی را مشمول مالیات می دانند. همان طور که ذکر شد، طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان 
امریکا، ابزارهای بدهی با سررسید کمتر از 100 روز را معاف از مالیات می دانند که این موجب معافیت بسیاری از 

اوراق دولتی از مالیات است. 
تمام مشکالت بیان شده تا اینجا مربوط به پایه های مالیاتی است. اگر بخواهیم درباره ی نرخ مالیات صحبت کنیم، 
سواالت بیشتری وجود دارد. آیا مالیات برای معامله ی هر سهم نسبی باشد و یا ثابت؟ بیشتر طرح های مالیاتی موجود 
و طرح های پیشنهادی، نرخ نسبی و براساس ارزش سهم را به کار می برند. مالیات نسبی و با نرخ ثابت اثرات متفاوتی 
بر معامالت با اندازه های مختلف دارند. اگر نرخ مالیات یکنواخت باشد معامله ی دارایی هایی با ارزش اسمی نسبتا بزرگ 
سودمند خواهد بود به دلیل اینکه مالیات نسبت کوچکی از ارزش آن خواهد بود و ممکن است مانع تقسیم سهام و 
پرداخت سود تقسیمی شود که با ثابت درنظر گرفتن سایر شرایط، قیمت دارایی کاهش خواهد یافت و موجب تشویق 

بازخرید سهام خواهد شد.
بین  آنجایی که سرمایه در  المللی هماهنگ است.از  بین  مالیات  با  مالیات داخلی  آیا  این است که  مسئله آخر 
مرزهای ملی سیار است، هماهنگی بین المللی می تواند به طور قابل توجهی دامنه فرار مالیاتی را کاهش دهد. بخشی 
ناموفق بودو زیرا سرمایه گذاران می توانستند سهام سوئدی را در  بر معامالت مالی سوئد در اجرا   از طرح مالیات 
بورس اوراق بهادار دیگر کشورها در جایی که در آن مالیات بر معامالت مالی کوچک بود یا وجود نداشت معامله کنند. 
مالیات در حال مطالعه ی اتحادیه اروپا مثالی از کشورهایی است که در تالش اند که یک طرح مالیات بر معامالت مالی 
هماهنگ ایجاد کنند. همکاری بین المللی و هماهنگی پایه های مالیاتی و نرخ های مالی می تواند تا حد زیادی از فرار 

مالیاتی جلوگیری کند. 

4- بازارهای مالی و نقایص بازار
از مهمترین وظایف بخش مالی فراهم کردن سرمایه برای تامین مالی کسب و کارها و سرمایه گذاری خانواده ها، 
ایجاد نقدشوندگی برای تسهیل تجارت و مدیریت ریسک است. اما با رشد بازار و استفاده از منابع بسیار متعدد ، امکان 
ایجاد مشکل ساختاری وجود خواهد داشت. از این مشکالت می توان به تخصیص نامناسب منابع و ریسک ناخوشایندی 
که بر اقتصاد تحمیل می شود اشاره کرد. سقوط بازارمالی در سال 2007 نشان دهنده وابستگی اقتصاد به یک بازار 

مالی با عملکرد خوب و پیامدهای ناگوار شکست در آن بازار است. در این بخش مرور کوتاهی بر این مسئله داریم.

4-1-اندازه بخش مالی
درآمد بخش خدمات مالی 7.2 درصد از تولید ناخالص داخلی امریکا در سال 2014 را در مقایسه با 7.7 درصد در 
سال 2001 و 2.5 درصد در سال 1974 را تشکیل می داد. اندازه های مشابهی را می توان در دیگر اقتصادهای صنعتی 
دید. بسیاری از متخصصان معتقدند که بخش مالی به صورت ناکارآمدی بزرگ شده است. برخی از موسسات مالی 
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چنان بزرگ شده اند که شکست آنها اثرات موج گونه ای را درکل اقتصاد ایجاد می کند که شاهد آن شوکی است که 
ورشکستگی لمن برادرز در اقتصاد ایجاد کرد ]12[ .

پژوهش های اخیر نشان می دهد، رشد بخش مالی تا اندازه ای منجر به افزایش کارایی می شود اما اگر بیش از 
حد بهینه بزرگ شود، ریسک بحران افزایش می یابد. در یک پژوهش برآورد شد با وجود اینکه فناوری اطالعات در 
صنایع مشابه باعث صرفه جویی در هزینه شده است هزینه واحد بخش مالی افزایش یافته است. نتیجه پژوهش نشان 
می دهد در طول 30 سال اخیر، پیشرفت فناوری اطالعات لزوماً منجر به کاهش هزینه واحد واسطه گری در بخش 
مالی نشده است[13] .در پژوهشی دیگر، رابطه ی مثبت بین بخش مالی و رشد اقتصادی تایید شد. آن ها بر اساس 
پژوهش های گذشته تایید کردند که بخش مالی بزرگتر منجر به رشداقتصادی بیشتری خواهد شد اما با استفاده از 
یک تابع منعطف تر دریافتند که » زمانی که اعتبارات بخش خصوصی به اندازه ی 80 تا 100 درصد تولید ناخالص 
داخلی برسد اثر نهایی بر رشد منفی خواهد بود ». در این پژوهش اشاره شد که این حد آستانه، تقریبا همان حد 
آستانه ای است که استیلز و همکارانش در سال 2000 دریافتند که با رسیدن به آن حد، عمق مالی منجر به افزایش 
نوسان می شود. یافته های پژوهش براساس داده های پانل در بین کشورها و صنایع مختلف همینطور براساس داده های 

بین بخشی بود و نتایج با توجه به روش برآورد قابل استناد است ]14[.  
نتیجه ی یک پژوهش نشان می دهد: » تعیین اندازه ی مناسب بخش مالی را براساس نظریه های اقتصادی معتبر 

کار مشکلی است«. و واکنش بیش از حد افراد در بحران های مالی می تواند به اقتصاد آسیب برساند]15[.
واضح است که اگر بخش مالی خیلی بزرگ باشد ، مالیات هایی که اندازه ی بخش مالی را کاهش می دهد می تواند 
به طور بالقوه منجر به افزایش رفاه اقتصادی شود. اگر چه مالیات بر معامالت مالی اثرات مبهمی بر نوسانات بازار دارد 

اما با کاهش سود استراتژی های معامله با تعداد دفعات زیاد می تواند موجب جلوگیری از رانت خواری شود. 

4-2-ریسک سیستماتیک
سیاست های دولتی، چه سیاست های آشکار و چه سیاست های پنهان، ممکن است موجب تحمیل ریسک زیادی 
بر افراد شود. مثالی از آن بیمه حساب های سپرده است که نقش مهمی در بحران سپرده و وام در دهه 1980 در امریکا 
ایفا کرد. پذیرش ریسک خود ریسک بیشتری ایجاد می کند. اگر مقرراتی نباشد که موسسات در تصمیمات خود و 
محتاطانه تر عمل کنند و یا مجازات مالیاتی نباشد که اندازه ی ریسک پذیری موسسات را کنترل نکند این مساله در 

نهایت منجر به بحران های مالی خواهد شد.

4-3-معامله گران اخاللگر1  
انواع مختلفی  انجام می دهند.  از اطالعات معتبر  معامله گران اخاللگر، معامالت خود را براساس چیزی به غیر 
از معامله گران اخاللگر قابل شناسایی اند: افرادی که براساس شایعات معامله می کنند، افرادی که به اطالعات غلط 
متکی هستند و افرادی که معامالت را برای تفریح و لذت بردن انجام می دهند. بنابراین وجود مالیات بر معامالت 
مالی حاشیه سود این معامالت را کمتر می کند و بنابراین این افراد کمتر ترغیب به معامله می شوند. سفته بازی در 
معامالت اخاللگر، موجب افزایش نوسان بازار و متضرر ساختن معامله گران منطقی بازار به دلیل افزایش ریسک مالکان 
این  اما  اخاللگر می شود،  معامالت  مالی موجب محدود کردن  معامالت  بر  مالیات  اعمال  مالی می شود.  دارایی های 

موجب کاهش معامالت آگاهانه نیز می شود، بنابراین اثر نهایی آن بر نوسانات قیمت نامعلوم است]16[.

1) NOISE TRADING
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5- اثرات احتمالی مالیات بر معامالت مالی
5-1-کاهش حجم معامله و سفته بازی

مالیات بر معامالت مالی، با افزایش هزینه معامله حجم معامله را کاهش می دهد. بنابراین معامله-گران سعی در 
جایگزینی معامالت معاف از مالیات به جای معامالت مشمول مالیات دارند و این موجب کاهش حجم معامله معامالت 
مشمول مالیات می شوند. شواهد تجربی نیز این مسئله را تایید می کند و معامالت با هزینه ی بیشتر مخصوصاً هزینه 
مالیاتی، حجم معامله را کاهش می دهد. در سوئد پس از اعمال مالیات بر معامالت مالی معامالت به مقدار قابل توجهی 
کاهش یافت.اعمال مالیات بر معامالت مالی در فرانسه در سال 2012 نیز موجب کاهش قابل توجهی در معامالت 
شد و معامالت به سمت شرکت های کوچکتر انتقال یافت، که معاف از مالیات بودند. همچنین همبستگی منفی بین 
نرخ مالیات بر معامالت مالی و حجم معامله در چین ، تایوان ، ژاپن و انگلستان تایید شد]3[.نتایج یک پژوهش نشان 
دادکه نرخ مالیات باالتر به دلیل مالیات بر معامالت مالی موجب شد حجم معامله در بورس نیویورک کاهش یابد و 

موجب انتقال معامالت به دیگر بورس ها شد]17[. 
در پژوهشی نتایجی بیان شد مبنی بر اینکه  افزایش کارمزد، حجم معامله را بیشتر برای اوراق بهادار نقدشونده 
و اوراق شرکت های بزرگ کاهش می دهد. به دلیل اینکه هزینه های معامله دارایی های نقدشونده بخش ناچیزی از 
قیمت هستند بنابراین بیشتر معامله می شوند. مالیات بر معامالت مالی سهم بزرگتری از هزینه ی معامله دارایی های 
نقد شونده نسبت به دارایی های نقد ناشونده است، بنابراین اثر بیشتری بر سود این دارایی ها دارد]18[. با یک محاسبه 
ساده می توان این مسئله را نشان داد. فرض کنید سرمایه گذاری دارایی به ارزش 10.000 دالر را می خرد که نرخ 
بازده ساالنه آن 5 درصد است. اگر دارایی پس از یکسال فروخته شود و بازده قبل از کسر مالیات 500 دالر باشد و  
0.1 درصد مالیات بر مهامالت مالی بر فروش اعمال شود، مبلغ مالیات برابر با 10.50 دالر )0.1 درصد 10500 دالر( 
است. 0.1 درصد مالیات بر معامالت مالی نمایانگر بیش از 2 درصد درآمد حاصل است. نرخ مالیات موثر بر معامالت 
با افزایش دوره ی نگهداری کاهش می-یابد. اگر مالک دارایی آن را پس از یک ماه بفروشد، قیمت فروش تقریبا برابر با 
10042 دالر است و مالیات 10.42 دالر یا تقریبا 25 درصد بازده دارایی خواهد بود. اگر دارایی برای 20 سال نگهداری 
شود، مالیات بر معامالت مالی تنها 0.2 درصد افزایش ارزش دارایی خواهد بود. نرخ مالیات موثر با افزایش نرخ مالیات 

بر معامالت مالی قانونی افزایش می یابد و در نتیجه نرخ بازده قبل از کسر مالیات کاهش می یابد.   
به سختی می توان گفت کاهش حجم معامله خوب است یا بد. در بیشتر شرایط ، معامله بیشتر منجر به نتایج 
اقتصادی بهتری خواهد شد. براین اساس، مخالفان مالیات بر معامالت مالی اشاره دارند بر اینکه حجم معامله پایین 
یک مشکل است، زیرا مالیات بر معامالت مالی تعداد معامالت را کاهش می دهد، در حالی که تعداد معامالت بیشتر 
نقدشوندگی را افزایش می دهد و به کشف قیمت و تامین مالی سرمایه گذاری های مولد کمک می کند. بنابراین سوال 
کلیدی این است: چه سهمی از معامله کاهش یافته غیرمولد است و هزینه ی کاهش فعالیت های مالی مولد چیست؟ 
ارزیابی هزینه ها و منافع مالیات بر معامالت مالی ، به متعادل سازی عایدی در برابر هزینه های اجتماعی کمک 

می کند و می تواند موجب کاهش معامالت کوتاه مدت و میان مدت شود.  

5-2-کاهش نقدشوندگی 
نقدشوندگی بازار یک اصطالح دقیق نیست. در تعریف متداول، یک بازار نقدشونده بازاری است که در آن به آسانی 
می توان یک دارایی را در یک قیمت منطقی خرید و یا فروخت.  نقدشوندگی گاهی اوقات به صورت عکس اثر قیمتی 
تاثیر کمی بر قیمت دارند. یعنی فروشندگان   بازار نقدشونده ، معامالت خاص  یک معامله تعریف می شود. در یک 
بدون کاهش قابل توجه قیمت و خریداران بدون افزایش زیاد قیمت سهمی از یک شرکت را معامله کنند. نقدشوندگی 
می تواند بر اساس شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ارزیابی شود ، اختالف بین بیشترین قیمتی که خریداران 
بازارهای نقدشونده شکاف  به پرداخت آن دارند.  به پرداخت دارند و کمترین قیمتی که فروشندگان تمایل  تمایل 
قیمتی کوچکی دارند. همینطور نقدشوندگی می تواند به صورت عمق بازار تعریف شود که نتنها شکاف قیمتی خرید و 
فروش بلکه حجم معامالت را لحاظ می کند که می تواند در قیمت جاری خریده و یا فروخته شود. همینطور، بازارهای 

نقدشونده حجم باالی معامالت دارند اما حجم معامله و نقدشوندگی مفاهیم متفاوتی هستند. 
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کاهش  موجب  می رود  انتظار  بنابراین  و  می شود  معامله  هزینه های  افزایش  موجب  مالی  معامالت  بر  مالیات 
نقدشوندگی بازار شود. این نوع مالیات، شکافی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش ایجاد می کند، زیرا مالیات باید بر 
فروش دارایی پرداخته شود و بنابراین موجب افزایش شکاف قیمتی خرید و فروش می شود. مالیات بر معامالت مالی 
اگر به اندازه ی قابل توجهی موجب کاهش حجم بازار شود، ممکن است شکاف قیمتی خرید و فروش را افزایش دهد. 
شواهد تجربی معموال این موضوع را تایید می کند. افزایش در مالیات بر معامالت مالی ایالت نیویورک در امریکا موجب 
افزایش شکاف قیمتی خرید و فروش شد.کارمزد معامله مالی در کانادا نیز منجر به افزایش قابل توجهی در شکاف 

قیمتی خرید و فروش برای سهام هایی با ارزش بازار بزرگتر شد]19[.
یک پرسش کلیدی اندازه ی اثرات اقتصادی کاهش نقدشوندگی است. در اواسط 1980 شکاف قیمتی خرید و 
فروش بر بورس سهام نیویورک به طور میانگین 1.3 درصد بود و در 2009 به 0.1 درصد کاهش یافت. مالیات بر 
معامالت مالی از 0.1 تا 0.5 درصد شکاف قیمتی خرید و فروش را بزرگتر خواهد کرد، اما میزان این شکاف مشخص 
نیست. در پژوهشی اثبات شد که شکاف قیمتی خرید و فروش جدید در امریکا کمتر از سطوح تجربه شده در اواسط 
1980 است و نتیجه نشان داد هزینه های اقتصادی مالیات بر معامالت مالی، به دلیلی تغییرات در شکاف قیمتی خرید 

و فروش حداقل خواهد بود]3[.

5-3- کاهش کارایی بازار
تعیین ارزش دارایی از طریق معامله، کشف قیمت نامیده می شود. کشف قیمت کارآمد و موثر نشان دهنده ی این 
است که ارزش های دارایی در طول زمان با هم همبستگی ندارد. اگر کشف قیمت کارا  باشد مقادیر ارزش دارایی در 
طول زمان باهم همبستگی ندارد و قیمت بازار با مقادیر بنیادی اقتصادی متناسب است و همه ی اطالعات موجود در 
هر معامله منعکس شده است. در بازارهای با کارایی ضعیف مکانیزم های کشف قیمت کندتر عمل می کنند واطالعات 

جدید با سرعت کمتری در قیمت دارایی منعکس می شود. 
در پژوهشی اثبات شد که مالیات بر معامالت مالی با کاهش نقدشوندگی، پتانسیل کندتر کردن کشف قیمت را 
در بازارهای مالی دارد. این نوع مالیات با افزایش هزینه معامله موجب کند شدن معامالت و عدم ترغیب افراد برای 
معامله برای سودهای کمتر می شود و در نتیجه دارایی براساس اطالعات قدیمی و منقضی شده قیمت گذاری می شوند 

که موجب کاهش کارایی بازار می شود]3[. 

5-4- افزایش نوسان قیمت دارایی
همانطور که اشاره شد، مالیات بر معامالت مالی هزینه های معامله را بیشتر می کند و بنابراین حجم معامله را 
کاهش می دهد. عالوه بر این، ادبیات پژوهش، معموال رابطه ی مثبتی را بین حجم معامله و نوسان قیمت دارایی نشان 

می دهد. انتظار می رود مالیات بر معامالت مالی با کاهش حجم معامله، موجب کاهش نوسان شود]3[. 
در تعدادی پژوهش نتایجی از افزایش نوسان به دلیل افزایش هزینه معامله بدست آمد. در پژوهش هایی جداگانه 

تاثیر مالیات بر معامالت مالی بر افزایش نوسان در سوئد و امریکا، فرانسه و ژاپن تایید شد]17[. 
 در پژوهش ها نتایجی بدست آمد مبنی بر اینکه مالیات بر معامالت مالی می تواند موجب کاهش و یا افزایش 
نوسان شود، زیرا به تاثیر مالیات بر معامله گران بنیادی یا بر معامله گران اخاللگر بستگی دارد. معامله گران بنیادی 
قیمت دارایی را به سمت ارزش بنیادی آن سوق می دهند درحالی که معامله گران اخاللگر موجب نوسان تصادفی 
می شوند. در صورت حضور بیشتر معامله گران بنیادی در بازار ، نوسان کاهش می یابد و با وجود معامله گران اخاللگر 
نوسان افزایش می یابد. اگر مالیات بر معامالت مالی موجب کاهش رفتارسفته بازی و کاهش معامله گران اخاللگر نسبت 
به معامله گران بنیادی شود آنگاه موجب کاهش نوسان می شود. در پژوهشی شواهدی ارائه شد مبنی بر اینکه در 
بازاری که به دلیل عدم دسترسی به اطالعات مناسب، معامله گران اخاللگر بیشتری وجود دارد، اثر مالیات بر معامالت 
مالی بر کاهش نوسان بازار بیشتر است. اما در بازارهای با تعداد معامله گران بنیادی بیشتر و کارایی اطالعاتی باالتر، 

مالیات بر معامالت مالی موجب افزایش نوسان می شود]20[.   
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5-5-کاهش قیمت دارایی و افزایش هزینه سرمایه
در پژوهشی مدل ساده ای ارائه شد که براساس آن مالیات بر قیمت دارایی، به نرخ مالیات، نرخ گردش معامله و 
نرخ رشد سود تقسیمی بستگی دارد. نتایج،  تاثیر دوره ی نگهداری بر مقدار مالیات بر ارزش دارایی را  با اهمیت نشان 
داد. دارایی های با دوره نگهداری10 سال، حتی برای یک نرخ مالیات بزرگ در حدود 0.5 درصد تنها یک اثر مالیم، 
اولیه دارایی دارد. برای دارایی هایی که به مدت یکسال نگهداری می شوند، 0.5 درصد  بر ارزش  حدود 1.4 درصد 
مالیات بر معامالت مالی موجب کاهش ارزش اولیه دارایی به اندازه 14 درصد می شود. برای دارایی هایی با نرخ گردش 
باالتر، حتی یک مالیات کوچک، ارزش دارایی را به اندازه قابل توجهی کاهش می دهد. برای مثال برای دارایی هایی 
که به مدت 0.10 سال نگهداری می شوند، 0.05 درصد مالیات بر معامالت مالی ارزش را به اندازه 14 درصد کاهش 

می دهد و 0.50 درصد مالیات بر معامالت مالی ارزش را به اندازه 62 درصد کاهش می دهد]3[.    

5-6- اثرات آبشاری و بین بخشی در اقتصاد
در مقایسه با مالیات بر معامالت مالی ، مالیات هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده که بر داده ها و یا نهاده های 
نهایی اقتصاد اعمال می شوند می توانند اثرات آبشاری و بین بخشی کمتری در اقتصاد داشته باشند. البته برای نتیجه 

درآمدی یکسان، مالیات بر ارزش افزوده باید نرخ باالتری داشته باشد]3[.
یکی از دالیل اصلی اعمال مالیات بر معامالت مالی ، تشویق سرمایه گذاران به داشتن چشم انداز بلند مدت و 
داشتن سرمایه پایدار است. اگر تعدادی از معامله گران براساس شایعات و اطالعات بی ارزش معامله کنند این نوع 
معامالت موجب هزینه های اقتصادی می شود و هیچ نقشی در رفاه اجتماعی نخواهد داشت. عالوه بر این بسیاری از 
مدیران شرکت ها از سرمایه گذاری های بلند مدت صرف نظر می کنند و گرایش به سرمایه گذاری های کوتاه مدت و 

استراتژی های کمتر مولد به منظور بهبود ترازنامه در کوتاه مدت خواهند داشت.
افراد سهامدار عالقه ی زیادی برای معامله در قبال کسب سود بیشتر دارند. با اعمال مالیات بر معامالت مالی و 
افزایش هزینه معامله، مدیران صندوق های سرمایه گذاری و کارگزاران کمتر ترغیب به معامالت زاید و کوتاه مدت 
می شوند و بنابراین حالت تعادلی برای تعداد معامالت ایجاد می کند. این اثر مخصوصا برای صندوق های بازنشستگی 

محسوس است. 
مالی  معامالت  بر  مالیات  برآورد کرد که 0.2 درصد  انگلستان در سال 2011  در  پژوهش یک شرکت مشاوره 
می تواند ارزش صندوق های بازنشستگی را بیش از 5 درصد و بازده ساالنه را به اندازه 0.2 درصد کاهش دهد. اگرچه، 
در این برآوردها فرض می شود که معامالت انجام شده توسط مدیران صندوق های بازنشستگی مولد هستند و باعث 
افزایش بازده می شود. اگر مقدار قابل توجهی از معامله این صندوق ها غیر مولد باشد، بخشی از بار مالیاتی می تواند 

با کاهش معامله خنثی شود. 
افزایش و در  طرفداران مالیات بر معامالت مالی استدالل می کنند که بازده بازنشستگی به سادگی هزینه ها را 
واقع امنیت بازنشستگی را کاهش می دهد. در پژوهشی بیان شد که مدیران صندوق های بازنشستگی و خیریه به نفع 
ذینفعان عمل نمی کند اما به جای آن رانت مدیران صندوق را افزایش می دهند. مالیات بر معامالت مالی پیشنهادی 
اتحادیه اروپا از طریق کاهش معامالت سفته بازی کوتاه مدت و تشویق صندوق های آنها برای سرمایه گذاری های 
بازنشستگان کمک می کند. این مساله به صنعت صندوق  بلند مدت تر ، به ترغیبب سرمایه گذاری های امن برای 
بازنشستگی و بازنشستگان سود می رساند. به طور کلی اگرچه، ممکن است صندوق های بازنشستگی نسبت به کاهش 
بازده بر اثر مالیات بر معامالت مالی حساس تر باشند،  مالیات می تواند رفتار معامله ناکارآمد و غیر مولد توسط مدیران 

صندوق را کاهش دهد و به طور غیر مستقیم به معامله گران بازار سود برساند]21[.      

5-7-هزینه های اداری و اجرایی
می توان گفت مالیات بر معامالت مالی هزینه های اداری کمی دارد، زیرا به آسانی می توان آن را محاسبه و جمع 
آوری کرد. اما هزینه ی اجرا و پیاده سازی زیرساخت های مورد نیاز می تواند مقدار قابل توجهی باشد. زیرا حتی اگر 
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مالیات بر معامالت مالی موجب کاهش تعداد معامالت شود ، هنوز هم حجم زیادی از معامالت وجود خواهد داشت 
که باید گزارش و پردازش شود.  

هزینه های اداری البته بستگی به نوع مالیات دارد. کنترل و محاسبه ی معامالت خارج از بورس و معامله اوراق 
مشتقه هزینه ی بیشتری دارد  اما اگر مالیات بر معامله ی مبتنی بر بورس باشد محاسبه ی آن آسان است البته ممکن 

است موجب فرار مالیاتی و خروج از بورس شود.

6- نتایج پژوهش
در این بخش با بیان مقایسه ای از طرح مالیات بر معامالت مالی چند کشور به بیان نتایج پژوهش می پردازیم.

همانطور که در جدول 2 مشاهده می شود نرخ مالیات بر معامله سهام و نرخ مالیات بر معامله اوراق مشتقه در 
انگلستان، سوئد و طرح پیشنهادی هارکین دیفازیو با هم برابراست، در حالی که مالیات بر معامله سهام در فرانسه و 

طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا با نرخ 0.2% بیش از مالیات بر معامله اوراق مشتقه با نرخ 0.01 درصد است . 
ارزش مبنای مالیات هم همانطور که بیان شد یکی از چالش های طرح مالیات بر معامالت مالی است، اگر ارزش 
اسمی مبنا قرار گیرد امکان دستکاری آن به دلیل فرار مالیاتی وجود دارد و اگر ارزش واقعی لحاظ شود چالش تعیین 

جدول 2 . مقایسه ی کلی طرح مالیات بر معامالت مالی در چند کشور

طرح پیشنهادی هارکین سوئدفرانسهانگلستان
طرح پیشنهادی اتحادیه اروپادیفازیو

پایه مالیاتی

×ناشر

××خریدار/ فروشنده

×مکان معامله

نرخهای مالیاتی

0.2 %0.03%2 %0.2 %0.5 %سهام

0.1 %0.03%0.002 – 0.03 %××اوراق بدهی

×××××ارز

0.01 %0.03%2%0.01%0.5 %اوراق مشتقه

ارزش اسمیارزش واقعیارزش اسمیارزش اسمیصرف قیمتارزش مبنای مالیات

آیا فرابورس مشمول 
مالیات است؟

اطالعاتی در 
دسترس نیست

×××××مالیات بر انتشار اولیه

مالیات در بازار ثانویه

بازارسازان مشمول 
اطالعاتی در ××مالیات هستند ؟

××دسترس نیست

اوراق بدهی دولتی 
مشمول اند

××××هماهنگی بین المللی
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ارزش واقعی آن دارایی مالی خواهد بود. بنابراین پیش شرط ها و مقررات الزم برای جلوگیری از پیامدهای لحاظ کردن 
هرکدام باید در طراحی مورد توجه قرار گیرد. 

یکی از مسائلی که در اینجا مورد بررسی قرار نگرفت این است که درآمد حاصل از مالیات بر معامالت مالی صرف 
چه می شود مسئله ای است که باتوجه به هزینه های احتمالی اجرای این طرح باید مورد ارزیابی قرار گیرد.  ازموارد 
پیشنهادی می توان به کمک به جبران هزینه بحران های مالی دولت، کاهش دیگر نرخ های مالیاتی، حفظ و یا توسعه 

برنامه مخارج دولت و کاهش بدهی عمومی اشاره کرد.
یکی از موارد قابل توجه، سیاست های دولت امریکا بر تشویق بنگاه داری به دلیل شفافیت اطالعاتی بیشتر است. 
امریکا متعلق به شرکت ها و تنها 20 درصد مالیات بر درآمد را دارندگان مشاغل تشکیل  80 مالیات بر درآمد در 

می دهد. 
حق تمبر انگلستان 0.45 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال 2000 تشکیل می داد. از سال 2001 
تا 2008، این نرخ بین 0.2 و 0.3 درصد رشد کرد که معادل با ساالنه 44 هزار میلیون تا 65 هزار میلیون دالر است. 
در سال 2006 قبل از بحران مالی ، مالیات بر معامالت مالی، تولید ناخالص داخلی را  0.8 در تایوان ، 0.6 درصد در 

افریقای جنوبی و کمتر از 0.5 درصد در سوئد افزایش داد.
کمیته مشترک مالیاتی در امریکا برآورد کرد که طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان امریکا تقریبا 0.2 درصد تولید 
ناخالص داخلی را افزایش می دهد. بیکر و همکارانش در سال 2009 پیش بینی کردند که طرح مالیات بر معامالت 
مالی پیشنهادی آنها تقریبا 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 2008 را افزایش می دهد حتی اگر مالیات 

موجب کاهش تعداد معامالت به اندازه ی نصف شود]8[.
در پژوهشی نتایجی بدست آمد مبنی بر اینکه یک مالیات بسیار کوچک )درحدود 0.01درصد( بر سهام، اوراق 
قرضه و اوراق مشتقه جهانی  0.3 درصد تولید ناخالص جهانی را افزایش خواهد داد حتی اگر حجم معامالت 40 

درصد کاهش یابد]22[. 
برآورد درآمدی طرح پیشنهادی مجلس نمایندگان امریکا نشان می دهد 0.01 درصد پایه مالیاتی برابر با 185 هزار 
دالر از سال 2016 تا 2025 درآمد را افزایش می دهد که کمتر از 0.1 درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده 
است.  با افزایش ده برابری این نرخ به 0.1 درصد درآمد به اندازه ی 541 هزار دالر و یا در حدود 0.2 درصد تولید 
ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. این افزایش نسبی درآمد ناچیز است زیرا انتظار می رود با افزایش نرخ ، درآمد 
شدیدا کاهش یابد. در واقع اگر نرخ به بیش از 0.5 درصد افزایش یابد، درآمد کمتر از 0.1 درصد نرخ پایه مالیاتی 
خواهد بود.کاهش معامله به دلیل افزایش نرخ مالیات یک کشش 1.5- را نشان می دهد که در پژوهش متسون برای 
تقریبا تمام معامالت فرض می شود]3[. با کاهش هزینه معامالت حجم معامالت در طول زمان افزایش می یابد. با 0.01 
درصد نرخ مالیات در امریکا، حجم معامله تقریبا 24 درصد در ابتدای سال 2016 کاهش یافت اما پیش بینی می شود 
در 10 سال آتی )2025( به اندازه 29 درصد کاهش -یابد. بنابراین نرخ های مالیاتی باالتر موجب کاهش شدیدحجم 
معاالت می شود. براساس انتظارات رفتاری، درآمد در نرخ باالتر از 0.1 درصد بسیار کند افزایش می یابد و در واقع از 
نرخ 0.2 درصد شروع به کاهش می کند. بنابراین حداکثر درآمد ممکن از مالیات بر معامالت مالی در امریکا احتماال 
بیش از 50 هزار میلیون دالر در هر سال نخواهد بود؛ این مبلغ درآمد زیادی نیست اما قابل چشم پوشی هم نیست.1
مالیات بر معامالت مالی در نرخ پایین اما با پایه های مالیاتی گسترده می تواند درآمد قابل توجهی را ایجاد کند. 
از مهمترین اثرات مالیات بر معامالت مالی می توان به پتانسیل کاهش سفته بازی و رانت خواری اشاره کرد که هر دو 
موجب هدر رفت منابع و اثرات سرریز منفی در اقتصاد کالن می شود باتوجه نوسانات بیش از حد درآمدهای نفتی به 

1( براساس گزارش مرکز سیاستگذاری مالیاتی ایاالت متحده امریکا
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1( بانک داده های اقتصادی و مالی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی

دلیل تاثیر سیاست های بین المللی و تحریم ها بر فروش آن، طراحی مناسب پایه ها و نرخ های مالیاتی در 
جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهمیت باالیی برخوردار است، به دلیل اینکه اگر نرخ مالیات 
بر معامالت مالی باال باشد عالوه بر کاهش سفته بازی و معامالت غیرتخصصی ممکن است موجب کاهش 

معامالت مولد نیز باشد.  
اما سوال کلیدی این است که آیا مالیات بر معامالت مالی بهترین گزینه نسبت به دیگر مالیات های بالقوه 

براساس هزینه ها و منافع اقتصادی آن است؟

همانطور که در نمودار 1 مشاهده می شود میزان درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای نفتی در طی یک دهه 
گذشته با یک روند یکنواخت افزایشی رشد داشته در حالی که با توجه به اثر گذاری سیاست های بین المللی رشد 
درآمدهای نفتی روند ثابتی ندارد. مالیات یکی از اجزای اصلی منابع درآمدی دولت را تشکیل می دهد و بر همین 
اساس همه ساله در تهیه الیحه بودجه سعی می شود که سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل افزایش داشته تا 
از این طریق مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی گردد. همانطور که در نمودار 2 نیز نشان داده شده است نسبت 

درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از سال 93 تا کنون درمقایسه با درآمدهای نفتی در حال افزایش است.

نمودار1. مقایسه ای از درآمدهای مالیاتی و نفتی ایران طی سالهای 11396-1387

نمودار2.  نسبت درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی
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مالیات بر معامالت مالی نتنها می تواند موجب کاهش سفته بازی و رانت خواری شود بلکه می 
تواند موجب کاهش معامالت مفید نیز شود. بنابراین همانطور که ممکن است موجب کنترل و مهار نوسان شود 
موجب افزایش نوسان خواهد بود. این نوع مالیات می تواند موجب انحراف در بین کالس های دارایی و صنایع مخالف 
می شود. به نظر می رسد این نوع مالیات در بلند مدت ، هدف درستی نباشد و بار اضافی در بخش مالی باشد که 
منجر به رکود شدید می شود. اگر قصد این باشد که بخش مالی دین خود را به دولت بپردازد مالیات بر ارزش افزوده 

نسبت به مالیات بر معامالت مالی موثر تر خواهند بود.  
البته مقایسه مالیات بر معامالت مالی با مالیات بر درآمد و یا مصرف درست نیست. هزینه یک مالیات بر معامالت 

مالی که به خوبی طراحی شده کمتر از افزایش مالیات بر درآمد شرکت و یا درآمد اشخاص است. 
باتوجه به سیاست تشویق سرمایه گذاری در بازار سرمایه، نرخ مناسب باید نرخی باشد که جذابیت بازار را کاهش 
ندهد و موجب کاهش سرمایه گذاری افراد متخصص نشود. عالوه بر این حذف کامل این نوع مالیات به معنی هزینه 

دولت و صرف نظر کردن از بخشی از درآمد بالقوه است.
بازارسازها،   قبال از تعیین نرخ مناسب و بازنگری در طراحی مالیات بر معامالت مالی در بورس تهران، تعیین 
تفکیک معامالت بنیادی از معامالت اخاللگر و در نهایت تعیین حدآستانه این نرخ الزم است. باید بزرگی بورس تهران 
در تناسب با بزرگی اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تشخیص توسعه بازار باید سیاست های تشویقی 

مورد توجه قرار گیرد. 
ابزار ایده آل برای اندازه گیری اثرات کارایی مالیات بر معامالت مالی یک مدل تعادل عمومی اقتصادی است که 
شامل بازارهای مالی است که در آن معامله گران بنیادی ، معامله گران اخاللگر، رفتار رانت خواری و نهادهای مالی 
با الزامات ذخیره و شرکت ها و خانواده هایی که عرضه و تقاضاکنندگان سرمایه هستند به خوبی مشخص شده باشد. 

بنابراین بر این اساس می توان پژوهش های گسترده ای را درآینده انجام داد.  
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بررسی اثر اختالف بین استانداردهای حسابداری 
با قوانین مالیاتی بر گزارشگری مالی

رزگار طالبپور اصل2حسین جهانگیری  کلوری1

چکیده
طبق قوانین و مقررات مالیاتی، در تعیین و محاسبه درآمد مؤدیان مالیاتی تنها هزینه های قابل کسر هستند که 
از آن ها تحت عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی یاد می شود. معموالً در کشورهای مختلف قوانین و مقررات مالیاتی 
استانداردهای  از اصول و  این شرایط می تواند متفاوت  برای پذیرش یک هزینه در نظر می گیرند  را  شرایط خاصی 
پذیرفته شده حسابداری در آن کشور باشد، زیرا اهداف گزارشگری مالی طبق قوانین و مقررات مالیاتی متفاوت از اصول 
و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است. بر همین اساس در پژوهش حاضر محقق با توزیع 48 پرسشنامه در بین 
کارشناسان امور مالیاتی در استان تهران و حسابداران رسمی، به دنبال بررسی و مقایسه هزینه های قابل قبول مالیاتی 
و هزینه ها طبق استانداردهای حسابداری و ارزیابی تأثیر این تفاوت ها بر صورت های مالی در بین این دو مبنا است. 
تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که اختالف در محاسبه استهالک دارایی های نامشهود، اختالف در استهالک سرقفلی، 
محاسبه  در  اختالف  تجدید سرمایه گذاری،  از  ناشی  زیان  و  ارزش سرمایه گذاری  کاهش  زیان  محاسبه  در  اختالف 
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، اختالف در هزینه های قبل از بهره برداری، اختالف در زیان قراردادهای بلندمدت، 
اختالف در تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، اختالف در تسعیر ارز، اختالف در تغییر در برآوردهای حسابداری، اختالف 
در رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، اختالف در عملیات متوقف شده، اختالف در قاعده اقل بهای تمام شده 
و اختالف در مخارج تأمین مالی در بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری بر صورت های مالی 
در  اختالف  مشهود،  دارایی های  استهالک  محاسبه  در  اختالف  که  می دهند  نشان  نتایج  همچنین  است.  معنی دار 
زیان ضایعات غیرعادی و اختالف در شناخت درآمدهای عملیاتی در بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای 

حسابداری بر صورت های مالی معنی دار نیست.

واژگان کلیدی: گزارشگری مالی، قوانین مالیاتی، هزینه های قابل قبول مالیاتی و استانداردهای حسابداری.

amar1381_1382@yahoo. -1( کارشناس ارشد حسابداری- حسابرس ارشد مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران- شهریار شهرک اداری
.09122971239 -com

 09352622056 -rezgartalebpour@yahoo.com -2( کارشناس ارشد حسابداری -حسابرس ارشد دیوان محاسبات عمومی کشور- تهران بلوار کردستان
)نویسنده مسئول



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

589  

1- مقدمه
فراهم  را  تصمیم گیری  برای  استفاده کنندگان  موردنیاز  اطالعات  که  است  اطالعاتی  سیستم  یک  حسابداری 
می نماید. بخش عمده اطالعات مالی تهیه شده توسط سیستم حسابداری را صورت های مالی اساسی تشکیل می دهند. 
یکی از گروه های استفاده کننده از این اطالعات، دولت است که با مقاصد مالیاتی عماًل این اطالعات را بکار می گیرد. 
وجود اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن تصمیم گیری مالیاتی است. این اطالعات بایستی از منابع مختلف و 
قابل اعتماد استخراج و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. در قوانین مالیاتی منبع استخراج اطالعات مالی دفاتر قانونی 
و مطلوبیت آن منوط به رعایت استانداردهای حسابداری حاکم و راهبر کشور است. بر طبق ماده 95 قانون مالیات های 
مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی را برای تشخیص سود مشمول مالیات نگهداری کنند 
و همچنین آن دسته از صاحبان مشاغلی که به موجب قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه 
و کل موضوع قانون تجارت می باشند، باید دفاتر، اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول، موازین و استانداردهای 

پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند )بیگ پور، 1385(.
سود حسابداری که ناشی از عملیات مالی واحد انتفاعی و همچنین تعامل رویه های حسابداری با استانداردهای 
به دریافت مالیات جهت  اقدام  این عملکرد  بر اساس  بوده که دولت  بنگاه ها  حسابداری است، نشان دهنده عملکرد 
تأمین هزینه های عمومی دولت و اجرای حکمرانی خود می نماید. استانداردهای حسابداری بر اساس اصول و مبانی و 
مفروضات مبنایی حسابداری برقرارشده است که تا حدودی متناسب با شرایط داخلی اقتصادی، اجتماعی و محیطی 
به گونه ای  را  مالیات  درآمدهای مشمول  مالیاتی،  قوانین  اعمال  از طریق  مالیات  دیگر  در طرف  است.  اقتصادی  هر 
مشخص می نماید که موردنظر قانون گذاران هر حکومتی باشد لذا سود حسابداری بر مبنای اصول و مبنای نظری 
حسابداری و سود مالیاتی بر مبنای قوانین مالیاتی دارای تفاوت و اختالفاتی هستند که منجر به بروز مشکالتی در تهیه 
و تنظیم درآمدهای مشمول مالیات، وصول مالیات و همچنین کارایی نظام حسابداری و مالیاتی شده است )فضل زاده 
و نجفی، 1392(. با توجه به وجود اختالف بین قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری، بررسی تأثیر این تفاوت ها 

بر صورت های مالی هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد.

2- چهارچوب نظری
اخذ مالیات از دیرباز برای دولت ها امری اجتناب ناپذیر بوده است تا آنجا که می توان گفت هر دولتی در هر برهه 
از زمان، به منظور رفع نیازهای جامعه تحت حاکمیتش، به انحاءمختلف اقدام به وصول مالیات از مردم نموده و اکنون 
نیز تعیین و وصول مالیات، بااهمیت بیش از گذشته مدنظر متولیان امور می باشد. مالیات درعین حال که باید آن را 
فی الواقع از ضروریات مربوط به بقاء کشور و دولت به شمار آورد، همواره مورد بروز تضاد و کشمکش بین مؤدیان و 

مأموران مالیاتی و یا به عبارت دیگر بین مردم و دولت بوده و هست.
طبق قوانین و مقررات مالیاتی، در تعیین و محاسبه درآمد مؤدی تنها هزینه های قابل کسر هستند که از آن ها 
تحت عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی یاد می شود. معموالً در کشورهای مختلف قوانین و مقررات مالیاتی شرایط 
استانداردهای  و  از اصول  این شرایط می تواند متفاوت  بودن یک هزینه در نظر می گیرند که  قبول  برای  را  خاصی 
پذیرفته شده حسابداری در آن کشور باشد، زیرا اهداف گزارشگری مالی طبق قوانین و مقررات مالیاتی متفاوت از اصول 
و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است )نیازپور و همکاران، 1393(. به عنوان مثال ممکن است یک پرداختی 
ازنظر اصول و استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه دوره تلقی شود ولی در نظام مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول 
مالیاتی در نظر گرفته نشود. همین موضوع باعث ایجاد شکاف میان قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استانداردهای 
حسابداری می گردد که در برخی موارد موجبات ایجاد تنش میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان را فراهم می سازد. 
عده ای معتقدند عدم هماهنگی میان قوانین و مقررات مالیاتی با اصول و استانداردهای حسابداری امری عادی تلقی 
می گردد، اما برخی معتقدند هر چه شکاف میان این دو زیاد باشد ازیک طرف باعث کاهش کارایی سازمان مالیاتی 
شده و از طرف دیگر با ایجاد نارضایتی مؤدیان، اثر منفی بر تمکین مالیاتی خواهد شد. ازاین رو، مطالعه و پژوهش 
در خصوص ویژگی های هزینه های قابل قبول مالیاتی و شیوه های رفع تضاد میان قوانین و مقررات مالیاتی با اصول 
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برداشته  در  مالیاتی  امور  سازمان  برای  را  مثبتی  آثار  می تواند  حسابداری  پذیرفته شده  استانداردهای  و 
باشد. تشخیص )رد یا قبول( این گونه هزینه ها توسط مأمورین مالیاتی برحسب مواد 147 الی 151 قانون 
مالیات های مستقیم صورت می گیرد. موارد اختالف مابین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی به 

شرح ذیل می باشند )فضل زاده و نجفی، 1392(.
اختالف نظر در خصوص روش استهالک، مبنای استهالک بین استانداردها و قانون مالیات های   .1

مستقیم و همچنین عدم لحاظ استهالک دارایی های نامشهود و استهالک سرقفلی به عنوان بخشی از هزینه های 
قابل قبول مالیاتی

از  به عنوان بخشی  تجدید سرمایه گذاری  از  ناشی  زیان  و  ارزش سرمایه گذاری ها  زیان کاهش  لحاظ  عدم   .2
هزینه های قابل قبول مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم

اختالف نظر بین استانداردهای حسابداری و قانون مالیاتی مستقیم بر سر چگونگی شناسایی ذخیره مطالبات   .3
مشکوک الوصول و لحاظ نمودن هزینه های مطالبات مشکوک الوصول

اختالف نظر در خصوص هزینه های شرکت های قبل از بهره برداری و روش استهالک مخارج قبل از بهره برداری  .4
عدم قبول زیان برآوردی قراردادهای بلندمدت به عنوان بخشی از هزینه های قابل قبول مالیاتی  .5

اختالف نظر در خصوص ضایعات غیرعادی و هزینه های ناشی از آن  .6
عدم قبول زیان )هزینه( کاهش ارزش موجودی ها به عنوان بخشی از هزینه های قابل قبول مالیاتی  .7

اختالف نظر در خصوص پرداخت های انجام شده طبق قوانین بودجه ساالنه کشور  .8
اختالف نظر در خصوص تحقق زمان شناخت درآمدهای عملیاتی  .9

اختالف نظر در خصوص شناسایی زیان ناشی از تسعیر ارز  .10
عدم قبول هزینه های ناشی از تغییر در برآوردهای حسابداری به عنوان بخشی از هزینه های قابل قبول مالیاتی  .11
عدم قبول هزینه های ناشی از رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه به عنوان بخشی از هزینه هزینه های   .12

قابل قبول مالیاتی
عدم قبول زیان عملیات متوقف شده عدم قبول به عنوان بخشی از هزینه های قابل قبول مالیاتی  .13

اختالف نظر در خصوص مخارج تأمین مالی به عنوان بخشی از هزینه های قابل قبول مالیاتی  .14
بنابراین با توجه به تفاوت های ارائه شده در 14 مورد فوق الذکر، تفاوت مابین استانداردهای حسابداری و قوانین 
مالیاتی در باب هزینه ها موجب تفاوت درآمد ابرازی و مالیات تشخیصی توسط ادارات مالیاتی و موجب نارضایتی و 
اعتراض مؤدیان مالیاتی شده و این اعتراضات باعث اطاله رسیدگی و در برخی مواقع ارجاع پرونده به هیئت های حل 

اختالف خواهد شد که در نهایت منجر به تأخیر در به قطعیت رساندن مالیات ها و وصول آن می گردد.
اختالف فوق باعث می گردد که شکل ارائه و محتوای اطالعاتی صورت های مالی نیز تحت تأثیر قرار بگیرد به گونه ای 
ارائه اطالعات در صورت های مالی بر اساس  که متناسب ترین اطالعات برای استفاده کننده آن تهیه و آماده گردد. 
استانداردهای حسابداری باعث می شود که این اطالعات کاماًل هم راستا با قوانین مالیاتی نباشد و همچنین تهیه و 
ارائه صورت های مالیاتی هم راستا را قوانین مالیاتی نیز منجر به ایجاد مغایرت هایی با استانداردهای حسابداری می شود 
استانداردهای  بین  انتخاب  واحدهایی که  در  مالی بخصوص  تفاوت هایی در صورت های  ایجاد  باعث  این مسئله  که 
حسابداری و قوانین مالیاتی اختیاری است، می گردد )نیازپور و همکاران، 1393(. بر همین اساس و با توجه به وجود 
اختالف های عمده بین هزینه های بر اساس قوانین مالیاتی و همچنین هزینه های بر اساس استاندارهای حسابداری، 
در تحقیق حاضر پژوهشگر به دنبال بررسی و تفاوت های بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی بر صورت های 

مالی می باشد.

3- پیشینه موضوع
بحری ثالث و درویش نژاد شیروانی )1395( در پژوهشی به بررسی رابطه اختالف میان سود حسابداری و سود 
مبتنی بر قوانین مالیاتی با رشد و پایداری سود با تأکید بر نوع صنعت پرداختند. جامعـه آمـاری کلیـه شـرکت های 
بررسـی  برای  و  می باشد  سیسـتماتیک  حذفی  به صورت  نمونه گیری  روش  و  غربی  آذربایجان  اسـتان  در  مسـتقر 
فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون غیرخطی انتقال مالیـم تابلـوی PSTR برای 80 شرکت در دوره زمانی 1387 
لغایت 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است کـه تأثیر اختالف بین سود حسابداری و سود مبتنی 
بر قوانین مالیات بر تغییـرات آتـی سـود قبـل از مالیـات در صنایع مختلـف متفـاوت اسـت و تأثیر این اختالف بر 
پایـداری سـود فقـط در صنایـع مـواد غذایی و کانی غیرفلزی منفی و معنـادار بـوده و تأثیر آن در سـایر صنایـع 

اسـتان آذربایجان غربی در سـطح پایینـی قرار دارد.
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فضل زاده و نجفی )1392( در تحقیقی به بررسی تفاوت درآمد مشمول مالیات طبق گزارش حسابرسی 
مالیاتی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی اداره امور مالیاتی پرداختند. نتایج تحلیل آن ها در خصوص 108 
گزارش حسابرسی مالیاتی طی سال های 1383 لغایت 1386 مشخص نمود که بین درآمد مشمول مالیات 
امور مالیاتی تفاوت معنی داری  اداره  طبق گزارش حسابرسی مالیاتی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی 
وجود دارد و عواملی مانند ابهام در متن قانون و بخشنامه های مالیاتی، نحوه محاسبه هزینه ها، معافیت های مقرر 
و تعدیالت سنواتی در ایجاد این تفاوت تأثیر دارند. خانی و همکاران )1391( در پژوهش خود تحت عنوان تأثیر 
رعایت آیین رفتار حرفه ای بر کاهش تضاد منافع حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 قانون مالیات های مستقیم 
بیان نموده اند که در صورت مردود شدن دفاتر، اختالف بین سود ابرازی قطعی بسیار بیشتر از اختالف بین سود ابرازی 

قطعی در حالت قبولی دفاتر می باشد.
بیابانی و فاضلی )1389( در مقاله ای به بررسی تفسیرپذیر بودن ماده 148 ق.م.م. )هزینه های قابل قبول مالیاتی( 
در فرآیند حسابرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات پرداختند. در این تحقیق بر اساس مصاحبه های 
اکتشافی انجام شده، پرسشنامه تحقیق تنظیم و در بین دو گروه ممیزان مالیاتی و حسابداران رسمی توزیع گردید. 
قانون   148 ماده  از  مالیاتی  ممیزین  و  مستقل  برداشت های حسابداران  و  تفسیر  بین  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج 
مالیات های مستقیم اختالف معناداری وجود دارد. امیری و محمدی )1388( به بررسی علل انحراف درآمد مشمول 
مالیات، طبق گزارش حسابرسی مالیاتی و درآمد مشمول مالیات قطعی شده پرداخت که نتایج تحقیق حاکی از آن 
است که عواملی مانند آگاهی مأموران مالیاتی و حسابرسان، نوع رسیدگی آن ها و احساس مسئولیت آن ها در ایجاد 

این انحراف تأثیر دارند.
عرب مازار و آیت )1387( در مقاله ای تحت عنوان »برآورد ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات در ایران« به بررسی 
ظرفیت مالیاتی بالقوه ایران پرداخته اند. در این مقاله تالش شده است تا با ارائه تعریفی مشخص از ظرفیت بالقوه 
اقتصادی مالیات، عوامل اثرگذار بر آن از ابعاد مختلف موردبررسی قرار گیرد. پس از مرور ادبیات موضوع و مطالعات 
انجام شده در سطح بین المللی، ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات کشور در چارچوب یک مدل پانل و بر اساس اطالعات 
20 کشور جهان برای دوره 2000-1998 برآورد شده است. نتایج مدل نشان می دهد که در دوره مذکور متوسط 
ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات در کشور )بدون احتساب پرداختی بیمه های اجتماعی( حدود 12/3 درصد بوده است 
که در مقایسه با متوسط عملکرد نظام مالیاتی کشور در این دوره )7/1( درصد، بسیار باال است. همچنین نتایج این 
مطالعه نشان می دهد که شاخص تالش مالیاتی کشورمان در این دوره حدود 58 درصد بوده است. شمس اله زاده و 
ذکوری )1387( در پژوهشی با عنوان شناسایی علل اختالف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات 

قطعی اشخاص حقوقی، علت این اختالف را مغایرت در استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی بیان می کند.
گردانی و همکاران )1386( به بررسی نقش جامعه حسابداران رسمی در نظام مالیاتی ایران پرداختند که در این 
تحقیق تأثیر اجرای حسابرسی مالیاتی بر میزان فاصله بین مالیات تشخیصی و قطعی و همچنین میزان تأثیر اجرای 
حسابرسی مالیاتی بر اختالف مالیاتی بین مؤدیان و ادارات امور مالیاتی موردبررسی قرارگرفته که یافته های تحقیق 
عبارت اند از: 1-فاصله بین مالیات ابرازی- تشخیصی در قبل و بعد از اجرای ماده 212 ق.م.م تفاوت معنی داری ندارد، 
2- فاصله بین مالیات تشخیصی-قطعی در قبل و بعد از اجرای ماده 212 ق.م.م تفاوت معنی داری ندارد، 3- شکاف 
حسابرسان  توسط  تعیین شده  مالیات  بافاصله  ق.م.م   212 ماده  اجرای  از  بعد  و  قبل  در  تشخیصی-قطعی  مالیات 
مالیاتی-قطعی بعد از اجرای ماده 212 ق.م.م تفاوت دارد ولی فاصله مالیات تشخیصی- قطعی قبل و بعد از اجرای 

ماده 212 ق.م.م تفاوتی ندارد و 4- تعداد اعتراض مالیاتی قبل و بعد از اجرای ماده 212 ق.م.م تفاوت دارد.
تحقیق  این  در  که  پرداخت  استانداردهای حسابرسی  و  مالیاتی  بررسی حسابرسی  به   )1385( احمدی  شمس 
معیارهای حسابرسی مالیاتی را موردنقد قرارداد. در حسابرسی مالیاتی ظاهراً ادعا، اظهارنامه مالیاتی است و ضوابطی 
که این ادعا باید با آن مقایسه شود قانون مالیات مستقیم و بخشنامه های مالیاتی است اما ازآنجاکه نتیجه رسیدگی 
به صورت تشخیص مالیات بیان می شود و نه اظهارنظر، با مفهوم حسابرسی و حسابرسی صورت های مالی انطباق ندارد 
و مشخص نیست که آیا استانداردهای حسابرسی بر این فرآیند حاکم است یا استانداردهای اعتباربخشی؟ حسابرسان 
در گزارش حسابرسی مالیاتی موجود که توسط سازمان امور مالیاتی تأدیه شده است مکلف شده اند تا درآمد مشمول 
مالیات مؤدی را تعیین کنند؛ اما در هیچ کدام از انواع گزارش های حسابرسی و یا اعتبار دهی موردادعا تائید یا تعیین 

نمی شود.
بیگ پور )1385( مشکالت موجود در اجرای موفق ماده 212 قانون مالیات های مستقیم را موردبررسی قرارداد 
و منشأ ابهام و اشکال در اجرای ماده 212 ق.م.م را ناشی از عوامل زیر دانست: 1- برداشت های متفاوت از مفاد ماده 
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برخی  ناآگاهی  مالیاتی، 3-  مقررات  و  قانون  و  استانداردهای حسابداری  بین  موجود  مغایرت   -2 ،212
حسابداران رسمی از قوانین و مقررات مالیاتی و 4- نبود ضمانت اجرایی قانونی و کوتاهی متولیان ذی ربط 

در برخورد با تخلفات.
فیض )1385( به بررسی مشکالت اجرایی تبصره یک ماده 272 ق.م.م مصوب 1380/11/27 درباره 

این  به  و  پرداخت  راهکارها  تبیین  و  مالیات  مشمول  درآمد  تعیین  در  رسمی  حسابداران  خدمات  از  استفاده 
نتیجه رسید که مؤدیان مالیاتی استفاده از خدمات حسابداران رسمی در تعیین درآمد مشمول مالیات را با توجه به 
دگرگونی های جهانی اجتناب ناپذیر دانسته و در مقابل کارشناسان مالیاتی این مهم را اجتناب ناپذیر نمی دانند. بهرامی 
)1385( به بررسی میزان کارایی مالیاتی قبل و بعد از اجرای ماده 272 ق.م.م در اداره کل مالیات بر شرکت های 
بیانگر این مطلب است که اجرای ماده 272 ق.م.م باعث اجرای صحیح  یافته های تحقیق فوق  تهران پرداخت که 
قوانین مالیاتی و سبب افزایش درآمدهای مالیاتی نشده ولیکن باعث تسریع در قطعیت و وصول و افزایش خود اظهاری 

مؤدیان مالیاتی می شود.
یعقوب نژاد )1382( به بررسی تأثیر رسیدگی پرونده های مالیاتی توسط مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی 
بر شاخص های مالیاتی در عملکرد سال 1380 در اداره کل امور مالیاتی مشهد پرداخت که یافته های تحقیق عبارت اند 
از: 1-رسیدگی مالیاتی عملکرد 1380 اشخاص حقوقی در اداره کل امور مالیاتی مشهد توسط مؤسسات عضو جامعه 
مالیاتی  2-رسیدگی  است.  نشده  مالیاتی  درآمدهای  افزایش  باعث  قبل  سال های  با  مقایسه  در  رسمی  حسابداران 
عملکرد 1380 اشخاص حقوقی در اداره کل امور مالیاتی مشهد توسط شرکت های عضو جامعه حسابداران رسمی 
باعث افزایش فرهنگ مالیاتی ( تمکین، خود اظهاری( شده است و 3- فرهنگ مالیاتی موجود مؤدیان مالیاتی پایین تر 

از حد متوسط بوده و قابل قبول نیست.
سیمون )2005( در خصوص اختالف بین سود ناشی از استانداردهای حسابداری و سود ناشی از قوانین مالیاتی 
نشان داد که اگر یک روش منفرد حسابداری برای مالیات و گزارش دهی مالی وجود داشته باشد، ازیک طرف، فشار 
مالیات بندی کاهش می یابد، ممکن  دیگر،  از سوی  و  یابد  افزایش  بازار  برای  گزارش  قابل  تا سودهای  وارد می آید 
از سیستم های  به دست آمده  نتایج  به  ایجاد گردد و نسبت  تعادل سالم  نوعی  تا  تعادل همدیگر شوند  است موجب 
جداگانه، عملکردی نزدیک تر به سود واقعی ارائه می گردد. همچنین ایشان بیان نمود که پایه و اساس دیدگاه کسانی 
که حساب های دفتری و حساب های مالیاتی را باهم منطبق می سازند، ایجاد تعریفی یکسان از سود و نمایش سود 
اقتصادی واقعی است، به گونه ای که اختالفات بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی به سودهای اقتصادی 

واقعی مجزایی منتهی نگردند.
توماس و آلفرد )1998( بیان نمود که تطبیق سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می تواند موجب اصالح و 
ارتقای سیستم مالیات، کاهش هزینه های تمکین یا پرداخت مالیات و افزایش سطوح تمکین مالیات و نیز به وجود 
آمدن فرصت های بهتر جهت نظارت شود. نتایج ایشان نشان داد که کاهش اختالفات بین استانداردهای حسابداری و 

قوانین مالیاتی می تواند تطبیق بین سود حسابداری و سود مالیاتی را انجام دهد.
4- فرضیه های تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش تأثیر تفاوت های بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی بر صورت های 
مالی می باشد لذا مسئله اصلی ارزیابی این واقعیت می باشد که آیا میزان تفاوتی که در بین استانداردهای حسابداری 
و قوانین مالیاتی وجود دارد بر صورت های مالی تأثیرگذار می باشد یا خیر؟ لذا با توجه به اهداف مشخص شده و در 

راستای دستیابی به پاسخی برای سؤال ارائه شده، فرضیات زیر از طرف پژوهشگر تبیین گردید.
فرضیه اصلی:

تفاوت بین هزینه های قابل قبول مالیاتی و هزینه ها طبق استانداردهای حسابداری، بر تهیه صورت های مالی تأثیر 
معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:

تفاوت در محاسبه استهالک دارایی ثابت بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری، بر تهیه   .1
صورت های مالی تأثیر معنی داری وجود دارد.

تفاوت در محاسبه استهالک دارایی های نامشهود بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری،   .2
بر تهیه صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.

تفاوت در روش های استهالک سرقفلی بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری، بر تهیه   .3
صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.
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قانون  بین  سرمایه گذاری  تجدید  از  ناشی  زیان  و  سرمایه گذاری  ارزش  کاهش  زیان  محاسبه  در  تفاوت   .4
مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری، بر تهیه صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.

استانداردهای  و  مستقیم  مالیات های  قانون  بین  الوصول  مشکوک  مطالبات  ذخیره  محاسبه  در  تفاوت   .5
حسابداری، بر تهیه صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.

تفاوت در اعمال هزینه های قبل از بهره برداری بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری،   .6
بر تهیه صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.

تفاوت در محاسبه زیان قراردادهای بلندمدت بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری، بر   .7
تهیه صورت های مالی معنی داری دارد.

تفاوت در محاسبه زیان ضایعات غیرعادی بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری، بر   .8
تهیه صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.

تهیه  بر  حسابداری،  استانداردهای  و  مستقیم  مالیات های  قانون  بین  ارزیابی  تجدید  محاسبه  در  تفاوت   .9
صورت های مالی تأثیر معنی داری وجود دارد.

تفاوت در زمان شناخت درآمدهای عملیاتی بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری، بر   .10
تهیه صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.

تفاوت در تسعیر ارز بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری، بر تهیه صورت های مالی   .11
تأثیر معنی داری دارد.

تفاوت در اعمال تغییر در برآوردهای حسابداری بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری،   .12
بر تهیه صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.

تفاوت در اعمال رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای   .13
حسابداری، بر تهیه صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.

تفاوت در اعمال عملیات متوقف شده بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری، بر تهیه   .14
صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.

تفاوت در اعمال قاعده اقل بهای تمام شده بین قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری، بر   .15
تهیه صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.

بر تهیه  قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری،  اعمال مخارج تأمین مالی بین  تفاوت در   .16
صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.

5-روش شناسی و تجزیه وتحلیل فرضیه ها
جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند که پژوهشگر 
مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. نمونه آماری تعداد افراد انتخاب شده از جامعه می باشد 
داده  تعمیم  جامعه  به  نتایج  نهایت  در  و  می گیرد  قرار  تجزیه وتحلیل  مورد  و  آن ها جمع آوری شده  از  اطالعات  که 
و  تهران  استان  در  مالیاتی  امور  کارشناسان  از  است  عبارت  جامعه  حاضر  پژوهش  در  )منصورفر، 1385(.  می شود 
حسابداران رسمی می باشد که تعداد 48 نفر از آن ها طی پرسشنامه ای مورد سؤال قرار گرفتند و تأثیر تفاوت های بین 

استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی بر صورت های مالی از آن ها پرسش گردید.
پرسشنامه طراحی شده برای پاسخگویی به فرضیات اول تا شانزدهم، به تعداد 22 سؤال می باشد. این پرسشنامه در 
دو بخش طراحی شده است. بخش اول اطالعات مرتبط با جمعیت شناسی پرسش شوندگان را مورد ارزیابی قرار می دهد 
و بخش دوم به بررسی فرضیات تحقیق می پردازد. لذا 5 سؤال اول پرسشنامه مرتبط با اطالعات جمعیت شناختی بوده 

و مابقی سؤاالت مرتبط با ارزیابی فرضیه های پژوهش می باشند.
5-1- تجزیه وتحلیل پرسشنامه

تحصیالت، سن،  کار،  سابقه  میزان  مالک هایی چون  اساس  بر  حاضر  تحقیق  پرسش شوندگان  وضعیت  خالصه 
جنسیت و پست سازمانی در قالب جدول ذیل منعکس می باشد:
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جدول )1(: توزیع فراوانی و وضعیت جمعیت شناسی پرسش شوندگان تحقیق

جدول )2(: خالصه پاسخ های دریافتی از پرسش شوندگان

توزیع فراوانی و خالصه پاسخ های دریافتی برای سؤاالت پرسشنامه توزیع شده به صورت زیر می باشد:

درصد فراوانیمقطع تحصیلینوع شاخص
درصد فراوانیمقطع تحصیلینوع شاخصفراوانی تجمعیفراوانی

فراوانی تجمعیفراوانی

سطح تحصیالت

000دیپلم

پست سازمانی

24.174.17مدیرکل

918.7522.92رئیس اداره000فوق دیپلم

2756.2579.17کارشناس ارشد3164.5864.58لیسانس
فوق لیسانس و 

918.7597.92کارشناس1735.42100باالتر

سابقه کاری

12.08100کمك کارشناس714.5814.58زیر 2 سال

0014.58بین 2 تا 5 سال

سابقه کاری

000کمتر از 20 سال

1531.2531.25بین 21 تا 30 سال36.2520.83بین 6 تا 9 سال
2858.3389.58بین 31 تا 40 سال612.533.33بین 10 تا 15 سال

510.42100بین 41 تا 50 سال152552.05885.42 سال به باال

جنسیت
1531.2531.25زن

باالتر از 50 سال
0

0100.00%
3368.75100مرد

اختالف بین استاندارد و قوانین مالیاتیفرضیهسئوال 

کاماًل موافقمنظری ندارممخالفمکاماًل مخالف
موافقم

صد
در

صد
در

صد
در

صد
در

صد
در

%8.3%18.8%27.1%37.5%8.3استهالک دارایی های مشهوداول1

2-1
دوم

%10.4%27.1%33.3%25.0%4.2استهالک دارایی های نامشهود

%8.3%25.0%31.3%29.2%6.3استهالک دارایی های نامشهود2-2

%12.5%27.1%22.9%31.3%6.3استهالک سرقفلیسوم3

%10.4%29.2%31.3%25.0%4.2زیان ناشی از کاهش ارزش و تجدید ارزیابی سرمایه گذاریچهارم4

%8.3%33.3%29.2%22.9%6.3محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصولپنجم5

%16.7%27.1%14.6%37.5%4.2هزینه های قبل از بهره برداریششم6

%16.7%25.0%22.9%27.1%8.3زیان قراردادهای بلندمدتهفتم7

%12.5%25.0%22.9%29.2%10.4زیان ضایعات غیرعادیهشتم8

%12.5%31.3%16.7%33.3%6.3تجدید ارزیابی دارایی مشهودنهم9

%10.4%22.9%25.0%31.3%10.4شناخت درآمدهای عملیاتیدهم10

%14.6%25.0%20.8%31.3%8.3تسعیر ارزیازدهم11

%14.6%31.3%29.2%22.9%2.1تغییر در برآوردهای حسابداریدوازدهم12

%16.7%22.9%29.2%25.0%6.3رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامهسیزدهم13

%12.5%22.9%35.4%25.0%4.2عملیات متوقف شدهچهاردهم14

%14.6%31.3%29.2%18.8%6.3قاعده اقل بهای تمام شدهپانزدهم15

%12.5%29.2%20.8%25.0%12.5مخارج تأمین مالیشانزدهم16
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5-2- ارزیابی فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی تحقیق بیان می کند که، اختالف های بین هزینه های قابل قبول مالیاتی و هزینه ها طبق 
استانداردهای حسابداری، بر تهیه صورت های مالی تأثیر معنی داری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه 
پژوهشگر شانزده نوع اختالف بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی را ارزیابی نموده است که نتایج 

حاصل از ارزیابی پرسشنامه توزیع شده به تفکیک هر اختالف به صورت زیر می باشند:

و  استانداردهای حسابداری  بین  اختالف  در خصوص  داده شده  پاسخ های  میانگین  که  نشان می دهد  نتایج  این 
قوانین مالیاتی درزمینه استهالک دارایی های مشهود، زیان ضایعات غیرعادی و شناخت درآمدهای عملیاتی کمتر از 
متوسط می باشد و لذا عمده پاسخ دهندگان معتقدند که اختالف درزمینه استهالک دارایی های مشهود، زیان ضایعات 

غیرعادی و شناخت درآمدهای عملیاتی بر صورت های مالی تأثیرگذار نمی باشند.
همچنین میانگین پاسخ های داده شده در خصوص اختالف بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی درزمینه 
مطالبات  ذخیره  محاسبه  سرمایه گذاری،  ارزش  کاهش  زیان  سرقفلی،  استهالک  نامشهود،  دارایی های  استهالک 
مشکوک الوصول، هزینه های قبل از بهره برداری، زیان قراردادهای بلندمدت، تجدید ارزیابی دارایی مشهود، تسعیر 
ارز، تغییر در برآوردهای حسابداری، رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، عملیات متوقف شده، قاعده اقل بهای 
تمام شده و مخارج تأمین مالی بیشتر از متوسط است درنتیجه عمده پاسخ دهندگان معتقدند که اختالف درزمینه  
استهالک دارایی های نامشهود، استهالک سرقفلی، زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری، محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک 
الوصول، هزینه های قبل از بهره برداری، زیان قراردادهای بلندمدت، تجدید ارزیابی دارایی مشهود، تسعیر ارز، تغییر 
در برآوردهای حسابداری، رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، عملیات متوقف شده، قاعده اقل بهای تمام شده و 

مخارج تأمین مالی بر صورت های مالی تأثیر معنی داری دارد.
بر  مالیاتی  قوانین  و  حسابداری  استانداردهای  بین  اختالف های  تأثیر  سنجش  و  بیان شده  ادعای  آزمون  جهت 
صورت های مالی، از آزمون t استیودنت استفاده شده، که نتایج حاصل به تفکیک هر نوع اختالف به صورت زیر می باشند:

جدول )3(: خالصه نتایج پرسشنامه

تعداد نوع اختالف بین استاندارد و قوانین مالیاتیفرضیه
انحراف میانهمیانگینپاسخ

نتیجه گیریاستاندارد

میانگین کمتر از 3 می باشد482.81231.104استهالک دارایی های مشهوداول

میانگین بیش از 3 می باشد963.0731.058استهالک دارایی های نامشهوددوم

میانگین بیش از 3 می باشد483.08331.164استهالک سرقفلیسوم

میانگین بیشتر از 3 می باشد483.1631.059زیان ناشی از کاهش ارزش و تجدید ارزیابی سرمایه گذاریچهارم

میانگین بیش از 3 می باشد483.14531.072محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصولپنجم

میانگین بیش از 3 می باشد483.1431.220هزینه های قبل از بهره برداریششم

میانگین بیش از 3 می باشد483.22931.476زیان قراردادهای بلندمدتهفتم

میانگین کمتر از 3 می باشد482.931.220زیان ضایعات غیرعادیهشتم

میانگین بیش از 3 می باشد483.1031.189تجدید ارزیابی دارایی مشهودنهم

میانگین کمتر از 3 می باشد482.9131.182شناخت درآمدهای عملیاتیدهم

میانگین بیش از 3 می باشد483.0631.227تسعیر ارزیازدهم

میانگین بیش از 3 می باشد483.4131.318تغییر در برآوردهای حسابداریدوازدهم

میانگین بیش از 3 می باشد483.1831.179رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامهسیزدهم

میانگین بیش از 3 می باشد483.1431.072عملیات متوقف شدهچهاردهم

میانگین بیش از 3 می باشد483.2931.129قاعده اقل بهای تمام شدهپانزدهم

میانگین بیش از 3 می باشد483.0431.254مخارج تأمین مالیشانزدهم
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جدول )4(: خالصه نتایج آزمون تی استیودنت

ارزیابی نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت نشان می دهد که در خصوص اختالف بین استانداردهای حسابداری 
عملیاتی،  درآمدهای  شناخت  و  غیرعادی  ضایعات  زیان  مشهود،  دارایی های  استهالک  درزمینه  مالیاتی  قوانین  و 
 P-Value کوچک تر بوده و مقادیر (t(α=0.975)=1/96) به دست آمده از مقادیر متناظر آن در جدول t مقادیر آماره
محاسبه شده نیز بیشتر از 5 درصد سطح معنی داری می باشد، لذا در سطح معنی داری 95 درصد اختالف در خصوص 
استهالک دارایی های مشهود، زیان ضایعات غیرعادی و شناخت درآمدهای عملیاتی تأثیر معنی داری بر صورت های 

مالی شرکت ها ندارند.
قوانین  و  حسابداری  استانداردهای  بین  اختالف  خصوص  در  استیودنت  تی  آزمون  از  حاصل  نتایج  همچنین 
مالیاتی درزمینه استهالک دارایی های نامشهود، استهالک سرقفلی، زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری، محاسبه ذخیره 
مطالبات مشکوک الوصول، هزینه های قبل از بهره برداری، زیان قراردادهای بلندمدت، تجدید ارزیابی دارایی مشهود، 
قاعده  متوقف شده،  عملیات  ترازنامه،  تاریخ  از  بعد  تعدیلی  رویدادهای  برآوردهای حسابداری،  در  تغییر  ارز،  تسعیر 
اقل بهای تمام شده و مخارج تأمین مالی، نشان می دهد که اوالً مقادیر آماره t به دست آمده از مقادیر متناظر آن در 
جدول (t(α=0.975)=1/96) بزرگ تر بوده و ثانیاً مقادیر P-Value محاسبه شده نیز کمتر از 5 درصد سطح معنی داری 
بوده می باشند، لذا در سطح معنی داری 95 درصد اختالف بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی درزمینه 
مطالبات  ذخیره  محاسبه  سرمایه گذاری،  ارزش  کاهش  زیان  سرقفلی،  استهالک  نامشهود،  دارایی های  استهالک 
تسعیر  دارایی مشهود،  ارزیابی  تجدید  بلندمدت،  قراردادهای  زیان  بهره برداری،  از  قبل  مشکوک الوصول، هزینه های 
ارز، تغییر در برآوردهای حسابداری، رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه، عملیات متوقف شده، قاعده اقل بهای 

تمام شده و مخارج تأمین مالی تأثیر معنی داری بر صورت های مالی شرکت ها دارند.

ارزیابی ادعای اختالفاختالف میانگین با عدد P-Value3آماره t استیودنتنوع اختالف بین استاندارد و قوانین مالیاتیفرضیه

رد ادعای فرضیه1/730/050/678استهالک دارایی های مشهوداول

تائید ادعای فرضیه14/350/000/736استهالک دارایی های نامشهوددوم

تائید ادعای فرضیه12/410/000/711استهالک سرقفلیسوم

چهارم
زیان ناشی از کاهش ارزش و تجدید ارزیابی

 سرمایه گذاری
تائید ادعای فرضیه2/3180/02-0/151-

تائید ادعای فرضیه4/740/000/112محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصولپنجم

تائید ادعای فرضیه18/080/000/873هزینه های قبل از بهره برداریششم

تائید ادعای فرضیه18/020/000/924زیان قراردادهای بلندمدتهفتم

رد ادعای فرضیه1/120/060/740زیان ضایعات غیرعادیهشتم

تائید ادعای فرضیه18/090/000/924تجدید ارزیابی دارایی مشهودنهم

رد ادعای فرضیه1/140/120/714شناخت درآمدهای عملیاتیدهم

تائید ادعای فرضیه12/100/000/691تسعیر ارزیازدهم

تائید ادعای فرضیه10/500/000/625تغییر در برآوردهای حسابداریدوازدهم

تائید ادعای فرضیه13/510/000/762رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامهسیزدهم

تائید ادعای فرضیه13/500/000/803عملیات متوقف شدهچهاردهم

تائید ادعای فرضیه11/420/000/613قاعده اقل بهای تمام شدهپانزدهم

تائید ادعای فرضیه9/130/000/792مخارج تأمین مالیشانزدهم
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6- نتیجه گیری
تجزیه وتحلیل اختالفات بین هزینه ها از دید قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری نشان داد که تأثیر اختالف 
نامشهود، اختالف در استهالک سرقفلی، اختالف در محاسبه زیان کاهش ارزش  در محاسبه استهالک دارایی های 
سرمایه گذاری و زیان ناشی از تجدید سرمایه گذاری، اختالف در محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، اختالف 
دارایی های  ارزیابی  تجدید  در  اختالف  بلندمدت،  قراردادهای  زیان  در  اختالف  بهره برداری،  از  قبل  هزینه های  در 
ثابت، اختالف در تسعیر ارز، اختالف در تغییر در برآوردهای حسابداری، اختالف در رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ 
ترازنامه، اختالف در عملیات متوقف شده، اختالف در قاعده اقل بهای تمام شده و اختالف در مخارج تأمین مالی در 
نتایج  همچنین  می باشد.  معنی دار  مالی  بر صورت های  حسابداری  استانداردهای  و  مستقیم  مالیات های  قانون  بین 
نشان داد که تأثیر اختالف در محاسبه استهالک دارایی های مشهود، اختالف در زیان ضایعات غیرعادی و اختالف 
قانون مالیات های مستقیم و استانداردهای حسابداری بر صورت های مالی  در شناخت درآمدهای عملیاتی در بین 

معنی دار نمی باشد.
نتایج گویای آن است که اختالفات فی مابین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی منجر به اثرگذاری منفی 
زمینه  است  ممکن  هم  و  مالی  گزارشگری  کیفیت  کاهش  باعث  هم  اثرگذاری  این  و  گردیده  مالی  صورت های  بر 
اجتناب مالیاتی و همچنین فرار مالیاتی را برای مؤدیان مالیاتی فراهم نماید. درصورتی که کاهش اختالفاتی فی مابین 
با قوانین و بهبود سطح تمکین  استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی عالوه بر تطابق بیشتر صورت های مالی 
مالیاتی در بین مؤدیان، منجر به بهبود کیفیت گزارشات و شفافیت بیشتر در اطالعات درج شده در صورت های مالی 
نیز می گردد. خالصه نتایج حاصل از ارزیابی اختالفات بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی به صورت جدول 

ذیل می باشد:
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Abstract: 
According to the tax laws and regulations, tax deductibles are the only deductible 

expenses in determining and calculating income tax revenue, which are referred to as 
taxable expenses. Typically, tax laws and regulations in different countries are sub-
ject to specific conditions for accepting a fee. These conditions may differ from the 
accepted accounting principles and standards in that country, since financial reporting 
purposes are governed by different tax laws and regulations than the principles And 
accepted accounting standards. Accordingly, in this research, the researcher distribut-
ed 48 questionnaires among the experts in the field of human rights in Tehran prov-
ince and the official accountants, seeking to compare and compare the acceptable 
costs of taxes and expenditures according to the accounting standards and the assess-
ment of the effect of these differences on the form Financial resources are among 
these two bases. The analysis of the data showed that the difference in the calculation 
of intangible asset amortization, the difference in goodwill amortization, the differ-
ence in the calculation of the loss in value of investment and the losses arising from 
the renewal of investment, the difference in the calculation of the storage of doubt-
ful claims, differences In the cost before use, the difference in losses of long-term 
contracts, the difference in the restatement of fixed assets, differences in currency 
dilution, differences in the change in accounting estimates, differences in adjustment 
events after the balance sheet date, discrepancies in operations stopped There is a 
difference between the minimum wage and the difference in the cost of our supply 
The law Tax between direct and significant accounting standards on the financial 
statements respectively. Also, the results show that the difference in the calculation of 
the depreciation of tangible assets, the difference in the loss of abnormal waste and 
the difference in the recognition of operating income between the direct tax law and 
accounting standards on the financial statements is not meaningful.

Key words: Financial reporting, tax laws, tax expense and accounting standards.

 The Effect of Difference between Accounting
Standards and Tax Laws on Financial Reporting
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بررسی رابطه بین کیفیت افشاء، مدیریت
 سودواقعی و فرارمالیاتی در شرکت های پذیرفته شده

 در بورس اوراق بهادار تهران

مراد مرادی تاشاری2امین نوشادی1

چکیده
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب 
دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته  است. هرگونه تالش غیرقانونی 
برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطالعات الزم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار 
مالیاتی خوانده می شود. این پژوهش به بررسیرابطة بررسی رابطه بین کیفیت افشاء و مدیریت سودواقعیبر فرارمالیاتی 
در 120 شرکت از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت در بازة زمانی 1391 لغایت 
1395 می پردازد. ابتدا با انجام آزمون توصیفی و همبستگی به وضعیت کلی داده ها اشاره شده سپس با استفاده از 
رگرسیون حداقل مربعات اقدام به برازش مدل و تجزیه و تحلیل فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج برآورد حاکی 
از وجود رابطة منفی و معکوس کیفیت افشاء و فرار مالیاتی و رابطه مستقیم بین مدیریت سود واقعی و فرار مالیاتی 

شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

کلید واژه: فرار مالیاتی، اهرم مالی، مدیریت سود، کیفیت افشاء

noshadi_amin@yahoo.com 1( دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی، مدرس دانشگاه آزاد اهواز و کارشناس حسابرس مالیاتی، اهواز، ایران
2( دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز و کارشناس حسابرسی مالیاتی
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1- مقدمه
افزایش سرمایه گذاري در سهام شرکت ها، مسئلة جدایی  یافتن تجارت و  به رونق  با توجه  در چند دهة اخیر 
نقش مدیریت از مالکیت، و نقش افشاي اطالعات مالی و ارائة با کیفیت آن، بیش از پیش کانون توجه سرمایه گذاران، 
پژوهشگران و دیگران قرار گرفته است. از دیدگاه برخی از پژوهشگران)براي نمونه، باشمن و اسمیت ، 2001؛ 233(. 
کیفیت گزارشگري مالی نقش شایان توجهی در تعیین عملکرد شرکت ها دارد. در همین راستا، پژوهش هاي تجربی 
متعددي در زمینةرابطه میان کیفیت افشاء  و عملکرد شرکت ها انجام گرفته است. مطالعات قبلی نشان می دهد که 
گزارش کمتر از واقع درآمد، معمول ترین روش فرار مالیاتی  توسط اشخاص است )وارما و دوب ، 1998؛ 168(. فرار 
مالیاتی، رفتار غیر قانونی عمدی و یا نقض قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت نکردن مالیات تعریف شده است 
)دایره بین المللی مستندات مالی ،2001(. شایع ترین دالیل فرار مالیاتی عبارتند از: عدم گسترش فرهنگ مالیاتی 
درجامعه، مبادله نکردن کامل اطالعات و نبودن نظام نظارت و پیگری در اخذ مالیات، تشخیص علی الرأس و ضعف در 
اجرای آن، فقدان الزامات قانونی یا ضعیف بودن ضمانت های اجرایی، عدم ظهور نمودهای پرداخت مالیات در جامعه، 
نشناختن مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمدهای آنها به خصوص در بخش مالیات مشاغل و وجود معافیت های 
وسیع، متنوع و نابرابر )مرادی و همکاران،1392؛ 48(. در مقابل اجتناب از پرداخت مالیات، تقلیل بدهی مالیاتی بدون 
تخلف از قوانین مالیاتی تعریف شده است. فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات، هر دو به منظور گریز از پرداخت مالیات 
انجام می شود. اما تفاوت اساسی این دو، آن است که اجتناب از مالیات رفتاری قانونی است در حالی که فرار مالیاتی 
رفتاری غیرقانونی است.به عبارت دیگر فرار مالیاتی یک نوع تخلف از قانون است، اما اجتناب از مالیات ناشی از خألهای 
قانونی در قانون مالیات ها می باشد. در اجتناب از پرداخت مالیات فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات دنبال 
راه های گریز می گردد. با وجود اینکه در سال های اخیر تالش های زیادی برای اندازه گیری فرار مالیاتی صورت گرفته 
ولی اندازه گیری دقیق آن در ایران با مشکالتی از جمله ناتوانی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری )به 
دلیل عدم ابراز مقادیر فرار مالیاتی(، محرمانه بودن اطالعات و روش های سنتی نمونه گیری مواجه بوده است. این 
محدودیت ها باعث شده است که محققان از سایر منابع اطالعاتی برای اندازه گیری میزان فرار مالیاتی مؤدیان، نظیر 
اطالعات مالیاتی افشاء شده در پیوست صورت های مالی حسابرسی شده استفاده کنند. این اطالعات عمدتاً شامل 
میزان مالیات ابرازی مؤدیاندر هر سال و میزان مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی است. اجتناب مالیاتی، 
فرار مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت مالیاتی با استفاده از نابرابری اطالعاتی موجود میان مؤدیان مالیاتی و 
سازمان امور مالیاتی، مدیریت سود، و... ابزارهایی هستند که شرکت ها ممکن است در صورت لزوم بسته به شرایط 
از آنها استفاده نمایند. در این پژوهش سعی خواهد شد ارتباط بین کیفیت افشاء، مدیریت سود با فرار مالیاتی در 

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.

2-چارچوب نظری
مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح 
است. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزایندة دولت ها در ایجادو گسترش خدمات عمومی، 
تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی واجتماعی و تالش در جهت تحقق رشد اقتصادی و 
توزیع عادالنه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مساله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است. مطابق تئوري نمایندگی 
باید ساز و کار کنترلی یا نظارتی کافی براي محافظت سهامداران از تضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت صورت هاي 
مالی و کیفیت افشاي اطالعات ارائه شده در آن، به عنوان یک راهکار عملی، مورد توجه قرار گرفته است)کارامونو 
و وافیز ، 2005؛ 457(.  با مرور زمان موضوع مالیات و اخذ آن رنگ و بوي علمی به خود گرفته و امروزه با ظهور 
مفاهیمی چون مردم ساالري، دموکراسی و پاسخگویی نقش کلیدی و ساختاری به خود گرفته است. مبانی نظري و 
شواهد تجربی نشان می دهند شرکت ها سعی در کاهش و به تعویق انداختن مالیات بر درآمد خود دارند. این پژوهش ها 

در زمینه اجتناب مالیاتی بیانگر دو دیدگاه رقیب هستند.
 بر اساس دیدگاه اول، مدیران تنها با هدف کاهش تعهدات مالیاتی شرکت، اجتناب مالیاتی را انجام می دهند. 
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بنابراین، از دیدگاه سرمایه گذاران، اجتناب مالیاتی منجر به افزایش ارزش شرکت شده و مدیران به دلیل 
درگیر شدن در چنین فعالیت هایی مستاق پاداش می-باشند. به عنوان مثال، فیلیپس )2003( نشان داد 
از کسر مالیات، منجر به کاهش نرخ مؤثر مالیاتی شرکت  بر اساس سود پس  که پرداخت پاداش مدیر 
ابعاد بیشتری از تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران شامل اقدامات  می گردد. در دیدگاه دوم، 

فرصت طلبانه مدیران، در نظر گرفته می شود )دسایی و دارماپاال ، 2009؛ 542(. 
بر محیط اطالعاتی شرکت به مدیران  تأثیر منفی فرار مالیاتی  کیم و همکاران )2011( استدالل می کنند که 
امکان می دهد تا از سیاست های مربوط به حداکثر کردن منافعصاحبان سرمایه منحرف شوند. ازاین رو می توان گفت 
در شرایطی که شرکت اقدام به اجتناب از پرداخت مالیاتمی کند، به دلیل ابهام و پیچیدگی محیط اطالعاتی و ساختار 
گزارشگری مالی شرکت، مدیران از فرصت ها وتوانایی های بیشتری برای نگهداری و انباشت اطالعات منفی در داخل 

شرکت برخوردار بوده و در چنین شرایطی ریسک سقوط قیمت سهام افزایش خواهد یافت. 
هزینه هاي مالیاتی از جمله هزینه هاي عمده اي می باشند که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت هاي درآمدزاي 
خود، متحمل می شوند. به دلیل آن که پرداخت مالیات ثروت را از شرکت و مالکان آن به دولت منتقل می نماید؛ اغلب 
شرکت ها اقدامات مدیریتی خود را به گونه اي طراحی و اجرا می نمایند که تعهدات مالیاتی خود را حداقل نمایند 
نهایی فرایند حسابداری و اصلی ترین منبع اطالعاتی، مورد توجه و تأکید  )جهرومی، 1391 (. سود بعنوان نتیجه 
استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری است که ممکن است تحت تأثیر عوامل متعددی قرار گیرد. یکی از عوامل 
با اهمیتی که می تواند تأثیر عمده بر میزان سود گزارش شده  داشته باشد، نرخ مؤثر مالیاتی شرکت ها می باشد. در 
واقع یکی از ذینفعانی که خود را در سود شرکت ها سهیم می داند دولت است که این سهم را از طریق مالیات مطالبه 
از  از آنجا که این سهم خواهی از سود در صورت سود و زیان که مورد توجه اکثریت استفاده کنندگان  می نماید. و 
صورت های مالی است قرار می گیرد نمایان می شود، بنابراین از جمله مواردی است که مورد توجه جدی قرار می گیرد.

مالیاتی شرکت هاي  فرار  بر  افشا، مدیریت سود  آیا کیفیت  این موضوع پرداخته خواهد شد که  به  این پژوهش  در 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری خواهد گذاشت یا خیر؟

کیفیت افشاء
نقش اصلی گزارشگري مالی، انتقال اثر بخش اطالعات به افراد برون سازمانی، به روشی معتبر و به هنگام است. 
هر شرکت باید به گونه اي عمل کند که ثروت سهامداران را افزایش دهد. افزایش افشاء براي استفاده کنندگان که 
قادر به تعیین چشم اندازهاي آتی شرکت نیستند، سودمند است و این سودمندي از طریق کاهش احتمال تخصیص 

نادرست سرمایه آنان است . 
وجود اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه، رکن اصلی پاسخگویی و تصمیم گیري هاي اقتصادي آگاهانه است و 
الزمه ی بهبود اثربخشی برنامه ریزی و پیش بینی صحیحی و مستمر است. در این بین کیفیت افشاء میزان اطالعاتی 
است که از سوي شرکت ها در متن صورت هاي مالی اساسی یا در یاداشت هاي همراه، براي کمک به تصمیم گیري ارائه 
می شود. این اطالعات باید قابل فهم و حتی االمکان کامل باشند تا امکان اتخاذ تصمیم هاي آگاهانه را براي استفاده 
کنندگان فراهم کند. افشاء در گسترده ترین مفهوم خود، به معناي ارائة اطالعات است. حسابداران از این عبارت به 
صورت محدودتري استفاده می کنند و منظور آنها، انتشار اطالعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارش هاي مالی 
ساالنه است. در برخی موارد، این مفهوم باز هم محدودتر و به معنی ارائه اطالعاتی است که در متن صورت هاي مالی 
منظور نشده است. افشاء، انتقال و ارائة اطالعات اقتصادي اعم از مالی و غیر مالی، به صورت کمی یا سایر اشکال 
اطالعات مرتبط با وضعیت یا عملکرد مالی شرکت است. چنان چه افشاء به واسطة یک منبع وضع کنندة قوانین الزامی 

شده باشد، افشاي الزامی گفته می شود و چنان چه تحت تأثیر قوانین خاصی نباشد، داوطلبانه تلقی می شود.
استانداردها حسابداري اگرچه حداقل میزان افشاء را تعیین کرده اند ولی براي افشاي اضافی اطالعات محدودیتی 
قائل نمی شوند. در صورتی که مدیریت بتواند با افشاي اطالعات اضافی و داوطلبانه رهنمودهاي بهتري را در ارتباط با 
اهداف و چشم انداز آتی شرکت و استفاده بهینه از منابعی که در اختیار دارد ارائه کند و تصویر شفاف تري از وضعیت 
موجود نشان دهد در این صورت سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت هاي مالی می توانند از تدابیر مدیریت 
آگاه شوند و انتقادات آنها نسبت به عملکرد مؤسسه برطرف می-شود و به آینده مؤسسه امیدوار می شوند )حسنی و 
بشیرحسینی، 1389؛ 75(. اما چه عواملی بر کیفیت افشاء مؤثر است؟ اندازه ي شرکت اولین عامل مؤثر بر کیفیت 
افشاء در صورت های مالی است. به دالیل زیر، انتظار می رود که شرکت هاي بزرگ تر، اطالعات را با کیفیت بهتري 

افشاء کنند:
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1. شرکت هاي بزرگ، داراي منابع کافی به منظور جمع آوري، تحلیل و ارائه ي حجم وسیعی از داده ها 
با حداقل هزینه هستند )اوسه-آنسه، 2000؛ 248(. افزون بر این، در شرکت هاي بزرگ، اطالعات تفصیلی 
براي گزارشگري داخلی به مدیران ارشد گردآوري می شود. بنابراین، افشاي چنین اطالعاتی چندان هزینه بر 

نیست.
2. شرکت هاي بزرگ، به دلیل نیازمندي به منابع تأمین مالی بیشتر، اطالعات را با کیفیت بهتري افشاء می کنند.
3. شرکت هاي کوچک، بیشتر احساس می کنند که افشاي کامل اطالعات می تواند موقعیت رقابتی آنها را با خطر 

مواجهه کند. بنابراین، اطالعات کمتر و با کیفیت پایین تري را افشاء می کنند)رافورنیر ،1995؛268(.
4. شرکت هاي بزرگ، تمایل بیشتري به استفاده از سیستم هاي کنترل داخلی قوي و حسابرسان داخلی دارند. 
بنابراین، صورت هاي مالی با کیفیت تري ارائه و حسابرسان مستقل، زمان کمتري صرف اجراي آزمون هاي رعایت و 
محتوا می کنند. در نتیجه، تأخیر در ارائه ي گزارش حسابرسی، حداقل شده و شرکت ها می توانند به موقع اطالع رسانی 

کنند )اوسه-آنسه، 2000؛ 248(.
دومین عامل مؤثر بر کیفیت افشاء نوع صنعت شرکت های مورد نظر است. به دلیل ویژگی هاي منحصر به فرد 
شرکت هاي یک صنعت خاص، ممکن است رویه هاي افشاي متفاوتی، نسبت به شرکت هاي سایر صنایع اتخاذ شود. 

این اقتباس رویه هاي افشاي خاص براي صنایع مختلف، ممکن است بر کیفیت و میزان افشاي آنها مؤثر باشد.
)نوع صنعت(، حساسیت سیاسی یک  واالس و همکاران )1994(پیشنهاد می کنند که عضویت در یک صنعت 
شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. فاستر ) 1986( معتقد است که مالحظات هزینه هاي سیاسی افزون بر این، می تواند 
تصمیمات افشاي شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، انتظار می رود شرکت هاي موجود در یک صنعت که در 
معرض هزینه هاي سیاسی، مشابهی قرار دارند، سیاست و راهبرد افشاي مشابهی را اتخاذ کنند. اینچاستی )1997( 
اگر شرکتی راهبرد گزارشگري مشابه ي سایر شرکت هاي موجود در  پیام رسانی،  بر اساس تئوري  مدعی است که  
صنعت مشابه ي خود را اتخاذ نکند، بازار این امر را به عنوان یک »خبر بد » مخابره می کند. بنابراین، انتظار می رود 

که شرکت هاي یک صنعت، رویه ها و راهبردهاي گزارشگري مشابهی اتخاذ کنند.
سومین عامل مؤثر بر کیفیت افشاء سابقه ي شرکت است. شرکت ها، رویه هاي گزارشگري و کیفیت افشاي اطالعات 
خود را در طول زمان بهبود می بخشند. اوسه-آنسه ) 2000( بر اساس نظریه ي منحنی یادگیري، چنین استدالل 
می کند که با افزایش تعداد گزارش هاي ساالنه ي ارائه شده توسط یک شرکت، زمان تأخیر گزارشگري، کاهش )به 
موقع بودن افزایش( می یابد. با افزایش یادگیري حسابداران و تهیه و ارائه کنندگان اطالعات در طول زمان، مشکالتی 
که باعث تأخیر درگزارشگري می شود، به حداقل ممکن می رسد. بنابراین، یک شرکت با سابقه ي بیشتر در جمع آوري، 

پردازش و ارائه ي اطالعات، به موقع تر عمل می کند و اطالعات را با کیفیت و شفافیت بیشتري افشاء می کند.
چهارمین عامل مؤثر بر کیفیت افشاء اندازه ي مؤسسه ي حسابرسی است.اعتقاد بر آن است که گزارش هاي ساالنه 
نه تنها حسابرسی می شود، بلکه محتواي آن، تحت تأثیر حسابرسان قرار می گیرد. با فرض وجود چنین تأثیري و اعتقاد 
حسابرسان، مبنی بر اینکه عملکردشان از طریق کیفیت گزارش هاي ساالنه توسط آنها مورد قضاوت قرار می گیرد، 
احتمال زیادي وجود دارد که مؤسسه هاي بزرگ حسابرسی )که وابستگی کمتري به یک یا چندین صاحبکار خود 
دارند( پیشنهاد کنند که اطالعات بیشتر و با کیفیت تري در گزارش هاي ساالنه ي صاحبکارانشان ارائه شود. افزون بر 
این، احتمال بیشتري وجود دارد که صاحبکاران حسابرسی با عقاید و نظرات شرکت های حسابرسی بزرگ، بیشتر 
را  افشاي صاحبکار خود  بر رویه هاي  تأثیرگذاري  توانایی  موافقت کنند. در مقابل، مؤسسه هاي حسابرسی کوچک، 
ندارند و تالش می کنند تا نیازهاي صاحبکاران را به منظور حفظ آنها، برآورده کنند )واالس و همکاران ، 1994؛ 41(. 
عامل پنجم مؤثر بر کیفیت افشاء اهرم مالی است. تأمین مالی از طریق استقراض، حداقل به دو صورت زیر، به عنوان 
یک ساز و کار کاهنده ي هزینه هاي نمایندگی به حل مشکل نمایندگی کمک می کند )نوروش و همکاران،1388؛ 17(.

1. با انتشار سهام جدید، درصد مالکیت مدیران کاهش می یابد. بنابراین، تأمین مالی از طریق استقراض، در مقایسه 
با انتشار سهام جدید، مانع از کاهش درصد مالکیت و در نتیجه افزایش همسویی منافع مدیران و مالکان می شود.

2. افزایش بدهی با کاهش جریان هاي نقد در اختیار مدیریت، باعث کاهش هزینه ي نمایندگی جریان هاي نقد 
از رابطه آنها با سهامداران است. بدین معنی که میزان و  آزاد می گردد. رابطه ي مدیران و اعتباردهندگان متفاوت 
زمان پرداخت اصل و فرع بدهی، توسط مدیران تعهد شده است، در صورتی که آنها تعهدي مبنی بر توزیع میزان 
معینی از سود در زمان هاي از پیش تعیین شده به سهامداران ندارند. استقراض با خروج وجوه نقد به صورت منظم و 
از پیش تعیین شده، منجر به کاهش جریان هاي نقدي آزاد شده و این امر امکان سرمایه گذاري چنین وجوهی را در 
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پروژه هاي با خالص ارزش فعلی منفی، کاهش می دهد. در نتیجه با افزایش استقراض، هزینه ي نمایندگی 
جریان هاي نقد آزاد کاهش می یابد. افزون بر این، با توجه به این که شفافیت صورت هاي مالی و کیفیت 
افشاي اطالعات ارائه شده در آن به عنوان یک راهکار عملی براي کاهش هزینه هاي نمایندگی، مورد توجه 

قرار گرفته است. انتظار می رود که شرکت هاي اهرمی با هزینه هاي نمایندگی کمتر، تعهد کمتري در قبال 
افشاي اطالعات با کیفیت باال داشته باشند و در نتیجه اطالعات کمتر یا با کیفیت پایین تري را افشاء کنند)کارامونو 

و وافیز ، 2005؛ 462(.
عامل ششم مؤثر بر کیفیت افشاء سودآوري است. یک شرکت با اخبار خوب )عملکرد مساعد(، افزایش در ارزش 
بازار سهام و اعتبار مدیریت را تجربه می کند. نقطه ي مقابل این امر براي شرکت با اخبار بد )عملکرد منفی ( صادق 
ثروت  کردن  حداکثر  در  توانایی اش  تشریح  منظور  به  سودآور،  شرکت  مدیریت   .)449 2000؛  )اوسه-آنسه،  است 
سهامداران و حمایت از پاداش هایش، اطالعات را با کیفیت بهتري ارائه می کند. در مقابل، زمانی که سودآوري پایین 
است، مدیریت ممکن است به منظور پنهان کردن دالیل زیان یا کاهش سود، اطالعات کمتري افشاء کند. مدیریت 
شرکت تمایلی به ارائه ي اطالعات مربوط به کاهش فروش و سود بخش ها، به ویژه زمانی که یک یا چند بخش زیان ده 
است، ندارد. در مقابل، مدیر کل سود را افشاء می کند تا روندهاي نزولی بخشی در رقم کل، مخفی شود. عامل نهایی 
به دو دسته ي خانوادگی و غیرخانوادگی  را می توان  افشاء ساختار مالکیت شرکت است. شرکت ها  بر کیفیت  مؤثر 
با  مقایسه  در  بیشتري  بالقوه  هزینه هاي  طوالنی تر،  سرمایه گذاري  افق  با  خانوادگی،  شرکت هاي  کرد.  بندي  طبقه 
مزایاي افشاي به موقع و با کیفیت اطالعات، متحمل می شوند و در نتیجه افشاي کمتر را ترجیح می دهند. چنین 
استدالل می شود که شرکت هاي خانوادگی، انگیزه یا پاسخگویی چندانی، در برابر هزینه هاي اطالعاتی سرمایه گذاران 
عمومی ندارند، زیرا سهامداران عمده، به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی دارند. افزون بر این، مالکان خانوادگی، در 
مقایسه با سایر مالکان به طور معمول، بیشتر در عرصه ي مدیریت شرکت، به عنوان مدیران اجرایی و یا هیئت مدیره 
دخالت می کنند. بنابراین مالکان خانوادگی دسترسی بهتري به اطالعات دارند و بهتر می توانند بر مدیریت نظارت 
داشته باشند و در نتیجه، مسائل و مشکالت نمایندگی بین مدیریت و سهامداران، کاهش می یابد و به دلیل نقش 
جایگزینی)جانشینی( نظارت مستقیم و افشاي اطالعات توسط شرکت، سایر سهامداران از نظارت مالکان خانوادگی 
بر مدیران، به طور مجانی استفاده می کنند. در نتیجه، تقاضاي کمتري براي اطالعات عمومی وجود دارد. بنابراین، 

شرکت هاي خانوادگی، اطالعات را با حجم و کیفیت پایین تري افشاء می کنند)چن و همکاران ،2008؛ 512(.

مدیریت سود
در ادبیات حسابداري ارائه تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب هاي مالی 
مشخص نمی باشد؛ ولی تفاوت هاي مفهومی آشکاري میان فعالیت هاي حسابداري تقلبی و قضاوت ها و برآوردهایی 
که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداري قرار می گیرند، وجود دارد و از آنها می توان جهت مدیریت سودسالم 

استفاده نمود)نوروش و همکاران، 1384؛ 19(. 
هیلی و واهلن  )1999( بیان کردند مدیریت سود هنگامی اتفاق می افتد که مدیران قضاوت هایی را در گزارشگري 
کردن  گمراه  علت  به  یا  آنها  اقدام  این  و  کنند  استفاده  مالی،  گزارشگري  تغییر  جهت  معامالت،  ساختار  و  مالی 
 ( ماگراتوولد  اعداد حسابداري هست. همچنین  به  وابسته  که  قراردادهایی  بر  تأثیر  علت  به  یا  می باشد  سهامداران 
2002 ( بیان کردند که رویه هاي مدیریت سود به این جهت طراحی شدند که به مدیران کمک کند که وظایفش آنرا 
نسبت به سهامداران انجام دهند یا سرمایه گذاران را فریب دهند.مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت سود، نشان 
دهنده وجود دو شیوه اصلی برای مدیریت سود است. مدیران شرکت ها می توانند از طریق دستکاری اقالم تعهدی و 
همچنین دستکاری فعالیت های واقعی، سود را مدیریت کنند. اغلب ادبیات مدیریت سود، بر مدیریت سود مبتنی بر 
اقالم تعهدی تاکید دارند. در حالی که مطالعات کمی در زمینه مدیریت سود واقعی  صورت گرفته است. مدیریت سود 
واقعی با تغییر در زمان بندی یا ساختار فعالیت های واقعی واحد تجاری همراه است. لذا پژوهشگران در مطالعات انجام 
شده در زمینه مدیریت سود واقعی، به دنبال شناسایی سطوح غیرعادی فعالیت های واحد تجاری هستند. زمانی که 
مؤدي از گزارش درآمد مشمول مالیات مربوط به کار یا سرمایه خود خودداري می کند، دست به یک اقدام غیر قانونی 
می زند که وي را در معرض برخورد قانونی از جانب مراجع مالیاتی قرار می دهد. در مقابل، اجتناب مالیاتی در چارچوب 

قوانین مالیاتی انجام می شود و مؤدي دلیلی براي نگرانی بابت کشف احتمالی اقدامات خویش ندارد.
فرار مالیاتی یک نوع تخلف و تخطی از قانون است، اما اجتناب مالیاتی، استفاده از خأل قانونی و یا به تعبیري دیگر 
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سوء استفاده رسمی از قوانین و معافیت ها و مشوق هاي قانونی است. از جمله تفاوت دیگر فرار مالیاتی و 
اجتناب مالیاتی می توان به واکنش و بازتاب افشا عمل اشاره کرد. در اجتناب مالیاتی فرد نگران بر مال 
شدن عمل خود نیست؛ چرا که وي عمل غیر قانونی انجام نداده است؛ ولی در فرار مالیاتی بر مال شدن 
عمل فرد می تواند تبعات قانونی و جرایم و تنبیه هایی را براي آن به همراه داشته باشد. هرچند که هدف هر 
دو فعالیت منتفی نمودن مالیات است، ولی نحو دست یابی به آن متفاوت می باشد و این دو موضوع را می تواند از 
هم متمایز نماید. نکته قابل توجه و چالش برانگیز این است که تعریف پذیرفته شده جهانی در خصوص تعریف و 
یا سازه ها و ابزارهاي اجتناب مالیاتی و مالیات متهورانه وجود ندارد. تعاریف و عباراتی که در این خصوص بکار برده 
می شود با توجه به شرایط و جوامع متفاوت می باشد)هانلون و هیتزمن، 2010 ؛137(. در این تحقیق، تعریف محدود 
اجتناب مالیاتی مدنظر قرار دارد و اقدامات قانونی صورت پذیرفته سوء استفاده-هاي رسمی از قانون و مقررات که در 
جهت کاهش تعهدات مالیاتی صورت می پذیرد، در زمره فعالیت هاي اجتناب مالیاتی تلقی می-شود. اجتناب مالیاتی 
داراي پیامدهاي بالقوه مستقیم و غیرمستقیم بسیاري می باشد. کاهش هزینه مالیات و افزایش جریان نقدي و افزایش 
ثروت سهامداران از جمله پیامدهاي مستقیم؛ و کاهش پناهگاه هاي مالیاتی و احتمال وضع مالیات بیشتر و در نظر 
بنگاه ها، کاهش مسئولیت  این  از  بیشتر  مالیات  نظر گرفتن  براي در  احتمالی دولت  و فشار  مالیاتی  گرفتن جرایم 
اجتماعی شرکت ها و به تبع آن کاهش ارزش شرکت از جمله پیامدهاي غیر مستقیم فعالیت هاي اجتناب مالیاتی 
می باشند )همان منبع(. عالوه بر این ممکن است جامعه نیزشرکت هایی که رویه متهورانه اي در خصوص مالیات دارند 
را جریمه و تحریم نمایند و عدم مسئولیت پذیري شرکت ها براي آنها شهرت منفی بوجود آورد که اینموارد نیز از 
جمله پیامدهاي غیر مستقیم فعالیت هاي اجتناب مالیاتی می باشند )حسینو و کالمم ، 2012؛348(. ادبیات مطرح 
در خصوص فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی نشان می دهد مردم زمانی نسبت به پرداختمالیات رغبت نشان داده و آن 
را داوطلبانه و به صورت منصفانه خواهند پرداخت که نسبت به دستگاه مالیاتی اعتماد داشته باشند و به این باور 
رسیده باشند که مالیات پرداختی آنان عیناً در جهت حفظ منافع ملی و افزایش سطح رفاه آنان هزینه خواهد شد. به 
بیان دیگر زمانی مشتاق و راضی به پرداخت مالیات مقرر خواهند شد که به باور مالیاتی رسیده باشند. مطالعات نشان 
می دهد هر چند معافیت هاي در نظر گرفته شده در قوانین عموما اهداف حمایتی از برخی از مناطق و اقشار و صنایع 
دارد؛ ولی باید دقت نمود که معافیت ها و مشوق ها همواره نمی تواند بازدهی مثبتی داشته باشد؛ چرا که امکان دارد 
در طرز نگرش مردم اثر منفی نسبت به ایجاد نوعی رانت خواري ایجاد شده توسط دولت براي اشخاص تلقی شود و 

عملکرد و رفتار سایر مؤدیان مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد)زهی و محمد خانلی، 1389؛ 28(. 
سه عامل روانی، نقض و کاستی هاي قوانین و مقررات و نقض و کاستی هاي اجرایی در ادارات مالیاتی از جمله 
محرک هاي فرار مالیاتی می باشند )جهرومی،1391، 42(. اما چه عواملی بر فرار مالیاتی )علل( مؤثر است ؟ به منظور 
توسعه روش ها و ابزارهای مقابله با فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات، ابتدا باید درک روشنی از دالیل متفاوت 
بروز آنها داشت. دالیل بسیاری در این زمینه عنوان می شود که در این قسمت به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود. 
این دالیل و عوامل را می توان به دو دسته کلی عوامل نهادی و عوامل اقتصادی تقسیم کرد. هنجارها و کنش های 
اطالعات  مبادله  عدم  جامعه،  در  مالیاتی  فرهنگ  گسترش  عدم  مالیاتی،  مأموران  فساد  مالیاتی،  عدالت  اجتماعی، 
کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن 
ضمانت های اجرایی در این مورد، تأخیر در وصول مالیات، مشکالت مربوط به تشخیص علی الرأس مالیات، قوانین 
پیچیده و متعدد، عدم شناسایی مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها، وجود معافیت های وسیع و متنوع و... برخی 
از عوامل نهادی می باشند. نرخ های مالیات باال و بار مالیاتی  از مهمترین علل فرار مالیاتی محسوب می شوند. نرخ 
مالیات بیشتر منجر به یک افزایش قوی در سرمایه گذاری های اجتماعی شده و فرار مالیاتی را افزایش خواهدداد )بایر 
و سوتر ،2008؛ 256(. همچنین بار مالیاتی بیشتر منجر به افزایش فعالیت در بخش اقتصاد زیر زمینی می شود که به 
نوبه خود فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد. فرض معمول این است که افزایش در بار مالیاتی یک گرایش قوی را برای 
نیروی کار به سمت اقتصاد زیر زمینی ایجاد می کند. در بسیاری از مطالعات اندازه دولت و شدت قوانین و مقررات از 
علل اصلی گرایش به اقتصاد زیر زمینی و اقتصاد سایه ای ذکر شده است. افزایش در شدت مقررات، عامل مهمی در 
ایجاد انگیزه افراد برای ورود به اقتصاد غیر رسمی بوده و منجر به افزایش فرار مالیاتی می شود. یکی دیگر از علل فرار 
مالیاتی، درآمد مالیات دهندگان است. تشخیص وجود رابطه منفی و یا مثبت بین درآمد و فرار مالیاتی یک مسأله 
تجربی است. امبایی )2007( نشان داد که رابطه بین درآمد و فرار مالیاتی مثبت است. فیشلو و فریدمن )1994( به 
این نتیجه رسیدند که ارتباط منفی بین تکانه های درآمد و فرار مالیاتی وجود دارد. در قرن حاضر یکی از بزرگ ترین 
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اقتصادی جوامع بیکاری است. در کشورهای جهان سوم، بیکاری می تواند خطرات بسیاری را  مشکالت 
متوجه جامعه و اقتصاد نماید. بیکاری نیز یکی دیگر از علل فرار مالیاتی است که اثر قابل توجهی بر فرار 
مالیاتی دارد. رشد بیکاری، انگیزه فعالیت در حوزه های غیر قانونی را افزایش می دهد و به افزایش حجم 

اقتصاد زیر زمینی کمک می کند که به نوبه خود به فرار مالیاتی باال منجر خواهد شد. 
رشد سطح عمومی قیمت کاالهای مصرفی اثر قابل توجهی بر افزایش فرار مالیاتی دارد. با افزایش سطح عمومی 

قیمت ها، بسیاری از خانوارها زیر خط فقر قرار می گیرند. فقر و ناتوانی در تامین حداقل درآمد، انگیزه ورود به اقتصاد 
زیر زمینی را افزایش می دهد که خود منجر به فرار مالیاتی بیشتر می شود. محدودیت های تجاری و باز بودن اقتصاد، 
عامل دیگری است که اثر مهمی بر فرار مالیاتی دارد؛ افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی 
می شود. اعمال محدودیت های تجاری منجر به این می شود که واردات و صادرات به صورت غیر قانونی و قاچاق انجام 
گیرد و باعث افزایش فرار مالیاتی شود. همچنین با کاهش محدودیت های تجاری از قبیل سهمیه بندی ها، تعرفه های 
باال و ... می توان حجم فعالیت های قاچاق کاال را کاهش داد. در کشورهای در حال توسعه، عالوه بر محدودیت های 
یا  واردات  ممنوعیت  تعرفه ای شامل  غیر  استفاده می شود. سیاست های  نیز  تعرفه ای  غیر  از سیاست های  تعرفه ای، 
صادرات برخی از اقالم به طور کلی یا موقت، قطع یا محدود ساختن رابطه تجاری با کشورهای خاص، سهمیه بندی 
مقدار واردات یا صادرات تعدادی از کاالها و ... است. بنابراین یک راه مقابله با گسترش اقتصاد زیر زمینی، کاهش 
محدودیت های قانونی بوده و کاهش تجارت غیر قانونی منوط به آزاد سازی تجاری است که به نوبه خود باعث کاهش 

فرار مالیاتی خواهد شد.
فرار مالیاتی درآمد دولت را کاهش می دهد. در نتیجه دولت در تخصیص سرمایه گذاری های الزم با کمبود مواجه 
خواهد شد. در چنین حالتی فرار مالیاتی اثر منفی بر اقتصاد خواهد داشت. در مقابل، فرار مالیاتی ممکن است پس 
بر رشد  مالیاتی  فرار  این صورت  افزایش دهد. در  را  نوبه خود سرمایه گذاری های خصوصی  به  و  اندازهای شخصی 
اقتصادی اثر مثبت خواهد داشت. افزایش فرار مالیاتی می تواند از طریق افزایش سرمایه گذاری و افزایش سطح تولید، 
منجر به افزایش درآمد عمومی و بنابراین بهبود در وضعیت توزیع درآمد شود. همچنین این امکان وجود دارد که فرار 
مالیاتی، باعث نارسایی در توزیع عادالنه درآمد و انباشت ثروت برای گروه های خاص شده و درنتیجه منجر به افزایش 
تنش های سیاسی و اجتماعی شود.به طور کلی می توان گفت که فرار مالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت 
و اخالل در بودجه بندی شده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت است. این مسئله، مدیریت برنامه های اجتماعی، 

اقتصادی و ... کشور را با مشکل تأمین مالی مواجه کرده و در نهایت کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. 

3- پیشینه پژوهش
مشایخی و دلدار )1395( به بررسی ارتباط مدیریت مالیات و مدیریت سود درگروه های تجاری پرداختند. نتایج 
نشان داد که بین مدیریت سود و مدیریت مالیات،رابطة منفی معنادار وجود دارد. یافته هاي تحقیق نشان می دهد که 
با شرکت هاي مستقل سودشان را بیشتر مدیریت می کنند. همچنین  شرکت هاي عضوگروه هاي تجاري در مقایسه 

گروه هاي تجاري متنوع در مقایسه با شرکت هاي مستقل مدیریت سود بیشتري دارند.
شایسته و کاویانی)1395( به بررسی رابطه بین تئوری هزینه های سیاسی و ساختار سرمایه با مدیریت مالیات 
در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت 
بطور منفی و معنادار نرخ مؤثر مالیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین ساختار سرمایه نیز دارای رابطه مثبت 

و معنادرای با نرخ مؤثر مالیاتی است.
مشایخی و حسین پور)1395( به بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدي در شرکت هاي 
مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت سود واقعی بر مدیریت 
سود تعهدي در شرکت هاي بورسی مشکوک به تقلب، تأثیر منفی دارد و بایستی کیفیت حسابرسی در شرکت هاي 

مشکوک به تقلب بورسی ایرانی تقویت شود.
واعظ و درسه)1395( به بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین اجتناب از مالیات و خطر سقوط 
آتی قیمت سهام شرکت های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند نتایج حاکی 
از آن است که اجتناب از مالیات تأثیر مثبت و معنادارو تخصص حسابرس در صنعت تأثیر منفی و معناداری بر خطر 
سقوط آتی قیمت سهام دارد. همچنین تخصص حسابرس در صنعت تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین اجتناب از 
مالیات و خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد. افزون براین، تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین اجتناب از 

مالیات و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای دارویی بیشتر است.
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مالیات  پرداخت  از  اجتناب  بر  محصول  بازار  رقابت  تأثیر  بررسی  به  بزرایی)1394(  و  خدامی پور 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته اند. نتایج نشان داد بین شاخص هزینه ورود 
و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. اما در خصوص رابطه شاخص هر فیندال 

و اجتناب از پرداخت مالیات نتایج معناداری یافت نشد.
طالب نیا و قاسمی)1393( با بررسی رابطه فرارهای مالیاتی و مدیریت سود بر محتوای اطالعاتی سود دریافتند کته 
بین محتتوای اطالعاتی سود در شرکت های با مدیریت سود بیشتر و همچنین با فرارمالیاتی نسبت به شرکت هایی که 

مدیریت سود و فرار مالیاتی در آنها کمتر است رابطه معناداری وجود ادارد.
نتایج  پرداختند.  مالیاتی  اجتناب  بر  مدیریت  توانایی  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در   )2016( همکاران  و  ِکوستر 
از محیط عملکردی شرکت ها دارند، می توانند  پژوهش آنها نشان داد که مدیران توانمند به دلیل درک باالیی که 
تصمیمات تجاری را با استراتژی های مالیاتی همسو کرده و فرصت های برنامه ریزی مالیاتی مؤثر را شناسایی کنند. آنها 
به شواهد قابل اعتمادی مبنی بر مشارکت مدیران توانمند در فعالیت های اجتناب مالیاتی)که پرداخت مالیات نقدی 

شرکت ها را کاهش می دهد( دست یافتند.
ناکاشیما و زیبارت  )2015( در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداختند که آیا قانون ساربینز آکسلی در ژاپن 
تاثیري بر مدیریت سود و کیفیت سود داشتهاست. پژوهشگران مذکور به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود تعهدي 
براي شرکت هاینمونه در قبل و بعد از قانون ساربینز آکسلی قابل مالحظه بود ولی مدیریت سود واقعیبراي شرکت هاي 

نمونه براي بعد از این قانون کاهش یافته است.
فو و همکاران )2012( به بررسی تأثیر دفعات گزارشگری مالی بر عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه شرکت ها 
پرداختند. یافته های این پژوهش نشان داد که افزایش در دفعات گزارشگری مالی با کاهش در عدم تقارن اطالعاتی و 
هزینه سرمایه شرکت ها همراه است. همچنین تغییرات اجباری در تعّدد گزارشات مالی نیز حاکی از نتایج مشابهی بود.
هاگارد و همکاران )2008( در پژوهشی به بررسی رابطه بین بهبود افشای داوطلبانه و محتوای اطالعاتی قیمت 
سهام پرداختند. نتایج بیانگر این بود که بهبود سطح افشای داوطلبانه منجر به کاهش نوسان قیمت سهام می شود. 

همچنین سیاست های افشاء باعث تأثیر مثبت بر محتوای اطالعاتی قیمت سهام و بازده سهام آن شرکت ها می شود.

4- فرضیه های تحقیق
  با توجه به اهداف و مبانی پژوهش و در جهت پاسخگویی به سواالت تحقیق فرضیاتی به شرح زیر تدوین گردیده 

است:
فرضیه اول: بین کیفیت افشاء و فرار مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین مدیریت سود و فرار مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.

5- روش پژوهش
روش مورد نظر برای انجام این تحقیق شبه تجربی و از نوع پس رویدادی )با استفاده از اطالعات گذشته ( در 
برای  تحقیقات  بیشتر  همانند  تحقیق  این  در  است.  واقعی  اطالعات  بر  مبتنی  و  اثباتی حسابداری  تحقیقات  حوزه 
تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها از روش-های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که ابتدا 

شکل )1( : مدل مفهومی پژوهش
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جدول شماره )1(: غربالگری اعضای نمونه

مأخذ: محقق

ویژگی های توصیفی داده ها مشخص شده و سپس عدم وجود خود همبستگی میان داده ها با استفاده از 
آزمون دوربین واتسون آزمون شده اند در ادامه برای آزمون فرضیات تکنیک های گوناگون چندگانه، آزمون 
این  است.  بکارگیری شده   )Tآزمون( مجزا  رگرسیون  آزمون ضریب  و  فیشر(   F مدل)آزمون  معنی داری 

تکنیک ها با توجه به تحقیقات پیشین و همچنین ماهیت داده ها انتخاب گردیده اند و برای اجرای آزمون های 
فوق نرم افزار 8Eviews  استفاده شده است.

6- جامعه و نمونه آماری
هدف از انجام تحقیق، شناخت و پیش بینی یک پدیده در یک جامعه ی آماری است. برای کسب شناخت از آن 
پدیده، نمونه هایی از آن جامعه انتخاب می شود و تجزیه و تحلیل ها بر روی نمونه ی منتخب انجام شده و سپس، نتایج 
بدست آمده به کل جامعه ی آماری تعمیم داده می شود.جامعه ی آماری تحقیق حاضر، شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395 بوده که در طی این دوره عضویت خود را در بورس 
اوراق بهادار حفظ کرده اند. برای دستیابی به نتایج قابل اتکا، شرکت هایی که پس از سال 1391 وارد بورس شده یا در 
طی دوره ی تحقیق از بورس خارج شده اند در جامعه ی آماری قرار نگرفتند. افزون بر این، جامعه ی آماری با استفاده 

از شرایط زیر تعدیل شده است:  
1( نمونه شامل شرکت های از نوع تامین کننده ی مالی، سرمایه گذاری و بیمه ای نباشد.

2( شرکت های نمونه دارای سال مالی منتهی به پایان سال تقویمی )29 اسفند( باشند. 
3( داده های متغیرهای تحقیق برای شرکت های مورد نظر قابل دسترس باشد. 

4( شرکت در طول دوره تحقیق، تغییر سال مالی نداشته باشد.
5( شرکت نباید در طول دوره پژوهش، در بورس اوراق بهادار دچار وقفه معامالتی بیش ازسه ماه شده باشد.

6- روش تجزیه و تحلیل اطالعات و متغیرهای تحقیق
فرار مالیاتی:

هر گونه تالش قانونی یا غیرقانونی یک شرکت به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن 
آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی گفته می شود. اصطالح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیرقانونی اتخاذ 
شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می رود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که 

قانوناً موظف است پرداخت نماید)هبس ،2011(.
تعریف  بلند مدت  زمانی  مالیات کمتر در دوره های  پرداخت  توانایی  به عنوان  مالیاتی  فرار  یعنی  وابسته  متغیر 
می شود. در این تحقیق ابتدا نرخ مؤثر مالیاتی محاسبه شده است. نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان نسبت کل هزینه مالیات 

به درآمد قبل از مالیات تعریف شده است.

که در آن   هزینه مالیات و   درآمد قبل از مالیات می باشد. با توجه به اینکه معیار یک سال معیار مناسبی برای فرار 
مالیاتی نمی باشد. برای کنترل این موضوع نرخ مؤثر مالیاتی برای یک دوره زمانی بلندمدت در نظر گرفته شده است، 
در این تحقیق دوره زمانی مذکور 5 ساله می باشد. معیار نرخ مؤثر مالیاتی بلند مدت میانگین جمع کل مالیات های 

پرداختی در دوره زمانی 5 سال تقسیم بر جمع کل درآمد مشمول مالیات برای همان دوره می باشد

کل شرکتهای 
حاضر در 

بورس پایان 
سال 1391

شرکتهایی که 
سال مالی آنها29 
اسفند نبوده است.

شرکتهایی که فعالیتشان 
تأمین مالی)بانکها و بیمه ها و 

شرکتهای سرمایه گذاری( بوده 
است

شرکتهایی که 
اطالعات آنها در 

دسترس نبوده است. 

شرکتهایی که در 
بورس وقفه فعالیتی 

داشته اند.

نمونه انتخابی 
بعد ازاعمال 
محدودیتها
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مدیریت سود واقعی:
مدیریت سود واقعی، نمایانگر بخش اختیاري جریان هاي نقد عملیاتی می باشد جریان هاي نقد اختیاري 

حاصل از عملیات، فعالیت هاي واقعی مدیران در راستاي مدیریت سود را نشان می دهد.
اینگونه  را  واقعی  فعالیت های  دست کاری  که  است   )2006( رویچودهری  تعریف  مطابق  تعریف،  این 
تعریف می کند: اعمال مدیریتی که از فعالیت های عادی تجاری ناشی می شوند، و در رابطه با هدف اولیه ی برآورده 
نقدعملیاتی  جریان  که  واقعی  سود  مدیریت   .)2006 می پذیرند)رویچودهری،  انجام  سود  خاص  آستانه های  سازی 
داده هاي  از  استفاده  با  و  زیر  به صورت  رویچودهري)2006(  مدل  اصالح شده  نسخه  از  استفاده  با  است  اختیاري 
شرکت هاي مشکوک به تقلب که این داده ها روي پایگاه داده تحقیقات مالی بورس اوراق بهادار می باشد،براي هر 

سال/  شرکت برآورد می گردد.

ROAit+εit 3ΔSALEit+a2CFOit=a0+a1SALEit+a                                 )1(مدل  
             

متغیرهاي مدل)1( به شرح زیر می باشد:
CFOit=جریان های نقدعملیاتی شرکتi در سال t که از طریق جریان های نقد حاصل از عملیات تقسیم بر جمع 

دارایی های اول دوره.
SALEit = فروش شرکت i در سال t که از طریق فروش خالص در دوره جاري تقسیم برجمع دارایی هاي ابتداي 

دوره.
ΔSALEit= تغییرات سالیانه در فروش شرکت i در سال t که از طریق تغییرات سالیانه در فروش سال جاري 

نسبت به سال قبل، تقسیم بر جمع دارایی هاي ابتداي دوره به دست می آید.
سمت راست مدل )1( بیانگر جریان هاي نقد غیر اختیاري حاصل از عملیات می باشد. با توجه به این که جریان هاي 
نقد عملیاتی شامل بخش اختیاري و بخش غیر اختیاري است، بنابراین  εit بخش اختیاري جریان هاي نقد حاصل 

از عملیات است و به عنوان نماینده مدیریت سود واقعی است که در این پژوهش با REM نشان داده شده است.

کیفیت افشاء:
اصل افشاء یکی از اصول حسابداري است که برکلیه جوانب گزارشگري مالی تأثیر دارد. اصل افشاء ایجاب می کند 
که کلیه واقعیت هاي با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت هاي مالی واحد تجاري به شکل مناسب و کامل گزارش 
شود. بر اساس این اصلصورت هاي مالی اساسی باید حاوي تمامی اطالعات با اهمیت، مربوط و به موقع باشد و این نوع 
اطالعات به گونه اي قابل فهم و حتی االمکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه براي استفاده کنندگان 
را فراهم سازد. شاخص کیفیت در پژوهش حاضر، امتیازهاي تعلق گرفته به هر شرکت است که توسط سازمان بورس 

و اوراق بهادار تهران و از طریق اطالعیه ي رتبه بندي شرکت ها از نظر کیفیت افشاء مناسب منتشر می شود.

 اندازه شرکت:
اندازه شرکت می تواند نمایانگر برتري رقابتی باشد. از آنجایی که سهم بیشتر از بازار نیاز به تولید و فروش بیشتر 
دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر و صرف هزینه هاي تولید و بازاریابی 
بیشتر یاري کند تا بتواند مزیت هاي رقابتی ایجاد نماید. در واقع اندازه شرکت می تواند نمایانگر توانایی مدیریت و 

کیفیت طرح هاي حسابداري باشد.
 

اهرم مالی 
به حد و اندازه ای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض، تأمین مالی نموده است، داللت دارد. یکی از مهمترین 
مقیاس های اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهی ها به دارایی ها به دست می آید. اهرم مالی نشان می دهد، چه 
مقدار از دارایی ها از محل بدهی ها و چه مقدار از محل حقوق صاحبان سرمایه تأمین شده است. در این پژوهش نیز 

از نسبت بدهی ها به دارایی ها برای محاسبه اهرم مالی استفاده شده است.
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8- روش تجزیه وتحلیل داده ها
1-8 –آماره های توصیفی

غالباً مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازماندهی داده ها مرتب کردن داده ها بر اساس یک مالک منطقی 
است.در یک جمع بندی با استفاده مناسب از روش های آمار توصیفی می توان دقیقاً ویژگی های یک دسته از اطالعات 
را بیان کرد. بنابراین، در این بخش آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق بررسی می شود، که در جدول 

شماره ی )3( ارائه شده است. مقادیر مزبور تنها شمایی کلی از وضعیت توزیع داده های تحقیق ارائه می کنند. 

اصلی ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی 
مالیاتی  فرار  میانگین  است  شده  داده  نشان   )3( جدول  در  که  همان طور   . داده هاست  مرکزیت  دادن  نشان  براي 
مرکزي  شاخص هاي  از  دیگر  یکی  میانه  است.   0.20 با  برابر  آزمون  مورد  سال های  طی  بررسی  مورد  شرکت های 
مالیاتی 0.05 می  فرار  متغیر  میانه  می شود  مشاهده  که  همان طور  می دهد.  نشان  را  جامعه  وضعیت  که  می باشد 
باشد که نشان می دهد که نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. به طور کلی 
پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین 
است. از مهم ترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. در بین متغیرهای تحقیق، کیفیت افشا و اهرم مالی به 
ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان پراکندگی می باشند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاماًل متقارن است 
و چنانچه این ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر ضریب منفی باشد چولگی به سمت چپ است. متغیر اندازه 

شرکت کمترین عدم تقارن و مدیریت سود بیشترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارند.

8-2- آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
فرض مهم در الگوي رگرسیون خطی کالسیک این است که متغیر وابسته یا جمالت خطا، به طور نرمال توزیع 
شده باشند. یک آزمون رایج در این رابطه آزمون جارک - برا )JB( است. در آزمون جارک- برا با استفاده از کشیدگی 

و چولگی توزیع جمالت پسماند، نرمال بودن یا نبودن توزیع جمالت خطا را بررسی می کنیم.

جدول )2(: متغیرهاي مستقل و وابسته ی تحقیق

جدول  شماره )3(: آماره های توصیفی پژوهش

متغیر مستقل               متغیر وابسته                      متغیر کنترلی فرضیات
ا ندازه  شرکت   ،  ا هرم  ما  لی مدیریت    سو د   واقعی                              فرار ما لیاتی                فرضیه 1

کیفیت     ا  فشاء     فرضیه 2

اندازه شرکتاهرم مالیکیفیت افشامدیریت سودفرار مالیاتی

64.750.196.17-0.200.18میانگین

0.050.0510.116.08میانه

0.124.1220218.28حداکثر

2400.04.55-0.000.00حداقل

0.570.4010.680.250.62انحراف معیار

1.961.680.91-1.215.52چولگی

600600600600600مشاهدات
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همان طور که در جدول )4( مشاهده می شود آماره ی آزمون نرمال بودن متغیرها و سطح معناداری آن ها بیانگر 
تأیید فرضیه یH0 و رد فرضیه ی H1 بوده است. به بیان دیگر، متغیرهای به کار رفته در مدل های رگرسیون تحقیق 

دارای توزیع غیر نرمال نیست. 

3-8 - تحلیل همبستگی
برای تعیین میزان ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. ضریب همبستگی بین 
متغیرهای به کار رفته در یک مدل نباید زیاد باشد. زیرا، همبستگی زیاد بین متغیرهای مستقل در یک مدل موجب 
مخدوش شدن نتایج رگرسیون می شود. هرگاه ضریب معناداری متغیری کمتر از %5 باشد )Sig<5%( باشد،H0 رد 

و H1 تأیید می گردد و معناداری آن دو متغیر قابل قبول است در غیر این صورت قابل قبول نمی باشد.  

8-4- نتایج آزمون پایایی متغیرها
قبل از برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های پژوهش، باید پایایی متغیرها بررسی شود. برای بررسی پایایی متغیرهای 
پژوهش، از آزمون های ریشه واحد لوین لین و چو، ایم پسران و شین، دیکی فولر تعمیم یافته، و آزمون فیلیپس و 

پرون استفاده شده و نتایج در جدول شماره )6( ارائه گردیده اند.

جدول شماره )4(: نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته ی تحقیق

منبع: محاسبات محقق

منبع: محاسبات محقق

منبع: محاسبات محقق

جدول شماره )6(: نتایج آزمون پایایی متغیرها

جدول شماره )5(: نتایج ضرایب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای تحقیق

اندازه شرکتاهرم مالیکیفیت افشامدیریت سودفرار مالیاتیمتغیر
Jarque-Bera1.021.321.001.551.49

p.v0.290.270.300.240.26

اندازه شرکتاهرم مالیکیفیت افشامدیریت سودفرار مالیاتیمتغیر

1فرار مالیاتی
0.161مدیریت سود
0.090.081-کیفیت افشاء
0.070.150.021-اهرم مالی

0.041-0.02-0.090.03-اندازه شرکت

فیشر، فلیپسپروفیشر دیکی فولر تعمیم یافتهلوین، لین و چومتغیرها
p.vآمارهp.vآمارهp.vآماره

71.410.0004870.0005660.000-فرار مالیاتی
40.960.0004560.0005530.000-مدیریت سود
109.780.0004910.0005710.000-کیفیت افشاء
101.520.0004350.0005200.000-اهرم مالی

22.990.0004210.0005770.000-اندازه شرکت
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نتایج نشان می دهد که تمام متغیرهای پژوهش، در سطح 5% پایا هستند و استفاده از آنها در برآورد 
مدل های پژوهش، منجر به نتایج کاذب نمی شود.

8-5- نتایج آزمون های انتخاب الگوهای مناسب برآورد مدل ها
در استفاده از داده های ترکیبی از مدل های مختلفی برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود. این مدل ها شامل 
روش هایی مانند مدل اثر ثابت، مدل اثر تصادفی، مدل رگرسیون به ظاهر نا مرتبط و مدل داده های تلفیقی است. 
همچنین، آزمون هایی برای تعیین نوع مدل متناسب با داده های تحقیق، مانند آزمون چاو، هاسمن و ال ام وجود دارد. 
برای انتخاب روش مناسب برای تخمین مدل های مزبور در مقاطع و دوره های زمانی مختلف داده های ترکیبی، از 

آزمون F مقید )چاو( استفاده شده است. 
اگر آماره ی سطح خطا کوچکتر از 5% باشد، مدل داده های تابلویی پذیرفته می شود و در غیر این صورت و مناسب 
بودن داده های تحقیق از روش داده های تلفیق شده یا یک پارچه شده برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود. نتایج 

آزمون چاو در جدول شماره )7( ارائه شده است. 

با توجه به نتایج حاصله از آزمون F  و هاسمن برای تخمین مدل از داده های تابلویی با اثرات تصادفی استفاده 
خواهد شد.

8-6-نتیجه ی آزمون مدل تحقیق:
نتایج آزمون مدل تحقیق در سطح داده های ترکیبی در جدول شماره )8( به شرح زیر بیان می شود: 

جدول شماره )7( :نتایج آزمونF لیمر )همسانی عرض ازمبدأهاي مقاطع( و هاسمن )عدم همسانی عرض از مبدأهاي مقاطع(

جدول شماره )8(: نتایج آزمون مدل تحقیق در سطح داده های ترکیبی

منبع: محاسبات محقق

نوع آزموننتیجه آزمونp-vآماره Fآزمون چاو: فرضیه صفر
دادههای تابلوییفرضیه صفر رد مي شود174.060.00یکسانی عرض از مبدأ هاي مقاطع

نتیجه آزموننتیجه آزمونChi.sqp.vآزمون هاسمن
اثرات تصادفیفرضیه صفر رد نمي شود0.880.93ارتباط بین متغیرهای مستقل و خطای تخمین

t-staticp.vضریبشــرح

0.842.300.02عرض از مبدأ

1.980.04-0.04-مدیریت سود

0.113.650.00-کیفیت افشاء

2.990.00-0.14-اهرم مالی

1.990.04-0.10-اندازه شرکت

0.47ضریب تعیین تعدیل شده

9.33اماره فیشر

Prob0.00

1.59دوربین واتسن
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مقدار شاخص عامل تورم واریانس نشان می دهد که متغیرهای مستقل مدل با هم مشکل هم خطی 
شدید ندارند. معناداری آماره فیشر )9.33( در سطح 5% حاکی از معناداری کلی مدل برآورد شده است. 
اول در  از عدم وجود مشکل خود همبستگی سریالی مرتبه  واتسون )1.56( حاکی  آماره دوربین  مقدار 
اجزای اخالل مدل برآورد شده است، لذا نتایج مدل برآورد شده کاذب نیست و تخمین مدل قابل اتکاست. 
عالوه بر این ضریب تعیین تعدیل شده 0.47(R2) است. این عدد نشان می دهد که تقریباً 0.47 درصد از تغییرات 
متغیر وابسته را می توان به متغیرهای مستقل و کنترلی نسبت داد و 0.53 درصد دیگر ناشی از سایر عوامل بوده که 

از دسترس محقق خارج می باشد.

9- بررسی فرضیه های تحقیق
فرضیه ی اول: “ بینمدیریت سود واقعی و فرار مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.”

  با توجه بـه نتایج جـدول شماره )8( آمـاره ی t مربـوط بـه متغیر مدیریت سود واقعی و سطـح معناداری آن 
)p.v( به ترتیب 1.96 و 0.00 بوده و ضریب آن نیز 0.04 می باشد. با توجه به این که سطح خطاي در نظرگرفته شده 
براي این پژوهش 05/0 بوده است، بنابراین متغیر مدیریت سود واقعی تأثیر معناداری بر فرار مالیاتی داشته و فرضیه ی 
اول پژوهش نیز در سطح اطمینان %95 مورد تایید قرار می گیرد. ضریب متغیر مدیریت سود واقعی مثبت می باشد، 

در نتیجه، رابطه مثبت، مستقیم و معنیداریبین مدیریت سود واقعی و فرار مالیاتی وجوددارد.
فرضیه ی دوم: “ بین کیفیت افشاء و فرار مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.”

با توجه بـه نتایج جـدول شماره)8( آمـاره ی t مربـوط بـه متغیر مستقل کیفیت افشاء و سطـح معناداری آن 
)p.v( به ترتیب -3.65 و 0.00 بوده و ضریب آن نیز 0.13- می باشد. با توجه به این که سطح خطاي در نظر گرفته 
شده براي این پژوهش 05/0 بوده است، بنابراین متغیر کیفیت افشاء تأثیر معناداری بر فرار مالیاتی داشته و فرضیه ی 
دوم پژوهش نیزدر سطح اطمینان %95 مورد تأیید قرار می گیرد. ضریب متغیر کیفیت افشاء منفی و در نتیجه نوع 

رابطه ی بین کیفیت افشاء و فرار مالیاتی رابطه ای معکوس و معنادار است.

10- نتیجه گیری و پیشنهادات
در این پژوهش با بررسی دو فرضیه به بررسی رابطه مدیریت سود و کیفیت افشاء با فرار مالیاتی پرداخته شده 
است. نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت سود با فرار از پرداخت مالیات وجود دارد. این رابطه بیانگر 
این است که شرکت ها به منظور دور زدن و عدم پرداخت مالیات در کوتاه مدت اقدام به مدیریت سود نموده تا از این 
طریق از خروج وجوه نقد بعنوان مهترین دارایی خود جلوگیری بعمل آورده تا از مزایای نقدی و همچنین به منظور 
حفظ تعادل نقدینگی و فایق آمدن بر عدم توانایی تأدیه بدهی های جاری از مزایای نقدی عدم پرداخت مالیات استفاده 
نمایند. فرار مالیاتی، یک نوع تخلف و تخطی از قانون است ) در مقابل اجتناب مالیاتی که سوء استفاده رسمی از 
قوانین و معافی ها و مشوق هاي قانونی است( بنا بر این  برمال شدن عمل فرد می تواند تبعات قانونی و جرایم و تنبیه 
هایی را براي آن به همراه داشته باشد. لذا مؤدیان سعی می کنند با مدیریت سود این اقدام غیر قانونی را پوشش دهند. 
همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بین کیفیت افشاء و فرار از پرداخت مالیات معکوس و معنا دار می باشد که 
بیانگر این است که وجود افشای مناسب توسط شرکت های بورسی و رعایت اصل افشاء این قابلیت را در حسابرسان 
مالیاتی به نحو فزاینده ای ایجاد می کند که با استفاده از اطالعات مالی که وضعیت شرکت ها را به صورت مطلوب به 
تصویر می کشد از فرار مالیاتی شرکت ها جلوگیری و فرار مالیاتی را کاهش می دهد. محیط در حال رشد و بسیار رقابتی 
پیرامون بنگاه های اقتصادی، آنها را وادار می سازد که براي ادامة حیات با عوامل متعددي در سطح ملی و بین المللی 
رقابت کنند و فعالیت هاي خود را از طریق سرمایه گذاري هاي جدید گسترش دهند. یکی از استانداردهای بین المللی 
حسابداری که تأثیرزیادی برکیفیت گزارشگری مالی دارد، استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد )استاندارد شماره 
11( است. نبود این استاندارد موجب انحراف صورت های مالی می شود، چرا که این استاندارد ابزاری برای تفکیک 
اندازه های حسابداری مالی از اندازه های قوانین مالیاتی است.عدم به کارگیری استاندارد بین المللی حسابداری مالیات 
بر درآمد، صورت های مالی شامل صورت سودو زیان، ترازنامه و بالطبع شاخص ها و نسبت های مالی مهم در بورس را 
دچار تحریف می نماید. فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات یکی از بخش هاي مهم نظام مالیاتی است و تنها به کارکرد 
درست اینبخش است که هدف هاي نظام مالیاتی تحقق پیدا می کند. حسابداران در این بخش از نظام مالیاتی نقشی 
مهم و تعیین کننده دارند، چرا که اظهار درآمد و مالیات و سپس رسیدگی به آن وابسته به خدمات حرفه حسابداري 
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است. به طور خالصه می توان گفت که حسابداري مالیات بر درآمد از دو جنبه اهمیت بیشتریدارد: محاسبه 
دقیق سود واقعی قابل تقسیم بین سهامداران و محاسبه مالیات بر درآمد، که به عنوان یک بدهی بوده و 
باید به دولت پرداخت شود. با توجه به نتایج می توان گفت که اندازه شرکت ها، نوع صنعتی که شرکت در 

آن فعالیت می کند، سابقه شرکت، اندازه مؤسسه حسابرسی )شهرت مؤسسه ( هم می تواند بر کیفیت افشاء 
صورت های مالی و هم بر جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های مورد رسیدگی تأثیر داشته باشد.

با توجه به یافته پژوهش و با عنایت به اهداف رتبه بندی اعتباری و اجتناب مالیاتی، پیشنهادهاي زیر قابل ارائه 
است:

1. توجه و تأکید مسئوالن بازار سرمایه به شفافیت شرکتی و ایفاي وظیفه پاسخگویی مدیران شرکت ها و ارائه 
چک لیست مناسب براي ارزیابی میزان شفافیت و پاسخگویی شرکت ها در جهت کمک به سرمایه گذاری مطلوب از 

طرف سرمایه گذاران.
2.به مدیران و تصمیم گیرندگان توصیه می شود در تصمیمات و استراتژی های مالیاتی،ضمن در نظر گرفتن افق 

دیدبلند مدت، پیامدهاو تأثیر احتمالی هر یک از سیاست های مالیاتی را مورد توجه قرار دهند.
3. به سرمایه گذاران توصیه می شود ضمن توجه به استراتژی ها و برنامه ریزی های مالیاتی شرکت ها، پیامدهای 
احتمالی مربوطه را بر جریانات نقدی و عمکرد آتی شرکت ها مورد توجه قرار دهند واطالعات مربوط را در الگوی 

تصمیم گیری خود لحاظ نمایند.
کیفیت  موضوع  به  افشاء  کیفیت  افزایش  منظور  به  و  مالیاتی  فرار  از  که جهت جلوگیری  پیشنهاد می شود   .4

حسابرسی صورت های مالی توجه بیشتری شود و دلیل تغییر موسسات حسابرسی به صورت عمومی افشاء شود.
5. پیشنهاد می شود که دولت جهت جلوگیری از فرار مالیاتی به عوامل فزاینده این چالش امروزی از جمله نرخ 
باالی مالیاتی، عوامل فرهنگی، نرخ بیکاری..... توجه  وبا تعیین سهم هر یک سعی در حداقل رساندن این پارامترها 

در فرار مالیاتی داشته باشند.
6. به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود که درک و دانش خود را در خصوص جرائم و تنبیه های در نظر گرفته 
قانونی فرار مالیاتی و هم چنین اجتناب مالیاتی ارتقاء داده و سعی در ارائه صورت های مالی با کیفیت داشته باشند.  
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چکیده
تغییر  در  سازمان  توانایی  و  سازمانی  سطوح  همه  در  مدیران  و  کارکنان  رفتار  شکل دهی  بر  سازمانی  فرهنگ 
جهت گیری راهبردی آن در فضای کسب  وکار، تاثیر می گذارد. محبوبیت سازمان به عنوان یک فرایند برنامه ریزي شده، 
با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر بوده و هرگونه تغییرات و دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی، موثر 
واقع نمی شود. در این پژوهش سعی شده تا تاثیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن)درگیرشدن کارکنان در کارها، سازگاری 
کارکنان، انطباق پذیری کارکنان و رسالت سازمان( بر میزان محبوبیت سازمان با استفاده از مدل دنیسون بررسی 
شود. با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی طرح و مورد آزمون قرار گرفت. 
جامعه آماري شامل کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان بوده و نمونه گیري نیز به روش تصادفی ساده صورت 
گرفته است. ابزار جمع آوري داده در این پژوهش پرسشنامه بوده و حداقل اندازه نمونه آماري براساس فرمول کوکران 
حدود 160 نفر برآورد گردیده که براي اطمینان بیشتر 180 پرسشنامه توزیع و 161 پرسشنامه تکمیل و جمع آوري 
شده است. داده ها توسط نرم افزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 

فرهنگ سازمانی و ابعاد آن بر محبوبیت سازمان در اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.

واژه های کلیدی: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، محبوبیت سازمانی و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان.

بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان
 محبوبیت سازمان با استفاده از مدل دنیسون

)مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(
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4) Hughes, Dwivedi & Rana

1- مقدمه 
سازمان های مالی و مالیاتی از اجزای مهم و بنیادین پیکره جامع امروزی اند و به دلیل رشد و توسعه نقش آن ها در 
جامعه، بررسی میزان محبوبیت این سازمان ها اهمیت روز افزونی یافته است )ایمانی خوشخو و امیرمستوفیان، 1397: 
118(. اساساً سازمان برحسب نیاز عمومی و اجتماعی به وجود می آید و مبناي ایجاد آن نیاز به تولید کاال یا عرضة 
خدمت به جامعه است. لذا، نه سازمان می تواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه می تواند بدون سازمان زندگی 
کند. از نتایج این رابطه الینفک این است که هر تصمیم و عمل سازمان بر جامعه تأثیر می گذارد. این تأثیرگذاري 
باعث می شود آحاد جامعه، خود را در عملکرد سازمان سهیم بدانند و از سازمان مسئولیت خواسته شود و آن را 
حسابرسی کنند )دارایی و پارساعمل، 1392: 101(. سازمان هاي اثربخش داراي فرهنگ هاي قوي به همراه یکدسته 
ارزش هاي مشترک هستند )دیسل، راجا، اندروز و لوئی1، 2018: 403(. اما این که  آیا فرهنگ هاي قوي، اثربخشی 
بیش تري را موجب می شوند یا خیر، بستگی به سازگاري و تناسب محتواي واقعی فرهنگ با محبوبیت سازمان دارد. 
لذا ، یک فرهنگ قوي نوآور موقعی  که  با یک محیط پویا مواجه می شود ، به خوبی با آن سازگاري پیدا می کند )خنیفر 

و کاشانی، 1391: 20(. بنابراین در این راستا، پارامتر فرهنگ سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.
فرهنگ سازمانی حاصل روح رفتاری حاکم بر نیروی مغزافزاری بوده و شخصیتی است که به واسطه آن سازمان 
اعمالی را از خود بروز می دهد و در ذهن مراجعین تصاویری نقش می بندد. این تصاویر نشان دهنده خرده فرهنگ 
ها، ارزش ها و رسالت سازمان است و در طی عمر سازمان با آن باقی می ماند و افکار عمومی بر آن قضاوت کرده و 
ارتباط خود با این سازمان را برمبنای برداشت و قضاوت خود تنظیم می نمایند. به هرحال وقتی صحبت از فرهنگ 
فرد یا سازمانی به میان می آید پارامترها و شاخص های گوناگونی مطرح می گردد که هریک به جای خود اثر گذار 

و موثر می باشند )واریک2 ، 2017: 395(.  
شخصیت و فرهنگ انسان ها پس از تولد از محیط خانواده، رفتارهای افراد خانواده، رفتارهای جامعه و... شکل می 
گیرد و مجموع رفتارهای افراد یک جامعه و سازمان، فرهنگ جامعه و سازمان را به تصویر می کشد )واریک، 2017: 
395(. در این مجموعه، شخصیت هایی با هدف مشخصی گرد هم می آیند تا شخصیت کالنی را به منظور دستیابی 
به هدف خاص ارائه نمایند که قابل قضاوت و ارزشیابی مشتریان و مخاطبین باشد. برای رسیدن به فرهنگ مناسب 
که قضاوت مثبت افکار مشتریان را دربرگیرد می بایست نگرشی یکسان را برای سازمان، با توجه به اهداف آن تعریف 
نمود. در این تعریف باید نکاتی که دارای بار ارزشی می باشند را لحاظ کرد. این نکات می تواند از دیدگاه مشتریان 

ارزشمند و با جاذبه باشد )جعفری و امیرنژاد، 1396: 80(.
با درنظرگیری این امر که مهم ترین عامل بهره وري در سازمان ها و ایجاد محبوبیت برای سازمان در هر جامعه 
اي، منابع انسانی است، سازمان ها با یاري متخصصان رفتاري و منابع انسانی، توجه خاصی را به پرورش کارکنان 
مبذول داشته اند )شائو3 ، 2019: 96؛ هوقس، ویودی و رانا4 ، 2017: 776(. همچنین از آن جایی که بودجه هایی که 
دولت ها از مالیات به دست 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. درآمدهای مالیاتی به دالیل بسیار 
از جمله قابلیت کنترل، بر سایر منابع درآمدی ناشی از اقتصاد داخلی برتری دارد؛ از این رو بررسی راهکارهای افزایش 
درآمد مالیاتی با بهره گیری از نگرش سیستمی و درنظرگرفتن روابط علت و معلولی است که به مدیران و اقتصاددانان 
کمک می کند تصویر شفاف تری از روابط متغیرهای اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی داشته و به انتخاب بهترین استراتژی 

برای بهبود درآمد مالیاتی کمک نماید )ایمانی خوشخو و امیرمستوفیان، 1397: 118(.
 در مطالعات اخیر، افزایش درآمد مالیاتی و به تبع آن افزایش پاسخگویی مالیاتی، به منظور افزایش تعامل مؤدیان 
مالیاتی، توسعه یافته است. در حالی که در زمینه تمکین مالیاتی در ادبیات پژوهش مطالعات زیادی انجام شده است 
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)ترکاشوند، البرزی و عسکری، 1397: 107(، اما در این راستا، واکنش های رفتاری مؤدیان مالیاتی، ایجاد محبوبیت 
سازمانی و نقش فرهنگ سازمانی، نادیده گرفته شده است. بنابراین، شناسایی فرهنگ به مدیران کمک می کند تا با 
آگاهی و دید کامل به فضاي حاکم بر سازمان، از نقاط قوت آن استفاده و براي نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات الزم را 
پیش بینی کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر محبوبیت سازمان در اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان می باشد. در ادامه با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، فرضیات و مدل مفهومی بیان شده است. سپس 

روش پژوهش و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها آورده شده و نهایتاً بحث و نتیجه گیری آمده است.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2.1- فرهنگ سازمانی 

»فرهنگ سازمانی1« یکی از جدیدترین واژه هاي ادبیات مدیریت است که در   سال هاي اخیر بسیار مورد توجه 
اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت قرار گرفته است )واریک، 2017: 395(. پژوهشگران در زمینه فرهنگ سازمانی 
معتقدند که نسبت فرهنگ به سازمان مانند نسبت شخصیت است به فرد و اعتقاد دارند که براي ایجاد محبوبیت در 
افراد جامعه باید در زمینه شخصیتی آن ها کاوش صورت گیرد. بر این اساس براي ایجاد محبوبیت سازمانی که منجر 
به بالندگی جامعه می گردد، باید در فرهنگ سازمان تحقیق شود )آلبایراک2 ، 2014: 252؛ رضایی دولت آبادی، 

خزایی پول، کیا الشکی، امانی و وریج کاظمی، 1392: 59(.
 اصوالً، فرهنگ به روش درک انسان از محیطی که در آن زندگی می کند، اشاره دارد و معرف دیدگاه ها و رفتار 
است. فرهنگ سازمانی به مجموعه اي از ارزش ها، باورها، اعتقادات، فرضیات و هنجارهاي مشترک حاکم بر سازمان 
اشاره می کند )ایمانی خوشخو و امیرمستوفیان، 1397: 120(. فرهنگ سازمانی عبارتست از اعتقادات نسبتاً ثابت، 
ارزش ها و ادراکات مشترک که به وسیله اعضای سازمان حفظ می گردد. فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از 
فرضیات و ارزش های سازمان است که به طور گسترده رعایت می شود و به الگوهای رفتاری خاصی منجر می شود 
)هوقس، ویودی و رانا، 2017: 776(. فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص 
می کند و ادراک یکسان از سازمان است که در همه اعضای سازمان مشاهده می شود و بیانگر مشخصات مشترک و 
ثابتی است که سازمان را از سازمان های دیگر متمایز می کند؛ به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر 
سازمان را مشخص می کند. فرهنگ، مجموعه ای از ارزش های کلیدی است که اعضای سازمان به طور گسترده آن 

را پذیرفته اند )تیسوی3 و همکاران، 2006: 113(. 
به سبب ماهیت پیچیده  فرهنگ سازمانی، نظریه و چارچوب یکسانی برای بررسی و شناسایی آن وجود ندارد 
)فیسی4، 2003: 686(. با وجود این، یکی از جدیدترین و متداول ترین مدل های شناسایی و اندازه گیری فرهنگ 
سازمانی، مدل فرهنگ سازمانی دنیسون5 است که امروزه بسیاری از سازمان ها برای شناسایی ضعف ها و قوت های 
فرهنگ سازمانی خود و توسعه آن به این مدل روی آورده اند. اهمیت و دلیل انتخاب این مدل از اینروست که توان 
انطباق با شرایط متغیر محیط بیرونی را دارد؛ چرا که از یک سو ارتباط میان نیازهای محیطی و تأکید استراتژیک 
سازمان و از سوی دیگر نوع فرهنگ سازمانی سازگار با آنها را نشان می دهد )بالتاکان و ولکان6 ، 2014: 943؛ ضیایی 

و همکاران، 1390: 49(. 
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1) Involvement
2) Empowerment
3) Team Orientation
4) Capability Development

5) Consistency
6) Core Values
7) Goals & Objectives
8) Vision

همان گونه که در شکل 1 مشاهده می شود دو محور عمودی و افقی، مدل را به چهار قسمت )ربع دایره( تقسیم 
کرده است. محور عمودی دربرگیرنده میزان و نوع تمرکز فرهنگ سازمانی است. این محور از یک طرف به تمرکز 
داخلی و از طرف دیگر به تمرکز خارجی منتهی می شود. محور افقی نیز به میزان انعطاف سازمانی اشاره دارد که از 
یک طرف به فرهنگ ایستا و از طرف دیگر به فرهنگ منعطف منتهی می شود. دنیسون در مدل خود ویژگی های 
فرهنگی که در شکل شماره )1( آورده شده است را این گونه برشمرد )احمدی، نیکوروش و مهرپور، 2016: 390؛ 

مضفری و همکاران، 2012: 52؛ دنیسون و نیل، 2000: 21(:
درگیرشدن در کار1 : سازمان های اثربخش افرادشان را توانمند می سازند، سازمان را بر محور گروه کاری   )1
تشکیل می دهند و قابلیت های منابع انسانی را در همه سطوح توسعه می دهند. افراد نیز در همه سطوح احساس می 
کنند که در تصمیم گیری نقش دارند و این تصمیمات است که بر کارشان مؤثر است و کار آن ها مستقیماً با اهداف 
سازمان پیوند دارد. در این مدل، این ویژگی با شاخص های: الف. توانمندسازی2  ب. تیم سازی3  ج. توسعه قابلیت ها4، 

اندازه گیری می شود.
سازگاری)ثبات و یکپارچگی(5 : پژوهش ها نشان داده که سازمان هایی که اغلب اثربخش هستند با ثبات   )2
و یکپارچه اند و رفتار کارکنان از ارزش های بنیادین نشأت گرفته است. رهبران و پیروان در رسیدن به توافق مهارت 
یافته اند )حتی زمانی که دیدگاه متقابل دارند( و فعالیت های سازمانی به خوبی هماهنگ و پیوسته شده است. سازمان 
هایی با چنین ویژگی ها، دارای فرهنگ قوی و متمایزند و به طور کافی بر رفتار کارکنان آن نفوذ دارند. این ویژگی با 

شاخص های: الف. ارزش های بنیادین6  ب. توافق7  ج. هماهنگی و پیوستگی8 ، اندازه گیری می شود.

شکل 1. نمودار مدل فرهنگ سازمانی دنیسون )2000(
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1) Adaptability
2) Creating Change
3) Customer Focus
4) Organizational Learning

5) Mission
6) Strategic Direction & Intent
7) Goals & Objectives
8) Vision

9) Panagiotis
10) organizational popularity
11) Garden, Hu, Zhan & Wei

انطباق پذیری1 : سازمان هایی که به خوبی یکپارچه هستند به سختی تغییر    می یابند. بنابراین یکپارچگی   )3
درونی و انطباق پذیری بیرونی را می توان مزیت و برتری سازمان به حساب آورد. سازمان های سازگار به وسیله 
مشتریان هدایت می شوند، ریسک می کنند، از اشتباه خود پند می گیرند و ظرفیت و تجربه ایجاد تغییر را دارند. 
آن ها به طور مستمر در حال بهبود توانایی سازمان به جهت ارزش قایل شدن برای مشتریان هستند. این ویژگی با 

شاخص های: الف. ایجاد تغییر2 ب. مشتری گرایی3  ج. یادگیری سازمانی4 ، اندازه گیری می شود.
رسالت5 : شاید بتوان گفت مهم ترین ویژگی فرهنگ سازمانی، رسالت و مأموریت آن است. سازمان هایی که   )4
نمی دانند کجا هستند و وضعیت موجودشان چیست، معموالً به بیراهه می روند. سازمان های موفق درک روشنی از 
اهداف و جهت خود دارند؛ به طوری که اهداف سازمانی را اهداف استراتژیک می دانند و چشم انداز سازمان را ترسیم 
می کنند. این ویژگی با شاخص های: الف. گرایش و جهت استراتژیک6  ب. اهداف و مقاصد7  ج. چشم انداز8 ، اندازه 

گیری می شود.
سازمان ها هریک داراي یک فرهنگ سازمانی غالب و چندین پاره فرهنگ هستند. فرهنگ غالب، فرهنگی است 
که توسط اکثریت افراد سازمان پذیرفته شده است. میزان قدرت فرهنگ سازمانی را می توان بر حسب تعداد اعضاي 
متعهد به ارزش هاي غالب و میزان تعهد اعضا به ارزش ها و هنجارهاي غالب سازمان تعیین کرد. مفهوم فرهنگ 
سازمانی به عنوان عامل مؤثر در بهره وري و عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنان چه فرهنگ مناسب 
کاري به خوبی بین مدیریت و کارکنان گسترش یافته باشد به تحکیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخالقیات، عملکرد و بهره 

وري باالتر منجر می گردد )پاناگیوتیس9 ، 2014: 415؛ رضایی و همکاران، 1392: 59(.

2.2- محبوبیت سازمانی10 
اساساً سازمان برحسب نیاز عمومی و اجتماعی به وجود می آید و مبناي ایجاد آن نیاز به تولید کاال یا عرضة 
خدمت به جامعه است. لذا، نه سازمان می تواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه می تواند بدون سازمان زندگی 
کند )خوش رنگ و مینائی، 1393: 21(. از نتایج این رابطه الینفک این است که هر تصمیم و عمل سازمان بر جامعه 
تأثیر می گذارد. این تأثیرگذاري باعث می شود آحاد جامعه، خود را در عملکرد سازمان سهیم بدانند و از سازمان 
این واقعیت که  با وجود  مسئولیت خواسته شود و آن را حسابرسی کنند )گارن، هو، ژان و وی11 ، 2018: 19(.  
هر سازمان یا شرکتی باید به نحو اقتصادي اداره شود، می توان گفت محبوبیت سازمان ها هیچ تعارضی با جنبة 
سودآوربودن آن ها ندارد. لذا، تجارت نه تنها مسئولیت اقتصادي سودآور بودن و مسئولیت قانونی پیروي از قوانین 
براي رسیدن به منفعت اقتصادي است بلکه مسئولیت اخالقی را نیز در بر می گیرد )دارایی و پارساعمل، 1392: 102(. 
باتوجه به پژوهش صورت گرفته در سوئد، این کشور لقب کشور مالیات گرفته  است. در این کشور مالیات بر درآمد 
کارمندان به سه سطح دولت شهری، شورای شهری و دولت مرکزی تقسیم می شود. در این راستا موارد مربوط به 
تأمین  اجتماعی با سرمایه گذاری در بخش سیستم تأمین اجتماعی پرداخت می شود. در این کشور مالیات شرکتی 22  
درصد، حداقل مالیات فردی 31 و حداکثر آن 59/7  درصد است. مالیات بر ارزش افزوده کاال و خدمات نیز در این 
کشور برحسب نوع این موارد 12/6 یا 25  درصد است. مالیات بر درآمد در این کشور نسبت به بقیه کشورها بسیار 
زیادتر است. این در حالی است که مردم این کشور اعتماد زیادی به سازمان مالیات این کشور دارند. درحالی  که واژه 
مالیات برای مردم بسیاری از نقاط جهان واژه چندان خوشایندی نیست، آمارها نشان می دهد سازمان مالیات سوئد 
بسیار محبوب، معتبر و مورد احترام است. در پژوهشی که در سال 2015 در این کشور برگزار شد، این سازمان میان 
27بنیاد دولتی امتیاز باالیی برای ارائه خدمات و تأثیرگذاری مثبت در جامعه داشته است. نخست آن که وظایف این 
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1) skatt
2) Elvin & Johansson

سازمان فقط به جمع آوری مالیات مربوط نمی شود، بلکه سابقه تمام حوادث مهم زندگی هر سوئدی را ثبت می کند. 
مردم سوئد برخالف مردم نقاط دیگر اصال با مالیات مخالف نیستند و حتی بسیاری از آنان از مالیات های باال استقبال 
می کنند زیرا معتقدند این مالیات برای ساخت عادالنه جامعه ای با ثبات درکنار ارائه خدمات عمومی ایده آل هزینه 
می شود. درحقیقت واژه مالیات1 در سوئد به معنای گنجینه است. البته محبوبیت سازمان مالیات را نمی توان فقط به 
این عوامل نسبت داد. یکی دیگر از دالیل محبوبیت این سازمان آن است که فعالیت های خود را به طور نامحسوس 
براساس آمار در سال 2015  انجام داد.  الکترونیکی  از فعالیت های مالیاتی را می توان به طور  انجام می دهد. بسیاری 
میالدی 5/4 میلیون نفر مالیات های خود را به طور الکترونیکی پرداخت کردند. یکی از جوایز پرداخت الکترونیکی در 

این کشور باز پرداخت )استرداد( مالیاتی زودهنگام است )الوین و جهانسون2، 2017: 10(. 
 بنابراین با توجه به اهمیت محبوبیت ادارات امور مالیاتی با توجه به آن چه که در مورد کشور سوئد اشاره شد و 
همچنین نظر به اذعان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در نخستین اجالس سراسری مدیران مالیاتی در 
سال 97 مبنی بر تبیین سیاست های سال جدید و  تبدیل سازمان امور مالیاتی به دستگاه محبوب، در این پژوهش 

تأثیر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن بر ارتقا محبوبیت سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

3- توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهش پس از بررسی و مطالعه مدل هاي مختلف، مدل دنیسون به عنوان مدل نظري پژوهش انتخاب 
شد. جدید بودن مدل دنیسون، همچنین کامل بودن این مدل از نظر شاخص هاي اندازه گیري و سنجش فرهنگ 
سازمانی، از جمله دالیل انتخاب این مدل به شمار می آیند. قابلیت استفاده از مدل دنیسون در تمام سطوح سازمانی 
یکی دیگر از ویژگی هاي این مدل است. همچنین، مدل دنیسون مبتنی بر نظریه ها و یافته هاي علمی است و عالوه 
بر پژوهش های انجام شده در آمریکا، پژوهش های انجام شده در سایر کشورها نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کنند. 
براساس مطالعات و پیشینه پژوهش، فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی به شرح زیر مطرح شده و در ادامه مدل مفهومی 

پژوهش آمده است:
فرهنگ سازمانی بر محبوبیت سازمان تأثیر مثبت و معناداري دارد.  -1

درگیرشدن کارکنان در کارها بر محبوبیت سازمان تأثیر مثبت و معناداري دارد.  .1-1
سازگاری کارکنان بر محبوبیت سازمان تأثیر مثبت و معناداري دارد.  .2-1

انطباق پذیری کارکنان بر محبوبیت سازمان تأثیر مثبت و معناداري دارد.  .3-1
رسالت سازمان بر محبوبیت سازمان محبوب تأثیر مثبت و معناداري دارد.  .4-1

شکل2.  مدل مفهومی پژوهش
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4- روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، از نوع پژوهش هاي توصیفی و از شاخه 
مطالعه هاي میدانی است و از نظر ارتباط بین متغیرهاي پژوهش، از نوع علی به شمار می آید. روش انجام پژوهش به 

صورت پیمایشی بوده و از مهم ترین مزایاي آن، قابلیت تعمیم نتایج است.
در پژوهش حاضر، درگیرشدن کارکنان در کارها، سازگاری کارکنان، انطباق پذیری کارکنان و رسالت سازمان 

متغیرهاي مستقل و محبوبیت سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.
جامعه آماري شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بوده و نمونه گیري نیز به روش تصادفی ساده 
صورت گرفته است. حداقل اندازه نمونه آماري بر اساس فرمول کوکران )با در نظر گرفتن مقدار 0/5 برای p و q و 
دقت برآورد 5 درصد و سطح خطا 5 درصد( حدود 160 نفر برآورد شده که براي اطمینان بیش تر 180 پرسش نامه 

توزیع و 161 پرسش نامه کامل جمع آوري شده است.
ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در جدول 1 نشان داده شده است:

5- ابزار گردآوري داده ها و روایي و پایایي آن
این منظور پرسش ها به کمک تحلیل عاملی  براي  نامه استفاده شده است.  از پرسش  براي گردآوري داده ها 
و  کارکنان  پذیری  انطباق  کارکنان،  سازگاری  کارها،  در  کارکنان  درگیرشدن  متغیرهاي:  براي  مقیاسی  اکتشافی، 
رسالت سازمان طراحی شد. در طراحی سؤاالت پرسش نامه دقت الزم به عمل آمده تا سؤاالت از سادگی و وضوح 
کافی برخوردار باشند. همان گونه که در جدول زیر مشاهده می شود در طراحی پرسش نامه متغیر »درگیر شدن در 
کارها« در سه حوزه: توانمند سازی، تیم گرایی و توسعه قابلیت ها، متغیر »سازگاری کارکنان« در سه حوزه: ارزش 
های بنیادین، توافق و انسجام و هماهنگی، متغیر »انطباق پذیری کارکنان« در سه حوزه: ایجاد تغییر، مشتری مداری 
و یادگیری سازمانی و متغیر »رسالت سازمانی« در سه حوزه: نیت و جهت استراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم انداز 
در نظر گرفته شده و متناظر با هریک از حوزه های 12 گانه فوق سه سوال طراحی شده است. همچنین در طراحی 
پرسش نامه برای متغیر محبوبیت سازمان 4 سوال در نظر گرفته شده است. بنابراین در کل پرسش نامه حاوی 40 

جدول1. ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

درصدفراوانیویژگی های جمعیت شناختی

جنسیت
53%85زن

47%76مرد

وضعیت تاهل
57%91متاهل

43%70مجرد

سن

30%78بین 30 تا 40 سال

39%63بین 41 تا 50 سال

31%20بیش از 50 سال

سابقه خدمت

32%51زیر 10 سال

35%57بین 11 تا 20 سال

33%53بیش از 20 سال

تحصیالت

7%12زیر دیپلم و دیپلم

70%111کاردانی و کارشناسی

23%38کارشناسی ارشد و دکتری
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جدول2. نوع سوال ها و منبع آن

سؤال می باشد که براساس طیف پنج گزینه اي لیکرت، براي هریک از سواالت مقیاس هایی از 1 به معناي بسیار 
مخالفم تا 5 به معناي بسیار موافقم تنظیم شده است. 

براي تعیین پایایی پرسش نامه، از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شده که براي مقیاس درگیرشدن در کارها با 9 
سوال در حدود 90 درصد، براي مقیاس سازگاری کارکنان با 9 سؤال در حدود 80 درصد، برای متغیر انطباق پذیری 
کارکنان با 9 سؤال در حدود 83 درصد، براي متغیر رسالت سازمانی با 9 سؤال در حدود 89 درصد و براي متغیر 
محبوبیت سازمانی با 4 سؤال در حدود 85 درصد بوده است. همچنین براي آزمـون روایـی سؤاالت نیز از اعتبار محتوا 
استفاده شد. بـراي سـنجش اعتبـار محتـوای پرسش نامه از نظرات افراد خبره و صاحب نظر در اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان استفاده شد. در این مرحله با کسب آراي آنان، اصالحات الزم به عمل آمد. مجموع این نتایج بیان می 

کند که پرسش نامه ایـن پـژوهش از سطح اعتبار نسبی مناسبی برخـوردار است.

5- تحلیل یافته ها
برای سنجش روایی گویه ها و اطمینان از تک بعدی بودن مقیاس های ارزیابی هر یک از ساختارها و اعتبار مدل 
ارزیابی، تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. با توجه به این که تمامی گویه های مربوط 
به چهار بعد فرهنگ سازمانی دارای وزن های عاملی مثبت و معنادار بود و تمامی مقادیر t-value باالتر از 1/96 به 
دست آمد، نشان دهنده رضایت بخش بودن معیار روایی همگرا است. همچنین شاخص های نیکویی برازش به دست 

آمده از تحلیل عاملی تأییدی همگی باالتر از حد مطلوب بود که این امر دلیل دیگری بر روایی مدل پژوهش است. 
پس از این مرحله برای بررسی و اطمینان از نرمال بودن داده ها، با استفاده از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف به 
آزمون نرمال بودن توزیع نمونه پرداخته می شود. نتایج این آزمون در جدول 3 ارائه شده است که حاکی از نرمال 

بودن تمام متغیرها است، چرا که تمامی سطوح معناداری باالتر از سطح خطای 5 درصد است.

تعداد سواالتبعد سطح2بعد سطح1متغیرها

فرهنگ سازمانی

در گیرشدن در کارها

3توانمندسازی

3تیم گرایی

3توسعه قابلیت ها

سازگاری

3ارزش های بنیادین

3توافق

3انسجام و هماهنگی

انطباق پذیری

3ایجاد تغییر

3مشتری مداری

3یادگیری سازمانی

رسالت

3نیت و جهت استراتژیك

3اهداف و مقاصد

3چشم انداز

4--محبوبیت سازمانی

40مجموع کل سواالت پرسشنامه
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در مرحله بعد جهت بررسی فرضیات پژوهش با روش مدل سازی معادالت ساختاری که بر مبنای تحلیل رگرسیون 
بوده و به دنبال بررسی رابطه علی بین متغیرهای ابتدا باید از وجود رابطه معنی دار بین متغیرها اطمینان حاصل 
کرد. از آن جایی که تمامی متغیرها با توجه به آزمون کلموگروف- اسمیرنوف نرمال می باشند، از تحلیل همبستگی 
پیرسون استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از همبستگی در جدول شماره 4 ارائه شده است. نتایج تحلیل همبستگی 
نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای پژوهش می باشد و می توان ادعا نمود که در سطح اطمینان 99 

درصد تمامی متغیرهای پژوهش دارای رابطه معنی دار با یکدیگر می باشند.

در شکل های 3 و 4 به ترتیب ضرایب استاندارد و مقادیر معناداری هریک از روابط ارائه شده است:

جدول3. نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف

جدول4. ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مدل

شکل3. ضرایب استاندارد به بدست آمده از مدلسازی معادالت ساختاری

سطح معنی داریمقدار آماره آزمونمتغیر

0/580/33درگیر شدن در کار

0/370/71سازگاری

1/110/35انطباق پذیری

0/120/85رسالت

0/410/58محبوبیت سازمانی

محبوبیت سازمانیرسالتانطباق پذیریسازگاریدرگیر شدن در کارمتغیرها

10/130/410/230/12درگیر شدن در کار

0/1310/560/370/51سازگاری

0/410/5610/150/32انطباق پذیری

0/230/370/1510/38رسالت

0/120/510/320/381محبوبیت سازمانی
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بدین ترتیب جدول 5 نشان دهنده خالصه ای از نتایج است:

شاخص های نیکویی برازش به دست آمده از آزمون فرضیه ها در جدول 6 مشخص شده است که همگی باالتر 
از حد مطلوب هستند:

شکل4. مقادیر t-value به دست آمده از مدلسازی معادالت ساختاری

جدول5. خالصه نتایج

جدول6. شاخص های نیکویی برازش مدل

t-valueضریب استانداردفرضیه ها
آزمون فرضیه 

در سطح اطمینان %95
تایید0/232/4درگیر شدن در کار و محبوبیت سازمانی

تایید0/313/7سازگاری و محبوبیت سازمانی

تایید0/853/5انطباق پذیری و محبوبیت سازمانی

تایید0/234/1رسالت و محبوبیت سازمانی

حد مطلوبمقدارشاخص

کمتر از 2/893

RMSEA0/0870/1 کمتر از
RMR0/03نزدیك به صفر
NFI0/910/9 بزرگ تر از

NNFI0/961حدود
CFI0/900/9 بزرگ تر از
RFI0/960/9 بزرگ تر از
IFI0/950/9 بزرگ تر از
GFI0/900/9 بزرگ تر از

AGFI0/920/9 بزرگ تر از
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6- نتیجه گیری و پیشنهادات
در این پژوهش تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر میزان محبوبیت سازمان با استفاده از مدل دنیسون در اداره کل 
امور مالیاتی استان اصفهان بر اساس مطالعه میدانی و ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. جهت اندازه گیری 
تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر محبوبیت سازمانی 40 سوال طراحی گردید که 36 سؤال هر کدام یکی از ابعاد فرهنگ 
سازمانی را اندازه می گیرد. از 180 پرسش نامه توزیع شده، 161 پرسش نامه جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج نشان 
می دهد فرهنگ سازمانی و ابعاد آن شامل درگیرشدن در کارها، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت سازمانی بر ارتقا 
محبوبیت سازمانی در سازمان امورمالیاتی استان اصفهان به طور مستقیم اثر دارد. ابعادی که بیشترین تاثیر را در 
ارتقا محبوبیت سازمانی دارند به ترتیب انطباق پذیری، سازگاری، درگیرشدن در کارها و رسالت سازمانی می باشند. 
لذا با ارائه راهکارها و برنامه ریزی مناسب به منظور برآورده کردن این مولفه ها می توان فرهنگ سازمانی را در اداره 
کل امورمالیاتی استان اصفهان تقویت کرد و در پی آن محبوبیت سازمانی را ارتقاء داد. همچنین نتایج پژوهش نشان 
می دهد که باتوجه به فراوانی قابل توجه نیروهای جوان در سازمان امورمالیاتی استان اصفهان که سابقه خدمت بین 
11 تا 20 سال هستند، این سازمان می تواند با سرمایه گذاری صحیح در راستای آموزش و ارتقا فرهنگ سازمانی، 
افزایش محبوبیت خود را در آینده ای نه چندان دور تضمین نماید. لذا توجه به معیارهای مناسب اخالقی و فرهنگی 

در استخدام کارشناسان و توجه به آن ها در احراز شغل نیز در ارتقا محبوبیت سازمانی بی اثر نخواهد بود. 
به عنوان پیشنهاد پژوهش حاضر و با توجه به نظر خبرگان در خصوص کارایی شیوه خودنظمی مثبت و تاثیر مدل 
هاي ذهنی کارکنان بر افزایش محبوبیت سازمانی می توان این گونه نتیجه گیري کرد که الزم می باشد به جاي قرار 
دادن قواعد و مقررات از پیش تعیین شده سازمانی و بدون توجه به نظرات کارکنان و دخالت آن ها در وضع این قواعد، 
از مشارکت کارکنان استفاده کرد و مدیران سازمان باید در مرحله سیاست گذاري سازمانی به اهمیت توجه مسئوالنه 
نسبت به سالمتی کارکنان، افراد جامعه، محیط و وظایف محوله، پی ببرند و جهت نهادینه شدن این مورد در فرهنگ 
سازمانی، همین امر را به کارکنان نیز آموزش دهند. طبق نظر خبرگان، نمی توان از کارکنان انتظار رفتار مسئوالنه 
در جهت ایجاد محبوبیت سازمانی را داشت، بدون آن که به آن ها این نوع مسئولیت پذیری آموزش داده شده باشد. 
تدوین استراتژی ها و برنامه های ارتقاء فرهنگ سازمانی بر اساس نتایج این پژوهش در اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان و افزایش نمونه آماری آن برای کسب نتایج دقیق تر و توسعه نتایج از جمله تحقیقات آتی پیشنهادی برای 

ادامه این پژوهش می باشد. 
در پایان با توجه به ادبیات پژوهش و با درنظرگرفتن یافته هاي پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که با توجه 
ابعاد  آموزش  به  بایستی  کارکنان،  سازمانی  فرهنگ  توجه  قابل  ارتقا  جهت  در  خود،  بر  مبتنی  یادگیري  تأثیر  به 
مختلف فرهنگ سازمان همچون: درگیرشدن در کارها با درنظرگیری نظرات ارزنده کارکنان، سازگاری با درنظرگیری 
راهکارهای خالقانه پیشنهادی از سوی کارکنان، انطباق پذیری با درنظرگیری شرایط کارکنان در سازمان و تحلیل 
و بررسی و آگاه سازی کامل کارکنان نسبت به رسالت سازمانی در امر افزایش محبوبیت سازمانی در قبال جامعه 

پرداخت.
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بررسی رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته
 حسابرسی و حسابرسی داخلی با نرخ موثر مالیاتی

 با در نظر گرفتن نوع حسابرس

محمد شعبانی2بهرام محسنی ملکی1

چکیده
وجود کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های کلیدی راهبری شرکتی و به دنبال آن تشکیل و سامان دهی 
حسابرسی داخلی در واحدهای تجاری، می تواند منجر به بهبود کیفیت اطالعات مندرج در صورت های مالی شود. از 
سویی دیگر نرخ موثر مالیاتی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارایی مالیاتی، کاربردهای گسترده ای در اقتصاد 
و حسابداری دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی 
با نرخ موثر مالیاتی و همچنین تاثیر نوع حسابرس بر رابطه بین این متغیرها می باشد. برای بررسی موضوع پژوهش از 
نمونه ای شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 استفاده شد. 
نتایج فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی با نرخ 
موثر مالیاتی وجود دارد. در حالی که بین دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی با نرخ موثر مالیاتی رابطه معناداری 
دیده نشده است. عالوه بر این نتایج نشان می دهد که نوع حسابرس بر رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی 

و نرخ موثر مالیاتی تاثیرگذار است.
کلیدواژه: دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی، دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی، نرخ موثر مالیاتی، نوع 

حسابرس 

1( استادیار گروه حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر- آدرس: مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصاد و اداری، گروه حسابداری. شماره تماس: 
09125940951 پست الکترونیک: b.mohseni@umz.ac.ir )نویسنده مسئول(.

shabani5996@yahoo.com :2( کارشناس ارشد حسابداری موسسه غیرانتفاعی فروردین قائمشهر- آدرس ایمیل



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

631  

1- مقدمه
رسوایی اخیر شرکت هاي بزرگ )همچون، انرون ، وردکام و تایکو( موجب نگرانی عمومی در یکپارچگی اطالعات 
منتشر شده در بازار سرمایه و عملکرد اخالقی در فرایند گزارشگري مالی شده است. براي رفع این نگرانی ها قوانین 
جدیدي ایجاد شد که موجب تغییرات گسترده اي در نیاز هاي حاکمیت شرکتی و بهبود کیفیت گزارشگري مالی شده 
است، که یکی از این تغییرات اساسی و ضروري وجود کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها می 

باشد )اعتمادي و شفاخیبري، 1390(.
کمیته حسابرسی به عنوان یکی از کمیته هاي فرعی از هیئت مدیره و جزئی ضروري از ساختار اثر بخش کنترل 
داخلی شرکت به حساب آمده و همچنین وظیفه بااهمیتی از طرف سهامداران جهت نظارت بر فرایند گزارشگري مالی 

و حسابرسی داخلی و همچنین حسابرسی مستقل دارد )باباجانی و خنکا ، 1391(.
تصور بر این است که حسابرسی داخلی تنها به عنوان فرآیند سندرسی یا بررسی کفایت کنترل های داخلی و 
قابلیت اتکای اطالعات صورت های مالی می باشد، در حالی که در دنیای امروزه حسابرسی داخلی به بررسی کارآیی 
عملیات، قابلیت اتکای فناوری اطالعات، اثربخشی و کارآیی معامالت تجاری داخلی و خارج از کشور، کمک به بهبود 
فرآیندها و عملیات شرکت و نظارت بر رضایت مشتریان و در یک کالم به خلق ارزش در شرکت کمک می کند )واتس 

و زیمرمن1، 1986(.
از سویی دیگر، یکی از بازخوردهای مهم کیفیت گزارشگری مالی، تعیین میزان مالیاتی است که واحدهای تجاری 
ملزم به پرداخت آن می باشند. نرخ موثر مالیاتی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارایی مالیاتی کاربردهای 
گسترده ای در اقتصاد و حسابداری دارد. نرخ موثر مالیاتی عبارت است از نرخی واحد که بر اساس آن از فعالیت مشمول 
مالیات، مالیات اخذ می شود. به عبارت دیگر، این نرخ از تقسیم مالیات بخش مورد نظر بر پایه درآمد آن بخش حاصل 
می گردد )آقایی، 1380(. پژوهش های صورت گرفته مبین آن است که نرخ موثر مالیاتی از نرخ قانونی متفاوت خواهد 
بود )حسنی و شفیعی، 1389(. دلیل این امر نیز وجود انواع معافیت های مالیاتی یا تمکین ناقص مالیاتی )به دلیل فرار 
یا اجتناب مالیاتی( از سوی مودیان مالیاتی می باشد. در واقع، نرخ موثر مالیاتی خالص بار مالیاتی ناشی از برایند انواع 
مالیات ها را نشان می دهد. بنابراین انتظار بر این است که هر چه سیستم حاکمیت شرکتی )برای مثال وجود کمیته 
حسابرسی یا حسابرسی داخلی( قوی تر باشد، واحدهای تجاری تالش می کنند تا گزارشگری مالی خود را به سمتی 
سوق دهند تا نرخ موثر مالیاتی را کاهش دهند تا ضمن جلب رضایت سهامداران، بازدهی شرکت را نیز افزایش دهند 

و از خروج وجه نقد از شرکت جلوگیری کنند. 
از سویی دیگر، حرفه حسابرسی نقش موثری در بهبود سیستم اطالعاتی و ایجاد اطمینان از معتبر بودن گزارشات 
مالی هر کشور دارد. با افزایش شمار استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی، به عنوان مشتریان این کاالی عمومی، 
باعث شده تا کیفیت کار حسابرسان مورد توجه و دقت قرار گیرد. کیفیت کار حسابرسان و اظهارنظر آنها، می-تواند 
باعث بهبود سیستم اطالعات مالی و در نهایت تصمیم گیری بهینه اقتصادی شود )چرمی، 1385(. در سال های اخیر با 
شکل گیری جامعه حسابداران رسمی، بخشی از فعالیت های سازمان حسابرسی به موسسات خصوصی عضو آن جامعه 
محول شده است. از طرف دیگر نتایج پژوهش های گذشته نظیر پژوهش هایی درباره کیفیت سود و شاخص مدیریت 
سود حکایت از کاهش کیفیت گزارشگری مالی دارد و یکی از دالیل کاهش کیفیت گزارشگری مالی می تواند نوع 

حسابرس باشد )مرادزاده فرد و رحمن نژاد، 1390(.
با توجه به مطالب عنوان شده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و 
با درنظر گرفتن نوع حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق  با نرخ موثر مالیاتی  حسابرسی داخلی 

بهادار تهران می باشد.

1) Watts  and Zimmerman
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در ادامه مبانی نظری و پیشینه مورد بررسی قرار گرفته سپس فرضیه ها و مدل های مورد نظر آزمون 
شده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه می گردد.

2- مبانی نظری
ایفا  مالی  گزارشگری  فرآیند  در  را  نقش حساسی  مالی شرکت ها،  به صورت های  دادن  اعتبار  با  حسابرسان 

می کنند. اگرچه استانداردهای حسابرسی صریحا مسئولیت خاصی را برای حسابرسان در کشف تقلب های احتمالی 
مدیریت و تحریف صورت های مالی، مشخص نکرده است اما استانداردهای بین المللی حسابرسی، حسابرسان را ملزم 
باشند،  بر صورت های مالی داشته  بااهمیتی  تاثیر  توانند  یا تخلفاتی که می  اشتباهات  به منظور کشف  می کند که 
آزمون های خاصی را طراحی و اجرا نمایند. در همین راستا توجه به کار حسابرسان داخلی از دو جهت حائز اهمیت 
است. اول اینکه یکی از نشانه های مهم نارسایی سیستم کنترل داخلی، وجود یک واحد حسابرسی داخلی ضعیف 
می باشد و حسابرسان می توانند آن را به عنوان نشانه ای برای برآورد ریسک کنترل صاحب کار در نظر بگیرند. دوم 
اینکه اجرای یک برنامه حسابرسی گسترده مستلزم صرف هزینه های زیادی می باشد. به ویژه اگر اجرای برنامه مزبور، 
منجر به کشف تحریف های احتمالی نیز نگردد. از آنجا که حسابرسان با محدودیت های مالی و زمانی مواجه می باشند، 
ضروری است تا عواملی که می توانند باعث افزایش کارایی و اثربخشی فرآیند حسابرسی شده و از انجام کارهای موازی 
اتکا حسابرسان  میزان  این عوامل  از جمله  به خوبی شناخته شوند.  نمایند  توسط حسابرسان جلوگیری  تکراری  و 
از چالش های مستمری است که حرفه  انجام شده توسط حسابرسان داخلی است. این مسئله یکی  مستقل بر کار 

حسابرسی با آن روبرو می باشد )حساس یگانه، 1379(.
در مورد کمیته حسابرسی و نحوه انتخاب اعضای این کمیته و نقش آنها، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است که 
در ادامه به برخی از این دیدگاه ها می پردازیم: مطالعات نظری و عملی بسیاری در پژوهشها نشان می دهند که تخصص 
مالی اعضای کمیته حسابرسی سبب اثربخشی بیشتر آن می شود و به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی، 
داشتن اعضایی با دانش حسابداری و حسابرسی جهت نظارت بهتر و اثربخش تر  ضروری است )بول و شارپ1، 1989(. 
کمیته حسابرسی اثربخش، به منظور ایفای هر چه بهتر نقش نظارتی خود، نیازمند قدرت و اختیارات بیش تری می 
باشد. در مطالعات انجام شده درباره حاکمیت شرکتی، مشخص شده است که پیش شرط نظارت اثربخش، استقالل آن 
است و استقالل بیش تر سبب نظارت بهتر توسط میته حسابرسی می شود )پایوت2 ، 2004(.  در ادامه، دوره تصدی 
اعضای کمیته حسابرسی به عنوان شاخصی برای تجربه اعضای کمیته حسابرسی در نظر گرفته می شود. پژوهش 
ها نشان داده است که تجربه و سابقه بیش تر اعضای کمیته حسابرسی، سبب قضاوت بهتر و موثرتر آن ها در حوزه 

کنترل های داخلی خواهد شد ) رز و رز3 ، 2008(.
تعیین نرخ موثر مالیاتی از مهم ترین موارد مورد بحث در حوزه مالیات می باشد. نرخ موثر مالیاتی می تواند به 
عنوان ابزاری جهت هدایت سرمایه استفاده شود و می توان با کاهش یا افزایش آن رفتار سرمایه گذار را در جهت 
سیاست های کالن دولت هدایت نمود. نرخ موثر مالیاتی عبارتست از نرخی واحد که بر اساس آن فعالیت مشمول 
مالیات، مالیات اخذ می شود. به عبارت دیگر، این نرخ از تقسیم مالیات بخش مورد نظر بر پایه درآمد آن بخش حاصل 
می شود. این نرخ را می توان برای بخش هایی نظیر مشاغل، اشخاص حقیقی و حقوقی محاسبه نمود، اما محدودیت 
اطالعات برآورد نرخ موثر مالیاتی در بخش ها را دشوار می نماید. عالوه بر این، حتی برآورد دقیق و واقعی مالیات به 

دلیل موجود نبودن اطالعات گرچه ناممکن نیست، اما بسیار دشوار و هزینه بر است )گلستانی و همکاران، 1393(.

3- پیشینه پژوهش
توصیه های  اجرای  بر  حسابرسی  کمیته  ویژگی های  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی  در   ،)2016  ( ساوان4  و  الزبان 
حسابرسی داخلی بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن در سال 2010 پرداختند. این مطالعه 
تجربی  شواهد  داخلی  حسابرس  توصیه های  اجرای  اداراکات  و  حسابرسی  کمیته  ویژگی های  بین  ارتباط  مورد  در 
ارائه می دهد. این پژوهش با استفاده از داده های حاصل از بررسی حسابرسان داخلی ارشد از شرکت-های ذکر شده 
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در انگلستان متوجه شد که درک بیشتر توصیه های حسابرسی به شدت به وجود اعضای مستقل کمیته 
حسابرسی و تخصص اعضا در حسابرسی و حسابداری بستگی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که اجرای 
توصیه های حسابرسی داخلی در جهت کنترل داخلی قوی تر و تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی تحت 

تأثیر جلسات مکرر بین کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ارشد قرار می گیرد.
حبیب و حییویان1 )2016( به بررسی مشکل هیئت مدیره بر رابطه کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری 
مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس نیوزلند پرداختند. نتایج آنها نشان می دهد که اعضای موظف هیئت 
مدیره بر رابطه کمیته حسابرسی و مدیریت سود واقعی اثر مثبت دارد و این اثر در مورد مدیران موظف دارای مشکل 

در ارائه گزارشگری متقلبانه برجسته تر است.
عثمان و همکاران2 )2014(، تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه اخالقی شرکت ها رادر بورس 
مالزی مورد بررسی قرار دادند. آنها نمونه ای متشکل از 94 شرکت بورس مالزی را جهت انجام پژوهش خود انتخاب 
کردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد، بین مدت تصدی، سمت و چندگانه بودن سمت اعضای کمیته با افشای داوطلبانه 
اخالقی رابطه ای معنادار وجود دارد؛ در حالی که بین استقالل، تخصص، اندازه و تعداد جلسات کمیته حسابرسی با 

افشای داوطلبانه اخالقی رابطه ای مشاهده نشد.
برزگر و عباسی )1396( در پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و اجتناب مالیاتی در 
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. روابط مورد نظر در قالب سه فرضیه با استفاده از روش 
نهایی آزمون ها موید هر سه  نتایج  تابلویی بررسی گردیده است.  الگوی داده های  بر  رگرسیون چند متغیره مبتنی 
فرضیه پژوهش یعنی وجود رابطه منفی و معنادار بین هر سه متغیر مستقل یعنی تخصص، استقالل و اندازه کمیته 

حسابرسی با اجتناب مالیاتی است.
استقرار واحد حسابرسی داخلی در  و  بررسی نقش تشکیل کمیته حسابرسی  به  ادوایی) 1395(، در پژوهشی 
حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات داخلی در صندوق کارآفرینی امید، پرداخت. جهت سنجش فرضیه های 
پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است و جامعه آماری پژوهش متشکل از بازرسان، حسابرسان، معاونین مالی و 
اداری، مدیران مالی و سرپرستان مستقر در صندوق در کلیه شعب و دفاتر صندوق در کشور است. نتایج حاصل از 
یافته های پژوهش نشان می دهد که تشکیل کمیته حسابرسی و وجود اعضا متخصص در کمیته حسابرسی هم موجب 
ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی این قبیل مؤسسات می شود و هم استقرار واحد حسابرسی داخلی موجب 

ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی این قبیل مؤسسات می شود.
عبدلی و نادعلی )1394( به بررسی تاثیر وجود حسابرس داخلی بر کاهش رخداد تحریف های مالی و قانونی و 
مالیاتی در شرکت ها پرداختند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت هایی که دارای حسابرسی داخلی هستند، 
تعداد بندهای حسابرسی مربوط به تحریف های قانونی و مالیاتی و حسابداری کمتری در مقایسه با سایر شرکت ها 

دارند.
فخاری و همکاران )1393( در پژوهشی به بررسی رابطه بین اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از 
طریق اقالم واقعی پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معنی داری بین ویژگیهای کمیته حسابرسی 

و مدیریت سود از طریق اقالم واقعی وجود دارد.
گلستانی و همکاران )1393(، رابطه نرخ موثر مالیاتی با سیاست تقسیم سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار را بررسی کردند. نتایج حاکی از رابطه منفی و معنادار بین نرخ موثر مالیاتی و سیاست 
تقسیم سود می باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنادار بین نرخ موثر مالیاتی وبازده 

آتی سهام وجود دارد.
در  داخلی  واحد حسابرسی  استقرار  و  تشکیل کمیته حسابرسی  بررسی ضرورت  به   ،)1391( و خنکا  باباجانی 
ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که تشکیل  شهرداری های کالن شهرها برای 
کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در شهرداری های کالن شهرها موجب ارتقای سطح ایفا و ارزیابی 

مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی نهادهای مذکور می شود.
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4- فرضیات پژوهش
1. بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی با نرخ موثر مالیاتی رابطه معنادار وجود دارد.

2. بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی داخلی با نرخ موثر مالیاتی رابطه معنادار وجود دارد.
3. نوع حسابرس بر رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی با نرخ موثر مالیاتی تاثیر دارد.

4. نوع حسابرس بر رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی داخلی با نرخ موثر مالیاتی تاثیر دارد.

5- روش شناسی پژوهش
دراین تحقیق براي جمع آوري داده ها و اطالعات از روش کتابخانه اي و میدانی استفاده شده است. اطالعات 
مربوط به مبانی نظري وتئوریک پژوهش از کتب و مقاالت فارسی و التین جمع آوري گردیده است. اطالعات مربوط 
به صورت هاي مالی شرکت ها با استفاده از بانک اطالعاتی ره آوردنوین استخراج و جمع آوري شده است. الزم به 
ذکر است که این اطالعات محدود به اقالم ترازنامه و سود وزیان بوده و برخی از اطالعات در این تحقیق، با استفاده 
از یادداشت هاي همراه صورت هاي مالی براي تک تک شرکت هاي نمونه براي دوره زمانی تحقیق )سال 1391 
الی 1395( استخراج و جمع آوري گردیده است. به منظور حصول اطمینان از صحت داده هاي بانک هاي اطالعاتی 
فوق، این اطالعات به صورت نمونه اي با یکدیگر و هم چنین با صورت هاي مالی منتشره شرکت ها، مقایسه وکنترل 

گردیده است.
جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه آماری 
پژوهش نیز تمامی شرکت های موجود در جامعه به استثنای شرکت هایی است که هریک به دلیل وجود محدودیت 

های زیر امکان حضور در نمونه پژوهش را ندارد:
- به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات، پایان سال مالی شرکت ها منتهی به 29 اسفند باشد.

- اطالعات مالی مورد نیاز به منظور استخراج داده های مورد نیاز در دسترس باشد.
بانک ها و موسسات مالی )شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکت های هلدینگ ها و  - جزء 

لیزینگها( نباشد؛ زیرا افشای اطالعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
در نهایت از بین شرکت های عضو جامعه آماری مورد مطالعه، تعداد 119شرکت در طی سال های 1391-1395 

به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. 

6- مدل ها و متغیرهای پژوهش
برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل های رگرسیونی چند متغیره زیر استفاده خواهد شد:

مدل فرضیه اول:

مدل فرضیه دوم:

مدل فرضیه سوم:

مدل فرضیه چهارم:
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در تعریف عملیاتی، هر یک از متغیرهای پژوهش طوری تعریف می شوند که بتوان آن ها را مورد 
اندازه گیری قرار داد. در این پژوهش، متغیر های مستقل، متغیر وابسته و متغیرهای کنترل به صورت 

ذیل تعریف شده اند:

متغیر وابسته
ERT  مبین نرخ موثر مالیاتی شرکت i در سال t و متغیر وابسته پژوهش می باشد. همانطور که در ادبیات 
مالی و حسابداری رایج است برای محاسبه نرخ موثر مالیاتی از تقسیم هزینه مالیات ساالنه بر سود پیش از کسر مالیات 

استفاده می شود )گلستانی و همکاران، 1393(.
متغیرهای مستقل

Internal Audit       تعداد سال های تشکیل حسابرسی داخلی
Audit Commitee       تعداد سال های تشکیل کمیته حسابرسی

متغیر تعدیل کننده
Type: بیانگر نوع حسابرساست به طوری که  اگر سازمان حسابرسی باشد عدد 1 در غیر اینصورت 0.

متغیرهای کنترلی
size: اندازه شرکت که برابر است با لگاریتم طبیعی دارایی شرکت

lev : اهرم مالی که برابر است با نسبت بدهی به دارایی. 
ROA : بازده شرکت که برابر است با نسبت سود خالص به مجموع داراییها.

AGE : سن شرکت که برابر است با لگاریتم طبیعی تعداد سال های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران. 

7- یافته های پژوهش
7-1- آمار توصیفی

براي بررسی مشخصات عمومی و پایه اي متغیرها جهت برآورد مدل، تجزیه و تحلیل دقیق آنها و شناخت جامعه 
آماری مورد پژوهش، آشنایی با آماره هاي توصیفی مربوط به متغیرها الزم است.

خالصه ویژگی هاي آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق در جدول 1 خالصه شده است. 
آماره هاي گزارش شده در برگیرنده شاخص ها و معیارهای مرکزی شامل میانگین، میانه و شاخص های پراکندگی 
شامل ماکزیمم، مینیمم و انحراف معیار متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق می باشد. نتایج آمار توصیفی نشان 
می دهد که میانگین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در ایران به ترتیب 2.025 و 6.213 
سال می باشد. صفر بودن حداقل این دوره های زمانی نشان دهنده این موضوع است که در برخی سال های مطالعه، 
موثر  نرخ  میانگین  همچنین  بودند.   نکرده  داخلی  حسابرسی  و  حسابرسی  کمیته  تشکیل  به  اقدام  هنوز  شرکتها 
مالیاتی در نمونه مورد مطالعه 0.095 می باشد. نتایج متغیر نوع حسابرس نشان می دهد که فقط حدود 25 درصد 
از مشاهدات توسط سازمان حسابرسی حسابرسی شده است. سایر اطالعات مربوط به آمار توصیفی در جدول شماره 

1 ارائه شده است.
جدول )1(: آمار توصیفی

منبع: یافته های پژوهش

انحراف مینیممماکزیمممیانهمیانگینمتغیر
معیار

0.0950.0950.3720.0010.088نرخ موثر مالیاتی

2.0252.0006.0000.0001.585دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی

6.2133.00052.0000.0009.220دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی

12.22112.10214.31610.5740.670اندازه شرکت

0.5920.5872.3150.0140.246اهرم مالی

0.7890.159-0.1140.1030.631بازده شرکت

21.74418.00062.0001.00012.600سن شرکت

0.2580.0001.00000.0000.438نوع حسابرس
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7-2- آمار استنباطی
7-2-1- بررسی ناهمسانی واریانس

برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جمالت اخالل آزمون آرچ LM برای مدل استفاده شده در 
پژوهش انجام شده است. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس آرچ LM به شرح جدول زیر می باشد:

با توجه به اینکه آماره این آزمون در هر چهار مدل در سطح 5 درصد معنادار است، بنابراین فرض همسانی واریانس 
رد شده و ناهمسانی واریانس جمالت اخالل پذیرفته می شود. چنین مشکلی در رگرسیون سبب خواهد شد که نتایج 
OLS دیگر کاراترین نباشد. برای رفع مشکل مزبور از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته )GLS( استفاده می 

گردد.

7-2-2- بررسی خود همبستگی
به منظور بررسی عدم وجود خود همبستگی در مدل ها از آماره دوربین - واتسون استفاده می شود. چنانچه این 
آماره ها در بازه 1.5 تا 2.5 قرار بگیرد H0 آزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود و در 
غیر اینصورت H0 رد می شود یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده ها همبستگی وجود دارد. با توجه به آماره به 

دست آمده می توان بیان نمود که در مدل بیان شده عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود.

7-2-3- بررسی هم خطی
واریانس  تورم  عامل  آزمون  از  مستقل،  متغیرهای  هم خطی  وجود  عدم  از  اطمینان  منظور  به  پژوهش،  این  در 
استفاده شده است. اگر مقدار آماره VIF کمتر از 10 باشد، نشان دهنده عدم وجود هم خطی و معنادار بودن نتایج 
رگرسیون است. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 4 ارایه شده است. با بررسی نتایج حاصل از آزمون هم خطی 
می توان نتیجه گیری کرد که بین متغیرهای مستقل این رگرسیون، هم خطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مدل 

رگرسیون قابل اتکا می باشد.

LM جدول )2(:  آزمون ناهمسانی آرچ

جدول )3(:. بررسی خودهمبستگی

منبع: یافته های پژوهش

منبع: یافته های پژوهش

وجود )عدم وجود( ناهمسانی واریانسObs*R-squared آماره)احتمال(F-statistic آماره)احتمال(مدل

مدل اول
 203.2539

)0.000(

 151.8167

)0.000(
وجود ناهمسانی واریانس

مدل دوم
 213.0574

)0.000(

 157.2013

)0.0000(
وجود ناهمسانی واریانس

مدل سوم
 205.2068

)0.000(

 152.8999

)0.000(
وجود ناهمسانی واریانس

مدل چهارم
 217.7698

)0.000(

 159.7432

)0.000(
وجود ناهمسانی واریانس

وجود )عدم وجود( خودهمبستگیآماره دوربین واتسونمدل

عدم وجود خودهمبستگی2.017مدل اول

عدم وجود خودهمبستگی1.556مدل دوم

عدم وجود خودهمبستگی1.993مدل سوم

عدم وجود خودهمبستگی1.553مدل چهارم
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7-2-4- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت
برای آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت باید از دو آزمون آماره F و هاسمن استفاده نمود.

با توجه به نتایج دو آزمون انجام شده )F و هاسمن( در دو آزمون مدل اول و سوم احتمال بدست آمده کمتر از 
5 درصد بوده و بنابراین باید در مدل رگرسیونی مربوطه در هردو مدل از روش اثرات ثابت استفاده شود. و همچنین 
با توجه به اینکه در مدل-های دوم و چهارم احتماب آماره هاسمن بیشتر از 5 درصد بوده، بنابراین در این دو مدل از 

روش اثرات تصادفی استفاده می شود.

جدول )4(: آزمون عامل تورم واریانس

جدول )5(:  آزمون آماره F و هاسمن

منبع: یافته های پژوهش

منبع: یافته های پژوهش

متغیر
VIF

 مدل اول

VIF

 مدل دوم

VIF

 مدل سوم

VIF

 مدل چهارم

2.331-1.450-دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی

-1.613-1.253دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی

2.5901.717--نوع حسابرس

تعامل نوع حسابرس و تشکیل کمیته 
-2.897--حسابرسی

تعامل نوع حسابرس و تشکیل حسابرسی 
2.705---داخلی

1.1231.4471.2621.529اندازه شرکت

1.7421.7371.7921.799اهرم مالی

1.8171.7641.8431.808بازده شرکت

1.1891.0571.2131.073سن شرکت

مدل
f آزمون

آماره)احتمال(

آزمون هاسمن

آماره)احتمال(
روش رگرسیون

مدل اول
9.178

)0.000(

13.347

)0.0203(
روش اثرات ثابت

مدل دوم
19.196

)0.000(

10.469

)0.0630(
روش اثرات تصادفی

مدل سوم
9175

)0.000(

15.664

)0.0284(
روش اثرات ثابت

مدل چهارم
9.143

)0.000(

14.425

)0.0874(
روش اثرات تصادفی
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جدول )6(:  نتایج فرضیه اول پژوهش

جدول )7(:   نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل دوم پژوهش

منبع: یافته های پژوهش

7-3- آزمون مدل ها
7-3-1- آزمون فرضیه اول پژوهش

بررسی وجود رابطه معنادار بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و نرخ موثر مالیاتی شرکتهای 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

همانطور که از جدول 6 برمی آید ضریب متغیر دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی برابر با 0.002- 
می باشد. با توجه به آماره T که برابر با 2.951- میباشد و سطح معناداری که برابر با 0.0033 می باشد این متغیر، 

نشانگر معنادار بودن این ضریب در سطح خطاي 5 درصد می باشد. این یافته ها نشان می دهد که بین دوره زمانی 
تشکیل کمیته حسابرسی و نرخ موثر مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و 
معناداری وجود دارد و در نتیجه فرضیه اول تحقیق پذیرفته می شود. از بین متغیرهای کنترلی نیز فقط بازده شرکت 

رابطه مثبت و معناداری با نرخ موثر مالیاتی دارد و بقیه متغیرها رابطه معناداری نشان نداده اند.

7-3-2- آزمون فرضیه مدل دوم 
بررسی وجود رابطه معنادار بین دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی و نرخ موثر مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده 

در بورس اوراق بهادار تهران
همانطور که از جدول 7 برمی آید ضریب متغیر دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی برابر با 0.0007- می باشد. 
با توجه به آماره T که برابر با 0.929- میباشد و سطح معناداری که برابر با 0.3532 می باشد این متغیر، نشانگر 
بی معنابودن این ضریب در سطح خطاي 5 درصد می باشد. این یافته ها نشان می دهد که بین دوره زمانی تشکیل 
حسابرسی داخلی و نرخ موثر مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود 
رابطه مثبت و  بازده شرکت  نیز فقط  بین متغیرهای کنترلی  از  نتیجه فرضیه دوم تحقیق رد می شود.  و در  ندارد 

معناداری با نرخ موثر مالیاتی دارد و بقیه متغیرها رابطه معناداری نشان نداده اند.

سطح معناداریآماره Tانحراف معیارضریبمتغیر

0.1230.0941.3060.1921ضریب ثابت

2.9510.0033-0.0020.0008-دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی

0.3450.7296-0.0020.007-اندازه شرکت

0.0020.0070.2650.7910اهرم مالی

0.0570.0095.9370.0000بازده شرکت

e9.36-05e8.74-051.0700.2850سن شرکت

ضریب تعیین ضریب تعیین
دوربین –واتسوناحتمال آماره Fآماره ي Fتعدیل شده

0.9810.976197.9080.0002.017

سطح معناداریآماره Tانحراف معیارضریبمتغیر

0.2450.1251.9630.0501ضریب ثابت

0.9290.3532-0.00070.0007-دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی
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جدول )8(: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل سوم پژوهش

منبع: یافته های پژوهش

منبع: یافته های پژوهش

1.1980.2313-0.0120.010-اندازه شرکت

0.5560.5781-0.0090.016-اهرم مالی

0.1210.0244.9420.0000بازده شرکت

0.6110.5410-0.00010.0002-سن شرکت

ضریب تعیین ضریب تعیین
دوربین –واتسوناحتمال آماره Fآماره ي Fتعدیل شده

0.0830.07510.7500.0001.556

7-3-3- آزمون فرضیه مدل سوم پژوهش
بررسی وجود تاثیر نوع حسابرس بر رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و نرخ موثر مالیاتی شرکتهای 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
از جدول 8 برمی آید ضریب متغیر تعامل نوع حسابرس و دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی  همانطور که 
برابر با 0.003 می باشد. با توجه به آماره T که برابر با 4.170 میباشد و سطح معناداری که برابر با 0.000 می باشد 
این متغیر، نشانگر معنادار بودن این ضریب در سطح خطاي 5 درصد می باشد. این یافته ها نشان می دهد که توع 
حسابرس بر رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و نرخ موثر مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران تاثیر دارد و در نتیجه فرضیه سوم تحقیق پذیرفته می شود. از بین متغیرهای کنترلی نیز فقط بازده 

شرکت رابطه مثبت و معناداری با نرخ موثر مالیاتی دارد و بقیه متغیرها رابطه معناداری نشان نداده اند.

انحراف ضریبمتغیر
سطح معناداریآماره Tمعیار

0.0410.0850.4810.630ضریب ثابت

4.3820.000-0.0040.0009-دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی

4.5010.000-0.0180.004-نوع حسابرس

0.0030.00084.1700.000تعامل نوع حسابرس و دوره تشکیل کمیته

0.0040.0060.6500.515اندازه شرکت

0.0050.0070.7360.461اهرم مالی

0.0610.0105.7680.000بازده شرکت

e1.12-05e7.50-050.1490.881سن شرکت

دوربین –واتسوناحتمال آماره Fآماره ي Fضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیین

0.9820.978215.9230.0001.993
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جدول )9(: نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل چهارم پژوهش

منبع: یافته های پژوهش

7-3-4- آزمون فرضیه مدل چهارم پژوهش
بررسی وجود تاثیر نوع حسابرس بر رابطه بین دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی و نرخ موثر مالیاتی شرکتهای 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
همانطور که از جدول 9 برمی آید ضریب متغیر تعامل نوع حسابرس و دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی برابر 
با 0.0005 می باشد. با توجه به آماره T که برابر با 0.717 میباشد و سطح معناداری که برابر با 0.473 می باشد 
این متغیر، نشانگر بی معنابودن این ضریب در سطح خطاي 5 درصد می باشد. این یافته ها نشان می دهد که نوع 
حسابرس بر رابطه بین دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی و نرخ موثر مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران تاثیر ندارد و در نتیجه فرضیه چهارم تحقیق رد می شود. از بین متغیرهای کنترلی نیز فقط بازده 

شرکت رابطه مثبت و معناداری با نرخ موثر مالیاتی دارد و بقیه متغیرها رابطه معناداری نشان نداده اند.

8- نتیجه گیری
تعیین نرخ موثر مالیاتی از مهم ترین موارد مورد بحث در حوزه مالیات می باشد. نرخ موثر مالیاتی می تواند به عنوان 
ابزاری جهت هدایت سرمایه استفاده شود و می توان با کاهش یا افزایش آن رفتار سرمایه گذار را در جهت سیاست های 
کالن دولت هدایت نمود. نرخ موثر مالیاتی عبارتست از نرخی واحد که براساس آن از فعالیت مشمول مالیات، مالیات 
اخذ می شود. به عبارت دیگر، این نرخ از تقسیم مالیات بخش مورد نظر بر پایه درآمد آن بخش حاصل می گردد. این 
نرخ را می توان برای بخش هایی نظیر مشاغل، اشخاص حقیقی و حقوقی محاسبه نمود، اما محدودیت اطالعات برآورد 

نرخ موثر مالیاتی در بخش ها را دشوار می نماید. 
در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر نوع حسابرس بر رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و دوره 
زمانی تشکیل حسابرسی داخلی با نرخ موثر مالیاتی، داده های گردآوری شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته 

سطح معناداریآماره Tانحراف معیارضریبمتغیر

0.2180.1261.7280.084ضریب ثابت

1.0830.279-0.00090.0008-دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی

1.6480.099-0.0210.013-نوع حسابرس

تعامل نوع حسابرس و 

تشکیل حسابرسی داخلی
0.00050.00070.7170.473

0.9400.347-0.0090.010-اندازه شرکت

0.3830.701-0.0060.016-اهرم مالی

0.1270.0245.1370.000بازده شرکت

0.7530.451-0.00010.0002-سن شرکت

دوربین –واتسوناحتمال آماره Fآماره ي Fضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیین

0.0870.0778.0860.0001.553
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شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی موضوع پژوهش چهار فرضیه مطرح شده 
است.

فرضیه اول پژوهش به بررسی رابطه میان دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای 
اول  فرضیه  آزمون  به  مربوط  رگرسیونی  مدل  اجرای  از  می پردازد.بعد  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته 
پژوهش، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در سطح اطمینان 99% بین دوره زمانی تشکیل 

کمیته حسابرسی و نرخ موثر مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
شرکتها  مالیاتی  موثر  نرخ  و  داخلی  حسابرسی  تشکیل  زمانی  دوره  بین  رابطه  بررسی  به  پژوهش  دوم  فرضیه 
می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار بین دوره زمانی تشکیل حسابرسی 

داخلی و نرخ موثر مالیاتی می-باشد.
فرضیه سوم پژوهش به بررسی تاثیر نوع حسابرس بر رابطه میان دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و نرخ موثر 
مالیاتی می پردازد. پس از آزمون مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم پژوهش، مشاهده کردیم که نوع حسابرس تاثیر 

مثبت معنادار و تعدیل کننده بر رابطه میان دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و نرخ موثر مالیاتی دارد.
فرضیه چهارم پژوهش نیز به بررسی تاثیر نوع حسابرس بر رابطه میان دوره زمانی تشکیل حسابرسی داخلی و نرخ 
موثر مالیاتی پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش عدم تاثیر نوع حسابرس بر رابطه میان دوره 

زمانی تشکیل حسابرسی داخلی و نرخ موثر مالیاتی شرکتها را تایید می کند. 
تاکنون پژوهش مشابه  در ایران و خارج از ایران در مورد این موضوع کار نشده است.

9-پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش
نرخ  و  تشکیل کمیته حسابرسی  زمانی  دوره  بین  معنادار  و  منفی  رابطه  و وجود  پژوهش  نتایج  به  توجه  با   .1
توجهی در  قابل  نقش  زمانی تشکیل کمیته حسابرسی  است که دوره  این  نشان دهنده  این موضوع  مالیاتی،  موثر 
اثربخشی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی شرکت ها دارد. بنابراین به سرمایه گذاران و سهامداران پیشنهاد می شود 
در تصمیم گیری های خود و برای انجام معامالت سهام شرکت ها به وجود کمیته حسابرسی و دوره زمانی تشکیل آن 

توجه بیشتری داشته باشند.
لزوم توجه و ساماندهی کمیته  مالیاتی،  برای عملکرد موثرتر  به مدیران شرکت ها توصیه می شود  2. همچنین 

حسابرسی و حسابرسی داخلی را در اولویت قرار دهند تا از این طریق از خروج منابع از شرکت خودداری کنند. 
3. همچنین با توجه به تاثیر مثبت نوع حسابرس بر رابطه بین دوره زمانی تشکیل کمیته حسابرسی و نرخ موثر 

مالیاتی، به سهامداران و سرمایه گذاران توصیه می شود به کیفیت حسابرسی شرکت ها نیز توجه ویژه داشته باشند.
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چکیده
امروزه کاهش رشد اقتصاد و عوامل تاثیر گذار بر آن از مهمترین مسائلی هستند که بخصوص کشورهای در حال 
توسعه با آن روبرو هستند. زیرا این کشورها با مشکالتی از قبیل بیکاری و کاهش رفاه مواجه می باشند که رشد 
افزایش  انداز منجر به  افزایش پس  اقتصادی  اقتصادی می تواند برطرف کننده این مشکالت باشد. طبق تئوریهای 
سرمایه و نهایتا افزایش رشد اقتصادی میگردد. از آنجائیکه مالیات بر ارزش افزوده در اکثر این کشورها فراگیر شده 
است بررسی اثر این نوع مالیات بر عوامل موثر بر رشد اقتصادی اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق با بکار گیری 
پنلی از 62 کشور در حال توسعه و استفاده از روش system-GMM اثر مالیات بر ارزش افزوده را بر پس انداز در 
این کشورها بررسی کردیم. با توجه به نتایج حاصله یک رابطه منفی معنی دار بین مالیات بر ارزش افزوده و پس انداز 
مشاهده گردید. با توجه به اینکه این رابطه در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار گزارش گردیده است علت 
این نتیجه در این تحقیق می تواند ناشی از عدم ثبات اقتصادی و سیاسی و تاثیر آن بر تصمیمات مصرفی و پس انداز 

افراد در این کشورها دانست. 

کلمات کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، پس انداز، سرمایه، رشد اقتصادی، کشورهای در حال توسعه.

اثر مالیات بر ارزش افزوده
 بر پس انداز در کشورهای در حال توسعه

سید حسین غفاریان کالهی1

1( دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه UPM مالزی - رئیس گروه حسابرسی مالیاتی خراسان رضوی- مشهد- بلوار سید رضی- سید رضی 22-پالک 241 کدپستی 
ghaffarian111@gmail.com -09151197546 - 05136062227 :9188849198 - تلفن
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1- مقدمه 
از آنجائیکه مالیاتها می توانند موجب افزایش درآمد دولت ، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و تشویق کننده سرمایه 

گذاری باشند مورد توجه قرار میگیرند)آدام و اوکویی1 ،2014(. 
مالیاتها به دو دسته تقسیم می شوند: مستقیم و غیر مستقیم.  مالیاتهای مستقیم بر روی درآمد، سود و دارائیهای 
افراد و شرکتها وضع میگردد. از میان انواع مختلف مالیاتهای مستقیم می توان به مالیات بر درآمد افراد و شرکتها، 
مالیات بر سود مواد نفتی، مالیات عایدی سرمایه و غیره اشاره کرد. از طرف دیگر مالیاتهای غیر مستقیم بر مصرف 

کنندگان وضع می گردد که در هنگام پرداخت بهای کاال ناآگاهانه پرداخت می کنند)مادوگباو آزوبایک2 ،2016(. 
مالیات بر مصرف به دو گروه اصلی تقسیم می شود. یکی مالیات عمومی بر مصرف که بر گروه های زیادی از کاالها 
و خدمات وضع می شود و مالیات بر ارزش افزوده نامیده می شود و دیگری تعرفه های گمرکی است که بر تعدادی 

کاالی خاص از قبیل الکل، تنباکو و مواد سوختی وضع می شود)میکی3 ،2011(.  
از آنجائیکه مالیات بر ارزش افزوده بر تصمیم گیری افراد بین مصرف و پس انداز تاثیری ندارد یکی از مهمترین 
انواع مالیاتها می باشد. از دیگر مزایای مالیات بر ارزش افزوده عدم ایجاد اثر آبشاری می باشد که گاهی اوقات با وجود 
مالیات بر مصرف اتفاق می افتد که این به دلیل اعتبار خرید فروشنده در قبال کاالهای خریداری شده در محاسبه 

مالیات بر ارزش افزوده می باشد)اسمیت و همکاران4 ،2011(.  
شناسایی اهداف مالیات بر ارزش افزوده روی شاخصهای مهم اقتصادی از قبیل هزینه های مصرفی، پس انداز و 

رشد اقتصادی مورد توجه سیاستمداران، مجامع علمی و تجار می باشد. 
از مهمترین مشکالت اقتصاد امروز میتوان به کاهش شدید GDP و رکود اشاره کرد. زیرا رشد اقتصادی باعث 
کاهش بیکاری و افزایش رفاه اقتصادی می شود که از جمله مهمترین مشکالت در کشورهای در حال توسعه می باشد. 
یک سوال مهم برای رسیدن به رشد و ثبات اقتصادی، سیاست مالیاتی و اثر ساختاری مالیات بر روی سطح پس انداز 
ملی خصوصا در کشورهای در حال توسعه است. با در نظر اینکه پس انداز یک پایه اصلی در درشد اقتصادی هستند 

ما بایستی اثر سیستم مالیاتی را بر پس انداز آنالیز کنیم.  
 اهمیت این تحقیق از این نظر برجسته می شود که مالیات بر ارزش افزوده می تواند منجر به افزایش پس انداز 
شود. این افزایش پس انداز تجمع سرمایه را بدنبال خواهد داشت و در نتیجه با افزایش تجمع سرمایه رشد اقتصادی 

حاصل می گردد)میلز5 ،2007(.  
در این تحقیق ابتدا به بررسی کارهای انجام شده قبلی پرداخته می شود سپس به بیان فرضیه تحقیق می پردازیم. 
در مرحله بعد روش تحقیق را که شامل تئوری تحقیق، تصریح مدل، جمع آوری داده ها و روش تخمین مدل می 
شود را بررسی می کنیم. بعد از آن نتایج برآورد مدل مورد مطالعه قرار می گیرد و پس از آن نتایج مورد بحث قرار 

می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. 

2- تاریخچه تحقیق
1-2 تحقیقات خارجی:

برخی از این تحقیقات اثرمالیات بر مصرف را بر پس انداز بررسی می کنند که از جمله آنها می توان به موارد زیر 
اشاره کرد. 

پستل و سامر6 )2017( طی مقاله ایی عنوان نمودند که اعمال مالیات بر درآمد سرمایه بر تصمیمات پس انداز 
اثر بدی می گذارد. برعکس مالیات بر مصرف در تصمیمات مرتبط با پس انداز خنثی عمل می کنند. نتیجتا با کاهش 

1) Edame & Okoi 
2) Madugba & Azubike
3) Miki 
4) Smith et al. 

5) Myles
6) Pestel and Sommer
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1) Çevik
2) Miki
3) Aizenman et al. 

4) Alm, J. & A. El-Ganainy
5) Onodugo, V. & O. F. Anowor
6) Brhane

مالیات بر درآمد سرمایه و افزایش مالیات بر مصرف پیش بینی می شود پس انداز افزایش یابد که در نتیجه آن رشد 
اقتصادی افزایش می یابد. 

در سال 2015 سویک1 اثر سیستم مالیاتی ترکیه را بر پس انداز داخلی به کمک یک مدل تصحیح خطا بین 
سالهای 1965 تا 2011 بررسی کرد. نتایج نشان داد که کاهش در مالیات بر درآمد موجب افزایش رشد اقتصادی می 
شود. بدون شک ترکیب مالیاتهای مختلف در یک سیتم مالیاتی مورد نظر سیاستگزاران می باشد. یافته ها ثابت می 
کند که تغییرات در ترکیب مالیاتها از مالیات بر درآمد به طرف مالیات بر مصرف، نرخ پس انداز را در کشورهای در 

حال توسعه افزایش می دهد. 
میکی2 )2011( تاکید کرد که مالیاتهای مصرف میتواند پس انداز را تقویت کند با افزایش پس انداز سرمایه گذاری 
و در نتیجه آن رشد اقتصادی ایجاد می شود. عالوه بر این چنین مالیاتهایی بر تصمیمات کار افراد تاثیری ندارد از 
طرف دیگر سیستم مالیات بر درآمد در میان افراد نسبت به کار کردن بی میلی ایجاد میکند زیرا افرادی که بیشتر 

کار میکنند باید مالیات بیشتری بپردازند.
کشورهای در حال توسعه برای تامین مالی توسعه نیاز به پس انداز خارجی دارند. عالوه بر این طبق تحقیقات 
انداز داخلی در  از دهه 1990 پس  بعد  بازار مالی  بودن  باز  افزایش  با  بیان کردند که  آزنمن و همکاران3 )2007( 
کشورهای در حال توسعه کاهش می یابد. از اینرو تعیین عوامل کننده پس انداز در بسیاری مقاالت مورد بررسی 
قرار گرفته است. بر طبق تحقیقات عالو بر برخی عوامل از قبیل درآمد، نرخ بهره، سطوح قیمیت، ویژگیهای جمعیت 

شناختی، سیاستهای مالی و مالیاتی عواملی هستند که اثر معنی داری بر سطح پس انداز دارند.
در برخی دیگر از مقاالت مستقیما اثر مالیات بر ارزش افزوده  بر مصرف بر پس انداز مورد بررسی قرار گرفته 
است که از جمله آنها می توان به الم و ال- قنانی4 )2013(  که ثابت کردند با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مصرف 
کاهش می یابد. این کاهش در مصرف منجر به افزایش پس انداز می شود که در نتیجه آن سرمایه افزایش می یابد.

اونودوگو و آنوور5 )2013( با مطالعه بر روی پس انداز و سرمایه گذاری ادعا کردند که بر اساس تئوریهای اقتصادی 
جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با سایر مالیاتها از قبیل مالیات بر شرکتها و مالیات بر درآمد باعث تحریک  پس انداز 
و سرمایه گزاری می گردد. از آنجائیکه مالیات بر درآمد بر پس انداز تعلق می گیرد افراد مصرف جاری را بر پس انداز 
برای مصرف آینده ترجیح می دهند. در نتیجه مالیات بر درآمد منجر به کاهش پس انداز و سرمایه گذاری می گردد.  
بر اساس مطالعه ایی در سال 2007  در کانادا با جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیاتهای استانی و فدرال، 

سرمایه گزاری تا 12 درصد افزایش یافت. 
برهان6 )2013( در یک تحقیق نشان داد که اجرای مناسب مالیات بر ارزش افزوده بطور مثبت بر توزیع درآمد 
مردم، الگوی پس انداز افراد در کشورهای در حال توسعه اثر می گذارد و از طرف دیگر یک اثر منفی بر مصرف دارد. 
بنابراین بطور مستقیم و غیر مستقیم مالیات بر ارزش افزوده بطور مثبت بر رشد اقتصادی اثر می گذارد که این می 
تواند از طریق افزایش پس انداز و و یا افزایش درآمد دولت که منجر به افزایش هزینه های دولت در زیرساختهای 

اقتصادی می گردد، صورت گیرد. 

2-2 تحقیقات داخل ایران
حسین زاده یو سف آباد در مطالعه ایی تحت عنوان بررسی جنبه های اقتصاد و اجتماعی اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در ایران)1391( با  اشاره به معافیت های عنوان شده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان می 
کند که  معافیت کاال های سرمایه ایی از مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می شود. 
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او معتقد است که در بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر تشویق سرمایه گذاری عوامل همچون هدف سرمایه گذاری، 
واکنش پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران داخلی وخارجی در قبال جریان سرمایه  در سطح بین المللی و انگیزه 

های موجود در نظام مالیاتی مورد نظر قرار گیرد. 
در مطالعه ایی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده مزایا، معایب و آثار اقتصادی آن  توسط دفتر مطالعات 
اقتصادی توسط فاطمه عزیز خانی و سایر همکاران صورت گرفته است عنوان میدارند که کاهش بار مالیاتی موجب 
پس انداز و سرمایه گذاری بلند مدت می گردد و از اینرو مالیات بر ارزش افزوده بعنوان بهترین روش  اعالم می گردد.  

در این تحقیق ضرورت شناخت دقیق الگوهای مصرفی و پس اندازی خانوارها و بنگاهها توصیه می گردد. 
ضیایی  بیگدلی و همکاران )1383( تعیین اثر نهایی مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری را مشروط به تعیین 
پرداخت کننده نهایی مالیات  می دانند و عنوان میدارند که با وضع مالیات بر کاالهایی که کشش قیمتی و تقاضای 
نسبتا پائینی دارند انتظار میرود که مصرف کنندگان آن کاالها پرداخت کنندگان اصلی آن مالیات بوده و اگر این 
مصرف کنندگان از سطوح درآمدی پائین برخوردار باشند مالیات به ضرر پس انداز خواهد بود. در پایان نتیجه گیری 
می شود که به کارگیری مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی نسبت به سایر انواع روشهای اعمال مالیات موجب 

افزایش پس انداز و در نتیجه تشویق سرمایه گذاری می شود. 
آقایی و همکاران )1380(  اثر تخریبی بر تصمیمات مصرفی و پس اندازی افراد را در مالیات بر ارزش افزوده نسبت 
به مالیات بر درآمد  کمتر می دانند. زیرا مالیات بر درآمد معموال هم بر درآمد نیروی کار و هم بر بازدهی پس انداز 
اعمال می گردد. مولفان ابراز می کنند که چون مالیات بر درآمد باعث کاهش  انگیزه جهت عرضه نیروی کار و پس 

انداز می گردد بنابراین تولید کل کاهش می یابد. 
ستاری )1382( معتقد است که جهت مشخص شدن اثر مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز بایستی اثر اعمال 
این مالیات بر تصمیمات مصرف و پس انداز افراد را مورد بررسی قرار داد. وی عنوان میدارد که تمام مالیاتها حتی 
مالیاتهای خنثی به دلیل کاهش درآمد قابل تصرف ودر نتیجه باقی گذاشتن مقدار کمتری از درآمد برای مصارف حال 

و آتی موجب کاهش پس انداز می گردند.

3- فرضیه تحقیق
ارزیابی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز در کشورهای در حال توسعه

4- روش تحقیق
1-4 تئوری تحقیق:

اقتصاد شامل شرکت های رقابتی، دولت و افرادی است که به طور محدود زندگی می کنند. فرضیه های اصلی 
عبارتند از:

1- هر فرد تنها برای دو دوره زندگی می کند.
2-   افراد هستند که در دوره t متولد می شوند.

3- جمعیت با نرخ n افزایش می یابد، یعنی
4- هر فرد در هنگام جوانی کار می کند و درآمد حاصل از کارش را مصرف و یا پس انداز می کند و در پیری 

پس انداز خود را مصرف می کند.
با انتخاب جریان مصرف حال و آینده                           با توجه به محدودیت بودجه، مصرف کننده تابع 

مطلوبیت خود را با در نظر گرفتن نرخ بهره و نرخ مالیات بر مصرف حداکثر می کند:

  )1(
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 )2(

که در آن داریم:
t مصرف فرد وقتی جوان است در زمان         

 1+t مصرف فرد وقتی که پیر است در زمان         
         نرخ بهره  

  t نرخ مالیات بر مصرف در زمان         
1+t نرخ مالیات بر مصرف در زمان         

         درآمد فرد
         نرخ جانشینی بین دوره ایی

         نرخ تنزیل
تابع الگرانژ با توجه به محدودیت بودجه عبارتست از:

 )3(

با ماکزیمم کردن تابع الگرانژ بر حسب                 و     داریم: 

 )4(

)5(

)6(

از تابع )4( و )5( تابع اولر بدست می آید:

 )7(

با جایگزین کردن تابع )7( در )6( داریم:

 )8(

تابع )8( ثابت می کند که بخشی از درآمد که هر شخص در هر زمان مصرف می کند به نرخ بهره و نرخ مالیات 
بر مصرف بستگی دارد. از تابع )7( و )8( میتوانیم برای            داشته باشیم:

 )9(
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از آنجائیکه s قسمت پس انداز شده درآمد می باشد داریم:

 )10(

با جایگزینی        در تابع )8( برای تابع پس انداز خواهیم داشت:

 )11(

با توجه به تابع فوق مشخص می گردد که تابع پس انداز با نرخ مالیات برمصرف حال رابطه عکس و با نرخ مالیات 
بر مصرف آینده رابطه مستقیم دارد. 

4-2 تصریح مدل:
بر اساس مطالعات بارو )1974( و سویک )2015( و دیگر تحقیقات صورت گرفته مدل اقتصاد سنجی زیر برای 

بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر پس انداز بدست می آید. 

)12(

در تابع فوق متغیر وابسته پس انداز )SAV(  می باشد که در این تحقیق عبارتست از پس انداز ناخالص )درصدی 
از GDP( و تاثیر مالیات بر ارزش افزوده و دیگر متغییرها بر روی آن بررسی می گردد. 

متغییرهای مستقل عبارتند از: 
 ،)TTI( نرخ موثرمالیات بر درآمد ،)VAT( نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده ،)SAVt-1( پس انداز با یک وقفه
آزاد بودن تجارت )OT(، نسبت افراد خارج از بازه کار به افراد داخل بازه کار )AGE(، سرمایه گزاری )INV(، هزینه 
های مصرفی دولت )GZ(، نرخ بیکاری )UNE(، نرخ بهره )INTR(، درآمد )lnINC(، نرخ رشد درآمد )UNE( و 

 .)lnHOU( هزینه های نهایی مصرفی افراد
در این مطاله برای تعیین متغییر مالیات بر ارزش افزوده از نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده  استفاده میکنیم 
زیرا در کشورهای در حال توسعه نرخهای مالیات بر ارزش افزوده و قوانین جاری بر آنها متفاوت است در نتیجه برای 
یکسان سازی آنها و امکان مقایسه بین آنها بایستی تعریف مشخصی از آن داشته باشیم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده 

را براساس فرومول زیر محاسبه میکنیم:

)13(

با توجه به مطالب گفته شده مالیات بر درآمد نیز از روش زیر محاسبه می گردد:

 )14(

3-4 جمع آوری داده ها
در این تحقیق 62 کشور در حال توسعه برای یک دوره 10 ساله بین سالهای 2013-2003 مورد بررسی قرار 
گرفتند. همچنین داده های مربوط به  متغییرهای به کار رفته در این تحقیق از منابع مختلفی از جمله صندوق بین 

المللی پول، شاخصهای توسعه جهانی، سازمان بین المللی کار، سازمان توسعه اقتصادی اروپا و غیره بدست آمد. 
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4-4 روش تخمین مدل
درمدل اقتصاد سنجی ما چون متغییروابسته با یک وقفه در سمت متغییرهای توضیحی قرار گرفته است برای 
اینکه برخی مشکالت ناشی از آن برطرف گردد از مدل GMM-System ارائه شده توسط بالندل و باند )1998( 
استفاده می کنیم. برای تائید سازگاری تخمین زن GMM-System دو عامل بایستی مورد بررسی قرار گیرد. اول 
اینکه جمله خطا )     ( بطور سریالی همخطی نداشته باشد و دوم اینکه اعتبار متغییرهای ابزاری بررسی گردد. در 
بررسی همخطی جمله خطا باید به این نکته توجه داشت که داشتن همخطی بین تفاوت جمله های خطا در مرحله 
اول طبیعی است زیرا بین )                   ( و )                       ( جمله مشترک )             (. وجود دارد ولی آنچه 
نباید وجود داشته باشد وجود همخطی مرحله دوم بین تفاوت جمله های خطا می باشد. عالوه بر این در این تحقیق 

از آزمون هانسن برای بررسی اعتبار متغییرهای ابزاری استفاده می شود.

5- نتایج
جدول زیر نتایج حاصل ازتخمین system GMM  که به کمک نرم افزار استتا 13 صورت گرفته است  را نشان 
می دهد. برای رسیدن به بهترین نتایج تخمین زنهای یک مرحله ایی و دو مرحله ایی  system GMM  را دو دوره 

زمانی 7 سال و 11 سال با هم مقایسه کرده ایم: 

Variables   GMM-System

two-Step

GMM-Sys-
tem

one-Step

GMM-Sys-
tem

two-Step

GMM-Sys-
tem

one-Step 

Lag of saving .3431108***

(.0092923)

.3524692***

(.0846337)

.4490154***

(.0115458)

.446478***

(.0584098)

value-added tax rate -.5563853***

(.1293319)

-.7248172*

(.4169905)

-.1590347**

(.0758737)

-.2035544

(.2161302)
Total income tax -.0098248**

(.0042436)

-.011432***

(.0027596)

-.0018773

(.0032785)

-.0056087**

(.0023538)
Openness to Trade .0832093***

(.0058948)

.0842488***

(.0210692)

.0378313***

(.0078282)

.0460574***

(.0164365)
Age dependency ratio .2578884***

(.0316007)

.2700284***

(.0737737)

.1762507***

(.0249037)

.1949103***

(.0637096)
Investment -.0019783***

(.0004583)

-.001406***

(.000361)

-.001855***

(.0004385)

-.0017048***

(.0002581)
Household final 
consumption expendi-
ture(ln)

-25.06911***

(1.071772)

-23.8877***

(6.111432)

-10.4961***

(1.34679)

-10.57583***

(2.574189)
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با درنظر گرفتن آزمونهای سارگان  و هانسن  و خودهمبستگی مرتبه دوم بهترین نتایج در system GMM دو 
مرحله ایی در دوره 7 ساله بدست آمد. از آنجائیکه فرض صفرهیچکدام از آزمونهای فوق در آزمون دو مرحله ایی برای 

دوره 7 ساله رد نمی گردد اعتبار مدل تائید می گردد. 
نتایج جدول نشان می دهد که یک رابطه منفی معنی دار بین مالیات بر ارزش افزوده و پس انداز )در سطح %1 

معنی داری( وجود دارد. این نتیجه بر خالف انتظار ما و همچنین اکثر تحقیقات قبلی و تئوری می باشد. 
همانطور که انتظار میرفت یک رابطه منفی معنی دار بین مالیات بر درآمد و پس انداز مشاهده می گردد. این رابطه 
بطور منطقی قابل قبول است زیرا مالیات بر درآمد منجر به کاهش درآمد می شود که در نتیجه آن پس انداز کاهش 
می یابد)پستل و سامر، 2017(.  در خصوص سایر متغیرها با توجه به نتایج حاصله به غیر از متغییر هزینه های دولت 

و  بیکاری سایر متغییرها نتایج قابل قبولی را نشان داده اند. 

6- بحث 
همانطور که از نتایج مشخص گردید در این تحقیق مشخص گردید که بر خالف انتظار و همچنین اکثر تحقیقات 
قبلی و تئوری یک رابطه معنی دار منفی بین پس انداز و مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. هرچند هیچکدام از 
تحقیقات قبلی کشورهای در حال توسعه را مورد مطاله قرار نداده اند و این تحقیق در این رابطه جدید می باشد. 
غفاریان و همکاران )2016( نشان دادند که رابطه معنی داری بین مصرف و مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد هرچند 

Government consump-
tion expenditures

.0045037***

(.0004036)

.0048556***

(.0015807)

.003171***

(.0003961)

.0030536***

(.0010453)
Real interest rate -.0028423***

(.0004099)

-.0018833

(.0020888)

-.006222***

(.0006651)

-.0054212***

(.0014955)
Income(ln) 28.12052***

(.9588787)

27.92054***

(5.538966)

12.71064***

(1.246932)

13.64523***

(2.300966)
Growth of income .0079574***

(.0006558)

.0084811**

(.0041206)

.007563***

(.0008724)

.0071641**

(.002952)
Unemployment rate -.0180753

(.0682578)

-.1234205*

(.0727253)

-.0710705**

(.0305257)

-.0752825

(.0665172)
AR(2) test(p-value)a 0.285 0.403 0.223 0.068
Sargan test(p-value)b 0.169 0.169 0.001 0.001
Hansen test of 
over-identifyingc

0.640 0.760

Countries/Observations 62/293 62/293 62/483 62/483
Time periods 2007-13 2007-13 2003-13 2003-13

Time periods 2007-13 2007-13 2003-13 2003-13
Note: standard errors in parentheses
*significant at 1%; **significant at 5%; *** significant at 1% Sargan test (p-value)
aThe null hypothesis is that the first-difference regression exhibit no second-order correlation
bThe null hypothesis is that the over identifying restrictions are valid
cThe null hypothesis is that the instrumental variables  are valid 
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نامبردگان با توجه به وجود رابطه معنی دار منفی بین مالیات بر ارزش افزوده و یک وقفه مصرف علت آنرا پیرو نظریه 
دوزنبری و عادات مصرفی مصرف کنندگان دانستند. تحقیقاتی از جمله زنگ1 )2007( یک رابطه بی معنی بین مالیات 
بر ارزش افزوده و پس انداز را گزارش کرد در حالیکه فریبرن2 )1991( یک رابطه منفی بین این دو را گزارش کرده 
است. با توجه به موارد فوق الذکر از آنجائیکه کشورهای مورد بررسی کشورهای در حال توسعه بوده که هنوز ثبات 
اقتصادی الزم را کسب نکرده اند و از طرفی مالیات بر ارزش افزوده در این کشوره سابقه طوالنی نداشت است لذا این 
رابطه منفی بین مالیات بر ارزش افزوده و پس انداز می تواند ناشی از تصمیمات مصرف کننده بین مصرف و پس انداز 

به علت بی ثباتی اقتصادی و سیاسی بین این کشورها باشد.  

7-پیشنهادات
با توجه به تنوع کشورهای مورد مطالعه که از قاره های مختلف که دارای رفتارهای متفاوت در خصوص مصرف و 
پس انداز می باشند برای برآورد دقیقتر مدل و برطرف کردن اختالفات منطقه ایی بهتر است این تحقیق با استفاده 
متغییرهای  بر سایر  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اثرات  بررسی  قرار گیرد. همچنین  بررسی  پنل فضایی مجددا مورد  از 
اقتصادی از قبیل تورم، فقر و غیره  در کشورهای در حال توسعه می تواند به هدف گذاری این نوع مالیات در این 

کشورها کمک نماید. 

1) Zheng
2) Freebairn
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جدول شماره 1: لیست کشورهای در حال توسعه

Country Country Country Country Country Country
Algeria Burkina Faso El Salvador Jamaica Nepal  St Vincent

and
Angola Cabo Verda Ethiopia Kazakhstan Nicaragua Thailand

 Antigua and
 Barbuda

Cambodia Georgia Kenya Nigeria Togo

Argentina Chile Ghana Lebanon Paraguay Tunisia
Armenia Cololmbia Grenada Lesotho Peru Uganda

Bangladesh Congo De Guatemala Madagasca Philippines Uruguay
Barbados Congo Re Honduras Mali Seychelles Vietnam
Belarus Cote dlvoire Hungary Mauritius Sierra Leone
Benin Croatia India Moldova South Africa
Bolivi  Dominican

Re
Indonesia Mongolia Sri Lanka

Brazil Egypt Iran Morocco St Lucia
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جدول شماره 2: منابع داده ها

Variables Unit of Measure-
ment

Sources

(Gross savings (SAV  Percentage of
GDP

WDI

(value-added tax(VAT Standardize num-
ber

International Finan-
cial Statistics(Year-
 book, CD,SITE),

OECD
(Total income tax(TTI Standardize num-

ber
 IMF(Yearbook,

CD,SITE), OECD
(Openness to Trade(OT Rate WDI

(Investment(INV  Percentage of
gross capital for-

mation

 Penn World Table,
version 9.0

Government consump-
(tion expenditures(GZ

 Percentage of
GDP

IMF, WDI

Real interest rate(IN-
(TR

Rate IMF, WDI, OECD

 Lag of Gross savings
((LSAV

 Percentage of
GDP

WDI

Age dependency ra-
(tio(AGE

 Percentage of
working-age pop-

ulation

WDI

Adjusted net nation-
 al income per capita

((lnINC

$constant 2010 US WDI

Adjusted net nation-
 al income per capita

(growth(gINC

Rate WDI

(Unemployment(UNE  Percentage of total
labour force

ILO, WDI

Household final con-
 sumption expenditure

(per capita(LnHOU

$constant 2010 US IMF, WDI
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چکیده
هدف مقاله حاضر بررسی نقش مالیات  بر ثبات مالی دولت در کشورهای منتخب آسیایی بوده است. برای این 
منظور در این تحقیق از نوسانات متغیر کسری بودجه به عنوان متغیر وابسته استفاده شده و تمرکز متغیرهای مستقل 
بر روي متغیرهاي اقتصادي و بودجه اي تأثیرگذار بر توازن بودجه دولت می باشد. 25 کشور آسیایی بعنوان حجم 
نمونه انتخاب شد و دوره زمانی تحقیق نیز مربوط به سالهای 2006-2017 بوده و از اطالعات منتشر شده توسط 
بانک جهانی در سال 2016 استفاده می شود و جهت مطالعه فرضیه های تحقیق الگوهای اقتصادسنجی با رهیافت 

داده های تابویی ایستا و پویا به کار گرفته شده است.
نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که مالیات  بر ثبات مالی کشورهای منتخب آسیایی اثر معنی دار و مثبت 
داشته است. به عبارت دیگر با افزایش سهم مالیات  از کل درآمدهای دولت نوسانات کسری بودجه کاهش یافته و 
توازن بودجه و ثبات مالی نیز بهبود می یابد.همچنین براساس نتایج این مقاله، تفاوت معنی داري بین کشور ایران و 

سایر کشورهاي منتخب آسیایی در زمینه ارتباط مالیات  و ثبات مالی وجود ندارد. 

واژه های کلیدی: مالیات ، کسری بودجه، ثبات مالی، کشورهای منتخب آسیایی

بررسی رابطه بین درآمدهاي مالیاتي
 و توازن بودجه در کشورهاي منتخب آسیایی

سید محسن حسینی1

1( کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران و حسابرس ارشد مالیاتی اداره امور مالیاتی شهرستان آمل
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1- مقدمه 
در ارتباط با کسري بودجه دولت و ناپایداري آن، دو موضوع مهم و تاحدي تفکیکپذیر قابل طرح است. موضوع اول 
تداوم پذیري مالی است و به تحلیل بودجه دولت از این منظر می پردازد که آیا با ساختار موجود مالیات ها و هزینه 
هاي دولت و روند آنها در بلندمدت، دولت توانایی مالی خود را حفظ می کند یا ناچار به تعدیل در ساختار مالیات ها 
و مخارج می شود. چنانچه دولت ناچار به تعدیل در ساختار مالی خود باشد، وضعیت بودجه دولت تداومپذیر نیست. 
موضوع دوم ناپایداري و بی ثباتی مالی دولت است، به این معنی که مالیات ها یا مخارج دولت و یا هردو، دچار نوسانات 
چشمگیر باشند و به همین دلیل بی ثباتی در کسري بودجه دولت نیز بروز نماید که خود مشکالتی را در تأمین کسري 
بودجه دولت در کوتاهمدت فراهم کرده و از طریق پیامدهایی که بر سرمایه گذاري به جا می گذارد، بر رشد بلندمدت 
اقتصاد اثر منفی می گذارد. این دو موضوع گرچه در چارچوبی متفاوت تحلیل شده اند اما ارتباط قابل توجهی نیز 
با عدم تداوم پذیري مالی نیز همراه می باشد. تجربه  ناپایداري مالی دولت عمدتاً  با یکدیگر دارند، به گونهاي که 
کسري بودجه مداوم در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه در طی دهه هاي گذشته منجر به این شده است 
که بررسی مفهوم پدیده ثبات، پایداري و تداوم پذیري مالی در ادبیات اقتصادي به تدریج اهمیت یابد..وجود پایداري 
مالی سبب امکان پذیري تداوم مخارج مرتبط با کاالهاي عمومی مورد نیاز براي بسترسازي فعالیت هاي اقتصادي 
می شود که رشد بلندمدت اقتصادي را تأمین می نماید. در عوض، وجود ناپایداري و بی ثباتی مالی دولت سبب بی 
ثباتی در مخارج ضروري بخش عمومی میشود که رشد بلندمدت را تضعیف می نماید. در آن صورت توجه به عوامل 
مؤثر بر ثبات و پایداري مالی دولت ضروري می باشد. با توجه به اینکه از مهمترین تحوالت بخش مالیاتی در جهان 
طی دهه هاي اخیر روي آوردن  و اجرای مالیات  بوده است، اعمال مالیات چه به جهت کسب درآمد و چه به منظور 
ابزاري جهت سیاستگذاري، آثار متفاوتی را بر اقتصاد، تحمیل میکند. مالیاتها از یکسو، با توجه به اصابت مالیاتی بر 
شرایط توزیعی جامعه تأثیرگذار هستند و از سوي دیگر با جابجایی منابع از بازاري به بازار دیگر، آثار تخصیصی را به 
همراه دارند. یکی از این نوع مالیاتها که در کشورهاي توسعه یافته و برخی از کشورهاي در حال توسعه در حال اجرا 
است، مالیات  است. این مالیات ، نوعی مالیات بر فروش چند مرحلهاي است که خرید کاالها و خدمات واسطه اي را 
از پرداخت مالیات معاف میکند . خصوصیات سیستماتیک این مالیات می تواند بسیاري از مشکالت اقتصادي جامعه 
مانند کسري بودجه دولت، کمبود سرمایه گذاري و مواردي از این قبیل را بر طرف نماید. از آنجا که این نوع مالیات 
بر پایه هزینه وضع می شود، نرخ آن از نوع تنازلی است و انتظار بر این است که فشار بیشتري را به گروه فقیر جامعه 
وارد و شرایط توزیعی را نابرابرتر کند. لذا می توان نتیجه گرفت که این مالیات میتواند بر نحوه ثبات مالی کشورها اثر 
گذار باشد و با توجه به اینکه اغلب تحقیقات آتی موضوعات نگران کننده یا معایب این نوع مالیات را مورد مطالعه قرار 
داده اند این تحقیق به بررسی اثر سهم مالیات  از کل درآمدهاي دولت، بر روي ثبات مالی دولتدر کشورهای منتخب 
آسیایی می پردازد. نوسانات متغیر کسري بودجه به عنوان معیاري از عدم ثبات مالی دولت مورد استفاده قرار می 
گیرد. نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل 25 کشور آسیایی با تأکید بر ایران براي دوره زمانی 2006 تا 2017با 

استفاده از روش داده های تابلویی )Panel Data(  می باشد.

2- پیشینه تحقیق
یکی از روش هاي تأمین مالی کسري بودجه به کارگیري سیاستهاي مالیاتی از طریق افزایش درآمدهاي جدید )از 
جمله افزایش مالیاتها و صدور نفت خام( می باشد. در ادبیات اقتصادي قسمت عمدة درآمدهاي دولتی از درآمدهاي 
مالیاتی تأمین می شود و بدین لحاظ با تغییرات در اجراي مالی ات ها، دولتها می توانند کسري بودجه را کنترل 
نمایند. اما با توجه به ساختار اقتصادي ایران درآمدهاي دولت نیز همانند سایر متغیرهاي کالن اقتصادي از درآمدهاي 
حاصل از فروش نفت تأثیر می گیرند و تغییراتی که بواسطه تغییر مالیات ها در درآمدهاي دولت پایدار می شود از 
سهم اندکی نسبت به سایرین برخوردار می باشد. اما با توجه به کلیدي بودن تغییر و تحوالت مالیاتی و همچنین 
موضوع مورد مطالعه در این قسمت از پژوهش، اثرات تغییر در اجزاي عمدة سیاست هاي مالیاتی بر درآمدهاي مالیاتی 

و کسري بودجه دولت مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم.
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میوآرا و فلورینا)2006( در مطالعه اي با عنوان »رابطه علی و معلولی بین درآمدها و مخارج دولت در   رومانی« 
به آزمون رابطه علیت بین درآمدها و مخارج عمومی پرداختند. آنها به منظور بررسی پویایی هاي کوتاه مدت از توابع 
واکنش آنی به دست آمده از برآورد یک مدل غیر مقید استفاده کردند که  نتایج آن فرضیه همزمانی مالی بین درآمدها 
و مخارج را مورد حمایت قرار میدهد، یعنی درآمدهاي دولت علیت گرنجر مخارج آن است و برعکس. همچنین، نتایج 
آزمون نشان میدهد که با توجه به اینکه کسري بودجه به طور پایدار بین 2 تا 3 درصد از است، تصمیمات عمومی تنها 
به وسیله کاهش هزینه ها قابل اجرا نخواهد شد و کاهش مخارج دولت کاهش درآمدهاي دولتی را به بار خواهد آورد.

آفونسو و فورسري ) 2009 ( در مطالعه اي به بررسی اثر اندازه و نوسانات درآمدها و هزینه هاي دولت بر روي رشد 
اقتصادي در کشورهاي OECD و کشورهاي اتحادیه اروپا پرداخته اند. در این مطالعه بیان میشود که به دلیل کارایی 
پایین فعالیت هاي دولتی رابطه منفی بین هزینه هاي دولت و رشد اقتصادي وجود دارد. همچنین، به دلیل افزایش 
نااطمینانی اقتصادي در اثر افزایش نوسانات سیاست مالی انتظار بر این است که رابطه منفی بین رشد اقتصادي و 

نوسانات سیاست مالی وجود داشته باشد.
بر  منفی  اثراتی  نوسانات  متغیرهاي  هم  و  اندازه  متغیرهاي  از  برخی  هم  که  دهد  می  نشان  مطالعه  این  نتایج 
رشد اقتصادي داشته اند. جزئیات بیشتر نتایج این مطالعه حاکی از این میباشد که1- مالیاتهاي غیرمستقیم)اندازه 
؛ 4-  )اندازه و نوسان(  اندازه و نوسان(؛ 3- هزینه هاي مصرفی دولت  تأمین اجتماعی)  و نوسان(؛ 2- هزینه هاي 
از لحاظ  اثرات قابل مالحظه، منفی و معنی دار  سوبسیدها)اندازه(؛ 5- هزینه هاي سرمایه گذاري دولت )نوسان(، 
آماري بر روي رشد اقتصادي دارند. بنابراین، دستیابی به رشد اقتصادي باالتر مستلزم ثبات بیشتر در اجزاي بودجه 

دولت است.
تودر و روسن برگ )2010( در مقاله اي با عنوان تأثیرات تحمیل مالیات بر ارزش افزوده  به مالیات هاي جایگزین 
بر دستمزد و حقوق یا بر شرکت سهامی برآوردهاي تأثیرات درآمد از مالیات  و کاهش در مالیات بر دستمزد و حقوق 
و درآمد شرکت سهامی، که مالیات  می تواند به طور بالقوه از لحاظ مالی تأمین نماید را مطرح کردند و به این نتیجه 
رسیدند که VAT می تواند  برگشت کننده بوده، و بار مالیاتی را به تناسب در مالیات دهندگان کم درآمد نسبت به 

مالیات دهندگان پردرآمد باالتر ببرد.
نتایج تجربی مطالعه آجنیلو و سوسا با به کارگیري روش گشتاورهاي تعمیم یافته براي یک نمونه بین کشوري 
شامل 125 کشور براي دوره زمانی 1980-2006 بدست آمده است. یافته هاي این مطالعه داللت بر آن دارد که سطح 
باالتر بیثباتی سیاسی همراه با نوسانات بیشتر کسري بودجه خواهد بود. همچنین، متغیرهاي رژیم سیاسی و اندازه 
دولت به عنوان متغیرهاي تأثیرگذار بر روي بی ثباتی کسري بودجه شناخته شده اند، به این ترتیب که نظام هاي 
دموکراتیک تر داراي ثبات مالی بیشتر بوده اند. سطح باالتر تورم و کسري بودجه )درصدي از تولید ناخالص داخلی( 

منجر به افزایش نوسانات کسري بودجه می گردد.
ابک و ارهارت ) 2011 ( در مطالعه اي به بررسی این موضوع پرداخته اند که آیا روي آوردن به مالیات  می تواند 
در تثبیت درآمدهاي مالیاتی براي کشورهاي در حال توسعه سودمند باشد.آنها با استفاده از داده هاي 103 کشور و با 
استفاده از تکنیک هاي مختلف تخمین نتیجه گرفته اند که کشورهاي داراي مالیات  به طور متوسط بین 40 تا 50 
درصد نسبت به کشورهاي فاقد آن از ثبات درآمدهاي مالیاتی بیشتر برخوردار هستند. البته با افزایش درجه توسعه 

یافتگی و درجه بازبودن اقتصاد این تأثیر کمتر است.
مارا ) 2012 ( در مطالعه اي مقایسه اي به شناسایی عوامل مهم تعیین کننده نوسانات کسري بودجه براي اعضاي 
قدیم اتحادیه اروپا در مقابل اعضاي جدید آن پرداخته است. در این مطالعه، نوسانات کسري بودجه به صورت انحراف 
معیار استاندارد نسبت کسري بودجه به تولید ناخالص داخلی تعریف شده است. دو دسته متغیرهاي توضیحی این 
ناخالص داخلی سرانه،  تولید  اقتصادي،  اقتصادي شامل نرخ رشد  از: 1- متغیرهاي معرف وضعیت  مطالعه عبارتند 
سرمایه گذاري، تورم، نرخ بیکاري، 2- متغیرهاي مالی  شامل درآمدهاي دولتی، هزینه هاي دولتی، کسري بودجه، 
بدهی عمومی، نوسانات هزینه هاي دولتی، نوسانات درآمدهاي دولتی و متغیر معرف وضعیت سیاسی . شواهد تجربی 
این مطالعه حاکی از این است که اکثر متغیرهاي معرف وضعیت اقتصادي و متغیرهاي مالی، نوسانات کسري بودجه را 
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تحت تأثیر قرار می دهند. به طور مشخص، مهم ترین متغیر اقتصادي نرخ رشد اقتصادي است که افزایش آن از نوسان 
کسري بودجه می کاهد. همچنین، بیکاري پایین تر، سرمایه گذاري بیشتر و تورم پایین تر نیز سبب کاهش نوسان 
کسري بودجه می شود اما سطح تولید ناخالص داخلی سرانه باالتر همراه با نوسان کسري بودجه است به این معنی که 
کشورهاي داراي سطح درآمدسرانه باالتر که کشورهاي قدیمی تر عضو اتحادیه اروپا هستند،  در مقایسه با کشورهاي 

داراي رشد باالتر )که اعضاي جدید اتحادیه اروپا هستند( در کنترل نوسانات کسري بودجه موفقیت کمتري دارند .
جعفري صمیمی احمد. الریمی سیدجعفر. عزیزي خسرو. حسینی سیدمحسن )1385( در مقاله ای به عنوان یک 
مطالعه موردي، به بررسی اثر درآمدي ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده  با مالیات کنونی شرکتها و واحدهاي 
مختلف اقتصادي در استان مازندران پرداختند. بر اساس اطالعات موجود در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در 
سال 1383، از مجموع کل 19576پرونده مالیاتی شرکتها، تعداد 7856 پرونده، مشمول مالیات بر ارزش افزوده  بوده 
اند.در تحقیق حاضر نمونه اي با حجم 365 پرونده به صورت تصادفی از ادارات امور مالیاتی شهرستان هاي استان 
مازندران انتخاب شد که در نهایت، اطالعات مورد نیاز در مورد 357 پرونده به صورت کامل استخراج گردید. همچنین 
به دلیل تفاوت به نسبت قابل توجه، بین عملکرد شرکتها و واحدهاي اقتصادي موجود در استان مازندران، تحلیل 
آماري مربوط به این واحدها در پنج سناریو صورت گرفته است . نتایج حاصل از برآورد الگوهاي رگرسیونی و همچنین 
آزمون تفاوت میانگین ها در مورد مالیاتهاي کنونی و مالیات  که با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است، 
نشان  می دهد که مالیات کنونی شرکتها و واحدهاي اقتصادي استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آنها تغییر 
نکرده است. همچنین یکی دیگر از نتایج تحقیق حاضر این است که خاصیت درآمدزایی مالیات  بر ارزش افزوده  در 
نرخ پایین 7 درصد مورد تردید قرار دارد. لذا در مورد نرخ مناسب این مالیات؛ یعنی نرخ 10 درصد که در الیحه قبلی 
مالیات  کشور ارایه شده و درحقیقت نرخی است که اغلب کشورهاي جهان نیز در بدو معرفی مالیات بر ارزش افزوده  

از آن استفاده نموده اند  پیشنهاد شده است.
نارسیس امین رشتی ، مژگان رفعت میالنی )1392( در مقاله ای اثر مالیات  بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب 
را مورد بررسی قرار داده اند. در این مطالعه 20 کشور منتخب طی سال های 2000 تا 2005 مورد بررسی قرار گرفته 
اند و از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل بر مبنای روش اقتصاد سنجی 
با استفاده از روش پانل دیتا و استفاده از نرم افزار EVIEWS است. از آنجایی که در این مطالعه جامعة همگن و برابر 
مورد نظر بوده ، مدل برآورد شده برای 10 کشور با درآمد باال و 10 کشور با درآمد پایین تخمین زده شده است . نتایج 
نشان می دهد که در کشورهای کم درآمد، با افزایش سهم مالیات برارزش افزوده از مالیات، ضریب جینی افزایش می 
یابد و در نتیجه نابرابری در آمد بیشتر  می شود. اما در کشورهای پر درآمد، با افزایش سهم مالیات برارزش افزوده از 

مالیات، ضریب جینی کاهش می یابد و در نتیجه نابرابری در آمد کمتر می شود.
زمان زاده اکبر. نوفرستی محمد. شایسته زهرا )1392( در تحقیق خود  مالیات، مخارج دولت و کسري هاي 
توامان در ایران را مورد مطالعه قرار دادند. فرضیه کسري هاي توامان )TDH( یا تاثیرپذیري کسري تجاري کشور 
از کسري بودجه دولتی در متون اقتصادي دو دهه اخیر از اهمیت ویژه اي برخوردار شده است. بر اساس این فرضیه، 
دلیل اصلی به وجود آمدن کسري تجاري در کشورها، سیاست کسري بودجه دولت بوده و دولت ها می توانند از 
طریق کاهش کسري بودجه خود و اعمال سیاست مالی انقباضی مناسب به تعادل هاي داخلی و خارجی دست یابند. 
در مقابل این فرضیه، فرضیه برابري ریکاردویی )REH( وجود دارد که اثر مالیات ها و مخارج دولت را بر متغیرهاي 
اقتصادي و از آن جمله کسري تجاري کشور بی اثر می داند. در این پژوهش، با استفاده از اطالعات آماري مربوط 
به دوره 1338-1389 و به کارگیري روش شناسی سري هاي زمانی و تکنیک هاي هم جمعی در قالب مدل هاي 
تصحیح خطاي برداري )VECM( به بررسی تاثیر کسري بودجه مالیاتی دولت بر کسري بازرگانی غیرنفتی کشور 
پرداخته ایم. یافته هاي این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت فرضیه کسري هاي توامان در برابر فرضیه برابري 

ریکاردویی پذیرفته می شود.
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3- روش شناسی تحقیق
روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی- توصیفی و نوع آن کاربردی می باشد و درصدد است تا نقش مالیات  را روی 
ثبات مالی کشورهای منخب آسیایی مورد مطالعه قرار دهد. در این تحقیق از اطالعات مربوط به نسبت مالیات  به 
تولید ناخالص داخلی و اطالعات مربوط به شاخص های اقتصادی و بودجه ای بانک جهانی )World Bank(  در 

سال 2016 استفاده می شود.
جامعه آماری در این تحقیق کشورهای آسیایی می باشند که حجم نمونه شامل 25 کشور  می باشد  که این 
کشورها عبارتند از : 1- آذربایجان 2- بنگالدش 3- چین 4- اندونزی 5- ژاپن 6- قزاقستان 7- کره 8- قرقیزستان  
9- مغولستان 10- نپال 11- پاکستان 12- فیلیپین 13- سنگاپور 14- کامبوج 15- تاجیکستان       16- تایلند 17- 

ترکمنستان 18- ازبکستان 19- ویتنام 20- فیجی، 21- مالزی، 22- ایران، 23- هند، 24-تایوان و 25- ارمنستان
حدود این پژوهش بین سال هاي 2006- 2017 می باشد. در این تحقیق از داده ها و اطالعات مربوط به دوره 
)2006- 2017( و از جدیدترین اطالعات منتشر شده استفاده می شود. داده ها و اطالعات گردآوري شده در این 
تحقیق شامل سهم مالیات  از کل درآمدهای دولت ، رشد تولید، نرخ تورم و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص 

داخلی می باشد که از بخش آماری بانک جهانی استخراج شده است. 
از متغیر  این تحقیق پرداخته می شود. در مطالعه حاضر  به معرفی متغیرهای مورد استفاده در  این بخش  در 
نوسانات کسري بودجه به عنوان نشانه اي از عدم ثبات مالی دولت ها استفاده شده است. متغیر نوسانات کسري بودجه 
نیز به صورت انحراف معیاِر نسبت کسري بودجه به تولید ناخالص داخلی به صورت متحرک1 براي دوره هاي 3 و 4 
سال تعریف شده است. انتخاب طول دوره 3 و 4 سال به منظور لحاظ دوره متوسط سیکلهاي تجاري بوده است ]مارا 
، 2012[. نوسانات کسري بودجه تحت تأثیر عوامل زیادي از قبیل متغیرهاي نهادي، سیاسی، اقتصادي و بودجه اي 
قرار دارد. تمرکز این مطالعه بر روي متغیرهاي اقتصادي و بودجه اي تأثیرگذار بر توازن بودجه دولت یا همان متغیر 
نوسانات کسري بودجه می باشد. بنابراین، مجموعه متغیرهاي توضیحی مورد استفاده در این مطالعه را میتوان به دو 

دسته عوامل اقتصادي و عوامل بودج هاي تقسیم بندي کرد:
الف( عوامل اقتصادي:

بین رشد  رابطه منفی   این مطالعه وجود  از فرضیه هاي مطرح شده در  ناخالص داخلی: یکی  تولید  نرخ رشد 
اقتصادي و نوسانات کسري بودجه می باشد. در بسیاري از مطالعات تجربی از نرخ رشد اقتصادي باالتر به معناي 
عملکرد اقتصادي بهتر و تقویت کننده ظرفیت مالیاتی کشورها یاد شده است. بحث می شود که تجربه نرخ هاي رشد 
اقتصادي باالتر از طریق افزایش پایه مالیاتی و توان پرداخت مؤدیان مالیاتی به ثبات درآمدهاي دولت کمک می کند. 
ضمن اینکه در شرایط رشد اقتصادي تمکین مالیاتی بهبود می یابد. پس، انتظار بر این است که افزایش نرخ رشد 

اقتصادي موجب کاهش نوسانات کسري بودجه گردد.
نرخ تورم : براي محاسبه تورم از نرخ رشد شاخص قیمتی مصرف کننده بر مبناي سال پایه  2009 استفاده شده 
است. انتظار بر این است که رابطه مثبتی بین نرخ تورم و نوسانات کسري بودجه وجود داشته باشد. در واقع، تورم خود 
به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد بی ثباتی اقتصادي مطرح می باشد. هرچه نرخ هاي تورم باالتر باشد، انتظار 
بر این است که نااطمینانی اقتصادي ایجاد شده به درآمدها و هزینه هاي دولت نیز سرایت کند و در نهایت منجر به 

نوسانات کسري بودجه گردد.
ب( عوامل بودجه اي:

نسبت کسري بودجه به تولید ناخالص داخلی : از این نسبت به منظور آزمون این فرضیه استفاده  شده است که 
نسبت باالتر کسري بودجه به تولید ناخالص داخلی همراه با نوسانات بیشتر کسري بودجه خواهد بود. در واقع، کسري 

1) Moving or rolling window
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1) One-way error component model

بودجه زیاد خود نشانه اي از عدم ثبات مالی دولت ها تلقی می گردد. پس، انتظار بر این می باشد که اقتصادهاي با 
نسبت باالي کسري بودجه به تولید ناخالص داخلی از ثبات مالی کمتري برخوردار باشند.

سهم مالیات  از کل درآمدهاي دولت : فرضیه اصلی مطرح شده در این  تحقیق را می توان وجود رابطه منفی بین 
سهم مالیات  از کل درآمدهاي دولت و نوسانات کسري بودجه عنوان نمود . سهم مالیات  از درآمدهاي دولت چه در 
کشورهاي توسعه یافته و چه در کشورهاي در حال توسعه در دهه هاي اخیر به دلیل مزایاي متعددي از قبیل انعطاف 
پذیري باال، داشتن پایه مالیاتی گسترده، پایین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی و.... رو به افزایش بوده 
است. در واقع، مالیات  داراي توان باالي درآمدزایی براي دولت است، به گونه اي که گاهی کارشناسان از آن به عنوان 
ماشین پول یاد می کنند .]ارشدي و مهدوي،)1390[ طبق تحلیل نظري تحقیق حاضر، انتظار بر این می باشد که 

افزایش سهم مالیات  از درآمدهاي دولت موجب افزایش ثبات مالی دولت ها گردد.
نوسانات درآمدهاي دولت : به منظور تعریف این متغیر از انحراف معیاِر نسبت درآمدهاي دولت به تولید ناخالص 
داخلی براي دوره زمانی 3 و 4 سال استفاده شده است. هرچه درآمدهاي دولت از نوسان بیشتري برخوردار باشند به 
احتمال زیاد تغییرات کسري بودجه نیز بیشتر خواهد بود. در واقع، انتظار بر این است که افزایش نوسانات درآمدهاي 

دولت همراه با افزایش نوسانات کسري بودجه باشد.
نوسانات هزینه هاي دولت : براي تعریف این متغیر نیز از انحراف معیاِر نسبت هزینه هاي  دولت به تولید ناخالص 
داخلی براي دوره زمانی 3 و 4 سال استفاده شده است. در اینجا نیز بحث می شود که افزایش نوسانات هزینه هاي 
دولت به احتمال زیاد به همراه نوسانات بیشتر کسري بودجه خواهد بود. عدم ثبات در هزینه هاي عمومی به احتمال 
زیاد به تغییرات پی درپی کسري بودجه می انجامد. پس، انتظار می رود که رابطه مثبتی بین نوسانات هزینه هاي 

دولت و نوسانات کسري بودجه وجود داشته باشد.
در این تحقیق از روش داده های تابلویی ایستا و ایستا به منظور کسب نتایج تجربی استفاده شده است و فرضیه 

هایی که در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند عبارتند از:
مالیات   بر ثبات مالی کشورهای منتخب آسیایی اثر مثبت و معنی دار داشته است.  -1

تفاوت معنی داری بین ایران و سایر کشورهای منتخب آسیایی از لحاظ اثرگذاری مالیات  روی ثبات مالی   -2
وجود ندارد.

تصریح مدل داده های تابلویی به صورت زیر می باشد:

که y نشان دهنده متغیر نوسانات کسري بودجه و بردارهاي Z و X به ترتیب معرف عوامل  اقتصادي و بودجه 
اي معرفی شده هستند. تفاوت اصلی مدل پانل با مدلهاي سري زمانی و یا مقطعی در نحوه تصریح جزء خطاي آن 
می باشد. در بیشتر مدل هاي کاربردي پانل از تصرح جزء خطاي یک طرفه1 استفاده می شود که به صورت زیر می 

باشد:

Ui داللت بر اثرات فردي غیرقابل مشاهده و  uit داللت بر باقیمانده جمله اخالل دارد. در اینجا دو فرض اساسی 
در رابطه با اثرات فردي وجود دارد که بر اساس این فرض ها دو روش  اثرات ثابت و اثرات تصادفی براي تخمین 
مدلهاي پانل ایستا ارائه شده است. انتخاب روش مناسب براي تخمین مدل پانل ایستا براساس نتایج دو آزمون اثرات 

ثابت و هاسمن صورت می گیرد.
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آزمون اثرات ثابت: در این آزمون معنی داري تمامی ضرایب نشاندهنده اثرات فردي مورد بررسی قرار می گیرد. 
فرضیه صفر این آزمون بیان می کند که تمامی اثرات ثابت برابر با صفر هستند:

این آزمون را می توان با آماره F انجام داد. در واقع، آزمون اثرات ثابت یک آزمون ساده چاو1  است که با مقایسه 
مجموع مجذورات پسماند حالت مقید  )RRSS( از انجام حداقل مربعات معمولی روي مدل تلفیق شده2 و مجموع 
مجذورات پسماند حالت غیر مقید)URSS( که حاصل برآورد LSDV با اثرات  ثابت است، انجام می شود. رد فرضیه 

صفر این آزمون بیانگر وجود اثرات فردي است.
آزمون هاسمن: یک فرض اساسی در مدل اثرات تصادفی، مستقل بودن اثرات فردي ui از متغیرهاي توضیحی 

مدل می باشد. فرضیه صفر این آزمون استقالل متغیرهاي توضیحی از اثرات فردي است:

در صورت رد این فرضیه می توان گفت که فروض مدل اثرات تصادفی برقرار نمی باشد و باید از مدل اثرات ثابت 
استفاده نمود.

در مدلهاي داده های تابلویی با ورود وقفه هاي متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی در سمت راست مدل، فرم 
پویاي مدل حاصل می گردد. تصریح مدل داده های تابلویی پویا در تحقیق حاضر به صورت زیر می باشد:

وجود وقفه متغیر وابسته در سمت راست مدل پانل منجر می شود که فرض عدم خودهمبستگی میان متغیرهاي 
مستقل )توضیحی( و جمالت اختالل نقض شود. در نتیجه استفاده از روشهاي حداقل مربعات معمولی، نتایج تورش 
دار و ناسازگاري ارائه خواهد کرد. در ضمن، علت استفاده از متغیر وابسته با وقفه در سمت راست از نظر تئوریک 

انعکاس تأثیر پذیري بی ثباتی مالی از وضعیت گذشته آن است.
آرالنو- بوند )1991( اشاره می کنند که با استفاده از روش گشتاورهاي تعمیم یافته3 )GMM( و تبدیل تفاضل 
مرتبه اول میت وان مشکل باال را رفع نمود. در این تحقیق نیز به منظور برآورد مدل پانل پویا از تخمین زن دو مرحله 

اي روش آرالنو- بوند استفاده شده است.
بنابراین الگوی برآوردی به صورت مدل زیر خواهد بود:

که در آن y نشان دهنده متغیر  نوسانات کسری بودجه و BD نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، 
VAT سهم مالیات  از محصول ناخالص داخلی کشور و VRE نوسانات درآمدهای دولت و VEX نوسانات هزینه های 

دولت  می باشد.

1) Chow
2) Pooled model
3) Generalized method of Moments
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4- یافته های تحقیق
در این بخش به بررسی نتایج حاصل از آزمون های تحقیق که شامل آزمون ریشه واحد و آزمون هاسمن می 
باشد، می پردازیم در این تحقیق آزمون های با فرایند ریشه واحد منحصربفرد مورد استفاده قرار می گیرد. در این 
دسته از آزمون ها فرض یکسان بودن ضریب فرآیند خودرگرسیونی کنار گذاشته می شود. به عبارت دیگر فرایندهای 
خودرگرسیونی متفاوت،  های متفاوتی داشته باشند. آزمون های ایم، پسران و شین، فیشر-ADF و فیشر-PP در 
این گروه آزمون ها قرار دارند. نتایج بررسی مانایی متغیرهاي موردنظر تحقیق حاضر با استفاده از آزمونهاي با فرآیند 
ریشه واحد منحصر به فرد در جدول )1( ارائه شده است. الزم به اشاره است که فرضیه صفر در این آزمون ها داللت 

بر وجود ریشه واحد در متغیر مورد بررسی دارد.. به عبارت دیگر فرضیه های زیر مورد آزمون قرار گرفتند :
 وجود ریشه واحد    
 عدم وجود ریشه واحد    

همانطورکه اطالعات حاصل از جدول فوق نشان می دهد، نتایج بدست آمده داللت بر رد یا عدم تأیید فرضیه 
صفر)وجود ریشه واحد( در تمامی متغیرهاي مورد بررسی در سطح معنی داري یک درصد دارد. به بیانی دیگر، شواهد 
نشان دهنده مانا بودن متغیرهاي موردنظر است. یافته هاي تجربی این مطالعه از نمونه اي شامل 25 کشور آسیایی 

براي دوره زمانی 2006-2017 بدست آمده است.

:0H
:1H

جدول )1( نتایج حاصل از آزمون های ریشه واحد داده های تابلویی

منبع : با توجه به اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق و با کمک نرم افزار Eviews  پردازش شده است.
• اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقادیر p-value  آزمون های عنوان شده می باشند.

 Im,Pasaran and
Shin

ADF-FisherPP-Fisher

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

-17.2

)000.0(

527.1

)000.0(

71۴.۴

)000.0(

نرخ تورم

-17.7

)000.0(

671.2

)000.0(

26.7

)000.0(

نسبت کسری بودجه به تولید 
ناخالص داخلی

-۴.5

)000.0(

265.9

)000.0(

۴6۴.7

)000.0(

سهم مالیات از کل درآمدهای 
دولت

-3.3

)000.0(

2۴1.8

)000.0(

2۴7.8

)000.0(

نوسانات درآمدهای دولت

-10.5

)000.0(

۴12.6

)000.0(

368.6

)000.0(

نوسانات هزینه های دولت

-7.1

)000.0(

۴3۴.3

)000.0(

386.9

)000.0(
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جدول )2( نتایح حاصل از آزمون های اثرات ثابت و هاسمن

منبع : با توجه به اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق و با کمک نرم افزار Eviews  پردازش شده است.

پس از مشخص شدن نتایج آزمون های ریشه واحد، در این بخش به منظور انتخاب روش تخمین مدل داده های 
تابلویی ایستا نیازمند بررسی نتایج آزمون هاي اثرات ثابت و هاسمن می باشیم. به منظور انتخاب بین مدل داده های 

تلفیقی و مدل اثر ثابت آزمون چاو یا آزمون F  را انجام دهیم. فروض این آزمون عبارتند از:

 OLS ضریب متغیر موهومی در مدل اثر ثابت است. قبول فرض       به معنی وجود داده های تلفیقی و استفاده از تخمین 
برای حل مدل است و رد این فرض به معنی وجود مدل اثر ثابت و استفاده از روش داده های تابلویی برای حل مدل می باشد. 

با فرض نرمال بودن توزیع جمالت اخالل آزمون فوق را برای الگوی فوق به صورت زیر انجام می دهیم:

که در آن             بیانگر مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از روش حداقل مربعات معمولی،            بیانگر 
، T تعداد سال های مورد  با متغیر موهومی  از روش حداقل مربعات  مجموع مربعات پسماندهای غیرمقید حاصل 
بررسی، N تعداد مقاطع و K تعداد متغیر توضیحی می باشد. پس از برآورد آزمون های اثرات ثابت و هاسمن، نتایج 

حاصل از این آزمون ها به صورت زیر می باشد:

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول )2( فرضیه صفر عدم وجود اثرات فردي در مقابل فرضیه وجود حداقل یک اثر 
فردي در آزمون اثرات ثابت با استفاده از دو آماره F و کاي دو با احتمال قوی رد شده است. به عبارتی دیگر، نتیجه 
آزمون اثرات ثابت داللت بر وجود اثرات فردي دارد. نتایج آزمون هاسمن نیز داللت بر این دارد که در سطح معنی 
داري 5 درصد فرضیه صفر استقالل بین جمالت اخالل و اثرات فردي رد شده است. در واقع، نتایج آزمون هاي اثرات 
ثابت و هاسمن حاکی از این می باشد که روش اثرات ثابت براي تخمین مدل داده های تابلویی  ایستا مناسب  و بهتر 

می باشد.
به عبارت دیگر،  با توجه به اینکه F  بدست آمده بزرگتر از F جدول بوده است لذا فرضیه      رد می شود و برای برآورد 
الگو نمی توان از روش OLS  استفاده نمود و از الگوی داده های تابلویی به منظور برآورد مدل استفاده می شود. 
در مرحله بعد آزمون هاسمن به منظور انتخاب بین دو روش اثرات ثابت و تصادفی انجام شد که آماره بدست آمده از 
آزمون هاسمن نیز چون بزرگتر از آماره کای دو جدول است و  آن کوچکتر از 0/1 می باشد لذا فرضیه      مبنی بر 
برآورد الگو به روش اثرات تصادفی در سطح اطمینان 90 درصد به باال رد می شود و الگوی تعیین رابطه مالیات  و 

ثبات مالی در کشورهای منتخب آسیایی به روش اثرات ثابت برآورد می شود.

1210 .....: −=== NH µµµ
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جدول )3( نتایج مدل داده های تابلویی ایستا با استفاده از روش اثرات ثابت

منبع : با توجه به اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق و با کمک نرم افزار Eviews  پردازش شده است.
*معنی دار در سطح یک درصد

** معنی دار  در سطح 5 درصد

در مدل )1( براي تعریف متغیرهاي نوسانات از طول دوره 3 سال و در مدل )2( از طول دوره 4 سال استفاده شده 
است. از میان دو عامل اقتصادي درنظر گرفته شده در این تحقیق، متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر معنی 
داري از لحاظ آماري داشته است. مطابق با انتظار، متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثري منفی و معنی دار بر 
نوسانات کسري بودجه داشته است. در واقع، می توان گفت که افزایش رشد اقتصادي از طریق افزایش پایه مالیاتی و 
توان پرداخت مؤدیان مالیاتی موجب افزایش ثبات مالی دولت می گردد. همچنین، شواهد تجربی داللت می کنند که 
افزایش نرخ تورم از طریق افزایش بی ثباتی درآمدها و هزینه هاي دولتی منجر به افزایش نوسانات کسري بودجه می 
گردد، هر چند که ضریب متغیر نرخ تورم از لحاظ آماري معنی دار نیست. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از این می 
باشد که اثر تمامی عوامل بودجه اي درنظر گرفته شده در این تحقیق موافق با انتظارات تئوریکی و معنی دار از لحاظ 
آماري هستند. وجود رابطه مثبت بین نسبت کسري بودجه به تولید ناخالص داخلی و نوسانات کسري بودجه در سطح 
معنی داري یک درصد مورد تأیید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، یافته هاي تحقیق نشان می دهد که نسبت باالتر 
کسري بودجه دولت منجر به همراه بی ثباتی مالی دولت خواهد بود. همچنین، نتایج حاصل از این تحقیق نشان می 

4-1- بررسی نتایج حاصل از مدل های تحقیق )فرضیه ها(
در این بخش با توجه به مدل های ارائه شده در فصل سوم، داده های تحقیق و همچنین نتایج حاصل از آزمون های 
اثرات ثابت و هاسمن، فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. جدول )3( اطالعات مربوط به نتایج 

مربوط به دو مدل داده های تابلویی ایستا با استفاده از روش اثرات ثابت را نمایش می دهد.

مدل )2(مدل )1(نوسانات کسری بودجه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
-0.077

)-6.41(*

-0.064

)-4.9(*

نرخ تورم
0.00016

)0.48(

0.0003

)0.72(

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی
0.067

)4.7(*

0.057

)3.9(*

سهم مالیات از کل درآمدهای دولت
-0.022

)-2.3(**

-0.019

)-2.8(**

نوسانات درآمدهای دولت
0.21

)3.8(*

0.19

)4.6(*

نوسانات هزینه های دولت
0.61

)14.2(*

0.56

)14.1(*

0.710.75ضریب تعیین
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جدول )4( نتایج مدل با متغیر مجازی با استفاده از روش اثرات ثابت

منبع : با توجه به اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق و با کمک نرم افزار Eviews  پردازش شده است.
*معنی دار در سطح یک درصد

** معنی دار  در سطح 5 درصد

دهد که فرضیه اول این تحقیق در سطح معنی داري 5 درصد مورد تأیید قرار گرفته است. به عبارت دیگر مالیات  بر 
ثبات مالی کشورهای منتخب آسیایی اثر معنی دار و مثبت داشته است. در واقع، مطابق با انتظارات تئوریکی افزایش 
سهم مالیات  از کل درآمدهاي دولت با توازن بودجه )کاهش کسری( و ثبات مالی بیشتر دولت همراه می باشد. می 
توان نتیجه گرفت که افزایش سهم مالیات  از کل درآمدهای دولت از طریق ایجاد ثبات نسبی در درآمدهاي دولت 
منجر به کاهش نوسانات کسري بودجه می گردد. اثر متغیرهاي نوسانات درآمدها و هزینه هاي دولت بر کسری بودجه 
دولت ها مثبت و معنی دار از لحاظ آماري در سطح معنی یک درصد است. به بیان دیگر افزایش نوسانات هزینه ها و 

درآمدهای دولت به طور معنی داری موجب افزایش نوسانات کسری بودجه و افزایش بی ثباتی مالی می شود.
الزم به توضیح است که ضرایب تعیین مدل نشان می دهد که متغیرهای مستقل از قدرت توضیح دهندگی خوبی 

نسبت به متغیر مستقل برخوردار می باشند.
به منظور بررسی اختالف بین ایران با سایر کشورهای منتخب آسیایی از لحاظ اثرگذاری مالیات  روی ثبات مالی از 

الگوی فوق با اضافه کردن یک متغیر مجازی به صورت زیر خواهد بود:

به طوری که D=1 برای ایران و D=0 برای سایر کشورهای آسیایی
نتایج حاصل از الگوی فوق به روش داده های تابلویی ایستا از روش اثرات ثابت در جدول )4( ارائه شده است.

1 2 3 4 5 6 7y GG INF BD T VRE VXE DTit it it it it it it itα β β β β β β β ε= + + + + + + + +

مدل )2(مدل )1(نوسانات کسری بودجه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
-0.07

)-4.9(*

-0.054

)-4.8(*

نرخ تورم
0.00014

)0.42(

0.00026

)0.81(

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی
0.052

)4.4(*

0.048

)3.2(*

سهم مالیات  از کل درآمدهای دولت
-0.018

)-2.5(**

-0.016

)-2.8(**

نوسانات درآمدهای دولت
0.16

)2.8(*

0.15

)3.6(*

نوسانات هزینه های دولت
0.47

)9.3(*

0.37

)9.8(*

متغیر مجازی
-0.008

)-1.8( 

-0.019

)-1.6( 

0.660.69ضریب تعیین
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جدول )5( نتایج مدل داده های تابلویی پویا با استفاده از روش دو مرحله ای آرالنو-بوند

منبع : با توجه به اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق و با کمک نرم افزار Eviews  پردازش شده است.
*معنی دار در سطح یک درصد

با استفاده از آزمون معنی دار بودن )آزمون ( فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفت:

با توجه به نتایج حاصل از آزمون معنی دار بودن، فرضیه       رد نمی شود. بنابراین متغیر مجازي      در سطح معنی 
5 درصد معنی دار نمی باشد. به عبارت دیگر تفاوت معنی داري بین کشور ایران و سایر کشورهاي منتخب آسیایی در 
زمینه ارتباط مالیات و ثبات مالی وجود ندارد. به عبارت دیگر با افزایش سهم مالیات  از کل درآمدهای دولت نوسانات 

کسری بودجه کاهش یافته و ثبات مالی نیز بهبود می یابد.
در تحقیق حاضر به منظور بررسی استحکام نتایج تجربی بدست آمده دو مدل )1( و )2( با استفاده از روش دو مرحله 
اي آرالنو- بوند به صورت مدل داده های تابلویی پویا برآورد شده اندکه نتایج در جدول )5( نمایش داده شده است.

در اینجا نیز مدل )1( و )2( به ترتیب اشاره به طول دوره 3 و 4 سال براي تعریف متغیرهاي نوسانات مورد استفاده 
)نوسانات کسري بودجه، نوسانات درآمدها و نوسانات هزینه ها( دارند. براساس اطالعات این جدول، نتایج حاصل از این 
مدل برآوردی موافق با انتظارت تئوریکی الگوی ایستا و همچنین، ضرایب برآورد شده در سطح اطمینان 99 درصد از 
لحاظ آماري معنی دار می باشند. یافته هاي این مدل نیز داللت بر تأیید فرضیه اصلی این تحقیق دارد. به بیان دیگر، 
نتایج مدل داده های تابلویی پویا نیز نشان دهنده اثرگذاري مثبت سهم مالیات از کل درآمدهای دولت بر ثبات مالی 
دولت ها است. به عبارت دیگر، میتوان گفت که نتایج برآوردهاي مدل داده های تابلویی پویا داللت بر استحکام نتایج 

داده های تابلویی ایستا به روش اثرات ثابت بدست آمده در این تحقیق دارد.

:0H

:1H

0=δ

0≠δ

0HD

مدل )2(مدل )1(نوسانات کسری بودجه

وقفه اول نوسانات کسری بودجه
0.44

)385.2(*

0.41

)569.8(*

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
-0.081

)-160.2(*

-0.055

)-356(*

نرخ تورم
0.00079

)105.5(*

0.00014

)24.6(*

نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی
0.083

)88.6(*

0.073

)239.2(*

سهم مالیات  از کل درآمدهای دولت
-0.027

)-47.7(*

-0.013

)-69.5(*

نوسانات درآمدهای دولت
0.18

)79.3(*

0.054

)74.1(*

نوسانات هزینه های دولت
0.43

)247.8(*

0.35

)242.6(*
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5- نتیجه گیری و پیشنهادها
عالوه بر کسري بودجه زیاد، بی ثباتی در بودجه دولت می تواند براي رشد بلندمدت اقتصاد مضر باشد. عوامل متعددي 
میتوانند بر روي بیثباتی بودجه دولت اثرگذار باشند. جدا از بی ثباتی تعمدي کسري بودجه که در تحلیل هاي سنتی 
اقتصاد کالن کینزي براي تثبیت تقاضاي کل ضروري درنظر گرفته می شد، بی ثباتی در کسري بودجه دولت می تواند 
از عوامل اقتصادي  مانند رشد اقتصادي ، عوامل سیاسی و نهادي  مانند ساختار سیاسی و قانونگذاري و عوامل بودجه 
اي  مانند ترکیب هزینه و درآمد دولت  متأثر شود. از جمله عوامل مؤثردر بی ثباتی کسري بودجه دولت درآمدهای 
مالیاتی دولت می باشد.  از جهت نظري می توان استدالل کرد که به ازاي یک سطح مشخص درآمد مالیاتی، هرچه 
سهم از درآمدهاي دولت بیشتر باشد بی ثباتی در کسري بودجه دولت کمتر است.  لذا در این مقاله ارتباط بین مالیات  

و ثبات مالی در کشورهای منتخب آسیایی طی سال های 2006-2017 مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج بررسی مانایی متغیرهاي  مقاله حاضر با استفاده از آزمونهاي با فرآیند ریشه واحد منحصر به فرد نشان دهنده 
رد یا عدم تأیید فرضیه صفر)وجود ریشه واحد( در تمامی متغیرهاي مورد بررسی در سطح معنی داري یک درصد 

دارد. به بیانی دیگر، شواهد نشان دهنده مانا بودن متغیرهاي موردنظر است.
نتیجه آزمون اثرات ثابت داللت بر وجود اثرات فردي دارد. نتایج آزمون هاسمن نیز داللت بر این دارد که در سطح 
معنی داري 5 درصد فرضیه صفر استقالل بین جمالت اخالل و اثرات فردي رد شده است. در واقع، نتایج آزمون هاي 
اثرات ثابت و هاسمن حاکی از این می باشد که روش اثرات ثابت براي تخمین مدل داده های تابلویی  ایستا مناسب  

و بهتر می باشد.
براساس نتایج این مقاله، متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر معنی داري بر نوسانات کسری بودجه داشته است. 
مطابق با انتظار، متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثري منفی و معنی دار بر نوسانات کسري بودجه داشته است. 
در واقع، می توان گفت که افزایش رشد اقتصادي از طریق افزایش پایه مالیاتی و توان پرداخت مؤدیان مالیاتی موجب 

افزایش ثبات مالی دولت می گردد. 
همچنین، نتایج مقاله نشان می دهد که افزایش نرخ تورم از طریق افزایش بی ثباتی درآمدها و هزینه هاي دولتی 
منجر به افزایش نوسانات کسري بودجه می گردد، هر چند که ضریب متغیر نرخ تورم از لحاظ آماري معنی دار نیست.
نتایج حاصل از مقاله حاکی از این می باشد که اثر تمامی عوامل بودجه اي درنظر گرفته شده در این مقاله موافق با 
انتظارات تئوریکی و معنی دار از لحاظ آماري هستند. وجود رابطه مثبت بین نسبت کسري بودجه به تولید ناخالص 
داخلی و نوسانات کسري بودجه در سطح معنی داري یک درصد مورد تأیید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، یافته 

هاي مقاله نشان می دهد که نسبت باالتر کسري بودجه دولت منجر به بی ثباتی مالی دولت خواهد بود. 
همچنین، نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که فرضیه اول این مقاله در سطح معنی داري 5 درصد مورد تأیید 
قرار گرفته است. به عبارت دیگر مالیات  بر ثبات مالی کشورهای منتخب آسیایی اثر معنی دار و مثبت داشته است. 
در واقع، مطابق با انتظارات تئوریکی افزایش سهم مالیات  از کل درآمدهاي دولت باتوازن بودجه )کاهش کسری( و 
ثبات مالی بیشتر دولت همراه می باشد و می توان نتیجه گرفت که افزایش سهم مالیات  از کل درآمدهای دولت از 

طریق ایجاد ثبات نسبی در درآمدهاي دولت منجر به کاهش نوسانات کسري بودجه می گردد.
 اثر متغیرهاي نوسانات درآمدها و هزینه هاي دولت بر کسری بودجه دولت ها مثبت و معنی دار از لحاظ آماري در 
سطح معنی یک درصد است. به بیان دیگر افزایش نوسانات هزینه ها و درآمدهای دولت به طور معنی داری موجب 

افزایش نوسانات کسری بودجه و افزایش بی ثباتی مالی می شود.
براساس نتایج حاصل از این مقاله، تفاوت معنی داري بین کشور ایران و سایر کشورهاي آسیایی در زمینه اثر مالیات  
بر ثبات مالی دولت وجود ندارد. به عبارت دیگر با افزایش سهم مالیات  از کل درآمدهای دولت نوسانات کسری بودجه 

کاهش یافته و توازن بودجه و ثبات مالی نیز بهبود می یابد.
یافته هاي مدل داده های تابلویی پویا نیز داللت بر تأیید فرضیه اصلی این مقاله دارد. به بیان دیگر، نتایج مدل داده 
های تابلویی پویا نیز نشان دهنده اثرگذاري مثبت سهم مالیات  از کل درآمدهای دولت بر توازن بودجه دولت ها 
است. به عبارت دیگر، میتوان گفت که نتایج برآوردهاي مدل داده های تابلویی پویا داللت بر استحکام نتایج داده های 

تابلویی ایستا به روش اثرات ثابت بدست آمده در این مقاله دارد.
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با توجه به نتایج حاصل از این مقاله و با توجه به نقش مثبت معنی داری مالیات  بر کاهش کسری بودجه و افزایش 
ثبات مالی پیشنهاد می شود، دولت با اتخاذ برنامه هایی باید به این سمت برود که فرهنگ سازی در زمینه پرداخت 
به پیوند میان سیاست  البته توجه  تلقی شود،در دستور کار قرار گیرد.  این کار یک وظیفه ملی  این که  مالیات و 
مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصالح نظام مالیاتی کشور از هر حیث، موضوعی مهم و قابل تأمل به شمار می 
آید. همچنین، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تأکید جدی قرار گیرد و در این 
میان، اجرای طرح مالیات  )VAT(، به عنوان مهم ترین پایه مالیاتی تأمین کننده درآمدهای دولت، از اهمیت زیادی 
برخوردار خواهد بود. عالوه براین به عوامل موجود در فرار مالیات در ایران نیز باید توجه کرد که برای کاهش فرار 
مالیاتی در نظام مالیات  باید یک نظام مالیاتی بسیار ساده طراحی شود. در عین حال، عدالت اجتماعی هم در همه 
کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و در کشورهای پیشرفته عدالت اجتماعی از طریق منابع مالیاتی تحقق می 

یابد.
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چکیده
خط مشی ها سازوکارهای حکمرانی ملی نظام های سیاسی هستند، دولت ها اراده ملی را در پرتو خط مشی اداره 
می کنند اگر نسخه تدوینی این خط مشی ها بر سیاق مالحظات علمی و سیاسی دوراندیشانه تعبیه شده باشد کماکان 
دردهای ملی را دوا نخواهد کرد، مگر آنکه مرحله اجرا و تغییر خود را با موفقیت طی کند. تغییر خط مشی ها شاهکار 
ویژه مدیریت دولتی است. تغییر خط مشی ماهیتاً فرایندي پیچیده و چندوجهی است و یکی از راه هاي متداول، براي 
تبیین آن استفاده از نظریه هاي تغییر خط مشی است.  فهم فرایند شکل گیری و تغییر خط مشی امری بسیار مهم 
و اساسی است و می تواند بستر آسیب شناسی، اصالح و بهبود آنها را فراهم آورد. یکی از نظریه های تغییر خط مشی، 
چارچوب ائتالف مدافع می باشد که به طور راهبردی عمل می کنند و یاد  می گیرند. حوزه های دارای صالحیت و قواعد 
به صورت گسترده تر و مستقیم تر مورد تحلیل و به عنوان چارچوب تحلیل فرایند تغییر، مورد بررسی و تبیین قرار 
گرفته است. طرح این پژوهش کیفی شامل جهت گیری فلسفی پساتحصل گرایی، استراتژی مطالعه موردی و روش 
تحلیلی« ردیابی فرایند« است. شواهد ارائه شده از مصاحبه با 30 تن از نخبگان و کارشناسان خط مشی مالیاتی و نیز 
اسناد و مدارک عمومی نشان داد که ائتالف های مالیاتی در خط مشی مالیات وجود داشت و همچنین شواهد حاکی 
از آن بود که تغییر عمده خط مشی مالیات ایران را می توان به چهار سازوکار علی« چهارچوب ائتالف مدافع » نسبت 
داد: یادگیری از خط مشی، التهابات و شوک های بیرونی، شوک های درونی و توافق مذاکره ای«.نتایج پژوهش، نشان 
دهنده قوت چارچوب ائتالف مدافع در تبیین این فرایند بوده و توانسته است سه مرحله را در شکل گیری طرح های 
جامع مالیاتی را به صورت زیر تبیین نماید:1. ظهور ائتالف ها 2. انسداد خط مشی 3. بن بست شکنی و تحقق خط 

مشی جدید

واژگان کلیدی: تغییر خط مشی، نظریه فرایند خط مشی، چارچوب ائتالف مدافع، خط مشی مالیاتی

تبیین تغییر خط مشی های مالیاتی

مجتبی بابا صفری1

1( دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
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1- مقدمه
اداره امور مالیات نیازمند خط مشی گذاری در عرصه های مختلف، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و .... 
است. خط مشی گذاری به صورت یک چرخه فرایندی را شکل می دهد که شامل چندین فعالیت و مرحله است. 
اطراف انسان را مسائل مختلفی احاطه کرده است که هر کدام به نوعی آینده بشر و نظام اجتماعی او را دستخوش 
اهداف  با  بسیاری مشکالت دیگر که  و  انسانی  توسعه  توسعه صنعت،  است. مسائل محیط زیست،  مخاطره ساخته 
متعارض در یک عرصه واحد خودنمایی می کنند، خط مشی گذاران را با معادالتی الینحل مواجه ساخته اند در این 
فضای پر از ابهام و تناقض، خط مشی گذاری به عنوان فرایند« نظم دهی« به این بی نظمی ها، کاری دشوار است. 
دولت در معنای وسیع خود به قدرت نظم آفرینی- که در قالب تدوین و اجرای خط مشی های شکل می گیرد به 
انتظام روابط اجتماعی همت می گمارد و امور جامعه را سامان می بخشد. از این رو حساسیت بیشتری نسبت به 

عملکرد، وضعیت و کیفیت خط مشی ها وجود دارد)ولف، 1381(.
تحلیل و تغییر و ثبات خط مشی عمومی، علی رغم قدمت آن، هنوز در قلب علوم خط مشی قرار دارد )فیشر1 
،2007(. این موضوع یکی از جذاب ترین و در عین حال چالشی ترین موضوعات خط مشی پژوهی است؛ چرا که 
مستلزم اگاهی از اهداف و ادراکات صدها نفر از بازیگران در سراسر کشور است و در برخی موارد، ناگزیر از آشنایی با 
علوم فنی و برخی موضوعات حقوقی است)ساباتیر2 ،2014(. نظریه های فرایند خط مشی عمومی با نوعی ساده سازی، 
به دنبال تبیین فرایند ثبات و تغییر خط مشی ها هستند. آنها می خواهند بگویند که یک خط مشی چگونه ظهور 
می کند، باقی می ماند یا تغییر می کند)اسمیت و همکاران، 1392(. ازجمله نظریه های فرایند خط مشی می توان 
به رویکرد مرحله ای،چارچوب جریانات چندگانه، نظری تعادل گسسته، نظریه طرح خط مشی و ساخت اجتماعی، 
نظریه بازخورد، رویکرد شبکه، مطالعات تطبیقی جامعه بزرگ، چارچوب تحلیل و توسعه نهادی، نظریه های نوآوری 

و اشاعه خط مشی، چارچوب ائتالف مدافع و چارچوب روایتی اشاره کرد)دیسین، 2013(.
یکی از مباحث مهم خط مشی گذاری3، خط مشی مالیاتی4 می باشد. مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است 
که آحاد یک ملت را در راستای بهره وری ، جهت استفاده از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند 
تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت 
و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و 
سودها را دولت فراهم ساخته است. بنابراین اتخاذ یک تصمیم صحیح برای خط مشی مالیاتی بسیار حساس می باشد 
زیرا آن خط مشی تقریباً به صورت متفاوت هر تجارت و شهروندی را در کشور تحت تأثیر قرار می دهد. نکته حائز 
اهمیت اینست که این رویکردها همیشه وظیفه کاهش استقراض های دولت را برعهده دارند. شخص وزیر مسئولیت 
کلی پاسخگویی به سیستم مالیاتی کشور را بر عهده دارد این مسئولیت همیشه در سرلوحه کارهای او قراردارد)کالنتر 

بنگر و همکاران،1392(.
خط مشی مالیاتی به عنوان مجوز وصول مالیات از مؤدیان توسط دولت رکن اساسی یک نظام مالیاتی محسوب 
می گردند، چراکه این قوانین و مقررات نه تنها دربردارنده سیاست هاي مالیاتی بلکه حاوي فرایندهاي کلی وصول 
مالیات نیز می باشند، بنابراین شاه کلید اصلی یک نظام مالیاتی در چارچوب قوانین مربوطه تعیین می گردد، از اینرو 
می توان اذعان نمود که بهره مندي از یک نظام مالیاتی کارامد در گرو بهره گیري از قوانین و مقررات مالیاتی کارآ و 

اثربخش خواهد بود)انسون5 ،2018(.
مالیاتی نشان داد که  اصالحات  بررسی سابقه خط مشی  لوح حق،  نرم افزار  از  براساس مطالعات صورت گرفته 
صورت گرفته در نظام مالیاتی)در خط مشی مالیاتی( حاکی از تحوالت اساسی صورت گرفته پس از انقالب در این 
حوزه می باشد. در سال هاي ابتدایی انقالب، اگرچه نظام مالیاتی کشور )همچون سایر امور کشور( تا حدي تحت تأثیر 

1) Fischer
2) Sabatier
3) Policy making
4) Tax policy
5) Anson
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1) Coalition model

مسائل مربوط به جنگ قرار داشت، اما طی این دوران نیز اقدامات مهمی در زمینه مالیات ها صورت گرفت. اصالح 
قانون مالیات هاي مستقیم با هدف تثبیت اقتصادي و تأمین هزینه هاي جنگ در اسفندماه 1366 یکی از تحوالت مهم 
در این دوران است. پس از آن، تحوالت اساسی در قوانین و ساختار مالیاتی کشور در برنامه سوم توسعه مورد توجه 
قرار گرفت. در اسفندماه 1380 نیز اصالحات اساسی در قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1366 صورت پذیرفت. در 
اصالحات مذکور اهداف مهمی از جمله تشویق به تولید و سرمایه گذاري در جهت توسعه اقتصادي، اصالح مدیریت 
پایه  معافیت هاي  تعدیل  غیرکارا،  مالیات هاي  حذف  مالیاتی،  معافیت هاي  حذف  مالیاتی،  عدالت  به  توجه  مالیاتی، 
درآمدي، تعدیل نرخ هاي مالیاتی، فراهم شدن زمینه خوداظهاري، رفع موانع اداري و دیوانساالري و ایجاد پشتوانه 

قانونی جهت قبول حسابداران رسمی و استقرار سازمان مالیاتی مدنظر قرار گرفت)لوح حق،1396(.
از دیگر اصالحات صورت گرفته در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی پس از سال 1380 می توان به تصویب قانون 
تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود. در دوره اخیر نیز اصالح قانون مالیات هاي مستقیم در قالب 

طرح تحول مالیاتی مدنظر قرار گرفت)لوح حق،1396(.
با توجه به مطالب ذکر شده تا قبل از سال 1391 بیشتر قوانین اصالح می شدند اما در سال 1394 خیلی از مواد 
قانونی به کلی تغییر کردند که مهمترین تغییرات در بخش مالیات بر ارث بوده است و جزئیات این تغییرات براین 
اساس است که در قانون قبلی مالیات بر ارث نرخ مالیات در بازه 5 تا 65 درصد تعیین می شد. این نرخ براساس ارزش 
دارایی و طبقه وراث تغییر می کرد. ولی در قانون جدید آنگونه که از ظاهر نرخ های مقرر در ماده 17 قانون جدید به 
دست می آید نرخ های مالیات وراث طبقه اول کاهش اساسی داشته است و همچنین نرخ های طبقه دوم و سوم به 
ترتیب معادل 2 و 4 برابر نرخ وراث طبقه اول می باشد که مجموعاً نسبت به قانون قبل کاهش یافته است. در قانون 
جدید نرخ مالیات بر اساس نوع موروثه تغییر می کند: نرخ ها برای ایرانیان مقیم خارج مشابه است. فقط در حالتی که 
اموال در خارج از ایران واقع باشد پس از کسر مالیات های کشور مبدأ، مالیات در داخل با نرخ 25 درصد محاسبه می 
شود)لوح حق،1396(. و از مهمترین تغییرات ارسال اطالعات حساب طرح جامع مالیاتی، مقطوع شدن مالیات برخی 
صنف ها، جرم مالیاتی و پلیس مالیاتی عمده تغییراتی بود که به قانون مالیات اضافه گردید. این تغییرات خط مشی 
مالیاتی براساس مدل ائتالفی1 دولت صورت گرفته است که به صورت الیحه به مجلس ابالغ گردیده است و پس از 

بررسی های صورت گرفته، تصویب گردیده است)لوح حق،1396(.
فرایند طرح ایده، طراحی اولیه، نقد وبررسی تا تصویب و اجرای مالیات، حاوی درس آموخته های فراوانی در امر 
تبیین فرایند تغییر خط مشی است که نگاهی مختصر به این موضوع می تواند زمینه شناخت اشکاالت ، خالء ها ، 

آسیب ها و نقاط انحراف شکل گیری یک خط مشی را فراهم آورد.
بنابراین، مسئله پژوهش حاضر عبارتست از فقدان تبیین علمی جامع و روشن درباره خط مشی مالیاتی ایران، به 

ویژه ثبات نسبی آن در ادوار گذشته  و تغییر عمده آن در چند سال آخیر است.
این پژوهش به دنبال ارزشیابی اقدامات مربوط به خط مشی مالیات ایران توسط هر حزب یا دولت خاصی دنبال 
شده اند،  نیست؛ بلکه درصدد است تا از روی اقداماتی که به تکامل خط مشی مالیات ایران شکل و شمایل بخشیدند، 
تصویر و درک علمی کاملی را ارائه دهد. زیرا به نظر می رسد که یکی از دالیل مناقشه ها و جدل های طوالنی درباره 
خط مشی مالیات ایران فقدان تصویر علمی روشن از تکامل، دیدگاه ها، نتایج و دستاوردها، و نیز پیچ و  خم های آن 
خط مشی در نزد بازیگران است. چه بسا اگر نظریه علمی جامع و دقیقی درباره خط مشی مالیات ایران وجود داشت، 
تصمیمات و اقدامات مناسب تر و بهتری اتخاذ می شد. همچنین، وجود چنین نظریه ای در زمان کنونی می تواند 
نقشه راهنمای علمی و حساب شده ای درباره کم و کیف اقدامات، بازیگران، اهداف، منابع و دستاوردها در اختیار 

تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران آتی قرار دهد.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

674  

علت  است.  شده  استفاده  ها،  مالیات  مشی  خط  تغییر  تبیین  برای  مدافع  ائتالف  چارچوب  از  مقاله،  این  در 
بازیگران  ائتالف  انتخاب این چارچوب، تمرکز آن بر باورهای بازیگرانی عرصه خط مشی است؛ موضوعی که محور 
فعال در جریان تغییر طرح های مالیات نیز هست. عالوه بر این، ریشه های اولیه شکل گیری چارچوب ائتالف مدافع 
و همچنین بیشترین کاربردهای آن در مطالعات خط مشی ها منابع درآمدی دولتی بوده است که قرابت نزدیکی با 
موضوع مالیات ها دارد. در مقام تجزیه و تحلیل، تیم پژوهشی با استفاده از روش گروه کانونی و با بهره گیری از دانش 
متخصصان عرصه خط مشی گذاری، اقدام به برگزاری جلسات متعدد نمود و به واکاوی و بازپردازی موضوع براساس 
مدل ACF پرداخت. بازخوانی های متعدد و بررسی های چندگانه نیز به منظور تکمیل و تایید چارچوب مورد توافق، 

جهت تحلیل تغییر خط مشی در طرح های مالیاتی، تکمیل کننده بخش تجزیه و تحلیل مقاله است.

2- مبانی نظری
2-1- خط مشی

معنای لغوی خط مشی، اساسنامه، مرام نامه، روش و رویه است. اولین واژه ای که از policy به ذهن می رسد 
politics  به معنای » سیاست » است. اما گاه معنای یک واژه مستقیماً از خود کلمه استنباط نمی شود، مثل واژه  
»انگیزه« که اغلب درمدیریت به جای هدف، قصد وعزم به کار می رود اما درعربی به معنای محرک بوده و در درون 

آن »حرکت« نهفته است)امیری و همکاران،1391(.
سازمان یا جامعه برای تداوم حیات باید ازموقعیت هایی عبور کند وازموقعیت موجود به موقعیت مطلوب برسد. اما 
قبل از اینکه امکانات و توان رسیدن به موقعیت مطلوب مطرح شود، اصول اساسی انتقال ازموقعیت موجود به موقعیت 
مطلوب مطرح می شود؛ پس خط مشی قاعده و اصول کلی و الزم برای اقدامات و حرکت های برنامه ای مطلوب است.

خط مشی قاعده ای کلی است که باید برقوانین و آیین نامه ها اشراف داشته باشد. برای مثال قانون اساسی نسبت به 
قوانین عادی جنبه خط مشی دارد وهیچ قانونی نباید مغایر و ناقض قانون اساسی باشد. خط مشی از صراحت وضوح، 
قابلیت اجرا، انعطاف پذیری، جامعیت، هماهنگی، مستدل بودن، متمایز بودن از قانون و کتبی بودن برخوردار است. 

نویسندگان مختلف از مفهوم خط مشی تعاریف گوناگونی را ارائه داده اند:
هارولد السول خط مشی را یک برنامه طراحی شده متشکل از اهداف، ارزش ها و اقدامات می داند. آستن رنی 
خط مشی را به منزله خطوط تعیین شده اقدامات یا بیان خواسته ها می داند. بطور کلی، هرآنچه را که سازمان ها 
تصمیم می گیرند که به انجام رسانند یا از اجرای آن ممانعت به عمل آورند، می توان خط مشی تلقی نمود)قلی پور 

و همکاران،1394(.
 خط مشی ها اصولی هستند که به تصمیم ها، اقدامات و فعالیت های سازمان جهت می دهند و آن ها را در مسیر 
انتظارات بخش های سازمان است که در فرایند  تحقق اهداف تنظیم می نمایند. خط مشی نشانگر خواست ها و 
تصمیم گیری به صورت آیین نامه ها، قوانین و مقررات اجرایی، تقنینی و قضایی منعکس می شود. در مجموع آنچه 
که در همه تعاریف به طور مشترک وجود دارد آن است که خط مشی در مورد فرایند یا الگوی فعالیت ها یا تصمیماتی 

است که برای جبران مشکالت عمومی چه حقیقی و چه مجازی اتخاذ می شود)امیری و همکاران،1391(.
جایگاه خط مشی در مدیریت یک مفهوم کلیدی در مدیریت استراتژیک است. بیش از آنکه به جایگاه خط مشی 
در مدیریت استراتژیک پرداخته شود ، الزم است تا مروری کوتاه در اهمیت و ضرورت برنامه ریزی صورت گیرد. 
برنامه ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران و مقدم بر تمامی جنبه های دیگر مدیریت می باشد. تحقق اهداف فردی و 
سازمانی مستلزم برنامه ریزی است، به طوری که حتی برای نیل به هدفی کوچک نیز باید برنامه ریزی صورت گیرد. 
برنامه ریزی دارای سلسله مراتب ویژه ای است که در همه کتب مدیریت استراتژیک به آن تأکید می شود. یک برنامه 
با بیانیه فلسفه وجودی )رسالت، ملموریت و اهداف بلندمدت( آغاز می شود، سپس اهداف کوتاه مدت براساس فلسفه 
وجودی سازمان تعیین می شود. بعد از اهداف کوتاه مدت استراتژی ها، خط مشی ها، رویه ها، مقررات و برنامه های 
عملیاتی قرار می گیرند. 1- رسالت 2- اهداف کوتاه 3- استراتژی 4- خط مشی 5- رویه و مقررات 6- برنامه های 

عملیاتی)عباسی و همکاران،1389(.
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2-2- نظریه های فرایند خط مشی
معموال برای تبیین فرایند خط مشی از رویکرد مرحله ای استفاده می شود که می توان گفت کارکرد اصلی آن، 

آموزشی است و تصوری خطی و به دور از واقع ارائه می دهد. مراحل این رویکرد عبارتند از: 
1. دستورکارگذاری 2. فرموله کردن خط مشی 3. تصمیم گیری 4. اجرا 5. ارزش یابی / خاتمه خط مشی.

این مدل مرحله ای یا چرخه ای، ریشه در مدل هفت مرحله ای السول)1971( دارد. تقریبا این مراحل با همین 
عناوین یا کمی تغییر مورد استفاده قرار می گیرند. به طور مثال، نویفل و همکاران)2007(، مدل چرخه ای مورد نظر 

خود را این 
گونه ترسیم می کنند: 

شناسایی مشکالت تدوین خط مشی های پیشنهادی: 
انتخاب یک پیشنهاد  •

تدوین راه حل ها: جلب پشتیبانی سیاسی برای خط مشی  •
مشروعیت بخشیدن به خط مشی ها :اجرای ان به صورت یک قانون سازماندهی دیوان ساالری ،تأمین منابع   •

مالی یا ارائه خدمات، وضع مالیات ها
بر  برنامه ها  تأثیر  ارزیابی  دولت،  برنامه های  نتایج  »بازده«  گزارش  ها،  برنامه  بررسی  اجرای خط مشی ها:   •

گروه های موردنظر در جامعه و سایر گروه ها، پیشنهاد تغییرات و اصالحات.
ارزیابی خط مشی ها: نظر بر این است که دانشمندان علوم سیاسی باید مطالعات خود را در مورد خط مشی   •
اتخاذ  چگونگی  که  دهد  می  را  امکان  این  پژوهشگران  به  مباحث  نمایند.  محدود  فرایندها  این  به  فقط   ، عمومی 

تصمیمات را بررسی کرده و بر شیوه ی صحیح تصمیم گیری واقف گردند.
طبق این نگرش این محتوای خط مشی عمومی نیست که مطالعه می شود، بلکه فرایندهایی که خط مشی عمومی 

بدان وسیله توسعه، اجرا و تغییر می یابد، مورد مطالعه قرار می گیرد )گل دار و همکاران،1396(.

شکل)1(- مدل چرخه ای خط مشی
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جدول)1(: ویژگی ها و تمایزات مدل های تغییر خط مشی

به دلیل نقص این رویکرد در تبیین فرایند خط مشی، نظریه های مختلف دیگری ظهور کردند؛ یکی از نظریات 
متقدم برای تبیین فرایند خط مشی، نظریه« مثلث آهنین« است که بیان می کند مجلس، دستگاه بوروکراسی و 
گروه های ذی نفوذ نوعی گروه سه نفری غیر قابل تجزیه شکل می دهند که بازیگران اصلی تغییر و ثبات خط مشی 
ها هستند. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980، دانش پژوهان، ایده مثلث آهنین را بازنگری کردند. این افراد 
مدعی شدند فرایند خط مشی بازتر از آن است که تحت سلطه گروه های ذی نفوذ و شهروندان عادی تأکید نمودند. 
بر این اساس به ترتیب زمانی، دو نظریه »شبک های موضوعات بحث انگیز« و »چارچوب ائتالف مدافع« شکل گرفت؛ 
تفاوت این دو نظریه در این است که اولی حول دانش فنی و ایدئولوژی سازماندهی می شود و دیگری حول باورهای 

خط مشی می چرخد.
نظریه تعادل گسسته، چارچوب جریانات چندگانه، چارچوب ساخت اجتماعی، نظریه بازخور خط مشی، چارچوب 
روایتی، چارچوب تحلیل و توسعه نهادی و اشاعه نوآوری نظریه ها و چارچوب هایی است که در ادامه مطرح شد. 

ساباتیه و بیل ویژگی ها و تمایزات برخی از این مدل ها و چارچوب ها را در قالب جدول ذیل ترسیم کرده اند:

نهادها به عنوان قواعد تصمیم بازیگران تصمیم گیر
گیری یا حوزه های دارای 

صالحیت تصمیم گیری

ایدهها یا باورهاشبکهها/ خرده سیستمها

تحلیل 
جریانات 
چندگانه

کارآفرینان خطمشی و 
خطمشی گذاری

قواعد غیر رسمی و حوزههای 
دارای صالحیت رسمی نهادها 

در این مدل به رسمیت 
شناخته شدهاند اما مورد 

تأکید نیستند

یک جامعه خطمشی گسترده 
از بازیگران همراه با تمرکز 

نسبتاً کم بر خردهسیستمهای 
ایزوله

راهحلهای خطمشی به منظور این 
که برای جامعه خطمشی قابل قبول 
بشوند در طول زمان طرحریزی و 

تعدیل شدهاند

نظریه تعادل 
گسسته

گروههای نفوذ و سایر 
سازمانها، همچنین بازیگران 
درون گروهها و حوزههای 

دارای صالحیت متفاوت

حوزههای دارای صالحیت 
نهادی و قواعد آنها

خرده سیستمها به عنوان 
مأخذ ثبات و قدرت

انحصار فهم در خرده سیستمها، 
راهحلها با ایدههای جدیدی که به 

تحقق میرسند

چارچوب 
ساخت 
اجتماعی

خطمشیگذارانی که 
گروههای هدف را تعیین 

میکنند

به طور ضمنی، »طرحهای 
« خط مشی، قواعد بازی را 

تعیین میکنند

به طور مستقیم به خرده 
سیستم و شبکه پرداخته 

نمیشود.

شاختها اجتماعی/ چارچوبهای 
جمعیت هدف

نظریه بازخورد 
خطمشی

کسایی که متأثر از خط 
مشی هستند

خطمشیهای نهادینه شده در 
قواعد و برنامهها

بسیج گروهها برای محافظت 
از برنامهها و خط مشیها

ایدههایی درباره منابع خطمشی و 
نگرشهای سیاسی از طریق »اثرات 

تفسیری« خطمشی

چارچوب 
ائتالف مدافع

بازیگران افرادی از ائتالفها 
هستند که به طور راهبردی 
عمل میکنند و یاد میگیرند

حوزههای دارای صالحیت و 
قواعد به صورت گستردهتر 
و مستقیمتر مورد تحلیل 

هستند

سیستمهای باوری که رفتار بازیگر خردهسیستمها و ائتالفها
خطمشی را هدایت میکند.

چارچوب 
روایتی

بازیگران و گروههای نفوذ از 
روایتها به صورت راهبردی 
برای اثرگذاری بر نظرات 
و تصمیمات عامه استفاده 

میکنند

به عنوان بخشی از زمینه 
خطمشی محسوب میشود.

تأیید خرده سیستمها و تأکید 
بر رژیمهای خطمشی که از 
روایتها به صورت راهبردی 

استفاده میکنند

راهبردهای روایت، که در 
سیستمهای باور جای دارد و نیز 
شیوههای تفکر که در فرهنگ 

تعبیه شده است.

چارچوب 
تحلیل و 

توسعه نهادی

بازیگران کسانی هستند که 
انتخاب گر هستند و عمدتاً 

به صورت انفرادی عمل 
میکنند

نهادها به عنوان قواعد و 
هنجارهایی که رفتار را شکل 
میدهند؛ گونه شناسی قواعد

شبکههای موجود درون 
موقعیت های کنش، خرده 

سیستمها به طور صریح مورد 
توجه قرار نمیگیرند

ترجیحات مشترک با هنجارهای 
بازیگران که البته صریح نیستند.

خط مشیگذاران، خبرگان، اشاعه نوآوری
کارآفرینان

به صورت غیر مستقیم، 
»کانالهای ارتباطی نهادینه 

شده«

راهحلهای خطمشی شبیهسازی  شبکههای اطالعات
شده با هنجارهای ادراک شده 
از اقتباس خطمشی که اقتباس 

کنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد.
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2-3- مدل چارچوب مدافع ائتالف
واقعیت خط مشی گذاری، وضعیت پیچیده ای دارد. علت این پیچیدگی را می توان در تکثر ذی نفعان، طوالنی 
پل  کرد)ساباتیه  قدرت جستجو  و  ماهیت سیاست  و  دولت  بودن عمل  بودن چرخه خط مشی، چندسطحی  مدت 
ای،1393(. علت اهمیت تبیین تغییر خط مشی بدین جهت است که ابتدا باید بدانیم خط مشی ها چگونه ظهور و 
تغییر میکنند تا از این طریق بتوانیم برای تغییر آنها برنامه ریزی کرده و مداخله خود را طراحی کنیم. در حقیقت، 
به موازات تبیین حوزه فرایند خط مشی است که دیگر حوزه مطالعه خط مشی یعنی حوزه«تحلیل« که به چگونگی 
تغییر می پردازد قابلیت تعریف پیدا می کند. هر سبک تحلیل خط مشی، نیازمند و متناسب نوعی متفاوت از نظریه 
فرایند خط مشی است. به طور مثال تیسن و واکر)2013(، در مدل شش وجهی تحلیل خود، پنج مدل خط مشی 
گذاری را ترسیم و سبک تحلیل هر یک را متفاوت دانسته اندو دان)2012( نیز در فصل دوم کتاب خود با عنوان 
این نکته اشاره نموده و فرایند تحلیل خط مشی پیشنهادی خود را مبتنی بر مدل  به  تحلیل خط مشی عمومی، 

عقالیی ترسیم کرده است.

2-3-1- عناصر چارچوب ائتالف مدافع و تبیین روابط آنها
پل ساباتیه و همکارانش در چارچوب ائتالف با تأکید بر خرده سیستم خط مشی، ادعا کردند که فرایند خط مشی،  
فرایندی پویا و مستمر، همراه با مشارکت کنندگان متعدد از پیشینه های متنوع است. لذا بهترین راه فهم خط مشی 
و تغییر آن، مطالعه روابط درون و بین خرده سیستم های خط مشی است. در شکل شماره2 می توان نمایی شماتیک 

از این نظریه را مشاهده کرد.

چارچوب ائتالف مدافع آنان بیان می کند که می توان ثبات و تغییر خط مشی را از مسیر فهم رفتار ائتالف های 
شکل گرفته درون یک خرده سیستم خط مشی فهم کرد. رفتار آنها تابع نظام باور آنهاست که در هسته سخت خود، 
کمتر تغییر پذیر است ولی در الیه باورهای ثانویه امکان تغییر به سهولت صورت می گیرد. ائتالف ها موجب ثبات 
در وضعیت خط مشی می شوند اما از چهار مسیر هم امکان تغییر وجود دارد: یادگیری، شوک درونی، شوک بیرونی، 

مذاکره با مخالفان وضع موجود )ساباتیر،2014(.

شکل)2(: چارچوب مفهومی تغییر خط  مشی بر اساس مدل ائتالف طرفداران منبع: جنکیز وهمکاران ) 2014(
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این مدل از بخش ها و عناصری تشکیل شده است که به اختصار تشریح می شود:
1. خرده سیستم: خط مشی گذاری یک امر بسیار پیچیده است که لزوما به متخصصان و موضوع گره می خورد. 
دانش فنی موضوع، در فرایند خط مشی گذاری بسیار کلیدی است. از این رو، با توجه به متخصصان خرده سیستم 
خاص)مربوط به موضوع خاص(صورت می گیرد. متخصصان خرده سیستم، دیگر محدود به مشارکت کنندگان مدل 
مثلث آهنین)قانون گذاران، مقامات موسسه های دولتی و رهبران گروه های ذی نفوذ( نیستند بلکه پژوهشگران، 
روزنامه نگاران متخصص و مقامات قضایی یک عرصه را نیز پوشش می دهد. افراد، دارای عقالنیت محدود هستند و 

توسط نظام باورهایشان، به انگیزش در می آیند)اسمیت و همکاران، 1392(.
2. ائتالف و باور: هریک از این بازیگران خط مشی در خرده سیستم، دارای باورهایی قوی است که سعی می کند 
ان را درون خط مشی تجلی بخشد.. مشابهت باورهای بین بازیگران، آنان را درون نوعی ائتالف قرار می دهد که موجب 
هماهنگی رفتار و کنش آنان می شود. همچنین انسجام درونی ائتالف مرهون همین نظام باور است. بازیگران سه الیه 
باور دارند: باورهای هسته ای، باورهای هسته ای خط مشی، باورهای ثانویه. هرچه از الیه اول به سوم نزدیک شویم، از 
عمق تغییر ناپذیری باورها کاسته می شود. ائتالف های خط مشی، حول  باورهای هسته ای مشترک خط مشی شکل 
می گیرند و هر گاه این باورها سست شوند و تغییر کنند، ائتالف ها نیز دستخوش تغییر می شوند)ساباتیه، 1393(.

باورهای هسته ای عمیق، به پیش فرض های هستی شناسانه و هنجاری اشاره دارد که به شدت تغییر ناپذیرند. 
باورهای هسته ای خط مشی، تجلی باورهای هسته ای در خصوص یک خرده سیستم خط مشی هستند که عناصر آن 
عبارت اند از: اولویت ارزش های مختلف مرتبط با خط مشی، مشمولین رفاه، حق فرمان رانی نسبی دولت ها و بازارها، 
نقش صحیح تر عامه مردم، مقامات منتخب، مستخدمان کشوری، خبرگان و جدیت نسبی مسائل خط مشی و علل آن 
در خرده سیستم به عنوان یک کلیت، باورهای ثانویه نیز بسیار خرد هستند و راحت تر تغییر می کنند)همان منبع(

همان گونه که مدل شبکه نیز بیان می کند، خط مشی گذاری درون یک فرایند رسمی شکل نمی گیرد بلکه خط 
مشی گذاری در یک خرده سیستم خط مشی، در تعامل  بازیگران دولتی و غیر ودولتی بر سر مسائل چالش برانگیز و 
مبتنی بر روابط و مبادالت پایدار بین این بازیگران شکل می گیرد. این روابط تابع باورهای بازیگران هستند که ائتالف 
بین آنها را شکل خواهند داد.« شبکه خط مشی«، » مثلث آهنین«، » اجتماع خط مشی« و » شبکه » ، در کنار« 

ائتالف خط مشی« واژگانی هستند که سعی دارند نوع روابط بین بازیگران را شرح دهند)همان منبع(.
ناظر به یک خرده سیستم و موضوع مورد بررسی در آن خرده  پارامترهای نسبتا ثابت: عواملی هستند که   .3
سیستم، به ندرت تغییر می کنند و در واقع زمین بازی را تحدید و ترسیم می کنند. این عوامل تقریبا ثابت و پایدار 
هستند و امکان تغییر در آنها از سوی بازیگران وجود ندارد. لذا بازیگران باید انها را بپذیرند و مطابق آن رفتار کنند. 
ویژگی های بنیادین مسئله، ویژگی های بنیادین توزیع منابع طبیعی، ارزش ها و ساختارهای اساسی اجتماعی و 
ساختار بنیادین قانون اساسی از جمله این پارامترها هستند. هر نوع خط مشی ای الجرم باید این تحدید را بپذیرد 

تا امکان حیات بیابد)ساباتیر، 2014(.
4. رخدادهای خارج از خرده سیستم: تالطم های محیط بیرونی خرده سیستم می تواند همانند یک شوک، خرده 
سیستم را متأثر ساخته و موجب تغییر خط مشی شود. تغییر در شرایط اجتماعی اقتصادی، تغییر در افکار عمومی 
به عنوان پشتوانه های یک خط مشی، تغییر در ائتالف حکم رانی)کسانی که در یک بازه زمانی حکومت را به دست 
دارند و اعمال حکمرانی می کنند( و نهایتا اثرات صادره از سایر خرده سیستم ها از جمله رخدادهای خارج از خرده 
سیستم هستند. تغییرات  در این دسته از عوامل محیطی می توانند دستور کارها را تغییر دهند، توجهات را جلب 
کنند و عالی ترین تصمیم گیران را جهت دهی کنند. این کار ممکن است، منجر به باز توزیع کلی منابع و فرصت ها 

شده و به تبع، ائتالف ها را بشکند یا اینکه باورهای خط مشی را دستخوش تغییر کند)ساباتیر،2014(
5. ساختارهای فرصت: پارامترهای ثابت و رخدادهای خارج از خرده سیستم چگونه بر خرده سیستم تأثیر می 
گذارند؟ آنها با تأثیر گذاری بر منابع و محدودیت های بازیگران خرده سیستم، ائتالف ها را دستخوش تغییر می سازند. 
در این بین، عامل دیگری نیز وجود دارد که مستقیم و غیر مستقیم)تأثیر بر منابع و محدودیت ها( بر خرده سیستم 
خط مشی مؤثر است. این عامل، ساختارهای فرصت است. ویژگی هایی نسبتا پادار در یک حکومت وجود دارد که بر 

منابع و محدودیت های بازیگران خرده سیستم مؤثر هستند. سه متغیر ساختارهای فرصت عبارتند از:
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1- درجه اجماع مورد نیاز برای تغییر عمده در خط مشی
2- درجه باز بودن سیستم سیاسی و دسترسی به محافل تصمیم گیری
3- درجه همپوشانی شکاف های اجتماعی و میزان تعارضات اجتماعی

6. محدویت ها و منابع :  بازیگران در عین اینکه رفتارشان  را متأثر از باورها بروز می دهند اما در عین حال، 
منابع در اختیار و امکان اعمال نفوذ و اثرگذاری را هم در نظر می گیرند. اختیار رسمی- قانونی برای اتخاذ تصمیم، 
که  کنند  می  مشخص  ماهرانه  رهبری  و  مالی  منابع  بسیج،  قابل  نیروهای  اطالعات،  عمومی،  افکار  حمایت  میزان 

بازیگران تا چه حد امکان مانور دارند)ساباتیر، 1393(.

و  ثابت، رخدادهای خارجی، ساختار فرصت  پارامترهای  براساس  بازیگران چگونه  دانستیم،  حال که  7. تغییر: 
محدودیت ها و منابع وارد ائتالف می شوند، الزم است بدانیم که تغییر در خط مشی حاصل از تعامل ائتالف ها نیز 

چگونه رخ می دهد؟

1-7- عامل تغییر: یادگیری و تغییر باورهای عمیق تر، شوک بیرونی، شوک درونی و مذاکره برای رسیدن به توافق 
بین ائتالف ها، عوامل تغییر خط مشی در چارچوب ائتالف خط مشی به شمار می روند)ساباتیر،2014(.

2-7- موضوع تغییر: می توان سه نوع تغییر را برای خط مشی در نظر گرفت
1-2-7- تغییر رتبه اول: در سطح محیط ها ، ابزارهای خط مشی و حفظ وضع موجود؛

2-2-7- تغییر رتبه دوم: جایگزینی ابزارهای خط مشی و تغییر تدریجی؛
ایدئولوژیک جدید)تغییر جهت های  پاردایم  با  متناسب  اهداف خط مشی  در  تغییر  رتبه سوم:  تغییر   -7-2-3

سریالی(.
حال در بخش آتی مقاله به تبیین تغییر خط مشی براساس مدل ائتالف مدافع در فرایند طراحی تا تصویب مالیات 

پرداخته می شود.

2-4-  آمادگي سازمان و مدیریت در خط مشي گذاری
اساس و سیاست کلی تحرکات و تصمیمات در واژه ای به نام خط مشی مطرح می شود. خط مشی کلی و فراگیر 
دربرگیرنده ویژگی های کلی تصمیماتی است که در زیرمجموعه های یک سازمان یا جامعه اتخاذ خواهد شد. در خط 
مشی کالن ، موضوعی اساسی مطرح می شود که همه تصمیمات سازمان ها و نظام باید در آن چارچوب باشد. به دیگر 

سخن «خط مشی، فراگیر و راهنما و در برگیرنده همه تصمیمات آینده است.«
مدیریت معادل تصمیم گیری و خط مشی سازی است. تصمیم گیری در تمام وظایف مدیریت جریان دارد و به این 
دلیل تصمیم گیری و مدیریت را باید معادل یکدیگر دانست. خط مشی به عنوان یک تصمیم کالن در رأس وظایف 
مدیریت قرار داد و هریک از اجزای وظایف مدیریت باید در راستای خط مشی سازمان باشد)عباسی و همکاران،1389(.

2-5. عوامل تعیین کننده تغییر خط مشی
خط مشی گذاران چگونه متقاعد می شوند خط مشی های قبلی که توسط خودشان تصویب شده است را مورد 
باشد،گرچه  برنامه ریزی شده می  تغییر  این مبحث  تغییر در  از  البته منظور  تغییر دهند؟  قرار داده و  تجدید نظر 
مغایرتی با ضرورت های  تغییر انفعالی ندارد. تغییر برنامه ریزی ”ارائه طرحی آگاهانه یا مدبرانه برای سامان و اجرای 
تجدید ساختار نوآوری و نشان دادن ابتکار عمل در شالوده ریزی مجدد سازمان ـ اعمال یک سیاست جدید، تعیین 
هدفی تازه یا تغییر در فلسفه عملیات ، ّجو و شرایط کاری یا سبک و شیوه مدیریت“ می باشد )تراب زاده جهرمی و 

همکاران،1396(.
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مقررات و خط مشی های مجامع بین المللی، دولت را وادار به تغییر می نماید.دولت ها در برابر تمام مسائلی که 
اتفاق می افتد، در خط مشی های خود تجدید نظر می کنند یا سازوکارهای داخلی را مورد بررسی قرار می دهند تا 

تهدیدات و خطرات را کاهش دهند)دلئو،2017(.
در زیر به پنج عاملی که دولت را وادار به تغییرات برنامه ریزی شده می کند، اشاره می شود:

2-5-1- تهدید اهداف حاکمیت 
گاهی اوقات بقاي کشور مورد تهدید واقع می شود خط مشی گذاران خود را در شرایطی می بینند که با تغییر 
خط مشی ها، تهدید را رفع نموده و خطرات ان را کاهش می دهند . تداوم آثار سوء بعضی از خط مشی ها سبب نوعی 
هرج و مرج در جامعه می شود رهبران از طریق اصالح مستمر نباید اجازه دهند چنین شرایطی بوجودآید. اما اگر 
چنین شرایطی بوجود آمد رهبران باید دست به کار شوند و خط مشی ها را در سطحی وسیع، اصالح نمایند. نگرانی 
مردم، در این شرایط، در اوج قرار دارد و امور از هم گسیخته شده است چاره اي نیست جز این که دولت دست به 
اقدامات شدید بزند و تغییراتی اساسی در خط مشی بوجود آورد. هر چه سیستم بازخورد خط مشی گذاري در این 

زمینه حساس تر باشد، موفق تر و سریع تر عمل خواهد کرد. 

2-5-2-  سوء عملکردها
 زمانی که مردم نسبت به عملکردهاي دولت ناراضی اند نیاز به تغییر خط مشی احساس می شود. عملکرد ضعیف 
خط مشی ها در مقایسه با عملکرد مورد انتظار، بیانگر وجود نوعی مسئله است. وجود مسئله باعث می شود مدیران در 
پی روشهاي جدید برآیند و وضع کنونی خط مشی ها را از حالت انجماد خارج نمایند. کشور در این حالت، با مسائل 
و مشکالت بسیار جدي روبرو می شود و اگر خط مشی گذاران چشمان خود را در برابر واقعیتها ببندند وقبول نکنند 
خط مشی ها مشروعیت و مقبولیت حکومت را رو به زوال  می برند، دیري نخواهد پایید که خط مشی ها از حرکت 
باز می مانند و توده هاي مردم واکنش هاي منفی نظیر تظاهرات و اعتصاب و ... اعتراض خود را بیان می نمایند. این 
موقعیت در نتیجه خط مشی هاي جاري در جامعه بوجود آمده، رهبران را مجبور می کند تا سوءعملکردها را کاهش 

و خط مشی ها را تغییر دهند)دلئو،2017(. 

2-5-3- ساختارهاي ناکارآمد و ضعیف
 ساختارهاي سازمان های مجري خط مشی، یکی از عوامل موفقیت خط مشی ها هستند. اما گاهی اوقات همین 
ساختارها، توانائی نشان دادن واکنش مناسب نسبت به تغییر محیطی ندارند و به شدت ضربه پذیر می شوند. در همین 
شرایط، خط مشی هاي خوب هم نتایج مطلوب بر جاي نخواهد گذاشت و مردم از دولت دلسرد و نگران می شوند. 
ضعف عملکرد دولت گاهی اوقات ناشی از ضعف ساختار سازمان های مسئول اجرایی می باشند. بهبود این وضعیت، 
تغییر در ساختارهاي سازمانی را می طلبد. براي مثال : کاهش سطوح سازمانی یا ادغام آنها یکی از نمونه هاي تغییر 
در خط مشی ها می باشد این موضوع باعث خواهد شد سازمانها افقی تر و مسطح تر و رابطه مدیران عالی با سطوح 
عملیاتی گسترده تر شود .تغییر در ساختار ها، از طریق تغییر در فرآیند اجراي خط مشی گذاري و تغییر در ابزار خط 

مشی ها تحقق می یابد)دلئو،2017(.

2-5-4-  فرصت هاي توسعه و پیشرفت
 کشورها مانند سازمانها به محیط خود وابسته و گاهی اوقات شرایطی در محیط خارجی بوجود می آید که براي 
رشد و توسعه کشور حائز اهمیت است، اما خط مشی ها اجازه بهره برداري از آنها را نمی دهد. تغییرات محیطی، 
فرصتی طالئی براي پیشرفت کشور بوجود آورده که نیازمند سرعت عمل خط مشی گذاران است. خط مشی گذاران 
باید با شرایط برنامه ریزي شده اي، تغییر در خط مشی را در دستور کار قرار داده و تغییرات را اعمال نمایند. این 
تغییرات ممکن است از طریق اعمال تغییر در خط مشی ها و سازمان هاي مجري اعمال شود. این گونه تغییرات، 

معموالً مورد توافق اجماع می باشد. اما در مورد محتوا و نحوه اجراء اختالف شدید است)دلئو،2017(.
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2-5-5-  مخالفت و فشار گروه هاي ذي نفع
 در مخالفت گروههاي ذي نفع،  خط مشی گذاران پیشنهاد هایشان را نه تنها نمی پذیرند بلکه در پذیرش آن 
اکراه هم دارند. گروههاي ذي نفع و ذي نفوذ در جامعه صاحب قدرت اند .عدم تطبیق خط مشی ها با منافع شان 
سبب می شود نقش مخالف را ایفاء نموده و تالش کنند خط مشی را تغییر دهند. اگر پیامد خط مشی، منافع آن ها را 
به خطربیندازد،تعارض بین دولت و گروه هاي ذي نفع شدت می یابد و درنتیجه دولت در شرایطی قرار می گیرد که 
در جهت حفظ آرامش و کاهش تنش ها ،فشار برگروه های ذینفع جامعه را از طریق تغییردر خط مشی ها تقلیل دهد. 
گروههاي ذي نفوذ معموال ائتالف ها و خوشه هاي قدرت تشکیل می دهند تا تغییر خط مشی را به دولت بقبوالنند. 
اگر تعارض بین نتایج خط مشی و منافع عمومی ملموس نباشد امکان شکل گیري ائتالف کاهش می یابد. هر چه 
وابستگی گروه هاي ذي نفوذ به دولت بیشتر باشد قدرت آنها در اعمال تغییر کمتر است. در حالی که ضعیف بودن 
وابستگی احزاب به دولت یا وابستگی بیشتر دولت به آن ها ، قدرت آن ها را در اجراي تغییر بیشترمی نماید و دولت را 

ناچار به پذیرش تقاضاي آنها می کند)دلئو،2017(. 

3- روش پژوهش
با تعدادی از خبرگان  با مصاحبه  اولیه از روش پرسشنامه هم زمان  در این پژوهش، برای گردآوری داده های 
اجرایی و دانشگاهی استفاده شده است. طرح پژوهش« نوعی توالی منطقی است که داده های تجربی را ابتدا به سوال 
های پژوهش و نهایتا به نتیجه گیری ها ربط می دهد.)یین، 2003 (. اول، این پژوهش با الهام از«چهارچوب ائتالف 

مدافع« قصد داشت که به چهار سوال زیر پاسخ دهد:

چه کسانی بازیگران خرده سیستم خط مشی مالیات ایران بودند؟  -
چه ائتالف هایی توسط بازیگران خرده سیستم خط مشی مالیات ایران شکل گرفت؟  -

چه باورها و مواضعی در بین بازیگران خرده سیستم خط مشی مالیات ایران دامن زدند؟  -
چه شرایط و رخدادهایی به تغییر عمده خط مشی مالیات ایران  دامن زدند؟  -

دوم: رویکرد پژوهش حاضر در دسته پژوهش های کیفی، به ویژه جهت گیری پساتحصل گرایی)نقش باورها   -
و ارزش ها در علم، ساخت اجتماعی واقعیت، فهم روایتی، و نقش فعال پژوهشگر( قرار می گیرد. سوم، راهبرد پژوهشی 
که برای تبیین ثبات و تغییر خط مشی مالیات ایران در قالب« چهارچوب ائتالف مدافع« مدنظر قرار گرفت، مطالعه 

موردی بود.
همچنین، مورد این پژوهش عبارتست از خط مشی مالیاتی ایران در بازه زمانی سال 1357 تا سال 1396.  -

چهارم، متغیر وابسته که در این پژوهش قصد تبیین آن می رفت، تغییر عمده خط مشی مالیات ایران)قانون   -
اصالح مالیات( بود که در این راستا و نیز پاسخ به سوال چهارم پژوهش با تکیه بر چهارچوب ائتالف مدافع چهار فرضیه 

زیر انتخاب شدند:
»یادگیری از خط مشی« بر تغییر عمده خط مشی مالیات ایران، تاثیر داشته است.  -

»التهابات و شوک های بیرونی« بر » تغییر خط مشی مالیات ایران« تاثیر داشته است.  -
توافق مذاکره ای« بر » تغییر عمده خط مشی مالیات ایران« تاثیر داشته است.  -

مدافع«  ائتالف  چهارچوب  های«  پژوهش  در  متداولی  ماخذ  که  زیر  ماخذ  دو  از  شواهد  گرداوری  برای  پنجم، 
هستند)وییل و همکاران، 2009(، استفاده شد. »اسناد عمومی« و » مصاحبه با کارشناسان و نخبگان«. از سویی، 
امور  نامه های سازمان  آیین  از مصوبات مجلس،  عبارتند  گرفتند،  قرار  مدنظر  که  مالیاتی  اسناد عمومی  مهمترین 
مالیاتی ، گفت و شنودهای در مجلس، گزارشات مرکز پژوهش های مجلس، گزارشات امور مالیات، مقاالت علمی- 
پژوهشی مجالت داخلی و خارجی، نظریات دانشگاهیان و دست اندکاران در نشریات و پایگاه های خبری. بازه زمانی 

این اسناد پس از دوره انقالب سال 1357 تا 1396 را شامل می شود.
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از سوی دیگر، انتخاب نخبگان خط مشی مالیاتی برای مصاحبه حضوری با توجه به  دو معیار انجام شد: نمونه 
برداری هدفمند و قاعده اشباع نظری. نخست، برای شناسایی نخبگان خط مشی از روش »نمونه گیری هدفمند« 
استفاده شد که رویکرد متداولی در پژوهش های کیفی محسوب می شود. زیرا پژوهش حاضر قصد تعمیم مورد خط 
مشی مالیاتی ایران را به سایر خط مشی ها و کشورها را ندارد. از میان روش های نمونه برداری غیر احتمالی)در 
...(، از دو روش« حداکثر گوناگونی« و » توپ برفی« استفاده شد. در روش توپ  دسترس، سهیمه ای، هدفمند و 
برفی، اولین مصاحبه شونده، پژوهشگر را به سوی فرد مطلع، درگیر، و متخصص بعد رهنمون می سازد. علت استفاده 
بود. » در روش حداکثر گوناگونی  پژوهشگر  برای  ایران  مالیاتی   نخبگان خط مشی  بودن  ناشناس  این روش،  از  
باید پیشاپیش معیاری برای تفکیک محل ها یا مشارکت کنندگانی برگزیده شوند که کامال از نظر معیارها متفاوت 
از طیف های گوناگون)مثال موافق و مخالف، دولتی و  افرادی  تا  این اساس، تالش شد  بر  باشند«)کرسول،2007(. 
مجلسی و خصوصی، دانشگاهی و غیر دانشگاهی(، به عنوان مخاطبین مصاحبه انتخاب شوند و تعداد مصاحبه ها بر 
طبق قاعده« اشباع نظری« پیش رفت. این قاعده می گوید استمرار مصاحبه ها و گرداوری شواهد تا زمانی پیش 

خواهد رفت که مصاحبه های جدید، چیز زیادی را به موضوع پژوهش اضافه نکند.
محتوای مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته تهیه و تنظیم شد. سواالت مصاحبه ها از عناصر » چارچوب 
ائتالف مدافع« استخراج شدند که عمدتا درباره بازیگران خط مشی مالیاتی ایران، باورها و مواضع بازیگران؛ ائتالف 
زیست  ایران)اجتماعی، سیاسی،اقتصادی،  ها، شرایط کالن  ائتالف  های  و محدودیت  منابع   بازیگران،  های ممکن 
محیطی، قانونی و فناورانه(، و محرک های تغییر خط مشی مایات ایران بودند. این سواالت به همراه شرح موضوع 
مصاحبه، مشخصات مصاحبه شونده و تعهد به اعالم نتایج، در داخل« پروتکل مصاحبه« آورده شدند)جدول2(. در 
مجموع، با توجه به معیارها و توصیه های فوق، 30 مصاحبه مستقیم با 30 کارشناس خط مشی مالیاتی ایران صورت 
گرفت که اسامی آنها با توجه به قواعد اخالقی پژوهش، و نیز خواست خود مصاحبه شوندگان، مستتر و مخفی مانده 
است. ترکیب افراد به شرح زیر بود: پنج نفر از مدیران کل« سازمان امور مالیاتی« پنج نفر از معاونین« سازمان امور 
مالیاتی »، پنج نفر از کارشناسان« وزارت امور اقتصاد و دارایی، پنج نفر از مدیران اسبق بازرگانی، پنج نفر از مقامات 
ارشد دولت های نهم، دهم، یازدهم، پنج نفر از اقتصاددان های دانشگاه های کشور. این افراد جزو کسانی بودند که کم 
و بیش به صورت مستقیم درگیر خط مشی مالیاتی ایران بوده اند. البته باید توجه داشت که با 30 نفر فوق انجام شد 
اما مصاحبه های مقامات دولتی، نمایندگان مجلس، و صاحب نظران اقتصادی درباره مالیات نیز مدنظر قرار گرفتند.

جدول)2(: پروتکل مصاحبه با نخبگان خط مشی مالیات ایران

ت  عــا طال ا
حبــه  مصا

مصاحبه شونده محل مصاحبه 
سمت مصاحبه شوندهتاریخ مصاحبه 
زمان واقعی مصاحبه زمان مصاحبه 

با سالم و ضمن تشکر پیشاپیش از وقتی که برای مصاحبه می گذارید. من مجتبی بابا صفری هستم این توضیح پژوهشی
مصاحبه در راستای تهیه پژوهش مقطع دکتری رشته مدیریت در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 
تهران انجام می شود. سوال محوری پژوهش حاضر این است که چه باورها، بازیگران و رویدادهایی به 
این  مالیات( دامن می زدند؟ مدت  قانون اصالح  اجرای  ایران)یعنی وضع و  مالیات  تغییر خط مشی  
این موضوع،  و خبرگان  فعاالن  از  یکی  عنوان  به  از شما  نمی کشد.  از 1 ساعت طول  بیش  مصاحبه 
سایر  و  شما  نظرات  دهید.  ارائه  زیر  سواالت  درباره  را  خود  ارزشمند  نظرات  که  شود  می  درخواست 
گزارشات  ایران،  آمار  مرکز  گزارشات  مجلس،  شنودهای  و  موجود)گفت  منابع  سایر  کنار  در  نخبگان، 
سازمان امور مالیاتی، گزارشات مرکز پژوهش های مجلس و مقاالت علمی -پژوهشی(، صرفا به قصد 
تدوین یک اثر علمی استفاده خواهند شد. الزم به ذکر است  که صرفا در صورتی که اجازه دهید گفته 

های شما ضبط خواهد شد.
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منابع: پروتکل مصاحبه

بازیگران خرده سیستم خط مشی مالیاتی ایران چه کسانی هستند؟سواالت مصاحبه 
بازیگران خرده سیستم  خط مشی مالیاتی ایران چه ائتالف هایی را تشکیل دادند؟

بازیگران خرده سیستم خط مشی مالیاتی ایران چه باورها و مواضعینشان می دادند؟
ــی  ــان م ــان نش ــع ش ــا و مواض ــتای باوره ــی در راس ــا و رفتارهای ــتراتژی ه ــه اس ــوق چ ــران ف بازیگ

ــد؟ دادن
چه شرایط و رویدادهایی به تغییر خط مشی مالیاتی ایران دامن زدند؟

ــردی را مشورت ــاره موضــع پژوهــش، چــه ف ــر درب ــوع ت ــر، متن ــی ت ــرای گــرداوری اطالعــات بیشــتر، جزئ ب
پیشــنهاد مــی دهیــد؟

تحلیل شواهد و سرنخ ها با استفاده از روش ها« ردیابی فرایند« صورت گرفت که بنت چکل)2015( آن را تجزیه 
و تحلیل قرائن مربوط به فرایند، توالی ها و تالقی رویدادها در یک مورد با هدف تدوین و آزمون فرضیه هایی درباره 
سازوکارهای علی که ممکن است مورد را به صورت علی تبیین کنند« تعریف می کنند.« روش ردیابی فرایند غالبا 
زمانی استفاده می شود که تحلیل گران را به تبیین تاریخی مبادرت می ورزند؛ یعنی شناسایی علل ره اوردههایی 
که پیشتر روی داده اند. این تبیین ها معموال متشکل از توالی رخدادها یا زنجیره های علی هستند که درآنها عوامل 
مستقر در مقاطع مختلف زمانی، در یک ره آورد سهیم می شوند«)ماهونی، 2015(. در این روش پژوهشگر با مراجعه 
به نظریه خود، فرضیه هایی را درباره روابط بین متغیرهای پژوهش، مطرح می کند. در ادامه، او باید مشاهدات و 
شواهد تجربی مختص مورد را بیابد . شواهد و سرنخ های تشخیصی یا » مشاهده فرایند علی« را » بینش یا تکه 
به استنتاج علی  یا اهرم متمایزی  یا سازوکار فراهم می سازند  از داده هایی که اطالعاتی درباره بستر، فرایند،  ای 
وارد می کنند«)کولبیر، همکاران، 2004(، تعریف کرده اند. پس از آنکه شواهد و سرنخ ها جمع شدند، به پیشنهاد 
کولبیر)2011(، پژوهشگر باید توصیف دقیق و کاملی را از تمام وقایع و لحظات حساس مورد ارائه دهد در گام اخر، 
» هر قسمت از سازوکار را می توان به شکل)nn(  نشان داد؛ جایی که)nn( به موجودیت و پیکان)- --- ( به فعالیت 
انتقال انرژی از طریق سازوکار برای تولید یک نتیجه، اشاره دارد. از عالمت* برای اشاره به منطق« و« استفاده می 
 .X--- [(n1 --)*(n2 ----)]Y :شود«)بیچ و بدرسین،2013(. بانبراین، می توان سازوکار علی را این چنین نگاشت
این عبارت را باید چنین خواند که X از طریق سازوکار متشکل از قسمت 1)موجودیت 1 و یک فعالیت( و قسمت 
2)موجودیت 2 و یک فعالیت(، قوی علی را منتقل می کند تا ره اورد Y خلق شود. باید توجه داشت که روش ردیابی 
فرایند به دنبال اجماع در بین نظرات نیست، بلکه تمامی شواهد برامده از مصاحبه های مستقیم و غیر مستقیم و 
نیز اسناد عمومی باید در دو قالب قرار گیرند تا بتوان فرایند تغییر خط مشی مالیاتی ایران را تبیین کرد: رخدادها 
و فعالیت ها و استنباط از رخدادها و فعالیت ها. تجسم ردیابی فرایند در قالب فرایند کارگاهی می تواند منطق آن را 

بهتر نشان دهد.

4- تحلیل خط مشی  مالیات براساس چارچوب ائتالف مدافع 
نظریه های  فرایند خط مشی که چارچوب ائتالف مدافع نیز یکی از آنها است در پی تبیین چرایی و چگونگی 
تغییر خط مشی ها هستند. به عبارت دیگر، این نظریه ها می گویند یک خط مشی برای تغییر و ظهور، چه فرایندی  
را طی کرده است. مالیات نیز بعنوان یک خط مشی در حوزه منبع درآمد دولت از زمان طرح ایده تا تصویب و اجرا 
دستخوش تغییراتی بوده است؛ در این پژوهش با استفاده از چارچوب ائتالف مدافع فرایند این تغییرات مورد تحلیل 

و تبیین قرار گرفته است.
معرفی اجمالی چارچوب ائتالف مدافع)ACF( و آشنایی کلی با انواع طرح های مالیاتی، محملی را فراهم ساخت 
که بتوان به تحلیل روندها و سیر طرح بحث تا تصویب خط مشی جدید مالیات پرداخت. لذا در این بخش، پس از ارائه 

روایتی کوتاه از سیر تاریخی و روند شکل گیری طرح مالیاتی به تحلیل این فرایند پرداخته شده است.
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4-1- روایتی از مالیات
با توجه به کارکردهاي خود نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارد. در متون مالیه عمومی  نظام مالیاتی 

سه کارکرد درآمدي، اجتماعی و مدیریت اقتصادي را با درجه اهمیت متفاوت براي نظام مالیاتی متصور می باشند. 
هدف درآمدي وضع مالیات، تأمین مالی بودجه دولت است که از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است، زیرا مالیات ها از 
پایدارترین و باثبات ترین منابع درآمدي دولت ها هستند که حاصل کارکرد درون زاي اقتصاد کشورند. مهمترین هدف 
از وضع مالیات در بعد اجتماعی، تصحیح نابرابري هاي درآمدي و کاهش فاصله طبقاتی است، در حالی که هدف وضع 
مالیات به عنوان یک ابزار سیاست گذاري اقتصادي، تثبیت نوسان هاي اقتصادي، هدایت و تخصیص منابع به بخش هاي 

موردنظر و کمک به تسریع فرایند توسعه بخشی یا منطقه اي می باشد. 
اهمیت دیگر نظام مالیاتی در تعامل گسترده سازمان اجرایی این نظام با آحاد جامعه است که کارکرد نامناسب 
آن ضمن ایجاد نارضایتی هاي اجتماعی و سیاسی موجب می شود با گذشت زمان رفتارهایی که در تقابل با این نظام 
هستند به هنجار تبدیل شوند و این به معناي افزایش عدم تمکین و افزایش هزینه هاي وصول مالیات خواهد بود، 

بنابراین از این حیث نیز نظام مالیاتی اهمیت دارد)کالنتری بنگر و همکاران،1392(.
علیرغم اهمیت نظام هاي مالیاتی، آسیب شناسی نظام مالیاتی کشور در چارچوب ارکان سه گانه آن )شامل قوانین 
و مقررات مالیاتی، سازمان اجرایی یا دستگاه مالیات ستان و مؤدیان مالیاتی( نشان دهنده نقاط ضعف هر یک از ارکان 
است و این نقاط ضعف از علل ناکارآمدي نظام مالیاتی می باشند. در ارتباط با قوانین و مقررات مالیاتی می توان نقاط 
ناکارامد،  از قبیل پیچیدگی و عدم جامعیت، وجود معافیت هاي غیرهدفدار، گسترده و در عین حال  نارسایی هایی 
ضعف در ضمانت هاي اجرایی و محدودیت در پایه هاي مالیاتی را احصاء نمود. در خصوص سازمان اجرایی یا دستگاه 
مالیات ستان به عنوان مجري قوانین و مقررات مالیاتی نیز می توان به مشکالتی مانند ضعف در زیرساخت هاي فناوري 
اطالعات و به تبع آن عدم بکارگیري گسترده  از فناوري اطالعات در انجام امور، عدم وجود و بهره مندي از پایگاه 
جامع اطالعات مؤدیان، عدم ارتباط اطالعاتی و آماري میان تشکیالت اجرایی، ساختار تشکیالت اجرایی گسترده و 
فرایندهاي ناکارامد مالیاتی را عنوان نمود. در ارتباط با مؤدیان مالیاتی که در واقع همان مخاطب دستگاه مالیات ستان 
می باشند عالوه بر مقوله شناسایی که خود یکی از وظایف دستگاه مالیات ستان است، موضوع اصلی چگونگی و درجه 
تمکین مؤدیان می باشد. بررسی ها نشان دهنده وضعیت نامطلوب تمکین مالیاتی به ویژه تمکین داوطلبانه آحاد مردم 
کشور نسبت به نظام مالیاتی است که ریشه آن عالوه بر نواقص موجود در دو رکن دیگر تا حدود زیادي در فرهنگ 

جامعه نهفته است)بائو1 و همکاران،2018(
برآیند ناکارآمدي ارکان سه گانه نظام مالیاتی منجر به بروز مشکالت و چالش هایی براي این نظام گردیده است 
که تداوم آن ها در سال هاي متمادي آن ها را به ویژگی ها و مشخصات نظام مالیه کشور تبدیل نموده است که نتیجه 

آن ها در قالب چهار شاخص مهم مالیاتی ذیل قابل بررسی است:
نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی؛ نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی در ایران همواره کمتر از   •
8 درصد بود و طی سال هاي )1389-1379( نیز 7/4 و 5/5 درصد در نوسان بوده است. این درحالی است که نسبت 

مذکور در اغلب کشورها بیش از 20 درصد و بعضاً بیش از 40 درصد است.
سهم مالیات ها در منابع عمومی دولت؛ در ارتباط با این شاخص در حالی که در اغلب کشورها بیش از 70   •
ایران طی  از محل مالیات ها تأمین می شود، سهم مالیات ها در منابع عمومی کشور در  درصد منابع عمومی دولت 

سال هاي )1391-1379( همواره کمتر از 37 درصد و بعضاً .) نیز کمتر از 22 درصد )سال1385 ( بوده است.
سهم مالیات ها در تأمین هزینه هاي جاري دولت؛ در ایران سهم مالیات ها در تأمین هزینه هاي جاري حدود   •
از محل  اغلب  کشورهاي توسعه یافته کل هزینه هاي جاري دولت  این در حالی است که در  45-30 درصد است. 

درآمدهاي مالیاتی تأمین می شود.

1) Bao
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نسبت هزینه وصول مالیات به درآمدهاي مالیاتی؛ بررسی نسبت مذکور در ایران نشان می دهد به استثناي   •
سال 1384 که این نسبت حدود 1/6 درصد بود در سایر سال هاي مورد بررسی همواره بیش از 2 درصد می باشد. این 
در حالی است که نسبت مذکور در نظام هاي مالیاتی توسعه یافته حدود یک درصد و در بسیاري موارد نیز کمتر از یک 

درصد می باشد.
نظام  در  مالیاتی  درآمدهاي  بالفعل،  و  بالقوه  هاي  مالیات  بین  شکاف  تداوم  و  فوق  شاخص هاي  عملکرد  بنابر 
اقتصادي و مالی دولت هنوز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. در راستاي رفع این معضل و نیز به منظور برقراري 
ارتباط مؤثر این نظام با سایر نظام هاي موجود در اقتصاد )به گونه اي که کیفیت عملکرد نظام مالیاتی بسیار تأثیرگذار 
بر کیفیت عملکرد سایر نظام ها است( نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهاي 7 گانه طرح تحوالت اقتصادي برگزیده 

شد)کالنتری بنگر و همکاران،1392(.

4-2- اصالح قوانین و مقررات مالیاتی
مالیاتی  نظام  اساسی یک  توسط دولت رکن  مؤدیان  از  مالیات  به عنوان مجوز وصول  مالیاتی  مقررات  و  قوانین 
محسوب می-گردند، چراکه این قوانین و مقررات نه تنها دربردارنده سیاست هاي مالیاتی بلکه حاوي فرآیندهاي کلی 
بنابراین شاکله اصلی یک نظام مالیاتی در چارچوب قوانین مربوطه تعیین میگردد، از  وصول مالیات نیز میباشند، 
اینرو می توان اذعان نمود که بهره مندي از یک نظام مالیاتی کارامد در گرو بهره گیري از قوانین و مقررات مالیاتی کارا 
و اثربخش خواهد بود به این دلیل همواره اصالح قوانین و مقررات مالیاتی در راستاي کارامد ساختن و حفظ پویایی 
نظام مالیاتی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادي کشور قرار دارد. در طرح تحول مالیاتی نیز به عنوان 
آخرین قدم و مهمترین گام تکمیلی، ایجاد ظرفیت قانونی مناسب از طریق اصالح قانون فعلی با هدف ایجاد سازوکار 
و ظرفیت هاي حقوقی، مدیریتی و اجرایی مناسب در قانون مالیات ها در راستاي پاسخگویی به آسیب هاي شناسایی 
شده براي نظام مالیاتی و برونرفت از وضعیت فعلی و همچنین حداکثر بهره برداري از اقدامات صورت گرفته در سایر 

محورهاي طرح مذکور مورد توجه قرار گرفته است)انسون،2018(.
مالیاتی(  مالیاتی)در خط مشی  نظام  نشان داد که  اصالحات صورت گرفته در  مالیاتی  بررسی سابقه خط مشی 
حاکی از تحوالت اساسی صورت گرفته پس از انقالب در این حوزه می باشد. در سال هاي ابتدایی انقالب، اگرچه نظام 
مالیاتی کشور )همچون سایر امور کشور( تا حدي تحت تأثیر مسائل مربوط به جنگ قرار داشت، اما طی این دوران نیز 
اقدامات مهمی در زمینه مالیات ها صورت گرفت. اصالح قانون مالیات هاي مستقیم با هدف تثبیت اقتصادي و تأمین 
هزینه هاي جنگ در اسفندماه 1366 یکی از تحوالت مهم در این دوران است. پس از آن، تحوالت اساسی در قوانین 
و ساختار مالیاتی کشور در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت. در اسفندماه 1380 نیز اصالحات اساسی در 
قانون مالیات هاي مستقیم مصوب 1366 صورت پذیرفت. در اصالحات مذکور اهداف مهمی از جمله تشویق به تولید و 
سرمایه گذاري در جهت توسعه اقتصادي، اصالح مدیریت مالیاتی، توجه به عدالت مالیاتی، حذف معافیت هاي مالیاتی، 
حذف مالیات هاي غیرکارا، تعدیل معافیت هاي پایه درآمدي، تعدیل نرخ هاي مالیاتی، فراهم شدن زمینه خوداظهاري، 
رفع موانع اداري و دیوانساالري و ایجاد پشتوانه قانونی جهت قبول حسابداران رسمی و استقرار سازمان مالیاتی مدنظر 

قرار گرفت.
از دیگر اصالحات صورت گرفته در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی پس از سال 1380 می توان به تصویب قانون 
تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود. در دوره اخیر نیز اصالح قانون مالیات هاي مستقیم در قالب 

طرح تحول مالیاتی مدنظر قرار گرفت.
نخستین پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات هاي مستقیم که پس از حدود 2 سال مطالعه و کار کارشناسی 
در سازمان امور مالیاتی کشور )مشتمل بر 115 ماده در آذرماه 1389 ( تهیه شد به منظور تعمیق بیشتر و تدوین 
امور  نخبگان  از  اختیار کارگروهی متشکل  در  اقتصادي پیش نویس مذکور  راستاي مقتضیات طرح تحوالت  آن در 
مالیاتی و اقتصادي کشور قرار گرفت، سپس کارگروه مربوطه، ویرایش اول الیحه اصالح قانون مالیات هاي مستقیم 
را در چارچوب طرح تحوالت اقتصادي تدوین و در خردادماه 1390 به دبیرخانه طرح تحول نظام مالیاتی ارائه نمود. 
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پس از این مرحله، در تیرماه 1390 دبیرخانه طرح مذکور با تشکیل شوراي مشورتی اصالح نظام مالیاتی متشکل 
بازرگانی و صنایع و معادن  اتاق  نمایندگان تشکل هاي بخش خصوصی )شامل  اساتید دانشگاه ها، صاحبنظران و  از 
ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، شوراي اصناف و جامعه حسابداران رسمی( و توان کارشناسی برخی از 
دستگاه هاي اجرایی )وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حسابرسی( و برخی نمایندگان محترم مجلس شوراي 

اسالمی ویرایش دوم الیحه مذکور را اوایل آذرماه آماده کرد)لوح حق،1396(.
و  اقتصادي  فعاالن  و  دیدگاه هاي صاحبنظران  از  استفاده  منظور  به  دوم الیحه  ویرایش  که  است  به ذکر  الزم 
بهره مندي از ظرفیت علمی، تجربی و اجرایی موجود در کشور در سامانه اطالعات )تارنماي( معاونت امور اقتصادي 
وزارت امور اقتصادي و دارایی قرار گرفت و تالش شد نظرات دریافتی متناسب با سیاست ها و اهداف تدوین الیحه در 
ویرایش نهایی لحاظ شود. شایان ذکر است ویرایش نهایی الیحه تحول نظام مالیاتی در سال 1391 تهیه شد و جهت 

طی مراحل تصویب به مجلس شوراي اسالمی ارسال شد)لوح حق،1396(.

4-3- تغییر خط مشی مالیات در ایران
تا قبل از سال 1391 بیشتر قوانین اصالح می شدند اما در سال 1394 خیلی از مواد قانونی به کلی تغییر کردند 
که مهمترین تغییرات در بخش مالیات بر ارث بوده است و جزئیات این تغییرات براین اساس است که در قانون قبلی 
مالیات بر ارث نرخ مالیات در بازه 5 تا 65 درصد تعیین می شد. این نرخ براساس ارزش دارایی و طبقه وراث تغییر 
می کرد. ولی در قانون جدید آنگونه که از ظاهر نرخ های مقرر در ماده 17 قانون جدید به دست می آید نرخ های مالیات 
وراث طبقه اول کاهش اساسی داشته است و همچنین نرخ های طبقه دوم و سوم به ترتیب معادل 2 و 4 برابر نرخ 
وراث طبقه اول می باشد که مجموعاً نسبت به قانون قبل کاهش یافته است. در قانون جدید نرخ مالیات بر اساس نوع 
موروثه تغییر می کند: نرخ ها برای ایرانیان مقیم خارج مشابه است. فقط در حالتی که اموال در خارج از ایران واقع 
باشد پس از کسر مالیات های کشور مبدأ، مالیات در داخل با نرخ 25 درصد محاسبه می شود. و از مهمترین تغییرات 
ارسال اطالعات حساب طرح جامع مالیاتی، مقطوع شدن مالیات برخی صنف ها، جرم مالیاتی و پلیس مالیاتی عمده 

تغییراتی بود که به قانون مالیات اضافه گردید)لوح حق،1396(.

جدول)2(: مدل های مورد استفاده در تغییر قوانین مالیاتی

مدل استفاده شدهسالتغییر  قوانین مالیاتی
چارچوب ائتالف مدافع1366اصالح مالیاتهای مستقیم
مدل تغییرات جزئی تدریجی1380اصالح مدیریت مالیاتی
مدل افزایشی1380توجه به عدالت مالیاتی

مدل تغییرات جزئی تدریجی1380حذف معافیتهای مالیاتی
مدل تغییرات جزئی تدریجی1380حذف مالیاتهای غیر کارآ

مدل تغییرات جزئی تدریجی1380تعدیل معافیتهای پایه درآمدی
چارچوب ائتالف مدافع1380تعدیل نرخهای مالیاتی

چارچوب ائتالف مدافع1380فراهم شدن زمینه خود اظهاری
مدل تغییرات جزئی تدریجی1380رفع موانع اداری و دیوانساالری

چارچوب ائتالف مدافع1380ایجاد پشتوانه قانونی جهت قبول حسابداران رسمی
مدل مثلث آهنین1380استقرار سازمان مالیاتی
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مدل مثلث آهنین1381تصویب قانون تمجیع عوارض
مدل سیستمی1387قانون مالیات بر ارزش افزوده

چارچوب ائتالف مدافع1389اصالح قانون مالیاتهای مستقیم )طرح تحول مالیاتی(
چارچوب ائتالف مدافع1394الیحه قانون مالیاتهای مستقیم و رفع موانع تولید 

چارچوب ائتالف مدافع1394طرح جامع مالیاتی

است  گرفته  مهمی صورت  تحوالت  اکنون  به  تا  انقالب  پیروزی  زمان  از  گرفته  بررسی های صورت  به  توجه  با 
قانون  اولین اصالحات  بنابراین  بوده است،  تأثیر دوران جنگ تحمیلی  بیشتر تحت  اوایل  این تحوالت در  البته  که 
مالیات های مستقیم به وسیله دولت و گروه های ائتالفی انجام گرفت که با استفاده از چارچوب اصالحات به صورت 
مدل چارچوب ائتالف مدافع بوده است، ولی تنها اصالحاتی جزئی در آن صورت گرفت و پس از آن تحوالت اساسی 
در نظام مالیاتی کشور در چارچوب برنامه سوم توسعه مدنظر قرار گرفت که با توجه به اینکه اعضاء آن شامل رییس 
جمهور، چند تن از وزرا، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که 
فردی توسط رئیس جمهور، دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس جمهور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، 
بنابراین بر طبق چارچوب مدل ائتالف مدافع تحوالت صورت گرفته است  و پس از آن اصالحات با فشارهایی که از 
سوی مردم و شرکت ها و سازمان هایی که مودی مالیات بوده اند با تشکیل ائتالفی در سال 1380 تغییراتی همچون 
توجه به عدالت مالیاتی و حذف بعضی از معافیت های مالیاتی  صورت گرفت و پس از حذف بعضی از معافیت های 
مالیاتی باز عده ای با فشار به دولت خواستار تغییر در این امر گردیدند که در این صورت باز با همفکری کارشناسان 
در این زمینه اصالحاتی صورت پذیرفت که از مهمترین از تحوالت حذف مالیات های غیر کارآ،تعدیل معافیت های 
پایه درآمدی، تعدیل نرخ های مالیاتی ، رفع موانع اداری و دیوانساالری و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که 
همه این تحوالت فقط در حد اصالح قوانین بوده اند ولی در اصالح این قوانین نیز از طریق چارچوب ائتالف طرفداران 
صورت پذیرفته شد ولی کاماًل جزئی یعنی بصورت کامل در هیچ قانونی تحولی صورت نگرفت، ولی در سال 1391  با 
توجه به مشکالت اقتصادی و تحریم های صورت گرفته بر علیه کشور نیاز به تغییراتی در قانون مالیات های مستقیم 
احساس شد که تا آن زمان تنها این قانون اصالح می گردید، در خردادماه 1390 به دبیرخانه طرح تحول نظام مالیاتی 
ارائه نمود. پس از این مرحله، در تیرماه 1390 دبیرخانه طرح مذکور با تشکیل شوراي مشورتی اصالح نظام مالیاتی 
متشکل از اساتید دانشگاهها، صاحبنظران و نمایندگان تشکل هاي بخش خصوصی( شامل اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، شوراي اصناف و جامعه حسابداران رسمیو توان کارشناسی برخی 
از دستگاههاي اجرایی )وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حسابرسی( و برخی نمایندگان محترم مجلس شوراي 
اسالمی ویرایش دوم الیحه مذکور را اوایل آذرماه آماده کرد و پس از آن در آخرین تغییرات قوانین مالیاتی، در سال 
1394 بود که براساس فشارهایی که از سوی مودیان مالیات بر ارث و مشکالتی که در قوانین مالیات در ارث وجود 
داشته است با تشکیل ائتالفات مختلف شامل کارشناسان و اساتید دانشگاه و همچنین دولت و عده ای از نمایندگان 
مجلس به عنوان واسطه های تغییر خط مشی استراتژی هایی ارائه دادند و همچنین برنامه های عملیاتی دولت ارائه 
گردید که به موجب آن تغییرات اساسی در مالیات بر ارث صورت پذیرفت بنابراین با توجه به تغییرات صورت گرفته 
از اوایل انقالب تاکنون و براساس اینکه تمام تحوالت چه اصالحات و چه تغییرات عمده در خط مشی مالیاتی همگی 
بر اساس چارچوب مدل ائتالف مدافع بوده اند ولی تا سال 1391 این تحوالت به صورت اصالحیه و جزئی تدریجی 

بوده اند ولی از سال 91 به بعد تغییرات عمده براساس مدل ائتالف طرفدار صورت گرفته است. 

4-4- تحلیل فرایند تغییر عمده خط مشی مالیات ایران
بیان روایت گونه و توصیف کش و قوس های موجود در فرایند شکل گیری، تصویب، ابالغ و اجرای طرح های 
مالیاتی، زمینه الزم برای تحلیل آن با استفاده از مدل چارچوب ائتالف مدافع را فراهم ساخته است. لذا ابتدا به بررسی 

تک تک گزاره ها و پارامترها موثر در این امر پرداخته می شود و پس از آن تحلیل های الزم صورت می گیرد.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

688  

4-4-1-  سازوکارها
حوزه مالیات همواره در سده گذشته، محل توجه و حساسیت عمومی، نخبگان و سیاستمداران بوده است. سازوکار 
استحصال این منبع حیاتی و مدیریت درآمدهای آن از سرفصل های اساسی بسیاری از رشته های دانشگاه و مباحث 
سیاسی و اقتصادی است. مالیات در بودجه و اقتصاد ایران، نقش تعیین کننده دارد. با این وصف، چنین موضوعی 
دارای ظرفیت کافی برای ایجاد درگیری ذهنی در بین افراد و گروه های مختلف را داراست. مجادالت و منازعات 

سیاسی و تاریخی و حضور سازمان ها و شرکت ها گواهی بر اهمیت بزرگ مالیات است.
بنابراین، مسائل حوزه مالیات همواره قابلیت تبدیل شدن به مسئله و چالشی عمومی را دارند و از سوی دیگر 
دائما از منظر ارزش ها چون استقالل و استکبار ستیزی ارزش یابی می شوند. عالوه بر این، تکیه بودجه کشور بر 
درآمدهای مالیاتی، امکان عدم تحرک در این زمینه را نیز سلب می کند و نهادهای تصمیم گیر را در نهایت موظف 

به تصمیم گیری خواهد کرد.
آیا با تصویب و اجرای »قانون اصالح مالیات« تغییر بزرگ و عمده ای در خط مشی مالیات ایران روی داد؟ در 
قاموس« چارچوب ائتالف مدافع«آیا » قانون اصالح مالیاتها« به تغییر باورهای هسته خط مشی بازیگران خط مشی 
مالیات ایران منجر شد؟ از نظر جنکینز- اسمیت و همکاران)2014(،« تجدید نظر در عناصر هسته خط مشی برنامه 
های دولتی، اختتام برنامه ها و راه اندازی برنامه های جدید«، مصادیق تغییر خط مشی عمومی هستند. به عالوه، 
 t زمانی یک موجودیت معین)جامعه، رفتار انسانی، خط مشی، حزب سیاسی( تغییر می کند که فی مابین زمان «
و t1، شواهد تجربی وجود داشته باشد که تغییراتی در خواص خود)شکل،حالت، یا کیفیت( را متحمل شده است«. 
همچنین، » سطح تغییر در یک برنامه دولتی، بر حسب گسترده ای تعریف می شود که تغییرات، از خط مشی قبلی 
فاصله بگیرد، برای مثال، تغییرات جزئی در قواعد اداری، تخصیص بودجه و تفسیر و بازبینی قانون اساسی، نسبتا زیاد 
هستند و ضرورتی برای توافق در بین بازیگران یا توزیع منابع، ایجاد نمی کنند«)جنکینز- اسمیت و همکاران، 2014(.

فحوای« قانون اصالح مالیات ایران« نشانگر وقوع تغییر بزرگ و عمده ای در خط مشی مالیاتی ایران است زیرا 
با روال قبلی خود فرق دارد و تا پیش از این، چنین برنامه ای برای مالیات در نظر گرفته نشده است. به زعم یکی از 
مصاحبه شوندگان« تا پیش از قانون اصالح مالیاتها، سازوکا راجرایی برای اصالح نظام مالیاتی وجود نداشت«. با آنکه 
آزاد سازی قیمت ها و مصارف درامدهای ناشی از ازاد سازی قیمت مشخص نبود. حتی، در قانون برنامه پنجم و الیحه 
پیشنهادی برنامه ششم نیز دیگر خبری از مالیات نبود و این یعنی آنکه تکلیف یارانه ها در«قانون اصالح مالیاتها« 
مشخص شده است. در قاموس« چهارچوب ائتالف مدافع«، از انجا که باورهای هسته خط مشی هر دو ائتالف مدافع، 
در متن » قانون اصالح مالیاتها دیده می شود، در نتیجه می توان گفت تغییر بزرگ و عمده ای در خط مشی مالیاتی 
ایران روی داده است. با این حال اگر از دریچه اجرا به »قانون اصالح مالیات« نگریسته شود، می توان گفت استدالل 
بر این است که اوال مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم درآمد و ثانیا با توجه به اینکه دولت به طور مساوی از 
همگان مالیات دریافت نمی کند و ثالثا حمایت از بخش تولید، علی رغم نص صریح قانون، از قلم افتاد. با این وجود 

ابزارهای آزمون سازوکارهای تغییر عمده خط مشی مالیات ایران فراهم شدند.
اگر از روی مطالب فوق پیش فرض درست نمای تغییر عمده خط مشی مالیات ایران را بپذیریم، سوال چهارم 
زدند؟   دامن  ایران  مالیات  مشی  تغییر خط  به  رخدادهایی  و  شرایط  شود: چه  می  متبادر  ذهن  به  حاضر  پژوهش 
»چهارچوب ائتالف مدافع«، تغییر عمده خط مشی های عمومی را با چهار سازوکار تبیین می کند:« یادگیری از خط 

مشی، التهاب و شوک های بیرونی، شوک درونی و توافق مذاکره ای«.
این سازوکارها به سان جعبه سیاهی اند که ابتدا و انتهای یک فرایند خط مشی را به صورت علی به یکدیگر وصل 
می کنند. به این منظور، ابتدا سرنخ های هر سازوکار شناسایی و آنگاه صحت و ربط هر یک از آنها)به واسطه نظرات 
خبرگان، اسناد رسمی و غیره( ارزیابی شد تا بتوان به عنوان شواهد و قرائن به آنها استناد کرد و در استنباط علی 
بهره برد. زمانی می توان یک فرضیه را قبول کرد که شواهد بتوانند شرایط الزم و کافی برای تغییر عمده خظ مشی 

مالیات ایران آورده را فراهم کنند.
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4-4-2-  یادگیری از خط مشی در خط مشی مالیاتی ایران 
توجه به نقش بسیار مهم اطالعات فنی در تمامی مدل های تبیین خط مشی گذاری عمومی یکی از پیش فرض 
های چارچوب ائتالف مدافع است)عباسی و همکاران، 1393(در تبیین فرایند شکل گیری طرح های مالیاتی براساس 
چارچوب ائتاف مدافع نیز تحلیل اطالعات فنی و محتوای طرح ها نقش بسیار مهمی دارد. اطالعات فنی، مجوز ورود 

به بازی خط مشی و شبکه بازیگران است.
تا قبل از طرح های جدید مالیاتی اطالعات فنی به صورت محرمانه و به زبانی فنی و به صورت حداقلی ارائه می 
شد که امکان موضع گیری عمومی درباره آن وجود نداشت. در واقع با انتشار حداقلی اطالعات توسط خود طراحان، 
وضعیت از مثلث آهنین به سمت ائتالف پیش رفت. در گذشته، خود طراحان و مجموعه دولت و نیز گروه های ذینفع 
از قبیل شرکت ها و سازمان های فعال بر این طرح به توافق می رسیدند. اما با انتشار کلیات طرح های مالیاتی در 
نشست علمی و خبری و رسانه های مختلف، اطالعات بیشتری از آن به بیرون انتقال یافت. مشارکت دانشگاهیان و 
اصحاب رسانه نیز موجب شد که زبان فنی مالیات به زبانی ساده تر ترجمه شده و گروه های دیگر نیز وارد بازی شوند. 
بنابراین به جای مثلث آهنین این بار با شبکه ای از بازیگران مواجه بودیم که اطالعات را به زبان فنی یا غیر فنی در 
اختیار داشتند. در نتیجه، فشار افکار عمومی در برهه ای بیشتر شد و ائتالف رقیبی در مقابل طراحان و مدافعان طرح 

مالیاتی شکل گرفت.
یادگیری خط مشی به تغییرات نسبتا بادوام فکر یا نیات رفتاری که از تجربه نشأت می گیرند و به تحقق یا بازبینی 
ابزارها،  از حقایق،  تواند  از خط مشی« می  یادگیری  دارد«)هکلو، 1974(. »  اشاره  پردازند،  مقاصد خظ مشی می 
تجارب و درس آموزی ها)شکست و توفیق های اجرایی( و نیز نظریه های علی پژوهش ها نشأت بگیرد. ائتالف ها می 
کوشند از طریق حقایق، مفاهیم، و نظریه های علی خود درباره پارامترهای مسئله  و عوامل موثر بر آن به تبادل نظر 
بپردازند و » اقدامات خود را بر مبنای تفسیرشان ازنحوه اثر بخشی اقدامات گذشتهف جرح و تعدیل کنند«)لرتزمن 
و همکاران، 1996(. ائتالف ها ممکن است در طول زمان به اشتباهات خود پی ببرند، ارزش ادله رقبا را بفهمند، و در 
برخی از ادراکات خود تجدید نظر کنند. لذا، بازیگران حاضر در ائتالف ها را نباید نهادها و افراد سرسخت، بی منطق و 
لجوج دانست. به عالوه، با آنکه یادگیری در درون ائتالف ها امر عادی است اما یادگیری در بین ائتالف ها به » سطح 
از خط  نهایتا،« یادگیری  متوسط تضاد، مهارپذیری تحلیلی مسئله، و وجود محکمه های حرفه ای« بستگی دارد. 
مشی« عمدتا حول باورهای جوانب ثانویه روی میدهد و موجب تغییر جزئی خط مشی عمومی می شود اما تجمیع 
» یادگیری از خط مشی« در گذر زمان ممکن است به تجدید نظر در باروهای هسته خط مشی، و تغییر عمده خط 

مشی عمومی انجام گیرد.
برای آزمون فرضیه » یادگیری از خط مشی بر تغییر عمده خط مشی مالیات ایران تأثیر داشته است«، باید به 
سرنخ های » یادگیری درون ائتالفی« و سرنخ های« یادگیری میان ائتالفی« استناد کرد. شواهد خط مشی مالیاتی 
ایران حاکی از آن بود که توافق بر سر اینکه منطق تداوم دریافت مالیات پس از اتمام جنگ وبا عراق و تدوین و تصویب 
قانون برنامه اول ختم شد. اطالع رسانی برخی از بازیگران از تشدید دریافت مالیات باعث شد که بازگیران خط مشی 
مالیاتی ایران به توافق جمعی درباره لزوم قانون اصالح مالیات ها برسند؛ هر چند اختالف درباره شیوه کار به شکل 
گیری«ائتالف مصرف محور مالیات« و ائتالف تولید محور مالیات« انجامید. این توافق شاید مهمترین سرنخ »یادگیری 
از خط مشی« در خط مشی مالیات ایران بود. به عالوه، دولت به تأثیر از قانون برنامه سوم، الیحه اصالح مالیاتها را با 
رویکرد توجه به تولید به مجلس ارائه داد. با آنکه جلسات دولت و کمیسیون های مجلس به نتایح خوبی ختم شد، اما 
نمایندگکان مجلس در صحن علنی با استناد به اینکه احراز اقشار آسیب پذیر به درستی  و با دقت انجام نشده است، 
به این الیحه رأی ندادند و با قانون » ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی« دولت را به شناسایی دقیق تر اقشار 

آسیب پذیر و کم درامد ملزم کردند.
شواهد نشان می داد که » یادگیری از خط مشی« در خط مشی مالیات ایران از هر سه شرط« سطح متوسط 

تضاد، تحلیل پذیری مسئله  و وجود محاکمه های حرفه ای« تأثیر پذیرفته است.
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اول، مصاحبه شوندگان پژوهش حاضر معتقدند بودند تضاد ائتالف های خط مشی مالیات ایران عمدتا حول روش 
اجرا قرار داشت، زیرا آنها درباره ضرورت اصالح قانون مالیاتها تقریبا توافق کرده بودند. برخی اختالف های اجرایی 

ائتالف ها عبارت بدوند از زمان بندی اجرا، شیوه اصالح، جامعه مورد هدف مالیات و روش دریافت مالیات.
دوم با آنکه کیفیات تحلیلی و موضوعی خط مشی)میزان اطالع از علل، راهکارها و اثرات حل مسئله و اجماع 
بازیگران درباره مبانی ارزیابی اعتبار ادعاهای تحلیلی( تقریبا به مرور زمان یاد شده است، اما مصاحبه شوندگان بر این 
عقیده بودند که این اجماع تحلیلی درباره ابعاد مسئله مالیات )وضع موجود، علل، تبعات، سازوکارهای جبرانی( چندان 
زیاد نبود. در نهایت، می توان همایش ها، مناظره ها، جلسات مشترک موافقان و مخالفان را محاکمه های حرفه ای 

» یادگیری از خط مشی« در خط مشی مالیات ایران قلمداد کرد.
اکنون باید آیا » یادگیری از خط مشی« به تغییر عمده خط مشی مالیات ایران انجامیده است یا خیر. پاسخ به 
این سوال نیازمند مراجعه به باروها هسته خط مشی ائتالف های مدافع و » قانون اصالح مالیات ها« است. طبق 
 ، ائتالف حاکم بشود  باورهای هسته خط مشی  باعث تغییر  انباشته  اگر یادگیری های  ائتالف مدافع«  »چهارچوب 
آنگاه امکان تغییر عمده یک خط مشی عمومی وجود دارد. سرنخ ها و شواهد حاکی از آن است که باورهای هسته 
خط مشی هر دو ائتالف و تدریجی اصالح مالیات مستقیم و غیر مستقیم در قانون اصالح مالیات  دیده می شود و در 
نتیجه فرضیه اول این پژوهش)یادگیری از خط مشی بر تغییر عمده خط مشی مالیات ایران، تاثیر داشته است( قبول 

می شود. این سازوکار تغییر عمده خط مشی مالیات ایران است.

4-4-3-  التهابات و شوک های بیرونی در خط مشی مالیات ایران
افتند.  می  مشی  مرز خرده سیستم خط  از  بیرون  در  که  رخدادهایی هستند  بیرونی،  های  و شوک  التهابات   
این رخدادهای  از مصادیق  انتخابات و جنگ،  انقالب، تحریم،  اقتصادکالن، حوادث،  گزارشات تکان دهند، تحوالت 
بیرونی هستند و می تواند بر منابع و محدودیت های بازیگران، توجه عامه و تصمیم گیرنده ها، ترکیب اعضای ائتالف 
ها و افتتاح یا انسداد مجاری اقامه دعوی، اثر مستقیم بگذارند و بدین وسیله، زمینه های تغییر باورهای هسته خط 
مشی و در نتیجه، تغییر عمده خط مشی را فراهم آورند. البته باید توجه داشت که وقوع این رخدادها به منزله تغییر 
حتمی باورها و خط مشی ها نیست؛ بلکه بازیگران خرده سیستم ها باید این رخدادها را تفسیر و از آنها بره هبرداری 
کنند. به منظور آزمون فرضیه » التهابات و شوک های بیرونی بر تغییر عمده خط مشی مالیاتی ایران تأثیر داشته 
است« در قالب ردیابی فرایند،باید رخدادهای بیرون از خرده سیستم که به خرده سیستم خط مشی شوک وارد کردند 

شناسایی شوند. لذا، تمام رخدادهای بیرون از خرده سیستم خط مشی را نمی توان شوک افرین دانست.
تغییر دولت و همچنین وزیر امور اقتصاد و دارایی به تبع آن، زمینه طرح ایده بازنگری در طرح های مالیاتی را 
فراهم ساخت. رویکرد وزیر امور اقتصاد و دارایی و کمیته بازنگری در طرح های مالیاتی نسبت به توسعه و افزایش 
درآمدها، منجر به قوت یافتن الگوی حضور سازمان ها و شرکت ها مورد نظر شد. ضمن این که نوع رویکرد دولت 
و مواجهه آن با مسائل و اعتماد مردم به دولت و سازمان ها، زمینه و بستر الزم برای طرح و ایده حضور طوالنی تر 
شرکت ها و سازمانها را فراهم ساخت که یکی از مهمترین مبانی چارچوب طرح مالیاتی بود و هر چند در ابتدا، به 
علت محرمانگی و عدم نشر اطالعات از قالب مورد طراحی، حساسیتی در این زمینه وجود نداشت ولی با انتشار اولین 
اطالعات نسبت به این الگو، افکار عمومی و جامعه اندیشمندان و متخصصان، نسبت به الگوی جدید، موضع منفی 
اتخاذ کردند. وجود تجارب ناموفق پیشین در بروز فساد در تعامالت مالیاتی نیز بر حساسیت هر چه بیشتر این امر 
افزود، ضمن این که استقبال سازمان ها، شرکت ها و مردم از چارچوب پیشنهادی، موجب افزایش واکنش ها نسبت 
به نوع تعامل دولت با این سازمانها ، شرکت ها و مردم شد و این شائبه را ایجاد کرد که مبادا این چارچوب زمینه 
ساز بروز منافع پنهان برای سازمانها و افراد سودجو شود و این حساسیت به علت همزمانی با روند تصویب برجام و 

مذاکرات و توافقات هسته بیشتر شد.
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 4-4-4-  التهابات و شوک درونی در خط مشی مالیات ایران
عالوه بر دو مسیر پیشین« چهارچوب ائتالف مدافع« فرض می کند که هر گونه فاجعه عظیم یا » رویداد کانون 
دهنده« در درون خرده سیستم خط مشی می تواند موجبات تغییر عمده خط مشی عمومی را فراهم کند. اینها می 
توانند آسیب پذیری ها، شکست ها، و اغماض های خط مشی های موجود را نشان دهند، اثر بخشی و سودمندی خط 
مشی های ائتالف حاکم را زیر سؤال ببرند، منابع سیاسی حیاتی را باز توزیع کنند، توازن قدرت در میان بازیگران 
به تردید  را  یا جدیت مسئله(  ائتالف حاکم)مثال درباره علل  باورهای هسته خط مشی  بریزند،  را به هم  ائتالف ها 
بیندازند و باورهای هسته ای خط مشی در ائتالف مدافع اقلیت را تأیید کنند. برای آزمون فرضیه » شوک های درونی 
بر تغییر عمده خط مشی مالیات ایران، تأثیر داشته است« در قالب ردیابی فرایند، الزم بود سرنخ های مربوط به 
رخدادهای شوک آوری که داخل مرزهای خرده سیستم خط مشی مالیات ایران روی دادند، احراز شوند. مصاحبه 
شوندگان پژوهش معتقدند بودند که درس آموزی ها از طرح های قبلی و آمارهای موجبات شوکت درونی به خرده 

سیستم خط مشی مالیات ایران و تغییر عمده آن را فراهم آوردند.

4-4-5-  توافق مذاکره ای
»چهارچوب ائتالف مدافع » فرض می کند چهارمین و آخرین سازوکار تغییر عمده خط مشی عمومی، توافق 
مذاکره ای در میان ائتالف های خرده سیستم خط مشی است. اگر ائتالف های مدافع از کشمش چند ساله به ستوه 
آیند، توزیع منابع سیاسی در بلندمدت نسبتا ثابت باشد و با نبرد مستقیم و غیر مستقیم به نتیجه ای نرسند و به 
طور کلی با بن بست زیان بار رو به رو باشند، آنگاه ممکن است به مجادله تحلیلی و نیل به توافق از طریق مذاکره، تن 
بدهند. وجود بن بست زیان بار، دست کاری ترکیب اعضاء  ، حضور رئیس بی طرف، تکمین طرفین به نتیجه اجماع، 
تقبل منابع از سوی طرفین، مدت زمان قابل قبول، تکیه بر مباحث تجربی و اعتمادسازی ، از شرایط الزم برای نیل 
به به توافق مذاکره ای هستند. آزمون فرضیه« توافق مذاکره ای بر تغییر عمده خط مشی مالیات ایران، تأثیر داشته 
است« در قالب روش ردیابی فرایند به جمع آوری و تفسیر سرنخ ها و شواهدی درباره میزبان و محتوای مذاکره ها  
و روش نیل به توافق درآن مذاکره ها، نیاز دارد. با آنکه » ائتالف های مالیاتی« همواره در مسند قدرت اجرایی بود و 
حتی برای اعمال برخی باورها خود پشتوانه قانونی نیز داشتند. براساس قوانین و مجوزها در برنامه های توسعه این 

ائتالف مجبور بود با بازیگران به توافق برسد.
آزمون فرضیه » توافق مذاکره ای بر تغییر عمده خط مشی مالیات ایران اثر داشته است« در قالب روش ردیابی 
فرایند، به این صورت است که اعضای« ائتالف محورهای مالیاتی« به دلیل نیاز به مشارکت بخش خصوصی در اجرای 
قانون و نیز اخذ مجوز قانونی ناگزیر از مذاکره با آنها بودند. در مقابل، اعضای »ائتالف های دیگر مالیات« که اصالح 
نظام مالیات ها را به واسطه اراده رئیس جمهور حتمی می دیدند، چاره ای جز حضور در پای میز مذاکره و سهم 
خواهی نداشتند. سرنخ های توافق مذاکره ای ائتالف های مدافع خرده سیستم خط مشی مالیاتی ایران بر این فرضیه 

که »توافق مذاکره ای بر تغییر عمده خط مشی مالیاتی ایران، تأثیر داشته است«،مهر تأیید می زنند.

4-4-6-  باورها و ظهور ائتالف ها
نقطه کلیدی دیگر در تحلیل این فرایند، باورهای بازیگران است. در دسترس قرار گرفتن همین مقدار از اطالعات 
به تدریج، نقدها و نگاه ها را شکل داد. سپس مجموعه منتقدین در کلیات نفی و نقد طرح ها با هم ائتالف کردند. و 
رسانه ها نیز، توجه عامه مردم را به موضوع جلب کرد و عده ای از کارافرینان خط مشی، نیز با اشاره به برخی از خیانت 
ها و فسادهای مالیاتی و پرونده های فرار مالیاتی برخی سازمان ها و اقشار مردم از فرصت استفاده کرده، بر جریان 
ائتالف تأثیر گذاشتند و در اثر انتقادات گسترده فرایند خط مشی به بن بست رسید. در این شرایط، ائتالف موافقین، 

پاسخ قانع کننده ای برای انتقادات طرف مقابل نداشت.
در یک نگاه گلی می توان بازیگران فعال در ائتالف موافقان را چنین برشمرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی و کمیته 
ائتالف  نمایندگان مجلس.  بازنگری طرح ها،رسانه ها موافق و برخی رسانه های ساکت در مسئله طرح ها و همه 
منتقدین نیز توسط برخی روسا و افراد و .. تشکیل شده بود. تأثیر رسانه ملی با ایجاد فرصت های گفتگو و خبررسانی 
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در این خصوص در گسترش اهمیت موضوع به بدنه جامعه و عامه مردم قابل توجه بود. همچنین ورود برخی از روسای 
اجرایی کشور در خصوص بررسی اشکاالت طرح های مالیاتی نیز موجی از فشار را به ائتالف موافق وارد ساخت و عمال 

موجب تقویت و ایجاد فرصت برای تالش بیشتر ائتالف شد.

4-4-7-  ضعف در ائتالف ، استراتژی های مبارزه، خروج از انسداد
همان گونه که در توصیف چارچوب ACF بیان شد، باورها در شکل گیری خط مشی ها نقش تعیین کننده دارند. 
هر چند ائتالف منتقدین طرح های مالیاتی، در مقام شکل گیری، سرعت قابل توجهی داشت ولی به علت عدم اتفاق 
نظر در نظام باورهای خود، دچار ضعف شد. مؤلفه اصلی باور ائتالف منتقدین، مخالف با طرح های مالیاتی بود اما در 
کنار این هسته سخت، باور مشترک دیگری در مقام ساخت مدل مطلوب یافت نمی شد و با حداقل تصریح نداشت. 
گستردگی طیف جریان منتقد، مانع از اتفاق نظر بر یک باور مشترک در مقام سخت وضعیت مطلوب پس از نفی 
وضع موجود بود. لذا هر یک ایده های مختلفی را در کنار مخالفت دنبال می کردند. مخالفت با هر نوع طرح مالیاتی 
به دلیل حمایت از توان داخلی یا ممانعت از نفوذ، تغییرات متنوع و متفاوت  در مفاد طرح ها اعم از ساختار کلی تا 
جزئیات و احتماالت مختلف در مورد شکست  اجرای طرح، از جمله باورهای گروه منتقدین بود که مانع از اتحاد آنها 
در ادامه مسیر شد. ضمنا به  دلیل اینکه ائتالف منتقدین، در کنار جنبه نفی خود، از نسخه اثباتی خاصی بهره مند 
نبود، عمال نتوانست برای پاسخ به چالش طراحان و موافقان، جواب منسجمی ارائه دهد. همزمان با شکل گیری این 
ائتالف، طراحان و موافقان طرح مالیاتی، با بهره گیری از راهبردهای متعددی موفق به تضعیف ائتالف منتقدین شده 
و خط مشی را به اجرا درآورند: 1. اطاله فرایند نقد و بررسی به ویژه با حضور منتقدین 2. اصالح ظاهری و جزئی 
طرح ها در یک فرایند تدریجی در حالی که عمده نقدها به کلیات ساختار طرح های مالیاتی باز می گشت 3. تاکید 
بر این که، هنوز هیچ نسخه رسمی، قطعی و کاملی که به تأیید هیات دولت رسیده باشد ابالغ نشده است 4. محرمانه 
خواندن محتویات طرح ها که عمال امکان استناددهی را بین می برد 5. ارجاع منتقدان به اینکه نکته آنها در پیوست 

تفصیلی طرح ها لحاظ می شود. 
بنابراین با این اقدامات، ائتالف موافقان و طراحان، مجددا با تبدیل وضعیت به مثلث آهنین و همچنین انصراف 
اذهان عمومی و تضعیف منتقدان و نیز خارج کردن برخی از بازیگران رقیب ائتالف، این ائتالف مخالف را کنار زدند. 
از سوی دیگر، با توجه به اینکه از نظر قانونی، اختیار تصمیم در این حوزه نیز به هیات دولت واگذار شده است، عمال 
دولت نیازی به مواجهه حقوقی با مجلس نداشت و عملیات خویش را نهایی ساخت. با تغییر ترکیب نمایندگان مجلس 
در انتخابات مجلس، مواجهه سیاسی مجلس نیز تقریبا منتفی شد. در چنین شرایطی عمال الگوی جدید طرح جدید 

مالیاتی به تصویب هیات دولت رسید و دیگر مانعی خاصی برای انعقاد اولین طرح وجود نداشت.

5- نتیجه گیری
ثبات  و  تعیین کننده ای در رشد  ابزارهای سیاست های مالی دولت نقش  از  به عنوان یکی  مالیات ها  امروزه 
اقتصادی ایفا می کنند. در واقع مالیات به عنوان یکی از پایدارترین و سالم ترین منابع تامین مالی بودجه دولت و یکی 
از ابزارهای سیاست های مالی نقش بسیار مهمی در جهت دهی فعالیت های اقتصادی دارد. در کشورهای که اقتصاد 
آنان متکی بر درامدهای غیر نفتی است مالیات عمال اساسی ترین نقش را  در اداره امرو کشور ایفا می نماید در ادبیات 
اقتصادی چهار هدف کلی برای وضع مالیات ذکر شده است: اهداف اقتصاد کالن که ناظر بر تثبیت نوسانات اقتصادی 
در شرایط رکودی و تورمی از طریق سیاست های مالیاتی است، اهداف تخصیصی که برای تصحیح ناکارایی ها و رفع 
شکست بازار از طریق وضع مالیات یا یارانه برکاالها وخدمات خاص صورت می گیرد و سرانجام اهداف اجتماعی که 

ناظر بر بازتوزیع درآمد در جامعه و کاهش شکاف طبقاتی از طریق ابزارهای مالیاتی است. 
نگاهی به شاخص های مالیاتی مانند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات به هزینه های جاری 
و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته نشان می دهد سیستم مالیاتی کشور با وجود برنامه های اجرا شده کماکان به 
وضع مطلوب نرسیده است. بدون تردید دستیابی به وضعیت مطلوب مستلزم اهتمام کلیه دست اندرکاران و صاحب 

نظران می باشد.
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خرد مایه شکل گیری خط مشی های مالیاتی در کشور جمهوری اسالمی ایران برخورد با مسئله مالیات و حرکت 
در جهت حل این مشکالت است. لذا تبیین خط مشی با کیفیت ، قطعا از ضروریات یک نظام خط مشی گذاری در 
کشور است. براساس چرخه فرایند خط مشی گذاری بی توجهی به این امر موجب شکل گیری خط مشی های ناکارامد 

می شود که در حل مسائل ناتوان است و همچنین منجر به ارزشیابی ناقص خط مشی ها می گردد.
این پژوهش به دنبال تببین ثبات و تغییر خط مشی مالیات ایران در قالب » چهارچوب ائتالف مدافع« بود. سوال 
اصلی این بود که چه بازیگرانی، چه ائتالفی هایی، باورهایی و چه شرایط و رخدادهایی، موجب تغییرات عمده خط 
مشی مالیات ایران شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در خط مشی مالیاتی نیازمند آن است که در ابتدا توصیفی از 
فرایند ظهور و شکل گیری خط مشی ها ارائه کنیم. در میان نظریه های فرایند خط مشی، چارچوب ائتالف مدافع)که 
چارچوب تحلیلی استفاده شده در این پژوهش است( با تأکید بر عنصر دانش فنی، باور، ائتالف، شرایط نهادی و عوامل 

تغییر به ترسیم فرایند شکل گیری این خط مشی ها می پردازد.
در این پژوهش با استفاده از چارچوب ائتالف مدافع، فرایند شکل گیری طرح های مالیاتی جدید واکاوی شد. 
انتشار اطالعات فنی و دسترسی به آن، ظهور ائتالف رقیب، فشار افکار عمومی و راهبردهای مبارزاتی مهمترین عواملی 
بودند که در تعامل با یکدیگر، فراز و نشیب طرح های مالیاتی را شکل دادند. با توجه به این عوامل، می توان سه مرحله 

را در رسیدن به طرح جدید مالیاتی و ظهور آن ترسیم کرد که به نوعی دارای توالی زمانی نیز هستند:
1. تغییر وضعیت از مثلث آهنین به شبکه و سپس شکل گیری ائتالف به دلیل انتشار اطالعات و ورود بازیگران 
منتقد جدید با انتشار اطالعات توسط اعضای کمیته بازنگری، کم کم اگاهی نسبت به طرح های جدید مالیاتی افزایش 

یافت و دایره بازیگران این عرصه، گسترش یافت.
2. ظهور ائتالف، فشار افکار عمومی، فشار ائتالف رقیب با ابزار انتقاد و رسانه، در نهایت بن بست در فرایند خط 
مشی. با ورود بازیگران جدید و افزایش انتقادات، به مرور ائتالف رقیب شکل گرفت. جمعی از رسانه ها با ایجاد فضای 
گفتگو و نقد، زمینه حیات ائتالف رقیب را فراهم کردند. رفته رفته، حساسیت افکار عمومی و نیز نهادها و مسئوالن 
سیاسی کشور نسبت به موضوع افزایش یافت. این حساسیت، موجی از فشار را به ائتالف مدافع ایجاد کرد و آنها را در 
موضع ضعف طرح ها؛ به حدی که فرایند مشروعیت بخشی قانونی به این نوع طرح مالیاتی، دچار توقف و بن بست شد.

3. طوالنی کردن بررسی و جلسات نقد با حضور منتقدین، اعمال نوع خاصی از اصالح طرح ها)کلی نویسی و ارجاع 
به پیوست های در حال تدوین، اصالحات صوری و جزئی، تدریجی(، خروج برخی فعالین مالیاتی از ائتالف مخالف، 
ائتالف نوظهور،  ایجابی اجماعی در  ائتالف مخالف در الیه های مختلف، نداشتن راه کار  باورهای  ضعف در وحدت 
کاهش فشار افکار عمومی به دلیل طوالنی شدن بررسی و انصراف، به مسایل دیگر جامعه و وحدت قدرت تصمیم 
گیری در دولت، منجر به آن شد که فرایند مشروعیت بخشی حقوقی این طرح ها از بن بست خاج شده و اولین طرح 

مالیاتی منعقد شود. بدین صورت، ائتالف مدافع طرح مالیاتی موفق و خط مشی مورد نظر خود را به انجام برساند.
در ارزیابی قوت تحلیلی چارچوب ائتالف مدافع برای ترسیم فرایند شکل گیری طرح های مالیاتی جدید، یک نقطه 
قوت کلی و یک نقطه قوت ضعف کلی را می توان مشاهده کرد: این چارچوب با تکیه بر عنصر اطالعات و نظام باورها به 
خوبی توانست نحوه شکل گیری ائتالف را صورت بندی کند، ضمن این که توجیه قابل قبولی از دلیل شکست ائتالف 
ها نوظهور را در دو عرصه ضعف باورهای مشترک خط مشی و نیز کاهش فشار بیرونی ارائه کرد. هر چند بیشترین 
تأکید در به کار گیری ACF بر فرایندهای بلندمدت است ولی نتایج این پژوهش نشان می دهد که این چارچوب در 

تحلیل فرایندهای کوتاه مدت نیز از قابلیت تحلیل و کاربست خوبی برخوردار است.
از سوی دیگر، به نظر می رسد واکاوی استراتژی مبارزاتی ائتالف های رقیب در ACF  نیازمند تأمل و تمرکز 
بیشتری است که در موضوع طرح های مالیاتی، نقشی کلیدی ایفا کرد اما در مدل تحلیلی سایاتیه و وبیل)2013(،  
کمتر به آن پرداخته شده است . این امر می تواند قدرت تحلیلی ACF را افزایش دهد. باورها در بلندمدت قابلیت 
تغییر دارند اما استراتژی ها درکوتاه مدت قابل تغییرند. از این رو، چون توجه مدل به تبیین فرایندهای طوالنی مدت 
است، ترکیب استراتژی مبارزاتی کوتاه مدت حتی ممکن است کوته بینانه باشند خودداری می کند. ترکیب استراتژی 
مبارزه و نظام باور، نتیجه قابل توجهی ارائه می کند و آن اینکه بازیگران لزوما براساس نظام باور عمل نمی کنند. این 
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فرض عقالیی بازیگران در ACF فرض ناقصی است  و همه بازیگران را در بر نمی گیرد. به دیگر سخن آنکه توجه 
به نفع طلبی های کوتاه مدت برخی بازیگران که منطق رفتار براساس باورها را مخدوش می کنند برای تحلیل عمیق 
تر، بسیار ضروری است و می بایست در مدل مورد تاکید بیشتری قرار می گیرند هرچند بازیگران عقالیی سعی می 
کنند برای کسب منفعت بلندمدت، براساس نظام باور خود حرکت کنند ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که این 

فرض، لزوما همیشگی و عمومی نیست.

6- پیشنهادهای پژوهش
این نتایج بر حقانیت » چهارچوب ائتالف مدافع » و کاربرد آن در تبیین فرایند خط مشی در ایران صحه می 

گذارد. بعالوه ، از این پژوهش می توان دو اصالحیه را برای چهارچوب مزبور پیشنهاد دارد.
بازیگران دولتی همواره از مواضع میانه و مالیم جانبداری نمی کنند، زیرا نتایج پژوهش نشان داد که برخی   .1

ارکان دولت مجدانه به دنبال تغییر خط مشی مالیات بودند.
اگر موضوعی مستقیما به  دخل و خرج دولت ها مرتبط باشد آنگاه دولت ها ممکن است از بازیگران غالب   .2
خرده سیستم خط مشی خاص باشند. این در حالی است که اکثر  پژوهش های مربوط به » چهارچوب ائتالف مدافع 
»، نقش بزرگ تر و بیشتر را به نهادهای غیر دولتی می دهند. در مجموع، پژوهش حاضر درصدد بود تا نگاه های 
نظری جدید در تبیین فرایند خط مشی گذاری ایران را شعله ور کند. با این حال، برای پژوهش های آتی پیشنهاد می 
شود سوژه مالیات را با استفاده از سایر دیدگاه های نظری )چهارچوب تحلیل، توسعه نهادی، نظریه طرح خط مشی 
و ساخت اجتماعی و غیره( بررسی کنند، سایر سوژه ها)مانند ارز، جمعیت، دخانیات و...( با استفاده از » چهارچوب 
ائتالف مدافع« تحلیل شوند و نهایتا گردآوری و تحلیل داده ها در » چهارچوب ائتالف مدافع« با تکیه بر جهت گیری 

تحصل گرا و داده های کمی)مثال استفاده از تحلیل خوشه ای در شناسایی ائتالف ها و باورها( در دستور کار باشد.
گرچه موضوع ظهور طرح های مالیاتی جدید در این پژوهش از منظر چارچوب ائتالف مدافع مورد بررسی   .3
قرار گرفت و نتایج جالب توجهی را دراختیار قرار داد اما کاربست سایر نظریه ها و مدل های فرایند خط مشی می 
تواند زوایای تحلیلی متفاوتی ایجاد کند و این تغییرات در ظهور طرح های جدید مالیاتی را به نحو دیگری نمایش 
دهد. مقایسه نتایج حاصل از کاربست سایر نظریه ها و مدل ها، هم می تواند فهم بهتری از واقعیت تغییر خط مشی 
در عرصه طرح های جدید مالیاتی بیان کند و هم می تواند قوت  وضعف سایر مدل ها و نظریه ها را در مقایسه با 
چارچوب ائتالف مدافع نشان دهد. از این رو، پیشنهاد می شود که مسیر پژوهش در این عرصه ادامه یابد. فهم دقیق 
تر از بستر واقعی تغییرات  خط مشی در عرصه طرح های مالیاتی، امکان مدیریت و عمل هوشمندانه تری را برای 

ذینفعان این عرصه فراهم می سازد.  
از آنجایی که بسیاری از خط مشی گذاری به سنت پراگماتیسم در سیاست و مدیریت پایبندند، پیشنهاد   .4
می شود برای کسب رضایت ملی بیشتر مردم، مسائل و نیازها و انتظارات عامه مردم جامعه را در اولویت خود قرار 

داده و با فراهم کردن شرایط تحقق آرمان عدالت و برابری در کشور خط مشی های مناسبی اتخاذ کنند.
شبکه های اطالعاتی خط مشی جهت ارتقای کیفیت تدوین خط مشی های عمومی در کشور طراحی شود؛  .5

برای مسائل مهم و اولویت دار جامعه خط مشی تدوین گردد.  .6
عملکرد نهادهای خط مشی گذاری مالیات کشور براساس اصول، ارزش ها و اخالقیات حاکم بر جامعه باشد.  .7

ارزشیابی خط مشی مالیات در جهت بهبود، ارتقا و تعالی خط مشی های مالیاتی صورت گیرد.  .8
جهت ارتقای عقالنیت خط مشی مالیاتی متخصصان حرفه ای و شبکه های خط مشی گذاری مالیات در   .9

نظام خط مشی گذاری به کار گماشته شوند.
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 پیوست : مشخصات و ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

پیوست

ميزان سمت
ميزان سمتتحصيالتسابقه

تحصيالتسابقه

مدیر کل امور 
کارشناسی ارشد مدیریت 37مالياتی

28معاونت اقتصادیدولتی
کارشناسی 

ارشد مدیریت 
بازرگانی

مدیر کل امور 
کارشناسی ارشد مدیریت 28مالياتی

کارشناسی 38معاونت اقتصادیمالی
ارشد اقتصاد

مدیر کل امور 
کارشناسی ارشد 26مالياتی

22معاونت پارلمانیحسابداری
کارشناسی 
مدیریت 
بازرگانی

دکتری حقوق 18مدیریت امور حقوقسیکارشناسی ارشد حقوق12مدیر کل حقوقی
خصوصی

مدیر کل امور 
کارشناسی ارشد 29مالياتی

دکتری مدیریت29مشاور مدیر کلحسابداری

معاونت اشخاص 
کارشناسی ارشد علوم 24حقيقی

27ذیحسابسياسی
کارشناسی 

ارشد مدیریت 
دولتی

معاونت اشخاص 
معاونت توسعه مدیریت و کارشناسی ارشد حقوق23حقوقی

کارشناسی 21منابع
مدیریت دولتی

معاونت ارزش 
دکتری مدیریت 29معاونت اداری مالیکارشناسی ارشد اقتصاد29افزوده

دولتی 

معاونت اشخاص 
کارشناسی ارشد مدیریت 26حقوقی

مالی
ریيس سازمان مدیریت و 

27برنامه ریزی
کارشناسی 

ارشد مدیریت 
صنعتی

معاونت اشخاص 
کارشناسی ارشد 25حقوقی

30معاونت آمار و اطالعاتحسابرسی مالياتی
کار شناسی 

فناوری 
اطالعات

مدیر کل اقتصاد و 
اقتصاد بخش -استاد کارشناسی ارشد اقتصاد27دارائی استان

عمومی
معاونت امور مالی 

اقتصاد مالی-دانشيار دکتری حسابداری26و خزانه استان
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معاونت امور 
اقتصاد بخش -دانشيار دکتری مدیریت مالی20حقوقی و مجلس

عمومی
معاونت امور 

کارشناسی ارشد مدیریت 28اقتصادی
اقتصاد بين -استادیار دولتی

الملل
معاونت پاسخگویی 

کارشناسی مدیریت 30و ارزیابی عملکرد
اقتصاد مالی-استادیاردولتی
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چکیده
نوع  این  اجرایی  و دریافت می شود و سیستم  اجرا  از کشورها  زیادی  تعداد  افزوده در  ارزش  بر  مالیات  امروزه 
مالیات ها در کشورهای پیشرفته به نوعی است که  معامالت تا حد ممکن، به صورت بر خط و دریافت مالیات و استرداد 
مازاد به صورت لحظه ای صورت می گیرد. اما در نظام مالیاتی کشور ایران تأخیر پرداخت های طرفین یکی از مسائل 
مهم است و قانون برای رفع این معظل از ابزار بازدارنده پرداخت خسارت به صورت ثابت درصدی استفاده کرده است 
که شبهه مهم ربوی بودن این خسارت ها و اکل مال بالباطل مطرح می شود. از یک طرف قوانین کشور اسالمی ایران 
مالیات و خسارت های آن را ِدین تلقی نموده و با توجه به مبانی فقهی، شبهه ربوی در جبران خسارت  قوانین مالیاتی 
به صورت جدی ایجاد می شود. از طرف دیگر جبران خسارت-های مالیاتی با نرخ ثابت غالباً موجب دریافت یا پرداخت 
مازاد به نفع یکی از طرفین می گردد و این موجب اکل مال بالباطل و همچنین گسترش بدهی افراد و سازمان امور 
مالیاتی می گردد. دست آورد این مقاله بررسی فقهی- اقتصادی ربوی بودن این خسارت ها و شبهه اکل مال بالباطل و 

غرری بودن آن ها با استفاده تکنیک های مختلف اقتصادی است. 

کلمات کلیدی:  مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، خسارت، شبهه ربا، اکل مال به باطل، غرر، بازی با مجموع صفر 
 

بررسی  فقهی- اقتصادی جبران خسارت 
در قوانین مالیاتی کشور

 )مورد مطالعه قانون مالیات بر ارزش افزوده(

بحرینی یزدی2حسین کفشگر جلودار1

hkj6066@gmail.com ،1( دانشجوی دوره دکتری اقتصاد اسالمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
hsnbahraini@gmail.com ،2( دانشجوی دوره دکتری اقتصاد اسالمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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1- مقدمه
دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهاي کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکاي بودجه دولت به 

درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالیاتی در ترکیب منابع درآمدي دولت با گسترش پایه هاي مالیاتی از طریق 
وضع مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شود. بر همین اساس مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از دی ماه 1376 آغاز گردید. نهایتاً 
قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده 85 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در 53 ماده و 47 
تبصره در تاریخ 1387/2/17 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصویب شد تا در مدت آزمایشی 5 ساله 
از تاریخ اول مهرماه 1387 به اجرا گذاشته شود. بعد از اتمام مدت آزمایشی هر ساله تا به امروز، به دلیل عدم تدوین 
و تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، قانون آزمایشی سابق تمدید  شده است، با این که الیحه پیشنهادی 

تهیه و تقدیم مجلس شورای اسالمی شده است.
نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور ایران  به صورت مالیات بر فروش  و از سنخ مالیات بر مصرف است؛ 
یعنی در نهایت تمام بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی منتقل می شود. در ابتدا هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی 
در هنگام خرید نهاده های تولیدی، مالیات خود را پرداخت می کند و در هنگام فروش محصول خود از این نهاده ها 
عالوه بر قیمت آن نه )9( درصد مالیات نیز دریافت می کند تا در موعد مقرر که معموال ماهانه یا سه ماه یکبار است 
به حساب دولت واریز نماید. پس از اظهار و محاسبه و قطعیت آن، مابه التفاوت مالیات خرید و فروش از طرف سازمان 
به مؤدی برگشت داده می شود. در صورتی که مؤدی درخواست نماید که مازاد مالیات نهاده بر مالیات ستانده وی در 
یک دوره مالیاتی مسترد گردد، اداره امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت 
به استرداد مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان 
دو درصد در ماه به صورت روزشمار از تاریخ درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر از محل وصولی های 
جاری خواهد بود. برخط نبودن  معامالت تا حد ممکن، و همچنین دریافت مالیات و استرداد مازاد به صورت دوره ای 
ونه لحظه ای باعث شده است جبران آن  و استرداد مازاد به صورت خسارت در قوانین مالیاتی مطرح شود. اما سیستم 
اجرایی این نوع مالیات ها در کشورهای پیشرفته به نوعی است که معامالت تا حد ممکن، به صورت بر خط و دریافت 
مالیات و استرداد مازاد به صورت لحظه ای صورت می گیرد. لذا اختالف و یا تأخیر واریزهای مالیاتی و استردادهای 

مازاد مالیات بر خرید از مالیات بر فروش وجود ندارد. 
نکته این که برخط نبودن معامالت در ایران و در پی آن دریافت یا پرداخت خسارت در قوانین مالیاتی، اگر چه به 
ظاهر مشکل تاخیر واریز مالیاتی و استرداد مازاد را حل کرده است؛ اما همین جبران خسارت مربوط به قوانین مالیاتی 

در عمل با مشکالت متعدد از جمله مشکل فقهی مواجه است.
اقتصاد  اهداف  و  با شرع  باید مطابق  نیز  مالیات  به  اسالمی، مسائل مربوط  اداره کشور  همانند همه عرصه های 
اسالمی بوده یا مخالفت آن با شرع محرز نباشد. مالیات ها و از جمله مالیات بر ارزش افزوده دارای سؤاالت زیادی از 
جنبه های فقهی، فقه االقتصادی و اقتصاد اسالمی هستند که همچنان بی پاسخ مانده اند. اما آنچه در این تحقیق  از نگاه 
فقهی مورد نظر است، صرفا بررسی مباحث خسارت در قوانین مالیاتی علی الخصوص قانون مالیات بر ارزش افزروده 
و تطبیق آن با فقه اسالمی و مشروعیت دریافت و یا پرداخت این گونه خسارت ها است. به عبارت دیگر نکته ای که 
پاسخ به آن بسیار مهم به نظر می رسد این است دریافت یا پرداخت خسارت ماهانه 2 درصد کل مبلغ بدهی به صورت 
روزشمار در قوانین مالیاتی دارای مشکل فقهی نیست ؟ آیا عنوان خسارت بر تأخیر تأدیه مالیات از طرف مؤدیان و 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده از طرف سازمان امور مالیاتی صادق است؟ اگر بحث از خسارت است چرا در قانون، 
مقدار ثابت 2درصد آمده است؟ اگر خسارت وارد بر مؤدی یا دولت بیش از آن باشد چگونه باید جبران شود و اگر 
کمتر از آن باشد چرا باید از بیت المال مبلغی اضافه تر پرداخت گردد؟  و در نهایت آیا نمی توان با روش های دیگر مانند 

بر خط کردن معامالت، شبهه فقهی آن را حل کرد؟
آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم مشروعیت اصل این نوع خسارت ها مورد بررسی قرار داده و مجوزهای 
شرعی آن را بیان نماییم؛ ثانیاً نحوه جبران خسارتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده، با مبانی نظری 
بیان شده در قسمت اول تحلیل و سپس در مورد حرمت یا  عدم حرمت این نوع خسارت ها در نظام مالیاتی اظهارنظر 

نماییم.  
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2. یشینه تحقیق 
 خسارت به طور کلی و خسارت تاخیر تادیه به صورت خاص از جمله مباحث مهم و یکی از دغدغه های اصلی نظام 
پولی و مالی کشورهای اسالمی است که به لحاظ فقهی و اسالمی تحقیقات گسترده ای در مورد آن انجام شده و یا در 
حال انجام است. اما خسارت و روش های جبران آن در نظام مالیاتی -که اهمیت آن کمتر از نظام پولی نیست- چندان 
مورد توجه قرار نگرفته است به طوری که به جرات می توان می گفت در مورد بررسی مشروعیت و عدم مشروعیت 

خسارت های مالی نظام مالیاتی، تقریباً هیچ مطالعه خاص صورت نگرفته است. 
البته خادم سربخش و سلطانی نژاد)1392( اصل قابلیت جبران کلیه خسارات را مورد بررسی قرار داده و به این 
نتیجه رسیدند که هر چند اصل لزوم جبران کلیه خسارات را نمی توان اصل مسلم شرعی دانست، اما با این حال 
پذیرش این اصل نیز با هیچ مانع شرعی مواجه نمی باشد. قائینی و احمدی)1390( در مقاله خود با عنوان »حکم فقهی 
جریمه تأخیر پرداخت مالیات از منظر شرع مقدس اسالم« ضمن بیان انواع ربای محرم، فقط به بررسی جرایم مالی در 
نظام مالیاتی پرداختند و بیان داشتند که مالیات های حکومتی از سنخ الزام و تکلیف است و بر همین اساس جرائمی 
هم که حاکم اسالمی در نظر می گیرد هیچ ممنوعیت شرعی ندارد. حبیبیان و کفشگر)1395( هم در بررسی های خود 
از جرائم مالی در نظام مالیاتی دیدگاه فوق را رد کرده و به این نتیجه رسیدند که تکالیف مالی و به تبع آن مالیات ها، 
کاًل از سنخ دیون )و نه الزام( می باشند. لذا گرفتن جریمه مالی برای تاخیر در پرداخت مالیات، مشکل فقهی و شبهه 

ربا دارد.
آنچه ما دراین تحقیق به دنبال آن هستیم مشروعیت و یا عدم مشروعیت نحوه جبران خسارت مؤدیان و دولت 

در نظام مالیاتی خصوصاً مالیات بر ارزش افزوده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 

3. مفاهیم 
تا قبل از انقالب صنعتی، نظام های حقوقی دنیا  تنها بخش اندکی از خسارات، یعنی تلف یا نقصان وارده بر مال، 
اعم از عین و منافع، و خسارات جانی را قابل جبران می دانستند ولی در پی تحوالت اخیر مقوله های بسیار گسترده تری 
به عنوان خسارت قابل جبران توسط حقوق مسئولیت مدنی از قبیل خسارت معنوی، خسارت اقتصادی، عدم النفع 
تجاری، از دست دادن فرصت و طیف وسیعی از خسارتهای جانی، همچون لطمه به زیبایی، عدم امکان تفریح و ورزش 
مورد عالقه و.... به رسمیت شناخته شد. )خادم سربخش و سلطانی نژاد، 1392، ص 25( گسترش این تحوالت سبب 
شده تا در برخی از نظام های حقوقی یک قاعده عمومی به نام »اصل قابلیت جبران کلیه خسارات« بنا نهاده شود. به 
موجب این اصل هر کس زیان ناروایی به کسی وارد آورد، مکلف به جبران خسارت وارده می باشد. )بابایی،  1384، ص 
46( این اصل اگر چه در بین جوامع،  امر مسلم است اما در صورت سازگاری کامل  با مبانی اسالمی از قبیل منجر 
نشدن به ربا و اکل مال بالباطل، قطعا مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. برای واضح شدن بیشتر برخی از اصالحات را 

مرور می نماییم. 

3-1: خسارت؛  
مال  به  مصدر  حاصل  عنوان  به  همچنین  کرده اند.  تعریف  و...  دیدن  زیان  بردن،  زیان  کردن،  ضرر  را  خسارت 
جبران کننده نیز خسارت گفته می شود. خسارت مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع 
اشخاص- اعم از حقیقی یا حقوقی- به واسطه ارتکاب جرم )مانند تلف یا ورود خسارت به یک خودرو در اثر وقوع 
جرم ( یا از بین رفتن منافع ناشی از تعهد قراردادی) مانند حبس مال یا نپرداختن مال توسط یک طرف قرارداد(. این 
مفهوم از خسارت در مقابل نفع استعمال می شود. خسارت معنوی ضرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی 
شخص یا بستگان او شده و همچنین لطمه ای است که به حق غیرمالی اشخاص در اثر وقوع جرم وارد می شود و موجب 

صدمات روحی اشخاص می شود. )رک امامی، 1340، ج1، ص239، مبحث خسارت( 
دولت ها در اجرای تعهدات خود، مطابق برنامه ریزی و بودجه نویسی چه در تعهدات اجرایی و عمرانی و چه تعهدات 
حمایتی فقط می توانند به منابع مذکور در بودجه و برنامه دسترسی داشته باشند و اصطالحا روی آن حساب کنند. 
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دولت ها مخارج پیش بینی شده و انتظاری و تعهدات مقطوع خود را بر مؤدیان مالیاتی سرشکن نموده و انتظار دارند 
همه مؤدیان به وظایف خود عمل کرده تا دولت نیز بتواند به تعهدات خود عمل کند. از این رو اگر گروهی از مؤدیان 
همه یا بخشی از مالیات خود را نپردازند، دولت در اجرای برنامه ها شکست خورده و این امر منجر به ضرر اجتماع 
و دستگاه اداری می شود. از این رو عرفا می توان ادعا کرد که مؤدی چه عمدا و چه از روی ناتوانی یا سهو به دولت 
خسارت زده است و مدیون است و هیچکدام از این ها مانع از عدم جبران خسارت نیست و واجب است که هرچه زودتر، 

این خسارت را جبران کند )رک امام خمینی، بی تا، ج1، ص 650(.
همین مطلب در تأخیر در استرداد مازاد مالیات بر خرید از مالیات بر فروش در مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری 
است. اگر به دلیل اطاله رسیدگی یا عدم پرداخت پس از قطعیت مطالبات، وجوه بخش خصوصی دیرهنگام بازگشت 
داده شود، قطعا منجر به خسارت و ضرر است. این از خصوصیات مالیات بر ارزش افزوده است که افراد برای استرداد 
مازادها خصوصا در مبالغ کالن حساب باز می کنند. از دیدگاه فقهی و مطابق فحوای قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
استرداد، مطالبه مشتری و بدهی دولت اسالمی است و چه مؤدی مطالبه کند یا نکند، این مبلغ باید برگردانده شود.  

البته وجوه دیگری برای توجیه خسارت نیز وجود دارد که در ادامه خواهد آمد.

3-2: جبران خسارت؛ 
از مطالب سابق دانسته شد که عدم پرداخت یا تأخیر در تأیه طرف دولت یا مؤدیان منجر به خسارت و اضرار است. 

اما سؤال اصلی این است که اوال آیا باید این خسارت جبران شود یا نه، ثانیاً نحوه جبران این خسارت چگونه است؟
شاید پاسخ قسمت اول سؤال واضح به نظر برسد که حتما باید این خسارت جبران شود. در شرع و قانون مدنی 
جمهوری اسالمی ایران، اصل اولی لزوم جبران همه خسارت های وارده بر دیگری است چه این خسارت عمدی باشد 
یا سهوی، چه اختیاری باشد چه اضطراری یا اکراهی، چه از باب اتالف باشد یا حبس مال. )رک بجنوردی،1419، 

ج2، ص23 و امامی، همان،ص 468(
عمده ترین بحث کیفیت جبران خسارت تأخیر تأدیه مالیات یا استرداد است. شاید چنین ادعا شود که جبران این 
خسارت ها به پرداخت اصل مالیات و استرداد مابه التفاوت مالیات خرید و فروش است و الزم نیست چیز دیگری به این 
موارد ضمیمه شود. این مطلب دارای نظایری در حقوق و فقه نیز هست. مثاًل در عقد بیع اگر بایع، کاالی معیوبی را 
به مشتری فروخت مشتری می تواند معامله را فسخ کند تا خسارت او جبران شود. وی با گرفتن اصل پول خود و فسخ 
معامله از خسارت و اضرار خارج شده است. حتی اگر او ارش را نیز مطالبه کند باز به مقدار عوضی که داده دریافت 
کرده است و چیزی بیشتر نستانده است )شیخ انصاری، 1415، ج6، ص365 وص 391( اگر نحوه جبران خسارت در 
بحث ما این گونه باشد هیچ اشکال شرعی دربین نیست؛ زیرا اگر شک کنیم که هر یک از طرفین یعنی مؤدی یا دولت 
باید چیزی اضافه تر بپردازند، اصل برائت جاری می-شود. همچنین موضوعا مباحثی همچون ربا و اکل مال بالباطل 
نیز مطرح نمی شود. البته منکر این مطلب نمی-شویم که این نظر با دیدگاه فقه فردی مطرح شده است و مشکالتی 

همچون تأخیر تأدیه را لحاظ نمی کند.
اما اگر قائل شویم که هر یک از طرفین می تواند عالوه بر اصل مالیات یا مابه التفاوت، مبلغی را بابت خسارت تأخیر 

تأدیه نیز بستاند باید دلیل محکم شرعی و حقوقی داشته و مشکالت فقهی را مرتفع سازیم.  

3-3: جبران خسارت در قانون مالیات بر ارزش افزوده
در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای جبران خسارت های وارده بر شخص مودی نرخ ثابتی را به ازاء مدت تاخیر 

برای دولت مشخص کرده است. در ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین آمده است:
»مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های 
صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها  کسر و یا به آنها مسترد 

می گردد.
 تبصره6. مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ 
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درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد )2(% در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت 
تأخیر خواهد بود.

همچنین در اصالح تبصره 6 ماده 17 الیحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین آمده است: 
» در صورتی که مؤدی درخواست نماید که مازاد مالیات نهاده بر مالیات ستانده وی در یک دوره مالیاتی مسترد 
گردد، اداره امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابه التفاوت 
مذکور از محل وصولی های جاری اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان دو درصد )2(% در ماه از 
تاریخ درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر از محل وصولی های جاری خواهد بود.همچنین در موارد 
متعددی از قانون مزبور، خسارت با نرخ های متعدد به نفع دولت علیه مؤدی وضع شده است خصوصا خسارت تأخیر 
تأدیه مالیات بر ارزش افزوده به مقدار دو درصد ماهانه. ماده 23- تأخیر در پرداخت مالیـاتهای موضوع ایـن قانون 
در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد )2%( درماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر 

خواهد بود.
با مالحظه و دقت در این مواد و موارد مشابه می یابیم که این خسارت ها از نوع شرط نتیجه هستند. در اصطالح 
فقه، شرط نتیجه به معنای محقق شدن شرط بوده وبه معنای انجام تعهد یا تکلیف نیست. منظور از این مواد این 
است که این خسارت بر عهده مؤدی یا دولت است به گونه ای که به اموال هر یک تعلق می گیرد. )رک شهید ثانی، 
همان، ج3، ص 504( توجه به این نکته آثار شرعی و حقوقی متعددی دارد که غالباً مورد توجه قانونگذار نبوده است. 

کمترین اثر این است که این نوع خسارت ها دارای ماهیت دین هستند از این رو شبهه ربوی بودن مطرح می گردد. 

4. تحلیل  فقهی خسارت و جبران آن 
 چندین احتمال در مورد جبران خسارتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است مطرح است که حکم 

هریک از احتماالت بر اساس منابع فقهی  با هم متفاوت است. 

4-1( جبران خسارت به معنی  تمدید مدت بدهی
 از جمله احتماالتی که در مورد جبران خسارت مالیاتی می توان مطرح نمود، این است که پرداخت خسارت از 
طرف دولت، بابت تاخیر در پرداخت دیون به مودی مالیاتی می باشد؛ به این معنی که دولت با پرداخت خسارت به 
میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر می تواند مهلت را از مودی مالیاتی خریداری کند و پرداخت بدهی خود را به 
تاخیر اندازد. مودی مالیاتی نیز بیان می کند بابت تاخیر در دریافت دین، حاضرم مبلغی مازاد بر اصل بدهی دریافت 

نمایم. همچنین این احتمال در مورد بدهی مالیاتی مؤدیان نیز وارد است.
 شکی نیست که دریافت مازاد بر اصل بدهی در قبال تمدید مدت بدهی مصداق کامل ربای جاهلی  و حرام است 
و حرمت آن اختصاصی به قرارداد قرض نداشته و شامل همه قراردادها می شود.  به نوشته مفسران، اعراب جاهلی وقتی 
از کسی طلبی داشتند و سررسید پرداخت فرا می رسید به او می گفتند »تعطی او تربی« یعنی یا بدهی ات را می پردازی 
و یا بر مبلغ آن می افزایی تا سررسیدآن تمدید گردد؟ بدهکار اگر داشت پرداخت می کرد و اگر نداشت بر مبلغ بدهی 
می افزود و سررسید را به تعویق می انداخت. این روند ادامه داشت تا این که آیات ربا نازل شد و چنین عملی را حرام 

اعالم نمود. )موسویان و میسمی، 1393، ص 433( 

4-2( جبران خسارت به معنی ضمان کاهش ارزش پول؛
ممکن است گفته شود که جبران خسارت در قانون مالیاتی از سنخ ضمان کاهش ارزش پول است به این معنی 
که دولت به تعهدات خود عمل نکرد و ِدین)بدهی( خود را در رأس مدت مقرر به مودی مالیاتی نپردازد، باعث می شود 
قدرت خرید حقیقی شخص مودی و یا میزان دریافتی بدهی بر اساس قیمت حقیقی آن کاهش یافته لذا باید به اندازه 

مدت زمان تاخیر و مبلغ آن، خسارت به فرد مودی پرداخت نماید.  
 در بحث جبران کاهش ارزش پول نیز بین فقها اختالف فراوانی وجود دارد. مرحوم یزدی در پاسخ به سؤالی در 

زمینه کاهش شدید ارزش پول می گوید: 
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هرگاه آن دین مؤّجل و تنّزل قیمت پیش از طول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است... و اما اگر طلب خود را 
مطالبه کند و مدیون در دادن بدون وجه شرعی تعلل بورزد، در صورت تنزل قیمت، از کیسه طلبکاررفته است. )سید 

کاظم یزدی، 1376، ص 279(
امام خمینی )ره( در پاسخ به سؤالی درباره شخصی که ضمن عقد قرض، درباره قدرت خرید شرط ضمان کرده 

چنین  بیان می کند:
شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغی را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسئله اثر ندارد. 

)امام خمینی، 1375، ج2، ص 290(
برخی دیگر از فقهای معاصر نیز با استناد به قاعده الضرر و در فرض کاهش شدید ارزش پول، جبران خسارت را 
الزم دانسته اند)رک: وحدتی شبیری، 1382، ص 101(  و برخی دیگر نیز معتقدند اگر فاصله زمانی و تورم خیلی 
طوالنی و زیاد باشد، به طوری که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً ادای دین شمرده نشود، باید به حساب امروز بپردازد یا 
مصالحه کند.) مکارم شیرازی، 1376، ص150( برخی نیز به لزوم جبران خسارت از جمله کاهش ارزش پول حکم 
کرده اند، ولی مصالحه را به صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب و الزم شمرده اند.) رک: وحدتی شبیری، 1382، ص 101(  
شهید صدر نیز در مباحث علمی خویش می پذیرد که در اوضاعی که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است 
به گونه ای که پس از چند سال پول، ارزش حقیقی خود را از دست می دهد دیگر نمی توان پول امروز را مثل پول 
چندسال پیش دانست؛ بنابراین اگر بانک هنگام وفا به ِدین خویش، ارزش واقعی پول را که پیش گرفته بپردازد، ربا 

و حرام نخواهد بود. )شهید صدر، 1399ق، ص 19(
از مجموع نظر فقها می توان چنین نتیجه گرفت که  اگر چه برخی از فقها ضمان کاهش ارزش پول را قبول ندارند 
و آنرا مصداق ربا می دانند اما بر طبق دیگر فقهایی که ضمان کاهش ارزش پول را قبول دارند، در جبران خسارت 
مودیان مالیاتی، اگر کاهش ارزش پول به میزان اندک و متعارف باشد و فاصله زمانی میان سررسید و ادای دین زیاد 
نباشد، از نظر عرفی دولت با پرداخت رقم بدهی، دین خویش را ادا کرده و هر گونه مبلغ اضافی در قبال کاهش ارزش 
پول ربا و حرام خواهد بود؛ اما اگر کاهش ارزش پول خیلی زیاد باشد می-توان مبلغ اضافی  و به اندازه تورم در قبال 

کاهش ارزش پول دریافت نمود. 
 سوالی که در بحث جبران خسارت مالیاتی ایجاد می شود این است که اگر به فرض قبول کنیم که جبران خسارت 
در قوانین مالیاتی برای ضمان کاهش ارزش پول است اوالً چرا تفاوتی بین تورم فاحش و غیر فاحش قائل نشده است و 
همه موارد تاخیر را با نرخ دو درصد جبران خسارت نموده است؛ ثانیا اگر قرار است خسارت جبران شود چرا به اندازه 
دو درصد؟ اگر به دنبال جبران خسارت هستیم، بر طبق این نظریه باید به اندازه تورم پرداخت شود نه نرخ 2 درصد1.

4-3( جبران خسارت  به معنی ضمان خسارت عدم النفع و هزینه فرصت وجوه؛
ممکن است گفته شود که میزان جبران در خسارت های مالیاتی نه بخاطر تاخیرتادیه و نه ضمان کاهش ارزش 
پول بلکه به خاطر این است که فرد مودی می توانست با دریافت ِدین و بدهی خود به فعالیت اقتصادی بپردازد و کسب 
سود کند. حال اگر در موعد مقرر، دولت به وظیفه خود عمل نکند و طلب مودی مالیاتی را مسترد ننماید، به خاطر 

عدم نفع مودی مالیاتی، دولت مشمول خسارت به میزان دو درصد در ماه خواهد بود.
 جبران خسارات ناشی از عدم النفع، در فقه عموماً ذیل بحث جریان قاعده الضرر در حبس ُحر کسوب مورد 
بررسی قرار می دهند؛  اگر کسی فردی را بدون حق، جایی حبس کند و مانع از فعالیت اقتصادی او شود و جلوی کسب 
درآمد او را بگیرد باعث ضرر و زیان و یا خسارت او می گردد، آیا باید جبران گردد؟ فقها درجبران خسارت این فرد، 
به دو گروه تقسیم شده اند. برخی از فقها  بر اساس عمومیت قاعده ال ضرر و الضرار، خسارت عدم النفع را سبب ضمان 
و مسئولیت مدنی می دانند و لذا باید جبران شود. )بهبهانی، 1417، ص 614؛ طباطبایی، 1404،ج2، ص 302(  چرا 

1( باید دقت کرد که تورم یک شاخص است و در تشکیل آن از داوری و ارزش های خاصی پیروی شده است و هرگز نشان دهنده مقدار واقعی کاهش ارزش پول 
نیست بلکه اجماال این را می فهماند که پول ملی دارای تنزل ارزش بوده است. از این رو حتما باید در مورد جبران کاهش ارزش پول به مقدار تورم مصالحه صورت 

گیرد. این نکته فقهی دارای آثار مهمی است که منجر می شود صاحبان این نظریه با مشکالتی رو به رو شوند.
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که  عدم حکم به ضمان موجب ضرر می شود )میرمعزی، 1390، ج1، ص 42( اما مشهور فقها معتقدند 
که عدم النفع ضرر نیست تا مشمول قاعده باشد ولذا از شمول قاعده الضرر خارج است )بجنوردی، ج1، 
ص 235( برخی هم گفته اند قاعده الضرر و ال ضرار بر ضمان مالی داللت ندارد؛ زیرا زبان روایت بر داشتن حکم 
شرعی است نه قراردادن حکم و ضمان مالی، قرار دادن مسئولیت بر عهده شخص است و یا گفته اند که مفاد قاعده، 
نهی تکلیفی از ایراد خسارت به دیگران است و بر حکم وضعی ضمان داللتی ندارد. )نجفی، 1365، ج37، ص 40( از 
نظر حقوقی هم مطابق مصوبات قانونی مطالبه خسارت عدم النفع با اشکال مواجه است در تبصره 2 ماده 515 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 1379 می گوید: »خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست«.

نتیجه این که مشهور فقهای امامیه خسارت عدم نفع را از مصادیق ضرر ندانسته و در نتیجه قائل به جبران آن 
نیستند و معتقدند چنانچه وجهی ازاین بابت از متعهد اخذ شود ربا و حرام است. )موسوی بجنوردی، 1382، ص 
21( شاید نکته مهم در رد این نوع خسارت نبود ضابطه برای پرداخت است. در واقع فقه و حقوق باید منجر به رفع 
خصومت ها و نزاع ها شده و روابط اجتماعی را تنظیم کنند؛ از این رو اگر چنین احکامی را وضع کنند نظام اجتماعی 

مختل می گردد. )برای بحث تفصیلی پیرامون عدم النفع رک الصدر، 1417، ص471(

4-4( جبران خسارت به معنی شرط التزام دولت و مؤدیان به تعهدات خود؛
شاید عمده ترین دلیل برای جبران خسارت همین معنی شرط التزام باشد به این معنی که در قانون مالیات بر 
ارزش افزوده به این دلیل خسارت دو درصد ذکر کرده است که دولت ملزم شود در سررسید و موعد مقرر به وظایف 
خود عمل کند و ِدین خود را به مودی مالیاتی پرداخت نماید. این رویه اصطالحاً »وجه التزام یا شرط جزا« نام دارد و 
یکی از روش های ضمانت اجرای قراردادی و توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد، مبلغی را که در صورت عدم 
اجرای قرارداد باید پرداخته شود از پیش معین می سازند. )کاتوزیان، 1382، ص190( همچنین تحقق شرط کیفری 
منوط به وقوع ضرر نیست بلکه به محض خودداری متعهد از انجام تعهد، پرداخت جریمه به عهده او ثابت می گردد. اگر 
چه ضرری متوجه شرط کننده نشده باشد یا ضرر و خسارت وی کمتر از مورد توافق باشد )تسخیری، 1382، ص 66(.

در بررسی های فقهی نسبت به وجه التزام دو دیدگاه کلی وجود دارد:  برخی از فقها و همچنین مبناي اصلی نظر 
شوراي نگهبان، دریافت جریمه تاخیر تادیه تحت عنوان: »وجه التزام و پایبندي مشتري به قرارداد« به صورت شرط 
ضمن عقد می باشد. به این معنا که مشتري هنگام دریافت تسهیالت تعهد می دهد که در صورتی که به پرداخت به 
موقع اقساط ملتزم نبود، وجهی بابت این عدم التزام به بانک پرداخت نماید.) موسویان و میسمی، 1393، صص5-34( 
به اعتقاد برخی دیگر از مراجع تقلید، گنجاندن چنین شرطی در قراردادهای مدت دار مصداق ربای جاهلی یعنی 
تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی است. بر اساس همین شبهه، فقهایی همچون آیات عظام امام خمینی، بهجت، 
سیستانی، وحید خراسانی و هاشمی شاهرودی با این مسأله مخالفت نموده اند؛ )رک: موسویان و مالکریمی، 1394، 

ص 234( به عنوان نمونه در استفتاءیی که از مرحوم آیه اهلل بهجت آمده است: 
آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد الزم شرط کرد؟ جواب: خیر، حرام و ربا است.

وجه التزام عالوه بر مشکل اساس شبهه ربا، تحریف ماهیت علمی وجه التزام و بی توجهی به علت تاخیر و معسرین، 
عدم بازدارندگی و... را نام برد که بر آسیب های این روش در پرداخت های واجب مالی افزوده می شود. 

4-5( جبران خسارت به معنی حکم حکومتی دولت
برخی بر این نظرند که پرداخت مبلغی به عنوان خسارت یا هر عنوان دیگر مطروحه در مسئله نیاز به مبنای 
خاصی ندارد و چون مالیات بر ارزش فزوده حکم حکومتی است، لذا ابعاد، میزان و شیوه آن به دست حکومت است 
و وی می تواند بر اساس مصلحت و عدالت، چنین خسارت هایی را تعیین کند. از طرف دیگر این خسارت در قالب 
قراردادها نیست که نیازمند مبنای خاص فقهی و حقوقی باشد؛ مانند عوارض که دولت وضع می کند؛  مثال اگر کسی 
یکبار در سال از کشور خارج شود 200 هزار تومان باید عوارض بدهد و اگر دوبار در سال خارج شود 300 هزار تومان. 
نتیجه این که الزم نیست این پرداخت ها و دریافت های در قانون مالیات بر ارزش افزوده در قالبی از قالب های شرعی 

قرار گیرد. این مورد حکم حکومتی است و کم و کیف آن به دست حاکم است. 
 بررسی  این مطلب در ادامه خواهد آمد. 
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5. نظر برگزیده و دالیل آن
از آنچه در مورد خسارت و احتماالت مطرح شده در مورد جبران خسارت مالیاتی بیان شد می توان 

چنین بیان نمود که »دریافت مازاد در ِدین های مالیاتی شبهه ربا داشته و حرام است«. اگر دریافت خسارت 
درقبال تمدید مدت بدهی باشد باالتفاق همه فقها این نوع دریافت را مصداق ربای جاهلی دانسته و حرمت آن قطعی 
با این نوع دریافت ها  الزام دولت به تعهدهات خود باشد،  اگر چه شورای نگهبان  است. اگر دریافت خسارت برای 
موافقت نموده است اما برخی از مراجع تقلید، گنجاندن چنین شرطی را مصداق ربای جاهلی یعنی تمدید مهلت در 
مقابل افزایش بدهی می دانند. مخالفت گروهی از فقیهان در کنار جنبه عدم بازدارندگی این نوع خسارت ها در عمل 
باعث می شود که این نوع نگاه به جبران خسارت ها نیز پذیرفته نشود. اگر دریافت جبران خسارت در قبال ضمان 
خسارت عدم النفع باشد، اوالً بنا به نظر مشهور فقها، در شریعت عدم نفع نمی تواند مصداق قاعده الضرر باشد. ثانیاً اگر 
هم قرار است ضرر وارده جبران شود، باید خسارت به حدی باشد که عرف عقال بگویند طرف ضرر کرده است )یعنی 
تورم فاحش باشد(، در آنصورت کلیه خسارت های وارده باید جبران شود نه دو درصد در ماه. اگر هم دریافت خسارت 
در قبال ضمان کاهش ارزش پول باشد آنوقت دریافت نرخ دو درصد معنی ندارد و ثانیاً موقعی می توان قائل به ضمان 
کاهش ارزش پول بود که تورم فاحش در جامعه وجود داشته باشد که هیچ کدام از این دو مورد در این قانون رعایت 
نشده است. اگر دریافت خسارت از باب حکم حکومتی باشد، در ادامه توضیح خواهیم داد که خسارت در قانون مالیات 

برارزش افزوده نمی تواند از سنخ حکم حکومتی نباشد 
نتیجه این که برخی از احتماالت قطعاً مصداق ربا خواهد بود و در برخی از احتمال ها، شبهه ربا جریان دارد. 
همچین برخی از موارد هم اصال احتمال وارد شده صحیح نمی باشد و قابل جریان در قانون مالیات بر ارزش افزوده 

نخواهد بود. 
اما در مورد این که »دریافت مازاد در ِدین های مالیاتی شبهه ربا داشته و حرام است« یا »جبران خسارت در قانون 

مالیات بر ارزش افزوده شببه ربوی دارد « به تحلیل زیر می پردازیم. 

5-1( تحلیل با استفاده از مبانی فقهی  
در همه این صورت های مختلف جبران خسارت دو سوال اساسی مطرح است که پاسخ به این دو سوال تقریباً 

مشروعیت و عدم مشروعیت آن را مشخص می کند. 
 أ(  آیا مالیات، از سنخ دیون است یا الزام؟  خسارتهای ذکر شده در قانون چطور؟

این صورت،آیا حکم حکومتی  در  است؟  مالیات ها و خسارت های آن حکم حکومتی  دلیل مشروعیت  آیا   ب( 
می تواند عالوه بر الزام، دائره تشریع را هم شامل شود و دیون را برگردن مکلف ایجاد نماید؟

توضیح اینکه اگر مالیاتها به صورت کلی و مالیات بر ارزش افزوده از سنخ دیون باشد دریافت مازاد در قالب هر 
عنوانی حتی جبران خسارت مصداقی از ربا خواهد بود و حرام است و اگر پذیرفتیم که حکم حکومتی است، باید دائره 

آن مشخص شود؟ اگر الزام همراه با دین باشد باز هم معظل ربا وجود دارد. 

5-1-1: مالیات از سنخ دیون است.
برای بررسی این امر الزم است اول به این سوال جواب داده شود که: آیا مالیات از سنخ دیون هستند یا از سنخ 
الزام؟ چون اگر مالیات از سنخ »ِدین« باشد در این صورت، گرفتن هر نوع زیاده )چه زیاده عینی و چه زیاده حکمی(، 
در قالب جریمه یا خسارت، بخاطرشبهه ربا، حرام خواهد بود و اگر از نوع »الزام بدون دین«باشد همانطور که برخی از 
صاحبنظران به آن معتقدند، گرفتن خسارت یا جریمه، با در نظر گرفتن برخی مالحظات توجیه شرعی خواهد داشت.

در این مورد دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: وجوب پرداخت مالیات به دولت یا حاکم اسالمی،  به عنوان»الزام و تکلیف بدون ِدین و ذمه«   .1
است.یعنی شخص گرچه مؤظف به پرداخت مالی است ولی ذمة او بدهکار نیست. این مورد مانند وجوب بذل نفقه 
ارحام؛ یا اطعام فرد گرسنه در سال قحطی است که صـرفاً تکلیفی بیش نبوده و چنانچه مثاًل پدر از عهده تکلیف 

برنیامده وآنرا  انجام ندهد یا فرد گرسنه ای اطعام نشود، فرد فقط گناه کرده ولی بـدهکارطرف نخواهد بود.
دیدگاه دوم: »وجوب پرداخت مالیات به دولت به عنوان »الزام همراه با ِدین« است.یعنی  شخص مودی، در   .2
صورت پرداخت نکردن مالیات، بدهکار مالیاتی بوده و این مورد مانند قرض و معامالت است که در صورت تاخیر، به 
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دلیل شبهه ربا، نمی توان از او زیاده دریافت کرد؛ وحتی حاکم شرع نیز نمی-تواند وی را ملزم به پرداخت زیاده نماید.  
بی تردید از مجموع کالم فقهاء عظام  قابل استنباط است که: »کلیه واجبات مالی به منزله دیون هستند و پرداخت 
آنها از باب ِدین واجب و مقدم بر تقسیم سهم وّراث است و از این رو در صورت فوت باید از اصل مال میت پرداخت 
شود نه از ثلث«. البته درست است که عموم فقها به طور صریح این مطلب را بیان نکرده اند، ولی از نوع بحث آنها در 
مورد واجبات مالی مشخص می شود که دیون بودن واجبات مالی جزء مسلمات است. حتی برخی از فقها در تعریف 

واجب مالی به دین بودن آن تصریح کرده اند. )بحر العلوم، 1403 ق، ج 4، ص 98 (
 همچنین از مطالعه کالم فقهای دیگر )رک: عالمه حلی، 1414ق، ج1، ص 308؛ موسوی عاملی، 1411ق، ج7، 
ص 152( نیز این نکته قابل اثبات است که بی شک همه واجبات مالی جزء دیون هستند و فقط در اینکه دیون از اصل 

مال یا از ثلث مال پرداخت شود، اختالف شده است. )طباطبایی، 1418ق، ج 2، ص 61(
اگر هم اشکال شودکه برخی موارد مانند نفقه ارحام یا وجوب اطعام به فرد گرسنه در سال قحطی الزام و تکلیف 
است و نه دین و بر همین اساس مالیات حکومتی هم ممکن است از همین قبیل باشد؟ جواب داده می شود که این 
موارد) نفقه ارحام و وجوب اطعام فرد گرسنه( هم جزء دیون هستند منتها بقاء بر َدین فقط محدود به زمان خاصی 

است که با گذشتن از آن زمان، دیگر ذمه ایی به عهده طرف نیست.)رک سید یزدی، بی تا، ج 2، ص 489(

5-1-2:  مالیات از سنخ حکم حکومتی 
تقریباً تنها دلیل متقن همه قائلین به مشروعیت مالیات های حکومتی این است که این نوع مالیات ها از طریق 
احکام سلطانی و حکومتی الزم می شوند. نکته قابل توجه درباره احکام حکومتی این است که این احکام نمی-تواند 
بر خالف احکام اولیه شرعی باشد. از این رو دلیل لزوم اجتهاد برای حاکم همین نکته است که وی این تفاوت ها و 
تمایزات را تشخیص داده و برخالف احکام اولیه حکم ننماید. تنها در مواردی حاکم می تواند بر خالف احکام اولی حکم 
نماید که اهمیت مورد حکم حکومتی بر مورد حکم اولی احراز شود. باز در این مورد هم این احکام موقت بوده و دائر 
مدار مدتی است که این تقدم وجود دارد. )برای بحث مفصل پیرامون ادله مالیات های حکومتی رک بحرینی، 1394، 
فصل چهارم( . حکم حکومتی دستوری است که فقیه حاکم از جایگاه حکم اولی شرعی و با هدف تأمین مصالح معنوی 
و مادی جامعه ی اسالمی اقدام به صدور آن می کند. حکم حکومتی متضمن تشریع نیست؛ ولی خود عنصری تشریع 
شده در نظام اجتماعی و سیاسی اسالم، و همگام و همراه با آن است؛ یعنی هر چند حکم حکومتی حکم شرع نیست 
و ماهیتی نظیر وجوب نماز و روزه - که از شرع است- ندارد، ولی در عین حال از یک طرف دارای اعتبار شرعی است 

و از طرف دیگر در چارچوبی هماهنگ با نظام اجتماعی منسوب به شرع عمل می کند. 
نکته این که حاکم در راستای مصالح عام می تواند مباحات را واجب تکلیفی و یا منع تکلیفی کند ولی نسبت 
به ترخیص وضعی و یا منع آن مثل تصحیح معامله فاسد و یا ابطال معامله صحیح دلیلی بر والیت او وجود ندارد. به 
تعبیر دیگر آنچه را مکلف والیت بر انجام آن و ترک آن دارد حاکم می تواند او را ملزم به انجام و یا ترک آن کند و 
یا حتی با وجود خود حاکم مباشرت در انجام آن کار کند. مانند الزام مالک به فروش و یا مباشرت در تملک و خرید 

ما او توسط حاکم. 
 از جمله احکام وضعی، مدیون بودن و بدهکاری اشخاص است که برای فعلّیت آن اسباب و موجباتی اختیاری و 
یا قهری وجود دارد. هر شخصی که واجد شرایط نفوذ معامله است می تواند ذمه خود را به واسطه معامالت مشروع 
مشغول نماید ولی والیت بر اشتغال ذمه خود خارج از اسباب مهعود آن را ندارد. حاکم هم که والیت او مقدم بر والیت 
افراد است والیت بر الزام شخص به معامالتی که سبب بدهکاری است داشته ولی حاکم والیت بر اشتغال ذمه شخصی 

خارج از اسباب معهود اشتغال ذمه را  ندارد. )رک: قائینی و احمدی، 1390، ص 86(
بر این اساس در مورد این سوال که »آیا حاکم والیت بر وضع مالیات به نحو ِدین را دارد؟ »آنچه قدریقین است 

اینکه حاکم والیت أمر و نهی داشته و میتواند اداي مالی را بر مکلّف واجب کند و اما ایـنکـه دینـی را بـر عهـده
اشخاص قرار دهد، نیازمند دلیل بوده و صرف وجوب اطاعـت از حکـام و والت امـر، چنـین مطلبـی را

نمی تواند شخص  حکومتی  حکم  با  حاکم  که  است  معنی  بدین  حکومتی  حکم  از  مفهوم  این  نمی کند.  اثبات 
نپردازننده مالیات را مدیون کند و برای او ِدینی را وضع کند، چون سنخ حکم حکومتی حکم تکلیفی و تعهد است نه 

حکم وضعی و الزام همراه با ِدین«. 
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همچنین درقانون مالیات بر ارزش افزوده آنچه قانون گذار به آن توجه داشته است، همین جنبه ِدین بودن مالیات 
است و نه فقط الزام که بخواهیم با حکم حکومتی آنرا اصالح نماییم. لذا اگر هم بالفرض قبول کنیم که اصل مالیات 
حکم حکومتی باشد نمی توان با اصل وضع قانونگذار  و ِدین قرار دادن آن برای مودی یا سازمان، سازگاری ایجاد کرد. 
دقیقاً همین مطالب در مورد خسارت های مالیاتی وجود دارد. تمام این خسارت ها با احکام حکومتی اثبات گشته 

ولی موجب تعلق دین به اموال یا ذمه سازمان امور مالیاتی یا مؤدیان نمی گردد.

5-1-3: عدم  وارد شدن جبران خسارت مالی در سیره معصومین 
با دقت در روایات وارده در مورد مالیات ها )خصوصاً مالیات های منصوص مانند خمس و زکات( می توان به خوبی 
دریافت که اوالً سیره ائمه معصومین )ع( این بوده است که به جنبه بازدارنگی توجه داشته اند تا این که بخواهد با 
استفاده از مجازات های مالی سعی در جبران خسارت های وارده باشند. به عبارت دیگر معصومین )ع( سعی داشتند 
که با اصالح باورهای مردم به اصالح رفتار های اجتماعی آنها بپردازند. ثانیاً هیچ روایتی نداریم که معصومین )ع(، برای 
ممتنعین یا متاخرین از پرداخت های واجب مالی، خسارت یا هر عنوان دیگر مانند جریمه مالی وضع کرده باشند1.  

نتیجه این که اوالً مالیات با حکم حکومتی اثبات می گردد.  ثانیا حکم حکومتی نمی تواند دینی را بر عهده مکلفین 
قرار دهد. پس اصل وضع مالیات و خسارت های آن مثبت دین نیست تا شبهه ربا پیش آید ولی در لسان قانون مالیاتی، 
همه انواع مالیات ها از سنخ دین دانسته شده است که خالف مبنای فقهی است و با این تلقی حتما همه خسارت های 

مالیاتی چه از طرف دولت یا ملت مصداق ربا است 

5-2: تحلیل  با استفاده از منطق  بازی با مجموع صفر
در مباحث قبل اثبات شد که دریافت خسارت در قوانین مالیاتی مخصوصاً مالیات بر ارزش افزوده مصداقی از ربا 
است و حرام است.  از جمله روش ها و تحلیل های اقتصادی که برای بیان حرمت معامالت یا مبادالت یا علت آن ذکر 
می توان ذکر کرد ، بازی با مجموع صفر است. بر همین اساس بر آن شدیم تا با استفاده از منطق بازی با مجموع صفر، 

حرمت خسارت های مالیاتی را تحلیل کنیم.
بازی های مجموع صفر عبارتند از بازی هایی که منافع هر دو طرف در تضاد مستقیم با یکدیگر است. به عبارت 
نادر  واقع  در  بازی ها  این  است.  مقابل  اندازه ضرر طرف  به  دقیقا  بازی های مجموع صفر، سود یک طرف  در  دیگر 
هستند زیرا همیشه مقادیر دست آوردها با مقادیر ضررها ارتباط کامل ندارند و تابع مطلوبیت یک طرف با طرف دیگر 
متفاوت بوده و کامالض در تقابل نیستند)پس ممکن است مطلوبیت بردن یکی دقیقاً معادل از دست دادن عین همان 
مطلوبیت از دیگری نباشد(. این چنین بازی ها، بازی های شدیداً رقابتی نامیده می شوند، که ترجیحات هر طرف به 
صورت روبه رو در تضاد با دیگری است بنابراین یک طرف فقط وقتی می تواند پیروز شود که دیگری ضرر کند.  البته 
ما در حالت کلی  موردی را بررسی می کنیم که بازده بازی کن)ها( بدون کاهش بازده دیگری افزوده نمی شود. )رک 

عبدلی، 1395 و السویلم، 2000(
بر  به دیگران جایز نیست و چنین معامله ای عالوه  اضرار  نکته ضروری است که در فقه اسالمی  به یک  توجه 
عنوان اضرار در ضمن عناوین مختلفی همچون غبن، تدلیس، عیب و غیره نیز قرار می گیرد که حتی در فرض صحت 
معامله منجر به اعمال خیار فسخ می گردد )شهیدثانی، 1410، ج 3، ص447(؛ بنابراین تنها معامالتی تحت عنوان 
بازی مجموع صفر باید مورد بررسی قرار گیرند که قصد ضرر زدن در آن ها وجود نداشته باشد هرچند یکی از طرفین 
ضرر کرده و دیگری سود ببرد. ربای قرضی، بیمه و بورس بازی الزاما به قصد اضرار به غیر نیستند از این رو در بحث 
بازی مجموع صفر بدون قصد ضرر وارد می شوند و در آن جا اثبات می گردد که بازی مجموع صفر اکل مال بالباطل 

نوشته حبیبیان و کفشگر، 1395، فصلنامه  مالیاتی«،  اقتصادی جرایم در نظام  بررسی و راهکارهای فقهی-  به مقاله »  امر  این  اثبات  و  بیشتر  برای توضیح   )1
پژوهشهای مالیاتی، مراجعه نمایید.
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است و موضوع غرر می باشد از این رو تمام مصادیق آن از جمله سه معامله فوق باطل هستند.  توجه به این مطلب 
در اجرائیات خسارت بسیار مهم است زیرا اگر اصل مورد خسارت را بنابر حکم قانون و والی مشروع، نافذ و جاری 
بدانیم، کیفیت اجرای آن نباید به گونه ای باشد که منجر به اضرار به یکی از طرفین باشد. درباره این مطلب، توضیح 

بیشتر خواهد آمد.
برای روشن شدن این نکته فرض کنید شخصی کاالیی که 1000 تومان  ارزش دارد را گم کرده است. مالک 
این کاال آنرا به مبلغ200 تومان  به خریداری می فروشد. دو حالت رخ می دهد یا کاال پیدا می شود در این صورت 
فروشنده، مابه التفاوت ارزش بازاری آن )که او استحقاق داشت( و قیمتی که او دریافت کرده است 800- =200-1000  
را از دست داده است و آن دقیقاً همان مقداری است که خریدار کاال  از آن سود برده است. یا کاال پیدا نمی شود که 
در این صورت فروشنده 200 تومان برده است که همین مبلغ را خریدار ضرر کرده است. پس آن یک بازی مجموع 
صفر است که در آن فقط یکی از طرفین به قیمت ضرر دیگری برنده می شود. این مطلب به وضوح نشان می دهد که 
چگونه فروش یک کاالی گم شده بازی مجموع صفر است. بسیاری از معامالت غرری دارای چنین ماهیتی بوده و 
همگی اکل مال بالباطل هستند. البته توجه به یک مطلب در این جا الزم است. صاحب این نظر یعنی سامی السویلم 
این مطلب را بر اساس روش فقهی اهل سنت مبتنی بر قبول استحسان به عنوان یکی از مبادی فقه بیان کرده است. 
در واقع در شریعت اسالمی دلیل مصرحی مبنی بر حرمت معامالتی که یک طرف سود می برد و به همان مقدار طرف 
مقابل ضرر می کند وجود ندارد؛ بلکه در مواردی مؤیداتی بر خالف این مطلب هم یافت می شود و این نظر به تنقیح 
مناط قطعی و استنباط دلیل حکم شرعی منتهی نمی شود. اما این مطلب در معامالت غرری کاماًل جاری است که 
حتما فقط یکی از طرفین سود برده و دیگری به همان مقدار ضرر می کند؛ از این رو مسلما همه معامالت غرری بازی 
مجموع صفر هستند. این دقیقا عکس مطلبی است که سویلم به دنبال آن بود. وی می خواست بیان کند که هر بازی 
مجموع صفر غرری است و کلیت این مطلب صحیح نیست. اما باالخره در مورد اغلب بلکه تمام خسارت های مالیاتی 

شبهه غرری بودن وجود دارد پس حتما این موارد، از قبیل بازی مجموع صفر هستند.

5-3: چگونگی تطبیق بازی با مجموع صفر بر خسارت در قوانین مالیاتی کشور
در  ماده های قانونی مر بوط به خسارت ها که قباًل بیان گردید اگر مودی مالیاتی به مقداری بیش از 2 درصد 
خسارت دیده باشد همان نرخ دو درصد پرداخت می شود و اگر میزان خسارت نیز کمتر از این مبلغ باشد باز هم نرخ 
دو درصد به او پرداخت می شود. از طرف دیگر  این نوع از جبران خسارت یک بازی مجموع صفر با بازدهی نامشخص 
است. یعنی دست آوردهای هر یک از طرف ها )سازمان و مودی مالیاتی(، ضرر طرف دیگر محسوب می شود. توضیح این 
که اگر میزان خسارت وارده بر مودی مالیاتی بیش از 2 درصد باشد ) مثال 5 درصد( و سازمان بر اساس قانون فقط 
دو درصد او را جبران کند در این صورت شخص مودی 3 درصد ضرر کرده و میزان ضرر وی دقیقا به اندازه درآمد 
مالیاتی  سازمان خواهد بود و اگر میزان خسارت وارده بر مودی مالیاتی کمتر از 2 درصد باشد ) مثال نیم درصد( 
در این صورت سازمان به اندازه 1.5 درصد اضافه تر پرداخت کرده که اوال مودی مالیاتی چیزی را دریافت کرده که 
مستحق آن نبوده )مازاد بر نیم درصد خسارت واقعی( و ثانیا سود شخص مودی مالیاتی دقیقا به اندازه ضرر طرف 
مقابل یعنی سازمان خواهد بود. همچنین در این نوع از جبران خسارت حالت دیگری نداریم که دو طرف سود ببرند 

بنابراین می توان گفت این نوع از جبران خسارت یک بازی با مجموع صفر است .
حال اگر قبول کنیم که بازی مجموع صفر همانند معامالت غرری حرمت دارد، در این صورت می توان گفت که 
این شیوه از جبران خسارت در قوانین مختلف از جمله قوانین مالیاتی کشور، بازی با مجموع صفر بوده و همانند 

معامالت غرری حرام و باطل است.
به عبارت فقهی با وضع این نوع خسارت ها همواره ذمه یکی از دو طرف سازمان یا مؤدیان به نفع دیگری مشغول 
بوده و بدهی های اجتماعی گسترده می گردد. غالبا مؤدیان خرد با مطالبات کم نه امکان وصول مطالبات خود را دارند 
و نه انگیزه آن را ولی این به معنی چشم پوشی آن ها از مطالبات خود نیست. گاه افراد به دلیل ترس از فعال شدن 
پرونده مطالبات سازمان در ادوار گذشته یا بعدی یا در مشاغل دیگر آن ها به دنبال وصول این مطالبات نیستند. به هر 

حال این نکته مهم است که غالبا سازمان، مدیون توده گسترده ای از مؤدیان است.
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شاید تنها و بهترین راه برای فرار از این شبهات مهم، برخط شدن معامالت تا حد ممکن، صدور فاکتور معامالت 
توسط سازمان و دریافت مالیات و استرداد مازاد به صورت لحظه ای باشد.

هرچند خسارت بدهی غالبا ناشی از کاهش ارزش پول در اثر تورم و عدم النفع تجاری است و این مطلب ناشی 
از مدیریت سازمان ها و نهادهای دیگری همچون بانک مرکزی است اما باالخره بدهی استرداد بر ذمه سازمان بوده و 

خود باید از آن خالصی یابد.

6. جمع بندی و نتیجه گیری
غالبا تأخیرها در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و استرداد مالیات مازاد یکی از معظالت اصلی اجرای مالیات بر 
ارزش افزوده است. این مشکل در کشور ما به دلیل نوپایی این مالیات ها، عدم دسترسی کافی به اسناد معامالت، کم 
بودن پرستل ممیزی امور مالیاتی، دیدگاه مننفی اخالقی مؤدیان و سازمان به یکدیگر و مسائل دیگر بیشتر است. 
واضح است با شفاف تر شدن قانون و گسترش فراخوان ها و کمک اصناف، صنایع و همه مؤدیان، نصب سامانه های 
فروش آن الین، کمک نهاد پولی کشور در آشکار سازی مسیر و جریان کلی پولی و ارتقاء فرهنگ دینی و ملی جامعه 

در پرداخت مالیات، این معظالت کاهش می یابد. 
فعاًل تأخیر پرداخت های طرفین یکی از مسائل مهم است. قانون برای رفع این معظل از ابزار بازدارنده پرداخت 
خسارت استفاده کرده است. اما شبهه ربوی بودن این نوع خسارت ها بسیار زیاد است. هرچند از نظر برخی کارشناسان 
فقهی، مالیات و خسارت های آن توسط حکم حکومتی واجب می شود و اثبات ِدین بر عهده مکلفین نمی کند و با آن 
بیان خسارت ها شبهه ربوی ندارد اما زبان قوانین کشور اسالمی ما به هر دلیل مالیات و خسارت های آن را ِدین تلقی 
نموده است و بحث ربا به صورت جدی ایجاد می شود. همچنین می توان با تمسک به تئوری بازی ها و بازی مجموع 
از طرفین  یا پرداخت مازاد به نفع یکی  با نرخ ثابت غالباً موجب دریافت  اثبات کرد که خسارت های مالیاتی  صفر 

می گردد و این موجب اکل مال بالباطل و گسترش بدهی افراد و سازمان امور مالیاتی می گردد. 

1( در این جا مشکالت دیگری نیز وجود دارد. گاه تأخیرها ناشی از سهل انگاری ممیز و مسئول رسیدگی کننده است. در این صورت چرا باید از درآمد عمومی 
خسارت رفتار غیر مسئوالنه برخی افراد داده شود. به عبارت دیگر اطالق قانون در پرداخت خسارت نیز محل سؤال و اشکال است و باید این موارد تبیین شود.
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چکیده
امروزه آزاد سازی تجارت با هدف تسهیل توسعه و رشد اقتصادی یکی از مسائل چالش بر انگیز اقتصاد کالن به 
شمار می رود  و طبق بسیاری از تجربیات، آزادسازی تجارت  در بیشتر مواقع منجر به محدود شدن درآمدهای مالیاتی 
می گردد. لذا با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی در برنامه ریزی های اقتصادی کشور از جایگاه ویزه ای برخوردار 
میباشد در این تحقیق بر آن شدیم تا طی دوره 1394-1350 در چهار مدل مختلف به بررسی اثر آزادسازی تجاری 
 )ARDL( بر درآمدهای مالیاتی ایران بپردازیم. در این مطالعه با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه-های توزیعی
و الگوی تصحیح خطای)ECM( به  تخمین معادالت پرداخته ایم. نتایج  تاثیر منفی سیاستهای آزادسازی تجارت 
بر درآمد مالیاتی کل، درآمد مالیات بر تجارت و درآمد مالیات بر کاالها و خدمات را تایید می نماید که نشان دهنده 
از طریق  می توان  که  می باشد  تجارت  آزادسازی  از طریق  توسعه  و سیاست های  دولت  درآمدی  منابع  بین  تعارض 
حمایت از صنایع داخلی، بهبود پایه های مالیاتی و تالش برای بهبود فضای کسب و کار این تعارض را به حداقل رساند. 
در آخر نیز آزمون های تشخیصی و آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نشان می دهند مدل 

تخمینی مناسب و ضرایب بدست آمده در طول دوره با ثبات هستند.

کلمات کلیدی: آزاد سازی تجارت، درآمد مالیاتی کل، مالیات بر تجارت بین الملل، درامد مالیات بر کاالها و 
ARDL خدمات، مدل

نگرش بر اثرگذاری سیاست های 
آزادسازی تجارت بر درآمد مالیاتی ایران

سید مختار حسینی2فرشاد شکری1

  F.shokri89@gmail.com . 1( حسابرس مالیاتی اداره امور مالیاتی شهرقدس- کارشناس ارشد اقتصاد
2( معاون مدیر کل-  اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران- کارشناس ارشد حسابداری
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1- مقدمه
رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی، محور اصلی مطالعات اخیر را بویژه در کشورهای در حال توسعه 

به خود اختصاص داده است. از آنجایی که آزادسازي تجاري پیش نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتا بسته به یک اقتصاد 
باز است، در نتیجه براي بیشتر کشورها، آزادسازي پیش نیاز رشد اقتصادي است )گرجی و علی پوریان، 1388(. در 
مورد آزادسازی تجاری تعدادی از مطالعات بررسی شده و اعتقاد بر این است که آزاد سازی تجاری برای این کشورها 
مزیتی دارد و در حالی که رشد تجارت  آزاد منجر به تجارت، کاهش قیمت مصرف کننده، افزایش رفاه کشور و افزایش 
رقابت برای اقتصاد داخلی است و در نهایت به بازارهای داخلی در راه رسیدن به بهره وری باالتر ممکن است کمک 
کند ولی مطالعات بسیار کمی در مورد اثر آزادسازی تجاری بر کاهنده بودن درآمدهای مالیاتی انجام یافته که نه تنها 
نتیجه مالیات تجارت بین الملل بعنوان کاهش تعرفه ها است، بلکه مالیات داخلی به عنوان نتیجه کاهنده بودن پایه ها 
است) یانگ و همکاران1 ، 2000(. در بسیاری از کشورها آزادسازي تجاري )که اغلب با کاهش و یکسان سازي تعرفه 
و از میان برداشتن موانع غیرتعرفه اي همراه است(، کاهش درآمد مالیاتی در این کشورها را به دنبال داشته است. 
زیرا این کشورها به دلیل ویژگی هاي ساختاري در اقتصاد خود، قادر به تامین کاهش درآمدهاي تعرفه اي از طریق 
مالیات هاي داخلی نبوده اند. به عبارتی دیگر، این کشورها به دلیل داشتن اقتصادهاي سنتی و نداشتن تکنولوژي 
مدرن ایجاد کننده ارزش افزوده زیاد، به طور قابل مالحظه اي به مالیات بر تجارت و درآمدهاي ناشی از صادرات مواد 
اولیه وابسته هستند، به طوري که با آزادسازي تجاري قادر به جایگزین کردن مالیات هاي داخلی به جاي مالیات بر 
تجارت نیستند. از طرفی دیگر، کشورهاي توسعه یافته )با درآمد سرانه باال( با وابستگی کمتر به درآمدهاي مالیات بر 
تجارت، عمدتاً کاهش درآمدهاي مالیاتی ناشی از آزادسازي تجاري را با مالیات هاي داخلی جبران کرده اند. بنابراین 
بررسی اثر آزادسازی تجاری بر درآمد های مالیاتی، براي کشورهاي کمتر توسعه یافته و در حال توسعه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است، زیرا گسترش همکاري هاي منطقه ای می تواند نقشی بسیار وسیعتری در تعامالت اقتصادي 
بین المللی براي اقتصادهاي منطقه، که از زمینه رشد بازار منطقه اي خوبی برخوردارند، فراهم آورد و توسعه آنها را 
رقم زند. در ادامه بحث، به معرفی مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواهیم پرداخت و بعد از این دو بخش به چگونگی 
جمع آوري و برآورد داده هاي آماري و برآورد مدل مناسب می پردازیم و در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده توصیه 

هایی سیاسی و مطالعاتی ارائه خواهیم نمود.

2- ادبیات تحقیق
در این بخش به معرفی مبانی نظري در مورد آزادسازی تجارت و بررسی نظام مالیاتی ایران روند آن در اقتصاد 

ایران می پردازیم.

 2-1  تعریف بررسی موانع آزادسازی تجارت
با گذشت بیش از یک دهه از آزادسازی تجاری هنـوز از مالیـات بـر تجـارت )مانع تعرفه ای( و دیگر موانع غیر 
از  حفاظت  دولت،  درآمد  افزایش  منظور  به  الملل  بین  تجارت  تنظـیم  بـرای  سـهمیه بنـدی(  )هماننـد  تعرفـه ای 
صـنایع داخلـی، بهبـود رابطه مبادله تجاری و بهبود توزیع درآمد اسـتفاده مـی شـود )دوویک2 ، 1994(. یکـی از 
مهمتـرین مسائل آزاد سازی تجاری، از بین رفتن بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی دولـت هـا است؛ زیرا در بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه مالیات بر تجارت هنوز یک منبع مهم درآمد دولت ها می باشد که بعضا این دولـت هـا 
دارای حجـم بـزرگ و هزینـه هـای زیادی هستند )کینا و لیگارتا3 ،2002(. از طرفی دیگر، ایـن کـشورها بـر اساس 
رقابت در صنایع  تجاری  آزادسازی  بـا  زیـرا  تجاری هـستند؛  آزادسازی  پذیرش  به  تئوری های رشد جدید، مجبور 
داخلی، به ویژه صنایع صادراتی افزایش می یابد و تکنولوژی خارجی نیز بـا ورود کاالهـای خـارجی، وارد مـی شـود. 

1) young, H. Davoodi, & S. Gupta
2)  Dowrick, S
3) Keena and Ligtharta
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تعادل های  را کـاهش مـی دهـد؛ عـدم  از طرفـی دیگـر، مداخله های تجـاری، کـارایی تخـصیص منـابع و رقابـت 
اقتصاد کالن را تشدید می کند و در نهایت تاثیر پویا و ایستای تجارت بـر روی رشد را از بین می برد )جـین1 ، 2006(. 
بنـابراین، اخـتالالت ایجـاد شـده بـه وسیله ی مالیات بر تجارت بر دیگر فواید آن، از جملـه تـامین مـالی مخـارج 
به  باید  مالیات داخلی  آزادسازی تجاری شود، ساختار  باعث  دولـت فزونی دارد. در صورتی که مالحظات درآمدی 
صورت کاهش اتکا به درآمدهای مالیات بر تجارت اصالح شود.  ولی در این راستا، برای کـشورهای در حـال توسـعه 
و از جملـه ایـران، مـشکالت و محدویت-هایی مانند محدودیتهـای سـاختاری، محـدودیتهـای نهـادی، عملکـرد، 

عملکـرد متناقض سیستمهای مالیاتی و هزینه های اخذ مالیات های داخلی را در پی دارد. 
عوامل نهادی نیز نقش مهمی در وصول درآمدهای مالیاتی دارند، ولی با توجه به مدیریت ها و سیستم های مالیاتی 
قدیمی و منسوخ، نهادهای وصول کننده ی مالیـات در کشورهای در حال توسعه، ارزیابی و برآورد تعهدات مالیاتی 
فرار  و  مالیات  کننده ی  نهادهای وصول  در  فساد  ایجاد  زمینه ی  آن،  بر  عالوه  است.  مالیات مشکل  وصول  نهایتا  و 
مالیاتی مودیان مالیاتی نیز وجود دارد. با توجـه بـه سـهولت بـرآورد و اجـرای مالیات بر تجارت به خاطر کنترل های 
آسان ورود و خروج کاال، اکثـر ایـن کـشورها برای تامین مالی هزینه های دولت به مالیات بر تجارت روی می آورند. 
محدویت های نهادی تالش برای گسترش پایه های مالیات داخلی را خنثی می سازد. همچنین بسیاری از کـشورهای 
در حـال توسـعه سـعی در افـزایش مالیـات کاالهـا و خدمات داخلی از طریق مالیات بر فروش، مالیات بر ارزش 
افزوده و افـزایش مالیـات غیر مستقیم دارند . در عمل، به دلیـل فـرار مالیـاتی پرداخـت کننـدگان و تولیـد کنندگان 
داخلی، مالیات های فروش بر کاالهای وارداتی درصـد بیـشتری را تـشکیل می دهند )اکبریان و همکاران، 1386 در 
آخر بیان میگردد که در ادبیات کاربردی، ساده ترین معیار درجه باز بودن تجاری، بر مبنای جریانات تجاری است که 
در آن نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی و یا نسبت واردات یا صادرات یا نرخ های رشد آنها 

به تولید ناخالص داخلی، مدنظر است .

 2-2  نظام مالیاتی و روند آن در اقتصاد ایران
بررسی عملکرد نظام مالیاتی کشور حاکی از آن است که پیش از رشد چشمگیر درآمد های نفتی در سال 1353 
درآمد های مالیاتی روند معتدلی داشته، اما افزایش شدید بهای نفت موجب کاهش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش 
سهم نفت دربودجه عمومی گردیده است. بررسی روند درآمدهای دولت )پس ازافزایش قیمت نفت(  نشان می دهد که 
ترکیب درآمدهای دولت به گونه ای بوده که جز در یکی دو سال همواره سهم مالیات ها کمتر از 50 درصد درآمدهای 
دولت بوده است. همچنین، تحوالت بازار جهانی نفت همواره درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده، زیرا بخش 
مهمی از درآمدهای مالیاتی بطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به درآمد نفت بوده است. بطور کلی، عالوه بر سهم 
پایین درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت وابستگی متجاوز از 50 درصدی درآمد های مالیاتی به درآمد نفت 
حاکی از ساخت نامناسب ونامطلوب این درآمدها می باشد. مقایسه این نسبت در سال های مختلف قبل وبعد ازانقالب 
نشان دهنده نوسان و نیز کاهش آن در سال های اخیر بوده است. از جمله دالیل این نوسانات، نوسان قیمت نفت و 
تأثیر متقابل آن بر درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص داخلی بوده که نشانگر وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای 
نفتی و عملکرد نامطلوب نظام مالیاتی است. مشاهده سهم مالیات ها ازهزینه های جاری نشان دهنده این امراست 
که در طول سال های مورد بررسی این درآمدها در سطحی نبوده که بتواند حداقل نیمی از هزینه های جاری دولت 
را پوشش دهد و درآمدهای نفتی و سایر درآمدها بخشی از این شکاف را پوشش داده است. این واقعیت ها نشان 
دهنده نارسایی نظام مالیاتی ولزوم تالش بیشتردر جهت رفع این نارسایی هاست. عالوه براین، نسبت مالیات به تولید 
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1) Eria Hisali
2) Terence D. Agbeyegbe  & et al
3) Ram
4) Derher 
5) Khattery and Rao

ناخالص داخلی ازدیگر شاخص های مهم ارزیابی کارایی نظام مالیاتی است. استفاده از این نسبت به عنوان ضابطه 
ای برای نشان دادن اصل رعایت عدالت و مساوات مالیاتی تنها زمانی امکان پذیر است که بدانیم چه میزان از تولید 
ناخالص داخلی قابل برداشت، همچنین این برداشت چگونه در بین بخش های مختلف اقتصاد کشور توزیع می گردد 

)پژویان، 1384(. 
ازمقایسه سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در ایران با دیگر کشورها این نتیجه حاصل می شود که 
در طول سال های مورد مطالعه این نسبت درتمام کشورهای صنعتی و پیشرفته روبه افزایش بوده است. هم بررسی 
واقعی و هم برآوردهای علمی نشان می دهند که میانگین نسبت سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در اغلب کشورهای 
پیشرفته از مرز 30 درصد گذشته است در حالیکه این سهم درایران تا سال 2003 حدود 5/5 درصد بوده و با وجود 
تغییرات ایجاد شده در نظام مالیاتی و رشد این شاخص در ایران در سال 2004 سهم مالیات حدود 7 درصد تولید 
ناخالص داخلی بوده است. این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از مالیات در ایران مربوط به بخش نفت است، 

بنابراین میزان حقیقی مالیات بدون نفت در ایران کمتر از 7 درصد تولید ناخالص می باشد )تقی سلطانی، 1391(.

3- پیشینه تحقیق 
1-3- مطالعات خارجی

در  المللی  بین  تجارت  مالیاتی  درآمد  و  تجاری  اصالح  سیاست های  عنوان  با  مطالعه ای  در   )2012( هیسعلی1 
اوگاندا، با استفاده از داده های 30 ساله کشور اوگاندا و با استفاده از روش ARDL، به این نتیجه رسید که کاهش 
نرخ ارز باعث باال رفتن واردات و به تبع آن باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بلندمدت می شود. همچنین 
سیاستهای تجاری دولت مبنی بر آزادسازی تجاری مانع جدی بر سر راه کاهش درآمدهای مالیاتی نبوده است، هر 

چند که در کوتاه مدت باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده است.
باونسگارد2 و همکاران )2010(، در مطالعه ای با عنوان درآمدهای مالیاتی و یا آزادسازی تجاری، با استفاده از 
داده های تابلویی 117 کشور طی 32 سال، به بررسی و پاسخ به این سوال پرداخته است که آیا کشورها مایل به 
کسب درآمد مالیاتی بیشتر به قیمت از دست دادن بخشی از منافع آزادسازی تجاری خود هستند و یا خیر. نتایج 
تحقیق برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که این کشورها بیشتر تکیه بر بهرمندی از منافع آزادسازی به جای 
منافع ناشی از محدودیت تجارت و باال بردن درآمدهای مالیاتی داشته اند. کشورهای با درآمد متوسط نیز همواره در 
حال جایگزین کردن سیاست های محدودیت تجاری و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی و آزادسازی تجاری به 
جای یکدیگر بودند و سیاست واحدی را به کار نبردند. در نهایت کشورهای با درآمد کمتر نیز بیشتر مایل به ایجاد 

محدودیت بر تجارت بوده اند.
رام3 )2007( درمورد 150 کشور جهان در یک دوره 40 ساله در سال های 1960-2000 با استفاده از روش داده 
های ترکیبی به این نتیجه رسیده است که ما بین اندازه یک کشور و اندازه دولت، همچنین مابین باز بودن اقتصاد و 
اندازه یک کشور ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد که به نظر می رسد ارتباط مثبت میان اندازه ی دولت و باز بودن 

اقتصاد تحت تاثیر نقش اندازه ی کشور قرار نمی گیرد. 
درهر4 )2006(، درمقاله ای تحت عنوان تاثیر جهانی شدن بر مالیات ها و سیاست های اجتماعی برای کشور های 
OECD، با استفاده از داده های تابلویی و در طی دوره 1970-2000،  با ارائه شواهدی و با محاسبه شاخص جهانی 

شدن که شامل 23 متغیر بود، نشان داد که جهانی شدن اثری بر مالیات ها ومخارج اجتماعی در این کشور ندارد.
خاتری و رائو5 )2003(رابطه آزادسازی تجاری و درآمد مالیاتی را برای چهارگروه از کشورهای با درآمد سرانه کم، 

درآمد سرانه متوسط به پایین، درآمد سرانه ی متوسط به باال، طی دوره 1970-1980 بررسی کرده اند. بر اساس 
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نتایج این بررسی، در کشور های در حال توسعه )دوگروه اول(، با ازادسازی تجاری، در آمد مالیات بر تجارت کاهش 
یافته است. همچنین با توجه به ویژگی های ساختاری این کشورها در عدم اجازه جبران کاهش درآمد مالیات بر 

تجارت با مالیات های داخلی، کاهش درآمد مالیاتی این کشورها نیز با آزادسازی تجاری کاهش یافته است.

3-2- مطالعات داخلی
گرجی و علیپوریان )1385( اثر آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک را با استفاده از رگرسیون 
داده هاي ترکیبی بررسی کرده اند. بر اساس نتایج این تحقیق، آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي این کشورها تاثیر 

مثبت داشته است و محدویت هاي تجاري موجب کند شدن آهنگ رشد اقتصادي آنان شده است.
ابریشمی و همکاران )1385( تاثیر آزاد سازي تجاري بر صادرات و واردات برخی از کشورهاي در حال توسعه 
ي منتخب، از جمله ایران را با استفاده از داده هاي ترکیبی بررسی کرده اند. بر اساس نتایج این تحقیق، صادرات با 
قیمت هاي نسبی رابطه ي منفی و با درآمد جهانی رابطه ي مثبت داشته است. همچنین طی نتیجه ای دریافتند در 
کشور های متمرکز بر سیاست های محدودیت تجاری شدید نظیر استراتژی جانشینی واردات، نرخ تعرفه ها باالتر از 
نرخ حداکثر کننده ی درآمد های  مالیاتی دولت ناشی از تجارت است. درنتیجه، با آزادسازی تجاری رشد واردات و 

درآمد های مالیات بر تجارت افزایش خواهد داشت.
فرازمند و زراء نژاد)1385( اثر کمی آزادسازی تجارت خارجی بر عرضه ی صادرات بخش کشاورزی را بررسی کرده 
اند. در این تحقیق اثر کمی چسبندگی ها، موانع ساختاری و فنی، نرخ ارز و قیمت های نسبی بر عرضه ی صادرات 
میوه و خشکبار ایران طی دوره 80-1342 بررسی شده است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، بین کشش های 

کوتاه مدت و بلند مدت در این بخش تفاوت وجود داشته است.
سلیمی و همکاران )1390( با استفاده از داده های تلفیقی بر درآمد مالیاتی 12 کشور منتخب با درآمد پایینتر از 
متوسط ، در طی سالهای 1992تا 2006 انجام یافته که نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه مثبت بین شاخص 
باز بودن تجاری و درآمد های مالیاتی می باشد و بیانگر آن است که با افزایش درجه باز وبودن تجاری، درآمد مالیاتی 
دولت افزایش می یابد. همچنین وجود رابطه مثبت بین نرخ تعرفه بر واردات و درآمدهای مالیاتی مورد تایید قرار 
گرفت، که بر اساس آن آزاد سازی تجاری از طریق کاهش نرخ تعرفه واردات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت 

در این کشور می گردد.

4- معرفي متدولوژي تحقیق
در این بخش با توجه به مبانی نظری موجود و مطالعات قبلی ابتدا به معرفی متغیر های مدل میپردازیم و سپس 
با استفاده از داده های سری زمانی ساالنه طی سالهای 83-1347، پس از بررسی ایستایی متغیرها و ارائه الگوی 
مناسب به تخمین مدل و سپس تحلیل نتایج تحقیق خواهیم پرداخت. به منظور ارزیابی تاثیر درجه باز بودن تجاری 
بر روی درآمدهای مالیاتی کشور ایران ، مدل های اقتصاد سنجی زیر با توجه به مطالعه هیسعلی )2012( مورد ارزیابی 

قرار می دهیم.
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که در آن )TTR(درآمد مالیات کل ، )ITT( درآمد مالیات بر تجارت بین الملل، )( مالیات کاالها و خدمات، 
)PIT( مالیات بر درآمد شخصی، )GDP( تولید ناخالص داخلی، )OPEN( شاخص آزاد سازی تجارت و یا درجه باز 
 )EXR( بودن اقتصاد می باشد که از نسبت تفاوت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی بدست می آید. همچنین
نرخ ارز واقعی و )INF( شاخص تورم می باشد. همچنین ε نیز جزء خطا می باشد.در معادله باال تمامی متغیرها به 
صورت لگاریتمی به کار برده می شود.. D نیز متغیر موهومی برای در نظر گرفتن اثرات منفی جنگ تحمیلی در نظر 
گرفته شده است. به منظور برآورد مدل و بدست آوردن روابط متغیرها ابتدا از طریق آزمون های ریشه واحد درجه 
همگرایی متغیرها را بررسی می کنیم. در ادامه با استفاده از آزمون دوالدو بنرجی و مستر، وجود رابطه بلند-مدت 
بین متغیرها را آزمون کرده و سپس با استفاده از بسته نرم افزاری ماکروفیت و معیار شوارتز-بیزین)SBC( و انتخاب 
حداکثر وقفه 2 برای متغیرها، به برآورد روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها از روش ARDL و به منظور بررسی 

روابط کوتاه مدت بین متغیرها از مدل تصحیح خطا )ECM( استفاده شده است. 

5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
5-1- نتایج آزمون های پایایی متغیرها

در بررسی حاضر، ابتدا آزمون های ریشه واحد در خصوص پایایی متغیرهای مدل به وسیله آزمون متداول در اکثر 
تحقیقات داخلی یعنی دیکی- فولر تعمیم یافته و فلیپس پرون انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن میباشد 
که برای همه متغیرها به جز متغیر نرخ تورم، قدر مطلق آماره محاسبه شده در سطح از قدر مطلق مقادیر بحرانی 
کوچکتر است،  لذا در سطح نامانا یعنی)I)1 هستند. اما باید بیان نمود پرون در سال 1989 نتایج آزمون های فوق را 
مورد انتقاد قرار می دهد و بیان می کند در صورت وجود شکست ساختاری در داده ها، آزمون های ریشه واحد کالسیک 
تورش دار می باشد. آزمون هاي رایج ریشه واحد دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون و غیره در صورتی 
معتبر می باشند که داده ها شکست ساختاري نداشته باشند، اما در صورت وجود شکست ساختاري آزمون هاي مذکور 
براي بررسی درجه هم انباشتگی، نتایج قابل اتکا ارائه نخواهند نمود به عبارت دیگر آزمون هایی مانند دیکی- فولر تعمیم 
یافته ممکن است اشتباهاً متغیر را هم انباشته از درجه یک گزارش نمایند، در حالی که در حقیقت ممکن است متغیر 
با در نظر گرفتن شکست ساختاري ایستا باشد )زیووت و اندروز  1992. لذا در ادامه با توجه به اینکه  که در تحقیقات 
داخلی این مسئله مهم در بررسی ریشه واحد متغیرها مورد توجه قرار نگرفته است و به نتایج حاصله از آزمون دیکی 
اندروز1 درجه جمعی متغیرها مورد بررسی قرار  از آزمون های ریشه واحد زیووت-  با استفاده  فولر بسنده میکنند 
میگیرد. جدول)1(  به ارائه نتایج آزمون ریشه واحد زیوت اندروز با لحاظ یک شکست ساختاری در داده ها می پردازد.

)ZA(نتایج آزمون ریشه واحد زیووت اندروز :)جدول)1

توجه:مقادیر بحرانی زیوت اندروز در سطح 1% ، 5% ، 10% توسط زیوت-اندروز)1992( به ترتیب 5/75- ، 5/08- و 4/82- 
تعیین شده اند. که به معنای رد فرضیه صفر در سطح 5% می باشد.

LINFLGDPLEXRLOPENLPITLGSTLITTLTTRآماره

13791365135713811365137713651366Break

11111310Lag

*-6/155-4/816-4/551-4/281-4/138-3/942-4/524-4/119tza

1) Zivot and Andrews
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 نتایج آزمون ریشه واحد زیووت اندروز نشان می دهد متغیر نرخ تورم، با لحاظ یک شکست ساختاری درون زا 
جمعی از مرتبه صفر می باشد و ما بقی متغیر ها با لحاظ این شکست ساختاری درون زا جمعی از مرتبه صفر نخواهند 
بود. نتایج نشان می دهد که همه متغیرها جمعی از یک درجه نیستند بلکه ترکیبی از درجات صفر و یک هستند. لذا 
به منظور بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها از روش های انگل-گرنجر و یوهانسن نمی توان استفاده نمود. 
بنابر این از روش دوالدو بنرجی و مستر استفاده می شود. مقدار آماره جدول بنرجی و همکاران در سطح اطمینان 95 
درصد و برای مدل با عرض از مبدا 3/28- می باشد و با توجه به مقدار آماره های     بحرانی محاسبه شده در هر چهار 

مدل وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها در هر چهار مدل تحقیق اثبات می شود.

 5-2 - نتایج تخمین بلندمدت 
همانطور که در فصل قبل هم توضیح داده شد بعد از حصول اطمینان از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها، به 
بررسی تخمین ضرایب رابطه بلند مدت و درگام بعدی پارامترهاي پویاي کوتاه مدت و بلندمدت  به وسیله تخمین 
مدل ARDL  می پردازیم. مزیت این روش در آن است که برای هر یک از متغیرهای مدل امکان تعیین وقفه بهینه  
با استفاده از معیارهای آکائیک )AIC( و شوارتز- بیزین)SBC) و حنان- کوئین )HQC) وجود دارد. که برای داده 
هایی که تعدادشان کمتراز 100 باشد معیار SBC معیار خوبی به خاطر از  دست ندادن درجات آزادی بیشتر مناسب 
است چون تعداد داده های این تحقیق از 100کمتراست پس می توان ازمعیار SBC استفاده کرد. برای تعیین وقفه 
بهینه مدلهای مختلفی تخمین زده شده که وقفه 2 به عنوان وقفه بهینه انتخاب شده است. بنابراین براساس وقفه 
بهینه 2 نتایج تخمین بلندمدت چهار مدل تحقیق در جدول )3(  نشان داده شده است. همچنین توجه شود که 
مدل های تحقیق به صورت لگاریتمی تصریح شده است، بنابراین ضرایب بدست آمده، کشش  بلندمدت درآمدهای 

مالیاتی را نسبت به هر یک از عوامل تاثیرگذار بر آنها نشان می دهد.

جدول )2( :  نتایج آزمون دوالدو بنرجی و مست

جدول)3( :  نتایج آزمون بلندمدت

آماره  tوقفهمدل

 ARDL )1.0.0.1.0(= -4/716اول

 ARDL )1.0.0.2.0(= -5/251دوم

 ARDL )1.2.1.0.0(= -5/236سوم

 ARDL )1.0.1.2.0(= -5/47چهارم

)LTTR( مدل اول، متغیر وابسته: لگاریتم درآمد مالیات کل
LOPENLRERLGDPLINFCD62

1/08-100/87-0/297-0/2651/794/96-ضریب
t 2/82-3/32-2/14-2/112/874/15-آماره

0/0430/0070/0000/0400/0020/008ارزش احتمال
)LITT( مدل دوم، متغیر وابسته:  لگاریتم مالیات بر تجارت بین الملل

LOPENLRERLGDPLINFCD62

1/06-1/572/260/4280/19-0/636-ضریب
t 5/3-3/942/273/563/27-4/53-آماره

0 / 584 1 
0 / 0882

t −
=

0 / 312 1 
0 /131

t −
=

0 / 314 1 
0 /131

t −
=

0 / 465 1 
0 / 0978

t −
=
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0/0000/0000/0300/0010/0030/000ارزش احتمال
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 )LTTR(: 1. مدل اول، متغیر وابسته: لگاریتم درآمد مالیات کل
ناخالص داخلی یک  تولید  رفتن  باال  دار می باشند.. همانطوری که می دانیم،  اول، همه متغیرها معنی  در مدل 
کشور به معنی باال رفتن تولید، رونق کسب و کار و در نهایت افزایش درآمد خانوارها بوده که این عوامل باعث افزایش 
درآمد مالیاتی کل دولت می شود. نرخ ارز واقعی دارای تاثیر مثبت بر درآمد کل مالیات می باشد ،  بـا افزایش نرخ ارز، 
در صورت عدم تغییر حجم صادرات و واردات، ارزش واردات به پول داخلی افزایش می یابد و دریافتی های گمرکـی 
با توجه به کم بـودن  افـزایش مـی دهـد. ولـی تقاضـای واردات به کشش قیمتی تقاضای واردات وابسته است.  را 
کـشش قیمتی تقاضای واردات در کوتاه مدت، درآمدهای گمرکی کاهش نمی یابد. همچنین با افزایش نرخ ارز واقعی 
قیمت نسبی کاالهای قابل تجارت افزایش مـی یابـد. در نتیجه، درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات کاالهای غیر قابل 
تجارت، با توجـه بـه مصرف بیشتر آنها در داخل کشور )بـه دلیـل کـاهش قیمـت نـسبی آنهـا( افـزایش می یابد 
که این امر نیز باعث افزایش درآمد مالیاتی کل می شود. در مورد درجه باز بودن اقتصاد نیز میتوان گفت که، یک 
درصد باال رفتن درجه باز بودن در اقتصاد باعث کاهش 0/256 درصدی در درآمد مالیاتی کل می شود ، اثر آزادسازی 
تجاری بر درآمد مالیاتی به ساختار آزادسازی وابـسته است. آزادسازی تجاری که همراه با کاهش تعرفه های گمرکـی 
اسـت، احتمـاال کــاهش درآمــد مالیــات بــر تجــارت خــارجی و در نتیجه کاهش درآمد مالیاتی کل را در پــی 
خواهــد داشــت. اثر کاهش تعرفه بر درآمد مالیات کل، به مقدار کاهش تعرفـه و عکـس العمل صادرات و واردات به 
کاهش تعرفه ها، بستگی دارد. به عبارتی دیگر، با توجـه به تغییر در قیمت نسبی کاالهای صادراتی و وارداتی به دلیل 
کـاهش در تعرفـه هـا، درآمد مالیاتی به کشش قیمتی تقاضای صادرات و واردات و همچنین کشش قیمتی عرضه ی 
جانشین های وارداتی بستگی دارد. در صـورت کـم بـودن کـشش قیمتـی صادرات یا واردات، با کاهش تعرفه ها انتظـار 
کـاهش درآمـدهای مالیـاتی حاصـل از تجارت وجود دارد، که این امر باعث کاهش درآمد مالیاتی کل می شود. . نرخ 
تورم دارای اثر منفی بر درآمد مالیاتی است، ، افزایش تورم باعث کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی می-شود، همچنین 
تأثیر تورم بر وقفه های جمع آوری مالیات باعث کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی می شود متغیر موهومی نیز برای 
سال های قبل از سال 1362 مقدار صفر و برای سال های بعد از آن یک در نظر گرفته می-شود. تاثیر منفی آن نیز بر 

درآمد مالیاتی کل می توتند مربوط به طوالنی شدن جنگ تحمیلی شود.
:)LITT( 2. مدل دوم، متغیر وابسته:  لگاریتم مالیات بر تجارت بین الملل

در مدل دوم به بررسی تاثیر متغیرهای توضیحی بر درآمد مالیات بر تجارت بین الملل می پردازیم. با توجه به 
نتایج، همه متغیرهای توضیحی دارای اثر معنی داری بر درآمد مالیات بر تجارت بین الملل دارند. باالترین تاثیر را بر 
متغیر وابسته، متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی دارد که این اثر بصورت مثبت و معنی دار می باشد. باال رفتن تولید 
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ناخالص داخلی و به تبع آن درآمد ملی، باعث افزایش واردات و در نتیجه افزایش درآمد مالیات بر تجارت بین الملل 
می شود. دومین متغیری که بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته دارد نرخ ارز می باشد که دارای تاثیر منفی بر درآمد 
مالیات بر تجارت بین الملل است؛ در کشور ایران، با توجه به وضع مالیات بر واردات کاالهای مصرفی نهائی و حمایت 
از تولید داخلی، کشش پذیری تقاضا بیشتر است. در نتیجـه، بـا افـزایش ارزش واقعی نرخ ارز، به دلیل گرانتر شدن 
این کاالها، کشش قیمتـی آنهـا افـزایش می یابد. این امر موجب حرکت مصرف داخلی به سمت کاالهای تولید داخل 
و غیـر قابل تجارت یا گرایش به سوی کاالهایی با نرخ تعرفه کمتر و کاهش درآمد مالیـات بر تجارت می شود.درجه 
باز بودن اقتصاد نیز دارای تاثیر منفی بر درآمد مالیات بر تجارت بین الملل می باشد. اثر آزادسازی تجاری بر درآمد 
بـا حـذف  مالیات بر تجارت به ساختار آزادسازی وابـسته است. به طور معمول، آزادسـازی تجـاری در قـدم اول 
موانـع مقـداری و جایگزین کردن تعرفه ها بـه جـای موانـع غیـرتعرفـه ای اجـرا مـی شـود. ایـن نـوع آزادسازی با 
توجه به مقدار تعرفه وضع شده و عکس العمل تجارت خارجی کشور به تعرفه های وضع شده، اثر مثبت کوچک یا 
حتی بزرگی بر درآمد مالیـات بـر تجـارت دارد. آزادسازی در شکل نهایی خود با کاهش عوارض و تعرفه ها بـر تجـارت 
همـراه است. اثر کاهش تعرفه بر درآمد مالیات بر تجارت، به مقدار کاهش تعرفـه و عکـس العمل صادرات و واردات 
به کاهش تعرفه ها، بستگی دارد. به عبارتی دیگر، با توجـه به تغییر در قیمت نسبی کاالهای صادراتی و وارداتی به 
دلیل کـاهش در تعرفـه هـا، درآمد مالیاتی به کشش قیمتی تقاضای صادرات و واردات و همچنین کشش قیمتی 
عرضه ی جانشین های وارداتی بستگی دارد. در صـورت پایین بـودن کـشش قیمتـی صادرات یا واردات، با کاهش 
تعرفه ها انتظـار کاهش درآمـدهای مالیـاتی حاصـل از تجارت وجود دارد. متغیر نرخ تورم نیز دارای اثرات مثبت و 
معنی داری بر متغیر وابسته می باشند که میتوان چنان بیان کرد که با افزایش تورم در کشور، کاالهای وارداتی نسبت 
به کاالهای داخلی ارانتر شده و واردات افزایش می یابد که این امر نیز باعث افزایش درآمـدهای مالیـاتی حاصـل از 

تجارت می شود.
:)LGST( 3. مدل سوم، متغیر وابسته:  لگاریتم درآمد مالیات بر کاالها و خدمات

همه متغییرها به غیر از نرخ تورم دارای تاثیر مثبت و معنی داری )حداقل در سطح 95%( بر متغییر توضیحی 
و  کاالها  بر  مالیات  درآمد  منبع  افزایش  منزله  به  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  قبلی،  مدل های  همانند  هستند. 
خدمات می باشد. اثر مثبت نرخ ارز بر درامد مالیات بر کاالها و خدمات ناشی از وجود تعرفه برای کاالهای صادراتی 
در کشورمورد مطالعه است که صادرات را کمی محدود و به جای آن واردات را افزایش می دهد و به تبع آن مالیات 
افزایش می یابد. به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز واقعی، قیمت نسبی کاالهای قابل تجارت افزایش مـی یابـد. در 
نتیجه، درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات کاالهای غیر قابل تجارت، با توجـه بـه مصرف بیشتر آنها در داخل کشور 
)بـه دلیـل کـاهش قیمـت نـسبی آنهـا( افـزایش می یابد. در این حالت، به طور همزمان درآمد مالیات بر تجـارت 
کاالهـا و خـدمات قابل تجارت کم می شود. با توجه به اثر مثبت نرخ ارز بر درآمد مالیات بر کاالهـا و خـدمات می توان 
گفت که این اثر از نوع اول می باشد.تاثیر شاخص درجه باز بودن اقتصادی بر  درآمد مالیاتی بر کاالها و خدمات منفی 
و معنی دار می باشد. سهم بزرگی از درآمدهای مالیاتی، مالیات بـر کاالهـا و خـدمات اسـت. ایـن کاالها شامل کاالهای 
قابل تجارت، از جمله کاالهای وارداتـی و کاالهـای غیـر قابـل تجارت با فرض جانشینی کامل کاالهای تولید شده در 
کشور اسـت. بـا آزاد سـازی تجاری و در نتیجه کاهش تعرفه ها، قیمت های داخلی کاالها کاهش می یابد. در این حالت، 
دولت قادر به جبران کاهش درآمدهای مالیاتی با اصالح مالیات غیر مستقیم بر کاالها و خدمات است. وصول مالیات 
کاالها و خدمات از نظر اجرائی سخت تـر از وصول مالیات بر تجارت است. همچنین، همواره عالوه بـر کاالهـای قابـل 
تجـارت، کاالهای غیر قابل تجارت نیز در اقتـصاد وجـود دارد. بـا کـاهش نـرخ هـای تعرفـه، مصرف کنندگان با توجه 
به کاهش نسبی قیمت کاالهای وارداتی، به تغییر مصرف از کاالهای غیر قابل تجارت داخلی به کاالهای وارداتی روی 
می آورند. این امر، کاهش درآمد ناشی از مالیات کاالهای غیر قابل تجارت و افـزایش درآمـد ناشـی از مالیـات کاالهای 
وارداتی را در پی خواهـد داشـت. بنابراین براساس نتایج تحقیق حاضر تاثیر کاهش درآمد ناشی از مالیات کاالهای غیر 
قابل تجارت، بیشتر از افزایش درآمـد ناشـی از مالیـات کاالهای وارداتی بر درآمد مالیات بر کاالهـا و خـدمات است.
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:)LPIT(4. مدل چهارم، متغیر وابسته:  لگاریتم درآمد مالیات بر درآمد شخصی
در نهایت در مدل چهارم نیز همه متغییرها به جز متغیر نرخ تورم )در سطح اطمینان 95 درصد( دارای اثر معنی 
داری بر متغیر وابسته این مدل )مالیات بر درآمد شخصی( هستند. همانند مدل های قبلی، باالترین تاثیر را بر متغیر 
وابسته، متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی دارد که این اثر مثبت و معنی دار می باشد. افزایش تولید ناخالص داخلی 
به منزله افزایش درآمد و به تبع آن افزایش درآمد مالیات بر درآمد شخصی می شود.دومین متغیری که بیشترین 
تاثیر را بر متغیر وابسته دارد نرخ ارز می باشد که دارای تاثیر مثبت بر درآمد مالیات بر درآمد شخصی است؛ افزایش 
نرخ ارز واقعی باعث افزایش قیمت کاالهای مصرفی نهـایی، کـاهش نرخ بهره-ی حقیقی و افزایش سود کارخانه ها 
و  نهـاده هـا  از  استفاده  با  تولیدی  تولید کاالهای  واقعی،  ارز  نرخ  افـزایش  بـا  بر سود می شـود. همچنین  مالیات  و 
کاالهـای سـرمایه ای خارجی نیز افزایش می یابد. در نتیجه، سرمایه-گذاری های جدید و سـود بنگـاه هـای موجود 
استفاده کننده از این نهاده ها و کاالها و در نتیجه مالیات بر سـود شـرکت هـا کاهش می یابد. همچنین، با افزایش نرخ 
ارز واقعی، دستمزدها در واکنش نسبت بـه افزایش قیمت ها، افزایش می یابد و با توجه بـه چگـونگی تغییـر جـدول 
مالیـات بـر دستمزد یا درآمد اشخاص، درآمد ناشی از مالیات بر درآمد، کاهش یا افزایش خواهد یافت، بنابراین، اثـر 
تغییـر در نـرخ ارز و آزادسازی، بر درآمد مالیاتی نامشخص و در شرایط مختلف، متفاوت است. براساس نتایج این 
تحقیق عواملی که باعث افزایش درآمد مالیات بر درآمد شخصی از طریق افزایش نرخ ارز می شود قوی تر می باشد.

درجه باز بودن اقتصاد نیز دارای تاثیر معنی دار و مثبت بر متغیر مالیات بر درآمد شخصی است. در کشورهای در 
حال توسعه، مالیات بر درآمد و سود، به دلیل ظرفیـت هـای اجرایی محدود، فقط از تولیدکنندگان بزرگ و کارگران 
و کارمندان بخـش عمـومی شرکت های بزرگ اخذ می شود. مالیات بر درآمد و سود عمومـا بـا افـزایش رونـق و رشد 
اقتصادی افزایش می یابد. از این رو، برای بررسی اثر آزادسازی بـر مالیـات بـر درآمد و سود، می توان اثر آزادسازی 
نشان  اقتصادی  رشد  بر  تجارت  اثر  مورد  در  مطرح  نظرات  اغلب  کرد.  بررسی  را  اقتصادی  رشد  و  رونق  بر  تجاری 
دهنـده ی اثـر مثبت تجارت بر رشد اقتصادی است. اثر آزادسازی تجاری بر مالیات بر درآمد و سود به مثبت یا منفـی 
بـودن اثـر آزادسازی بر رشد اقتصادی وابسته است. ولی نکته ی مورد توجه، در افـزایش واردات کاالهـای قابل تجارت 
درکوتاه مدت با آزادسازی تجاری است. در نتیجه، بنگـاه هـا و کـارگران تولید کننده ی این کاالها با کاهش سود و 
دستمزد روبه رو می شوند و مالیات بر سود و درآمد کاهش می یابد. از طرفی دیگر، بنگاه ها و کارگرانی که کاالهـای 
روبه رو  درآمد  و  افزایش سود  با  کاالها،  این  نسبی  قیمت  بودن  بیشتر  دلیل  به  تولید می کنند،  تجارت  قابـل  غیـر 

می شوند. این امر موجب افزایش مالیات بر درآمد و سـود مـی شـود.

ECM 5-3 - نتایج آزمون
نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطا مدل های تحقیق نیز که در جدول )4( ارائه شده نشان می دهد که در مدل 
اول در کوتاه مدت و در هر دوره )سال(   بطور متوسط 63 درصد  تغییرات در درآمد مالیاتی کل، به وسیله تغییرات در 
شاخص درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی و تورم، توضیح داده می شود. همچنین مالحظه می گردد 
که ضریب تصحیح خطای مدل کوچکتر از یک  و از نظر آماری معنی دار می باشد. ، ضریب تصحیح خطای مدل اول 
که برابر با 0/415- می باشد، نشان می دهد در هر دوره حدود 41 درصد از عدم تعادل-های درآمد مالیاتی کل برطرف 
می شود و کمتر از سه دوره الزم است تا خطای تعادل کوتاه مدت تصحیح گردد و مدل به تعادل بلندمدت باز گردد. 

قابل ذکر است آماره F=9.24 دلیلی بر معنی داری کلی رگرسیون می باشد.
در مدل دوم در هر دوره )سال(   بطور متوسط 68 درصد  تغییرات در درآمد مالیات بر تجارت بین الملل، به وسیله 
تغییرات در شاخص درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی و تورم، توضیح داده می شود. همچنین 
مالحظه می گردد که ضریب تصحیح خطای مدل معنی دار می باشد ، ضریب تصحیح خطای مدل دوم که برابر با 
0/687- می باشد، نشان می دهد در هر دوره حدود 68 درصد از عدم تعادل های درآمد مالیات بر تجارت بین الملل 
برطرف می شود و کمتر از دو دوره الزم است تا خطای تعادل کوتاه مدت تصحیح گردد و مدل به تعادل بلندمدت باز 
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5-4- آزمون های تشخیص
در جدول )5( آزمون های تشخیصی مدل  اول ارائه شده است)نتایج آزمون های تشخیصی سه مدل دیگر بصورت 
خروجی نرم افزار در قسمت ضمائم گیوست گردید(. آزمون های تشخیصی مدل اعم از آزمون های خودهمبستگی، 
ناهمسانی واریانس، تورش تصریح و نرمالیتی، همگی )با توجه به آماره F و LM( قابل قبول هستند و بیانگر این نکته 

هستند که هر چهار مدل مشکل خود همبستگی و ناهمسانی واریانس ندارد و مدل نیز درست تصریح شده است. 

ECM جدول شماره)4(: نتایج الگوی تصحیح خطای

جدول)5( آزمون های تشخیصی مدل های تحقیق

ضریب ecmآماره Fمتغیر وابسته مدلمدل

LTTR0/63)0/000( 9/24-0/415اول
LITT0/68)0/000( 9/79-0/687دوم

LGST0/59)0/000( 5/25-0/685سوم

LPIT0/67)0/000( 8/7-0/534چهارم

)TTR( مدل اول، متغیر وابسته: درآمد مالیات کل
آزمون تورش تصریح 

آزمون ناهمسانی آزمون نرمال بودنمدل
واریانس

آزمون خود 
همبستگی

versionآمارهاحتمالآمارهاحتمالآمارهاحتمالآمارهاحتمال

0/4690/5240/9360/1310/1082/580/0284/8LM

0/5260/412--------0/1132/620/0484/23 F

گردد. در مدل سوم نیز در کوتاه مدت و در هر دوره )سال(   بطور متوسط 59 درصد  تغییرات در درآمد مالیاتی بر 
کاالها و خدمات، به وسیله تغییرات در شاخص درجه باز بودن اقتصادو سایر متغیرها، توضیح داده می شود. ضریب 
تصحیح خطای مدل سوم که برابر با 0/685- می باشد، نشان می دهد در هر دوره حدود 68 درصد از عدم تعادل های 
درآمد مالیاتی بر کاالها و خدمات برطرف می شود و کمتر از دو دوره الزم است تا خطای تعادل کوتاه مدت تصحیح 
گردد در نهایت در مدل چهارم نیز در کوتاه مدت و در هر دوره )سال(   بطور متوسط 67 درصد  تغییرات در درآمد 
مالیاتی بر درآمد شخصی، به وسیله تغییرات در شاخص درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی و تورم، 
توضیح داده می شود. ضریب تصحیح خطای مدل چهارم که برابر با 0/534- می باشد، نشان می دهد در هر دوره حدود 
53 درصد از عدم تعادل های درآمد مالیاتی بر کاالها و خدمات برطرف می شود و کمتر از دو دوره الزم است تا خطای 

تعادل کوتاه مدت تصحیح گردد و مدل به تعادل بلندمدت باز گردد



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

724  

در نهایت شکل شماره )1(،  نمودارهای CUSUM و CUSUMQ جهت بررسی ثبات ضرایب در مدل های 
تحقیق آورده شده است.  با توجه به اینکه منحنی های ترسیم شده در هیچ نقطه ای خارج از خطوط مربوط به مقادیر 
ARDL را  بنابراین در سطح 5% می توان عدم وجود شکست ساختاری و ثبات ضرایب مدل های  بحرانی نیست، 

پذیرفت.

6- پیشنهادات سیاستی و مطالعاتی
واقعیت  این  ایران، گویاي  آمارهاي موجود در کشور  و  این تحقیق و مطالعه هاي تجربی  آمده در  نتایج بدست 
است که چالش هایی براي تحقق اهداف آزادسازی تجاری و نقش آن در درآمدهای مالیاتی ایران وجود دارد رشد لذا 
براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان توصیه هاي سیاستی زیر را در جهت رشد سریع تر بهره وري 

کل عوامل مطرح نمود : 
و مستلزم هماهنگی  نیست  تجاری  آثار مثبت  و  اقتصادی  با رشد  همراه  لزوماً  تجاری  آزادسازی  فرایند  اجرای 
اقتصاد داخلی به لحاظ ساختاری، مقررات اقتصادی، سیاست های هماهنگ و ثبات اقتصادی است. بنابراین پیشنهاد 
می شود که در راستای اجرای سیاست آزادسازی تجاری، سیاست های هماهنگ و باثباتی را بخصوص در حوزه تقویت 
درآمدهای مالیاتی داخلی به اجرا گذاشته شود. همچنین در راستاي آزادسازي تجاري و جانشین کردن درآمدهاي 
مالیاتی از دست رفته ناشی از آزادسازي، با اجراي سیاست هایی، مانند آموزش فعاالن در بخش کشاورزي و باال بردن 

CUSUMQ و CUSUM نمودار )1( ترسیم
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مقیاس هاي تولید، می توان سطح بهره وري را در این بخش افزایش داد.  تا در نهایت سیاست هاي حمایتی را در 
این بخش محدود کرد.

1. آزادسازی تجارت بر درآمدهای مالیاتی ایجاد شده از تجارت بین الملل در کشور ایران تاثیر معنی داری و منفی 
دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که سیاست آزاد سازی تجارت به لحاظ نقش منفی آن در درآمدهای مالیاتی ایجاد 
شده از تجارت بین الملل، بصورت تدریجی و همراه با سیاست های مشوق صادرات و بهبود پایه-های مالیاتی صورت 

گیرد تا اثرات مخرب آن بر درآمد مالیاتی دولت در حوزه تجارت خارجی به حداقل کاهش یابد.
2. آزادسازی تجارت بر درآمدهای مالیاتی ایجاد شده بر مصرف کاالها و خدمات در کشور ایران تاثیر معنی داری 
و منفی دارد. همانطور که قبال بحث گردید، بـا آزاد سـازی تجاری و در نتیجه کاهش تعرفه ها، قیمت-های داخلی 
کاالها کاهش می یابد. در این حالت، دولت قادر به جبران کاهش درآمدهای مالیاتی با اصالح مالیات غیر مستقیم بر 
کاالها و خدمات است. وصول مالیات کاالها و خدمات از نظر اجرائی سخت تـر از وصول مالیات بر تجارت است. بنابراین 
پیشنهاد می شود که دولت با بهبود نظام مالیات ستانی خود از کاالها و خدمات داخلی و تسهیل وصول مالیات از این 
کانال، تاثیر منفی آزادسازی تجارت را بر درآمدهای مالیاتی ایجاد شده بر مصرف کاالها و خدمات به حداقل برساند. 
3. آزادسازی تجارت بر درآمدهای مالیاتی ایجاد شده بر درآمد اشخاص در کشور ایران تاثیر معنی داری و مثبتی 
دارد. با آزادسازی تجارت بنگـاه هـا و کـارگران تولید کننده ی کاالهای قابل تجارت با کاهش سود و دستمزد روبه رو 
می شوند و مالیات بر سود و درآمد کاهش می یابد. بنابراین پیشنهاد می شود که دولت با حمایت خود از بنگاه های 
اقتصادی داخلی و کاهش تصدی گری این بنگاه ها، فضای رقابتی را برای آنها ایجاد نماید تا کاهش تعرفه واردات در 
جهت باال بردن ظرفیت های داخلی و صادراتی بنگاه های داخلی عمل نموده و با رشد و سودآوری آنها، درآمد مالیاتی 
دولت نیز افزایش یابد. در نهایت باید توجه داشت که آزادسازی فرصت های تجاری را بسط و توسعه می دهد، هر 
کشوری که بتواند بیشتر و بهتر از این فرصت ها استفاده نماید به تبع آن از منافع تجاری بیشتری بهره مند می شود. 
رشد اقتصادی کشورها و رسیدن به توسعه پایدار در گرو آزاد سازی تجاری، استحکام بخشیدن به پایه های مالیاتی و 
... می باشد. پیشنهاد می شود که در اجرای سیاست آزادسازی تجاری به منافع بلند مدت توجه بیشتری شود زیرا در 

کوتاه مدت ممکن است اثرات مخربی را بر اقتصاد داشته باشد. 
همچنین پیشنهادات مطالعاتی زیر نیز برای مطالعات آتی پیشنهاد می شود:

بررسی آثار آزاد سازی تجاری بر پایه های مالیاتی کشور ایران
بررسی نقش پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر بهبود نظام مالیاتی
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نتایج آزمونهای مانایی
ADF آزمون

TTR
Null Hypothesis: TTR has a unit root

Exogenous: Constant

)Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=9

t-Statistic*.Prob  

Augmented Dickey-Fuller test statistic-0.4645130.8878 

:Test critical valueslevel 1%-3.600987

level 5%-2.935001

level 10%-2.605836

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

)Dependent Variable: D)TTR

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:27

Sample )adjusted(: 1351 1391

Included observations: 41 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)TTR)-1-0.0248760.053553-0.4645130.6449

C0.4828880.9351280.5163870.6085

R-squared0.005502Mean dependent var    0.048757

Adjusted R-squared-0.019998S.D. dependent var    0.200257

S.E. of regression0.202250Akaike info criterion    -0.311079

Sum squared resid1.595290Schwarz criterion    -0.227490

Log likelihood8.377110.Hannan-Quinn criter    -0.280640
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ITT

F-statistic0.215772Durbin-Watson stat    1.670064

)Prob)F-statistic0.644863

Null Hypothesis: ITT has a unit root

Exogenous: Constant
)Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=9

t-Statistic*.Prob  

Augmented Dickey-Fuller test statistic-1.3111380.6154 

:Test critical valueslevel 1%-3.600987

level 5%-2.935001

level 10%-2.605836

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

)Dependent Variable: D)ITT

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:28

Sample )adjusted(: 1351 1391

Included observations: 41 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)ITT)-1-0.0968790.073889-1.3111380.1975
C1.6169551.2132821.3327120.1904
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GST

R-squared0.042218Mean dependent var    0.027202
Adjusted R-squared0.017660S.D. dependent var    0.281587
S.E. of regression0.279089Akaike info criterion    0.332981
Sum squared resid3.037745Schwarz criterion    0.416570
Log likelihood-4.826120.Hannan-Quinn criter    0.363420
F-statistic1.719083Durbin-Watson stat    1.605162

)Prob)F-statistic0.197479

Null Hypothesis: GST has a unit root

Exogenous: Constant
)Lag Length: 3 )Automatic - based on SIC, maxlag=9

t-Statistic*.Prob  

Augmented Dickey-Fuller test statistic-0.8882170.7812 

:Test critical valueslevel 1%-3.615588

level 5%-2.941145

level 10%-2.609066

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

)Dependent Variable: D)GST

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:29

Sample )adjusted(: 1354 1391

Included observations: 38 after adjustments
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PIT

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)GST)-1-0.0910880.102552-0.8882170.3809
))D)GST)-10.3235920.1521252.1271400.0410
))D)GST)-20.0822080.1619360.5076620.6151
))D)GST)-3-0.4771250.160203-2.9782500.0054

C1.4697461.6018670.9175210.3655

R-squared0.390060Mean dependent var    0.042021
Adjusted R-squared0.316128S.D. dependent var    0.398646
S.E. of regression0.329667Akaike info criterion    0.740611
Sum squared resid3.586448Schwarz criterion    0.956083
Log likelihood-9.071610.Hannan-Quinn criter    0.817274
F-statistic5.275927Durbin-Watson stat    1.892266

)Prob)F-statistic0.002131

Null Hypothesis: PIT has a unit root

Exogenous: Constant
)Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=9

t-Statistic*.Prob  

Augmented Dickey-Fuller test statistic-0.6140460.8564 

:Test critical valueslevel 1%-3.600987

level 5%-2.935001

level 10%-2.605836

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*
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RER

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

)Dependent Variable: D)PIT

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:29

Sample )adjusted(: 1351 1391

Included observations: 41 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)PIT)-1-0.0259180.042209-0.6140460.5428
C0.4558560.6666350.6838170.4981

R-squared0.009575Mean dependent var    0.046746
Adjusted R-squared-0.015820S.D. dependent var    0.143319
S.E. of regression0.144448Akaike info criterion    -0.984239
Sum squared resid0.813748Schwarz criterion    -0.900650
Log likelihood22.17690.Hannan-Quinn criter    -0.953801
F-statistic0.377053Durbin-Watson stat    1.618139

)Prob)F-statistic0.542750

Null Hypothesis: RER has a unit root

Exogenous: Constant
)Lag Length: 1 )Automatic - based on SIC, maxlag=9

t-Statistic*.Prob  

Augmented Dickey-Fuller test statistic-1.7080850.4196 
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:Test critical valueslevel 1%-3.605593

level 5%-2.936942

level 10%-2.606857

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

)Dependent Variable: D)RER

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:30

Sample )adjusted(: 1352 1391

Included observations: 40 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)RER)-1-0.0698830.040913-1.7080850.0960
))D)RER)-10.4270770.1447742.9499680.0055

C0.6333210.3679951.7210070.0936

R-squared0.227380Mean dependent var    0.009407
Adjusted R-squared0.185617S.D. dependent var    0.146276
S.E. of regression0.132004Akaike info criterion    -1.139934
Sum squared resid0.644725Schwarz criterion    -1.013268
Log likelihood25.79867.Hannan-Quinn criter    -1.094135
F-statistic5.444498Durbin-Watson stat    2.020853

)Prob)F-statistic0.008460
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GDP

Null Hypothesis: GDP has a unit root

Exogenous: Constant
)Lag Length: 2 )Automatic - based on SIC, maxlag=9

t-Statistic*.Prob  

Augmented Dickey-Fuller test statistic-0.4286220.8942 

:Test critical valueslevel 1%-3.610453

level 5%-2.938987

level 10%-2.607932

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

)Dependent Variable: D)GDP

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:30

Sample )adjusted(: 1353 1391

Included observations: 39 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)GDP)-1-0.0203880.047567-0.4286220.6708
))D)GDP)-10.3952000.1739472.2719580.0293
))D)GDP)-2-0.1219210.173393-0.7031490.4866

C0.4378470.9899270.4423020.6610

R-squared0.128764Mean dependent var    0.018556
Adjusted R-squared0.054086S.D. dependent var    0.085193
S.E. of regression0.082857Akaike info criterion    -2.046483
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OPEN

Sum squared resid0.240286Schwarz criterion    -1.875861
Log likelihood43.90641.Hannan-Quinn criter    -1.985265
F-statistic1.724263Durbin-Watson stat    1.984781

)Prob)F-statistic0.179895

Null Hypothesis: OPEN has a unit root

Exogenous: Constant
)Lag Length: 0 )Automatic - based on SIC, maxlag=9

t-Statistic*.Prob  

Augmented Dickey-Fuller test statistic-1.5009470.5232 

:Test critical valueslevel 1%-3.600987

level 5%-2.935001

level 10%-2.605836

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

)Dependent Variable: D)OPEN

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:30

Sample )adjusted(: 1351 1391

Included observations: 41 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob
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INF

)OPEN)-1-0.0217700.014504-1.5009470.1414
C0.1647900.0432733.8081420.0005

R-squared0.054611Mean dependent var    0.197713
Adjusted R-squared0.030370S.D. dependent var    0.242559
S.E. of regression0.238847Akaike info criterion    0.021566
Sum squared resid2.224873Schwarz criterion    0.105155
Log likelihood1.557903.Hannan-Quinn criter    0.052004
F-statistic2.252842Durbin-Watson stat    1.575563

)Prob)F-statistic0.141423

Null Hypothesis: INF has a unit root

Exogenous: Constant
)Lag Length: 1 )Automatic - based on SIC, maxlag=9

t-Statistic*.Prob  

Augmented Dickey-Fuller test statistic-4.8685120.0003 

:Test critical valueslevel 1%-3.605593

level 5%-2.936942

level 10%-2.606857

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

)Dependent Variable: D)INF

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:31

Sample )adjusted(: 1352 1391
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PP آزمون

TTR

Included observations: 40 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)INF)-1-0.7659480.157327-4.8685120.0000
))D)INF)-10.2734440.1460121.8727560.0690

C2.1781770.4430194.9166690.0000

R-squared0.392779Mean dependent var    0.039429
Adjusted R-squared0.359956S.D. dependent var    0.476985
S.E. of regression0.381601Akaike info criterion    0.983157
Sum squared resid5.387920Schwarz criterion    1.109823
Log likelihood-16.66314.Hannan-Quinn criter    1.028955
F-statistic11.96665Durbin-Watson stat    1.881390

)Prob)F-statistic0.000098

Null Hypothesis: TTR has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 )Newey-West automatic( using Bartlett kernel

Adj. t-Stat*.Prob  

Phillips-Perron test statistic-0.6316190.8523 

:Test critical valueslevel 1%-3.600987

level 5%-2.935001

level 10%-2.605836
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.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

)Residual variance )no correction0.038910 
)HAC corrected variance )Bartlett kernel0.047349 

Phillips-Perron Test Equation

)Dependent Variable: D)TTR

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:31

Sample )adjusted(: 1351 1391

Included observations: 41 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)TTR)-1-0.0248760.053553-0.4645130.6449
C0.4828880.9351280.5163870.6085

R-squared0.005502Mean dependent var    0.048757
Adjusted R-squared-0.019998S.D. dependent var    0.200257
S.E. of regression0.202250Akaike info criterion    -0.311079
Sum squared resid1.595290Schwarz criterion    -0.227490
Log likelihood8.377110.Hannan-Quinn criter    -0.280640
F-statistic0.215772Durbin-Watson stat    1.670064

)Prob)F-statistic0.644863



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

739  

ITT

Null Hypothesis: ITT has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 )Newey-West automatic( using Bartlett kernel

Adj. t-Stat*.Prob  

Phillips-Perron test statistic-1.4620560.5425 

:Test critical valueslevel 1%-3.600987

level 5%-2.935001

level 10%-2.605836

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

)Residual variance )no correction0.074091 
)HAC corrected variance )Bartlett kernel0.088452 

Phillips-Perron Test Equation

)Dependent Variable: D)ITT

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:32

Sample )adjusted(: 1351 1391

Included observations: 41 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob
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GST

)ITT)-1-0.0968790.073889-1.3111380.1975
C1.6169551.2132821.3327120.1904

R-squared0.042218Mean dependent var    0.027202
Adjusted R-squared0.017660S.D. dependent var    0.281587
S.E. of regression0.279089Akaike info criterion    0.332981
Sum squared resid3.037745Schwarz criterion    0.416570
Log likelihood-4.826120.Hannan-Quinn criter    0.363420
F-statistic1.719083Durbin-Watson stat    1.605162

)Prob)F-statistic0.197479

Null Hypothesis: GST has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 7 )Newey-West automatic( using Bartlett kernel

Adj. t-Stat*.Prob  

Phillips-Perron test statistic-1.3193140.6116 

:Test critical valueslevel 1%-3.600987

level 5%-2.935001

level 10%-2.605836

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

)Residual variance )no correction0.136917 
)HAC corrected variance )Bartlett kernel0.118644 
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PIT

Phillips-Perron Test Equation

)Dependent Variable: D)GST

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:46

Sample )adjusted(: 1351 1391

Included observations: 41 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)GST)-1-0.1274110.087217-1.4608480.1521
C2.0381481.3648781.4932820.1434

R-squared0.051881Mean dependent var    0.046149
Adjusted R-squared0.027570S.D. dependent var    0.384732
S.E. of regression0.379391Akaike info criterion    0.947054
Sum squared resid5.613578Schwarz criterion    1.030643
Log likelihood-17.41461.Hannan-Quinn criter    0.977493
F-statistic2.134077Durbin-Watson stat    1.285565

)Prob)F-statistic0.152067

Null Hypothesis: PIT has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 3 )Newey-West automatic( using Bartlett kernel

Adj. t-Stat*.Prob  

Phillips-Perron test statistic-0.6408870.8501 

:Test critical valueslevel 1%-3.600987
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level 5%-2.935001

level 10%-2.605836

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

)Residual variance )no correction0.019848 
)HAC corrected variance )Bartlett kernel0.020857 

Phillips-Perron Test Equation

)Dependent Variable: D)PIT

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:47

Sample )adjusted(: 1351 1391

Included observations: 41 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)PIT)-1-0.0259180.042209-0.6140460.5428
C0.4558560.6666350.6838170.4981

R-squared0.009575Mean dependent var    0.046746
Adjusted R-squared-0.015820S.D. dependent var    0.143319
S.E. of regression0.144448Akaike info criterion    -0.984239
Sum squared resid0.813748Schwarz criterion    -0.900650
Log likelihood22.17690.Hannan-Quinn criter    -0.953801
F-statistic0.377053Durbin-Watson stat    1.618139

)Prob)F-statistic0.542750
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RER

Null Hypothesis: RER has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 3 )Newey-West automatic( using Bartlett kernel

Adj. t-Stat*.Prob  

Phillips-Perron test statistic-1.4424300.5522 

:Test critical valueslevel 1%-3.600987

level 5%-2.935001

level 10%-2.605836

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

)Residual variance )no correction0.019690 
)HAC corrected variance )Bartlett kernel0.035863 

Phillips-Perron Test Equation

)Dependent Variable: D)RER

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:47

Sample )adjusted(: 1351 1391

Included observations: 41 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob
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GDP

)RER)-1-0.0535940.043479-1.2326360.2251
C0.4882900.3904581.2505560.2185

R-squared0.037498Mean dependent var    0.007795
Adjusted R-squared0.012818S.D. dependent var    0.144804
S.E. of regression0.143873Akaike info criterion    -0.992218
Sum squared resid0.807281Schwarz criterion    -0.908629
Log likelihood22.34046.Hannan-Quinn criter    -0.961779
F-statistic1.519391Durbin-Watson stat    1.162681

)Prob)F-statistic0.225091

Null Hypothesis: GDP has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 )Newey-West automatic( using Bartlett kernel

Adj. t-Stat*.Prob  

Phillips-Perron test statistic-0.3224430.9126 

:Test critical valueslevel 1%-3.600987

level 5%-2.935001

level 10%-2.605836

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

)Residual variance )no correction0.007159 
)HAC corrected variance )Bartlett kernel0.007159 
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OPEN

Phillips-Perron Test Equation

)Dependent Variable: D)GDP

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:47

Sample )adjusted(: 1351 1391

Included observations: 41 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)GDP)-1-0.0141870.043998-0.3224430.7488
C0.3188280.9169480.3477050.7299

R-squared0.002659Mean dependent var    0.023197
Adjusted R-squared-0.022914S.D. dependent var    0.085776
S.E. of regression0.086753Akaike info criterion    -2.003946
Sum squared resid0.293519Schwarz criterion    -1.920357
Log likelihood43.08089.Hannan-Quinn criter    -1.973507
F-statistic0.103969Durbin-Watson stat    1.252716

)Prob)F-statistic0.748840

Null Hypothesis: OPEN has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 5 )Newey-West automatic( using Bartlett kernel

Adj. t-Stat*.Prob  

Phillips-Perron test statistic-1.6265320.4602 

:Test critical valueslevel 1%-3.600987



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

746  

level 5%-2.935001

level 10%-2.605836

.MacKinnon )1996( one-sided p-values*

)Residual variance )no correction0.054265 
)HAC corrected variance )Bartlett kernel0.042381 

Phillips-Perron Test Equation

)Dependent Variable: D)OPEN

Method: Least Squares

Date: 12/03/16   Time: 17:48

Sample )adjusted(: 1351 1391

Included observations: 41 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errort-Statistic  .Prob

)OPEN)-1-0.0217700.014504-1.5009470.1414
C0.1647900.0432733.8081420.0005

R-squared0.054611Mean dependent var    0.197713
Adjusted R-squared0.030370S.D. dependent var    0.242559
S.E. of regression0.238847Akaike info criterion    0.021566
Sum squared resid2.224873Schwarz criterion    0.105155
Log likelihood1.557903.Hannan-Quinn criter    0.052004
F-statistic2.252842Durbin-Watson stat    1.575563

)Prob)F-statistic0.141423
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تخمین پویا کوتاه مدت و آزمونهای تشخیصی مدل اول
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تخمین پویا کوتاه مدت و آزمونهای تشخیصی مدل دوم
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تخمین پویا کوتاه مدت و آزمونهای تشخیصی مدل سوم
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تخمین پویا کوتاه مدت و آزمونهای تشخیصی مدل چهارم
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیرگذاری مولفه های کنترل اجتماعی برای کنترل رفتار انحرافی در بین کارکنان 
اداره کل امورمالیاتی استان قزوین است جامعه آماری کارکنان اداره امور مالیاتی استان قزوین می باشد. برای بررسی 
به  مربوط  پژوهش  این  نوآوری  است.  استفاده شده  پیمایش  از روش  انحرافی  رفتار  کنترل  اجتماعی جهت  کنترل 
استفاده از چارچوب نظری تراوس هرشی می باشد. ایشان علت همنوایی افراد با هنجارهاي اجتماعی را پیوند اجتماعی 
آن ها دانسته است و عنوان می کند پیوند میان فرد و جامعه مهمترین علت همنوایی و از عوامل اصلی کنترل رفتارهاي 
فرد است و ضعف این پیوند یا نبودن آن منجر به کج رفتاري می شود. جامعه آماری کارکنان اداره امور مالیاتی استان 
قزوین می باشد. حجم جامعه برابر با 530 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 222 نفر تعیین و 
روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. در این تحقیق ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده و جهت تعیین روایی 
پرسشنامه از روش روایی محتوا و تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و نتایج 
آلفای کرونباخ نشان از ضریب .8410 داشت که با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ بزرگ تر از0.7 است، می توان 
نتیجه گرفت که پایایی پرسشنامه تحقیق خوب است. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل اطالعات جمع آوری شده 
اعتقاد،  جمله  از  اجتماعی  کنترل  های  مولفه  داد  نشان  تحقیق  نتایج  شد.  استفاده   SPSS، AMOS نرم افزار  از 
وابستگی، تعهد و درگیری شغلی بر بروز رفتارهای انحرافی اثرگذار است و با توجه رابطه معنادار و منفی که بین دو 
متغیر وجود دارد؛ در جامعه مورد بررسی با افزایش و تقویت ابعاد کنترل اجتماعی، بروز رفتارهای انحرافی کاهش 

می یابد.

واژگان کلیدی: کنترل اجتماعی، رفتار انحرافی، کنترل، کجرفتاری.

کنترل رفتار انحرافی
 با استفاده از رویکرد کنترل اجتماعی

)مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان قزوین(
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1- مقدمه
در خصوص شکاف تجربی در سازمان با توجه  به بررسی های میدانی در اداره امور مالیاتی استان قزوین در 

برخی از موارد شواهد نشان از آن دارد که استفاده از اینترنت برای دیدن سایت ها، دانلود شخصی، وب گردی، چک 
کردن حساب بانکی و ایمیل شخصی )از طریق موبایل( وجود دارد. همچنین در مصاحبه با کارکنان مواردی از جمله 
شایعه سازی در سازمان در خصوص تصمیمات مدیریتی، رشوه خواری در سازمان، ایجاد نارضایتی در مشتریان به 
دلیل انجام ندادن امور مربوط به آن ها، ضعف در توجه به مقررات و رویه های سازمانی، ضعف در همکاری مناسب با 
همکاران، ضعف در گزارش دهی به موقع مدیران، استفاده از منابع انسانی برای امور غیر سازمانی، انجام ندادن وظایف 
سازمانی، گزارش دهی دروغ به مدیران، تعلل در انجام وظایف سازمانی درگیری های لفظی، استفاده بیهوده از منابع 
سازمان، تخریب اموال سازمان و همکاران، تهدید سرپرستان و مدیران نیز دیده می شود. این بررسی ها گویای وجود 

رفتارهای انحرافی در اداره امور مالیاتی استان قزوین است. 
در خصوص شکاف تئوریکی، مرتن انحراف و کژرفتاری را ناشی از گسستگی و انفصال بنیادی بین هدف های 
فرهنگی و وسایل نهادی شده جهت نیل بدانها می داند. از این رو انحراف از شخصیت های مریض ناشی نمی شود 
و لذا نه یک مسأله خاص فردی بلکه به عنوان امری اجتماعی و برخاسته از ساخت اجتماعی است. توجه ویژه مرتن 
به فرهنگ ها و جوامعی است که تأکید زاید الوصفی بر ارزش ها و اهداف فرهنگی داشته در مقابل اسباب و وصول به 
آن اهداف کمتر تأکید و مشخص شده است. از این رو به واسطه عدم تناسب بین هدف و وسیله، تشکل ویکپارچگی 
فرهنگی بوجود نیامده حالتی از احساس بی هنجاری یا آنومی در جامعه حاکم است )محسنی تبریزی،1370(. رابرت 
مرتن اعتقاد دارد طبقات پایین جامعه به واسطه دست یابی محدودی که به وسایل مشروع برای رسیدن به اهداف 
فرهنگی دارند، بیشتر مستعد احساس آنومی1 و به تبع آن بروز رفتارهای انحرافی هستند. همین مساله طرح نگاه 
این آرزومندی ها، موفقیت مالی و کسب پرستیژ  انحراف را پیش می کشد. عمده ترین  طبقاتی به مساله جرم و 
اجتماعی هستند. وقتی فرد در دستیابی به این اهداف با وسایل مشروع دچار ناکامی می شود برای رسیدن به این 
اهداف تجویز شده فرهنگی از وسایل نامشروع استفاده می کند و همین مساله بستر بروز انحرافات اجتماعی را پدید 

می آورد، به طوری که می توان گفت: ساختار اجتماعی فشار به سوی انحراف را بر فرد اعمال  می کند.
جان بریتویت هم مانند هرشی علت وجود همنوایی را در جامعه را کنترل رفتار افراد توسط عوامل مختلف می داند، 
اما هرشی شیوه این کنترل را )پیوند( فرد با جامعه می داند در حالی که بریتویت از کنترل افراد توسط جامعه از طریق 
شرمنده سازي متخلف بحث می کند. به نظر وي شرمنده سازي نوعی ابزار عدم تأیید اجتماعی نسبت به رفتاري خاص 
براي تحریک ندامت در شخص خالف کار است. بریتویت از دو نوع شرمنده سازي صحبت می کند: 1( شرمنده سازي 
جدا کننده که طی آن کج رفتار، مجازات، بدنام، طرد و در نتیجه از جامعه همنوایان تبعید می شود و 2( شرمنده سازي 
پیونددهنده که ضمن اعالم درک احساس کج رفتار و نادیده گرفتن تخلف وي و حتی ابراز احترام به او، نوعی احساس 
تقصیر در او ایجاد کرده )فرض شده که( نهایتاً او را از ادامه کج رفتاری بازمی دارد و از بازگشت او به جمع همنوایان 
استقبال می کند. بریتویت مدعی است که در جوامع سنتی- جایی که روابط متقابل اجتماعی قوي تر وجود دارد و 
فردگرایی ضعیف است )مثل ژاپن(- شرمنده سازي پیونددهنده مؤثر است و می تواند مانع کج رفتاري بیشتر شود. نظام 
قضایی ایاالت متحده هم از اوایل سال هاي دهه 1990 مجازات هاي شرمنده ساز را به خصوص در مورد رانندگی در حال 

مستی اعمال کرده است )سلطانی بهرام و احمدي، 1393؛ به نقل از صدیق سروستانی، 1387(.
اداره کل امور  از رویکرد کنترل اجتماعی در بین کارکنان  با استفاده  انحرافی  این پژوهش به کنترل رفتار  در 
مالیاتی استان قزوین پرداخته می شود. تخقیقات پیشین در سایر مقاالت به صورت مجزا به مباحث کنترل اجتماعی 
و رفتار انحرافی پرداخته شده است و در این پژوهش از طریق شناسایی مولفه های کنترل اجتماعی به کنترل رفتار 
این  بود، در  ارائه شده  پردازان  بر اساس نظریه های مختلف که توسط نظریه  انحرافی پرداخته می شود. همچنین 

1( احساس آنومی: به عنوان حالت ذهنی از بی هنجاری تعریف می شود که احساس های بریدن از اجتماع، ناامیدی، جداافتادگی، بیگانگی از نهادهای اجتماعی و 
احساس بی قدرتی را در بر می گیرد )سرول، 1956(
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1) Hershey

پژوهش برای کنترل اجتماعی طبق بررسی به عمل آمده، نزدیک ترین نظریه ای که وجود دارد و نوآوری این 
پژوهش نیز محسوب می شود مربوط به تراوس هرشی می باشد. ایشان علت همنوایی افراد با هنجارهاي اجتماعی را 
پیوند اجتماعی آن ها دانسته است. وي مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه مهمترین علت همنوایی و عوامل اصلی 
کنترل رفتارهاي فرد است و ضعف این پیوند یا نبودن آن موجب اصلی کج رفتاري )متضاد همنوایی( است. با توجه 
به این نظریه رعایت بحث هنجارها در کنترل اجتماعی باعث می شود بروز رفتار انحرافی در این سازمان کاهش یابد.

2-ادبیات موضوع
با توجه به چارچوب نظری پژوهش که از نظریه تراوس هرشی1 )1969( استفاده شده است در ابتدا به تشریح 

دقیق متغییرهای رفتار انحرافی و کنترل اجتماعی پرداخته شود.

2-1-رفتار انحرافی
طبقه بندی های زیادی از رفتارهای انحرافی صورت گرفته است، از جمله آن ها انحراف فردی و انحراف سازمانی 
است. انحراف فردی، انحرافی است که در اعضا متمرکز می شود، مثل رفتار بی ادبانه با همکاران. انحراف سازمانی، 
انحرافی که در سازمان هدایت می شود، مثل مضایقه کردن تالش ها )کولبرت و همکاران،2004(. رفتارهای کاری 
انحرافی در بهبود و تضعیف عملکرد سازمان نقش به سزایی دارد که در صورت بی توجهی به این مهم، می تواند خسارت 
جبران ناپذیری به سازمان و کارکنان وارد کند )کولبرت و همکاران،1989(. مرتن انحراف و کژ رفتاری را ناشی از 
گسستگی و انفصال بنیادی بین هدف های فرهنگی و وسایل نهادی شده جهت نیل بدانها می داند. از این رو انحراف 
از شخصیت های مریض ناشی نمی شود و لذا نه یک مسأله خاص فردی بلکه به عنوان امری اجتماعی و برخاسته از 
ساخت اجتماعی است. توجه ویژه مرتن به فرهنگ ها و جوامعی است که تأکید زاید الوصفی بر ارزش ها و اهداف 
فرهنگی داشته در مقابل اسباب و وصول به آن اهداف کمتر تأکید و مشخص شده است. از این رو، به واسطه عدم 
تناسب بین هدف و وسیله، تشکل ویکپارچگی فرهنگی بوجود نیامده حالتی از احساس بی هنجاری یا آنومی در جامعه 

حاکم است )محسنی تبریزی،1370(.
به زعم دورکیم کژرفتاری و بزهکاری یک واقعیت اجتماعی است و از این رو به هنجار است و نه نا بهنجار. اما این 
امر در هر وضعیت اجتماعی درست نیست. جنایت در واقع تعیین کننده مرزهای وجدان اجتماعی و اخالق جمعی 
است.  بدین گونه جنایت با وجدان جمعی بستگی دارد. اگر وجدان جمعی دگرگون شود و تحول یابد مفهوم جنایت 
و بزهکاری نیز دگرگون می شود. در مواردی دارای پیامدهای مناسب برای تحوالت اجتماعی است. به نظر دورکیم 
بزهکاری همیشه و در هر شرایطی آسیب شناسانه نیست بلکه در مواردی پیامدهای مناسب برای تحوالت اجتماعی 
دربردارد و آن در صورتی است که نظام اجتماعی و وجدان جمعی آسیب شناسانه بوده و دگرگونی در آن ضروری 

باشد )محسنی تبریزی ،1370(. به طور کلی سه نوع کجروی در آثار دورکیم می توان یافت.
1- کژرفتاری زیستی و روانی: که تنها نوع کژرفتاری در اجتماع کامل و بی عیب و نقص است. این نوع کژرفتاری 

نمونه کردار فرد بیمار در جامعه سالم است )جامعه سالم - فرد بیمار( .
2- کژرفتاری انقالبی: که برای دگرگونی وضع نابسامان اجتماعی پدید می آید )جامعه بیمار- فردسالم(.

3- کژرفتاری چوله: که نمایانگر کردار افرادی است که هم تربیت اجتماعی مناسب نیافته اند و هم در جامعه 
بیمار زندگی می کنند )جامعه بیمار- فرد بیمار(. این نوع کژرفتاری یا از خودپرستی یا از بی هنجاری سرچشمه می 
گیرد و از این رو کژرفتاری خودخواهانه و کجرفتار بی هنجار نامیده می شود. بدین ترتیب اگر جامعه سالم باشد دو 

نوع رفتار در آن دیده می شود:
در ادامه و در جدول )1( به عملیاتی سازی متغیر کج رفتاری در تحقیقات پیشین پرداخته می شود.
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1) Lim
2) Cyberloafing
3) Neuman & barron

4) Aggression
5) Jelinek R
6) Malice

جدول)1(: متغییرهای رفتار انحرافی

شاخصمولفهبعدمنبع

طفره روی اینترنتی2لیم1)2002(

برای . 1 اینترنت  از  استفاده 
دیدن سایت ها

برای . 2 اینترنت  از  استفاده 
دانلود شخصی

برای . 3 اینترنت  از  استفاده 
چك کردن حساب بانکی

برای . 4 اینترنت  از  استفاده 
چك کردن ایمیل شخصی

برای . 5 اینترنت  از  استفاده 
وب گردی.

ها . 1 سایت  هدف  با  کردن  باز 
توسط افراد

دانلود توسط اعضای سازمان. 2

طریق . 3 از  ها  حساب  بررسی 
اینترنت

محل . 4 در  ایمیل  کردن  چك 
کار

بازدید از سایت بدون هدف.. 5

پرخاشگری4نیومن و بارون3

درگیری لفظی و فیزیکی. 1

ضربه زدن به سازمان. 2

منابع . 3 از  بیهوده  استفاده 
سازمان

به . 4 رسانی  اطالع  عدم 
همکاران

و . 1 کارکنان  بین  درگیری 
مدیران

منابع . 2 از  بیهوده  استفاده 
و  تخریب  برای  سازمان 

ضربه زدن به سازمان

به . 3 رسانی  اطالع  عدم 
تخریب  دلیل  به  همکاران 

آن ها در سازمان

و . 4 ها  طرح  از  دفاع  عدم 
معقول همکاران  ایده های 
ایده های  و مسخره کردن 

آنان

کینه توزی6جیلینك5)2006(

اموال . 1 عمدی  تخریب 
سازمان

اموال . 2 عمدی  تخریب 
همکاران

تهدید سرپرستان و مدیران. 3

به . 4 خصمانه  اعتراض 
همکاران

اموال . 1 کردن  نابود  عمد  به 
سازمان

وسایل . 2 و  اموال  تخریب 
شخصی همکاران

تهدید سرپرستان و مدیران به . 3
انجام رفتارهای مخرب

و . 4 همکاران  با  توزی  کینه 
اعتراض خصمانه به آن ها.
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1) Gholipour
2) Resistance
3) Robinson

4) Defiance
5) Avoidance

شاخصمولفهبعدمنبع

مقاومت در برابر اقتدار2قلی پور1)2009(

سازمان . 1 در  سازی  شایعه 
تصمیمات  درخصوص 

مدیریتی

رشوه خواری در سازمان. 2

در . 3 نارضایتی  ایجاد 
انجام  دلیل  به  مشتریان 

ندادن امور مربوط به آنها.

مورد . 1 در  سازی  شایعه 
در  مدیریتی  تصمیمات 

سازمان

قبال . 2 در  مژدگانی  تقاضای 
انجام وظایف سازمامی

تاخیر در انجام امور مربوط به . 3
مشتریان)ارباب رجوع(

لجبازی و خونسردی4رابینسون3)1995(

و . 1 مقرارت  به  توجه  عدم 
رویه های سازمانی

با . 2 مناسب  همکاری  عدم 
همکاران

عدم گزارش دهی به موقع . 3
مدیران

انسانی . 4 منابع  از  استفده 
برای امور غیر سازمانی

زیر پاگذاشتن مقررات و رویه . 1
های سازمان

های . 2 سیاست  با  مخالفت 
سازمان

بدخلقی با مشتریان. 3

انتقال اسرار سازمان به بیرون . 4
از سازمان

سازمان . 5 بودجه  از  استفاده 
برای امور غیر سازمانی

اجتناب از کار5قلی پور)2009(

وظایف . 1 ندادن  انجام 
سازمانی

به . 2 دروغ  دهی  گزارش 
مدیران

وظایف . 3 انجام  در  تعلل 
سازمانی

با . 4 مناسب  همکاری  عدم 
همکاران

انداختن . 1 گوش  پشت 
و  سازمانی  وظایف 
موقع  به  انجام  عدم 

آن ها

اطالعات . 2 دادن 
نادرست به مدیران

تاخیر در انجام وظایف . 3
خود

تخریب همکاران. 4
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1) Robinson, S.L. & R.J. Bennett

شاخصمولفهبعدمنبع

)1
99

5(
 1 ت

و بن
ن 

سو
ابين

ر

انحراف دارایی-

خرابکاری تعمدی . 1
تجهیزات

بی دقتی در استفاده از . 2
تجهیزات

دزدی از سازمان. 3

دروغگویی در مورد . 4
ساعات کاری

انحراف از تولید-

ترک محل کار زودتر . 1
از ساعت کاری

کم کاری تعمدی. 2

مرخصی گرفتن غیر . 3
ضرور

اتالف منابع. 4

انحراف سیاسی-

باند بازی. 1

شایعه پراکنی. 2

سرزنش همکاران. 3

شکایت غیرضرور. 4

2-2-کنترل اجتماعی
طبق بررسی های صورت گرفته در خصوص رفتار انحرافی، از جمله مباحثی که می توان برای جلوگیری از بروز رفتار 

انحرافی مطرح کرد، بحث کنترل اجتماعی می باشد.
بر اساس نظریه کنترل، همه مردم در موقعیت هاي مختلف، مستعد نظم گریزي و انجام رفتارهاي منحرفانه هستند، 
اما آنچه باعث می شود همه مردم دست به رفتارهاي انحرافی نزنند، وجود نوعی کنترل است. این کنترل ها یا شخصی 

هستند، یا اجتماعی.
کنترل شخصی: مربوط به توانایی هاي درونی فرد براي نظارت بر خود هستند، مانند خودانگاره، خود پنداره و خود 

ادراکی.
کنترل اجتماعی: مربوط به توانایی هاي بیرونی براي نظارت بر فرد هستند، مانند حمایت خانواده، انتظارات دوستان 

و نظارت پلیس. 
کنترل اجتماعی یکی از اشکال فشار اجتماعی است که به دو وجه متفاوت صورتپذیر است:

الف( ممکن است از طریق اعمال اجبار اجتماعی و با کاربرد وسایل گوناگونی نظیر مجازاتهاي حقوقی و تنبیه به خاطر 
ارتکاب جرائم، افراد را به پذیرش شیوه های زندگی و مدل های رفتاری محیط وادارند؛
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ب( یا از طریق اقناع و با رسوخ به عمق اعتقادی و دگرگونسازي جهانبینی افراد و با تأثیر بر عقیده و اندیشهاعضاي 
جامعه یا گروه، هر عضو را نه تنها به هنجارها و ارزشهاي مقبول خود معتقد سازد، بلکه وي را به رعایت آن ها وادار 
کند و نگاهبان آن ها نیز بگرداند. کنترلهاي اجتماعی از نظر هدفی که در جامعه دارند، به دو دستة رسمی و غیررسمی 

تقسیم میشوند:
 کنترل رسمی: کنترل رسمی بر عنصر حقوقی و قانونی کنترل اجتماعی مبتنی است. قوانینی وجود دارند که راهنماي 
رفتارهاي اعضاي جامعهاند و گروههایی هستند که شغلشان اعمال این قوانین و مقررات است. نه تنها قوانین بخشی 
از کنترلهاي رسمی هستند بلکه مؤسسهها و سازمانهایی مانند مدرسه، اداره و ... وجود دارند که معیارها و مقرراتی 
براي کنترل اجتماعی دارند. کنترل رسمی شامل سه نوع کنترل می شود: کنترل رفتارها )از طریق قوانین و مقرارت 
در محیط کار انجام می شود که باید عادالنه باشد(، کنترل ورودی ها )انتخاب، آموزش و جامعه پذیری افراد( و کنترل 
خروجی ها )از طریق هدف گذاری، مدیریت بر مبنای هدف و مدیریت کیفیت جامع(. ) سلمانی و رادمند، 1387به 

نقل از اولسون و همکاران،2006(.
کنترل غیررسمی: این شکل از کنترل اجتماعی در عرصة رویارویی اجتماعی اعضاي جامعه در خانواده، مدرسه، محل 
کار، و ... تحقق مییابد. افرادي که برخالف هنجارهاي سنتی و معیارهاي خانوادگی و اجتماعی رفتار کنند، از سوي 
دیگران براي همنوایی با هنجارهاي اجتماعی تحت فشار قرار میگیرند. در جوامع جدید، کنترل رسمی و در جوامع 
سنتی بیشتر کنترل، غیررسمی است )گولدو کولب، 1385( . کنترل غیررسمی که شامل هنجارها می شود که ممکن 
است اثر قوی تری برانحراف کارکنان داشته باشد. این هنجارها می تواند جو مثبت سازمانی ایجاد کند و از این طریق 
احتمال بروز رفتارهای انحرافی را را کاهش دهد )البته کنترل های غیر رسمی از کنترل مدیر خارج هستند و مدیر 
فقط می تواند روی آن ها اثر بگذار(. )سلمانی و رادمند، 1387به نقل از اولسون و همکاران،2006(. در نهایت کنترل 
اجتماعی به سازوکارهایی اطالق می شود که جامعه یا سازمان برای واداشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری از 

ناسازگاری به کار می برد، و کنترل اجتماعی مربوط به توانایی های بیرونی برای نظارت بر فرد هستند.
با توجه به تئوری های ذکر شده فوق در خصوص کنترل اجتماعی در پژوهش حاضر برای عملیاتی سازی کنترل 

اجتماعی از مولفه های جدول )2( استفاده می شود. 

چارچوب نظری: با توجه به چارچوب نظری تراوس هرشی چهار جزء اصلی پیوند شخص با جامعه را که مانع کج رفتاري 
می شود وابستگی، تعهد، درگیری، اعتقاد است و علت همنوایی افراد با هنجارهاي اجتماعی را پیوند اجتماعی آن ها 
دانسته، مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه مهمترین علت همنوایی و عوامل اصلی کنترل رفتارهاي فرد است 
و ضعف این پیوند یا نبودن آن موجب اصلی کج رفتاري است، و با توجه به بررسی های به عمل آمده از پیشینه های 
این تحقیق و تعاریف عملیاتی که از جداول )1( و )2( استخراج گردیده است، در این پژوهش مدل مفهومی زیر ارائه 

می گردد.

جدول)2(: مولفه های کنترل اجتماعی

شاخص مولفه منبع

ــه اصــول  ــدی ب ــاه، پایبن ــت آســایش و رف ــوق دیگــران، رعای ــت حق ــف وعــده نکــردن، رعای ــه عهــد، خل ــای ب وف
ــی،1394( ــی )حســینی قم ــی اصــول اخالق ــاض برخ ــی، اغم اخالق اعتقاد

سلطانی بهرام 
و احمدی 
)1393(

درک ماموریــت کلــی ســازمان، دریافــت بازخــورد عملکــرد اعضــاء، فراهــم کــردن ابــزار و آمــوزش بــرای موفقیــت 
)پرسشنامه  مدل تمکین( وابستگی

احســاس تعلــق بــه ســازمان، وفــاداری بــه ســازمان در شــرایط ســخت مالــی، احســاس مفیــد بــودن بــرای ســازمان، 
)Susan J.Lins انجــام کارهایــی بیشــتر از وظایــف شــغلی خــود )پرسشــنامه تعهــد ســازمانی تعهد

 Kanungo’s ,1982;Goulet andزندگی کردن با شغل، میزان رابطه با شغل، درگیری با شغل )پرسشنامه
)  Singh درگیری
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با توجه به مدل مفهومی فوق فرضیه های تحقیق به صورت زیر تدوین شده است. 
• فرضیه اول: اعتقاد در بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قزوین بر بروز رفتار انحرافی تاثیر دارد.

• فرضیه دوم: ایجاد تعلق خاطر در بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قزوین  بر بروز رفتار انحرافی تاثیر دارد.
• فرضیه سوم: تعهد شغلی در بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قزوین بر بروز رفتار انحرافی تاثیر دارد.

• فرضیه چهارم: درگیری شغلی بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قزوین  بر بروز رفتار انحرافی تاثیر دارد.

3-روش تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هدف توصیفی و از نوع تحقیقات کاربردی است. برای بررسی کنترل اجتماعی جهت کنترل 
رفتار انحرافی از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری کارکنان اداره امور مالیاتی استان قزوین می باشد. 
حجم جامعه برابر با 530 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 222 نفر تعیین و روش نمونه گیری 
تصادفی ساده استفاده شد. در این تحقیق ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده و جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش 
روایی محتوا و تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و نتایج آلفای کرونباخ 
نشان از ضریب .8410 داشت که با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ بزرگ تر از0.7 است، می توان نتیجه گرفت 
که پایایی پرسشنامه تحقیق خوب است. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل اطالعات جمع آوری شده از نرم افزار 

SPSS، AMOS استفاده شد. بطور کلی مراحل انجام پژوهش به شرح زیر می باشد.

شکل)1(: مدل مفهومی پژوهش
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4-یافته های تحقیق
بر اساس نتایج آزمون بارتلت و KMO می توان از مناسب بودن حجم نمونه جهت انجام تحلیل عاملی اطمینان 
حاصل کرد. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی )CFA( و نرم افزار AMOS معناداری وزن رگرسیونی 
)بار عاملی( سازه های مختلف پرسش نامه در پیش بینی گویه های مربوطه، بررسی شده تا از برازندگی مدل های 
اندازه گیری و قابل قبول بودن نشان گرهای آن ها در اندازه گیری سازه ها اطمینان حاصل شود. سپس هریک از مدل 
های اندازه گیری به طور جداگانه بررسی شدند و سپس مدل اندازه گیری کلی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 

تحلیل عاملی تأییدی برای گویه های پرسشنامه در شکل )3 و 4( ارائه شده است. 

شکل)2(: مراحل انجام پژوهش
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شکل)3(: خروجی مدل اندازه گیری برای متغیر رفتار انحرافی

شکل)4(: خروجی مدل اندازه گیری برای متغیر کنترل اجتماعی
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در مدل تحلیل عاملی برازش یافته بار عاملی تمامی گویه ها در سطح 0/95 معنادار است. بنابراین هیچ کدام از گویه 
های پرسش نامه حذف نشدند. مبنای معناداری گویه ها این است که سطح معناداری برای آن ها زیر 0/05 باشد.

 همچنین شاخص های برازش مدل CFA به همراه مقادیر مطلوب آن ها در جدول )3( و)4( مربوط به متغیر کنترل 
اجتماعی و رفتار انحرافی ارائه شده است. این شاخص ها نشان از برازش مطلوب مدل های اندازه گیری داشته و 

معناداری بارهای عاملی هر متغیر مشاهده شده به متغیر مکنون مربوطه را مورد تأیید قرار می دهد.

پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار تحقیق با تحلیل داده های پرسش نامه، مدل معادالت ساختاری زیر حاصل 
شده است.

جدول)3(:شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی رفتار انحرافی

شکل)5(:مدل برازش شده تحقیق

جدول)4(:شاخص های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی کنترل اجتماعی

مقدار بدست آمدهمقدار قابل قبولنام شاخص
)df( 558-درجه آزادی

)GFI( 0.90/965>نیکویی برازش

)CFI( 0.90/962>برازش تطبیقی

)RMSEA( 0.10/07>ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

)PNFI( 0.50/5>برازش مقتصد شده

)CMIN/df( 3/42بین 1 تا 5نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

مقدار بدست آمدهمقدار قابل قبولنام شاخص
)df( 56-درجه آزادی

)GFI( 0.90/927>نیکویی برازش

)CFI( 0.90/950>برازش تطبیقی

)RMSEA( 0.10/05>ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

)PNFI( 0.50/909>برازش مقتصد شده

)CMIN/df( 4/71بین 1 تا 5نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
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برای تحلیل فرضیه ها، ابتدا باید مدل نظری تدوین شده برای هر فرضیه مورد پردازش قرار گیرد تا مشخص شود 
که داده های جمع آوری شده تا چه اندازه مدل نظری را مورد حمایت قرار می دهد که برای پاسخ به این سؤال از 
شاخص های کمی برازش مدل )CFI.GFI.RMR …( استفاده می شود. در صورتی که شاخص های کلی قابل 
قبول بودند یا به عبارتی مدل نظری مورد تأیید قرار گرفت در آن صورت می توان به روابط درون مدل پرداخت که 
این روابط متقابل ضریب رگرسیونی )ضریب تأثیر( مربوط به فرضیه و بارهای عاملی مربوط به هر گویه می باشند که 
برای آزمون قابل قبول بودن این ضرایب )ضرایب تأثیر بارهای عامل( از شاخص جزئی P استفاده می شود که مقدار 
آن برای مقادیر قابل قبول کمتر از 0/05 می باشد. در ادامه درجدول )5( شاخص های برازش مدل را نشان می دهد.

با توجه به مطالب باال و شاخص های کمی برازش می توان نتیجه گرفت که مدل نظری مربوط به مدل نظری تحقیق 
به روابط درون مدل و مقادیر ضریب رگرسیونی بین متغیرهای پنهان  مدلی قابل قبول است، پس حال می توان 
پرداخت. برای آزمون فرضیه از شاخص جزئی P و عدد معناداری استفاده شده است و شرط معنادار بودن یک رابطه 
این است که مقدار شاخص اول برای رابطه مورد نظر کمتر از 0/05 و یا یا مقدار شاخص دوم از 1/96± بیشتر باشد.

5- بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از مطالعات در جامعه مورد بررسی نشان می دهد که بین مولفه های کنترل اجتماعی و کنترل رفتار 
انحرافی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. در مورد پاسخ های داده شده به پرسش های اعتقاد می توان گفت که 
شاخص رعایت حقوق دیگران با ضریب مسیر 0.85 و شاخص خلف وعده عمل کردن با ضریب مسیر0.56  بیشترین 
و کمترین مقدار را به خود اختصاص می دهند. درنهایت می توان نتیجه گرفت که در سازمان اداره امورمالیاتی استان 
قزوین، بعد اعتقاد به عنوان یکی از ابعاد کنترل اجتماعی در کنترل و جلوگیری از رفتار انحرافی در این سازمان نقش 

جدول)5(: شاخص های برازش مدل نظری تحقیق

جدول)6(: ضریب مسیر و معناداری اثر مولفه های کنترل اجتماعی بر بروز رفتار انحرافی

مقدار بدست آمدهمقدار قابل قبولنام شاخص
)df( 1171-درجه آزادی

)GFI( 0.90/911>نیکویی برازش

)CFI( 0.90/945>برازش تطبیقی

)RMSEA( 0.10/09>ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

)PNFI( 0.50/667>برازش مقتصد شده

)CMIN/df( 4/60بین 1 تا 5نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

نتیجهعدد معناداریشاخص Pضریب مسیرمسیر مستقیمفرضیه

معنادار2/924-0/0450/000-اعتقاد                          بروز رفتار انحرافی1

معنادار3/981-0/440/000-تعلق خاطر                     بروز رفتارانحرافی2

معنادار2/751-0/0230/000-تعهد شغلی                    بروز رفتارانحرافی3

4
درگیری شغلی                   بروز 

رفتارانحرافی
معنادار0/280/000-4/995-
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جدول)7(: پیشنهادات پژوهش

دارد و از میان شاخص های آن، شاخص رعایت حقوق دیگران در این سازمان بیشتر از شاخص های دیگر مانع از 
بروز رفتار انحرافی در این سازمان می شود. 

همچنین در مورد پاسخ های داده شده به پرسش های وابستگی در جامعه مورد بررسی می توان گفت که شاخص 
ابزار برای آموزش و موفقیت کارکنان با ضریب مسیر 0.78 نسبت به سایر شاخص های وابستگی با  فراهم کردن 
اختالف اندک، بیشترین اثر را در وابستگی اعضای سازمان نسبت به سازمان و کارکنان دارد که در نهایت این وابستگی 
و تعلق خاطر به سازمان احتمال بروز رفتار های انحرافی را در سازمان به حداقل می رساند چرا که این وابستگی 

تبعیت از قوانین و مقررات و هنجارهای سازمانی را به دنبال دارد.
در مورد پاسخ های داده شده به پرسش های تعهد شغلی در جامعه مورد بررسی می توان گفت که شاخص وفاداری 
به سازمان در شرایط سخت مالی با بار عاملی 0.89 بیشترین اثر را از میان شاخص های دیگر به خود اختصاص می 
دهد. بیانگر این می باشد که این شاخص بیشترین اثر برای افزایش تعهد کارکنان به سازمان دارد و کارکنان تمام 
وقت و انرژی خود را صرف دستیابی به اهداف سازمانی می کنند و نسبت به انجام وظایف و مسئولیت های خود 
متعهد هستند که در نهایت احتمال بروز رفتارهای انحرافی را کاهش می دهد زیرا تعهد مانع از قانون شکنی می شود.

در مورد پاسخ های داده شده به پرسش های درگیری شغلی در جامعه مورد بررسی می توان گفت شاخص میزان 
رابطه با شغل برای سازمان با بارعاملی 0.90 بیشترین اثر را از میان شاخص های دیگر به خود اختصاص می دهد. 
به عبارتی کارکنان هر چه از لحاظ شخصیتی درگیر شغل باشند، چنان خود را مشغول همنوایی می کنند که وقتی 
براي ارتکاب کجرفتاري یا حتی فکر کردن به آن برایشان باقی نمی ماند در نهایت کمتر به سمت رفتار های انحرافی 
روی می آورند زیرا درگیر شدن در فعالیت هاي مربوط به زندگی روزمره، همه وقت و انرژي آن ها را به خود اختصاص 

می دهد.
در نهایت با توجه به پژوهش انجام شده و نتایج حاصل از آن، در سازمان امور مالیاتی استان قزوین ازبین مولفه های 
کنترل اجتماعی، وابستگی با ضریب مسیر 0.44- و درگیری شغلی ضریب مسیر 0.28- بیشترین اهمیت را از بین 
ابعاد  دیگر به خود اختصاص داده اند در نتیجه این ابعاد بیشترین اثر را بر بروز رفتار انحرافی دارد که با توجه به 
معنادار و منفی بودن این متغیرها می توان گفت با افزایش وابستگی و درگیری شغلی کارکنان در جامعه مورد بررسی 
میزان بروز رفتارهای انحرافی کمتر می شود و به عنوان مولفه های کنترل اجتماعی برای کنترل رفتارهای انحرافی 
در سازمان موثرتر هستند. و مولفه های اعتقاد و تعهد به ترتیب با ضریب مسیر 0.045- و0.023- بعد از دو بعد ذکر 

شده بر کنترل رفتارهای انحرافی موثر هستند.
همچنین نتایج آمار توصیفی حاصل از میانگین سواالت در جامعه مورد بررسی نشان دهنده آن است که در بین متغیر 
های کنترل اجتماعی، میانگین مشاهده شده در متغیر اعتقاد بیشترین میانگین و متغیر وابستگی کمترین میانگین 
را به خود اختصاص داده اند که به ترتیب میانگین 3.2827 و 2.9939 می باشند. همچنین در بین متغیرهای رفتار 
انحرافی، میانگین مشاهده شده در متغیر انحراف سیاسی بیشترین میانگین و متغیر کینه توزی کمترین میانگین را 

به خود اختصاص داده اند که به ترتیب میانگین 2.7159 و1.7670 می باشند.

6-پیشنهادات

پیشنهاداتفرضیهردیف

تاثیر اعتقاد بر بروز 
رفتار انحرافی

پیشنهاد می شود در جامعه مورد بررسی با فراهم کردن زمینه ای جهت شکل گیری و افزایش شاخص های 
وفاداری به عهد، رعایت آسایش و رفاه و رعایت حقوق دیگران ، در کارکنان و با تاثیر بر اندیشه و عقیده اعضای 
سازمان که نه تنها به هنجارها و ارزش های مقبول خود معتقد سازند بلکه آن ها را به رعایت کردن اصول وادارند؛ 
میزان اعتقاد به هنجارهای اخالقی را در آن ها افزایش داده که خود موجب احساس وظیفه اخالقی می شود و 
کشیده شدن به سوی رفتارهای انحرافی را کاهش می دهد که نقش کنترلی بر رفتار کارکنان دارد و مانع از 

هنجارشکنی می شود.
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تاثیر تعلق خاطر بر 
بروز  رفتار انحرافی

مدیران شرایطی را برای اعضای سازمان مورد بررسی فراهم کنند تا میزان دلبستگی و تعلق خاطر آن ها به 
سازمان افزایش پیدا کند که این امر به قوی شدن پیوند میان اعضای سازمان با سازمان کمك میکند و مانع 
از ارتکاب کارکنان به کج رفتاری می شود. در راستای این امر توصیه می شود به تقویت شاخص های وابستگی 
شغلی از جمله دریافت بازخورد از کارکنان و درک ماموریت کلی سازمان  بپردازند تا از این طریق احساس داشتن 

تعلق خاطر کارکنان به سازمان را افزایش داده و بروز رفتارهای انحرافی را کنترل کنند و به حداقل برسانند.

تاثیر تعهد بر بروز 
رفتار انحرافی

پیشنهاد می شود شرایطی را برای کارکنان این سازمان فراهم کنند که تمام وقت و انرژی خود را صرف انجام 
وظایف و مسئولیت های محوله خود کنند به گونه ای که خود را به عنوان بخشی از سازمان بدانند تا به منظور 
دستیابی به اهداف و حفظ موقعیت خود از ارتکاب به رفتارهای انحرافی خودداری کنند. بنابراین باید زمینه و 
شرایطی را برای کارکنان فراهم کنند تا از مفید بودن برای سازمان و اینکه کارشان موجب موفقیت سازمان 
می شود احساس مطلوبی داشته باشند و در نهایت از اینکه عضو این سازمان هستند به خود افتخار کنند. تعهد 
شغلی باعث می شود فرد نسبت به سازمان احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد و در راستای اهداف سازمان 
و موفقیت سازمان گام بر دارد و سازمان برای  تقویت این بعد باید از کارکنان خود حمایت کنند و به تامین 

نیازهای آن ها بپردازند. 

تاثیر درگیری شغلی 
بر بروز رفتار انحرافی

به منظور کنترل رفتارهای انحرافی در سازمان مرود بررسی  و کاهش این رفتارها، زمینه ای برای افزایش 
درگیری شغلی کارکنان فراهم کنند زیرا درگیر شدن در فعالیت های سازمانی و تالش برای همنوایی فرصتی 
را برای ارتکاب به کج رفتاری یا حتی فکر کردن به آن فراهم نمی کند. بنابراین اقداماتی باید صورت بگیرد که 

موجب تقویت شاخص های درگیری شغلی از جمله زندگی کردن با شغل و افزایش رابطه با شغل، می شود.
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پیوست

KMO جدول)1(: نتایج آزمون بارتلت و شاخص

جدول)2(: امار پایایی)قابلیت اعتماد(

جدول)3(: نتایج تحلیل عاملی تاییدی برای گویه های پرسش نامه 

KMO 0.705ضریب کفایت نمونه گیری

آزمون کرویت بارتلت

1۴13.100کای اسکوئر

78درجه آزادی

.000سطح معنی داری

ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت
841. 56

نتيجه معنا داری بار عاملی کشيدگی چولگی گویه نام متغير

عدم رد 0/001 78. 071.- 425.- Q1

اعتقاد

عدم رد 0/001 85. 782. 525.- Q2

عدم رد 0/001 56. 732.- 197.- Q3

عدم رد 0/001 78. 104. 977.- Q4

عدم رد 0/001 66. 147. 612.- Q5

عدم رد 0/001 59. 978. 486.- Q6

عدم ردوابستگی 0/001 70. 213.- 009. Q7

عدم رد 0/001 78. 810.- 133. Q8

عدم رد 0/001 76. -1.006 240.- Q9

تعهد

عدم رد 0/001 80. 568.- 112.- Q10

عدم رد 0/001 89. 598.- 158. Q11

عدم رد 0/001 76. 259.- 406.- Q12

عدم رد 0/001 87. 895. 617.- Q13

عدم رد 0/001 78. 369.- 111.- Q14

عدم رد 0/001 856. 488.- 142. Q15
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عدم رد 0/001 64. 262.- 212.- Q16

درگيری شغلی

عدم رد 0/001 90. 502.- 468.- Q17

عدم رد 0/001 87. 821.- 227.- Q18

عدم رد 0/001 81. 869.- 253.- Q19

عدم رد 0/001 74. 607.- 523.- Q20

عدم رد 0/001 85. -1.229 469. Q21

طفره روی اینترنتی
عدم رد 0/001 91. -1.145 422. Q22

عدم رد 0/001 78. 920.- 496. Q23

عدم رد 0/001 56. 919.- 089.- Q24

عدم رد 0/001 70. 498.- 373. Q25

پرخاشگری

عدم رد 0/001 73. 343.- 828. Q26

عدم رد 0/001 78. 877.- 331. Q27

عدم رد 0/001 75. 779.- 221. Q28

عدم رد 0/001 86. 4.099 2.361 Q29

عدم رد 0/001 71. 343. 1.290 Q30

کينه توزی
عدم رد 0/001 87. 2.438 1.798 Q31

عدم رد 0/001 69. 675. 1.176 Q32

عدم رد 0/001 52. 826.- 425. Q33

عدم رد 0/001 84. 255.- 363. Q34

مقاومت در برابر 
عدم رداقتدار 0/001 66. 393.- 917. Q35

عدم رد 0/001 65. -1.015 042.- Q36

عدم رد 0/001 83. 765.- 393. Q37

لجبازی و خونسردی

عدم رد 0/001 85. 946.- 423. Q38

عدم رد 0/001 86. 253.- 595. Q39

عدم رد 0/001 71. 333.- 325. Q40

عدم رد 0/001 83. -1.261 351. Q41
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عدم رد 0/001 79. 374.- 359. Q42

اجتناب از کار
عدم رد 0/001 73. 134. 743. Q43

عدم رد 0/001 82. 758.- 390. Q44

عدم رد 0/001 73. 590.- 437. Q45

عدم رد 0/001 76. 1.155 1.086 Q46

انحراف دارایی
عدم رد 0/001 83. 184. 948. Q47

عدم رد 0/001 70. 441.- 510. Q48

عدم رد 0/001 85. 491.- 1.007 Q49

عدم رد 0/001 81. 744.- 584. Q50

عدم ردانحراف از توليد 0/001 85. 758.- 337. Q51

عدم رد 0/001 79. 236.- 473. Q52

عدم رد 0/001 67. -1.059 002. Q53

انحراف سياسی
عدم رد 0/001 88. 545.- 228. Q54

عدم رد 0/001 65. 232.- 465. Q55

عدم رد 0/001 77. 302.- 132. Q56
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چکیده
یکی از مهم ترین روش های تأمین مخارج دولت، جمع آوری و وصول انواع مالیات ها است. صاحب نظران اقتصاد 
و توسعه معتقدند که کسب درآمدهای مالیاتی به منظور تأمین هزینه های دولت، شاخص های نامطلوب اقتصادی 
همچون تورم، بیکاری و غیره را بهبود می بخشد. در کشورهای جهان سوم، سهم درآمد های مالیاتی دولت از تولید 
ناخالص ملی رقم بسیار ناچیزی می باشد و سهم پرداخت های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی، همواره بیش از سهم 
مالیات است. در این میان شرکت ها زمان، پول و تالش قابل مالحظه اي را صرف محدود کردن پرداخت های مالیاتشان 
می کنند. استراتژی های اجتناب مالیاتی یکی از موارد است که امروزه به عنوان بخش جدایی ناپذیر استراتژی های 
از  برای منفعت بردن  مدیریت سرمایه شرکت ها است که شامل ساختاردهی به معامالت و داد و ستدهای تجاری 

نقص ها در قوانین و مقررات مالیاتی است که باعث می شود حجم زیادی از مالیات پرداختنی شرکت ها کاهش یابد. 
 هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین »ریسک نکول بدهی و اجتناب از پرداخت مالیات »بوده است. در این راستا 
براساس اطالعات 86 شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390-1395 مورد بررسی 
و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. نتایج 
حاصل از پژوهش بیانگر وجود رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک نکول در شرایط رکود و رونق بازار و همچنین بیانگر 

بیشتر بودن اجتناب مالیاتی در شرایط رکود نسبت به رونق بازار می باشد.

واژگان کلیدي: نکول بدهی، اهرم مالی، اجتناب مالیاتی، اندازه شرکت.

تاثیر ریسک نکول بدهی بر اجتناب از پرداخت مالیات
 شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران 

با تاکید بر نقش شرایط بازار

مهدی محرابی زاده2وحید کرمانی زاده1

Vahidkermanizade@gmail.com  -1( کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
M.m3hrabi@gmail.com  -2( کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی پرندک
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1- مقدمه
مالیات یکی از مهم ترین منابع دولت بشمار میرود که از اعصار گذشته تا به حال با توجه به تحول وظایف 

از محدوده  تا زمانی که وظایف دولت محدود به تأمین امنیت و حفاظت  افزونی داشته است.  دولت ها اهمیت روز 
جغرافیایی بود، به تبع هزینههای آن در سطح پایین قرار داشته اما با گذشت زمان و تحوالت به وجود آمده در زمینه 
های مختلف اقتصادی، نقش دولت پررنگ تر و وظایف آن بیشتر شد، مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد دولت 
برای پوشش هزینهها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی و هدایت مطرح گردید. دولتها با ایجاد قوانین مالیاتی جهت 
اقتصادی  توسعه  در  مهمی  نقش  واقع  در  زیربنایی  در جهت سرمایهگذاری  آن  و هدایت  و جمعآوری  مالیات  اخذ 
ابزاری در خدمت  نگاه  مالیات در یک  فعالیتهای بخش خصوصی در سرمایهگذاری میباشد.  ایفا میکند که مکمل 
درآمد دولت است. اما در نگاهی دقیقتر، سیاست های مالیات را نشان میدهد که ابزار موثر و کارآمد در توسعه مسیر 
اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است. سیاست های مالیات بر رفتار عامالن اقتصاد، به 
خصوص شرکت ها تأثیر دارند. تصمیمات مربوط به فعالیتهای عملیاتی شرکت ممکن است در نتیجه تغییر قوانین و 
مقررات مالیات تأثیر گذارد. در نتیجه، شناخت این تعامالت میتواند از نظر مدیریت سودمند باشد. مدیران با شناخت 
این تعامالت میتوانند در مسائل مربوط به افشای اطالعات مالی، تقسیم سود، سرمایهگذاریها و پرداخت بدهی های 
شرکت، تصمیمات بهینه ای را اتخاذ نمایند. یکی از مهم ترین روش های تأمین مخارج دولت، جمع آوری و وصول 
انواع مالیات ها است. صاحب نظران اقتصاد و توسعه معتقدند که کسب درآمدهای مالیاتی به منظور تأمین هزینه های 
دولت، شاخص های نامطلوب اقتصادی همچون تورم، بیکاری و غیره را بهبود می بخشد. در کشورهای جهان سوم، 
سهم درآمد های مالیاتی دولت از تولید ناخالص ملی رقم بسیار نا چیزی می باشد و سهم پرداخت های دولت نسبت 

به تولید ناخالص ملی، همواره بیش از سهم مالیات است)حقیقت و محمدی، 1391، 214(.
مالیاتیشان  پرداخت های  کردن  محدود  را صرف  اي  مالحظه  قابل  تالش  و  پول  زمان،  شرکت ها  میان  این  در 
می کنند. استدالل اولیه این بحث، این است که کاهش پرداخت های مالیات به نفع سایر مدعیان منافع شرکت از 
جمله سهامداران آن است. استراتژی های اجتناب مالیاتی یکی از موارد است که امروزه به عنوان بخش جدایی ناپذیر 
استراتژی های مدیریت سرمایه شرکت ها است که شامل ساختاردهی به معامالت و داد و ستدهای تجاری برای منفعت 
بردن از نقص ها در قوانین و مقررات مالیاتی است که باعث می شود حجم زیادی از مالیات پرداختنی شرکت ها کاهش 
یابد. با توجه به اینکه مالیات شرکت های بزرگ نشان دهنده یک آیتم اصلی برای هزینه شرکت است، مدیریت این 
شرکت ها در تالش برای توسعه استراتژی هایی برای کاهش میزان مالیات شرکت هستند. اجتناب مالیاتی فرآیندي 
است که از طریق آن شرکت ها اقدام به کاهش پرداخت های ناشی از مالیات بر درآمد به سازمان مالیاتی می کنند. 
پرداخت مالیات منجر به کاهش سود و وجوه نقد باقیمانده براي سایر ذینفعان شرکت از جمله سهامداران می شود. از 
این رو به طور طبیعی این انگیزه وجود دارد تا شرکت و سهامداران آن اقداماتی را جهت اجتناب از پرداخت مالیات 
انجام دهند. بر اساس این مفهوم، اجتناب مالیاتی را به عنوان توانایی پرداخت مقدار کمی از مالیات بر درآمد نقدي 

نسبت به سود قبل از مالیات شرکت تعریف کرده اند)دیرنج و همکاران، 2008(.
امروزه اغلب شرکت ها در زمانی که با سود حاشیه ای بیشتر هزینه حاشیه ای مواجه می شوند انگیزه برای اجتناب 
از پرداخت مالیات را پیدا می کنند. در واقع، زمانی که شرکت ها تحت شرایط سخت مالی هستند، مزایای اجتناب از 
سود بر هزینه ها غالب می شود و انگیزه شرکت ها برای اجتناب از مالیات بیشتر می شود. اجتناب مالیاتی بیانگر یک 
استراتژی مستمر و پایدار در زمینه برنامه ریزی مالی استراتژیک است که در برگیرنده فعالیتهای کاماًل قانونی است 
که از آنجا می  توان به هدایت منابع واحد تجاری در جهت فعالیت  های معاف از مالیات از جمله سرمایه  گذاری در اوراق 
مشارکت، مطرح کردن معامالت و رویدادها در یک محدوده زمانی معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی و استفاده 
از روشهای حسابداری که صرفه  جویی مالیاتی )سپر مالیاتی( بیشتری ایجاد می  کنند، اشاره نمود )رضایی و جعفری 
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نیارکی، 1394(. در دنیا هم بحران مالی جهانی محیط منحصر به فردی را فراهم کرده است که در آن 
می توان بررسی کرد که آیا اجتناب از مالیات دوره قبل از بحران مالی جهانی و پس از بحران مالی جهانی 
متفاوت بوده است یا خیر و اینکه آیا مدیریت شرکت در زمان شرایط سخت مالی برای شرکت تمایل با 

اجتناب از پرداخت مالیات دارد یا خیر؟ 
این پژوهش به بررسی تأثیر شرایط ریسک نکول بدهی بر اجتناب از پرداخت مالیات و به طور خاص، 

تأثیر شرایط بازار در رابطه بین شرایط ریسک نکول و اجتناب از پرداخت مالیات خواهد پرداخت.

2- مبانی نظری پژوهش
2-1- اجتناب مالیاتی

در پژوهش های حوزه حسابداری مالیاتی، مفاهیم اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و فرار مالیاتی به عنوان سیاست 
های مالیاتی شرکتها بحث شده است. اولین مفهوم سیاست مالیاتی، اجتناب مالیاتی است. اجتناب مالیاتی، به عنوان 
بکارگیری سیاستهای کاهنده پرداخت مالیات بر درآمد شرکتها تعریف می شود.دیرنج و همکاران)2008(، نرخ موثر 
مالیات را معیار مناسب اندازه گیری اجتناب مالیاتی درنظر گرفته است. بر این اساس، پایین بودن نرخ موثر مالیات 
به عنوان توانایی پرداخت مبلغ مالیات کمتر به ازای هر ریال سود مشمول مالیات توصیف می شود)دیرنج و همکاران، 
2008(.سیاستهای مالیاتی که اجتناب بیشتری از مالیات را به همراه دارند منجر به نرخ موثر مالیات پایینتر و افزایش 
ریسک شرکت می گردند. چراکه فعالیتهای کاهنده مالیات ذاتاً ریسکی بوده و همواره توجه ممیزان مالیاتی را به خود 
جلب می کند. این موضوع زمانی که کاهش نرخ موثر مالیاتی نسبت به سالهای قبل بیشتر باشد، نیز شدت می یابد. 
بر این اساس، توانایی اجتناب از پرداخت مالیات به دلیل ریسک ذاتی که به همراه دارند بر ریسک کلی شرکت موثر 
است. اگرچه براساس این دیدگاه، شرکتهای پرداخت کننده مالیات کمتر، در یک فعالیت پر ریسک درگیر می شوند، 
اما قانون مالیات های مستقیم دربردارنده موادی است که رفتار مطلوب مالیاتی را برای بسیاری از معامالت فراهم می 
نماید. در بسیاری از این موارد، قانون به طور شفاف اشعار می دارد که شرکتها می توانند پرداخت مالیات جاری خود 
را بدون افزایش ریسک پرداخت مالیات بیشتر یا جرایم در آینده کاهش دهند. فروش صادراتی، فعالیتهای کشاورزی 

و بسیاری از این قبیل موارد، تنها چند نمونه از اجتناب مالیاتی بدون ریسک هستند)اعتمادی و همکاران، 1396(.
رگو1 )2003(، اجتناب از پرداخت مالیات را به عنوان استفاده از روش های برنامه ریزی مالیاتی که به طور قانونی، 
پرداخت مالیات بر درآمد شرکت ها را کاهش می دهد، تعریف کرده است). اجتناب از پرداخت. مالیات به طور کلی 
به طور  مالیات  پرداخت  از  اجتناب  فعالیت های  تعریف شده است هانلون و هتزمن، 2009(.  مالیات  کاهش آشکار 
متداول به ابزارهای صرفه جویی مالیات که منابع را از دولت به سهامداران انتقال می دهد و بنابراین ارزش بعد از 
مالیات شرکت را افزایش می دهد، مربوط می شود)دسایی و دارماپاال، 2009(. بسیاری از پژوهش ها در پاسخ به این 
سؤال انجام شده است که چرا بعضی از شرکت ها بیش از بقیه از پرداخت مالیات اجتناب می کنند؟ بعضی از محققان 
عوامل مختلفی را به عنوان محرک و منافع برای فعالیت های اجتناب از پرداخت، برای پاسخ به سؤال مورد نظر مطرح 

کرده اند. 
اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیات نقدی2  می باشد که از طریق تقسیم وجه نقد پرداختی بابت مالیات بر سود قبل 
از کسر مالیات محاسبه می گردد. نرخ موثر مالیات نقدی محدودیت های عمده گوناگون مرتبط با نرخ موثر مالیات 
تعهدی را حل می نماید. اول: تا زمانیکه نرخ موثر مالیات تعهدی مستثنی از ذخیره های مالیات بالقوه ناشی از فعالیت 
های اجتناب مالیاتی است )که موجب به وجود آمدن اختالف موقت مالیات3  می شود(، این نرخ تنها منعکس کننده 
صرفه جویی های مالیاتی ناشی از استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی خواهد بود که باعث بوجود آمدن هر دو اختالف 
دائم مالیات1  و موقت مالیات می شود. ثانیاً نرخ موثر مالیات تعهدی شامل بدهی های احتمالی مالیاتی مرتبط با عدم 
قطعیت در مورد وضعیت مالیاتی شرکت در هنگام ارائه اظهار نامه مالیاتی خواهد بود و ممکن است باعث ارزیابی 
کمتر از واقع میزان فرار مالیاتی واحد تجاری گردد. در مقابل ذخیره مالیات هیچگونه تاثیری بر روی نرخ موثر مالیات 
ندارد که این امر می تواند بطور صحیح  تری منعکس کننده اجتناب مالیاتی واحد تجاری بر اساس اظهارنامه ابرازی 
خود باشد.صرفه جویی هزینه ناشی از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات می تواند مبلغی ارزشمند برای ضعف مالی 
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شرکت باشد و تأمین مالی از طریق بدهی یا وجه نقد را کاهش دهد)کیم و همکاران، 2005(. از آنجایی 
که سپر مالیاتی شکلی از حمایت مالیاتی می باشد، شرکت هایی که سپر مالیاتی را به کار می برند، بدهی 
کمتری دارند و صرفه جویی جریان نقدی ناشی از سپر مالیاتی می تواند جانشینی برای میزان بدهی شرکت 
باشد)گراهام و توکر ، 2006( به طور خالصه، وجود سپر مالیاتی غیر بدهی، ممکن است سبب استفادة 

کم تر از بدهی شود)دی انجلو و مازولیس ، 1980(. اگر فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات، جانشینی برای 
استفاده از بدهی باشد، این امر می تواند کیفیت بدهی را افزایش، هزینة مورد انتظار ورشکستگی و ریسک ناتوانی 

در پرداخت بدهی و در نهایت هزینه بدهی را کاهش دهد)لیم، 2011(. 
پرداخت  از  اجتناب  نشان می دهد که  و  تایید می کند  را  مالیات  پرداخت  از  اجتناب  نمایندگی، مفاهیم  مسئلة 
مالیات همیشه ممکن نیست که ثروت سهامداران بیرونی را افزایش دهد. مطابق با این نظریه، فعالیت های اجتناب 
از پرداخت مالیات ممکن است در انحراف منافع به سمت خود مدیران نقش داشته باشد که دامنة آن از دست کاری 
و سرقت سود شرکت تا پاداش بیش از اندازة مدیران در شکل های مختلف متغیر است. اجتناب از پرداخت مالیات 
ممکن است به طور بالقوه ارزش بعد از مالیات شرکت را کاهش دهد. از این رو هزینه هایی که به طور مستقیم به 
فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی مربوط می شود، هزینه های اضافی رعایت قوانین و مقررات و هزینه های غیر مالیاتی 

یعنی هزینه های نمایندگی، ممکن است بهتر از منافع مالیاتی برای سهامداران باشد)وانگ، 2010(.

نمودار )1(- مدل مفهومی پژوهش

منبع: ریچاردسون و همکاران، 2015(
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2-2- نکول بدهی
نکول، فقدان پرداخت تعهدات، عدول از مفاد قرارداد، وارد شدن به رویه هاي قانونی یا نکول اقتصادي تعریف 

می شود. با این تعریف نکول به سه نوع:
نکول پرداخت: زمانی شناسایی می شود که برنامه پرداخت از حداقل زمان تعیین شده، مثاًل سه ماهه، بگذرد.  

نکول اقتصادي : زمانی رخ می دهد که ارزش اقتصادي دارایی از ارزش مطالبات معوق کمتر گردد.  
نکول اختصاصی: شامل عدول از مفاد قرارداد مانند افزایش و یا کاهش از حد تعیین شده در نسبت های مالی   

می باشد. 
نکول زمانی شناسایی می گردد که یک یا هر دو حالت مشروحه روي دهد: 

متعهد )وام گیرنده( توانایی پرداخت تعهدات خود را به طور کامل ندارد. بدون هیچ نوع منبع دیگري )مانند   
ضامن( که بانک بتواند تعهدات را از آن دریافت نماید. 

90 روز از سررسید دین گذشته باشد.  
 از الزامات مدیریت هر ریسکی اندازه گیري و برآورد آن می باشد لذا در ادامه به ریسک نکول پرداخته ایم)خدایی 

و قلمی، 1392، 95(.

2-3- ریسک نکول بدهی
ریسک نکول به توان پرداخت وام گیرنده بستگی دارد. توان پرداخت نیز به عواملی مانند دورنماي بازار، اندازه 
شرکت، عوامل رقابتی، کیفیت مدیریت و... وابسته است. مقدار کمی ریسک نکول برابر با احتمال نکول است. یکی 
از وظایف اصلی بانک ها حفظ و استفاده مناسب از سپرده های مردم به عنوان وکیل است و انجام این وظیفه ایجاب 
امر  این  گردد.  بازده حاصل  ریسک، حداکثر  با حداقل  واقع  در  مدیریت شود.  بانک ها  اعتباري  ریسک  تا  می نماید 
بر آن کنترل شود. ریسک در  بررسی و عوامل مؤثر  به صورت مستمر  بانک  اعتباري  مستلزم آن است که ریسک 
صنعت بانکداري به دو دسته اصلی تقسیم می گردد که عبارتند از ریسک های مالی و غیرمالی. ریسک غیرمالی ناشی 
از تغییرات بازار بوده در حالی که ریسک مالی از احتمال زیان در بازارهاي مالی به سبب تغییر عوامل مالی ایجاد 
می شود، از انواع ریسک های مالی، ریسک اعتباری است. ریسک اعتباری در صنعت بانکداري یا از جانب مشتریان 
متوجه بانک می شود و یا ممکن است خود بانک با عدم توانایی در پرداخت بدهی ها مواجه گردد. آنچه در این مقاله 
لحاظ گردیده، بعد دوم ریسک اعتباری است. ریسک نکول به عنوان یکی از مهم ترین اجزاء ریسک اعتباری محسوب 
می گردد. ریسک نکول هنگامی رخ می دهد که وام گیرنده به علت عدم توان یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام 
دهنده در تاریخ سررسید عمل ننماید. این ریسک از قدیمی ترین و مهم ترین ریسک هایی است که خصوصاً نهادهاي 
پولی و مالی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ چرا که نکول تعداد اندکی از مشتریان می تواند زیان های جبران ناپذیري را به 

یک سازمان وارد سازد )خدایی و قلمی، 1392، 94(.

2-4 - اهرم مالی
با ایجاد بدهی مدیران ملزم به پرداخت جریان های نقدی آتی می شوند و این امر از جریان نقد در دسترس که 
می تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، می کاهد و متعاقباً از هزینه نمایندگی جریان های نقد آزاد نیز می کاهد و اثر 
کنترلی دارد. در نتیجه، شرکت های با اهرم مالی پایین، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند که به مدیریت اختیار 
بیشتری اعطا می نماید. همچنین اهرم مالی نشان دهنده میزان استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت است و 

از طریق تقسیم کل بدهی ها به کل دارایی ها محاسبه می گردد )رسائیان، 1389، 125(.

2-5 - اندازه شرکت
شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک از نظر سیاسی حساس تر هستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود در 
شرکت های بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید در مورد سود انحصاری گردد. به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه 
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در سود شرکت های بزرگ ممکن است این گمان را پدید آورد که این شرکت ها با استفاده از قدرت انحصاری خود 
سود را افزایش داده اند. از سوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود در شرکت های بزرگ ممکن است سبب نگرانی 
در مورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را در محیط تجاری که واحد تجاری در آن فعالیت می نماید 
خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه در سود شرکت های بزرگ، احتمال ایجاد هزینه های سیاسی ناخواسته 
دهد.  افزایش  را  دولت  توسط  کننده  مهار  محدودیت های  شرکت،  کارکنان  توسط  دستمزد  افزایش  تقاضای  نظیر 
بنابراین، شرکت های بزرگ انگیزه بیشتری برای گزارشگری جهت دارند. که از طریق لگاریتم طبیعی دارایی ها شرکت 
قابل محاسبه می باشد. بسیاري از تحقیقات تجربی، ثابت کرده است که بازده سهام شرکت های کوچک از بازده سهام 
شرکت های بزرگ، بیشتر است. هر قدر، شرکتی کوچک تر باشد، میزان ریسک سهام آن بیشتر شده و از این رو بازده 
مورد انتظار سرمایه گذار افزایش می یابد. بدین ترتیب انتظار می رود بین عملکرد شرکت و اندازه شرکت رابطه معنی 
داری وجود داشته باشد. در این تحقیق اندازه شرکت از طریق میزان فروش محاسبه می شود. دلیل انتخاب فروش به 

عنوان بدیلی براي اندازه به خاطر ارتباط آن با عملکرد بوده است.

3- پیشینۀ پژوهش
3-1- پیشینه داخلی

آقایی و همکاران)1397( نقش توانایی مدیریتی در اجتناب مالیاتی شرکت : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، 
طی دوره زمانی 1387 تا 1393 با نمونه آماری شامل 122 شرکت پرداخته که نتایج نشان دادند که، عالوه بر ویژگی 

های شرکت، توانایی مدیریتی بر رفتار اجتناب مالیاتی شرکت موثر است.
اسالمی و پورعلی)1397( تاثیر محافظه کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت های پذیرفته 
در بورس اوراق بهاردار تهران، طی دوره زمانی 1391 تا 1395 با نمونه آماری شامل 93 شرکت پرداخته که نتایج 
حاکی از این امر بود که، محافظه کاری و اجتناب مالیاتی بر ابعاد کیفیت سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق 

بهاردار تهران تاثیر معناداری دارند.
سبحانیان)1397( بررسی تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش معامالت با اشخاص وابسته طی 
دوره زمانی سال های 1389 تا 1395 با انتخاب نمونه ای شامل 92 شرکت پرداخته که نتایج نشان دادند، تحریفات 
اجتناب  بر  مالی  تاثیر تحریفات  وابسته  با اشخاص  دارند و همچنین معامالت  تاثیر منفی  مالیاتی  اجتناب  بر  مالی 

مالیاتی را به لحاظ آماری تقویت نمی کند.
حسنی  القار و شعری)1396( به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی پرداختند. جامعة آماری پژوهش 
این  در  تشکیل می دهد.  تا 1393  تهران طی سال های 1386  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  را شرکت های 
پژوهش برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از دو سنجة نرخ مؤثر مالیات نقدی و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول 
مالیات استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین و برای آزمون آنها، روش های آماری 
رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد توانایی مدیریت، 
تأثیر مثبت معناداری بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین 

یافته ها نشان دهندة تأثیر غیرمستقیم اندازة شرکت و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی است.
فرجی و داودی نصر)1396( به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی در شرکتها با تحریفات مالی پرداختند. 
جامعه آماری این تحقیق130 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق ازسال 1389 تا 1393 بوده و برای 
انجام این  تحقیق از روشهای علی- مقایسه  ای و همبستگی استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده  ها و آزمون 
فرضیه ها از آزمون تفاوت میانگین ها، آزمون t با دو نمونه مستقل و رگرسیون ساده و چندگانه استفاده گردید. نتایج 
تحقیق نشان داد تمامی متغیر تحریفات مالی بر کیفیت گزارشگری تاثیر مثبت دارند نتایج آزمون ضرایب رگرسیونی 
متغیرهای مدل نشان داد متغیر تحریفات مالی منفی بر کیفیت گزارشگری مالی دارند یعنی با افزایش تحریفات مالی، 
کیفیت گزارشگری کاهش پیدا می  کند. اما با توجه به اینکه سطح معنی  داری هیچکدام از ضرایب آنها معنی دار نشده 
است بنابراین تاثیر بسزایی )معنی داری( نمی  توانند بر کیفیت گزارشگری داشته باشند. بررسی دیگر متغیر مدل نشان 
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می  دهد که ضریب رگرسیونی متغیر سایر تحریفات نیز درسطح خطای 5 درصد معنی دار نیست ولی جهت آن 
با تحریفات باال متفاوت است )مثبت است( بطوری که تاثیر مثبت بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.

عباس زاده و همکاران)1395( در پژوهشی  حاضر به ارتباط میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی 
در 82  شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1386 تا 1392 پرداختند. پرسش اصلی این است که سطح 
مالکیت نهادی چگونه رابطه شفافیت مالیاتی و اجتناب مالیاتی را تعدیل می  کند؟ با استفاده از الگوی رگرسیون فازی 
وجود رابطه معکوس  و معنادار بین شفافیت گزارشگری مالی )معیار کیفیت افشاء و شفافیت سود( و اجتناب مالیاتی 
)معیارهای نرخ مؤثر هزینه مالیات و تفاوت دفتری مالیات( در این شرکت  ها در دوره مورد بررسی تأیید شده است. 
شرکت  های با مالکیت نهادی پایین نسبت به شرکتهای با مالکیت نهادی باال رابطه قوی  تر بین شفافیت گزارشگری 
مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی  برنامه  ریزی  فعالیتهای  بدین معنا که  را نشان می  دهند.  مالیاتی  اجتناب  و  مالی 
شرکت را کاهش می  دهد، در صورتی که تأثیر سطح مالکیت نهادی بر رابطه میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب 

مالیاتی برخالف انتظار و معکوس بوده است.
بر آگاهی بخشی سودهای گزارش شده  مالیاتی  اثر اجتناب  ارزیابی  به  کرمی و همکاران)1395(، در پژوهشی 
شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران پرداختند. به این منظور، نمونه ای متشکل از شرکتهای عضو 
از سال های 1387  برای دوره 5 ساله متشکل  اند،  بوده  مالیاتی مثبت  از  بهادار که دارای سود قبل  اوراق  بورس 
از  آزمون هر یک  برای  آماری متناسب  بکارگیری روش های  با  و  انتخاب شد  آزمون فرضیات  به منظور  تا 1391 
فرضیات، نتایج حکایت از آن دارد که اجتناب مالیاتی موجب مخدوش شدن آگاهی بخشی سود شرکت ها می شود. 
زیرا، اجتناب مالیاتی با افزایش پیچیدگی  ها و ابهاماتی در گزارشگری مالی و کاهش شفافیت در گزارشگری، درک 
سهامداران را از سودهای گزارش شده شرکت دچار مشکل می کند و موجب می شود سهامداران آن را در تصمیمات 
سرمایه گذاری خود از قبیل خرید و فروش سهام کمتر مورد توجه قرار دهند. تحقیقات بیشتر در این پژوهش در 
زمینه پیامدهای غیر صریح ناشی از فعالیت های اجتناب مالیاتی منجر به شناسایی کاهش در محیط کلی اطالعاتی 
شرکت شد. این می تواند حاکی از این حقیقت باشد که مدیریت شرکت با افشای اطالعات اضافی غیر مرتبط با سود 
در جبران زیان بالقوه ی وارد شده به آگاهی بخشی سود در شرکت های با سطوح باالی اجتناب مالیاتی، ناتوان است.

مشایخی و سیدی)1394(، در پژوهشی به بررسی راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی پرداختند. برای این منظور 
146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازة زمانی 1381 الی1391 مورد بررسی قرار گرفت. 
نتیجة بررسی 1227 سال- شرکت به صورت الگوی پنل نامتوازن؛ مبین آن است که رابطة معناداری بین راهبری 
شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد. عالوه بر این، رابطة منفی و معناداری بین متغیرهای کنترلی سودآوری و اندازة 

شرکت و همچنین رابطة مثبت و معناداری بین حسابرسی مالیاتی و اجتناب مالیاتی مشاهده گردید.

3-2- پیشینه خارجی
گو و همکاران)2016(، در پژوهشی تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه حقوق صاحبان شرکت  ها را بررسی نمودند. در 
این تحقیق از سه سنجه سود حسابداری مشمول مالیات، تفاوت دفتری مالیات و نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان شاخص 
اندازه گیری اجتناب مالیاتی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق  های 
صاحبان سهام شرکت  ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین آنها دریافتند که در شرکتهایی با نظارت خارجی 

بهتر و نیز شرکت  های با کیفیت اطالعات حسابداری باالتر، این رابطه قوی  تر است.
چن و همکاران)2014(، در پژوهش خود به بررسی ارتباط میان اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت و همچنین تأثیر 
شفافیت اطالعاتی بر رابطه بین آنها، پرداختند. با بهره گیری از مدلهای رگرسیون چند متغیره نتایج حاکی از آن است 
که بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت رابطه منفی معناداری وجود دارد. عالوه بر این نتایج نشان داد که با افزایش 

شفافیت اطالعاتی، اثر منفی اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت کاهش می یابد.
گانتر و همکاران)2013(، در تحقیقی تمایز بین اجتناب مالیاتی، مالیات تهاجمی و ریسک مالیاتی را تبیین کردند 
و به بررسی ارتباط این مفاهیم با ریسک کلی شرکت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین ریسک مالیاتی و 
ریسک شرکت )نوسانات بازده سهام( رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما اجتناب مالیاتی با ریسک شرکت رابطه 
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معناداری ندارد. منظور از ریسک مالیاتی نیز عدم اطمینانی است که شرکت در خصوص مالیات های پرداختی آتی 
دارد و منعکس کننده میزان توانایی شرکت در حمایت و تقویت وضعیت مالیاتی شرکت در طول زمان می باشد.

بوبکری و همکاران)2012(، در پژوهشی به بررسی تاثیر روابط سیاسی بر روی عملکرد شرکت و تصمیمات تامین 
مالی پرداختند. آنها یافتند که اوالً شرکتها بعد از برقراری روابط سیاسی عملکرد خود را بهبود بخشیده و بدهی خود 
را افزایش می دهند. ثانیاً روابط سیاسی همبستگی قوی با تغییر در اهرم وعملکرد عملیاتی دارد. ثالثاً شرکتهای دارای 

روابط سیاسی به منابع اعتباری دسترسی آسانتری دارند.
مک گوایر و همکاران)2012(، به بررسی رابطه تخصص مالیاتی حسابرسان و سطح اجتناب مالیاتی شرکت ها 
پرداختند. نتایج پژوهش آنها بیانگر آن بود زمانی که موسسات حسابرسی یک متخصص مالیاتی باشند مشتریان آنها 
که خدمات مالیاتی را از این موسسات دریافت می کنند بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی هستند. از سوی دیگر، نتایج 
اجتناب  دارای سطح  بود شرکت هایی که موسسات حسابرسی آن ها متخصص کلی صنعت هستند  از آن  حاکی 
مالیاتی باالتری نسبت به سایر شرکت ها هستند. به عبارت دیگر متخصصان کلی با ترکیب تخصص مالیاتی و مالی 
خود جهت بهبود و توسعه استراتژی های مالیاتی به نفع مشتریان خود از هر دو دیدگاه صورت های مالی و مالیاتی 

کمک می کنند.
دالیوال و همکاران)2011(، در پژوهشی با عنوان  اجتناب مالیاتی و ارزش و سطح نگهداشت وجه نقد به بررسی 
رابطه بین اجتناب مالیاتی و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط شرکت پرداختند. نتایج بررسی های آنها نشان 
داد که بین اجتناب مالیاتی و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها رابطه منفی وجود دارد. آنها همچنین 
دریافتند که رابطه منفی بین این دو متغیر در شرکت هایی که از نظام راهبری قوی تری برخوردارند، ضعیف تر است. 
یافته های این مطالعه همچنین نشان داد که ارزیابی سرمایه گذاران از میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکتهایی 

که اقدام به فعالیت های اجتناب مالیاتی کرده اند، کمتر است.
دیرنج و همکاران)2010(، در پژوهش خود از نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت برای آزمون میزان اجتناب از 
مالیات شرکت ها در طی دورة10 ساله استفاده کردند. نتایج حاصل از پژوهش آن ها نشان داد که اختالف مقطعی قابل 
مالحظه ای در اجتناب از پرداخت مالیات توسط شرکت ها وجود دارد و تقریباً 25 درصد شرکت ها توانایی این را دارند 

که نرخ موثر مالیاتی نقدی را زیر 20 درصد نگه دارند.

4- روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع پژوهش ها کاربردی است. هدف پژوهش کاربردی، توسعه 
دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. هم چنین پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش همبستگی 
است. در این پژوهش هدف، تعیین میزان رابطه متغیر هاست. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری 
اندازه گیری داده ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی  اختیار می شود. مقیاس  متغیر ها، شاخص های مناسبی 
باالترین و دقیق ترین سطح اندازه گیری را ارائه می دهد. این مقیاس عالوه بر دارا بودن کلیه خصوصیات مقیاس 
های دیگر، از صفر مطلق نیز برخوردار است. روش پژوهش به صورت استقرایی است که در آن مبانی نظری و پیشینه 
پژوهش از راه کتابخانه، مقاله و اینترنت جمع آوری شده و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روش های 
آماری مناسب، از استدالل استقرایی در تعمیم نتایج استفاده شده است. چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی 
بین ریسک نکول بدهی و اجتناب از پرداخت مالیات می باشد و پژوهش ها همبستگی شامل کلیه پژوهش های 
است که در آنها سعی می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود. بنابراین 
ضریب همبستگی شاخص دقیقی است، که بیان می کند تغییرات متغیر تا چه اندازه ای به متغیر دیگری وابسته است. 
را مورد  ایران(  )بازار سرمایه  بهادار تهران  اوراق  آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس  جامعه 
بررسی قرار می دهد. دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطالعات مربوط به متغیر های پژوهش و 

محدودیت های هزینه و زمان ، 5ساله و از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1395 است.
تعداد 86 شرکت به عنوان نمونه سیستماتیک پژوهش پس از حذف تعداد شرکتهای سرمایه گذار و واسطه گر، 
دارای وقفه معامالتی بیش از 6 ماه، عدم تطبیق سال مالی شرکت با سال شمسی، دارای تغییر سال مالی و برون 
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رفت از بورس یا در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند، از تعداد کل شرکت های در بورس اوراق بهادار تهران 
انتخاب شدند و براي هر متغیر این پژوهش تعداد 430 داده- سال، جهت آزمون فرضیه هاي آماري محاسبه شده 

است.

5- فرضیه های پژوهش
با توجه به پرسش های پژوهشگر، فرضیه های زیر تبیین یافته است:

فرضیه اول: بین ریسک نکول و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین ریسک نکول و اجتناب از پرداخت مالیات در شرایط رکود بازار رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین ریسک نکول و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه در شرایط رونق بازار وجود دارد.

فرضیه چهارم: میزان اجتناب از پرداخت مالیات در شرایط رکود بازار بیش از شرایط رونق بازار است.

6- مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیر ها
6-1- مدل های رگرسیون:

برای فرضیه اول مدل رگرسیونی زیر پیشنهاد می شود:

که در آن:
CTA: اجتناب از پرداخت مالیات

MERTON: احتمال ریسک نکول
FAGE: عمر شرکت
SIZE: اندازه شرکت

LEV: اهرم مالی

6-2- شیوه محاسبه متغیرها:
)CTA(3-6- متغیر وابسته:اجتناب مالیاتی

اندازه گیری  برای  ابتدا  ریچاردسون و همکاران)2015(  توسط  انجام شده  پژوهش  به  توجه  با  پژوهش  این  در 
اجتناب مالیاتی از شکاف مالیاتی-حسابداری )یا تفاوت مالیاتی- حسابداری( استفاده خواهد شد که نشان می دهد 
تفاوت های زیادی بین درآمد حسابداری و درآمد مشمول مالیات در اغلب شرکت ها  وجود دارد که این خود باعث 

بروز رفتار اجتناب مالیاتی می شود.  
 

که در آن :
CTA: اجتناب مالیاتی شرکت

  μ مقدار باقی مانده و ε عبارت خطا است.
برای محاسبه μ و ε به روش زیر عمل می کنیم:

  مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی)OLS( برای بخشی از BTG که منتسب به مدیریت سود است بکار 
می رود:

 
که در آن:

 BTG: شکاف مالیاتی-حسابداری 
از اقالم غیر مترقبه منهای وجه نقد عملیاتی   TA:کل اقالم تعهدي در سال t که از طریق تفاضل سود قبل 

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

CTA MERTON FAGE SIZE LEV CINTit it it it it it it
RDINT INVINT THAV MKTBKit it it it

α β β β β β

β β β β

= + + + + +

+ + + +

CTA µ ε= +

1BTG TAβ µ ε= + +
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محاسیه می شود. μ باقی مانده و ε عبارت خطا است. 
مقدار باقی مانده بیشتر BTG  نشان دهنده سطوح باالتر اجتناب مالیاتی است. 

شکاف مالیاتی-حسابداری)BTG(طبق معادله زیر حساب می شود:
 

که در آن:
BTG: شکاف مالیاتی- حسابداری 

AI :حسابداری درآمد قبل از مالیات
 TI :درآمد مشمول مالیات است. 

که
 

که در آن:
TI :درآمد مشمول مالیات 

 ITE :هزینه مالیات بر درآمد 
CTR: نرخ مالیات شرکت ها بر اساس قوانین مالیاتی کشور است.

6-4- متغیر مستقل:احتمال ریسک نکول
در ادبیات ریسک  اعتباري، معموال از اصطالح فاصله تا نکول )DD( استفاده می شود که بیانگر تعداد انحراف 

معیارهایی است که ارزش مورد انتظار دارایی/ درسررسید از نقطه نکول فاصله دارد. بنابراین :
 

A: ارزش بازار دارایی
L: ارزش بدهی ها

µ: نرخ تکانه
یکی از مجهوالت فرمول ارزش بازار دارایی هاي شرکت است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، آنچه قابل 
مشاهده است ارزش دفتري دارایی ها است که می تواند به دالیل مختلف با ارزش بازار آن ها متفاوت باشد.براي 
شرکت هاي سهامی عام، ارزش بازار سهام قابل مشاهده است و از حاصلضرب قیمت سهام در تعداد سهام در دست 
سهامداران به دست می آید. می توان رابطه بین ارزش سهام و ارزش دارائی ها در سررسید را چنین توضیح داد: تا 
زمانی که ارزش دارائی ها کمتر از ارزش بدهی هاباشد، ارزش سهام صفر خواهد بود و همه دارائی ها به طلبکاران 
می رسد، اما اگر ارزش دارائی ها باالتر از ارزش اسمی اوراق قرضه بدون کوپن باشد  سهامداران ارزش باقی مانده را 

دریافت خواهند کرد .ارزش روز دارائی ها را طبق معادله اینگونه محاسبه می کنیم :
ارزش بازار دارایی= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام + ارزش بدهی ها

دارایی،  ارزش  لگاریتم  تغییرات  ساالنه  واریانس  محاسبه  براي  است.  بدهی  دفتري  ارزش  نیز  ها  بدهی  ارزش 
واریانس بازده ارزش دارایی، از طریق معادله محاسبه می گردد :

 

براي تخمین تغییرمورد انتظاردر ارزش دارایی، با استفاده از مقادیربه دست آمده ارزش دارایی، می توان بازده مورد 
انتظار را از طریق مدل قیمت گذاري دارایی هاي سرمایه اي )CAPM(تخمین زد.

E(Ri)-Rf=βi(E( Rm-Rf)
وRf نشان دهنده نرخ بازده بدون ریسک و Rm نیز بیانگر بازده پرتفوي بازار است. دراین پژوهش از نرخ سود 
اوراق مشارکت بانک مرکزي 20%  به عنوان واز شاخص کل بورس تهران به عنوان Rf نماینده استفاده کرده ایم. با 
رگرسیون بازده هاي Rm نماینده ارزش دارایی در مقابل شاخص کل،تخمینی از بتاي  دارایی ها بدست می آوریم.

صرف ریسک بازار نیز با رگرسیون بازده مورد انتظار سهام )E)Rm مختلف در مقابل شاخص کل در نظر گرفته شده 

BTG AI TI= −

ITETI
CTR

=

( )2

1 2 ( )
Pr ( ) ( )
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DD ob Default DD
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σµ

σ

 − + −
 = ⇒ = Φ −
  



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

779  

است. با مشخص شدن ضریب بتاي مربوط به دارایی هاي هر شرکت و صرف ریسک بازار، بازده مورد انتظار دارایی 
تعیین می شود، اما این مقدار نرخ رانش که در فرمول ذکر شد، نیست. نرخ تکانه براي بازده هاي لگاریتمی مطرح می 

شود .بنابراین نرخ تکانه از لگاریتم بازده مورد انتظار دارایی به دست می آید.

5-6- متغیرهای کنترلی

6-6- متغیر تعدیل گر: 
رکود و رونق: بر اساس بازده بازار سهام تعیین می گردند، بدین صورت که در دوره هایی که بازده بازار بیشتر از 
متوسط دوره پژوهش است دوران رونق اقتصادی و در دورانی که بازده بازار کمتر از متوسط دوره پژوهش می باشد، 
دوران رکود اقتصادی می باشد. برای بررسی فرضیه دوم و سوم مدل رگرسیونی زیر را یک بار برای دوران رکود و یک 

بار برای دوران رونق بررسی می گردد.

جدول )1(- شیوه محاسبه متغیرهای کنترلی

متغیر کنترلی

عالمت نوع متغیر
معیار اندازهگیرياختصاری

از تفاوت بین تاریخ تاسیس شرکت تا تاریخ جاری محاسبه می شودFAGEعمر شرکت

با لگاریتم طبیعی کل دارایی ها اندازه گیری می شود.SIZEاندازه شرکت

   =اهرم مالیLEVاهرم مالی
کل بدهی

میانگین کل دارایی

   =سرمایه گذاریCINTسرمایه گذاری
اموال،ماشین آالت و تجهیزات

میانگین کل دارایی

مخارج پژوهش و 
   =مخارج RDINTتوسعه

پژوهش و توسعه
مخارج پژوهش و توسعه

میانگین کل دارایی

   =موجودی کاال)INVINTموجودی کاال
موجودی کاال

میانگین کل دارایی

ارزش بازار به ارزش 
 =ارزش بازار به دفتریMKTBKدفتری

ارزش بازار
ارزش دفتری

عدد شرکت تابعه باشد1فعدد یك و در غیر اینصورت عدد صفرTHAVشرکت تابعه
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جدول )2(- نتایج آزمون مانایی متغیرهاي پژوهش

 7- تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش1
در این تحقیق براي آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این 
پژوهش بر اساس روش پانل خواهد بود. اما برای اینکه مشخص شود از روش پانل با اثرات )ثابت و تصادفی( استفاده 
خواهد شد و یا از روش پانل بدون اثرات از آزمون چاو استفاده می شود. برای مشخص شدن اینکه در روش پانل با 
اثرات ثابت و یا تصادفی از کدام روش استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده خواهد شد. در ادامه آزمون های مربوط 
به داده های پنلی، معنی دار بودن کل مدل و معنی دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. در آخر نیز 
پس از تشریح آزمون های مربوط به مفروضات رگرسیون کالسیک، نحوه تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیه 

های پژوهش بیان می گردد.

7-1-آزمون مانایي متغیرهاي پژوهش براساس فرضیه ها

احتمالآمارهمتغیر

کلیه شرکت ها

CINT i,t147/5440/8703سرمایه گذاری

CTA i,t226/8780/0032اجتناب از پرداخت مالیات

FAGE i,t125/6280/8627عمر شرکت

INVINT i,t153/9720/8056ذخایر موجودی

LEV i,t258/0020/0000اهرم مالی

MERTON i,t43/40411/0000احتمال ریسك نکول

MKTBK i,t184/9940/2359ارزش بازار به ارزش دفتری

RDINT i,t271/6420/0000مخارج تحقیق و توسعه

SIZE i,t93/22591/0000اندازه شرکت

احتمالآمارهمتغیرتفاضل مرتبه اول
D)CINT i,t243/5050/0000(سرمایه گذاری

D) FAGE i,t185/0240/0077(عمر شرکت

D)INVINT i,t310/0030/0000(ذخایر موجودی

D)MERTON i,t231/6200/0016(احتمال ریسك نکول

D)MKTBK i,t299/2020/0000(ارزش بازار به ارزش دفتری

D)SIZE i,t273/4740/0000(اندازه شرکت

1) Augmented Dicky Fuller
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جدول )3(- نتایج آزمون همجمعی متغیرهاي پژوهش

در همه متغیرهاي غیر از سرمایه گذاری، عمر شرکت، ذخایر موجودی، احتمال ریسک نکول، ارزش بازار به ارزش 
دفتری و اندازه شرکت مقدار P-Value در آزمون ریشه واحد کمتر از 0/05 و نشان می دهد که از مرتبه صفر و در 
سطح مانا )پایا( هستند و متغیرهای سرمایه گذاری، عمر شرکت، ذخایر موجودی، احتمال ریسک نکول، ارزش بازار به 
ارزش دفتری و اندازه شرکت با یک بار تفاضل گیری پایا می شوند. از طرفی در صورتی که متغیرهایی با درجه جمعی 
متفاوت در یک الگو با هم رگرس شوند امکان وجود رگرسیون کاذب حاصل از برآورد وجود دارد که برای این منظور 
و آگاهی از کاذب نبودن رگرسیون به آزمون همجمعی در الگو می پردازیم. برای این منظور کافی است که بعد از 
برآورد رگرسیون، بر روی جزء اخالل رگرسیون آزمون پایایی انجام شود. در صورتی که نتیجه این آزمون بیانگر جمعی 
از درجه صفر بودن جزء اخالل باشد آنگاه می توان با کاذب نبودن رگرسیون اطمینان داشت و به تفسیر نتایج آن 
پرداخت. در غیر این صورت رگرسیون کاذب بوده و نتایج آن قابل اعتماد نبوده و قابل تفسیر نیست. از این رو در این 
تحقیق به همراه الگو نتیجه آزمون همجمعی نیز انجام شده است تا از کاذب نبودن رگرسیون اطمینان حاصل شود.

همان طور که مالحظه می شود جزء اخالل رگرسیون اندازة P-Value در آزمون ریشه واحد کمتر از 0/05 و نشان 
می دهد که از مرتبه صفر و در سطح مانا )پایا( هستند.

2-7- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته 
از تخمین مدل الزم است مانایی )پایائی( متغیرها مورد بررسی قرار بگیرد. یک متغیر، وقتی ماناست که  قبل 
میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. به طور کلی اگر مبدا زمانی یک متغیر، 
تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس آن تغییري نکند، در آن صورت متغیر ماناست و در غیر این صورت متغیر، 
نامانا خواهد بود. در پژوهش حاضر براي تشخیص مانایی از آزمون های دیکی فولر تعمیم یافته روی متغیرها را در 

شرایط رکود و رونق بازار مورد بررسی قرار می دهیم.
فرضیه هاي مربوط به مانایی متغیرها به صورت زیر می باشد: 

H0 متغیر ناماناست 
H1 متغیر ماناست

در صورتی که قدرمطلق آماره بدست آمده از مقادیر بحرانی در کلیه سطوح معنی داری بزرگتر باشد، متغیر در 
همه سطوح ماناست.

احتمالآمارهمتغیرآزمون همجمعی
RESID i,t211/0700/0227فرضیه کلیآزمون کل شرکتها
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جدول )4(- نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته

از تمامی مقادیر بحرانی در سطوح اطمینان  فولر  آماره دیکی  بیانگر آن است که قدر مطلق  نتایج جدول )4( 
مختلف بیشتر است در نتیجه تمامی متغیرها در سطح مانا هستند این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها 
در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال هاي مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل 

باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود.

وضعیت

پایایی

مقادیر بحرانی در سطوح

اطمینان مختلف

آماره

دیکی-

فولر

متغیر

1درصد 5درصد 10درصد

مانا -3/468749 -2/878311 -2/575791 -7/029553 CINT i,t سرمایه گذاری

شرکت ها در 
شرایط رکود 

بازار

مانا -3/468749 -2/878311 -2/575791 -8/313213 CTA i,t
اجتناب از 

پرداخت مالیات

مانا -3/469691 -2/878723 -2/576010 -4/445849 FAGE i,t عمر شرکت

مانا -3/468980 -2/878413 -2/575844 -8/424948  INVINT

i,t
ذخایر موجودی

مانا -3/468749 -2/878311 -2/575791 -8/371834 LEV i,t اهرم مالی

مانا -3/469933 -2/878829 -2/576067 -3/948164 MER-
TON i,t

احتمال ریسك 
نکول

مانا -3/468749 -2/878311 -2/575791 -8/964507  MKTBK

i,t

ارزش بازار به 
ارزش دفتری

مانا -3/468749 -2/878311 -2/575791 -7/858531  RDINT

i,t

مخارج تحقیق 
و توسعه

مانا -3/468980 -2/878413 -2/575844 -7/603027 SIZE i,t اندازه شرکت

مانا -3/455685 -2/872586 -2/572730 -7/217870 CINT i,t سرمایه گذاری

شرکت ها در 
شرایط رونق 

بازار

مانا -3/455786 -2/872630 -2/572754 -7/647133 CTA i,t
اجتناب از 

پرداخت مالیات

مانا -3/455990 -2/872720 -2/572802 -5/658766 FAGE i,t عمر شرکت

مانا -3/455685 -2/872586 -2/572730 -8/675044  INVINT

i,t
ذخایر موجودی

مانا -3/455685 -2/872586 -2/572730 -7/513028 LEV i,t اهرم مالی

مانا -3/457173 -2/873240 -2/573080 -2/288370 MER-
TON i,t

احتمال ریسك 
نکول

مانا -3/455685 -2/872586 -2/572730 -11/43174  MKTBK

i,t

ارزش بازار به 
ارزش دفتری

مانا -3/455887 -2/872675 -2/572778 -7/963893  RDINT

i,t

مخارج تحقیق 
و توسعه

مانا -3/455990 -2/872720 -2/572802 -5/987153 SIZE i,t اندازه شرکت
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جدول )5(- نتایج حاصل از فرضیه اول

نتایج آزمون فرضیه اول 
هدف از آزمون این فرضیه که از راه آزمون همبستگی و رگرسیون خطی انجام شد، ارزیابی تاثیر ریسک نکول 
بر اجتناب از پرداخت مالیات در قلمرو پژوهش می باشد با توجه به اینکه سطح معناداری )Sig( بری متغیر مستقل 
ریسک نکول کمتر از 0/05 می باشد لذا با احتمال 95 درصد فرضیه H0 رد و این فرضیه مورد پذیرش قرارمی گیرد 
و از آنجا که ضریب متغیر ریسک نکول برابر با 353/02 می باشد و ضریب مذکور مثبت می باشد، لذا بین ریسک 

نکول و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. 

نتایج آزمون فرضیه دوم
هدف از آزمون این فرضیه که از راه آزمون همبستگی و رگرسیون خطی انجام شد، ارزیابی تاثیر ریسک نکول بر 
 )Sig( اجتناب از پرداخت مالیات در شرایط رکود بازار در قلمرو پژوهش می باشد با توجه به اینکه سطح معناداری
 H0 بری متغیر مستقل ریسک نکول در شرایط رکود بازار کمتر از 0/05 می باشد لذا با احتمال 95 درصد فرضیه
رد و این فرضیه مورد پذیرش قرار  می گیرد و از آنجا که ضریب متغیر ریسک نکول در شرایط رکود بازار برابر با 
523/81 - می باشد و ضریب مذکور منفی می باشد، لذا بین ریسک نکول و اجتناب از پرداخت مالیات در شرایط 

رکود بازار رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد. 

احتمال آزمون tآماره آزمون tخطاي استانداردضریب برآوردي

205555/1104243/61/9718720/0494عرض از مبدا

353/027381/431734/3352550/0000احتمال ریسك نکول

2/4617250/0143-75271/5130576/73-عمر شرکت

1767/9515113/2970/3457550/7297اندازه شرکت

1/1740120/2412-13270/4111303/48-اهرم مالی

2/5719350/0105-45057/6017518/95-سرمایه گذاری

مخارج پژوهش و 
91488/85228833/40/3998050/6896توسعه

2/4844250/0135-45149/2718172/93-ذخایر موجودی

2385/88824239/400/0984300/9216متغیر دامی

ارزش بازار به ارزش 
63/12035110/94950/5689110/5698دفتری

دوربین ـ واتسون68/11787آماره  0/950283Fضریب تعیین

0/0000002/019387احتمال 0/936332Fضریب تعیین تعدیل شده
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جدول )6(- نتایج حاصل از فرضیه دوم

جدول )7(- نتایج حاصل از فرضیه سوم

نتایج آزمون فرضیه سوم
هدف از آزمون این فرضیه که از راه آزمون همبستگی و رگرسیون خطی انجام شد، ارزیابی تاثیر ریسک نکول بر 
 )Sig( اجتناب از پرداخت مالیات در شرایط رونق بازار در قلمرو پژوهش می باشد با توجه به اینکه سطح معناداری
بری متغیر مستقل ریسک نکول در شرایط رونق بازار کمتر از 0/05 می باشد لذا با احتمال 95 درصد فرضیه H0 رد و 
این فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد و از آنجا که ضریب متغیر ریسک نکول در شرایط رونق بازار برابر با 1049/26 
-  می باشد و ضریب مذکور منفی می باشد، لذا بین ریسک نکول و اجتناب از پرداخت مالیات در شرایط رونق بازار 

رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد. 

احتمال آزمون tآماره آزمون tخطاي استانداردضریب برآورديدر شرایط رکود بازار

5/7212630/0000-456692/079823/64-عرض از مبدا

2/6059020/0100-523/8136201/0105-احتمال ریسك نکول

1/0902630/2772-14990/6613749/58-عمر شرکت

30588/194828/6826/3346870/0000اندازه شرکت

0/3055280/7604-6634/98821716/46-اهرم مالی

12686/4330351/570/4179830/6765سرمایه گذاری

1035094443120/92/3359190/0207مخارج پژوهش و توسعه

149426/338894/543/8418340/0002ذخایر موجودی

12602/2711147/991/1304520/2600متغیر دامی

870/2505315/66272/7569000/0065ارزش بازار به ارزش دفتری

دوربین ـ واتسونF8/138400 آماره 0/611358ضریب تعیین

F0/0000001/646580احتمال 0/589766ضریب تعیین تعدیل شده

احتمال آزمون tآماره آزمون tخطاي استانداردضریب برآورديدر شرایط رکود بازار

5/7212630/0000-456692/079823/64-عرض از مبدا

2/6059020/0100-523/8136201/0105-احتمال ریسك نکول

1/0902630/2772-14990/6613749/58-عمر شرکت

30588/194828/6826/3346870/0000اندازه شرکت

0/3055280/7604-6634/98821716/46-اهرم مالی

12686/4330351/570/4179830/6765سرمایه گذاری

مخارج پژوهش و 
1035094443120/92/3359190/0207توسعه

149426/338894/543/8418340/0002ذخایر موجودی
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جدول )8(- خالصه نتایج پژوهش

نتایج آزمون فرضیه چهارم
نتایج حاصل از تخمین در جدول )6( نشان می دهد که ضریب تعیین تعدیل شده اجتناب از پرداخت مالیات 
در شرایط رکود بیشتر از اجتناب از پرداخت مالیات در شرایط رونق است و ارتباط از اجتناب از پرداخت مالیات در 
شرایط رکود قوی تر از شرایط رونق می باشد. پس می توان نتیجه گرفت فرض H0 رد می شود یعنی میزان اجتناب 
از پرداخت مالیات در شرایط رکود بازار بیش از شرایط رونق بازار است. لذا این فرضیه نیز مورد پذیرش قرار می گیرد.

12602/2711147/991/1304520/2600متغیر دامی

ارزش بازار به ارزش 
870/2505315/66272/7569000/0065دفتری

دوربین ـ واتسونF8/138400 آماره 0/611358ضریب تعیین

F0/0000001/646580احتمال 0/589766ضریب تعیین تعدیل شده

شرح
ضریب 

تعیین تعدیل 
شده

معادله رگرسیونی
قضاوت

آماري
نتیجه گیری

فرضیه 
اول

بین ریسك نکول و اجتناب از 
رد فرض 0/9363پرداخت مالیات رابطه وجود دارد.

H0

فرض وجود رابطه 
خطي تائید شده 

است.

فرضیه 
دوم

بین ریسك نکول و اجتناب از 
پرداخت مالیات در شرایط رکود بازار 

رابطه وجود دارد.
رد فرض 0/5897

H0

فرض وجود رابطه 
خطي تائید شده 

است.

فرضیه 
سوم

بین ریسك نکول و اجتناب از 
پرداخت مالیات رابطه در شرایط 

رونق بازار وجود دارد.
رد فرض 0/4088

H0

فرض وجود رابطه 
خطي تائید شده 

است.

فرضیه 
چهارم

میزان اجتناب از پرداخت مالیات در شرایط رکود بازار 
بیش از شرایط رونق بازار است.

رد فرض 
H0

فرض وجود رابطه 
خطي تائید شده 

است.
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8- نتیجه گیری
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک نکول بدهی بر اجتناب مالیاتی شرکت ها در، شرکتهای پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از تئوری نمایندگی قابل توجیه است. 
مسئله نمایندگی، مفاهیم اجتناب از پرداخت مالیات را تایید می کند و نشان می دهد که اجتناب از پرداخت مالیات 
از  اجتناب  فعالیت های  نظریه،  این  با  مطابق  دهد.  افزایش  را  بیرونی  سهامداران  ثروت  که  نیست  ممکن  همیشه 
پرداخت مالیات ممکن است در انحراف منافع به سمت خود مدیران نقش داشته باشد که دامنة آن از دست کاری 
و سرقت سود شرکت تا پاداش بیش از اندازة مدیران در شکل های مختلف متغیر است. اجتناب از پرداخت مالیات 
ممکن است به طور بالقوه ارزش بعد از مالیات شرکت را کاهش دهد. از این رو هزینه هایی که به طور مستقیم به 
فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی مربوط می شود، هزینه های اضافی رعایت قوانین و مقررات و هزینه های غیر مالیاتی 

یعنی هزینه های نمایندگی، ممکن است بهتر از منافع مالیاتی برای سهامداران باشد.
در مجموع، این پژوهش نشان داد که مدیران برای استراتژی های اجتناب مالیاتی که روی درآمد مشمول مالیات 
تاثیر می گذارد ارزش زیادی قائل هستند. در واقع مدیران به دنبال کاهش هزینه مالیات صورت های مالی هستند. 
همچنین مدیران به دنبال استراتژی هایی هستند که مالیات نقدی پرداختی آن ها را کاهش دهد. در واقع می توان 

گفت مدیران در پی استراتژی هایی هستند که پرداخت های مالیات بر درآمد سال آتی آن ها را کاهش دهد.

9- پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج پژوهش
* با توجه به تایید ارتباط بین ریسک نکول بدهی و اجتناب مالیاتی شرکت در این پژوهش به بازار سرمایه ایران 
پیشنهاد می شود که تاکید بیشتري بر اهمیت ویژگی هاي تامین مالی ازقبیل میزان بدهی، میزان پرداخت بدهی و 

ریسک نکول بدهی داشته باشد.
* با رتبه بندي شرکتها بر اساس ریسک نکول بدهی بعنوان شاخصی جهت تعیین سیاست های مالیاتی شرکتها 

استفاده کرد.
* استفاده از مدل های استراتژی مالیاتی در تصمیم گیری های اقتصادی.

* بررسی شدت اجتناب از پرداخت مالیات، در سطوح مختلفی از شرایط بازار.

10- پیشنهادهای کاربردی جهت پژوهش های آتی
* مطالعه توصیفی نظریه هاي موجود در حوزه نکول

* استفاده از سایر مدل هاي قیمت گذاري دارائی ها براي تخمین نرخ تکانه و کاربرد آن در مدل.
* مقایسه نتایج حاصل ازمدل کی ام وي با سایر مدل هاي ساختاري.

* نمونه آماري این پژوهش شامل تمام صنایع بوده است، پیشنهاد می شود در پژوهش ها آینده این پژوهش به 
تفکیک انواع صنعت انجام شود.

* انجام این پژوهش در محدوده خاصی از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران مثاًل محدود کردن شرکت 
ها به شرکت های غیرتولیدی.

* انجام این پژوهش با در نظر گرفتن دیگر عوامل چرخه عمر شرکت.
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چکیده
در پژوهش حاضر، نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و محدودیت 
مالی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نمونه ی آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک، از میان 
تا 1396 که حجم آن 142 شرکت  بازه ی زمانی 1392  تهران در  بهادار  اوراق  بورس  شرکت های پذیرفته شده در 
می باشد، انتخاب شده است. همچنین، برای آزمون فرضیه ها ی پژوهش از روش معادالت همزمان بهره گرفته شده 
است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه  های پژوهش حاکی از آن بود که بین اجتناب از پرداخت مالیات و محدودیت 
مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد حاکمیت شرکتی 
نقش تعدیل کنندگی منفی بر رابطه ی مثبت بین اجتناب از پرداخت مالیات و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار 

تهران دارد.
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1- مقدمه
مدیران شرکت ها به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران، به دنبال سرمایه گذاری در 

می باشد.  آن ها  اجرای  برای  مالی  منابع  تأمین  مستلزم  پروژه ها،  این  در  سرمایه گذاری  هستند.  سودآور  پروژه های 
اما مسئله ی مهمی که در این راستا وجود دارد، این است که تأمین منابع مالی توسط شرکت ها نامحدود نیست و 
شرکت ها از این بابت دارای محدودیت های مالی هستند. زمانی که بین هزینه ی تأمین مالی داخلی و خارجی، اختالف 
زیادی وجود داشته باشد، آن شرکت از نظر مالی، محدودیت خواهد داشت. بر اساس مطالعات صورت گرفته در این 
زمینه، از دالیل عمده ی اختالف بین هزینه تأمین مالی داخلی و خارجی، عدم تقارن اطالعاتی و مشکالت نمایندگی 
نمایندگی«،  »تئوری  مفاهیم  اساس  بر  می-باشد.  مالیات  پرداخت  از  اجتناب  فعالیت های  واسطه ی  به  شده  ایجاد 
پدیده ی اجتناب از پرداخت مالیات می تواند به عنوان یک ضد ارزش، تهدیدی جدی برای تأمین منابع مالی و تداوم 
فعالیت شرکت ها در بازار سرمایه تلقی گردد. رفتار اجتناب از پرداخت مالیات که با در نظر گرفتن تضاد منافعی که 
در نتیجه ی جدایی مالکیت و کنترل استراتژی اجتناب از پرداخت مالیات ایجاد می شود، مستلزم پنهان کردن حقایق 
مالیاتی صورت  از ممیزان  پنهان کردن حقایق  از طریق  پرداختی  مالیات  میزان  با هدف کاهش  کار  این  است که 
می پذیرد. این رفتار، اثر معکوسی بر محیط اطالعاتی و انگیزه ی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در سرمایه گذاری 
و انتقال منابع مالی به شرکت هایی که از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات پیروی می کنند، خواهد داشت. از 
طرفی نیز، یکی از راه-هایی که شرکت ها می توانند میزان وجه نقد خود را بدون نیاز به منابع خارجی افزایش دهند، 
داخلی  ایجاد سرمایه های  منظور  به  را  مالیاتی جسورانه  استراتژی  است. شرکت ها  مالیاتی  برنامه ریزی  فعالیت های 
اضافی در پاسخ به محدودیت های مالی در اقتصاد کالن افزایش می دهند. از آنجا که منابع تأمین مالی از طریق بدهی و 
حقوق صاحبان سهام در روش سنتی اغلب در طول دوره های محدودیت مالی پر هزینه تر و یا دسترسی به آن دشوارتر 
از  از طریق استراتژی اجتناب  این سرمایه می تواند  برای سرمایه هستند.  به دنبال منابع جایگزین  است، شرکت ها 
پرداخت مالیات با کاهش گزارش درآمد مشمول مالیات و در نتیجه کاهش مالیات نقدی پرداختی حاصل شود. افزون 
بر این، فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات و همچنین، مواجه شدن شرکت با محدودیت مالی، ممکن است تحت 
تأثیر کارایی حاکمیت شرکتی سازمان ها قرار گیرد. از آنجا که سازوکارهای مؤثر اجرایی حاکمیت شرکتی سبب بهبود 
فرآیند نظارت بر فعالیت های مدیران شرکت می شود، این امر سبب خواهد شد تا سرمایه-گذاران و اعتباردهندگان 
انگیزه ی مضاعفی برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار به شرکت های دارای نظام حاکمیت شرکتی قوی داشته باشند؛ 
در نتیجه، سرمایه گذاری های جدید و اعطای اعتبار به شرکت، منبع ورودی مناسبی برای شرکت، جهت تأمین مالی 
مالیات  پرداخت  از  اجتناب  بین  رابطه  اول  وهله ی  در  پژوهش حاضر  در  لذا،  بود.  پروژه های سرمایه گذاری خواهد 
و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی واقع شده است و در گام بعدی نقش تعدیل کنندگی 
حاکمیت شرکتی بر رابطه ی مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از اطالعات 142 شرکت 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1392 تا 1396 و بهره گیری از روش معادالت هم زمان، 
فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرارگردید.  به همین جهت در این مقاله ابتدا مبانی نظری پژوهش بیان شده، در 
ادامه پیشینه پژوهش بیان شده و سپس فرضیه ها، جامعه و نمونه آماری، روش پژوهش، متغیرهای پژوهش، آمار 
توصیفی و استنباطی، نتایج آزمون فرضیه ها، بحث و نتیجه گیری پیرامون آزمون فرضیه ها، پیشنهادها و درنهایت 

محدودیت های پژوهش بیان شده است.

2-مبانی نظری
مدیران شرکت ها به منظور حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران، به دنبال سرمایه گذاری در پروژه های 
سودآور هستند. سرمایه گذاری در این پروژه ها، مستلزم تأمین منابع مالی برای اجرای آن ها می باشد. اما مسئله ی 
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مهمی که در این راستا وجود دارد، این است که تأمین منابع مالی توسط شرکت ها نامحدود نیست و شرکت ها از 
این بابت دارای محدودیت های مالی هستند. شرکت هایی را واجد محدودیت مالی می نامند که دارای دسترسی پایین 
و پرهزینه به منابع تأمین مالی خارجی باشند. شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه، با مشکالت 
تأمین می کند. چنین  داخل شرکت  منابع  از  را  موردنیاز خود  مالی  منابع  از  باشد، بخش عمده ای  مواجه  بیشتری 

شرکتی اصطالحاً »شرکت دچار محدودیت مالی« نامیده می شود )حاجیها و همکاران، 1396(.
 به عبارت دیگر، زمانی که بین هزینه ی تأمین مالی داخلی و خارجی، اختالف زیادی وجود داشته باشد، آن شرکت 
از نظر مالی، محدودیت خواهد داشت. بر اساس مطالعات صورت گرفته در این زمینه، از دالیل عمده ی اختالف بین 
هزینه تأمین مالی داخلی و خارجی، عدم تقارن اطالعاتی و مشکالت نمایندگی ایجاد شده به واسطه ی فعالیت های 
اجتناب از پرداخت مالیات می باشد. بر اساس مفاهیم »تئوری نمایندگی«، پدیده ی اجتناب از پرداخت مالیات می تواند 
به عنوان یک ضد ارزش، تهدیدی جدی برای تأمین منابع مالی و تداوم فعالیت شرکت ها در بازار سرمایه تلقی گردد. بر 
اساس پژوهش های صورت گرفته و ادبیات نظری موجود، همچنان که فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات می تواند 
ارزش بَعد از مالیات شرکت را افزایش دهد، از سوی دیگر، به دلیل افزایش سطح تضاد منافع بین مدیران و ذینفعان 
شرکت، می تواند در فعالیت های شرکت، ابهام ایجاد کرده و زمینه را برای محدودیت ها و تنگناهای مالی فراهم آورد. 
حسب »نظریه ی فرصت طلبی مدیریتی«، اجتناب از پرداخت مالیات، مکانیزمی جهت ایجاد سپر، برای فرصت طلبی 
و انحراف منافع توسط مدیران خواهد بود. بر اساس این نظریه، رفتار اجتناب از پرداخت مالیات که با در نظر گرفتن 
تضاد منافعی که در نتیجه ی جدایی مالکیت و کنترل استراتژی اجتناب از پرداخت مالیات ایجاد می شود، مستلزم 
پنهان کردن حقایق است که این کار با هدف کاهش میزان مالیات پرداختی از طریق پنهان کردن حقایق از ممیزان 
مالیاتی صورت می پذیرد. این رفتار، اثر معکوسی بر محیط اطالعاتی و انگیزه ی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در 
سرمایه گذاری و انتقال منابع مالی به شرکت هایی که از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات پیروی می کنند، خواهد 
افزایش عدم  پنهان کردن حقایق شرکت شده و موجب  مالیاتی، سبب  به عبارت دیگر، رویه های جسورانه  داشت. 
تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذینفعان )به خصوص سرمایه گذاران و اعتباردهندگان( خواهد شد. لذا، سرمایه گذاران و 
اعتباردهندگان، به منظور سرمایه گذاری و اعطای اعتبار به این گونه شرکت ها، متقاضی بازده ی باالتری خواهند بود. در 
نتیجه، این مسئله، اختالف بین هزینه ی تأمین مالی داخلی و خارجی را افزایش داده و شرکت را با محدودیت مالی 

مواجه می سازد )لی و پارک1 ، 2016(.
 بایار و همکاران2 )2018( نیز، با بهره گیری از مفروضات »تئوری نمایندگی« معتقدند که برنامه ریزی اجتناب از 
پرداخت مالیات، پیچیدگی مالی و سازمانی شرکت را افزایش می دهد و به حدی می رساند که نمی توان با بخش های 
خارج از شرکت، مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به درستی ارتباط برقرار کرد و بدین صورت مشکالت تأمین 

مالی شرکت افزایش می یابد و به نوعی شرکت با محدودیت مالی مواجه خواهد شد )بایار و همکاران، 2018(. 
از طرفی نیز، یکی از راه هایی که شرکت ها می توانند میزان وجه نقد خود را بدون نیاز به منابع خارجی افزایش 
سرمایه های  ایجاد  منظور  به  را  جسورانه  مالیاتی  استراتژی  شرکت ها  است.  مالیاتی  برنامه ریزی  فعالیت های  دهند، 
داخلی اضافی در پاسخ به محدودیت های مالی در اقتصاد کالن افزایش می دهند. اجتناب از پرداخت مالیات را می توان 
به عنوان یک منبع برای تأمین مالی برشمرد. از آنجا که منابع تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام 
در روش سنتی اغلب در طول دوره-های محدودیت مالی پر هزینه تر و یا دسترسی به آن دشوارتر است، شرکت ها به 
دنبال منابع جایگزین برای سرمایه هستند. این سرمایه می تواند از طریق استراتژی اجتناب از پرداخت مالیات با کاهش 
گزارش درآمد مشمول مالیات و در نتیجه کاهش مالیات نقدی پرداختی حاصل شود. به عبارت دیگر، صرفه جویی های 
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ناشی از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات می تواند منبع ارزشمندی برای جبران ضعف مالی و تأمین مالی 
در شرایط محدودیت مالی برای شرکت ها تلقی گردد. لذا، می توان انتظار داشت در شرایط مواجه شدن شرکت  با 
محدودیت مالی، فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات، افزایش یابد. با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص روابط 
بین محدودیت مالی و فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات شرکت ها، در نهایت این استدالل وجود دارد که یک 
رابطه ی متقابل مستقیم بین محدودیت  مالی و فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات در بازار سرمایه وجود دارد 

)آرمسترانگ و همکاران1 ، 2012(. 
افزون بر این، فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات و همچنین، مواجه شدن شرکت با محدودیت مالی، ممکن 
بهبود  اصلی  عوامل  از  یکی  که  حاکمیت شرکتی  گیرد.  قرار  سازمان ها  حاکمیت شرکتی  کارایی  تأثیر  تحت  است 
کارایی اقتصادی و اجتماعی شرکت است، در برگیرنده ی مجموعه ای از روابط میان شرکت، هیئت مدیره، سهامداران 
و سایر گروه های ذینفع است. ضرورت حاکمیت شرکتی، از تضاد منافع ذینفعان در ساختار شرکت ناشی می شود. 
اینکه هر  اول  است؛  دو علت عمده  از  ناشی  یاد می شود، خود  نمایندگی  عنوان مسئله ی  با  آن  از  که  منافع  تضاد 
مشارکت کننده، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارد و دیگر اینکه هر یک در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری، 
اطالعات کاملی ندارد. بدیهی است این تفکیک با فرض نبود سازوکارهای مؤثر اجرایی حاکمیت شرکتی، زمینه ی 
اقدام مدیران در راستای منافع خود و نه منافع سهامداران را فراهم خواهد کرد. حاکمیت شرکتی بر اطالعاتی که 
شرکت ها برای سهامداران و سایر ذینفعان افشا می کنند، اثر می گذارد و احتمال افشا نشدن کامل و مطلوب اطالعات 
را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، بهبود کیفیت افشای شرکت، سبب کاهش عدم تقارن اطالعاتی می شود و کاهش 
عدم تقارن اطالعاتی نیز، مدیریت سود و دستکاری های مدیریتی را به منظور برنامه-ریزی های اجتناب از پرداخت 
فرآیند  بهبود  حاکمیت شرکتی سبب  اجرایی  مؤثر  سازوکارهای  که  آنجا  از  این،  بر  عالوه  می دهد.  کاهش  مالیات 
نظارت بر فعالیت های مدیران شرکت می شود، این امر سبب خواهد شد تا سرمایه گذاران و اعتباردهندگان انگیزه ی 
مضاعفی برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار به شرکت های دارای نظام حاکمیت شرکتی قوی داشته باشند؛ در نتیجه، 
سرمایه گذاری های جدید و اعطای اعتبار به شرکت، منبع ورودی مناسبی برای شرکت، جهت تأمین مالی پروژه های 
سرمایه گذاری خواهد بود. در نتیجه، در چنین شرایطی، احتمال مواجه شدن شرکت با محدودیت مالی کاهش می یابد 

)دیدار و همکاران، 1393(.
مدیران  برای  زمینه ای  می تواند  مناسب  نظارتی  سازوکارهای  وجود  عدم  معتقدند   )2018( همکاران  و  بایار   
فرصت طلب فراهم سازد تا به هزینه ی ذینفعان شرکت، به منافع شخصی خود دست پیدا کنند. آن ها استدالل می کنند 
که وجود یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی در شرکت، از اقدامات فرصت طلبانه ی مدیران و همچنین برنامه ریزی های 
اجتناب از پرداخت مالیات، جلوگیری کرده که این موضوع کاهش تضاد منافع بین مدیران و ذینفعان شرکت را در 
پی خواهد داشت و نهایتاً سبب خواهد شد اختالف بین هزینه ی تأمین مالی داخلی و خارجی کمتر شود و شرکت 
این است که کارایی حاکمیت  بر  انتظار  بنابراین،  با محدودیت کمتری مواجه گردد.  در تأمین منابع مالی خارجی 
شرکتی با افزایش نظارت بر رفتارهای مدیریت، برنامه-ریزی های اجتناب از پرداخت مالیات مدیران را کاهش دهد و 

به واسطه ی این عمل، از مواجه شدن شرکت با محدودیت  مالی جلوگیری نماید )بایار و همکاران، 2018(. 
حمیدیان   ،)1396( محمودیان  و  مشایخ  پژوهش  قبیل  از  متعددی  مطالعات  ایران،  سرمایه ی  بازار  در  هرچند 
)1396( و شجاع و نیک کار )1396( در ارتباط با تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی، به انجام 
رسیده است، اما بررسی ادبیات پژوهش حاکی از فقدان پژوهشی در ارتباط با نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی 
بر رابطه ی بین اجتناب مالیاتی و محدودیت مالی در بازار سرمایه ی ایران می باشد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی 
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این موضوع، درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که آیا حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کنندگی بر رابطه  بین اجتناب 
از پرداخت مالیات و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

3-پیشینه پژوهش
بایار و همکاران )2018( در پژوهشی با عنوان »حاکمیت شرکتی، اجتناب مالیاتی و محدودیت مالی« به بررسی 
رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و محدودیت مالی و نقش حاکمیت شرکتی بر رابطه ی مذکور در بازار سرمایه ی 
ایاالت متحده پرداختند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش آن ها با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون 
داده های ترکیبی نشان داد که اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر منفی بر محدودیت مالی ندارد. از طرفی نیز، نتایج 
حاکی از این بود که یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی سبب می شود تا عواقب منفی اجتناب از پرداخت مالیات برای 

شرکت ها کاهش یابد.
گایا و همکاران1 )2017( در پژوهشی تحت عنوان »آیا مالکیت خانوادگی اجتناب مالیاتی را کاهش می دهد؟ 
و همچنین،  مالیاتی  اجتناب  و  خانوادگی  مالکیت  بین  رابطه  بررسی  به  کیفیت حسابرسی«  تعدیل-کنندگی  نقش 
از  استفاده  با  آن ها  پژوهش  نتایج  پرداختند.  تونس  سرمایه ی  بازار  در  مذکور  رابطه ی  بر  حسابرسی  کیفیت  تأثیر 
روش رگرسیون داده های ترکیبی نشان داد که مالکیت خانوادگی با اجتناب مالیاتی رابطه ی مثبت و معناداری دارد. 
همچنین، نتایج پژوهش آن ها حاکی از این بود که کیفیت حسابداری نقش تعدیل کنندگی منفی در رابطه ی مثبت 

بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی ایفا می کند.
لی و پارک )2016( در پژوهش خود با عنوان »محدودیت های مالی، حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه 
بازار  در  نقد  وجه  نگهداشت  تعیین سطح  در  و حاکمیت شرکتی  مالی  بین محدودیت های  تعامل  بررسی  به  نقد« 
سرمایه ی چین پرداختند. نتایج پژوهش آن ها با بهره گیری از روش تحلیل داده های ترکیبی نشان داد که حاکمیت 
شرکتی مشکالت نمایندگی مربوط به سطح نگهداشت وجه نقد را در شرکت هایی که با محدودیت مالی کمتر مواجه 
با محدودیت مالی کمتر مواجه هستند، سطح  نتایج نشان داد شرکت هایی که  هستند، کاهش می دهد. همچنین، 

حاکمیت شرکتی را افزایش می دهند و استانداردهای حاکمیت شرکتی را اتخاذ می کنند.
آرمسترانگ و همکاران )2015( در پژوهشی با عنوان »حاکمیت شرکتی، انگیزه ها و اجتناب مالیاتی« به بررسی 
تأثیر راهبری شرکتی بر اجتناب مالیاتی در ایاالت متحده پرداختند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش 
راهبری  بین  معناداری  رابطه ی  بود که  این موضوع  مؤید  ترکیبی  داده های  از روش رگرسیون  بهره-گیری  با  آن ها 

شرکتی و اجتناب مالیاتی، چه در میانه و چه در میانگین تابع توزیع، وجود ندارد.
چن و زولوتوی2 )2014( در پژوهشی با عنوان »نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی« تأثیر نقدشوندگی سهام بر 
اجتناب مالیاتی در شرکت هایی که دچار محدودیت مالی شده اند را در بازار سرمایه ی ایاالت متحده مورد بررسی قرار 
دادند. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش آن ها با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی نشان داد 
تأثیر نقدشوندگی سهام بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت هایی که دچار محدودیت مالی شده اند، کمتر است. 
همچنین، نتایج نشان داد تأثیر نقدشوندگی سهام بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت هایی که از سازوکار حاکمیت 

شرکتی قوی تری برخوردارند، کمتر است.
چن و همکاران3 )2014( در پژوهشی با عنوان »اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت« به بررسی رابطه اجتناب مالیاتی 
و ارزش شرکت برای بازه زمانی 2001 تا 2009 در شرکت های پذیرفته شده در بورس کشور چین پرداختند. یافته های 
پژوهش آن ها با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی نشان داد رفتار اجتناب از مالیات با افزایش هزینه های 

نمایندگی، ارزش شرکت را کاهش می دهد.
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گوتام و ویدیا1 )2013( در پژوهشی با عنوان »رشد شرکت و محدودیت مالی در شرکت های تولیدی هند« اثر 
محدودیت های تأمین مالی بر رشد 2282 شرکت هندی در دوره 1994 تا 2009 را مورد بررسی قرار دادند. یافته های 
حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش آن ها با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی نشان داد محدودیت های 

مالی تأثیر منفی و معناداری بر رشد شرکت دارد.
صفائی و همکاران )1396( در پژوهشی تحت عنوان »بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و مدیریت 
و  سود  مدیریت  شرکتی،  حاکمیت  بین  رابطه  تهران«  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته  شده  شرکت های  در  مالیات 
مدیریت مالیات را مورد بررسی قرار دادند. آن ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان دادند که هیچ یک 
از شاخص های حاکمیت شرکتی، تأثیر معناداری بر مدیریت سود ندارد. از سوی دیگر، شاخص اندازه هیئت مدیره 
تأثیر معناداری بر شاخص های نرخ مؤثر مالیاتی قطعی و نیز نرخ مؤثر مالیاتی حسابداری دارد. اما سایر شاخص های 

حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر نرخ مؤثر مالیاتی جاری ندارد.
مشایخ و محمودیان )1396( پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل، اصول حاکمیت 
آزمون  نتایج  دادند.  انجام  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  مالیاتی«  مدیریت  روی  بر  شرکت  ویژگی های  و  شرکتی 
فرضیه های پژوهش آن ها با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی نشان داد افزایش پاداش و حاکمیت شرکتی 
مناسب تر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی و مدیریت مالیاتی مناسب تر می گردد. همچنین، یافته های پژوهش آن ها 
نشان داد در صورت استفاده از شاخص های نرخ مؤثر مالیات نقدی و تغییر در نرخ ذخیره مالیات، ویژگی های اصول 
حاکمیت شرکتی بر پرداخت مالیات مؤثر می باشد و اصول حاکمیت شرکتی مناسب تر سبب کاهش نرخ مؤثر مالیاتی 

نقدی و کاهش ذخیره مالیات و در نتیجه مدیریت مالیاتی مناسب تر می گردد.
حاجیها و همکاران )1396( در پژوهشی با عنوان »بررسی ارتباط محدودیت مالی و راهبرد مالیاتی متهورانه« 
به بررسی رابطه بین متغیرهای مذکور در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های پژوهش آن ها با به کارگیری 
روش رگرسیون داده های ترکیبی نشان داد بین محدودیت های مالی و استراتژی مالیاتی جسورانه رابطه ی مثبت و 

معناداری وجود دارد.
با اجتناب مالیاتی در شرکت های  ابعاد مختلف راهبری شرکتی  با عنوان »بررسی  حمیدیان )1396( پژوهشی 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران« انجام داد و از روش رگرسیون داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های 
پژوهش خود استفاده نمود. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش وی نشان داد بین نسبت اعضاء غیرموظف 
هیئت مدیره با اجتناب مالیاتی رابطه ی معناداری وجود ندارد و بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت و اجتناب 

مالیاتی آن ها رابطه ی معناداری وجود ندارد.
ابراهیمی و همکاران )1396( در پژوهشی با عنوان »واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو 
مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی« به تعیین اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و 
اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته های حاصل از پژوهش آن ها با 
بهره گیری از روش رگرسیون داده-های ترکیبی نشان داد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری 
بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکت ها افزایش می یابد 
کیفیت گزارشگری شرکت ها کاهش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش آن ها نشان داد که مالکیت دولتی اثر معناداری 

بر اجتناب مالیاتی شرکت ها ندارد، اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.
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4-فرضیه های  پژوهش
به منظور پاسخ گویی به سؤال پژوهش، فرضیه ها ی زیر تدوین شده است:

و  مثبت  رابطه ی  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  مالی  محدودیت  و  مالیات  پرداخت  از  اجتناب  بین  اول:  فرضیه 
معناداری وجود دارد.

و  مالیات  پرداخت  از  اجتناب  بین  مثبت  رابطه ی  بر  منفی  تعدیل کنندگی  نقش  فرضیه دوم: حاکمیت شرکتی 
محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

5-جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه گیری 
پژوهش حاضر به صورت مرحله ای سیستماتیک می باشد. بدین صورت که از بین کلیه ی شرکت های موجود در بورس 
و درنهایت کلیه ی شرکت های  نباشند، حذف شده  زیر  از شرایط  واجد هر یک  تهران، شرکت هایی که  بهادار  اوراق 

باقی مانده جهت انجام آزمون انتخاب گردید:
به منظور قابل مقایسه بودن، دوره مالی آن ها منتهی به پایان اسفندماه باشد و طی دوره موردبررسی، تغییر   )1

سال مالی نداشته باشند.
در بازه زمانی پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته باشند.  )2

جزء صنایع واسطه گری مالی و سرمایه گذاری، لیزینگ و شرکت های بیمه نباشند. زیرا افشای اطالعات مالی   )3
و ساختار این گونه شرکت ها با سایر شرکت ها متفاوت است.

کلیه اطالعات مالی و غیرمالی موردنیاز، ازجمله یادداشت های توضیحی صورت های مالی در دسترس باشد.  )4
با توجه به محدودیت های در نظر گرفته، تعداد 142 شرکت )710 سال- شرکت(، شرایط حضور در جامعه ی 

آماری را دارا بوده اند.

6-روش پژوهش 
مختلف  افراد  توسط  می تواند  مستقیماً  آن  نتایج  است، چراکه  کاربردی  نوع  از  اساس هدف،  بر  پژوهش حاضر 
استفاده گردد. بر اساس روش، از نوع توصیفی - همبستگی است. از بعد ماهیت داده ها، نوع پژوهش کمی است، یعنی 
با یک نگرش عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمی می پردازد. افزون بر این، از بعد نوع استدالل، یک پژوهش 
استقرایی- قیاسی است؛ یعنی درصدد طراحی یک مدل کلی بر اساس مشاهدات تجربی و جمع آوری داده های کمی 
است. از نظر بعد زمانی نیز یک پژوهش گذشته نگر و از نظر بعد طول زمان، یک پژوهش ترکیبی )مقطعی- سری 

زمانی( است. 

7-متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش در سه گروه متغیرهای درون زا، متغیرهای برون زا و متغیرهای ابزاری طبقه بندی می شوند که 

در ادامه به تشریح آن ها پرداخته شده است.

متغیرهای درون زا
محدودیت مالی1: در این پژوهش به منظور ارزیابی محدودیت مالی، از شاخص WW که وایت و وو در سال 
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1) Tax Avoidance 
2) Corporate Governance

)2006( برای اندازه گیری محدودیت مالی معرفی کردند، استفاده شده است. نحوه ی اندازه گیری این متغیر در مدل 
)1( ارائه شده است.

WW= 80.4 - 5.182 CFO - 0.106 DIV + 5.112 LEV - 0.662 Log (TA)                   )1(مدل

CFO: جریان نقد حاصل از عملیات که بر مجموع دارایی ها در انتهای دوره تقسیم شده است.
DIV: نسبت سود تقسیمی بر مجموع دارایی ها.

LEV: نسبت بدهی ها به دارایی ها.
Log (TA): لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها.

هرچه مقدار WW محاسبه شده، بزرگ تر باشد، شرکت با محدودیت مالی بیشتری مواجه خواهد بود )برادران 
حسن زاده و همکاران، 1393(.

اجتناب از پرداخت مالیات1: در پژوهش حاضر برای ارزیابی اجتناب از پرداخت مالیات، از نرخ مؤثر مالیاتی 
استفاده می شود که از تقسیم هزینه ی مالیات بر درآمد قبل از مالیات محاسبه می شود. هرچه اندازه ی این شاخص 

بزرگ تر باشد، سطح اجتناب از پرداخت مالیات شرکت کمتر است )شجاع و نیک کار، 1396(.

متغیرهاي برون زا
در این پژوهش متغیرهای برو ن زا، در دو گروه متغیرهای تعدیل گر و کنترلی جای می گیرند.

متغیرهای تعدیل گر
امتیاز حاکمیت شرکتی2: در این پژوهش به پیروی از پژوهش صمدی لرگانی )1396( برای محاسبه ی امتیاز 
حاکمیت شرکتی، از چک لیست استاندارد تهیه شده به وسیله ی سازمان خدمات سهامداران نهادی که بر اساس 
دسترسی به اطالعات در مورد شرکت های ایرانی تعدیل شده، استفاده شده است. این چک لیست به شرح جدول 

)1( می باشد.
در نهایت امتیاز حاکمیت شرکتی از تقسیم امتیازات کسب شده بر مجموع امتیازات محاسبه می گردد )صمدی 

لرگانی، 1396(.

ISSجدول )1(- چک لیست محاسبه ی شاخص حاکمیت شرکتی بر اساس استانداردهای

شرحردیف
امتیاز

خیربله
10آیا شرکت دعاوی حقوقی خود را بنا بر نظر حسابرس افشاء نموده است؟1
10آیا صورتهای مالی حسابرسی شده به موقع انتشار مییابد؟2
10آیا میزان پاداش مدیران در صورتهای مالی افشاء شده است؟3
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آیا جهت ترمیم محیط زیست، توسط شرکت اندوخته الزم در صورتهای مالی لحاظ 4
10میشود؟

10آیا کارکنان و مدیران در برنامههای آموزشی تخصصی حضور به هم میرسانند؟5
10آیا مدیران شرکت در کالسهای آموزشی مسئولیتهای اجتماعی شرکت میکنند؟6
10آیا شرکت فاقد معامالت ماده 129 قانون تجارت است؟7
10آیا شرکت قوانین ماده 129 را رعایت کرده است؟8

آیا ماده 238 قانون تجارت در خصوص اندوخته قانونی به میزان 5 درصد سود خالص 9
10رعایت شده است؟

10آیا حسابرسی داخلی وجود دارد؟10
10آیا گزارش حسابرس تعدیل نشده است؟11
10آیا درصد سهامداران نهادی بیش از 50 درصد است؟12
10آیا درصد سهامداران عمده بیش از 50 درصد است؟13
10آیا اکثریت اعضای هیئتمدیره از مدیران غیر موظف است؟14
10آیا تعداد اعضای هیئتمدیره بین 5 الی 9 نفر است؟15
10آیا رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل یکی نیست؟16
10آیا دورهی مدیریت محدود شده است؟17
10آیا بنابر گزارش حسابرس، از کلیه داراییهای شرکت استفادهی بهینه میشود؟18
10آیا بخش زیادی از مطالبات شرکت از افراد خاصی نیست؟19
10آیا نقدینگی شرکت کفاف ایفای تعهدات شرکت را در سال جاری میدهد؟20

20جمع امتیازات
i جمع امتیازات کسب شده توسط شرکتn

متغیرهای کنترلی 
دلیل استفاده از متغیرهای کنترلی در این پژوهش، کنترل تأثیر عوامل شناخته شده بر متغیر وابسته است. این 

متغیرها که در پژوهش های پیشین مورداستفاده واقع شده اند عبارت اند از:
اندازه شرکت1: این متغیر از لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های شرکت حاصل می گردد. 

نسبت بازده ی دارایی ها2: این متغیر از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی های شرکت به دست می آید.
اهرم مالی3: این متغیر از تقسیم مجموع بدهی ها بر مجموع دارایی های شرکت محاسبه می گردد.

1) Size
2) ROA
3) LEV
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نسبت جاری1: این نسبت حاصل تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری می باشد.
وجه نقد نگهداری شده در شرکت2: این متغیر از تقسیم میزان وجوه نقد بر مجموع دارایی های شرکت در هر 

یک از سنوات پژوهش محاسبه می گردد.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری3: این نسبت حاصل تقسیم ارزش بازار سهام شرکت بر ارزش دفتری آن 

در هر یک از سنوات پژوهش است.

8- آمار توصیفی

با 0/075  برابر  مالیات  از پرداخت  همان گونه که در جدول )2( نشان داده شده است، میانگین متغیر اجتناب 
است.  بوده  درصد   7/5 با  برابر  نمونه  در شرکت های  متوسط  طور  به  مالیاتی  مؤثر  نرخ  می دهد  نشان  که  می باشد 
همچنین، میانگین متغیر محدودیت مالی نشان می دهد که بیشتر مشاهدات صورت گرفته در خصوص این متغیر، 
حول نقطه 0/132- بوده است. از طرفی نیز، میانگین متغیر حاکمیت شرکتی نشان می دهد متوسط امتیاز کسب 
شده ی حاکمیت شرکتی شرکت های مورد مطالعه بر اساس استانداردهای ISS  برابر با 60/8 درصد می باشد. افزون 
بر این، میانگین متغیر، اندازه شرکت نشان می دهد که بیشتر مشاهدات صورت گرفته در خصوص این متغیر، حول 

نقطه 13/933 می باشد. 

9-آمار استنباطی:
نتایج آزمون درون زایی متغیرها

در پژوهش حاضر به منظور بررسی درون زا بودن متغیرها از آزمون دوربین، وو و هاسمن استفاده شده است. فرض 
صفر و فرض مقابل این آزمون به شرح زیر است:

جدول )2(- آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش

1) Current Ratio
2) Cash
3) Market value to Book value

انحراف میانگینتعدادنام متغیر
بیشینهکمینهمعیار

7100/0750/1050/0000/345اجتناب از پرداخت مالیات
0/029-0/668-0/1320/138-710محدودیت مالی

7100/6080/1140/350/90حاکمیت شرکتی
71013/9331/33910/50419/009اندازه شرکت

0/6680/621-7100/0850/150نسبت بازده دارایی ها
7102/0250/9230/3345/732نسبت جاری

7100/6890/2680/1471/879اهرم مالی
7100/0340/0350/0000/277نسبت وجه نقد 

7102/3591/9010/2039/518ارزش بازار به دفتری
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جدول )3(- نتایج آزمون درون زایی متغیرها

جدول )4(- نتایج آزمون اعتبار ابزارها

H0: برون زایی
H1: درون زایی

در جدول )3(، نتایج حاصل از آزمون مذکور نشان داده شده است.

با توجه به نتایج جدول )3(، ازآنجاکه سطح معناداری به دست آمده ی آماره آزمون های دوربین، وو و هاسمن در 
مدل های پژوهش از سطح خطای مورد انتظار 0/05 کوچک تر است، با رد فرض صفر، فرض مخالف، مبنی بر درون زا 

بودن متغیرها پذیرفته می شود.

نتایج آزمون اعتبار ابزارها
در پژوهش حاضر به منظور بررسی اعتبار ابزارها از آزمون های سارگان و بسمن استفاده شده است. فرض صفر و 

فرض مقابل این آزمون به شرح زیر است:
H0: اعتبار ابزارها

H1: عدم اعتبار ابزارها
در جدول )4(، نتایج حاصل از آزمون مذکور نشان داده شده است.

همان گونه که در جدول )4( نشان داده شده است، سطح معناداری به دست آمده برای آماره آزمون سارگان و 
بسمن در هر دو مدل پژوهش از سطح خطای مورد انتظار 0/05 بزرگ تر است؛ لذا فرض صفر این آزمون  مبنی بر 

اعتبار ابزارها، تأیید می گردد.

نتایج آزمون آماری فرضیه ی اول پژوهش
هدف از آزمون فرضیه ی اول پژوهش، بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و محدودیت مالی در بورس 

اوراق بهادار تهران است. در جدول )5( نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داده شده است.

نتیجهمعناداریآماره نام آزمونمدلهای پژوهش

مدل اول
14/5410/000دوربین

درونزایی
14/7200/000وو و هاسمن

مدل دوم
25/9560/000دوربین

درونزایی
26/7130/000وو و هاسمن

نتیجهمعناداریآماره نام آزمونمدلهای پژوهش

مدل اول
5/7060/126سارگان

اعتبار ابزارها
5/6960/127بسمن

مدل دوم
2/1800/535سارگان

اعتبار ابزارها
2/1660/538بسمن



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

800  

جدول )5(- نتایج آزمون فرضیه ی اول پژوهش با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای

با توجه به نتایج جدول )5(، سطح معناداری به دست آمده برای آماره ی Z  متغیر محدودیت مالی برابر با 0/000 
از آن است که محدودیت مالی رابطه ی معناداری  انتظار 0/05 است؛ که حاکی  از سطح خطای مورد  و کوچک تر 
با اجتناب مالیاتی دارد. لذا با توجه به ضریب مثبت به دست آمده برای این متغیر )0/989( این گونه نتیجه گیری 
می شود که محدودیت مالی رابطه ی مثبت و معناداری با اجتناب از پرداخت مالیات دارد. از طرفی نیز، سطح معناداری 
به دست آمده برای آماره ی Z  متغیر اجتناب مالیاتی برابر با 0/000 و کوچک تر از سطح خطای مورد انتظار 0/05 

ضریب تعیین تعداد مشاهداتمعادله
تعدیل شده

سطح معناداریآماره کای دو

7100/6511958/430/000اجتناب مالیاتی
7100/197675/980/000محدودیت مالی
سطح معناداریآماره zانحراف معیارضریبمتغیرهای توضیحیمتغیر وابسته

اجتناب مالیاتی

0/9890/04124/020/000محدودیت مالی
0/590/558-0/0000/001-اندازه شرکت

12/140/000-0/5230/043-نسبت بازده دارایی ها
3/820/000-0/0080/002-نسبت جاری
0/0170/0190/900/367اهرم مالی

0/0870/0631/390/164نسبت وجه نقد
ارزش بازار به ارزش 

دفتری
-0/0000/000-1/080/281

0/1940/0296/630/000عرض از مبدأ

محدودیت مالی

0/5520/02324/020/000اجتناب مالیاتی
0/0000/0010/040/966اندازه شرکت

0/4240/03113/550/000نسبت بازده داراییها
0/0050/0013/180/001نسبت جاری
0/0520/0143/560/000اهرم مالی

0/070/964-0/0030/047-نسبت وجه نقد
ارزش بازار به ارزش 

دفتری
0/0000/0000/600/552

8/690/000-0/1850/021-عرض از مبدأ
0/000سطح معناداری138/682آماره بروش- پاگان
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جدول )6(- نتایج آزمون فرضیه ی دوم پژوهش با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای

است؛ که حاکی از آن است که اجتناب از پرداخت مالیات رابطه ی معناداری با محدودیت مالی دارد. لذا با توجه به 
ضریب مثبت به دست آمده برای این متغیر )0/552( این گونه نتیجه گیری می شود که اجتناب از پرداخت مالیات 
نیز، رابطه ی مثبت و معناداری با محدودیت مالی دارد. بنابراین، با رد فرض صفر، فرضیه ی اول پژوهش مبنی بر وجود 
رابطه ی مثبت بین محدودیت مالی و اجتناب از پرداخت مالیات در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می شود. ضریب 
تغییرات  از  تبیین و پیش-بینی 65/1 درصد  به  قادر  نیز نشان می دهد که متغیرهای توضیحی  تعدیل شده  تعیین 
اجتناب مالیاتی و 19/7 درصد از تغییرات محدودیت مالی می باشند. همچنین، سطح معناداری آماره ی کای دو نیز 
برابر با 0/000 است که نشان می دهد، مدل رگرسیونی به طور مناسب برازش شده است. افزون بر این، معناداری 
آماره ی بروش- پاگان نیز نشان می دهد که جمله ی خطای دو مدل، همبستگی معناداری با هم دارند که این موضوع 

نشان می دهد برای برآورد مدل، استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای مناسب است. 

نتایج آزمون آماری فرضیه ی دوم پژوهش
از  بر رابطه بین اجتناب  از آزمون فرضیه ی دوم پژوهش، بررسی نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی  هدف 

پرداخت مالیات و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. 
در جدول )6( نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داده شده است.

ضریب تعداد مشاهداتمعادله
تعیین 

تعدیلشده

سطح معناداریآماره کای دو

7100/8895857/060/000اجتناب مالیاتی
7100/6481376/590/000محدودیت مالی
متغیرهای متغیر وابسته

توضیحی
انحراف ضریب

معیار
z سطح معناداریآماره

اجتناب مالیاتی

0/5920/02621/980/000محدودیت مالی
2/810/005-0/1000/035-حاکمیت شرکتی

35/120/000-0/6920/019-حاکمیت× محدودیت
0/0010/0001/390/164اندازه شرکت

0/0090/0480/210/837نسبت بازده داراییها
4/800/000-0/0060/001-نسبت جاری
5/240/000-0/0760/014-اهرم مالی

0/0190/0370/510/607نسبت وجه نقد
ارزش بازار به ارزش 

دفتری
-0/0000/000-0/260/796

0/2080/0219/660/000عرض از مبدأ
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مالی  محدودیت  حاکمیت×  متغیر   Z آماره ی  برای  به دست آمده  معناداری  )6(، سطح  نتایج جدول  به  توجه  با 
برابر با 0/000 و کوچک تر از سطح خطای مورد انتظار 0/05 است؛ که حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی نقش 
تعدیل کنندگی معناداری بر رابطه بین محدودیت مالی و اجتناب از پرداخت مالیات دارد. لذا با توجه به ضریب منفی 
به دست آمده برای این متغیر )0/692-( این گونه نتیجه گیری می شود که حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کنندگی 
منفی بر رابطه بین محدودیت مالی و اجتناب از پرداخت مالیات دارد. از طرفی نیز، سطح معناداری به دست آمده برای 
آماره ی Z متغیر حاکمیت× اجتناب برابر با 0/000 و کوچک تر از سطح خطای مورد انتظار 0/05 است؛ که حاکی از آن 
است که حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کنندگی معنادار بر رابطه ی بین اجتناب از پرداخت مالیات و محدودیت مالی 
دارد. لذا با توجه به ضریب منفی به دست آمده برای این متغیر )1/280-( این گونه نتیجه گیری می شود که حاکمیت 
با  بنابراین،  از پرداخت مالیات و محدودیت مالی دارد.  شرکتی نقش تعدیل کنندگی منفی بر رابطه ی بین اجتناب 
رد فرض صفر، فرضیه ی دوم پژوهش مبنی بر نقش تعدیل کنندگی منفی حاکمیت شرکتی بر رابطه ی مثبت بین 
محدودیت مالی و اجتناب از پرداخت مالیات در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته می-شود. ضریب تعیین تعدیل شده 
نیز نشان می دهد که متغیرهای توضیحی قادر به تبیین و پیش بینی 88/9 درصد از تغییرات اجتناب مالیاتی و 64/8 
درصد از تغییرات محدودیت مالی می باشند. همچنین، سطح معناداری آماره ی کای دو نیز برابر با 0/000 است که 
نشان می دهد، مدل رگرسیونی به طور مناسب برازش شده است. افزون بر این، معناداری آماره ی بروش- پاگان نیز 
نشان می دهد که جمله ی خطای دو مدل، همبستگی معناداری با هم دارند که این موضوع نشان می دهد برای برآورد 

مدل، استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای مناسب است

10-نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
نتایج حاصل از آزمون فرضیه  ی اول پژوهش حاکی از آن بود که بین اجتناب از پرداخت مالیات و محدودیت مالی 
در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس مفاهیم تئوری نمایندگی، فعالیت های 
اجتناب از پرداخت مالیات به دلیل افزایش سطح تضاد منافع بین مدیران و ذینفعان شرکت، می تواند در فعالیت های 
ابهام ایجاد کرده و زمینه را برای محدودیت ها و تنگناهای مالی فراهم آورد. عالوه  بر این، حسب مفاهیم  شرکت، 
نظریه ی فرصت طلبی مدیریتی، اجتناب از پرداخت مالیات، مکانیزمی جهت ایجاد سپر، برای فرصت طلبی و انحراف 
منافع توسط مدیران خواهد بود. بر اساس این نظریه، رفتار اجتناب از پرداخت مالیات که با در نظر گرفتن تضاد 

محدودیت مالی

0/1450/0197/520/000اجتناب مالیاتی
16/920/000-0/5910/034-حاکمیت شرکتی
25/970/000-1/2800/049-حاکمیت× اجتناب

2/360/018-0/0020/000-اندازه شرکت
0/0850/0431/980/048نسبت بازده داراییها

0/320/747-0/0000/001-نسبت جاری
1/720/085-0/0220/013-اهرم مالی

0/0480/0321/480/138نسبت وجه نقد
ارزش بازار به ارزش 

دفتری
0/0000/0000/230/822

0/2730/02411/340/000عرض از مبدأ
0/000سطح معناداری23/926آماره بروش- پاگان
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منافعی که در نتیجه ی جدایی مالکیت و کنترل استراتژی اجتناب از پرداخت مالیات ایجاد می شود، مستلزم پنهان 
ممیزان  از  حقایق  کردن  پنهان  طریق  از  پرداختی  مالیات  میزان  کاهش  هدف  با  کار  این  که  است  حقایق  کردن 
مالیاتی صورت می پذیرد. این رفتار، اثر معکوسی بر محیط اطالعاتی و انگیزه ی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در 
سرمایه گذاری و انتقال منابع مالی به شرکت هایی که از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات پیروی می کنند، خواهد 
داشت. به عبارت دیگر، رویه های جسورانه مالیاتی، سبب پنهان کردن حقایق شرکت شده و موجب افزایش عدم تقارن 
اطالعاتی بین مدیران و ذینفعان خواهد شد. لذا، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، به منظور سرمایه-گذاری و اعطای 
اعتبار به این گونه شرکت ها، متقاضی بازده ی باالتری خواهند بود. در نتیجه، این مسئله، اختالف بین هزینه-ی تأمین 
مالی داخلی و خارجی را افزایش داده و شرکت را با محدودیت مالی مواجه می سازد. از طرفی نیز، یکی از راه هایی که 
شرکت ها می توانند میزان وجه نقد خود را بدون نیاز به منابع خارجی افزایش دهند، فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی 
است. شرکت ها استراتژی مالیاتی جسورانه را به منظور ایجاد سرمایه های داخلی اضافی در پاسخ به محدودیت های 
مالی در اقتصاد کالن افزایش می دهند. به عبارت دیگر، صرفه جویی های ناشی از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات 
می تواند منبع ارزشمندی برای جبران ضعف مالی و تأمین مالی در شرایط محدودیت مالی برای شرکت ها تلقی گردد. 
لذا، می توان انتظار داشت در شرایط مواجه شدن شرکت  با محدودیت مالی، فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات، 
افزایش یابد. نتایج آزمون فرضیه  ی اول پژوهش نیز، با حمایت از ادبیات موجود در این زمینه، نشان داد بین اجتناب از 
پرداخت مالیات و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. این نتایج عالوه 
بر منطبق بودن با مفاهیم تئوری نمایندگی و تئوری فرصت طلبی مدیریتی، با نتایج پژوهش آرمسترانگ و همکاران 

)2012(، لی و پارک )2016( و بایار و همکاران )2018( نیز، همسو می باشد. 
نتایج حاصل از آزمون فرضیه  ی دوم پژوهش نیز حاکی از آن بود که حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کنندگی منفی 
بر رابطه ی مثبت بین اجتناب از پرداخت مالیات و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس مفاهیم 
تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطالعاتی، حاکمیت شرکتی بر اطالعاتی که شرکت ها برای سهامداران و سایر 
ذینفعان افشا می کنند، اثر می گذارد و احتمال افشا نشدن کامل و مطلوب اطالعات را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، 
بهبود کیفیت افشای شرکت، سبب کاهش عدم تقارن اطالعاتی می شود و کاهش عدم تقارن اطالعاتی نیز، مدیریت 
سود و دستکاری های مدیریتی را به منظور برنامه ریزی های اجتناب از پرداخت مالیات کاهش می دهد. عالوه بر این، از 
آنجا که سازوکارهای مؤثر اجرایی حاکمیت شرکتی سبب بهبود فرآیند نظارت بر فعالیت های مدیران شرکت می شود، 
انگیزه ی مضاعفی برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار  این امر سبب خواهد شد تا سرمایه گذاران و اعتباردهندگان 
به شرکت های دارای نظام حاکمیت شرکتی قوی داشته باشند؛ در نتیجه، سرمایه گذاری های جدید و اعطای اعتبار 
به شرکت، منبع ورودی مناسبی برای شرکت، جهت تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری خواهد بود. در نتیجه، در 
چنین شرایطی، احتمال مواجه شدن شرکت با محدودیت مالی کاهش می یابد. نتایج آزمون فرضیه  ی دوم پژوهش نیز، 
با حمایت از ادبیات موجود در این زمینه، نشان داد حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کنندگی منفی بر رابطه ی مثبت 
بین اجتناب از پرداخت مالیات و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران دارد. این نتایج عالوه بر منطبق بودن 
با مفاهیم تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطالعاتی، با نتایج پژوهش آرمسترانگ و همکاران )2012( و بایار و 

همکاران )2018( نیز، همسو می باشد. 
با توجه به نتایج پژوهش و وجود رابطه ی مثبت بین محدودیت مالی و اجتناب مالیاتی، به سازمان امور   )1
مالیاتی پیشنهاد می گردد در بررسی مالیات اظهار شده ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سطح 

محدودیت مالی شرکت ها را به عنوان عاملی مؤثر در فرار مالیاتی مدنظر قرار دهند. 
با توجه به نتایج فرضیه ی دوم پژوهش و تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه ی بین اجتناب مالیاتی و محدودیت   )2
ارتقای  منابع،  از  بهینه  استفاده  برای  اساسی  اقدامی  کارا،  شرکتی  حاکمیت  از  برخورداری  اینکه  به  نظر  و  مالی 
پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ی ذینفعان شرکت هاست و از عمده سازوکارهای رونق بازار سرمایه 
و بالطبع شکوفایی اقتصاد هر کشور تلقی می شود، به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود در راستای 
برقراری نظام حاکمیت شرکتی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را ملزم به استقرار تمام مکانیزم های 

حاکمیت شرکتی، نماید.
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Abstract
In the present study, has been investigated the role of corporate governance mod-

eration on the relationship between tax avoidance and financial constraints in Tehran 
Stock Exchange. The statistical sample of the study by systematic deletion is selected 
among the firms accepted in the Tehran Stock Exchange during the period from 2014 
to 2018, the size of which is 142 firms. Also, to test the research hypothesis, the si-
multaneous equation method has been used. The results of the research hypothesis test 
indicate that there is a positive and significant relationship between tax avoidance and 
financial constraints on Tehran Stock Exchange. Also, the results showed that corpo-
rate governance has a negative role as a moderator of the positive relationship between 
tax avoidance and financial constraints in Tehran Stock Exchange.

keywords: Financial Constraint, Tax Avoidance, Corporate Governance

Determining the Role of Corporate Governance
 Moderator on the Relationship between Tax Avoidance

 and Financial Constraints in Tehran
 Stock Exchange : simultaneous equation method
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چکیده
امروزه نقش نظام های مالیاتی در هرکشوری در تامین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. 
هزینه مالیات یکی از اقالم اساسی صورت سود و زیان است که بعنوان یکی از مهمترین اقالم کاهنده سود خالص 
شرکتها بشمار می رود و افراد به منظور کاهش میزان مالیات پرداختی به به سیاستهای مالی و اطالعاتی متفاوتی 
متوسل می شوند. در این پژوهش به بررسي رابطة بین مدیریت سود، نابرابری اطالعاتی و شکاف مالیاتی پرداخته شده 
است. براي این منظور، 120 شرکت نمونه از چجامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي یک 
دورة 5 ساله در بازة زماني 1391 لغایت 1395 بررسي شده است. آزمون فرضیه هاي پژوهش با استفاده از روش 
رگرسیوني چندمتغیره بر اساس داده هاي ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین مدیریت سود و 
نابرابری اطالعاتی و شکاف مالیاتی رابطه مستقیم و مثبت حکم فرما بوده و با افزایش مدیریت سود و میزان نابرابری 

اطالعاتی شکاف مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت.

کلمات کلیدی: مدیریت سود، نابرابری اطالعاتی، شکاف مالیاتی، اهرم مالی

مدیریت سود، نابرابری اطالعاتی و شکاف مالیاتی

جهانشاه ارزانی بیرگانی1
هادی شایسته2

قدرت اله میرزاپور3
روح اله قهرمانی4

1( دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان، مدیرکل امورمالیاتی استان خوزستان
2( دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، حسابرس ارشد مالیاتی خوزستان
3( کارشناس ارشد مدیریت NBA، نماینده سازمان امور مالیاتی در هیئت های حل اختالف مالیاتی

4( کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک و حسابرس ارشد مالیاتی استان تهران
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1- مقدمه
دولت ها همواره در زمان ها و مکان های گوناگون باید در خصوص برآورده کردن نیازها و خواسته های اساسی، 

همچون ایجاد شغل، برقراری امنیت داخلی و ملی، تثبیت قیمت ها و ... در برابر عموم مردم پاسخ گو باشند. بدیهی 
است برای دست یابی به این اهداف، برخورداری از منابع مالی کافی ضروری است. مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار 
کسب درآمد می تواند دولت ها را در جهت نیل به اهداف پیش گفته یاری رساند. از این رو، به دلیل نقش خاص مالیات 
و تأثیر بدیهی آن بر جوامع و دولت ها، موضوع مالیات، قوانین و سازوکارهای مربوط به آن در کانون توجه صاحب نظران 
اقتصادی، مالیه عمومی، سیاستمداران و حتی عموم مردم قرار گرفته است. مالیات یکی از ابزارهای مهمی است که 
دولت ها به کمک آن در متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری و تخصیص منابع، اثر می گذارد. 
تأمین مخارج  برای  و  مالی دولت است  مالیات عمده ترین منبع  توسعه یافته،  به ویژه کشورهای  و  اغلب کشورها  در 
دولت از اهمیت زیادی برخوردار است، اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود ساختار تورمی و کارآ نبودن 
نظام مالیاتی، درآمدهای مالیاتی درصد ناچیزی از تولید ناخالص این کشورها را شکل می دهد. ایران نیز به عنوان 
یکی از کشورهای در حال توسعه، به دلیل شفاف نبودن و ناتوانی نظام مالیاتی در شناسایی صحیح درآمد بنگاه ها و 
افراد، عموماً میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده و اغلب با میزان مالیات واقعی تفاوت قابل توجه دارد )عرب صالحی 
و هاشمی، 1394(. طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصالحیه سال 1380، اخذ مالیات در 
ایران فرآیندی است که با ابراز مالیات توسط مؤدی، از طریق اظهارنامه مالیاتی آغاز می شود و پس از طی مراحل 
عملکرد  مالیات  از محل  دولت  مالیات های وصولی  از  مالیات خاتمه می یابد. بخش عمده ای  با وصول  تعیین شده، 
برای تشخیص  از ذی نفعان کلیدی شرکت ها،  به عنوان یکی  راستا، دولت  این  تأمین می شود. در  اشخاص حقوقی 
میزان مالیات، بر اظهارنامه های مالیاتی که توسط مؤدیان مالیاتی تنظیم و تسلیم می گردد، تکیه می کند. به رغم تکیه 
دولت بر اظهارنامه های مؤدیان، مالیات ابراز شده با مالیات تعیینی در بیش  تر موارد یکسان نمی باشد که اصطالحاً به 
آن »شکاف مالیاتی « گفته می شود. سود یکی از اقالم مهم و اصلی صورت هاي مالی است که توجه استفاده کنندگان 
صورت هاي مالی را به خود جلب می کند. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیل گران، 
دولت و دیگر استفاده کنندگان صورت هاي مالی از سود به عنوان مبنایی براي گرفتن تصمیمات سرمایه گذاري، 
اعطاي وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده می 
کنند. مدیران با توجه به اهداف و انگیزه هاي مختلفي از جمله؛ تأثیر گذاشتن بر قیمت سهام، بیشینه سازي مطلوبیت 
و رفاه خود و پرهیز از نقض قراردادهاي بدهي،فرار از پرداخت مالیات و ... اقدام به مدیریت سود گزارش شده مي 
نمایند. اطالعات موجود در بازار سرمایه بر چگونگي تفسیر سرمایه گذاران و واکنش آن ها نسبت به اطالعات مالي 
افشا شده توسط شرکتها اثر مي گذارد و بنابراین بر میزان توانایي مدیریت در تاثیرگذاري بر بازار از طریق گزارش گري 
مالي دست کاري شده نیز موثر است. حداقل دو عامل محدودکننده مدیریت سود در شرکت ها وجود دارد. اولین عامل 
محدودکننده این است که سود گزارش شده باید مطابق با استانداردهاي حسابداري باشد. استانداردهاي حسابداري 
محدوده اي تعیین مي کند که سود گزارش شده مي تواند در آن دامنه از سود قبل از دست کاري، استخراج شود )چني 
و لویز1 ،1995( دومین عامل محدود کننده مدیریت سود، میزان اطالعات افراد برون سازماني در رابطه با عملکرد 
شرکت است. سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان از جمله دولتها نه تنها به سود گزارش شده بلکه به سایر اطالعات عمومی 
منتشر شده نظیر نشریات و تحلیل گران مالی، نشریات تخصصی، سامانه های اطالعات مالی و حسابرسی مالی و رعایت 
نیز دسترسی دارند. از این رو، به همان میزاني که این منابع خارجي در نظارت بر سودآوري و عملکرد شرکت ها موفق 
عمل کنند نابرابری اطالعاتی بین مدیران شرکتها و سایر ذینفعان کاهش و در نتیجه توانایی مدیران بر مدیریت سود 
کاهش خواهد یافت. این در حالي است که هرگاه نابرابری اطالعاتي باالست، ذي نفعان خارجي اطالعات الزم و کافي 
براي نظارت بر مدیریت یا انتخاب هاي حسابداري آن ها ندارند. در حقیقت هرچه زمین بازي به لحاظ اطالعاتي بین 

1) Chaney & Lewis
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1) Fama & Jensen

مدیران و استفاده کنندگان برون سازمانی نابرابر تر باشد، انگیزه مدیریت براي اعمال مدیریت سود بیش تر است زیرا 
مي تواند از رهگذر دست کاري در سود و با توجه به این مفهوم که سرمایه گذاران و دولت به دلیل فاصله اطالعاتي 
موجود قادر به کشف مدیریت سود نیستند، به اهداف خود برسد. مالیات نوعي هزینه است که افراد جامعه آن را براي 
بهره برداري از امکانات، منابع، خدمات عمومي و ضروري، تضمین امنیت و دفاع همگاني و عمران و آباداني یک کشور 
به دولت خود پرداخت مي کنند و در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت یا بخشي از سود فعالیت هاي 
اقتصادي است که نصیب دولت مي شود؛ زیرا دولت ابزار و امکانات دستیابي به درآمد و سودها را براي آنها فراهم 
آورده است. مالیات از حیث جایگاه کسب درآمد به چهار منبع مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایي، مالیات بر سرمایه 
و مالیات بر خدمات تقسیم مي شود. طبق مادة 105 اصالحي قانون مالیات هاي مستقیم، مصوب سال 1380 ، سهم 
دولت 25 درصد از سود اشخاص حقوقي است که باید در وجه دولت واریز شود. در بیشتر کشورهاي در حال توسعه، 
دستگاه مالیاتي کارایي الزم را ندارد و به این ترتیب زمینة فرار و اجتناب مالیاتي و به تبع آن، شکاف مالیاتي در این 
کشورها مهیا مي شود. شکاف مالیاتي عبارتست از تفاوت بین مالیات وصول شده و آنچه طبق قانون باید وصول شود. 
فرار مالیاتي، مالیات هاي معوق ، خطاهاي مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات، خطاي حسابرسان مالیاتی در تشخیص 
و دریافت و عوامل دیگري که منجر به پدیدة عدم تمکین مالیاتي مي شود. انتظار و نوآوری تحقیق در این است که با 
توجه به این موضوع که وجود نابربری اطالعاتی به پدیده مدیریت سود دامن می زند و وجود این پدیده ها که به صورت 
علت و معلولی در حیطه اطالعات مالی بوجود می آید و دسترسی دولت را به اطالعات مالی شرکتها برای مطالبه حقوق 
عمومی خود محدود می کند ضمن بسط مبانی نظری در ارتباط مدیریت سود و نابربری اطالعاتی، شکاف مالیاتی ناشی 

از این عوامل را بصورت تجربی نیز در بازار سرمایه ایران مورد آزمون قرار داده است.

2- چارچوب نظری
با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نمایندة سهامداران، شرکت را اداره مي کنند فاما و جنسن1)1983(.  
با شکل گیري رابطة نمایندگي، تضاد منافع بین مدیران، سهامداران و سایر ذي نفعان )از جمله دولت( ایجاد مي شود 
و به طور بالقوه این امکان به وجود مي آید، مدیران اقداماتي در جهت منافع خویش انجام دهند و ضرورت ندانند 
اقدامات انجام گرفته در جهت منافع سهامداران و سایر ذي نفعان باشد که به آن، مسئلة نمایندگي گفته مي شود 
شعري و مرفوع)2008(، یکي از ذي نفعان اصلي شرکت ها، دولت است که بخش عمده اي از منابع درآمدي خود را 
از طریق وصول مالیات تأمین مي کند ، درآمد مالیاتي نقش بسزایي در تأمین هزینه هاي دولت دارد و این امکان را 
فراهم مي کند دولت در راستاي شکوفایي، رشد و رونق اقتصادي، سرمایه گذاري کند. بخش عمدة مالیات هاي وصولي 
دولت از محل مالیات عملکرد اشخاص حقوقي تأمین مي شود. در این راستا دولت که یکي از ذي نفعان شرکت هاست، 
براي تشخیص مالیات بر اظهارنامه هاي مالیاتي اي تکیه مي کند که مؤدیان مالیاتي تنظیم و تسلیم مي کنند باباجاني 
و عبدي )2010(،  با وجود تکیة دولت بر اظهارنامه هاي مؤدیان، در همة کشورها، اغلب، مالیات ابراز شده با مالیات 
تعییني یکسان نیست که در اصطالح به آن شکاف مالیاتي گفته مي شود. از مهم ترین عوامل این اختالف، نبود کارایي 
الزم در ادارة شرکت ها و شفاف نبودن اطالعات ارائه شدة شرکت هاست که موجب تضییع بخشي از حقوق سایر ذي 
نفعان مي شود. به بیان دیگر، مدیران ممکن است اقداماتي را انجام دهند که صرفاً به نفع سهامداران شرکت باشد و 
منافع سایر گروه هاي ذي نفع نادیده گرفته شود. در بیشتر کشورهاي در حال توسعه، دستگاه مالیاتي کارایي الزم را 
ندارد و به این ترتیب زمینة فرار و اجتناب مالیاتي و به تبع آن، شکاف مالیاتي در این کشورها مهیا مي شود. شکاف 
مالیاتي عبارتست از تفاوت بین مالیات وصول شده و آنچه طبق قانون باید وصول شود. فرار مالیاتي، مالیات هاي 
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معوق، خطاهاي مؤدیان در اظهار و پرداخت مالیات، خطاي ممیزان در تشخیص و دریافت و عوامل دیگري که منجر 
به پدیدة عدم تمکین مالیاتي مي شود، شکاف مالیاتي محسوب مي شوند سیلواني )1381( شکاف مالیاتي از دو بخش 
عمدة فرار مالیاتي و اجتناب مالیاتي تشکیل شده است. فرار مالیاتي، نوعي تخلف از قانون است. وقتي مؤدي مالیاتي 
از گزارش درست دربارة درآمدهاي حاصل از کار یا سرمایة خود که مشمول پرداخت مالیات مي شود، امتناع کند، 
عمل غیررسمي انجام مي دهد که او را از چشم مقامات دولتي و مالیاتي کشور دور نگه مي دارد. اجتناب از مالیات، 
از خألهاي قانوني در قانون مالیات ها نشئت مي گیرد. رگو1 ) 2003 ( استفاده از روش هاي برنامه ریزي مالیاتي که 
به طور قانوني پرداخت مالیات بر درآمد شرکت ها را کاهش مي دهد، اجتناب از پرداخت مالیات تعریف کرده است. 
اجتناب از پرداخت مالیات به طور کلي کاهش آشکار مالیات تعریف شده است )هانلون2 ، 2009( فعالیت هاي اجتناب 
از پرداخت مالیات به طور متداول به ابزارهاي صرفه جویي مالیات گفته مي شود که منابع را از دولت به سهامداران 
انتقال مي دهد و ارزش بعد از مالیات شرکت را افزایش مي دهد )دسایي و دارماپاال3 ، 2006(.  انتظار می رود با توجه 
به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین تأثیر آن بر تغییر مدیریت و احتمال دستکاری مدیریت در بازدهی 
شرکت و ارائه سود و عملکرد واقعی به منظور استفاده شخصی و صحه گذاشتن بر تئوری نمایندگی و شرایط مختص 
هر شرکت عملکرد شرکت ها را در جهت کاهش و عدم پرداخت مالیات تغییر دهد. در شرایط عدم برابری اطالعاتي 
بروز پدیده مدیریت سود تسهیل مي شود، زیرا مدیران مي توانند در جهت افزایش منافع خود با هزینه سایر دی نفعان، 
فرصت طلبي بیشتري داشته باشند )شیپر4 ، 1989 و وارفیلد و همکاران5 ، 1995(. در حقیقت سایر ذی نفعان توانایی 
مشاهده کامل عملکرد شرکت را نداشته و در شرایط نابرابر اطالعاتی اقدام به تصمیم گیری برای سرمایه-گذاری و 

مطالبه حقوق مالی خود می نمایند.

2-1- نابرابری اطالعاتي و مدیریت سود تحت رویکرد اطالعاتي
انتظارات مدیریت  براي آشکارسازي  انتخاب هاي حسابداري  بیان مي دارد که  رویکرد اطالعاتي مدیریت سود 
درباره عملکرد آتي شرکت بکار مي رود. مطالعات قبلي نشان داده است که اقالم تعهدي، اطالعات داخلي مدیریت را 
آشکار مي سازد )آریا، گلور و ساندر6 ، 2003 ، لویز و رابینسون7 ، 2005 ، سابرامانیام8 ، 1996 (. به عنوان مثال، در 
مورد شرکت هایي که تحت شرایط عدم اطمینان عملیاتي زیاد فعالیت مي کنند، منطقي است که انتظار داشته باشیم 
مدیران آن ها از اقالم تعهدي به منظور کاهش نوسان سود استفاده نمایند تا اطالعات داخلي خود را درباره عملکرد 
شرکت طي یک دوره منتقل سازند. در حقیقت مدیران ممکن است سودها را براي انتقال عالمتي از ثبات سودآوري 
به سرمایه گذاران هموار سازند . قوش و اولسن9  ) 2009 ( در مطالعه خود نشان دادند که مدیران به هنگام فعالیت 
شرکت در یک محیط با عدم اطمینان باال از اقالم تعهدي براي کاهش نوسان در سود گزارش شده استفاده مي نمایند. 
هانت، مویر و شولین10 )1995( ، کولینز و دي آنجلو11  ) 1990 ( و سابرامانیام ) 1996 ( همگي، شواهدي تجربي 

مبني بر رویکرد اطالعاتي مدیریت سود یافته اند. 

2-2- نابرابری اطالعاتي و مدیریت سود تحت رویکرد فرصت طلبانه
یکي دیگر از انگیزه هاي مدیریت سود براي مدیران این است که به صورت فرصت طلبانه سود را تعدیل نمایند؛ 
تا انتقال ثروت از سهام داران به آن ها ایجاد شود. شیپر ) 1989 ( مدیریت دخالت عمدي در فرآیند « : سود را تحت 
این شرایط انگیزشي به صورت زیر تعریف مي نماید یکي از مثال هاي این نوع مدیریت سود .»گزارش گري مالي 
خارجي با قصد کسب منافع شخصي فرصت طلبانه، دست کاري سود به منظور حداکثر سازي پاداش مدیریت است  
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1) Healy
2) Krasker

)هیلي1، 1985 و هولساسن، الرکر و اسلون2 1995( مدیران همچنین ممکن است به منظور حداقل نمودن هزینه هاي 
نمایندگي  بین مدیران، سهام داران و دارندگان اوراق قرضه، سود را مدیریت نمایند. در این شرایط، سود به منظور 
پرهیز از نقض قراردادهاي بدهي یا محدودیت هاي سود تقسیمي مدیریت مي شود. براي مثال سوییني )1994( نشان 
داد مدیران شرکت هایي که به خطوط قرمز نقض قراردادهاي بدهي نزدیک  هستند، دست کاري هاي حسابداري 
فزاینده سود را انجام مي دهند. به طور مشابه دي فوند و جیمبالو )1994( نشان دادند که در سال قبل از نقض 
قراردادهاي بدهي، میزان اقالم تعهدي اختیاري مثبت و معنا دار است. یکي از شرایط ضروري براي انجام مدیریت 
سود فرصت طلبانه، میزان نابرابری اطالعاتي است. بدون وجود عدم تقارن اطالعاتي، سرمایه گذاران اطالعات الزم 
براي خنثي سازي مدیریت سود یا حداقل آگاهي از وقوع مدیریت سود را در اختیار دارند . افزایش هزینه هاي تأمین 

مالي مبتني بر بدهي و اقدامات قانوني نهادهاي ذي صالح، هزینه هاي احتمالي مدیریت سود فرصت طلبانه است.

3-2- شکاف مالیاتی
شکاف مالیاتی عبارت است از تفاوت بین مالیات وصول شده و آن چه طبق قانون باید وصول شود. شکاف مالیاتی 
از دو بخش عمده فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تشکیل شده است. فرار مالیاتی زمانی رخ می دهد که مؤدی از گزارش 
درآمد مشمول مالیات مربوط به کار یا سرمایه خود خودداری می کند، دست به یک اقدام غیرقانونی می زند که وی را 
در معرض برخورد قانونی از جانب مراجع مالیاتی قرار می دهد. در مقابل، اجتناب مالیاتی در چارچوب قوانین مالیاتی 
انجام می شود و مؤدی دلیلی برای نگرانی بابت کشف احتمالی اقدامات خویش ندارد )دیدار و همکاران، 1393(. پدیده 
فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی به عنوان یک ضد ارزش می توان تهدیدی جدی برای تداوم زندگی اجتماعی و تحقق 
رفاه اجتماعی باشد. از این رو، شناخت عوامل بروز و تشدید این دو مقوله و ارائه راه کارها و پیشنهادهای علمی کاربردی 
به ویژه در رابطه با اجتناب مالیاتی که از مجرای قانونی شکل می گیرد و کشف آن به مراتب دشوارتر از فرار مالیاتی 
است، امری اجتناب ناپذیر است )خواجوی و کیامهر، 1394(. عوامل متعددی وجود دارد که می تواند منجر به شکاف 
مالیاتی گردد که در این پژوهش شماری از این عوامل در قالب ویژگی های مالی و غیرمالی مطرح شده و اثر آن بر 

شکاف مالیاتی مورد مطالعه قرار گرفته است.

3- پیشینه پژوهش:
جامعی و حجت )1397( در پژوهشی، اثر هزینه های نمایندگی بر شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادالت 
ساختاری مورد مطالعه قرار داده اند. برای این منظور، اطالعات مورد نیاز برای یک دوره نه ساله بر اساس صورت های 
مالی حسابرسی شده طی سال های 1385 الی 1393  جمع آوری شده است. به منظور سنجش هزینه های نمایندگی 
نسبت هزینه های  دارایی ها،  به کارگیری  )نسبت  متغیرهای مشاهده پذیر  از  متغیر مستقل،  عنوان  به  پنهان(  )متغیر 
اختیاری، اندازه شرکت، نسبت Q توبین و نسبت جریان وجوه نقد آزاد( استفاده شده است. شکاف مالیاتی به عنوان 
متغیر وابسته با استفاده از تفاوت مالیات قطعی و مالیات ابرازی محاسبه شده و اثر متغیرهای سودآوری و نسبت 
و ساختاری  اندازه گیری  الگوهای  قبول  قابل  برازش  از  یافتن  اطمینان  از  است. پس  آن کنترل شده  بر  نیز  اهرمی 
پژوهش، نتایج حاکی از آن است که هزینه های نمایندگی اثر منفی بر شکاف مالیاتی دارد هر چند که شدت آن از 
نظر آماری معنادار نیست. همچنین بین متغیرهای کنترلی )نسبت سودآوری و اهرم مالی( و شکاف مالیاتی رابطه 

معناداری وجود ندارد.
خدامی پور و دیگران)1397( در پژوهشی به بررسی تأثیر تمرکز مشتری براجتناب مالیاتی با درنظر گرفتن سهم 
بازار شرکت دریافتند که تمرکز مشتری شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر فعالیت های اجتناب مالیاتی آن است. 
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عالوه بر این، ارتباط مثبت بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی زمانی برجسته تر است که شرکت در صنعتی که 
فعالیت می کند، سهم بازار کمتری داشته باشد. نتیجه گیری: سطح تمرکز مشتری بر عملکرد عملیاتی، ریسک جریان 
نقدی و سیاست های مالی شرکت تأثیر می گذارد، از این رو انتظار می رود میزان مشارکت در فعالیت های اجتناب از 
مالیات را نیز تحت  تأثیر قرار دهد. تمرکز مشتری شرکت به تقاضا برای نگهداری نقدینگی بیشتر و نوسان های مالی 
کمتر منجر می شود. از آنجا که برنامه ریزی مالیاتی می تواند جریان های نقدی و سودهای حسابداری را افزایش دهد، 

شرکت های با پایه مشتری متمرکز ممکن است بیشتر در فعالیت های اجتناب مالیات مشارکت کنند.
خدامی پور و شیبانی تذرجی)1397( به بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری 
و اجتناب مالیاتی پرداختند  یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز مشتری شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار 
بر فعالیت های اجتناب مالیاتی آن است. عالوه بر این، یافته های پژوهش بیانگر این است که ارتباط مثبت بین تمرکز 
مشتری و اجتناب از مالیات زمانی برجسته تر است که شرکت کمتر در مدیریت سود واقعی درگیر شود. به عبارت 
دیگر، شرکت های با مشتریان عمده که در مدیریت سود واقعی درگیر هستند، کمتر احتمال دارد در اجتناب مالیاتی 

درگیر شوند که این با اثر جایگزینی بین مدیریت سود واقعی و اجتناب از مالیات سازگار است.
هرون  و نهاتا )2018( در پژوهشی به بررسی رابطه بین اجتناب مالیات و ارزش شرکت پرداختند ودریافتند که 
کاهش ارزش مربوط به اجتناب مالیاتی است. آنها چندین روش برای نشان دادن اثرات ارزشیابی نامساعد ناشی از 
اجتناب مالیاتی را شناسایی کردند. شرکتهایی که اجتناب مالیات می کنند 1( محدودیت مالی دارند 2( فاقد سود 

خارجی هستند 3( مخارج سرمایه ای باالیی دارندکه در دوره های انتظار بیشتر، ارزش کمتری دارند.
کورنیاسه و همکاران )2017( در تحقیقی به بررسی رابطه بین مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی 
پرداختند یافته ها حاکی ازآن است که اجتناب مالیات شرکتها می تواند با استفاده از نرخ موثر مالیات، که نسبت 
درآمد به هزینه های مالیاتی است، شناسایی شود و همچنین نتایج نشان داد که مدیریت سود تاثیر قابل توجهی بر 

نرخ موثرمالیات دارد.
ریچاردسون و وانگ )2016( در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیتی و اجتناب مالیاتی پرداخته اند که، 
نتیجه تحقیق آن ها در کشور چین نشان می دهد رابطه خطی معنی داری بین ساختار مالکیت با اجتناب مالیاتی 

وجود ندارد.
گو و همکاران )2016( تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه حقوق صاحبان شرکتها را بررسی نمودند. در این تحقیق از 
سه سنجه سود حسابداری مشمول مالیات، تفاوت دفتری مالیات و نرخ مؤثر مالیاتی به عنوان شاخص های اندازه گیری 
اجتناب مالیاتی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها 
رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین آنها دریافتند که در شرکت هایی با نظارت خارجی بهتر و نیز شرکتهای 

با کیفیت اطالعات حسابداری باالتر، این رابطه قوی تر است.

4- فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: بین نابرابری اطالعاتی و شکاف مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین مدیریت سود و شکاف مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.

5- روش پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1391 لغایت 
1395 می باشد با توجه به گستردگی حجم جامعه آماری و ناهمسانی میان اعضای جامعه، تعدادی از شرکتها به عنوان 
نمونه انتخاب خواهند شد، بداین صورت که شرکتهایی که دارای شرایط و ویژگیهای مورد نظر تحقیق باشند، انتخاب 
و مابقی نمونه ها براساس شرایط و محدودیتهای اعمال شده برای دستیابی به نتایج دقیقتر و افزایش قدرت مقایسه 
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1) Screening

و تعمیم نتایج نمونه به جامعه، براساس معیارهای مورد نظر زیر و به روش حذف سیستماتیک )غربالگری1  شرکت ها(  
کنار گذاشته میشوند:                                                                                                                                                                                                 

به منظور افزایش قابلیت مقایسه و همسان سازی شرکتهای انتخابی، سال مالی آنها می بایست منتهی به پایان 
اسفندماه هر سال باشد، با توجه به ماهیت و عملیات متفاوت شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی ) بانکها، 
موسسات مالی و بیمه ها(، شرکتهای نمونه جزء این دسته نمی باشند، طی دوره زمانی پژوهش همواره جزء شرکتهای 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده و از فهرست مذکور حذف نشده باشند، معامالت سهام شرکتها بطور مداوم در 
بورس اوراق بهادار صورت گرفته باشد و در تمامی سالها مورد بررسی، در یک ماهه منتهی به تصویب صورتهای مالی، 
سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد و اطالعات مالی موردنیاز تحقیق به منظور استخراج داده های مدل از جمله 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی در دسترس باشد. پس از اعمال این محدودیت ها، 120 شرکت، همه شرایط 
حضور در جامعه آماری را داشته اند. لذا120 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحقیق حاضر بر اساس 
هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. این تحقیق بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی 
و با استفاده از رویکرد پس رویدادی انجام شده است. برای تدوین مبانی نظری تحقیق حاضر از مطالعه کتابخانه ای و 
گردآوری اطالعات مالی شرکتها با استفاده از سایت بورس اوراق بهادارتهران و همچنین نرم افزار رهاورد نوین داده های 
اولیه مربوط به شرکت ها به طور مستقیم از صورت های مالی شرکتها استخراج شده و برای محاسبه و عملیاتی کردن 
پردازش  برای  و  اسنادکاوی  است  نوع  از  بنابراین، روش گردآوری داده ها  بکارگیری شده است.  متغیرهای تحقیق 
فرضیه های  آزمون  است.برای  استفاده شده    8 نسخه   )Eviews( و  نسخه 2007   )Excel( افزار  نرم  از  اطالعات 
تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره تحلیل همزمان و با تکیه بر رویکرد داده های ترکیبی)panel data( استفاده 
شده است. مزیت و برتری این روش آن است که امکان برآورد پویایی متغیرها در طول زمان را به پژوهشگر می دهد. 

در این رویکرد، برای انتخاب نوع روش مناسب برآورد مدل، از آزمون های چاو)F لیمر( و هاسمن استفاده می شود.

6- روش تجزیه و تحلیل اطالعات و متغیرهای تحقیق
     برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره تحلیل همزمان و با تکیه بر رویکرد داده های 
ترکیبی)panel data( استفاده شده است. مزیت و برتری این روش آن است که امکان برآورد پویایی متغیرها در طول 
زمان را به پژوهشگر می دهد. در این رویکرد، برای انتخاب نوع روش مناسب برآورد مدل، از آزمون های چاو)F لیمر( 

و هاسمن استفاده می شود. نحوه اندازه گیری و عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشد:

7-اندازه گیری متغیرها
1-7- متغیر وابسته: 

متغیر وابسته در این تحقیق شکاف مالیاتي است . این متغیر از اختالف بین مالیات ابرازي )اظهارشده( و مالیات 
تعییني )تشخیصي، قطعي یا نظر نهایي شوراي عالي مالیاتي (، به دست مي آید. اولویت در انتخاب مالیات تعییني، 
مالیات قطعي است و در مواردي که مالیات هنوز قطعي نشده باشد، از مالیات تشخیصي استفاده مي شود. به منظور 
تعدیل این متغیر براي کلیة شرکتها با ویژگي هاي مختلف، نسبت شکاف مالیاتي از رابطة زیر به دست آورده شده 

است:
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2-7- متغیرهای مستقل شامل:
1-2-7- مدیریت سود

در این تحقیق، براي تخمین میزان مدیریت سود شرکتها از مدل تعدیل شده جونز که در مقاله کوتاري، لیونز و 
وسلي  )2004( ارائه گردیده، استفاده شده است. در این مدل  ابتدا کل اقالم تعهدی به شرح زیر محاسبه می شود:

TAt,i= ΔCAt,i-ΔCLt,i-ΔCASHt,i+ΔSTDt,i- DEPt,i
t در سال i کل اقالم تعهدی شرکت =TA

t-1 و t بین سال i تغییر در داراییهای جاری شرکت=ΔCA
t-1 و t بین سال i تغییر در بدهیهای جاری شرکت =ΔCL

t-1 و t بین سال i تغییر در وجه نقد شرکت =ΔCASH
t-1 و t بین سال i تغییر در حصه جاری بدهیهای بلندمدت شرکت =ΔSTD

t در سال i هزینه استهالک شرکت =DEP
پس از محاسبه کل اقالم تعهدی، پارامترهای α1 و α2 و α3 را به منظور تعیین اقالم تعهدی غیر اختیاری، طریق 

فرمول زیر برآورد می شوند.

t در سال i کل اقالم تعهدی شرکت =TA
t-1 و t بین سال i تغییر در درآمد فروش شرکت=ΔREV

t-1 و t بین سال i تغییر در حسابهای دریافتنی شرکت =ΔREC
t در سال i ناخالص اموال، ماشین آالت و تجهیزات شرکت =PPE

t در سال i کل ارزش دفتری داراییهای شرکت =Ai,t-1
 it∑= اثرات نامشخص عوامل تصادفی

a1,a2,a3= پارامترهای برآورده شده شرکت
  پس از محاسبه پارامترهای a1,a2,a3 از طریق روش حداقل مربعات طبق فرمول ذیل اقالم تعهدی غیر 

اختیاری NDA به شرح زیر تعیین می شود:

و در نهایت اقالم تعهدی اختیاری)DA(  پس از تعیین NDA به صورت زیر محاسبه می شود:

2-2-7- نابرابری اطالعاتی
روشن است که نابرابری اطالعاتي بین مدیران شرکت، سرمایه گذاران و دولتها تنها ناشی از یک یا چند عامل 

معین نیست . تحقیقات قبلي نشان داده اند که تئوري فرآیندهاي سیاسي اثراتي بر تعیین انتخاب هاي حسابداري 
دارد )واتس و زیمرمن، 1978 (. براي مثال زمي جیوسکي و هاگرمن ) 1981 ( عقیده دارند که هزینه هاي سیاسي 

با افزایش اندازه و ریسک شرکت افزایش مي یابد . مدیران شرکت هاي بزرگ یا پرریسک، انگیزه هاي بیش تري 
براي دست کاري اقالم حسابداري به منظور کاهش هزینه هاي سیاسي دارند. اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به 

ارزش دفتري و رشد فروش به عنوان شاخص اندازه و ریسک شرکت بکار رفته اند. در علم اقتصاد و نظریه قرارداد، 
عدم تقارن اطالعات به بررسی معامالتی که در آن یک طرف معامله اطالعات بیشتر یا بهتری از طرف دیگر دارد 
می پردازد. این پدیده باعث ایجاد یک نوع عدم توازن قدرت در معامالت می شود که گاهی اوقات می تواند باعث 

خراب شدن معامالت، یا در بدترین حالت به شکست بازار بینجامد. از نمونه هایی این مشکل می توان به کژگزینی 
)انتخاب جانبی( و کژمنشی و انحصار اطالعات اشاره کرد. عدم تقارن اطالعاتی به شرح عملیاتی شده است:
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درصد اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت i در سال                  این متغیر از طریق فرمول 
زیر بدست می آید: 

همچنین در این تحقیق از متغیر درجه اهرم مالی )نسبت مجموع بدهی ها به مجموع دارایی ها(  به عنوان 
متغیره کنترل استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره زیر استفاده 

می شود: 

یافته های پژوهش
1-8- آمار توصیفی تحقیق

غالباً مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازماندهی داده ها مرتب کردن داده ها بر اساس یک مالک منطقی 
است و سپس استخراج شاخص های مرکزی و پراکندگی می باشد. در این بخش آمار توصیفی متغیرهای مورد 

استفاده در تحقیق بررسی می شود.

2-8- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته یا مقادیر خطا 
فرض مهم در الگوي رگرسیون خطي کالسیک این است که متغیر وابسته یا جمالت خطا، به طور نرمال توزیع 
شده باشند. نرمال بودن توزیع مقادیر خطا، شرط اولیه )در کنار استقالل خطاها و هم خط نبودن متغیرهای مستقل( 

برای استفاده از رگرسیون خطی یا چندگانه است.

جدول شماره)1(: آمار توصیفی

جدول شماره)2(: آزمون نرمال بودن توزیع مقادیر خطا

منبع: محاسبات محقق

منبع: محاسبات محقق

اهرم مالیمدیریت سودنابرابری اطالعاتیشکاف مالیاتی
0.250.5940.190.19میانگین

0.200.4830.090.11میانه
0.981.664.121حداکثر
00.003100حداقل

0.230.5020.410.20انحراف معیار
0.660.910.370.69چولگی

600600600600مشاهدات

نام متغیر

    آزمون                        
شکاف مالیاتی

آماره آزمون  

Jarque-Bera
1.18

p.v0.19
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4-8- آزمون پایایی متغیرها
پایایی درجه ای از یکسان بودن نتایج در طول زمان معین و تحت شرایط مشابه می باشد که با قابلیت تکرار1 و 
قابلیت تکثیر2 نتایج اندازه گیری می شود به عبارت دیگر می توان گفت که پایایی شامل سه بخش است؛ بخش اول: 
ثبات که به معنای کسب نتایج یکسان در افراد مشابه در صورت تکرار آزمون، بخش دوم: هم ارزی یا تعادل، هنگامی 

با توجه به نتایج حاصل از آزمون جمالت اخالل مدل تحقیق از توزیع نرمال برخوردار هستند. 

3-8- تحلیل همبستگی متغیرها
ضریب همبستگی شاخصی است که درجه همبستگی بین دو متغیر را به صورت عددی نشان می دهد در این 
پژوهش برای محاسبه همبستگی از ضریب پیرسون به علت سنجش ارتباط خطی بین دو متغیر کمی استفاده شده 

است.

جدول شماره)3(: ضریب همبستگی پیرسون

منبع: محاسبات محقق

نابرابری اطالعاتیمدیریت سوداهرم مالی
Correlationشکاف مالیاتی

t-statistic

Prob
شکاف مالیاتی1

1

0.12

2.95

0.003

نابرابری اطالعاتی

10.25

5.60

0.000

0.18

3.44

0.000

مدیریت سود

1

0.09

2.33

0.023

0.25

3.61

0.000

0.15

6.37

0.000

اهرم مالی

1) Repeatability
2) Reproducibility
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جدول شماره)4(: پایایی متغیرها

جدول شماره)5(: نتایج آزمون F لیمر)همساني عرض از مبدأ هاي مقاطع( 
و هاسمن )عدم همساني عرض از مبدأ هاي مقاطع(

منبع: محاسبات محقق

منبع: محاسبات محقق

بدست می آید که نتایج یکسان در تحقیقات محقیقن مختلف بدست آید و بخش سوم: همگنی شاخصی است که 
از آزمون های  پایایی متغیرهای پژوهش،  برای بررسی  باشند.  تمام بخش های مورد استفاده دارای سازگاری درونی 
ریشه واحد لوین لین و چو، ایم پسران و شین، دیکی فولر تعمیم یافته، و آزمون فیلیپس و پرون استفاده شده است.

5-8- نتایج آزمون های انتخاب الگوهای مناسب برآورد مدل ها
در استفاده از داده های ترکیبی از مدل های مختلفی برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود. این مدل ها شامل 
نامرتبط و مدل داده های تلفیقی است.  اثر تصادفی، مدل رگرسیون به ظاهر  اثر ثابت، مدل  روش هایی مانند مدل 
همچنین، آزمون هایی برای تعیین نوع مدل متناسب با داده های تحقیق، مانند آزمون چاو، هاسمن و ال ام وجود دارد. 
تعداد مشاهدات  در این تحقیق شامل اطالعات 120 شرکت و  در دوره ی زمانی 1395-1391 می باشد. لذا، برای 
آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده می شود. برای انتخاب روش مناسب برای تخمین مدل های مزبور 

در مقاطع و دوره های زمانی مختلف داده های ترکیبی، از آزمون F مقید )چاو( استفاده شده است.

فیشر، فلیپس پروفیشر دیکی فولر تعمیم یافتهلوین، لین و چومتغیرها
p.vآمارهp.vآمارهp.vآماره

62.200.0005180.0005980.000-شکاف مالیاتی

12.980.0004210.0005770.000-نابرابری اطالعاتی
40.960.0004560.005530.000-مدیریت سود
101.530.004350.005200.00-اهرم مالی

) 0H نوع آزموننتيجه آزمونp-vآماره Fآزمون چاو: فرضيه صفر )

رد مي شود48.590.00یکسانی عرض از مبدأ هاي مقاطع 0Hدادههای تابلویی

نتيجه آزموننتيجه آزمونChi.sqp.vآزمون هاسمن

رد مي شود3.850.00ارتباط بین متغیرهای مستقل و خطای تخمین  0Hاثرات ثابت
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جدول شماره)7(: نتایج از آزمون فرضیه ها

جدول شماره )6(: نتایج آزمون مدل تحقیق در سطح داده های ترکیبی

منبع: محاسبات محقق

آزمون فرضیه اول:بین نابرابری اطالعاتی و شکاف مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.

مقدار آماره دوربین- واتسن نشان از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی مرتبه اول در اجزای اخالل مدل 
برآورد شده است. معناداری آماره فیشر )56.26( در سطح 5% حاکی از معناداری کلی مدل برآورد شده بوده لذا نتایج 
مدل برآورد شده کاذب نیست و تخمین مدل قابل اتکاست. عالوه بر این ضریب تعیین تعدیل شده )R2( 0.91 است. 
این عدد نشان می دهد که تقریباً 0.91 درصد از تغییرات متغیر وابسته را مي توان به متغیرهای مستقل و کنترلی 

نسبت داد و 0.08 درصد دیگر ناشی از سایر عوامل بوده که از دسترس محقق خارج می باشد.

9- بررسی فرضیه های تحقیق

6-8- نتایج آزمون مدل تحقیق در سطح داده های ترکیبی

t-staticp.vضریبشــرح

0.4510.400.00عرض از مبدأ

0.034.970.00نابرابری اطالعاتی

0.053.630.00مدیریت سود
0.015.700.00اهرم مالی

)R2  (0.92ضریب تعیین
0.91ضریب تعیین تعدیل شده

51.26اماره فیشر
0.00سطح معناداری

2.07آماره دوربین واتسن

بررسی نتایج فرضیه ها حاصل از برازش مدل پژوهش

نتیجه معنی داریt-staticضریبفرضیه)مسیر(فرضیه های پژوهش
فرضیه

عدم رد 0.0310.400.000نابرابری اطالعاتی               شکاف مالیاتی فرضیه اول
فرضیه

عدم رد 0.053.630.000بین مدیریت سود                شکاف مالیاتی فرضیه دوم
فرضیه
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آماره های ارائه شده در جدول )7(، برآورد ضریب مسیر نابرابری اطالعاتی و شکاف مالیاتی به همراه سطح معنی دار 
نابرابری اطالعاتی و شکاف مالیاتی  از آن جا که سطح معناداری مربوط به رابطه بین  بودن آن ها را نشان می دهد. 
)0/000( کم تر از سطح خطای درنظر گرفته شده برآزمون)%5 (درصد است و نیز از آن جا که ضریب مسیر )0/03+( 
به دست آمده مثبت بوده، می توان ادعا کرد که نابرابری اطالعاتی اثر مثبت و رابطه مستقیم و معنی داری بر شکاف 

مالیاتی دارد. از این رو، دلیلی بر رد فرضیه اول پژوهش وجود ندارد.
آزمون فرضیه دوم: بین مدیریت سود و شکاف مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد.

آماره های ارائه شده در جدول )7(، برآورد ضریب مسیر مدیریت سود و شکاف مالیاتی به همراه سطح معنی دار 
بودن آن ها را نشان می دهد. از آن جا که سطح معناداری مربوط به رابطه بین مدیریت سود و شکاف مالیاتی )0/000( 
کم تر از سطح خطای درنظر گرفته شده برآزمون)%5 (درصد است و نیز از آن جا که ضریب مسیر )0/05+( به دست 
آمده مثبت بوده، می توان ادعا کرد که مدیریت سود اثر مثبت و رابطه مستقیم و معنی داری بر شکاف مالیاتی دارد. از 

این رو، دلیلی بر رد فرضیه دوم پژوهش وجود ندارد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
در این مطالعه رابطه بین مدیریت سود و نابرابری اطالعاتی بر شکاف مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شکاف مالیاتی یکی از موضوعات اساسی و مهم در مالیه عمومی بوده که ناشی 
از بکارگیری روشهای مختلف حسابداری در ارائه سود مشمول مالیات و همچنین وجود نابرابری اطالعاتی گسترده 
بین سازمان امورمالیاتی کشور و مودیان مالیاتی می باشد. یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطالعات مناسب و 
مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطالعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن و نابرابر بین افراد و طرفین یک 
تصمیم توزیع شود، می تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد گردد در فرضیه اول وجود رابطه مستقیم 
و معنادار بین نابرابری اطالعاتی و شکاف مالیاتی رد نشده است این موضوع را اینگونه می توان تفسیر کرد که با توجه 
به تئوری نمایندگی و این موضوع که مدیران ممکن است در جهت اهداف سایر ذینفعان فعالیت ننمایند و از آنجا که 
هزینه مالیات بعنوان یکی از ارقام اساسی کاهنده سود خالص شرکتها به حساب می آید و موجب خروج میزان قابل 
توجهی از وجوه نقد حاصل از فعالیتهای شرکت به دولت می شود شرکتها و مدیران سیاستهای مالی خود را با استفاده 
از نابرابری اطالعاتی موجود در جهت کاهش نرخ موثر مالیاتی ومیزان مالیات پرداختی و با بکارگیری سیاستهای تقلیل 
دهنده مالیات تقویت و ساماندهی می کنند. در فرضیه دوم تاثیر و رابطه مدیریت سود بر شکاف مالیاتی مورد بررسی 
قرارگرفته و وجود این رابطه بصورت مثبت و مستقیم قویناً تایید شده است بیانگر این موضوع است که مدیران در 
جهت به حداکثر رساندن منافع شخصی و در جهت جلوگیری از خروج وجوه نقد در کوتاه مدت به منظور انتفاع از 
محل نگهداری وجوه نقد نگهداری شده به طرق واقعی و استفاده از ترفندهای حسابداری و مالی به مدیریت سود دست 
می زنند وجود مدیریت سود حسابداری در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است که یکی از مهمترین جنبه های 
مورد تاکید در استفاده از این سیاست مالی وجود هزینه مالیات و کاهنده منافع سهمامدارن است. بر همین اساس به 
سازمان امورمالیاتی کشور بعنوان متولی امر وصول مالیات توجه و تاکید بیشتر بر ارائه اطالعات مالی فعالین اقتصادی 
قانون  قانونی ماده 169  بکارگیری مزایای  قانون و همچنین  بینی شده در  اهرم های موجود و پیش  از  استفاده  با 
مالیاتهای مستقیم به منظور کاهش حداکثری نابرابری اطالعاتی موجود در جهت گسترش چتر مالیاتی و دستیابی به 

اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای کالن در اجتماعی شود.
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چکیده
در  مالیات  سهم  افزایش  و  درآمدهای نفتی  به  اتکاء  کاهش  برای  دولت  وتالش  جهانی  به شرایط  باتوجه 
بودجه ی ساالنه ی دولت، نظام مالیاتی به طورعام، و کارکنان و مدیران ادارات امورمالیاتی به طورخاص، از طریق اجرای 
ازاین رو، هدف  بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارند.  اهمیت و جایگاه ویژه ای در جهت  سیاست های مالیاتی مصوب، 
این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر ماهیت کار مدیران مالیاتی در اجرای سیاست های مالیاتی است. روش پژوهش از 
لحاظ هدف، توصیفی-توسعه ای است. در این پژوهش، مدیران اداره کل و ادارات امور مالیاتی استان مازندران به عنوان 
جامعه  ی آماری انتخاب و 127 نفر به عنوان نمونه تعیین شده اند. از طریق بررسی ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان 
و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، ابعاد و مولفه های متغیرهای پژوهش شناسایی شدند، که درنهایت، مدل 
 SPSS پژوهش استخراج گردید و با ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری
و LISREL تحلیل شده اند . یافته های پژوهش نشان داد که متغیر کنترل سازمانی اثر مثبت، مستقیم و معنی داری 
بر ارزش های )اجتماعی و فردی( مدیران مالیاتی دارد. عالوه بر این، یافته های این پژوهش نشان دهنده ی تاثیرگذاری 
ارزش های اجتماعی مدیران مالیاتی بر ارزش های فردی آن ها است. یافته ها نشان داد که کنترل سیاسی بر کنترل 
سازمانی و ارزش های فردی مدیران مالیاتی اثر مثبت، مستقیم و معنی-داری دارد، اما بر ارزش های اجتماعی آن ها 

اثر مثبت، مستقیم و معنی داری ندارد.

واژه های کلیدی: ارزش های مدیران دولتی، کنترل سیاسی، کنترل سازمانی، سیاست های مالیاتی، سازمان امور 
مالیاتی

شناسایی و تبیین نقش عوامل مؤثر بر ماهیت 
کار مدیران مالیاتی در اجرای سیاست های مالیاتی

حسین صمدی میارکالئی2حمزه صمدی میارکالئی1

09117402776 . hamzeh_samadi@yahoo.com -1( گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
09111194786 . hossein_samadi_m@yahoo.com -2( دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، قائمشهر، ایران
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1- مقدمه
امروزه، نظام حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران به دنبال کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه و 
مخارج دولت هستند و برای این منظور، قوانین و مقررات متعددی را تدوین می کنند. وظیفه ی مالیات ستانی و اجرای 
صحیح سیاست ها و خط مشی-های مالیاتی دولت بر عهده ی مستخدمان و مدیران سازمان امور مالیاتی است که دارای 
هدف ها، مقاصد، نیات، نگرش ها، عواطف و احساسات، و ارزش های مختلفی هستند که روند اجرای سیاست ها را تحِت 
تأثیر قرار می دهند. از طرفی، دولت ها با استفاده از سازوکارهای کنترل سازمانی و کنترل سیاسی می کوشند تا تأثیر 

نامطلوب این ارزش ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.
عملکرد بوروکراسی های عمومی، تخِت تأثیر عوامل متعددی وجود دارد. یکی از این عوامل، ارزش های مدیران 
و مستخدمان دولتی است که باید به صورت مستقیم مورد بررسی قرار داد. به منظور بررسی و تحلیل کارکرد نظام 
مطالعه ی   ،)2003( کراوس  و  ِمی یِر  اعتقاد  به  است.  ضروری  امری  بوروکراسی  مطالعه ی  جامعه،  هر  در  حاکمیتی 
بوروکراسی دولت نشان می دهد که دستگاه های دولتی به عنوان سازمان های یک نظام دولتی چگونه عمل می کنند 
)ِمی یِر و کراوس، 2003(، و در مباحث مربوط به دولت و بوروکراسی دولت، یکی از مهم ترین و اجتناب ناپذیرترین 
مسائل این است که »چه کسی حکومت می کند؟1« )َکمِبل و پیِترز، 1988(؛ در واقع، چه عواملی بیش ترین نقش را 

در اثرگذاری بر اجرای خطمشی های عمومی، و رفتار و عملکرد بوروکراسی های عمومی ایفاء می کنند؟
ارائه  و شهروندان  به جامعه  را  عمومی  روزانه خدمات  به طور  کار  که  تشکیل می شود  افرادی  از  بوروکراسی ها 
از پژوهش گران رفتار کارکنان و مدیران دولت را در بوروکراسی های  این رو، برخی  از  می کنند )باکس، 2015الف(. 
عمومی مورد بررسی قرار می دهند. در این رویکرد، نقش »عامل انسانی« به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار و عملکرد 
بوروکراسی مورد توجه قرار می گیرد )باکس، 2015ب(. عاملی که نباید صرفاً به عنوان یک ابزار و وسیله مورد توجه 
قرار گیرد، یا آن را کنترل کرد، و مورد دست کاری قرار داد تا بهترین عملکرد را داشته باشد، و اجرای خطمشی ها و 

تحقق هدف ها را ممکن سازد.
مدیران و مستخدمان دولتی دارای ارزش های هستند که بر نحوه ی اجرای خط مشی ها، رفتار و دست آوردهای 
دستگاه حاکمیتی و بوروکراسی های عمومی بسیار اثرگذارند. ارزش های مدیران و مستخدمان دولت از کار روزانه ی 
احساسات  و  قضاوت ها،  ایده ها،  دولتی  و مستخدمان  مدیران  که  هنگامی  یعنی  می گیرد؛  ارائه ی خدمت سرچشمه 
و عواطف بنیادی خود را در تصمیم ها و اقدامات شان منعکس می کنند. ارزش های خدمت عمومی زائیده ی محیط 
اداره ی امور عمومی هستند و عواملی هستند که عمل و رفتار روزانه ی سازمان های دولتی را تحِت تأثیر قرار می دهند 
)باکس، 2015الف: 22(. پژوهش گران معتقدند که بدون آگاهی از ارزش های بوروکراسی، هر نوع تالشی برای تعیین 
میزان کنترل سیاسی بی ثمر خواهد بود؛ بنابراین، در ارزیابی و سنجش میزان کنترل سیاسی، پژوهش گران بایستی 
تعیین  و  میزان کنترل سیاسی  مسئله ی   ِ برای حّل  این رو،  از  قرار دهند.  توجه  مورد  نیز  را  بوروکراسی  ارزش های 

وضعیت های استفاده از کنترل سیاسی، سنجش ارزش های بوروکراتیک امری ضروری است )مایِر و اوتول، 2006(.
با  بیشتری  آشنایی  و  هستند  ارتباط  در  شهروندان  و  جامعه  با  مستقیم  طور  به  دولتی  مدیران  این،  بر  عالوه 
نیازها، خواست ها و مطالبات جامعه دارند، نسبت به جامعه پاسخگو هستند، رضایت آن ها را جلب می کنند، اعتماد 
جامعه و شهروندان به دولت و حکومت را شکل می دهند، و حتی مشروعیت یک نظام سیاسی، و گاهی نیز، به دلیل 
این که خط مشی های وضع شده را متناسب با مطالبات جامعه نمی-بینند، از اجرای خط مشی ها طفره می روند یا این 
خط مشی ها را تحِت تأثیر ارزش های فردی و اجتماعی شان و بر اساس نظر و تفسیر خود به اجرا در می آورند؛ از این رو، 

ارزش های مستخدمان و مدیران دولتی نقش کنترلی را بر رفتار اداری آن ها اعمال می کنند )دال، 1947 و 1970(.
از سوی دیگر، خط مشی گذاران و سیاست گذاران در سطوح سیاست گذاری دولت و سازمان های بخش عمومی، به 

1) Who Rules?
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منظور حصول اطمینان از اجرای مطلوب خط مشی ها و تحقق هدف های سازمان و دولت، از سازوکارهای سازمانی 
بهره می گیرند تا رفتار و عملکرد مستخدمان و مدیران دولتی و عملکرد کلی بوروکراسی را در جهت سیاست های شان 
به  بوروکراسی  که  است  درون(  از  و  فی نفسه1  کنترل  )یا  سازمانی  کنترل  کنترل،  نوع  این  کنند.  هدایت  و  کنترل 
خودی خود، و بر اساس برخی از سازوکارهای کنترلی درونی مانند ساختار فیزیکی، منابع انسانی، اختیار و قدرت 
تصمیم گیری، سطوح سلسله مراتب سازمانی، بودجه و منابع مالی، قوانین و مقررات، آئین-نامه ها و دستورالعمل های 
اداری، نظام پاداش و تنبیه، آموزش های سازمانی، و ... رفتار مستخدمان و مدیران دولتی را مورد کنترل قرار می دهد.

ارائه ی خدمات عمومی، تحِت فشارهای  مستخدمان و مدیران دولتی، در زمان اجرای خط مشی های عمومی و 
بسیاری از جوانب مختلف )یعنی از سوی خط مشی گذاران و سیاست گذاران، شهروندان و جامعه، قوانین و مقررات، 
ذی نفعان مختلف، ...( قرار دارند. این فشارها و نیز انتظارات و توقعات چندجانبه و گاهاً متعارض، ابهامات فراوانی را 
بر حسِب هدف ها، روابط و مسئولیت ها، و تعارض یا »تصادم« میان ارزش ها به وجود می آورند. تنش میان نیازهای 
ذی نفعان مختلف، تنش میان نیاز برای کنترل و نیاز برای آزادی عمل، تنش میان سازگاری با شرایط و موقعیت های 
تغییر، نیاز به ارائه ی خدمات کارآ و اثربخش با بودجه ی محدود و احترام به انتظارات و توقعات روبه رشد عمومی، نیاز 
برای حفظ استانداردها، و این که مستخدم عمومی باشند یا مستخدم سیاسی، از جمله تنش ها و تصادم هایی هستند 

که ابهاماتی را در کار مدیران دولتی ایجاد می کنند.
و  مدیران  رفتار  و  بوروکراسی  رفتار  طریق  دو  به  دولت  که خط مشی های  باورند  این  بر  پژوهش گران  از  برخی 
مستخدمان دولتی را در زمان اجرای سیاست های عمومی شکل می دهد:1( »کنترل« مستقیم بر رفتار بوروکرات ها، و 

2( »نفوذ« غیرمستقیم بر ادراکات بوروکرات ها از نقش های حرفه ای آن ها )مایِر و اوتول، 2006؛ مارو، 2009(.
در حالت نخست، دولت می کوشد تا با استفاده از قوانین و مقررات، آئین نامه ها، بخشنامه ها، و دستورالعمل های 
انتصاب های سیاسی مدیران دولتی، رفتار بوروکراسی و مدیران  انتصاب ها و  از طریق  اداری، و کنترل های سیاسی 
دولتی را در مسیری قرار دهد که مطابق با میل آن هاست؛ در روش دوم، سیاست گذاران بر ادراکات بوروکرات ها و 
مدیران دولتی از نقش های آن ها تمرکز کرده و با شناسایی و نفوذ بر ارزش های فردی و گروهی مدیران دولتی، تالش 
می کنند تا آنان را در جهتی سوق دهند که به دست یابی به مقاصد سیاست گذاران منتج گردد. در روش نخست، 
کنترل به صورت دستوری و باال به پائین بوده، و در کوتاه مدت هدف های سیاست گذاران را تأمین می کند؛ اما روش 
دوم، به دلیل غیرمستقیم بودن و نفوذ بر ارزش ها و ادراکات مدیران دولتی، نوعی »کنترل درونی« در بوروکراسی 

ایجاد می کند، ماندگاری کنترل بر رفتار بوروکراسی را افزایش می دهد، و اثرات بلندمدت تری دارد.
سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه ی وزارت امور اقتصادی و دارایی، متولی اخذ 
مالیات از مودیان مالیاتی است. بر اساس بند )الف( وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور، یکی از مهم ترین 
وظایف سازمان امور مالیاتی عبارت است از: »تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات های مستقیم و 
غیرمستقیم و سایر مالیات ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه های 
مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختالف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی 
و سایر موارد مربوط به مالیات ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور2.« ماهیت وظایف سازمان 
امور مالیاتی می طلبد که کارکنان و مدیران مالیاتی به طور مستقیم با بخش عظیمی از جامعه که دارای فعالیت های 
بخش  تأمین  طریق  از  جامعه  کل  منافع  حافظ  غیرمستقیم  طور  به  نیز  و  باشند،  داشته  اقتصادی هستند سروکار 

گسترده ای از بودجه ی دولت برای هزینه در بخش عمومی و برای کل جامعه و شهروندان هستند.
مشمول  شهروندان  و  جامعه  با  مستقیم  طور  به  مالیاتی  امور  مختلف  ادارات  در  مدیران  و  کارکنان  این رو،  از 
پرداخت مالیات )مودیان مالیاتی( در ارتباط هستند و به عنوان بوروکرات های سطح خیابانی3 فعالیت می کنند که با 

1) control per se
2) http://www.intamedia.ir/Pages/Action/ShowContent/96333 
3) Street-level bureaucrats
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زندگی روزانه ی مردم سروکار دارند و از نیازها، خواست ها، انتظارات و مطالبات آن ها آگاهی دارند و تحِت شدیدترین 
تنش ها برای تحقق هدف های سازمان و دولت در رابطه با اخذ مالیات و تأمین بخش عمده ای از بودجه ی دولت برای 
کاستن سهم نفت از بودجه، قوانین و مقررات کنترل کننده و هدایت گر، و انتظارات و منافع جامعه و شهروندان برای 
پاسخگوئی، ارائه ی خدمات، و برقراری عدالت مالیاتی قرار دارند؛ بنابراین، طبیعی به نظر می-رسد که در زمان اجرای 
قوانین و مقررات و ارائه ی خدمات به مودیان مالیاتی، تحِت تأثیر ایده ها، قضاوت ها، احساسات، عواطف، نگرش-ها، و 
ارزش های فردی و اجتماعی خود عمل نمایند. از این رو، سیاست گذاران می کوشند تا رفتار مستخدمان و مدیران دولتی 
را با استفاده از سازوکارهای سیاسی )به طور مستقیم( و سازوکارهای سازمانی )به طور غیرمستقیم( کنترل کرده و در 

جهت تحقق هدف های سازمان و دولت هدایت نمایند.
اجرای سیاست های  مالیاتی در  بر ماهیت کار مدیران  این پژوهش شناسایی عوامل موثر  اصلی  بنابراین، هدف 
مالیاتی است. بر این اساس، این پژوهش الگویی را برای سنجش ارزش های مدیران دولتی، سنجش میزان کنترل های 
سازمانی، و سنجش میزان کنترل های سیاسی بر نحوه ی اجرای سیاست های مالیاتی توسط کارکنان و مدیران مالیاتی 
ارائه و توسعه می دهد. عالوه بر این، نقش کنترل سازمانی و کنترل سیاسی بر ارزش های مدیران مالیاتی و مولفه های 
آن نیز مورد برسی قرار می گیرد. در ادامه مقاله، پیشنیه ی نظری و تجربی پزوهش ارائه می گردد. سپس، مدل پژوهش 

ارائه می شود، و مورد آزمون قرار می گیرد. در نهایت، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می شود.

2- پیشینه نظری پژوهش
2-1- ارزش و ارزش های مدیران دولتی

ارزش بیان گر اهمیت یک چیز است )نباتچی، 2018(. ارزش ها حالت های بنیادین باورها، نگرش ها، و رفتارهای 
لِوی، 2006(.  )روکیچ، 1979؛  کند  رفتار  نباید  یا  و  باید  فرد  فرد چگونه  که  می کند  تعیین  ارزش  هستند.  فردی 
ارزش ها ایده آل ها و اصول مهمی هستند که اقدامات انسانی را هدایت  می کنند، و ارزش های مدیریتی، ایده آل ها و 
اصولی هستند که هدایت گر یک یک موسسه یا یک گروه هستند )پانت و اوجا، 2017(. ارزش ها، کیفیت قضاوت ها، 
تصمیم گیری ها، و نوع اقداماتی که باید توسط مستخدمان و مدیران دولتی انجام گیرند را تحِت تأثیر قرار می دهند. 
در واقع، ارزش ها بایدها و نبایدهای هنجاری، عاطفی، و احساسی هستند که می توانند رفتار و عملکرد افراد را کنترل 
کنند، یا آن ها را برانگیزانند، و در مسیر مشخصی هدایت نمایند. ارزش ها قضاوت های فردی پیچیده ای هستند که 
مبتنی بر دانش و نیز واکنش عاطفی- احساسی هستند، نسبتاً ثابت هستند، رفتار را هدایت می کنند، و به انتخاب ها 

در مورد اقدامات وزن می دهند )بوزَمن، 2007؛ نباتچی، 2018(.
ارزش های خدمت عمومی1، معیارهایی برای عمل2 مستخدمان و مدیران دولتی هستند. این ارزش ها راهنماهایی 
برای تعیین چگونگی مشارکت مستخدمان و مدیران دولتی با جامعه هستند )والدو، 1984(. فردریکسون )1994( 
بر این باور است که ارزش ها روح اداره ی امور عمومی هستند )فردریکسون، 1994(. ارزش های مدیران دولتی نیروی 
نهفته و بی سروصدایی است که به آن ها کمک می کند تا زندگی سازمانی و بین فردی را درک کنند )مولینا و َمک ِکئون، 
2012(. شناسایی ارزش های عمومی متمایز مدیران و مستخدمان دولتی و اتصال آن به ارزش های عمومی جامعه، 
مسئله ی اصلی خط مشی عمومی و مدیریت است. با این وجود، تعیین بهترین ابزاری که بتواند ارزش های عمومی در 

خط مشی گذاری را به منافع عمومی ارتباط دهد بسیار دشوار است )بوزَمن، 2007(.
پژوهش گران بر این باورند که 1( ارزش ها آفریده ی انسان ها هستند و به وسیله ی آن ها نیز تغییر می کنند، و 2( 
ارزش ها محصول فرآیندهای اجتماعی- روان شناسانه هستند و از تعامالت میان افرادی حاصل می شوند که به پدیده ها 
معانی مختلفی را می دهند. پژوهش گران معتقدند که افراد صرفاً بر اساس ارزش های تحمیلی نظام های اجتماعی به 

1) Public service values
2) criteria for action 
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ارزش نیستند،  از  افراد متخصصی هستند که عاری  عنوان واقعیت های اجتماعی عمل نمی کنند. در واقع، مدیران 
بلکه حالل مشکالت اجتماعی هستند. در یک نظام دموکراتیک، هر مستخدم و مدیر دولتی، نخست، شهروند یک 
جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی است )بِلون، 1980(؛ بنابراین، هم متأثر از ارزش های شهروندی است 
که جزئی از ارزش های فردی و جمعی اوست، و هم حافظ منافع شهروندی است که در هر دو صورت، این ارزش ها را 
در فعالیت ها و اقدامات روزانه ی خود اعمال می کند. آستروم )2008( با تبیین این که ماهیت کار مدیران دولتی ایجاد 
تعادل میان مسئولیت خود نسبت به مقام های مافوق اداری و سیاسی، و مسئولیت خود نسبت به دریافت کنندگان 
دریافت کنندگان  قبال  در  باید  دولتی  مدیران  نخست  مسئولیت  که  می کند  تأکید  است،  عمومی  و خدمات  کاالها 
کاالها و خدمات عمومی باشد. وی معتقد است که مستخدم دولتی در یک جامعه ی دموکراتیک، مستخدمی است 
که بی طرف و تابع فرمان مافوق خود نیست، بلکه با استفاده از منطق و ابزارهای مسالمت آمیز، تبعیت از تالش های 
غیرقانونی برای بهره  برداری از منافع عمومی و استفاده از قابلیت های توسل به زور حکومت برای تضییع حقوق اشخاص 

را رد می کند )آستروم، 2008(.
و خروجی های  سیاسی  کنترل  بر  بوروکرات ها  ارزش های  که  می دهد  نشان  عمومی سنتی  امور  اداره ی  ادبیات 
خط مشی عمومی اثرگذارند )مایِر و کراوس، 2003؛ مایِر و اوتول، 2006(. پژوهش گران اداره ی امور عمومی معتقدند 
ارزش های موجود مدیران و مستخدمان دولتی در نظام های اداری عناصری کلیدی هستند که نفوذ و اثرگذاری عوامل 

سیاسی را تضعیف می کنند )مایِر و اوتول، 2006(.
کنترل  سازوکارهای  سایر  بر  دولتی  مدیران  بوروکراتیک  ارزش های  که  باورند  این  بر  پژوهش گران  از  برخی 
بوروکراسی برتری دارند، اثر آن ها را تضعیف می کنند، و تعیین کننده ی دست آوردهای خط مشی عمومی هستند )مایِر 
و کراوس، 2003؛ مایِر و اوتول، 2006؛ فردریکسون، 1994(. از این رو، ارزش های بوروکراتیک مدیران دولتی )بوزَمن، 
2077؛ آشوود، 2007(، اخالقیات حرفه ای مدیران دولتی )ِکرناقان، 2003(، ارزش های اقتصادی، احساسی، اخالقی، 
و معنوی )دوالن و آلتَمن، 2012(، و انگیزه ی خدمت عمومی )پِری و همکارارن، 2010(، را به عنوان عوامل اثرگذار 

بر رفتار و عملکرد بوروکراسی مورد بررسی قرار دادند.

2-2- کنترل سازمانی
کنترل سازمانی فرآیندی است که از طریق آن یک سازمان بر اعضاء و واحدهای فرعی خود اثر می گذارد تا به 
شیوه ای رفتار کنند که منجر به دست یابی به هدف ها و مقاصد سازمانی شود. فرآیندها و نظام های کنترل سازمانی 

قرار گرفتن هر چیزی را در مسیر واقعی خود، و اجرای راهبرد سازمان را تضمین می کنند.
کنترل سازمانی عبارت است از اثرات عوامل ساختاری و درون سازمانی است که عملکرد مدیران و مستخدمان 
دولتی، و نیز عملکرد سازمان ها و بوروکراسی های عمومی را تحِت تأثیر قرار داده و در جهت دست یابی به هدف ها و 
مقاصد سازمانی هدایت می کند. کنترل عوامل درون سازمانی، کنترل فی نفسه است؛ به عبارت دیگر، خوِد بوروکراسی، 

عملکرد خود را تعیین می کند.
گروهی از پژوهش گران بر کنترل سازمانی )کنترل فی نفسه و درونی( بوروکراسی )موئه، 2005( تأکید می کنند 
بوروکراتیک  واقعی  فرآیندهای سازمانی )َمک کابینز و همکاران، 1989(، منابع  و  از قبیل طرح، ساختار،  و عواملی 
و  )َمک کابینز  مجازات ها  و  پاداش ها،  مشوق ها،   ،)2002 )ویتفورد،  قدرت  و  اختیار  در  تمرکززدایی   ،)1988 )وود، 
شوآرتز، 1984(، تخصص و شایستگی فنی بوروکرات ها )آبِرباخ و همکاران، 1991(، قوانین و مقررات، آئین نامه ها، 
بخشنامه ها، و دستورالعمل های اداری )موئه، 2005؛ باال، 2015(، و دولت الکترونیک )آهن و بِت اِشنایدر، 2011( را 
در کنترل بوروکراسی اثرگذار می دانند، و آزادی عمل بوروکراسی )روَمن، 2015؛ باال، 2015( را نیز مورد بررسی قرار 
دادند. نظام مدیریت منابع انسانی از قبیل: جذب و تأمین نیروی انسانی، نظام انتصابات و ترفیعات )شایسته ساالری، 
و اعمال تفکرات و نظرات شخصی مدیریت عالی سازمان(، آموزش های سازمانی )محتوای آموزشی، آموزش دهنده، 
آموزش گیرنده، زمان آموزش، مکان آموزش(، امکانات و تجهیزات سازمان، بودجه و منابع مالی، و اختیار و قدرت 
تصمیم گیری، آزادی عمل )خالقیت و نوآوری(، ارتباطات رسمی و غیررسمی سازمانی، سلسله مراتب سازمانی، سبک 
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1) administrative procedures

مدیریت و رهبری مدیریت عالی سازمان، نظام پرداخت و برنامه-های انضباطی )پاداش و تنبیه(، و ... از جمله عوامل 
سازمانی هستند که بر رفتار مستخدمان و مدیران دولتی و عملکرد بوروکراسی دولت اثرگذار هستند.

2-3- کنترل سیاسی
رفتار دستگاه های  برای کنترل  )و گروه های ذی نفع سیاسی(  قانون گذاران  از تالش های  عبارت  کنترل سیاسی 
بوروکراتیک است )موئه، 2005(. مقام های سیاسی می کوشند تا فرودستان را تحت کنترل خود بگیرند. با این وجود، 
کنترل سیاسی نمی تواند کامل شود، چرا که مزیت اطالعاتی که در اختیار بوروکرات هاست به آن ها قدرت می دهد 
تا رفتارهای ناموافقی را نسبت به مقام های سیاسی نمایش دهند. اما، مقام های سیاسی می توانند قوانین، مشوق ها، و 
سازوکارهای کنترلی را ایجاد نمایند که به آن ها کمک می کند تا مسئله ی سرپیچی بوروکرات ها را کاهش داده و آن ها 

را کم و بیش در مسیر نگه دارند )َمک کابینز و شوآرتز، 1984؛ موئه، 2005(.
بِرش و همکاران )2017( معتقدند که به منظور تضمین پاسخگوئی بوروکرات ها نسبت به سیاست گذاران، اکثر 
حکومت ها تالش می-کنند تا دستگاه های دولتی را از طریق انتصاب ها هدایت نمایند. گاهی اوقات، این انتصاب های 
سیاسی تا دو یا سه رده ی پایینی در بوروکراسی ادامه می یابد )بِرش و همکاران، 2017(. افزایش انتصاب های سیاسی 
قادر به افزایش منفعت اصیل نیست، چرا که کاهش استقالل بوروکراسی، کارآیی اداره را هم در کوتاه مدت، با از دست 
دادن استعداد، و هم در بلندمدت، با از دست دادن دانش کاهش می-دهد. انتصاب های سیاسی به قیمت از دست رفتن 

شایستگی و نمایندگی می انجامد و پارتی بازی را افزیش می دهد )آلِرن و همکاران، 2011(.
ابزار کنترل سیاسی است. آن ها  َمک کابینز و همکاران )1987( معتقدند که خوِد طرح سازمانی قدرتمندترین 
بر این باورند که »دستورالعمل های اداری1« سازوکارهایی هستند که از طریق آن قانون گذاران کنترل های خود را 
می گیرند  کار  به  بوروکراسی  متابعت  عدم  مسئله ی  برای  راه حلی  عنوان  به  را  آن  و  می کنند  اعمال  بوروکراسی  بر 
)َمک کابینز و همکاران، 1987؛ موئه، 2005(. این امکان وجود دارد که دستورالعمل ها به نوبه ی خود تبدیل به هدف 
شوند. صرف نظر از دست آورد دستورالعمل ها، افراد در مقابل فرآیندهایی که آن ها را مستبدانه، ظالمانه، و نامنصفانه 
رفتار می کنند )َمک کابینز و همکاران،  با آن ها  قائل هستند که محترمانه  ارزش  فرآیندهایی  برای  ادراک می کنند، 
و  مدیران  رفتار  که  است  سیاسی  عوامل  از  دیگر  یکی  دولت ها،  سیاسی  ساختار  در  تغییر  این،  بر  عالوه   .)1987

مستخدمان و نیز عملکرد بوروکراسی را تحِت تأثیر قرار می دهد.

3- پیشینه تجربی پژوهش
تعیین  اختیارت،  و  قدرت ها  طراحی  سازماندهی،  که  دادند  نشان  پژوهشی  در   )1989( همکاران  و  کالِورت 
وکالء،  )مانند  کارمند می کند  عنوان  به  آن ها  استخدام  به  اقدام  که دستگاه  افرادی  نوع  و  اداری،  دستورالعمل های 
از طریق  قدرت  اعمال  مانند  کنترل های مستمر،  و  غیره(،  و  معمولی  مهندسین، مستخدمان کشوری  اقتصاددانان، 
بودجه، از جمله عواملی هستند که بر عملکرد دستگاه اجرائی و هدف های آتی آن اثرگذارند )کالِورت و همکاران، 

.)1989
باون )1995( ارتباط کنترل سیاسی و تخصص، و نیز نقش انتخاب های کنگره در مورد دستورالعمل های اداری 
بر پاسخگوئی سیاسی را مورد بررسی قرار داد و نشان داد که دستورالعمل های اداری، رفتار و عملکرد بوروکراسی را 
کنترل می کنند و بر پاسخگوئی سیاسی دستگاه و صحت فنی تصمیم های آن دستگاه اثرگذار هستند. قانون گذاران 
باون  کنند.  در مسیر مشخصی هدایت  را  آن  و  بگذارند  اثر  بوروکراسی  بر  تا  را طراحی می کنند  دستورالعمل هایی 
)1995( معتقد است که در عمل، دستورالعمل های بهینه ی دستگاه می توانند شایستگی فنی را بیشینه کرده، کنترل 
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سیاسی را حداکثر نمایند، یا به ترکیبی از این دو دست پیدا کند )باون، 1995(.
مایِر و اوتول )2006( اثرات کنترل سیاسی و ارزش های بوروکراتیک بر عملکرد بوروکراسی را مورد بررسی قرار 
دادند. آن ها نشان دادند که نتایج تابعی از اثرات ارزش های بوروکراسی و اثرات سیاست گذارها بر اقدامات بوروکراسی 
است. مولفین معتقدند با مطالعاتی که مبتنی بر فرضیه های بوروکراسی غیر فعال )یعنی نادیده گیرنده ی ارزش های 
بوروکراسی( هستند، باید با شک و تردید برخورد کرد؛ یافته های پژوهش نشان داد که انتصاب سیاسی یک عامل عمده 
در کنترل بوروکراسی و شکل دادن اقدامات بوروکراتیک است، و همچنین نشان دادند که در تبیین دست آوردها و 
خروجی های بوروکراتیک، ارزش های بوروکراتیک به شّدت اثرگذارتر از عوامل سیاسی هستند )مایِر و اوتول، 2006(.

آهن و برت اِشنایِدر )2011( نقش دولت الکترونیک در کنترل سیاسی بوروکراسی را در کشور کره جنوبی و در 
یکی از دولت های محلی آن مورد بررسی قرار دادند. آن ها معتقدند که در ارائه ی خدمات دولت به شهروندان، دولت 
الکترونیک مشارکت شهروندان و ارزش های دموکراتیک را بهبود می بخشد، صرفه جویی به مقیاس را افزایش می دهد، 
و  به خدمات دولت،  بودن، دسترسی  ارتقاء می-دهد، کارآیی، در دسترس  را  پاسخگویی و شفافیت  برآورده سازی، 
ارائه ی اطالعات به شهروندان را بهبود می بخشد، وعده ی ارائه ی خدمات دولت به شهروندان را عملی می کند، اعتماد 
جامعه به دولت را افزایش می دهد، و مشارکت بیشتر شهروندان و ارتباط آن ها با دولت را تسهیل می کند. مزیت های 
فوق به عنوان ابزاری برای ایجاد کنترل بیشتر سیاسی بر بوروکراسی و مدیران آن عمل می کنند )آهن و برت اِشنایِدر، 

.)2011
ِکرناقان )2003( ارزش های خدمت عمومی را در چهار گروه ارزش های اخالقی، دموکراتیک، حرفه ای، و انسانی 
)کارکنان( طبقه بندی می کند. ارزش های دموکراتیک شامل پاسخگوئی و شفافیت هستند که از طریق پیگیری منافع 
عمومی اعمال می شوند؛ ارزش های حرفه ای شامل شاسیتگی، کارآیی، و عینیت و بی غرضی هستند که اشاره به ارائه ی 
اقدامات اخالقی و به منظور حفظ اعتماد عمومی به کار  انجام  خدمت حرفه ای دارند؛ ارزش های اخالقی از طریق 
می روند، و ارزش های انسانی عبارت از نشان دادن احترام، برابری، و انصاف و عدالت در ارتباط با شهروندان و همکاران 

مستخدم دولت می باشند )ِکرناقان، 2003(.
نشان  و  دادند  قرار  بررسی  مورد  را  دولتی  مدیران  ارزش های  اهمیت  پژوهشی  در   )2012( ِمک ِکئون  و  مولینا 
دادند که ارزش های اخالقی مانند صداقت و راستی و درستی در باالترین رتبه قرار گرفتند. ارزش های قانون مداری و 
خیرخواهی، فسادناپذیری، و پاسخگوئی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. ارزش کارآیی در مقایسه با ارزش های اخالقی 
در رتبه ی پائین تری قرار گرفت، و ارزش های نفع شخصی و سودآوری و منفعت طلبی در پائین ترین رتبه جای گرفتند 

)مولینا و ِمک ِکئون، 2012(.

4- مدل مفهومی و فرضیات پژوهش
برای  الگویی  توسه ی  و  ارائه  درصدد  حاضر  پژوهش  پژوهش،  تجربی  پیشینه ی  و  مفهومی  روابط  به  توجه  با 
سنجش ارزش های مدیران دولتی، سنجش میزان کنترل های سازمانی، و سنجش میزان کنترل های سیاسی بر رفتار 
مستخدمان و مدیران دولتی در اجرای سیاست های مالیاتی است. عالوه بر این، نقش کنترل سازمانی و کنترل سیاسی 
بر ارزش های مدیران دولتی و مولفه های آن مورد برسی قرار می گیرد. با توجه به روابط و پیشینه ی نظری- تجربی، و 

هدف پژوهش، مدل مفهومی و فرضیات متعلق به آن، به صورت زیر تبیین می گردند:

4-1- فرضیه های اصلی پژوهش:
- کنترل سازمانی بر ارزش های )اجتماعی و فردی( مدیران دولتی در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران تأثیر 

معنی داری دارد.
- کنترل سیاسی بر ارزش های )اجتماعی و فردی( مدیران دولتی در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران تأثیر 

معنی داری دارد.
- کنترل سیاسی بر کنترل سازمانی در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران تأثیر معنی داری دارد.
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4-2- فرضیه های فرعی پژوهش:
- کنترل سازمانی بر ابعاد ارزش های )اجتماعی و فردی( مدیران دولتی در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 

تاثیر معنی داری دارد.
- کنترل سیاسی بر ابعاد ارزش های )اجتماعی و فردی( مدیران دولتی در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 

تاثیر معنی داری دارد.
- ارزش های اجتماعی بر ارزش های فردی مدیران در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران تاثیر معنی داری دارد.

5- روش شناسی پژوهش
این پژوهش، از لحاظ ماهیت و اهداف پژوهش، از نوع توصیفی- توسعه ای می باشد. این پژوهش، از لحاظ روش 
جمع آوری داده ها، از نوع پیمایشی است و از لحاظ روش تحلیل داده ها، از نوع مطالعات همبستگی و مبتنی بر مدل 
معادالت ساختاری است. این پژوهش، پژوهشی پیمایشی- همبستگی است، به این دلیل که به دنبال بررسی رابطه 
میان کنترل های سازمانی و کنترل های سیاسی و ارزش-های )اجتماعی و فردی( مدیران دولتی در اداره کل امور 
مالیاتی  امور  کل  اداره  مختلف  مدیران سطوح  شامل  پژوهش  این  آماري  جامعه  می باشد.  مازندران  استان  مالیاتی 
 190 پژوهش  زمان  در  که  است،  تجربی  شاهدی  عنوان  به  مازندران  استان  شهرهای(  مختلف  ادارات  در  )مستقر 
نفر بوده اند. نمونه آماري این پژوهش، بر اساس فرمول نمونه گیري کوکران، برابر با 127 نفر از مدیران است که با 
روش های نمونه گیري تصادفي ساده بعنوان نمونه آماري انتخاب شدند، پرسشنامه ها در میان آن ها توزیع شد، و در 

نهایت، تعداد 107 پرسشنامه که مناسب تجزیه و تحلیل آماري بود جمع آوري شد.
از  دولتی  مدیران  فردی(  و  )اجتماعی  ارزش های  و  سیاسی،  کنترل های  سازمانی،  کنترل های  سنجش  برای 
ابزار سنجش، از طریق مصاحبه و گفتگو با 20  پرسش نامه های محقق-ساخته استفاده شده است. به منظور تعیین 

شکل )1(- مدل مفهومي و اولیه ی پژوهش
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6-2- مدل معادالت ساختاری
6-2-1- بررسی فرضیه های اصلی پژوهش

به منظور سنجش رابطه علّی میان متغیرها، از مدل معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی استفاده می شود. 
باشند و مقادیر  برازش مناسبی  باید شاخص های آن دارای  نمودار مسیر،  یا همان  تأیید مدل ساختاری  به منظور 

T-Value و ضرائب استاندارد نیز معنی دار باشند. جدول ذیل نتایج حاصله برای پژوهش حاضر را نشان می دهد.

جدول )1(- ماتریس همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش و مقادیر پایایی متغیرها

P < 0/05*     P <0/01**

نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی، شاخص-های متعددی برای ارزش های مدیران دولتی، کنترل های سازمانی، و 
کنترل های سیاسی استخراج شد. در نتیجه، شاخص ها در 2 بُعد اصلی و 9 بُعد فرعی و 27 گویه برای مدل ارزش های 
مدیران دولتی سازمان دهی شدند که مورد تائید خبرگان پژوهش قرار گرفت: 1( ارزش های اجتماعی: )خیرخواهی، 
دلسوزی و همدردی، تعهد به نفع جامعه، و فداکاری(، و 2( ارزش های فردی: )توفیق طلبی، تکریم ارباب رجوع، رفتار 
شهروندی، تعهد اخالقی به مسئولیت، و عدالت و انصاف در ارائه ی خدمات(؛ 7 بُعد و 18 گویه برای کنترل های سازمانی 
شناسایی شدند )قوانین و مقررات، دستورالعمل ها، و بخشنامه های اداری؛ آموزش؛ ارتقاء و انتصاب؛ اختیار و قدرت 
تصمیم گیری؛ ارتباطات سازمانی؛ پاداش و تنبیهات؛ و دولت الکترونیک(، و 6 بُعد و 21 گویه برای کنترل های سیاسی 
شناسایی شد )تغییرات در ساختار سیاسی دولت؛ انتصابات سیاسی؛ دخالت های سیاسی؛ ناهماهنگی بین دستگاهی؛ 

سازمان ها و نهادهای نظارتی، و رسانه ها(.
برای سنجش روایی، ابزار پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید دانشگاه، که با مباحث مورد بررسی آشنایی کافی 
داشتند، قرار گرفت و روائی این ابزار مورد تائید قرار گرفت. قابیلت اعتماد )پایایی( ابزار اندازه گیری با هفت روش قابل 
اندازه گیری است، که در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است، که پرکاربردترین و مهم ترین روش 
میزان سنجش پایایی ابزار اندازه گیری در نرم افزار SPSS است. میزان آلفای محاسبه شده برای متغیرها نیز بیش از 
0/70 بدست آمد )ارزش های اجتماعی= 0.872، ارزش های فردی= 0.909، ارزش های مدیران دولتی= 0.933، کنترل 
سازمانی= 0.809، و کنترل سیاسی 0.923(. این اعداد نشان می دهد که پرسشنامه ها از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار 

بوده و این طرح از لحاظ علمی پذیرفته است.

6- یافته ها
6-1- همبستگی میان متغیرها

در این پژوهش، به منظور بررسی وجود ارتباط میان متغیرها، از آزمون همبستگی استفاده شد. به دلیل این که در 
این پژوهش متغیرها رتبه ای و در سطح نرمال قرار دارند، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است، که نتایج 
مختص به آن در جدول شماره )1( منعکس شده است. در واقع مقادیر منعکس شده و ضرائب آن نشان می دهد که 
همبستگی میان همه متغیرهای مستقل و وابسته و ابعاد آن ها با یکدیگر در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است.

123456متغیر ها-
0/93ارزشهای مدیران دولتی1

0/87**0/912ارزشهای اجتماعی مدیران2

0/90**0/712**0/937ارزشهای فردی مدیران3

0/81**0/597**0/421**0/557کنترلهای سازمانی4

0/79**0/802**0/380*0/225**0/333کنترلهای سیاسی5

0/76**0/268**0/790**0/574**0/448**0/558کنترل سازمانی6
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مقادیر جدول فوق )جدول شماره 2( اعتبار و برازندگی مناسب مدل ها را تائید می کود، به این دلیل که نسبت 
χ2  به درجه آزادی )df(، کوچک تر از 3 است. عالوه بر این، در مدل ارائه شده تمامی T-valueها بیشتر از 1/96 
هستند، یعنی در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار هستند. میزان χ2 بدست آمده برای آزمون نیز در حد مطلوب 
بوده است. P-value مدل نیز که حکم سطح معنی داری را در آزمون تحلیل مسیر دارد، کوچک تر از 0/05 بوده و 

میزان RMSEA نیز از 0/10 کم تر است. در نهایت این که GFI و AGFI مدل نیز باالی 90 درصد هستند.
تاثیر کنترل  برای بررسی معنی دار بودن  از آزمون مدل اصلی در جدول )3( نشان داده شده است.  خالصه ای 
سازمانی و کنترل سیاسی بر ارزش های مدیران دولتی و ارزیابی چگونگی و میزان این تأثیرات از مدل استاندارد و 
عدد معنی داری استفاده می شود. از آنجا که آزمون فرضیات در سطح 0/95 انجام می شود، اعدادی که بین 1/96 و 
1/96- نباشند معنی دار خواهند بود. به این معنی که اگر عددی بین 1/96 و 1/96- قرار بگیرد، رابطه علّی بی معنی 

خواهد بود.

جدول )2(- شاخص های برازش مدل اصلی )تاثیر کنترل سیاسی و سازمانی بر ارزش های مدیران دولتی(

جدول )3(- نتایج آزمون

شاخصهانام کاملمقدارمطلوبیت
1/78Chi Square Divided to Degrees of Freedomχ2/dfتایید مدل

0/061Root Mean Square Error of ApproximationRMSEAتایید مدل

0/94Non-Normed Fit IndexNNFIتایید مدل

0/95Normed Fit IndexNFIتایید مدل

0/89Adjusted Goodness of Fit IndexAGFIتایید مدل

0/93Goodness of Fit IndexGFIتایید مدل

0/98Comparative Fit IndexCFIتایید مدل

0/98Incremental Fit IndexIFIتایید مدل

Hضریب مسیر ارتباط
استاندارد

اعداد 
معناداری

نتیجه

H1-1تائید فرضیه0/202/44کنترل سیاسی ← ارزشهای مدیران دولتی
H1-2تائید فرضیه0/272/88کنترل سیاسی ← کنترل سازمانی
H1-3تائید فرضیه0/506/22کنترل سازمانی ← ارزشهای مدیران دولتی

 GFI = ، RMSEA = 0.061
 AGFI = 0.89, CFI = ، 0.93

NFI=0.95 ، IFI = 0.98 ، 0.98  و 
NNFI=0.94

مجذور خطاهای مدل )0/061( کوچکتر از 
0/10 است و همچنین χ2/df  )1/78( نیز 

کوچکتر از 3 است.
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با توجه به نتایج آزمون تحلیل مسیر )جدول 3(، فرضیه های پژوهش مبنی بر اثر کنترل سازمانی بر ارزش های 
مدیران دولتی، کنترل سیاسی بر ارزش های مدیران دولتی و کنترل سیاسی بر کنترل سازمانی معنی دار است و ارتباط 

علّی آن ها تائید می شود.

6-2-2- بررسی و آزمون فرضیات فرعی پژوهش
برای بررسی فرضیات ذیل نیز از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده شد:

- کنترل سیاسی بر ابعاد ارزش های )اجتماعی و فردی( مدیران دولتی در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 
تاثیر معنی داری دارد.

- کنترل سازمانی بر ابعاد ارزش های )اجتماعی و فردی( مدیران دولتی در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 
تاثیر معنی داری دارد.

- ارزش های اجتماعی بر ارزش های فردی مدیران در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران تاثیر معنی داری دارد.
همان گونه که مالحظه می گردد )جدول 4(، مدل فرضیات فرعی پژوهش از نظر شاخص های تناسب در وضعیت 

مطلوبی قرار دارند. و اعداد محاسبه شده حاکی از وجود ارتباط معنی دار میان بیشتر متغیرها می باشد. 
هم چنین در مورد روابط میان اجزای مدل نیز می توان این گونه نتایج را بیان کرد: کنترل سیاسی بر ارزش های 
اجتماعی مدیران اثر مثبت، مستقیم و معناداری ندارد )1/26(، ولی کنترل سیاسی بر ارزش های فردی مدیران )2/90( 
دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری است. کنترل سازمانی بر ارزش های اجتماعی مدیران دارای اثر مثبت، مستقیم 
و معناداری است )4/67(، هم چنین کنترل سازمانی بر ارزش های فردی مدیران )4/11( دارای اثر مثبت، مستقیم و 
معناداری است. از دیگر یافته های این پژوهش تاثیرگذاری ارزش های اجتماعی بر ارزش های فردی مدیران )8/06( 
است، که این نتیجه هم مبنی بر تاثیرگذاری مثبت، مستقیم و معنادار ارزش های اجتماعی بر ارزش های فردی مدیران 

است.

با توجه به ارغام مندرج در جدول فوق می توان دریافت که مدل  نهایی ارائه شده دارای شاخص های برازش مناسبی 
می باشد. در شکل زیر هم برای تمامی روابط پژوهش، میزان )T-value( و )   ( ارائه شده است.

جدول )4(- بررسی فرضیات فرعی پژوهش در قالب تحلیل مسیر

نتیجهضرائب معناداریضرائب استانداردمسیر ارتباط
رد ارتباط0/131/26کنترل سیاسی ← ارزشهای اجتماعی
تایید ارتباط0/222/90کنترل سیاسی ← ارزشهای فردی

تایید ارتباط0/494/67کنترل سازمانی ← ارزشهای اجتماعی
تایید ارتباط0/364/11کنترل سازمانی ← ارزشهای فردی

تایید ارتباط0/598/06ارزشهای اجتماعی ← ارزشهای فردی
 AGFI = ،GFI = 0.91 ،RMSEA = 0.079

NFI=0.93 ، IFI = 0.97 ، 0.87, CFI = 0.97  و 
NNFI=0.91

مجذور خطاهای مدل )0/075( کوچکتر از 0/10 است و 
همچنین χ2/df  نیز کوچکتر از 3 است )2/46(.
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7- بحث و نتیجه گیری
تصور سنتی که از مستخدمان و مدیران دولت در قالب سازمانی کالسیک وجود داشت، بر این فرض استوار است 
باید به صورت سلسله مراتبی  که مدیران و کارکنان دولت محافظه کار وبدون دیدگاه های اساسی و مهم هستند، و 
کنترل شوند. امروزه، وظایف مستخدمان و مدیران دولت بسیار پیچیده و اغلب متناقض شده است، و مستخدمان و 
مدیران دولتی موفق باید نقش های چندگانه ی خود )از قبیل: حفظ محرمانگی، اقدام بر اساس منافع جامعه، نظم و 
انضباط، ارائه ی مشاوره های کیفی، تشخیص مسائل، قضاوت و تصمیم گیری در مورد مسائل، اجتناب از منافع متعارض، 
تضمین پاسخگوئی به طیف گسترده ای از بازیگران، و رفتار برابر، منصفانه و عادالنه با همکاران و مراجعه کنندگان( را 

شناخته و برای ایفای آن ها مهیا شوند.
قانون، مستخدم دولت، مستخدم جامعه، و مستخدم سازمان شان  در واقع، کارکنان و مدیران دولت، مستخدم 
هستند. در نظریه ی دموکراتیک فرض بر این است که مستخدمان و مدیران دولت، عالوه بر این که نمایندگی دولت 
می شوند.  محسوب  جامعه  آن  شهروند  و  می کنند  زندگی  آن  در  که  باشند  جامعه ای  ارزش های  تابع  باید  هستند، 
مستخدمان و مدیران دولتی نقش مهمی در اجرای خط مشی عمومی ایفاء می کنند؛ از طرف دیگر، سروکار داشتن 
با موضوعات خط مشی در برگیرنده ی ارزش ها و قضاوت های ارزشی است؛ بنابراین، هیچ تصمیم برای مدیران دولتی 
وجود ندارد که عاری از ارزش باشد )َون وارت، 1998(؛ از این رو، مدیران دولتی باید درک درست و کاملی از ارزش های 

فردی و کاری خود و کارکنان تحِت سرپرستی شان داشته باشند تا تصمیم های درستی را اتخاذ کنند.
ارزش های مستخدمان و مدیران دولتی، از قبیل بی طرفی، صداقت و راستی، احترام به افراد، احترام به قانون، تالش 
و پشتکار، برآورده-سازی خواسته های مراجعه کنندگان، صرفه جوئی و اثربخشی، پاسخگوئی، و مسئولیت اجتماعی، 
آن ها را در چگونگی انجام کارهای روزانه ی شان راهنمایی و هدایت می کنند )باکس، 2015الف(. بنابراین، این ارزش ها 
تعیین کننده ی رفتار و عملکرد مستخدمان و مدیران دولتی در اجرای سیاست های عمومی و شکل دهنده ی عمکلرد 

بوروکراسی و کل دولت هستند.

شکل )2(- مدل نهایی آزمون شده پژوهش
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 ،0.909 فردی=  ارزش های   ،0.872 اجتماعی=  )ارزش های  پرسشنامه ها  برای  محاسبه شده  کرونباخ  آلفای 
ارزش های مدیران دولتی= 0.933، کنترل سازمانی= 0.809، و کنترل سیاسی= 0.923( بوده است که نشان از میزان 
باالی پایایی پرسشنامه است؛ این اعداد نشان می دهد که پرسشنامه ها از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار بوده و این 
طرح از لحاظ علمی پذیرفته است. به عبارت دیگر، مقدار آلفای کرونباخ نشان می دهد گویه های مورد استفاده در 

پرسشنامه برای پاسخ دهندگان شفاف و قابل فهم است.
هم  و  دولتی  مدیران  اجتماعی  ارزش های  بر  هم  سازمانی  کنترل  متغیر  که  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های 
پژوهش  این  یافته های  این،  بر  عالوه  دارد.  معنی داری  و  مستقیم  مثبت،  اثر  دولتی  مدیران  فردی  ارزش های  بر 
نشان دهنده ی تاثیرگذاری ارزش های اجتماعی مدیران دولتی بر ارزش های فردی مدیران دولتی است، که این نتیجه 
هم مبنی بر تاثیرگذاری مثبت، مستقیم و معنی دار ارزش های اجتماعی بر ارزش های فردی مدیران دولتی است. با 
گذشت زمان و پس از سال ها حضور مداوم مستخدمان و مدیران دولتی در سازمان امور مالیاتی و در ادارات امور 
الزام آور قوانین و مقررات، بخشنامه ها، آئین نامه ها، و دستورالعمل های اداری،  مالیاتی، چاچوب ها و ضوابط خاص و 
ارزش قانون مداری و حرفه ای گرایی جایگزین بسیاری از ارزش های شخصی افراد و نیز سلیقه ها، نگرش ها، و عواطف 

و احساسات شخصی افراد می شود.
و  شهروندان،  جامعه،  نظر  در  خودشان  از  را  خوبی  تصویر  می کوشند  خود،  وجهه ی  منظور  به  دولتی،  مدیران 
تا ارزش های اخالقی )مانند صداقت، راستی و درستی،  این رو، آن ها تالش می کنند  از  ایجاد کنند.  سایر ذی نفعان 
پاسخگوئی، رفتار شهروندی، تکریم ارباب رجوع(، ارزش های انسانی )مانند خیرخواهی، همدردی و دلسوزی، عاطفی 
)مانند شفافیت،  ارزش های دموکراتیک  فداکاری(،  و  ایثار  انسان ها،  نفع جامعه، حفظ کرامت  به  تعهد  احساسی،  و 
ارائه ی آموزش و آگاهی به جامعه، دیدن کل جامعه بدون تبعیض، شنیدن صدای جامعه، عدالت و انصاف در ارائه ی 
اعتماد  قابل  فراوان،  و پشتکار  توفیق طلبی، شایستگی فنی، تالش  )مانند تخصص،  ارزش های حرفه ای  و  خدمات(، 

بودن، تکلیف مداری و مسئولیت پذیری( را با یکدیگر ترکیب کنند و مشروعیت و وجهه ی خود را حفظ کنند.
بر تصمیم گیری و  ارزش ها، عواطف، احساسات، نگرش ها، و قضاوت هایی هستند که  ارزش های مدیران دولتی، 
اقدام مدیران دولتی اثرگذارند. این ارزش ها درونی بوده و مربوط به خوِد مستخدمان و مدیران دولتی است و قادر به 
اثرگذاری بر سازوکارهای کنترلی سازمانی )به عنوان عوامل بیرونی( نیستند و تنها بر روند اجرای سیاست ها اثرگذارند. 
از طرفی، سازوکارهای کنترل سازمانی، و بعضاً سیاسی، در صدد هستند تا ارزش های مدیران دولتی را در جهت تحقق 
هدف های سازمانی و دولتی تحِت تأثیر قرار داده و در جهت مطلوب خود هدایت کنند. از این رو، یافته های پژوهش نیز 

اثرگذاری کنترل سازمانی بر ارزش های )اجتماعی و فردی( مدیران دولتی را مورد تأیید قرار می دهد.
ارزش های اجتماعی مدیران دولتی که حاصل نگرش و احساسات مدیران دولتی نسبت به جامعه و شهروندان 
است، پیشران و نیروی محرک ایجاد و تقویت ارزش های فردی مدیران دولتی هستند که در برگیرنده ی احساسات و 
نگرش های شخصی مدیران دولتی نسبت به شغل، کار، و سازمان است. از این رو، ارزش های اجتماعی مدیران دولتی 
می توانند بر ارزش های فردی مدیران دولتی اثر بگذارند. یافته های پژوهش این فرضیه را مورد تأیید قرار داده است که 
ارزش های اجتماعی مدیران مالیاتی در اجرای سیاست های مالیاتی بر ارزش های فردی آن ها اثری مثبت و معنی دار 

داشته است.
کنترل سیاسی، به دلیل این که مبتنی بر سازوکارهای کنترل بیرونی است، نمی تواند اثر مستقیم و قوی بر اجرای 
سیاست ها داشته باشد. در واقع، کنترل های سیاسی نیازمند یک متغیر میانجی و واسط هستند تا بر ارزش های مدیران 
دولتی اثر بگذارند. یافته های پژوهش نشان می دهد که کنترل سیاسی اثر مستقیمی بر ارزش های اجتماعی مدیران 
مالیاتی نداشته است و فرضیه مربوط به این یافته مورد تأیید قرار نگرفته است؛ اما بر کنترل سازمانی و ارزش های 

فردی مدیران مالیاتی اثرات مثبت و معنی داری داشته است.
را  عمومی(  بخش  پشتیبان  ارزش های  )یا  عمومی  خدمت  ارزش های  تا  کرده اند  تالش  متعددی  پژوهش گران 
شناسایی و یا رتبه بندی کنند. این پژوهش گران کمتر به ارزش های موجود و ارزش هایی که مستخدمان و مدیران 
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دولتی با خود همراه دارند1 توجه می کنند، و بیشتر در پِی ایجاد بایدها، ایده آل ها، و کدها و استانداردهای رفتاری و 
اخالقی ای هستند که »باید« در بخش خدمات عمومی وجود داشته باشد،. گاهی نیز ارزش های مختلف را در سازمان ها 
یا کشورهای مختلف مورد بررسی قرار دادند )ِکرناقان، 2003؛ بوزَمن، 2007؛ یورِگنِسن و بوزَمن، 2007؛ فان ِدر وال و 

همکاران، 2008؛ مولینا و َمک ِکئون، 2012؛ یانگ و فان ِدر وال، 2014؛ باکس، 2015الف؛ نباتچی، 2018(.
در مقابل پژوهش هایی که تالش می کنند تا ارزش های اخالقی، کدهای رفتاری و اخالقی، یا ایده آل های ارزشی 
بخش دولتی را ایجاد کنند، این پژوهش، آن چیزی را مورد مطالعه قرار داده است که در واقعیت توسط مستخدمان 
و مدیران مالیاتی در زمان اجرای سیاست-های مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد و بر تصمیم ها، رفتار، و عملکرد 

آن ها اثرگذار است.
توصیه هایی برای پژوهش گران عرصه ی مدیریت دولتی:

با یکدیگر متفاوت  و مأموریت های ذاتی سازمان ها و دستگاه های دولتی  قوانین و مقررات،  1- ماهیت وظایف، 
است و نقش متغیرهای مورد مطالعه نیز در آن ها متفاوت خواهد بود؛ از این رو، به سایر پژوهش گران توصیه می شود 
مفاهیم و موضوعاتی که از طریق این پژوهش شناسایی شده اند را در نمونه های بزرگ تر و یا متمرکز بر یک سازمان و 

وزارتخانه ی خاص مورد بررسی قرار دهند؛
مناطق  سازمانی،  سلسله مراتب  در  افراد  کارگیری  به  و  حرفه ای،  تخصص های  اشتغال،  سطح  دولت،  سطح   -2
جغرافیایی، سازمانی و فردی در گستره ی جامعه متفاوت است، از این رو، توصیه می شود تا پژوهش گران سازمان های 
مختلف دولتی را در مناطق جغرافیایی مختلف با در نظر گرفتن تفاوت ها و گوناگونی های شان مورد بررسی قرار دهند 

تا ارزش های منحصر به فرد هر منطقه از بخش دولتی و حتی خصوصی را شناسایی کنند؛
3- پژوهش گران عرصه ی مدیریت دولتی می توانند ارزش های مستخدمان و مدیران دولتی را با سایر سازمان های 
نظر  از  نمایند.  ارائه  ارزش ها  این  از  را  طبقه بندی هایی  و  کنند،  مقایسه  خصوصی  بخش  با  حتی  و  دولتی  بخش 
به  اکتشافی«  »مصاحبه ی  مانند  کیفی  روش های  از  استفاده  با  تا  می شود  توصیه  پژوهش گران  به  روش شناسی، 

ارزش های مستخدمان و مدیران دولتی را مورد بررسی قرار دهند.

1) Public Administrators’ Values in Action (Bureaucratic Values)
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Abstract
According to world situation and government effort to the reduction of reliance on 

the oil revenues and to increase the tax ratio in the annual government budget, generally 
tax system, and particularly tax administration’s managers and staffs possess an impor-
tant and specific status to improve country’s economic status through implementation 
of the approved tax policies. Therefore, the purpose of the present paper is to identify 
affecting factors on the nature of tax administrators’ work on the implementation of 
tax policies. The method of the study is descriptive-developmental. In this study, the 
administrators of Mazandaran tax administration and its’ town offices selected as the 
statistical population, and 127 administrators selected as a sample. By means of lit-
erature review and interview with experts through purposive sampling method, the 
dimensions and components of the variables for this study recognized, and eventually, 
research model extracted, and were explored by questionnaires. The collected data 
were analyzed using LISREL and SPSS softwares. The findings of the study showed 
that the organizational control variable had a positive, direct, and significant impact on 
the (social and personal) values of public administrators. So, the findings of research 
revealed that the social values of public administrators are influential on the personal 
values of public administrators. In addition, results showed political control had a pos-
itive, direct, and significant impact on the organizational control and personal values of 
public administrators, but not on the social values of public administrators.

Keywords: Public Administrators’ Values, Political Control, Organizational Con-
trol, Tax Policies, Tax Administration

Identification and Explanation of the Role of Factors 
Influencing on the Nature of Tax Administrators’ Work

 in the Implementation of the Tax Policies



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

840  

چکیده
کوتاهی حسابرسان در اجرای صحیح مراحل حسابرسی را می توان به رفتارهای ناکارآمد حسابرسی نسبت داد. این 
رفتارها کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد و نیز به اعتبار حرفه خدشه وارد می کند. پژوهش حاضر با هدف 
بررسی تأثیر اخالق حرفه ای، اخالق سازمانی و ویژگی های شخصیتی حسابرس بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی 
انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان حسابرسان مالیاتی استان خوزستان در بهار 1397، به تعداد 
912 نفر بوده است. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بوده که حجم نمونه با فرمول کوکران 271 نفر 
بوده است. جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه ها بصورت حضوری تحویل 300 نفر 
از کارکنان گردید که نرخ برگشت 91 درصد بود. تعداد 273 مورد از پرسشنامه ها، قابل استفاده بود. نتایج تحقیق 
نشان داد که بین اخالق حرفه ای، اخالق سازمانی، استرس مالی، تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی حسابرس با 
رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داده است که متغیرهای 
تعهد سازمانی، استرس مالی و اخالق حرفه ای به ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی 
بر متغیر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی  تاثیری  اما متغیرهای اخالق سازمانی و ویژگی های شخصیتی  داشته اند؛ 

نداشته اند.

واژگان کلیدی: اخالق حرفه ای، اخالق سازمانی، استرس مالی، تعهد سازمانی، ویژگی های شخصیتی حسابرس، 
رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی.

بررسی تأثیر اخالق حرفه ای، اخالق سازمانی، استرس مالی، تعهد سازمانی
 و ویژگی های شخصیتی حسابرس بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

)مطالعه موردی حسابرسان مالیاتی خوزستان(

امین نوشادی1
اکبر بهوند پور2

علی اسماعیلی رز3
مینا بنوندی4

1( دانشجوی دکتری حسابداری، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران)نویسنده مسئول(   
2( کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران

3( کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی اراک،اراک، ایران
4( کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران
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1- مقدمه و بیان مسأله
سازمان ها همیشه به دنبال استفاده از کلیه امکانات ممکن جهت دستیابي به موفقیت بوده و هستند. در گذشته 
دستیابي به سرمایه، بیشتر از ماشین آالت پیشرفته و بکار گرفتن تکنولوژي جدید به عنوان عواملي که مزیت رقابتي 
براي سازمان به همراه مي آورد، در نظر گرفته مي شد ولي بعدها ارزش سرمایه انساني براي موفقیت سازمان ها محرز 
شد )ابراهیمی و همکاران، 1392: 46(. نیروی انسانی در محیط سازمان با مسایل گوناگونی روبرو می گردد. امروزه 
بسیاري از کشورها در جهان صنعتي به این بلوغ رسیده اند که بي اعتنایي به مسایل اخالقي و فرار از مسئولیت ها 
و تعهدات اجتماعي، به از بین رفتن بنگاه مي انجامد. یکی از مؤلفه های اثرگذار در سازمان ها، میزان تعهد سازمانی 
اعضای همان سازمان است. تعهد سازمانی تأثیر قابل مالحظه ای بر بازدهی و بهره وری دارد؛ زیرا نیروی انسانی متعهد 
خود را متعلق به سازمان می بیند، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها از هیچ تالشی مضایقه 
نخواهدکرد )شاکری نیا و نبوی، 1390: 620(. تالش کردن انسان نیاز  به کمی استرس دارد. یک عامل استرس زای 
استرس  پر  تجارب  است.  مالی  استرس  دیگر  عبارت  به  یا  اقتصادی  و سختی های  انسان ها مشقت  اغلب  برای  مهم 
می تواند به فراگیری مهارت های جدید، دیدگاه های جدید و راه های تازه برای زندگی و افزایش عملکرد منجر شود 
)تدسچی و کالهون ، 2004 : 16(. یکی از مهم ترین ابعاد سنجش عملکرد کارکنان را می توان عامل میزان پایبندی 
آنها به اصول و رفتار حرفه ای قلمداد نمود که می تواند تأثیر چشمگیری، هم از نظر ارتقای بهره وری کارکنان و هم در 
تغییر نگرش مشتریان نسبت به سازمان داشته باشد. هر حرفه و شغلی که به طور مستقیم با ارباب رجوع برخورد دارد، 
نیازمند اخالق و رفتار مناسب می باشد. رفتارهاي غیرحرفه اي در مؤسسات حسابرسی به وقوع می پیوندد و این یکی 
از مشکالتی است که حرفه حسابرسی با آن روبروست و مؤسسات حسابرسی بایستی بطور جدي تأثیر این رفتارها بر 
کاهش کیفیت حسابرسی را در نظر بگیرند)رویایی و همکاران، 1392: 47(. در دهه های اخیر با رشد رقابت در حرفه 
حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با کیفیت هر چه بیشتر به بازار را دریافتند. کیفیت 
پژوهش های صورت  در  قضاوت حسابرسی(  و  اخالقیات  استقالل کاری،  )ازجمله  گوناگون  نظرگاه های  از  حسابرسی 
گرفته در ارتباط با حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته؛ اما پژوهش های کمی در مورد جنبه های سازمانی حسابرسی  
خصوصاً حسابرسی مالیاتی انجام شده است. در واقع اشتباه حسابرسان در اجرای صحیح مراحل حسابرسی را می توان 

به رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی نسبت داد. 
رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی را به طور کلی به دو بخش تقسیم شده اند: رفتار حرفه ای )فنی( کاهنده 
کیفیت حسابرسی و رفتار غیر حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی. رفتار حرفه ای )فنی( کاهنده کیفیت حسابرسی 
را می توان به عنوان فرآیند حسابرسی ضعیف تعریف کرد که به کاهش جمع آوری شواهد حسابرسی منتج می شود. 
بنابراین شواهد جمع آوری شده، نامطمئن، غلط و یا از نظر کمی و کیفی ناکافی خواهد بود. این رفتارها به کیفیت کار 
حسابرسی شامل اجرای صحیح برنامه های حسابرسی صدمه می زنند. رفتارهای حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی 
از حسابرسی  مرحله  در یک  کار  زمان(  و  )مقدار  غیرعادی کمیت  کاهش  پژوهش شامل 1-  این  در  مطالعه  مورد 
2- بررسی سطحی و اجمالی مدارک و مستندات صاحبکاران 3- پذیرفتن توضیح های شفاهی ضعیف صاحبکاران 
4- فراهم نکردن مدارک و اطالعات کافی در مورد یک نکته فنی )اصول حسابداری( که برای اجرای یکی از مراحل 
کاری ضروری است. 5- عدم بررسی اقالم سوال برانگیز که به طور غیر منتظره در جریان یک مرحله از حسابرسی 
پیش می آید. 6- تظاهر به انجام کار یا رسیدگی که در واقع انجام نشده است )کرام و همکاران ، 2008 :45(. برای 
مطالعه رفتارهای کاهنده کیفیت باید رفتارهایی که به طور غیر مستقیم در کار حسابرسی دخیل هستند مد نظر 
قرار گرفته است؛ یعنی ویژگی هایی که منعکس کننده حسابرسان نه تنها به عنوان افراد فنی بلکه عنوان محدوده 
شخصی برای بیان وجهه بیرونی حرفه ای گری، هم در داخل و هم در خارج از مؤسسه با رعایت نظارت و مراتب رئیس 
و مرئوسی است، بدین منظور در این پژوهش تأثیر عوامل مؤثر بر رفتارهای غیر حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی 
نیز بررسی خواهد شد. رفتارهای غیر حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی مورد مطالعه در این پژوهش شامل 1-بحث 
در باره جستجوی شغلی دیگر در حضور اعضای تیم حسابرسی 2- گالیه کردن از مؤسسه حسابرسی و رده های شغلی 
حسابرسان که می تواند به اتحاد شرکت و یا سازمان صدمه بزند 3- اعتراض به شیوه های کاری مؤسسه در حضور 
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تیم حسابرسی که کارایی و اثر بخشی موسسه را به خطر می اندازد 4-اعتراض به کارایی )بازده( یکی از تیم های 
حسابرسی در حضور گروه حسابرسی )هرباچ ، 2001(. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده است که رابطه بین اخالق 
حرفه ای، اخالق سازمانی، استرس مالی، تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی حسابرس بر رفتارهای کاهنده کیفیت 

حسابرسی بررسی شوند.

2- چارچوب نظری
 اخالق حرفه ای

ریشه واژه اخالق نشات گرفته از واژه یونانی ethikos به معنی »اقتدار رسوم و سنت« می باشد )النسون و وود 
، 350:2003(. به طور کلی واژه اخالق با استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سروکار دارند )فیشر 
و و بون، 1561:2007(. تعاریف مختلفی از اخالق به عمل آمده است.»دایره المعارف انگلیسی چمبرز « اخالق را 
»مجموعه ای از معنویات« و »قواعد رفتاری« تلقی می کند. »کانوک « و »جانز « معتقدند که موضوعاتی همچون 
انصاف، تصمیم گیری در خصوص این که چه چیزی درست یا غلط است، مشخص نمودن عملیات و مقرراتی که رفتار  

مسئوالنه بین افراد گروه ها را تایید می کند، در حوزه اخالقیات قرار دارند)ارم و آشتون ، 185:2003(.
»دی جورج « اخالقیات را اینگونه تعریف می کند:»تالشی نظام یافته برای دریافت تجربه اخالقی و معنوی جامعه 
و افراد، از طریق تعیین مقرراتی که باید برای اداره رفتار انسانی، مورد استفاده قرار گیرد، دنبال کردن ارزش های 

درست و صفات مشخصه ای که بهبودی در زندگی را موجب می گردند.
سالمون  معتقد است که اخالقیات موضوعی نگرشی است که مواردی همچون مصادیق ذیل را شامل می شود: 
گذاشتن هر فعالیت و هدف در جای خودش، دانستن این که چه کاری درست و چه کاری نادرست است، دانستم این 

که چه خواسته ای درست و چه تمایالتی اشتباه می باشد.
والسکوئز  اخالقیات را اینگونه تعریف می کند: فعالیت بررسی استانداردهای معنوی و وجدانی یک فرد یا یک 
جامعه و پرسش در خصوص این که این استانداردها )استانداردهای منطقی و یا غیر منطقی( چگونه در زندگی ما به 
کار برده می شوند. بر اساس رویکرد مکتب الهام بخش اسالم، علم اخالق، پاک ساختن نفس از صفات رذیله و آراستن 
آن به ملکات جمیله است، که از آن به تهذیب اخالق تعبیر می شود )نراقی،40:1386(. امام صادق)ع( اخالق را به دو 
دسته تقسیم می نمایند: اخالق ارادی، اخالق ذاتی. ایشان معتقد هستند که اخالق ارادی بر اخالق ذاتی برتری دارد؛ 
زیرا آن کس که از روی طینت کاری را انجام دهد، توانی بر غیر آن کار ندارد و آن کس که اراده مند است، با سختی 

بر فرمانبرداری خدا شکیبایی کند و این شخص برتر است )حرانی، 679:1385(.
وظیفه گرایی و تئوري عدالت- غایت گرایی و تئوري سودمندگرایی:

بسیاري از متونی که استدالل هاي اخالقی در میان حسابداران و حسابرسان حرفه اي را مورد بررسی قرار داده اند، 
بر مبناي الگوي رشد ادراکی- اخالقی کوهلبرگ )1981(، پایه گذاري شده اند. پایه کار کوهلبرگ بر مبناي تئوري 
عدالت  در چارچوب وظیفه-گرایی  قرار دارد. نظریات مربوط به اخالق هنجاري در تقسیم اولیه به نظریات ناظر به 
الزام و ناظر به ارزش تقسیم می شوند. نظریات ناظر به الزام به دو دسته نظریات »وظیفه گرایی« و » غایت گرایی« 
تقسیم می شوند و نظریات ناظر به ارزش، نظریات »فضیلت گرا« نامیده می شوند. نظریات وظیفه گرا، آنچه بر ایشان در 
درجه اول اولویت قرار دارد، انجام وظایف و الزامات خاص اخالقی است. منبع این الزامات ممکن است منبع الهی و 
دینی باشد یا عقل انسانی یا چیز دیگر. ما مؤظف به وظایف و الزاماتی اخالقی هستیم که نتایج خوب یا بد عمل ، یا 

اصاًل دخالتی در تعیین آنها ندارد و یا فقط یکی از عوامل تعیین کننده هستند. 
غایت گرایی، نظریه اي است که درستی و نادرستی عمل را مبتنی بر نتایج آن و بر ارزش غیر اخالقی که آن عمل 
ایجاد می کند، می داند. اما وظیفه گرایی در مقابل، این ادعا را که درستی و نادرستی اعمال صرفا مبتنی بر نتایج آنها 
است، انکار می کند. لذا »اخالق وظیفه گرا آن دسته از نظریات اخالقی است که مطابق آنها برخی اعمال بدون لحاظ 
نتایج شان باید یا نباید انجام شوند )اترک، 1389 :32(. کوهلبرگ )1981( یک تئوري استدالل اخالقی را بر مبناي 
نمود. کوهلبرگ)1970(  توسعه و طراحی  به سه سطح،  استدالل اخالقی  از  با تقسیم شش مرحله  تئوري عدالت، 
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عدالت را به عنوان مبنایی براي مدل استدالل اخالقی خود انتخاب نمود و توضیح داد که چرا او معتقد است این یک 
انتخاب صحیح است: »عدالت یک قانون یا مجوعه اي از قوانین نمی باشد، آن یک اصل اخالقی است. بوسیله یک اصل 
اخالقی، ما شیوه انتخابی را نشان می دهیم که جهانی است، قاعده و قانونی از انتخاب که ما می خواهیم، عبارتست 
از شیوه-هایی که تمام مردم در تمام موقعیت ها آن را اتخاذ کنند. ما می دانیم که دزدي و تقلب براي حفظ زندگی 
نادرست است. ما می دانیم بعضی از اوقات کشتن صحیح است، بخاطر اینکه بعضی اوقات آن تنها راهکار است، براي 
قوانین استثناعاتی وجود دارد، اما براي اصول استثنایی وجود ندارد. یک اصل اخالقی نه تنها قاعده و قانونی براي اقدام 

و رفتار می باشد، بلکه دلیلی براي انجام عمل می باشد« )کوهلبرگ، 1981 :220(.
پرمواکس )2004( اظهار می دارد که »تحت تئوري عدالت، قواعد بایستی بصورت منصفانه مدیریت شود و بصورت 
بی طرفانه اعمال گردد و اینکه مردم را نباید براي موضوعاتی که کنترلی بر آنها ندارند، پاسخگو دانست. این با عقیده 
این  باشد.  داشته  وجود  استثناعاتی  قوانین  و  قواعد  براي  می تواند  است  معتقد  که  است  سازگار  کوهلبرگ)1981( 
پژوهشگر عالوه بر این بیان می کند که« افراد آسیب دیده باید توسط افراد مسئول جبران خسارت شوند.«و مجددا 
اما به سمت  با منظور کوهلبرگ سازگار است که معتقد است براي رفتار دالیل اخالقی  وجود دارد،  بیانات  این   ،
ایده نتایج و پیامدهاي اعمال سوق پیدا می کند و همینطور به تئوري غایت گرایی یا سودمند گرایی منتسب می شود. 
همانطور که ذکر شد، تئوري مرحله اي کوهلبرگ، تئوري برجسته و غالبی در تحت تأثیر قرار دادن محققان اخالقیات 

در حسابداري می باشد.

طبقه بندي فورسیث و اخالق حرفه ای:
فورسیث  در سال )1980( دو بعد اساسی فلسفه اخالقی )آرمان گرایی و نسبی گرایی( را مطرح کرد که منطبق 
سفسطه  بطورعادي  کوهلبرگ)1981(  دیدگاه  که  کرد  بیان  پژوهشگر  این  می باشد.  غایت گرایی  و  وظیفه گرایی  بر 
برانگیز بوده و مبناي استدالل آن غلط است و این الگو مبتنی بر یک روش فلسفی و نه علمی براي تحلیل رفتار 
اخالقی است. ایشان اظهار داشت که روش علمی براي اندازه گیري رفتار، ارجح است. وي معتقد است که افراد صرف 
نظر از اصول اخالقی، حالتی به خود می گیرند که این موضع گیري آنها بر روي قضاوت هایشان اثر می گذارد. الگوي 
این پژوهشگر که زیر بناي پرسشنامه اخالق حرفه ای است، به جاي اینکه به دنبال سطح توسعه اخالقی افراد باشد، 
بیشترین تمرکز وي بر روي یک معیار روان سنجی کامل براي سنجش رفتار اخالقی است. او معتقد است، از آنجا 
که تمرکز این الگو روي قضاوت اخالقی افراد بالغ است، از این رو از الگوي کوهلبرگ بسیار سودمندتر است. هانت و 
ویتل  )1993( بیان کردند، تصمیم گیرندگان درستی و نادرستی یک عمل را از طریق مقایسه راهکارهاي جایگزین 
یک عمل با ارزش هاي شخصی خودشان تعیین می کنند که به نوعی ذاتی و قباًل در شخص بوجود آمده است. ارزش ها 
باشند  یا می توانند خاص موقعیت ها  اینکه دروغ گفتن اشتباه است(  باشند )مانند  عمو می و کلی  می توانند نسبتاً 
)گزارش کمتر از واقع زمان انجام کار حسابرسی اشتباه است(. فورسیث)1980( از دو بعد متقابل از ایدئولوژي هاي 
اخالقی، یعنی آرمان گرایی و نسبی گرایی براي توسعه ساختار خود جهت طبقه بندي مردم در یکی از چهار فلسفه 
اخالقی استفاده نمود. آرمان گرایی حاکی از عقیده راسخ یک فرد نسبت به این است که قضاوت اخالقی از نظر وجدانی 
باید کاماًل براساس اصول، هنجارها و قوانین اخالقی صورت گیرد. افراد آرمانگرا عقیده دارند که: 1( اصول، هنجارها 
و قوانین اخالقی همیشه، بدون توجه به موقعیت هاي مختلف، صادق هستند و 2( آسیب رساندن به دیگران همیشه 
اجتناب پذیر است. در حالی که نسبی گرایی میزانی است که فرد قوانین اخالقی جهانی را براي اخذ تصمیم مقتضی تر 
رد می کند. از نظر نسبی گرایان تمام استانداردهاي اخالقی به جامعه و فرهنگ و ماهیت و  وضعیت و نتایج بستگی 
دارد و تفسیرهاي زیادي براي نگرش به موضوع اخالقی وجود دارد. بر اساس دیدگاه نسبی گرایی اخالقی، امکان ارائه 
تعریف براي رفتار درست و غلط وجود ندارد و بنابراین، نمی توان رفتار را بطور واضح درست و یا غلط ارزیابی کرد. 
پرسشنامه اخالق حرفه ای ابزاري را فراهم کرد که اجازه می داد روابط بین ایدئولوژي هاي اخالقی و رفتارهاي اخالقی 
مورد آزمون قرار گیرد. فورسیث )1992( بیان کردکه رفتار افراد هنگام رویارویی با یک معضل اخالقی، بوسیله فلسفه 

اخالقی شخصی اش مشخص می شود.
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اخالق سازمانی
اخالق سازمانی به عنوان یک مفهوم علمی در غرب از نیمه دوم قرن بیستم ظهور نموده است)سونسون و وود  
:2004 -187(؛ و در سطوح فردی و سازمانی توجه پژوهشگران مختلف را در چهار دهه گذشته به خود جلب کرده 
که از آن به عنوان یک چالش اساسی فراروی سازمان های مختلف در سطح جهان یاد می شود )کاردی و سلوارراجان 
،52:2006(. موضوع اخالق سازمانی به طور مستمر با فعالیت های سازمانی، حرفه ای و زندگی روزمره افراد مرتبط اند. 
در مباحث مربوط به تصمیم گیری و خط مشی گذاری سازمانی، همچون منابع انسانی، بازاریابی، مدیریت عملیات 
و تولید، امور ملی و غیره، موضوعات اخالقی حائز اهمیت هستند)گباداموسی ،1145:2004(. اخالق سازمانی شامل 
ابعاد مختلفی است: کاربرد ارزشها و اصول اخالقی، فرآیند منطقی مطرح در اتخاذ تصمیمات اخالقی و تصمیمات و 

رفتارهایی که منتج از فرآیندهای سازمانی است)فیشر و بون ، 1561:2007(.

ابعاد فرهنگ سازمانی اخالقی 
برای سازمان های امروزی ضرورت دارد که نسبت به ایجاد و حفظ»فرهنگ سازمانی اخالقی« متعهد باشند. این 
نوع فرهنگ سازمانی از سوی یکی از صاحبنظران تحت عنوان»چسب اجتماعی « لقب گرفته است: چرا که اطراف 
سازمان از طریق ارزش ها، باورها و روش هایی که بر اساس آن تاسیس گردیده و عملیاتی سازمانی به اجرا در می آید 
؛بان پیچی شده است)وود و رنچلر :2003 ،531(. سازمان های عمومی هم در سطح حکومت مرکزی و هم در سطح 
محلی، فشار زیادی برای کارآمد تر شدن و ایجاد تغییر تجربه می کنند. برخی از صاحبنظران »مدیریت ارزش مدار « 
را گزینه ای مناسب برای  پاسخ به این فشارها قلمداد می کنند. مدیریت ارزش-مدار در قالب ساختار مدیریتی ابزاری 

و اخالقی، نقطه اتکای اقدامات خود را بر مبنای ارزش های سازمان قرار می دهد)ردرسن و رنتروف ،71:2004(.
سونسون و وود )2004( با ارائه مدلی ابعاد کدهای اخالقی در سازمان های عمومی را به هفت بعد تقسیم می نمایند:

1( فلسفه و نظریه : این بعد به مبانی و ارزش هایی اشاره دارد که باید در عملیات واحدهای سنجش عمومی رسوخ 
نمایند. 

2( محیط کاری : این بعد به موقعیت کاری عملیات سازمان بخش عمومی اشاره دارد. محیط کاری همچنین بر 
جو سازمانی، محیط اطاف، بومگاه، شرایط و مقتضیات سازمان بخش عمومی تأکید دارد:

3( مسئولیت پذیری رهبری : این به تعهدات اخالقی، وظایف، مراقبت و خدمت مدیریت سازمان بخش عمومی به 
کارکنان سازمان اشاره دارد.

تکالیف  و  مراقبت ها  وظایف،  اخالقی،  تعهدات  به  کارکنان  مسئولیت پذیری  بعد   : کارکنان  4(مسئولیت پذیری 
سازمان بخش عمومی اشاره دارد. 

5(برابری و مساوات : بعد مساوات و برابری به انصاف و عدالت سازمان بخش عمومی اشاره دارد. این موضوع با 
توازن، بی غرضی، تساوی گرایی و همانندی در میان افراد سازمان بخش عمومی سر و کار دارد. 

 6( تعامل با مردم  : این بعد مشحور شدن و تعامل نزدیک با مردم اشاره دارد که سازمان بخش عمومی باید 
ضمن تعامل با مردم، به افراد مختلف در جامعه تعهد داشته باشد. همچنین در این بعد از فرهنگ اخالقی، مولفه هایی 

همچون مشارکت، توجه  به مردم و منافع مشترک با توده مردم مطرح هستند. 
 7( سایر موضوعات اخالقی: این بعد از فرهنگ اخالقی به آمیزه ای از عوامل متعدد اشاره دارد که باید عملیات 

سازمان بخش عمومی را تشکیل دهند)سونسون و وود:2004 ،187-191(.
 

استرس مالی
انسان در محل کار، در راه منزل تا محل کار و در خانواده استرس ها و نگرانی های مختلفی را تجربه می کند. 
و  استرس  افراد  اغلب  اگر چه  آینده.   و  فرزندان، بدهی ها، درآمدها، پیشرفت شغلی  نگرانی هایی در مورد سالمت، 
نگرانی را یک مسئله آزار دهنده و ناخواسته می دانند، ولی ضرورتاً این چنین نیست. انسان حداقل به کمی استرس 
نیاز دارد تا او را وادار به فعالیت کند. اغلب استرس به پیامدهای مثبت منجر می شود. تجارب پر استرس می تواند به 
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فراگیری مهارت های جدید، دیدگاه های جدید و راه های تازه برای زندگی منجر شود. یک عامل استرس زای مهم برای 
اغلب انسان ها مشقت و سختی های اقتصادی یا به عبارت دیگر استرس مالی است. افرادی که دچار مشکالت اقتصادی 
هستند؛ اغلب در مورد برآورده ساختن نیازهای خود، سالمت، آینده خود و فرزندان نگران هستند. بدون شک این 

عوامل استرس زا، ناتوان کننده می باشند.
بر آورده سازد تجربه  نیازهای مالی خود را  ناخوشایندی است که شخصی که نمی تواند  استرس مالی احساس 
می کند. این احساسات به طور معمول شامل عواطفی چون ترس و تشویش است و ممکن است عصبانیت و تند خویی 
را نیز در خود داشته باشد. ادراک فرد است که استرس مالی را به وجود می آورد و اگر فرد نتواند عالئم ترسناک 
موقعیت مالی را درک کند احساس استرس مالی نیز نخواهد داشت. استرس مالی یک احساس درونی است که ممکن 
است بر اساس ارزیابی عینی از وضعیت مالی بدست آید یا این که ناشی از مشقت و سختی اقتصادی باشد. مشقت 
و سختی اقتصادی می تواند ناشی از مسائلی مانند از دست دادن شغل، مخارج برنامه ریزی نشده درمانی یا قانونی، 
بیش از حد خرج کردن، زیان های سرمایه گذاری یا قمار باشد. مشکالت اقتصادی ممکن است حاد یا مزمن و پیش 
بینی شده یا ناگهانی باشند و این مسئله ممکن است به خاطر فشارهای غیر قابل کنترل مثل بحران های اقتصادی 
یا فشارهای قابل کنترل مثل مدیریت مالی ضعیف باشد.  النگ و بیارد  )1998( نتایج مشابهی را در تحقیق خود 
روی دانشجویان دانشگاه نیوزلند به دست آوردند آنها گزارش کردند که اثر ناراحتی های مالی روی سالمت جسمانی 
به خاطر اثرات آن روی سالمت ذهنی است. ناراحتی های مالی باعث می شوند فرد احساس افسردگی و نگرانی داشته 
باشد و باعث می شود سالمت جسمانی تحلیل رود. مطالعات بسیار زیادی نشان داده که نگرانی مالی میزان افسردگی 
و اضطراب را افزایش و کیفیت زندگی در زنان و مردان را کاهش می دهد. گاالمبوس و سیلبوژن  )1987( در مطالعه 
روی 112 خانواده دارای دو والدین در برلین متوجه شدند کاهش در آمد با زندگی بدبینانه زنان و مردان ارتباط دارد 
و روی دیدگاه کودکان نیز اثر منفی می گذارد. اثرات منفی استرس مالی در محیط کار در تحقیقات مختلف ثابت شده 
است. مطالعات نشان داده اند که استرس مالی می تواند موجب کاهش بهره وری، کاهش کیفیت، کمیت و کارآمدی 
کارگر شده و ، حوادث کاری، غیبت، هزینه های مراقبت های بهداشتی و احتمال از دست دادن کار را افزایش دهد. 
همچنین استرس مالی می تواند اثرات مثبت بر فرد در محیط کار داشته باشد. این اثرات مثبت عبارتند از افزایش پس 
انداز مستقیم از سوی کارکنان، کاهش غیبت از کار، بهبود حضور فرد، بهبود کیفیت، بهره وری و کاهش زمان پرداختن 

فرد به مسائل مالی شخصی در محل کار )ویلیامز  و همکاران، 1996 : 220(. 

تعهد سازمانی     
نگرش رضایت شغلی در سال های اخیر بیشترین توجه را به خود جلب نموده است ولی اخیراً نگرش تعهد سازمانی 
عمومیت بیشتری پیدا کرده و در ادبیات تحقیق جایگاهی را به خود اختصاص داده که برای درک و پیش بینی رفتار 
سازمانی اهمیت پیدا کرده است. از تعهد سازمانی تعاریف متعددی بعمل آمده است. تعهد سازمانی اغلب تعریف شده 

است به عنوان : 
1(تمایل قوی برای بقاء عضو در یک سازمان خاص. 2 (تمایل برای تالش بسیار زیاد برای سازمان. 3(باور قاطع 
در قبول ارزش ها و اهداف سازمان. به عبارت دیگر تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و 
یک فرآیند مستمر است که بواسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه 
سازمان را می رساند. تعهد سازمانی ناشی از عوامل و متغیرهای مختلفی است که نتایج مختلفی بدنبال دارد. شکل 
شماره )1( عوامل موثر بر تعهد و نتایج حاصل از تعهد سازمانی را نشان می دهد. این مدل توسط ریچارد ام. استیرز  

ابداع شده است:
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ویژگی های شخصیتی
شخصیت یک کلیت روانشناختی است که انسان خاصی را مشخص می سازد. شخصیت یک مفهوم انتزاعی نیست 
بلکه تجلی همین موجود زنده ای است که از بیرون نگریسته می شود و از درون حس می گردد. این نگرش و حس 
نمودن است که در مورد افراد مختلف می باشد، پس روانشناسی شخصیت همواره تفاوت های فردی را مد نظر دارد و 
هدف آن تعریف هر چه صحیح تر این تفاوت ها و تعیین آنها است. جامع ترین روش بررسی شخصیت یک فرد مشاهده 
مستقیم رفتار وی است، زیرا اعمال روزمره اند که در موقعیت های عملی، در میان خانواده، در محل کار، در روابط 
از آنجا که در عمل  اند، ولی  یا بیگانه تشکیل دهنده حالت یا طرز بیان یک شخصیت  افراد دوست  با  و مناسبات 
ایجاد روش های ویژه ای نسبت به جمع  با  باید  نمی توان مجموعه رفتارهای یک فرد را به طور کامل مشاهده کرد 
آوری داده های شخصیتی اقدام نمود، از میان مهم ترین روش ها آزمون های فرافکنی و پرسشنامه ای می باشند)انصاری 

و مرادیان،26:1388(.
پایدار  سالواتوره مادی  شخصیت را اینگونه تعریف می کند: شخصیت مجموعه ای از ویژگی ها و تمایالت نسبتاً 
است که مشترکات و تفاوت ها در رفتار روانی)تفکرات، احساسات و اقدامات( افراد را که دارای استمرار زمانی است، 
مشخص می سازد و ممکن است در همان لحظه به آسانی بعنوان پیامد مجرد فشارهای اجتماعی و زیستی درک نشود. 
در این تعریف چندین جنبه نیازمند مالحظه بیشتر است. اولین جنبه، مجموعه »ویژگی های نسبتاً پایدار « است. 
این ویژگی ها بعنوان الگوهای ثابت رفتار مطرح اند. اگر شخصیت افراد بطور کلی و ناگهانی تغییر کند، توانایی پیش 
بینی صفات مشخصه شخصیتی وجود نخواهد داشت. دومین جنبه عبارت است از نقاط »نقاط مشترک و تفاوت ها « 
در رفتار افراد. هر شخصی جنبه های مشخصی دارد: شبیه دیگر افراد است، شبیه بعضی افراد است، شبیه هیچ فردی 
نیست. مدیران بایستی بدانند که تمامی زیردستان شبیه هم نیستند و هر زیردستی شخصیت منحصر به فردی دارد و 
ممکن است به یک محرک پاسخ دهد یا ندهد)همانند پرداخت پاداش یا توبیخ فرد(. نهایتاً رفتارهای شخصیتی افراد 
ناشی از »فشارهای اجتماعی و زیستی« است. به عنوان مثال اگر رئیس از فرد بخواهد که کاری را با روش مشخصی 
به  اجتماعی است. همچنین شما  نوع فشار  این یک  انجام خواهد داد.  آنرا  نباشد،  اگر فرد موفق  انجام دهد، حتی 
علت گرسنگی کار را رها می کنید و برای صرف نهار به غذاخوری می روید که این نیز یک نوع فشار زیستی است. از 
اینرو رفتارها نیازمند هیچ توضیحی نیست، زیرا علت این چنین رفتارهایی به روشنی قابل فهم است )مقیمی:1385 
،237-238(. دو عامل عمده بر شکل گیری و بهبود شخصیت تأثیر می گذارند. این عوامل عبارتند از : عوامل وراثتی  
و عوامل محیطی . اینکه کدامیک از این عوامل تأثیر بیشتری بر ساختار شخصیت دارند، جای بحث فراوانی دارد، 
بعضی از دانشمندان علوم رفتاری بر این باورند که ویژگی های شخصیتی ناشی از عوامل وراثتی است و محیط مناسب 
فقط زمینه را برای بروز آنها فراهم می کند. بعضی دیگر معتقدند که تاصیر محیط قوی تر از عامل وراثت است. شکل 

شماره)2( تأثیر عوامل وراثتی و محیطی را بر روی شخصیت نشان می دهد.

 شکل 1: مدل تعهد سازمانی )مقیمی،392:1385(
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مهمترین ابعاد شخصیتی که با رفتارهای سازمانی و روابط متقابل شخصی ارتباط نزدیک دارند عبارتند از:
1.اقتدارگرایی : اقتدارگرایی به پذیرش کورکورانه قدرت اشاره دارد. افراد قدرت طلب اعتقاد به اطاعت و فرمانبری 

از قدرت دارند.
2.شخصیت دیوانساالر : شخصیت دیوانساالر همانند فرد قدرت گراست اما تنها تفاوتی که بین این دو شخصیت 
مقررات  و  قوانین  بر  مبتنی  و عمدتاً  نیست  قدرت کورکورانه  به  دیوانساالر  احترام شخص  است که  آن  دارد  وجود 

سازمانی است.
3.شخصیت ماکیاولیستی : تفکر و شخصیت ماکیاولیستی برگرفته از نظریه نیکوال ماکیاولی  بود که هدف وسیله 

را توجیه می کند.
4.سبک حل مسائل : بعضی افراد خیلی دقیق، ریزبین و تفضیل گرا هستند و بعضی دیگر دارای قوه تحرک سریع 
ذهنی بوده و به آسانی به طرف چیزی که به نظر روشن می آید، سوق داده می شود. سبک حل مساله دارای دو بعد 
است. یکی از بُعد جمع آوری اطالعات است که شامل جمع آوری و سازماندهی داده هاست و دیگری از جنبه ارزیابی 

داده ها و تصمیم گیری است.
: افراد درونگرا خجالتی بوده، در ارتباطات مشکل دارند و ترجیح می دهند تنها  5. شخصیت درونگرا و برونگرا 
باشند. افراد برونگرا به میان مردم می روند، در ارتباطات خوب عمل می کنند و رفتار تهاجمی دارند. طبق نظر»موریس 
« افراد درونگرا از نظر رفتاری افرادی آرام، خویشتن مشرب، پرتحرک و کاوشگر در چیزهای جدید و بدون دلواپسی 

هستند که هدف خود را رسا اظهار می کنند.
6. عزت نفس : درجه ای از احترام شخص به خود است. عزت نفس معیار اتکاء به نفس و احترام به توانایی ها و 
انگیزه های فردی است. عزت نفس ارتباط مثبتی با قاطعیت، استقالل و خالقیت دارد و در سلسله مراتب نیازهای مازلو 
در سطح باالیی قرار دارد. افرادی که دارای عزت نفس پایینی برخوردارند، معموالً از دیگران انتقاد می کنند، دیگران 

را مورد سرزنش قرار می دهند و به علت ایراداتی که دارند دیگران را از خود می رنجانند)محمدی،1390 : 47-46 (.

نقش شخصیت در تصمیم گیری )رفتار حسابرسان(
امر تصمیم گیری  نیز در  ادراک تصمیم گیرنده عامل مهمی در تصمیم گیری است، شخصیت وی  همانطور که 
دخیل است. تصمیم گیری چنان با خصوصیات روانی تصمیم گیرنده آمیخته است که نمی توان یکی را بدون دیگری 
مورد مطالعه قرار داد. عوامل و عناصر شخصیتی نظییر هوش و خلق و خوی، نگرش یک فرد، همگی در اتخاذ تصمیم 
و  از دخالت شخصیت  داشته اند در مدل های خود  زمینه تصمیم گیری همیشه سعی  در  نظریه پردازان  دارند.  نقش 
ارزش های خاص تصمیم گیرنده ، در تصمیماتشان جلوگیری به عمل آورند. اما با این همه تالش برای عقالیی کردن 
تصمیم گیری، شخصیت به عنوان عامل کلیدی در تصمیم گیری نقش فعال دارد. دیدگاه های افراد درجه ریسک پذیری 

شکل 2: عوامل اثرگذار بر شخصیت )مقیمی،239:1385(
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و تجربه وی همگی از جمله عواملی هستند که در نحوه تصمیم گیری دخیل می باشند. در کنار سایر فاکتورهای 
جمعیت شناسی از قبیل سن، جنسیت و بازدهی، نوع شخصیت نیز تأثیر بسزایی در انحرافات رفتاری دارد. یکی از 
مدل هایی بسیار معروف در زمینه شخصیت، مدل پنج عاملی است. مطالعات و پژوهش های زیادی در سال های اخیر 
اعتبار مدل پنج عاملی را تأیید کرده و آن را مبنای بقیه مدل ها می دانند)نیچلسون و همکاران ،2005 : 187( ابعاد 

مدل پنج عاملی عبارتند از:
ابعاد وسیع شخصیت مقایسه سازگاری، ثبات عاطفی فرد،  از  روان پریشی )عصبیت یا شاخص هیجان( : یکی 
ناسازگاری و عصبیت یا روان نژندی است. هر چند که متخصصین امور بالینی، بسیاری از انواع ناراحتی های هیجانی 
را از ترس اجتماعی، افسردگی، تهیجی)نوعی از افسردگی که توام با بی قراری است( تا کینه توزی تفکیک نموده اند. در 
هر صورت روان پریشی)عصبیت( در برگیرنده عناصری بیش از آسیب پذیری به ناخوش احوالی روانشناختی  می باشد. 
برونگرایی : برونگراها افرادی اجتماعی اند اما اجتماعی بودن فقط یکی از ویژگی این افراد برونگرایی است. عالوه بر 
دوستدار دیگران بودن اجتماعات و مهمانی ها، این افراد همچنین در عمل قاطع، فعال و حراف یا اهل گفتگو می باشند. 

این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که امیدوار به موقعیت و آینده باشند)حق شناس،13:1379(.
انعطاف پذیری  )باز بودن یا گشودگی به تجربه(: به عنوان یکی از ابعاد اصلی شخصیت، باز بودن تجربه ها بسیار 
کمتر از عصبیت و برونگرایی در نزد اهل فن، شناخته شده است. عناصر تشکیل دهنده باز بودن؛ تصورات فعال ، 
حساسیت به زیبایی ، توجه به تجربه های عاطفی درونی  و قضاوت مستقل  می باشند. افراد »باز« انسان هایی هستند 

که نسبت به تجربه ای درونی و دنیای پیرامون کنجکاوی بوده و زندگی آنها سرشار از تجربه است. 
 سازگاری )توافق( : همانند برونگرایی شاخص توافق بر گرایشات ارتباط بین فردی تاکید دارد. اساساً نوع دوست  
و احساس همدردی با دیگران می کند و مشتاق به کمک به آنان است و معتقد است که دیگران نیز با او همین رابطه 
را دارند. در مقایسه شخص شخص ناموافق  یا مخالف؛  خود محور، مظنون به قصد و نیت دیگران است و بیشتر اهل 
رقابت است تا همکاری نمره پایین در سازگاری معموالً با ویژگی های اختالل شخصیت خود شیفتگی، ضد اجتماعی 
وابسته همراهی دارد)حق  با اختالل شخصیت  باال در سازگاری  معموالً  نمره  پارانوئید همراه است در حالی که  و 

شناس،15:1379(.
وظیفه شناسی)وجدانی بودن( : فرد وجدانی دارای هدف، خواسته های قوی و از پیش تعیین شده است. توجه 
نماییم که افراد انگشت شماری در جهان موسیقی دان برجسته، یا قهرمان ورزشی می شوند بدون اینکه چنین ویژگی 
را داشته باشند. دیگمن و تیک موتوچوک  این شاخص را تحت عنوان  امایل به موفقیت نامیده اند. در جنبه های مثبت 
این شاخص، افراد با نمرات باال، در زمینه های حرفه ای و دانشگاهی افراد موفق هستند و در جنبه های منفی، نمره باال 
همراه با وپژگی های ایرادگیری های کسل کننده، وسواس اجباری به پاکیزگی و یا فشار فوق العاده به خود در امور 

کاری و حرفه ای دیده می شود.

رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی
کیفیت اظهارنظر ارائه شده توسط مؤسسات حسابرسی یک جنبه مهم و تعیین کننده در ماندگاری دراز مدت 
آنهاست. اندازه گیری کیفیت حسابرسی مشکل است زیرا مرتبط با رفتار افرادی است که کار حسابرسی را انجام می دهند. 
تمایالت شرکای حسابرسی و سایر اعضای مؤسسات اغلب متفاوت است. رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی که ناشی از 
اعمال حسابرسان در طی دوره حسابرسی است سبب کاهش اثربخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی می شود، این 
رفتارها کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد می کنند)کاظمی،33:1388(. 
اگر چه محققان پژوهش های زیادی برای بهبود درک ما از قضاوت حسابرسی انجام داده اند. اما پژوهش های کمی در 

زمینه اشتباه حسابرسان در اجرای صحیح مراحل حسابرسی وجود دارد.
فرآیند  عنوان  به  رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی می توانند  فنی؛  به عقیده هرباچ)2001(، در یک سطح   
شواهد  بنابراین  می شود.  حسابرسی  شواهد  جمع آوری  سطح  کاهش  به  منجر  که  شود؛  تعریف  ضعیف  حسابرسی 
جمع آوری شده غلط و نامطمئن و یا از نظر کیفی  و کمی؛ ناکافی خواهد بود، اینگونه شواهد برای ریسک مربوط به 
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صورت های مالی پوشش زیادی ایجاد نمی کنند. ویژگی های حرفه ای نشان دهنده تعهد حسابرس به حرفه و کارفرما 
است. رفتارهای حرفه ای یا فنی به طور مستقیم کیفیت حسابرسی را کاهش می دهند. منظور از رفتارهای حرفه ای 
کاهنده کیفیت حسابرسی در این پژوهش؛ آیین رفتار حرفه ای نمی باشد؛ بلکه منظور از یکسری وظایف کاری است 
که مربوط به نحوه اجرای کار در یک سطح فنی و در حین مراحل ضروری حسابرسی است )کاظمی، 33:1388(. 
شاخص-های اندازه گیری رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این  پژوهش به شرح زیر می باشند که 
قباًل توسط هرباچ )2001(، کلی و سیلر)1982(، کلی و مارقیم )1987(، مالونه و رابرت )1996( و کرام و همکاران 

)2008( و کاظمی )1388( مورد استفاده قرار گرفته اند.
1.کاهش غیر معقول کمیت)مقدار / زمان(کار در یک مرحله از حسابرسی به دلیل پیچیدگی و یا مشکل بودن:

 چنین رفتارها یا شیوه کاری داللت دارد بر اینکه اقالمی از یک نمونه که به دلیل پیچیدگی و یا زمان بر بودن 
کنار گذاشته شده اند و با اقالم دیگری از همان نمونه جایگزین شده اند.

برای  زیادی  مستندات  نیاز  که  فاکتورهایی  از  است  ممکن  فاکتورها، حسابرس  از  نمونه  یک  انتخاب  در  مثال: 
پشتیبانی دارند چشم پوشی کند و یا اینکه تعداد زیادی شواهد به صورت دست نوته داشته باشد.

2-بررسی سطحی / باعجله:
چنین رفتار یا شیوه کاری داللت دارد بر اینکه حسابرس به طور سریع و باعجله مستندات را رسیدگی کند و به 

اعتبار و درستی آنها نیز توجه کافی نداشته باشد.
مثال: حسابرس مستندات مربوط به یک نمونه خرید را بررسی کند و تیک های مربوط به رسیدگی انجام شده را 

نیز در کاربرگ رسیدگی اعمال کرده باشد، بدون اینکه به جزئیات و محتوای مستندات آن توجه کند.

3.پذیرش توضیحات شفاهی:
انجام چنین رفتارهایی داللت دارد بر اینکه، حسابرسان توضیحات شفاهی را بپذیرند و از آنها به عنوان جانشین 

شواهد و مستنداتی استفاده کنند که به طور معقول انتظار می رفته درست باشند.
مثال:یک حسابرس در بررسی یک نمونه معامالت برای بعضی از ثبت ها نمی تواند مستنداتی پیدا کند، از این رو با 
مدیر واحد مورد رسیدگی وارد گفتگو شده و عدم یافتن مستندات، پشتوانه ثبت مبلغ معامله مذکور را با وی در میان 
می گذارد؛ اما مدیریت مطمئن است که ثبت انجام شده صحیح بوده و توضیحاتی را به صورت شفاهی به حسابرس 

ارائه و حسابرس نیز توضیحاتی را می پذیرد.
4-اشتباه در بررسی اصول حسابداری/نکته فنی:

 چنین رفتار یا شیوه کاری داللت بر اینکه استانداردهای حرفه ای راجع به یک موضوع کنترل نشود در صورتی 
که حسابرس در مورد صحت روش حسابداری مربوطه مطمئن نیست.

مثال: احتساب بهره و همچنین سود و زیان تسیالت ارزی به بهای تمام شده دارایی ثابتی که به بهره برداری 
رسیده باشد، در این حالت حسابرس کنترل نکند که آیا این رویه )منظور نمدن هزینه بهره برداری و سود و زیان تاثیر 

تسهیالت ارزی در بهای تمام شده( مطابق با استانداردهای حسابرسی بوده یا خیر.
5-اشتباه در ردیابی اقالم سوال برانگیز:

اینگونه رفتارهایی داللت دارند بر ناتوانی و یا اشتباه حسابرس در توسعه حوزه بررسی های خود وقتی که معامالت 
کشف شده مشکوک باشند.

به بعضی معامالت عمده و غیر عمده  از معامالت، حسابرس  نمونه  مثال: در حال رسیدگی و چک کردن یک 
معمولی نیز برخورد کند لیکن آنها را بررسی نکند.

6-کار محوله را ناقص انجام دادن و سرپوش گذاشتن و یا به عبارتی تظاهر به انجام رسیدگی که در واقع صورت 
نگرفته است:

این رفتار یا شیوه کاری داللت دارد بر اینکه حسابرس در یک مرحله از کار حسابرسی رد یا نشانه های اشتباه 
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گذارد که به وسیله مراحل دیگر پوشش داده نشده است و بدون تکمیل کار و یا اشاره به حذف یک مرحله از آن، از 
کار دست بکشد. به عبارتی دیگر می توان گفت حذف یک مرحله از کار توسط حسابرس که به وسیله مراحل دیگر 
پوشش داده نشده است و عدم اطالع آن به مافوق خود. از آنجا که چنین رفتاری به طور مستقیم سیستم کنترل های 

حسابرسی را سست می کند، بنابر این یک تهدید جدی برای کیفیت حسابرسی محسوب می شود.
مثال: یک حسابرس سند بررسی یک نمونه از فاکتورها را تمام کرده است تا نکته را گزارش کند و سفارش های 
خرید واحد مورد رسیدگی را تأیید کند، در حالی که یک مرحله حسابرسی جداگانه را جهت صحت قیمت گذاری/

ارزیای اجرا نکرده اما رد یا نشانه هایی در کاربرگ رسیدگی خود اعمال نموده تا به مافوق خود وانمود کند که آن کار 
را انجام داده است.

رفتارهای حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی که در باال به آنها اشاره شد در کیفیت حسابرسی از جمله اجرای 
صحیح برنامه ها صدمه می ز نند، و در نتیجه با کاهش توجه و بدبینی به کارهای حسابرسی، محصول کار حسابرسی و 

همچنین اعتبار اظهارنظر ارایه شده با تهدید جدی روبه رو می شود)کرام و همکاران،2008 : 129(.

3- پیشینه پژوهش
نشانه های  بودجه زمانی،  از فشار  با عنوان »ادراک حسابرسان   سوباروین و چنگابرویان  )2006( در پژوهشی 
زودرس و کم گزارش دادن زمان بارگیری: شواهدی از یک کشور در حال توسعه« بیان نموده اند که استرس ناشی از 

کار یا زمان بندی بودجه باعث کاهش کیفیت حسابرسی و کارایی می شود.
کرام و همکاران )2008(در پژوهشی تحت عنوان »ضریب اخالقی عمل های کاهنده کیفیت حسابرسی« ویژگی های 
اساسی فعالیت ها و رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که در رابطه با 
اجماع اجتماعی، رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با هم تفاوت های چندانی ندارند؛ ولی در ارتباط با احتمال تأثیر 

و اهمیت پیامدها، تفاوت معناداری بین رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی یافت شده است. 
نگاه  غیرحرفه اي  رفتارهاي  به  متفاوت  دیدگاه هاي  از  حسابرسان  داشتند  اظهار   )2008( همکاران   و  شاپیرو   
می کنند، که بستگی به محتواي اخالقی تصمیم مربوط به رفتار مورد نظر دارد. آنها دریافتند که حسابرسان تصور 
رویه هاي  از  برخی  اجراي  عدم  یا  موعد  از  پیش  اتمام  اندازه  به  کار  انجام  زمان  واقع  از  کمتر  گزارش  نمی کنند، 
حسابرسی بدون اطالع مافوق، غیر اخالقی باشد. با بکارگیري مدل سازي معادالت ساختاري، پژوهشگران، دریافتند 
که حسابرسانی که فرآیند ارزیابی اخالقی وظیفه گرایی را بکار می گیرند، کمتر احتمال دارد مدت زمان انجام کار را 
کمتر از واقع گزارش کنند، در حالی که حسابرسانی که از فرایند ارزیابی اخالقی غایت گرایی استفاده می کنند، احتمال 

زیادي دارد که مدت زمان انجام کار را کمتر از واقع گزارش کنند. 
اجوجلیا و همکاران  )2010( در پژوهشی با عنوان »چگونه حسابرسان کارگروه حسابرسی با فشارهای متضاد 
شناسایی تحریفات و توازن کارهای مشتری مواجه می شوند؟« بیان نموده اند که استرس ناشی از کار یا زمان بندی 

بودجه باعث کاهش کیفیت حسابرسی و کارایی می شود. 
مهد نور  )2011( پژوهشی با عنوان استرس حسابرس: پیشینه و روابط آن با کیفیت حسابرسی انجام دادند. نتایج 
نشان داد که تمام عوامل استرس زا بجز رهبری منطقی و تأکید بر بودجه، بطور معناداری بر نتایج شغلی حسابرسان 
تأثیر دارند. سه عامل استرس زا، یعنی تعارض نقش، الگوی رفتاری و دستیابی به بودجه، ارتباط مستقیمی با رفتار 
کاهنده کیفیت حسابرسی دارند، در حالی که ابهام نقش بر روی رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی به طور غیر مستقیم 
از طریق استرس شغلی و عملکرد شغلی تأثیر می گذارد. نتایج همچنین نشان داد که حجم کار، ابهام نقش، اختالف 
نقش و رهبری سازه به طور قابل توجهی با استرس شغلی مرتبط است. با این حال، عملکرد شغلی فقط تحت تأثیر 
ابهام قرار گرفت. در مجموع، استرس شغلی و عملکرد شغلی به عنوان واسطه های مهم در رابطه بین عوامل استرس زا 

و رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی نقش دارند.
 پاینو و همکاران  )2012( پژوهشی با عنوان مدل سازی رفتار ناکارآمد: عوامل فردی و تصمیمات اخالقی مالی 
انجام دادند. نتایج نشان داد حسابرسانی که دارای تعهد سازمانی قوی هستند به احتمال زیاد رفتار کاهنده کیفیت 

حسابرسی انجام نمی دهند.
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انوگرا و همکاران  )2016( پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی: نقش مداخله ای 
قصد چرخش حسابرس انجام داده اند. نتایج نشان داد که مرکز کنترل بیرونی، تعهد سازمانی پایین و قصد چرخش 
حسابرس باعث رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی می گردد.  همچنین قصد چرخش حسابرس، رابطه مرکز کنترل 
قرار  تأثیر  تحت  توسط  غیرمستقیم  بطور  را  کاهنده کیفیت حسابرسی  رفتارهای  با  پایین  تعهد سازمانی  و  بیرونی 

می دهد.
اثر  حسابرسی  کیفیت  بر  شغلی  استرس  »چگونه  عنوان  تحت  پژوهشی  با   )2016( ون   شنگ  و  مین  هوان   
می گذارد؟ نشان دادند که در کل کاهش کیفیت حسابرسی بدلیل استرس کار حسابرسان مشاهده نشد، رابطه منفی 
قوی بین استرس کاری و کیفیت حسابرسی در حسابرسی اولیه مشتریان جدید وجود دارد و ادراک استرس کاری 
بستگی به ویژگی های فردی حسابرسان دارد. همچنین حسابرسان شرکت های حسابرسی بین المللی و کسانی که در 

نقش شریک هستند، استرس کاری بیشتری نسبت به کارشناسان صنعت دارند.
 کاظمی )1388( در تحقیقی با عنوان» بررسی اثرات قراردادهای روانی بین حسابرس و مؤسسه حسابرسی بر 
از  حسابرسان  درک  متغیرهای  بین  پیرسون  همبستگی  نتایج  حسابرسی«،  کیفیت  کاهنده  غیرحرفه ای  رفتارهای 
کیفیت روش های بررسی در داخل مؤسسه و پایین بودن ریسک با رفتارهای حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه 
معناداری یافت نشد و از طرفی نتایج همبستگی بین متغیرمستقل و رفتارهای غیرحرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی 
بیانگر آن است که بین متغیرهای درک حسابرس از اجرای نقض قرارداد روانی، تعهدات عاطفی سازمانی، پایین بودن 

ریسک و نبود انگیزه و عالقه الزم بر رفتارهای غیر حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
عرب صالحی و همکاران )1390( تحقیقی با عنوان  بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد 
روانی و تعهدات سازمانی انجام داده اند. نتایج نشان داد که رفتارهای حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی تحت تأثیر 
درک حسابرس از اجرا یا نقض قرارداد روانی و یا تعهدات عاطفی سازمانی قرار نمی گیرد. همچنین درک حسابرس 
از اجرا یا نقض قرارداد روانی و یا تعهدات عاطفی سازمانی با رفتارهای غیرحرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه 
معنی دار دارد و به طور غیرمستقیم کیفیت حسابرس را از طریق کاستن اتحاد، کارایی و اثربخشی مؤسسه حسابرسی 

به مخاطره می اندازد.
رویائی و همکاران )1392( تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین فلسفه اخالق فردي و ویژگی هاي جمعیت شناختی 
با رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی انجام دادند. یافته های پژوهش نشان داد که فلسفه اخالق فردی بر رفتارهاي 
کیفیت  کاهنده  رفتارهاي  و  آرمانگرایی  بین  که  بطوري  است،  گذار  تاثیر  حسابرسی  کیفیت  کاهنده  حرفه ای  غیر 
حسابرسی رابطه منفی معنی دار و بین نسبی گرایی و رفتارهاي کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه مثبت معنی دار وجود 

دارد.
با عنوان بررسي تأثیر تیپ هاي شخصیتي حسابرسان بر محتواي گزارش  برادران و همکاران )1392( تحقیقی 
حسابرسي انجام دادند. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن بود که روان رنجوري بر نوع اظهار نظر حسابرس و تعداد بند 
شرط گزارش حسابرسي تأثیر معني دار و منفي و بر تعداد بند بعد از اظهارنظر تأثیر معني دار و مثبت دارد ولي بر 
نوع بند شرط گزارش حسابرس تأثیري معني دار ندارد. برون-گرایي بر نوع اظهارنظر حسابرس، نوع بند شرط، تعداد 
بند شرط و تعداد بند بعد از اظهارنظر تأثیر معني دار و منفي دارد. انعطاف پذیري بر نوع بند شرط تأثیر معني دار و 
مثبت ولي بر تعداد بند شرط، نوع اظهارنظر حسابرس و تعداد بند بعد از اظهارنظر تأثیري معني دار ندارد. توافق پذیري 
بر نوع اظهارنظر حسابرس، نوع بند شرط، تعداد بند شرط و تعداد بند بعد از اظهارنظر تأثیر معني دار و مثبت دارد. 
وظیفه-شناسی بر تعداد بند بعد از اظهارنظر تأثیر معني دار و مثبت دارد ولي بر نوع اظهارنظر، نوع بند شرط و تعداد 

بند شرط تأثیري معني دار ندارد.
پوري)1394( تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر فرهنگ اخالقی سازمان بر رفتار حسابرس انجام داده است. نتایج 
پژوهش نشان داد که درک حسابرسان از فرهنگ اخالقی موسسه بر رفتار حسابرسان تأثیر ندارد. همچنین درک 
حسابرسان از فرهنگ اخالقی مؤسسه و ویژگی های شخصیتی حسابرسان باعث افزایش کیفیت حسابرسی از طریق 

رفتار غیر عادی حسابرسان نمی شود.
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موسوی شیری و همکاران )1394(، در پژوهشی با عنوان برر سی رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان 
با رفتار حسابرسی ناکارآمد نشان دادند که تعهد حرفه ای به همراه عناصر آن شامل تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و 
تعهد مستمر و تعهد سازمانی به همراه عناصر آن شامل عملکرد سازمانی و غیبت سازمانی رابطه معنی داری با بروز 

رفتار حسابرسی ناکارامد دارند.
مرادی و همکاران )1395( تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسان انجام 
دادند. نتایج حاصل نشان داد که کانون کنترل بیرونی، فشار بودجه زمانی و خود ارزیابی عملکرد پایین، رابطه مثبتی 
با اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسی دارند. به عبارت دیگر حسابرسانی که رفتار ناکارآمد را در پیش می گیرند، غالباً 
دارای کانون کنترل بیرونی و خود ارزیابی عملکرد پایین بوده و یا تحت فشار بودجه زمانی هستند. همچنین مشاهده 
گردید که با افزایش تعهد حرفه ای )سازمانی( حسابرسان، رفتارهای ناکارآمد کاهش می یابد. با این حال، رابطه ای بین 

میزان چرخش حسابرسان و سیستم کنترلی سازمان با اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسی یافت نشد.
کیفیت  کاهندة  رفتارهای  و  شخصیتی  ویژگی های  بین  رابطة  عنوان  با  تحقیقی   )1396( طریقی  و  محمدی 
حسابرسی انجام داده اند. یافته های پژوهش، بیانگر آن بود که بروز رفتارهای کاهندة کیفیت حسابرسی مطرح شده در 
پژوهش، به طور مستقیم، دارای رابطة معنادار با شخصیت حسابرسان است. همچنین، بروز رفتارهای کاهندة کیفیت 

حسابرسی با تعهدات سازمانی، دارای رابطة معنادار به صورت معکوس است.

4-روش پژوهش
 روش تحقیق این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. در پژوهش حاضر ابتدا همبستگی بین 
به برآورد  اقدام  متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش 
مدل هاي رگرسیونی چندگانه خواهیم نمود. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی و از 
نظر روش گردآوری اطالعات، توصیفی از نوع پیمایشی قلمداد می شود. جامعه آماری در نظر گرفته شده برای انجام 
این تحقیق شامل کلیه حسابرسان مالیاتی استان خوزستان در بهار 1397 می باشد. تعداد این کارکنان، 912 نفر 
بوده است. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده می باشد؛ به این صورت که به اولین فرد که برخورد شده، 
درخواست شده که در تحقیق حاضر شرکت کنند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 271 نفر بدست آمده 
است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده و از منابع دست اول جهت جمع آوری داده ها استفاده 
شده است. پرسشنامه دارای 2 بخش اطالعات جمعیت شناختی و سواالت مرتبط با متغیرهای تحقیق بوده که از طیف 

5 گزینه ای لیکرت جهت دریافت نظرات کارکنان استفاده شده است.
الف( به منظور طرح سواالت مرتبط با اخالق حرفه ای از پرسشنامه فورسیث )1980( استفاده شده است. این 
پرسشنامه شامل 20 گویه می باشد. ب( سواالت مربوط به اخالق سازمانی با استفاده از پرسشنامه هانت و همکاران  

شکل3 : مدل مفهومی تحقیق )بسط مدل تحقیق محمدی، 1390(
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جدول 1:  نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنوف

)1989( طرح شده اند. این پرسشنامه شامل 5  گویه می باشد. ج( تعهد سازمانی حسابرسان با استفاده از پرسشنامه 
پورتر  )1974( اندازه گیری شده است. این پرسشنامه شامل 15 گویه است. د( ویژگی های شخصیتی حسابرسان با 
استفاده از پرسشنامه محمدی )1391( اندازه گیری شده است. این پرسشنامه، 4 بُعد اخالق حرفه ای شامل برونگرایی 
)صمیمیت(، سازگاری، وظیفه شناسی و انعطاف پذیر بودن )اعتماد( را می سنجد. برای هر بُعد، 8 سوال )در مجموع 
32 سوال برای 4 بُعد( طرح شده است. میانگین این 4 بُعد به عنوان ویژگی های شخصیتی حسابرسان در نظر گرفته 
شده است. ه( به منظور طرح سواالت مرتبط با رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی از پرسشنامه محمدی )1390( استفاده 
شده است. این پرسشنامه 2 بُعد رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی شامل رفتارهای حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی 
با 8 گویه و رفتارهای غیر حرفه ای کاهنده کیفیت حسابرسی را با 4 گویه می سنجد. و( به منظور طرح سواالت مرتبط 

با استرس مالی از پرسشنامه کیم و گارمن  )2003( استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 8 گویه می باشد.
از آنجایی که حجم نمونه 271 نفر بود، با توجه به احتمال عدم پاسخگویی تعدادی از افراد، پرسشنامه ها بین 300 
نفر توزیع گردید که تعداد 275 مورد برگشت داده شد. نرخ برگشت پرسشنامه 91 درصد بوده است. تعداد 273 مورد 
از پرسشنامه ها، قابل استفاده بود. در این تحقیق به منظور بررسی روایی، پرسشنامه های اقتباس شده از تحقیقات 
موارد  کارشناسان،  نظرات  جمع آوری  از  پس  گردید.  توزیع  حسابداری  اساتید  و  کارشناسان  از  نفر   10 بین  قبلی، 
اصالحی مورد نظر آنان لحاظ گردید و مجدداً به آنان ارائه گردید که در نهایت پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفتند. 
منظور محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه، ابتدا یک نمونه 30 تایی از جامعه گرفته شده و با تحلیل نتایج حاصل از این 
نمونه، قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری تأیید گردید. به طوری که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اخالق حرفه ای 
0.897، برای پرسشنامه اخالق سازمانی 0.841، برای پرسشنامه استرس مالی 0.887، برای پرسشنامه تعهد سازمانی 
0.863، برای پرسشنامه ویژگی های شخصیتی0.83 و برای پرسشنامه رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی 0.907 شده 

است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS )نسخه شماره 9( تجزیه و تحلیل شده اند.
از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، نرمال یا غیرنرمال بودن متغیرهای تحقیق بررسی  با استفاده  در این پژوهش 
شده است.  بر اساس مقادیر ارائه شده در جدول )1( از آنجایی که مقادیر سطح معناداري متغیرهای پژوهش بیشتر از 
0.05 است، بنابراین فرض صفر یعني نرمال بودن متغیرها تأیید می شود؛ بنابراین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل 

از توزیع نرمال برخوردار می باشد.

Sig.نام متغیر

0.62اخالق حرفهای

0.2اخالق سازمانی

0.85تعهد سازمانی

0.2استرس مالی

ویژگیهای شخصیتی

0.69برونگرایی

0.88
0.09سازگاری

0.73وظیفه شناسی

0.081انعطاف پذیری

رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی
0.09رفتار حرفهای

0.2
0.2رفتار غیرحرفهای
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جدول 2: ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق

جدول3 : خالصه مدل پژوهش

منبع: محاسبات محقق

5-آزمون فرضیات
تعهد  مالی،  استرس  اخالق سازمانی،  )اخالق حرفه ای،  متغیرهای مستقل  بین  بایستی مشخص گردد که  ابتدا 
سازمانی و ویژگی های شخصیتی حسابرس( و متغیر وابسته )رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی( همبستگی وجود دارد 

یا خیر؛ تا متغیرهایی که دارای همبستگی می باشند، در مدل رگرسیون وارد شوند.

با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول )2( ازآنجایی که تمام متغیرهای مستقل با متغیر وابسته )رفتار کاهنده 
کیفیت حسابرسی( رابطه معناداری داشتند، می توان از مدل رگرسیونی با وارد نمودن تمام متغیرها در مدل استفاده 

نمود. 
6-تحلیل فرضیه پژوهش

     اخالق حرفه ای، اخالق سازمانی، استرس مالی، تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی حسابرس بر رفتار 
کاهنده کیفیت حسابرسی تأثیر دارند. جهت بررسی فرضیه پژوهش از رگرسیون چند  متغیره استفاده شده است. با 
توجه به اینکه تمام متغیرهای پیش بین )مستقل( با متغیر وابسته )رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی( رابطه معناداری 

داشتند، می توان از مدل رگرسیونی با وارد نمودن تمام متغیرها در مدل استفاده نمود.

نتایج جدول )3( نشان می دهد که با توجه به مقدار ضریب تعیین تعدیل شده، متغیرهای پیش بین )مستقل( 
مدل توانسته اند 74.3 درصد از واریانس متغیر مالک )وابسته( را پیش بینی نمایند.

7-تحلیل واریانس و جدول ضرایب متغیرها
     جدول 4، معنی داری کل مدل پژوهش را مورد ارزیابی قرار داده است. با توجه به به اینکه سطح معنی داری 
 )F= 132.245(شده است، مدل معنی دار می باشد. معنی دار بودن آزمون تحلیل واریانس )Sig= 0.000(0.05 کمتر از
نشان می دهد که متغیرهای اخالق حرفه ای، اخالق سازمانی، استرس مالی، تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی 

حسابرس توانسته اند به طور معنی داری تغییرات رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی را پیش بینی نمایند. 

اخالق 
حرفهای

اخالق 
سازمانی

تعهد 
وظیفه سازگاریبرونگراییسازمانی

شناسی
انعطاف 
پذیری

ویژگیهای 
استرس مالیشخصیتی

رفتار کاهنده 
0/3260/729-0/5510/785-0/2110/706-0/766-0/326-0/727-کیفیت حسابرسی

خالصه مدل

مدلRضریب تعیینضریب تعیین تعدیل شدهبرآورد انحراف معیار

0.165540.7430.7490.8651
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جدول 4: تحلیل واریانس

جدول 5: ضرایب متغیرهای پژوهش

منبع: محاسبات محقق

منبع: محاسبات محقق

ارائه شده است. می توان گفت چون سطح معناداری متغیرهای اخالق  ضرایب متغیرهای پژوهش در جدول 5 
حرفه ای، استرس مالی، تعهد سازمانی، کمتر از 0.05 شده است )p<0.05(، در نتیجه متغیرهای اخالق حرفه ای، 
استرس مالی، تعهد سازمانی بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی تاثیرگذار می باشند و می توانند متغیر رفتار کاهنده 

کیفیت حسابرسی را پیش بینی نمایند.
با ضریب )0.984-( و  تعهد سازمانی  نتیجه گرفت که متغیر  استاندار شده متغیرها می توان  با مقایسه ضریب 
بر  را  تأثیر  بیشترین  ترتیب  به  با ضریب )0.202-(،  با ضریب )0.218( و اخالق حرفه ای  مالی  استرس  متغیرهای 
متغیر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی داشته اند. همچنین نتایج جدول 5 نشان می دهد که متغیرهای اخالق سازمانی 
)p=0.093<0.05( و ویژگی های شخصیتی )p=0.378<0.05( تأثیری بر متغیر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی 

نداشته اند.

معادله رگرسیون به عنوان مدل رگرسیون، به عنوان پیش بینی کننده رابطه بین متغیرها عمل می کند. با استفاده 
تعهد  و  مالی  استرس  حرفه ای،  اخالق  )متغیرهای  مستقل  متغیرهای  از  آگاهی  با  می توانیم  رگرسیونی  معادله  از 
سازمانی(، میزان متغیر وابسته )رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی( را پیش بینی نماییم. معادله رگرسیونی پژوهش با 

توجه به جدول 5  به صورت زیر می باشد:
رفتار کاهنده = 0.447 + 0.218  )استرس مالی( 0.984- )تعهد سازمانی( - 0.202 )اخالق حرفه ای(

بررسی فرضیه ها نشان داد که متغیرهای اخالق حرفه ای، استرس مالی و تعهد سازمانی بر متغیر رفتار کاهنده 
کیفیت حسابرسی تأثیر دارند؛ اما متغیرهای اخالق سازمانی و ویژگی های شخصیتی بر متغیر رفتار کاهنده کیفیت 

حسابرسی تاثیر معناداری ندارند.

ANOVA

.SigFMean SquareDfSum of Squaresمدل

0.000132.2453.624521.744Regression

1 0.0272667.290Residual

27129.034Total

.SigT
ضرایب استاندارد نشدهضرایب استاندارد شده

مدل
BetaStd. ErrorB

0.0006.7670.0710.447(Constant)

1

استرس مالی0.0004.8510.2180.0470.126
تعهد سازمانی0.0007.802-0.9840.078-0.607
اخالق سازمانی0.093-1.685-0.4450.150-0.253
ویژگیهای شخصیتی0.378-0.882-0.1050.088-0.078
اخالق حرفهای0.0005.372-0.2020.019-0.103
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8-بحث و نتیجه گیری:
در دنیاي رقابتي امروز بسیاري ازسازمان ها و  شرکت ها بر این باورند که براي باقي ماندن در چرخة رقابت باید 
به عملکرد کارکنان توجه بیشتري داشته باشند؛ زیرا منافع و عملکرد سازمان در گرو عملکرد فردي کارکنان است. 
عوامل بسیاری بر عملکرد شخص اثرگذارند که یکی از آنها استرس است. استرس با درگیر نمودن روان و جسم انسان، 
می تواند باعث کاهش کارآیی و اختالل عملکرد گردد. همچنین بسیاري از رفتارها و تصمیم هاي کارکنان و مدیران در 
سازمان هاي امروزي، تحت تأثیر ارزش هاي اخالقی آنهاست. از آنجا که بهبود فرهنگ اخالقی موسسه باعث افزایش 
کیفیت حسابرسی می شود می توان استنتاج کرد که بهبود درک حسابرسان از فرهنگ اخالقی مؤسسه گامی مهم در 
جهت اعتالی حرفه حسابرسی است و باید مورد توجه و اهتمام مدیران و شرکای موسسات حسابرسی قرار گیرد. اگر 
کارکنان ارزشي براي اهداف و ارزش هاي سازمان قایل نباشند، تالشي براي نیل به این اهداف انجام نمي دهند و در 
نهایت تالشي براي ماندن در سازمان نمي کنند. در چنین شرایطي رفتارهاي مدني سازماني به طور چشم گیري کاهش 
خواهند یافت و هزینه هاي بسیاري بر سازمان تحمیل مي گردد که شامل هزینه هاي ناشي از ترک شغل کارکنان و یا 
هزینه هاي ناشي از صدمات شغلي، تأخیرها، کارشکني ها، مشکالت در روابط با مدیریت و همکاران مي باشد. سازمان 
باید هزینه هاي زیادي را صرف آموزش کارکنان فعلي و نیز کارکنان جدیدالورود نماید که به دلیل عدم تعهد کارکنان 
به هدر مي-رود و نتیجه مورد انتظار را به دست نخواهد داد. از حسابداران و حسابرسان مالیاتی انتظار مي رود با تعهد 
خود، سطح باالیي از اعتماد و اطمینان عموم را نسبت به حرفه حسابداري و حسابرسي بوجود آورند، بخاطر اینکه 
اعتماد عمومي در حرفه حسابداري و حسابرسي هم براي رشد، توسعه و موفقیت خود افراد حرفه اي و هم براي رشد 
ارائه مي کنند، بسیار ضروري و حیاتي است. یکي  افراد حرفه اي براي آنها خدمت  و موفقیت کسب و کارهایي که 
از دغدغه هاي سازمان امورمالیاتی و جامعه حسابداران رسمي، ارائه راهکارهاي الزم جهت بهبود و افزایش کیفیت 
حسابرسي  است که می توان با تأکید بر عوامل مؤثر بر رفتار کاهنده کیفیت حسابرسی مانند تعهد سازمانی، هوش 
معنوی، موقعیت های اخالقی و استرس مالی به این مهم دست یافت. یافته هاي این تحقیق با نتایج تحقیق برادران 
و همکاران )1392(، رویایی و ابراهیمی )1394(، موسوی شیری و همکاران )1394(، مرادی و همکاران )1395(، 
ابراهیمی و عظیمی ثانی )1396(، محمدی و طریقی )1396(، سوباروین و چنگابرویان  )2006(، کرام و همکاران 
)2008(، شاپیرو و همکاران )2008(، اجوجلیا و همکاران )2010(، مهد نور )2011(، اویار و اوزر  )2011(، پاینو و 
همکاران )2012(، انوگرا و همکاران )2016( ، و همسو است؛ اما با نتایج تحقیق پوري )1394(، مولینا و پرز  )2002( 

و یان و ژی  )2016(  و بخشی از نتایج تحقیق عرب صالحی و همکاران )1390( همسو نیست.
با توجه به نتایج فرضیه ها پیشنهادی زیر ارائه می گردد:

با توجه به تأثیر تعهد سازمانی بر کاهش رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی، پیشنهاد می گردد شیوه هایی   -1
مانند اعطای تشویقی و ترفیع به طور خاص برای افزایش دلبستگی کارکنان امور مالیاتی سازمان اتخاذ گردد.

پیشنهاد می گردد چون استرس مالی باال بر افزایش رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی تأثیر دارد، راه هایی   -2
برای افزایش رفاه کارکنان حسابرسی ادارات امور مالیاتی)همچون کاهش مسئولیت پرونده های مالیاتی( اتخاذ گردد. 
پیشنهاد می گردد اخالق سازمانی و اخالق حرفه ای برای کارکنان به صورت بهینه تدوین و بیش از پیش به   -3

نحوی تقویت تا بتوانند کارکنان را نسبت به کاهش رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی تشویق و ترغیب نمایند.
طریق  از  می گردد  پیشنهاد  حسابرسی،  کیفیت  کاهنده  رفتارهای  کاهش  و  برونگرایی  رابطه  به  توجه  با   -4
مشارکت کارکنان در فعالیت های تصمیم گیری و مدیریت مشاوره ای، حس انزواطلبی و درونگرایی کارکنان را کاهش 

داده و امکان کاهش رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی فراهم گردد. 
با توجه به رابطه سازگاری و تأثیرپذیری از محیط با افزایش رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی، پیشنهاد   -5
می گردد محیط ادارات، محیطی مثبت و به دور از زمینه های ایجاد رفتارهای ناکارآمد مطرح در این پژوهش گردد تا 

سعی شود همکاران همدیگر را به انجام رفتارهای صحیح رهنمون سازند.
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چکیده
بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی می توانند نقش مؤثری در روند توسعه کشور داشته باشند و  بنابراین بسیج 
موثر درآمدهای مالیاتی از همه بخش های اقتصادی از جمله بنگاه های کسب وکار کوچک ومتوسط که سهم قابل 
توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند و سهم عمده از بخش خصوصی در کشور های در حال توسعه را تشکیل می 
دهند، موجب افزایش خدمات و رفاه عمومی می گردد. این در حالیست که بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط، 
علیرغم بسیاری از اصالحات مالیاتی ، پذیرش مالیاتی زیادی ندارند. در همین راستا و با توجه به اهمیت پذیرش 
مالیاتی برای کشورهای جهان، در این پژوهش نقش دو عامل عدالت مالیاتی و فشارهای نهادی را بر پذیرش مالیاتی 
بنگاه های  کلیه  مقاله شامل  این  آماری  دادیم. جامعه  قرار  بررسی  مورد  و متوسط  وکار کوچک  بنگاه های کسب 
کسب و کار کوچک و متوسط فاز 1 و 2 شهر اصفهان بودند که از این تعداد 210 بنگاه به روش روش نمونه گیری 
در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون 
حاکی از این بود که عدالت مالیاتی ادراک شده و فشارهای نهادی تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش مالیاتی دارند و 
همچنین عدالت مالیاتی ادراک شده، در رابطه بین فشارهای نهادی و پذیرش مالیاتی نقشی میانجی اعمال می کند.

کلید واژه ها: پذیرش مالیاتی، عدالت مالیاتی، فشارهای نهادی

بررسی تاثیر عدالت مالیاتی ادراک شده و فشارهای نهادی 
بر پذیرش مالیاتی در بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط

مظاهر کاظمی نجف آبادی1

1( کارشناس ارشد حسابداری و رئیس گروه حسابرسی مالیاتی شهرستان نجف آباد- نجف آباد، خیابان 15 خرداد جنوبی ، کوی ذکریا، کوچه شهید علی حجتی، 
Mazaher_kazemi@yahoo.com -8518755467: پالک 18 ، کد پستی



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

861  

1- مقدمه
به طور کلی، پرداخت مالیات از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب می شود و موجب رونق اقتصادی، 
تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود. در حال حاضر بخش عمده ای از اعتبارات 
و درآمدهای مالیاتی صرف عمران،آبادانی و امور زیربنایی کشور می شود. از این رو، ارتقای روز افزون نظام مالیاتی و 
همگام  ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس، برنامه ریزی برای 
وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدارند، از 
اساسی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر همین اساس و با توجه به نقش 
مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکالت پیش 
روی خود را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد. اجرای طرح تحول نظام مالیاتی کشور که از سال1384  به صورت 
جدی و با همکاری موسسه حسابرسی بین المللی دیلیوت  کانادا شروع شده، و همچنین توسعه بیشتر نظام مالیات 
بر ارزش افزوده ،بازنگری قوانین و مقررات مالیاتی با  در نظر گرفتن تغییر نیازها، اجرای طرح جامع مالیاتی و غیره از 
محورهای اصلی تحول نظام مالیاتی بوده است. تحولی که اصالح موفق ساختار اقتصاد،  توسعه فعالیتهای تولیدی و 
توسعه کیفی بخش خدمات، گسترش پایه های مالیاتی و حذف معافیت های غیرضروری، رفع محدودیت های بودجه 
ای سازمان، تامین نیروی انسانی، و اتخاذ تمام تدابیر قانونی را به دنبال داشته باشد. این موارد خود نقش بسیار مهمی 
در ارتقای درآمد های مالیاتی و از این رو توسعه و آبادانی کشور ایفا می کند. اگر ایجاد امنیت ، رفاه اجتماعی و 
گسترش خدمات از مزایای پرداخت مالیات تلقی شود، پس باید با فرهنگ سازی مناسب ، مردم را از مزایای پرداخت 
مالیات آگاه کرده به مردم تفهیم کنیم که مالیات را جزئی از بدهی خود به دولت دانسته و پرداخت به موقع مالیات 
اما بهبود نحوه  باید در جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مردم مالیات خود را به موقع پرداخت کنند. 
پرداخت مالیات در جامعه  بدون توجه به نقش ادراک مردم از عدالت مالیاتی و نقشی که فشارهای نهادی می توانند 
بر رفتار مالیاتی مودیان و پذیرش مالیاتی ایفا کند،  امکان پذیر نیست. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش ، 

نقش این دو عامل را  بر پذیرش مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

2- پیشینه پژوهش
2-1- پیشینه پژوهش خارجی

دورن و همکارانش1 )2017( در پژوهشی تحت عنوان »پذیرش  مالیاتی شرکت های کوچک و متوسط: از دیدگاه 
یک کشور در حال توسعه«  هدف از پژوهش خود را ایجاد ارتباط بین عدالت مالیاتی، واکنش های استراتژیک و 
تطبیق مالیات در بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط2 اوگاندا بیان کردند. این پژوهش  یک مطالعه همبستگی 
و مقطعی بود که محققان در آن  از دو نوع پاسخ دهنده ، طرف تقاضا)متقاضیان جمع آوری مالیات( و طرف عرضه) 
نمایندگان این بنگاه ها( استفاده نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که، عدالت مالیاتی و همچنین  واکنش های 

استراتژیک نقش معنادار و قابل توجهی بر پذیرش مالیاتی دارند. 
ایسلیواتی و همکاران3 )2017( در پژوهشی تحت عنوان » ادراک عدالت مالیاتی،اعتماد و رفتارهای مالیاتی در 
مالزی« سه نوع عدالت رویه ای، عدالت توزیعی و عدالت کیفری را مد نظر قرار داده و رابطه بین عدالت و اعتماد با 
پذیرش مالیاتی در کشور مالزی را مورد بررسی قرار می دهند.یافته های پژوهش آنها نشان داد که از بین انواع عدالت،  
تنها عدالت ، رویه ای تاثیر مبثت ومعناداری بر پذیرش مالیاتی دارد، نتایج همچنین حاکی از تاثیر مثبت و معنادار 

اعتماد بر پذیرش مالیاتی بود.  اما این متغیر در رابطه بین عدالت و پذیرش مالیاتی ، نقشی میانجی ایفا نمی کرد.

1) Doreen et al.
2) Small  &Medium Enterpris(SME)
3) lSellywati et al.
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باتیستون و کامبا1 )2016( در پژوهشی تحت عنوان »تاثیر فشار اجتماعی بر رعایت قوانین مالیاتی، 
طی یک مطالعه میدانی « تاثیر فشار اجتماعی بر رعایت قوانین مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهند 

و در این زمینه بر پذیرش مالیاتی فروشندگان فروشگاه ها که  از لحاظ قانونی موظند به ازای هر فروش ، 
رسیدهای مالیاتی ارائه دهند تمرکز می کنند. این محققان یک آزمایش میدانی در نانوایی های ایتالیا ، جایی که 

شکاف قوی بین تعهد قانونی و رفتار واقعی فروشندگان وجود دارد، انجام دادند، در این آزمایش، فشار اجتماعی از 
طریق درخواست صریح برای دریافت رسید مالیات به هنگام عدم ارائه آن، اعمال گردید. نتایج پژوهش نشان داد که 
تقاضا برای یک رسید ، منجر به افزایش17 درصدی احتمال دریافت یک رسید در مدت کوتاهی پس از فروش بعدی 
می شود. به طور کلی نتایج پژوهش، حاکی از نقش فشارهای اجتماعی بر رعایت قوانین مالیاتی از سوی نانوایان بود.

2-2- پیشینه پژوهش داخلی 
مولوی و فیضی )1396( در پژوهشی ، هدف از پژوهش خود را ارزیابی میزان عدالت مالیاتی و تاثیر آن بر فرار 
مالیاتی در بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی بیان می کنند. آنها در این پژوهش 214 نفر از کارکنان 
امور مالیاتی استان آذربایجان غربی را انتخاب و مورد بررسی قرار می دهند.  روش  پژوهش آنها  توصیفی- پیمایشی 
بود و نتایج تحلیل داده ها نشان داد که عدالت مالیاتی بر فرار مالیاتی در بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان 

آذربایجان غربی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. 
مودیان حقوقی  دیدگاه  از  مالیاتی  تمکین  بر  مالیاتی  عدالت  »تأثیر  عنوان  تحت  پژوهشی  در   )1396( صالحی 
شهرستان کاشان« حجم نمونه مورد نظر خود را به روش نمونه گیری اتفاقی )تصادفی ساده( از میان کلیه مودیان 
حقوقی مالیاتی اداره امور مالیاتی شهر ستان کاشان درسال 1395 انتخاب کرده و مورد آزمون قرار می دهد. پژوهش 
وی  از نظر هدف، کاربردی و از نقطه نظر روش تجزیه و تحلیل اطالعات توصیفی- پیمایشی است. در این پژوهش ، 
بر اساس نتایج معادالت ساختاری و آزمون لیزرل مشخص شد که، عدالت مالیاتی بر تمکین مالیاتی از دیدگاه مودیان 
ماموران،  کارآیی  و  تخصص  مالیاتی،  عدالت  فرهنگ  شد،  مشخص  همچنین  دارد.  تأثیر  کاشان  شهرستان  حقوقی 
مشارکت دادن مودیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات، تشویقات و مجازات مالیاتی در جهت بهبود اجرای عدالت 

مالیاتی و اعتماد متقابل بر تمکین مالیاتی از دیدگاه مودیان حقوقی شهرستان کاشان تأثیر دارد.
وجودی بستان آباد )1395( در پژوهشی تحت عنوان »شناسایی عوامل موثر بر پذیرش قوانین مالیاتی بین مودیان 
مالیاتی در تهران« هدف از انجام پژوهش خود را شناسایی و تعیین اهمیت عوامل موثر بر پذیرش قوانین مالیاتی 
مودیان در ادارات مالیاتی استان تهران بیان می کند.  پژوهش وی  از نوع پژوهش های کاربردی و کمی بود. وی 251 
نفر از این کارکنان را به روش نمونه گیری تصادفی و سهمیه ای انتخاب و مورد آزمون قرار می دهد. نتایج پژوهش 
وی نشان داد که متغیرهای موثر بر پذیرش قوانین مالیاتی مودیان در ادارات مالیاتی تهران را می توان در قالب پنج 
از مجموع واریانس متغیرها را تبیین نمایند دسته بندی کرد. این عوامل به  اند %46/70  عامل اصلی که توانسنه 
ترتیب میزان اثرگذاری بر متغیر وابسته) پذیرش مالیاتی( شامل آثار مالیاتی، شفافیت، عادت، کارایی، و مجازات بودند.

موسوی مفخر )1395( در پژوهشی تحت عنوان »بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیک 
) مطالعه موردی: اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی شهر تهران(« 384 نفر از مودیان مالیاتی را انتخاب و مورد آزمون 
بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش وی نشان داد که بین کنترل رفتاری و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه 
همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین سطوح باالی نگرش ذهنی مودیان با سطوح باالی پذیرش خدمات مالیات 
از  بود.  الکترونیک همراه  مالیات  پایین پذیرش خدمات  با سطوح  پایین نگرش ذهنی مودیان  الکترونیک و سطوح 
دیگر یافته های این پژوهش این بود که  بین ادراک از سهولت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک و همچنین بین 
امنیت،سرعت و خدمات خدمایتی مشتریان با پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی معناداری وجود 

داشت

1) Battiston & Gamba
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1) Homer
2) vengeance
3) Robert and et al.
4) confucius

5) uprightness and piety of rulers
6) Mencius
7) Solomon & Murphy
8) Santas

9) David & Raphael
10) harmonious whole
11) psychic harmony
12) social harmony

3- عدالت مالیاتی
3-1- معنای لغوی عدالت

در حکمت عملی، عدل مقابل ظلم و به معنای احقاق حق واخراج حق از باطل است و امر متوسط میان افراط و 
تفریط را نیز عدل می گویند)جمشیدی و ایران نژاد،1390(. »لغت نامه دهخدا« عدالت1 را به معنای استقامت معنی 
کرده و اضافه کرده است که عدالت در شریعت عبارتست از استقامت در طریق حق و اجتناب از آنچه محظور است 
در دین)عیوضلو،1389(. نفیسی)1355( نیز در کتاب »فرهنگ« خود عدل را به معنای برابری و تساوی و انصاف 
و داد و ضد جور دانسته است و عدل را به معنای مانند و مثل چیزی از وزن و قدر و بار و یک لنگه از دو لنگه بار 

ستور)چهارپایان( آورده است)عیوضلو،1389(.

3-2- پیشینه مفهوم عدالت 
بحث از عدالت را با نگاهي به نخستین اثر مکتوب در دست بشر آغاز مي کنیم. در نوشته ي هومر1 مورخ رومي 
)سال 800 پیش از میالد( که قدیمي ترین سند مکتوب بشري به شمار مي رود، واژه ي عدالت به معناي انتقام2 به 
کار رفته است. به وضوح، تعریف هومر، اشاره به مشروعیت مجازات یک جرم ارتکابي از طرق مقابله به مثل دارد و از 
اندیشه ي عدالت توزیعي که مربوط به شیوه ي درست توزیع منافع و زحمت هاي زندگي اجتماعي مي شود، کاماًل 

بیگانه است)رابرت و همکاران3 ،1990؛ حاجی حیدر،1388(.
 تعریف عدالت به انتقام از مجرم، نخستین ظهور واژه ي عدالت در مباحث اجتماعي است که تا به امروز، جاي 
خود را در مباحث مربوط به عدالت حفظ نموده است، هر چند سایر جنبه هاي زندگي اجتماعي نیز به کمک مفهوم 
عدالت، مورد ارزیابي قرار مي گیرد. در چین باستان، کنفوسیوس4 )551 تا 479 پیش از میالد( عدالت را به معناي 
درستکاري و تقواي فرمانروایان5 و نیز اطاعت مردم از فرمانروا تعریف مي نمود. چند دهه پس از کنفوسیوس، یکي 
از پیروان خط وي به نام منسیوس6 که هم عصر افالطون و ارسطوي یوناني بود، عدالت را یک صف فردي معرفي مي 
نمود. به نظر وي، عدالت عبارت از »ملکه ي احترام به سایرین« است که به موجب آن، فرد در صورت بي احترامي 
به دیگران احساس شرم مي کند. سپس، منسیوس میان عدالت فرمانروا و عدالت جامعه ي زیر حکومت وي مالزمه 
برقرار نموده، اظهار مي دارد: »اگر فرمانروا، مرد عدالت باشد، همه چیز در کشور وي عادالنه خواهد بود« )سولومون 

و مورفی7، 1990؛ حاجی حیدر،1388(. 
معناي کنفوسیوسي و منسیوسي از عدالت یک معناي فراگیر که تمامي فضائل اخالقي را دربر مي گرفته، بوده 

است و به معناي »اطاعت از قوانین« و »رعایت تقوي و درستکاري« به کار مي رفته است)حاجی حیدر،1388(.
نوشته هاي افالطون )427 تا 347 پیش از میالد(، فیلسوف بزرگ یوناني، را مي توان نخستین نوشته هاي مبسوط 

درباره  عدالت به شمار آورد )سانتز8 ،2001(.
وقتي افالطون از عدالت سخن مي گوید، گاهي آن را براي توصیف یک فرد و گاهي براي توصیف وضعیت جامعه 
به کار مي برد. به نظر مي رسد که عدالت یک فرد در نزد افالطون به معناي »با فضیلت بودن« که توصیفي کلي از 
درستکاري فرد است، معنا مي دهد؛ در حالي که وقتي وي از عدالت اجتماعي سخن مي راند، مقصودش »جامعه با 

نظم خوب و هم آهنگي در کل« مي باشد)دیوید و رافائل9 ،2001(. 
برخي نیز، این دو تعریف را یکي قلمداد نموده و بر این باور هستند که افالطون، عدالت را به معناي »هم آهنگي 
در کل«10 به کار مي برد که در مورد عدالت فرد »هم آهنگي رواني«11 و در مورد اجتماع »هم آهنگي اجتماعي«12 

معنا مي دهد)سولومون و مورفی،1990؛ حاجی حیدر،1388(.
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1) Aristotle
2) Disposition
3) Kohlberg
4) Piajet

5) Damon
6) Sears
7) Tetlock
8) Rasinski

9) Manasan

ارسطو1 )364 تا 322 پیش از میالد( فیلسوف شهیر دیگر یوناني برخالف افالطون به تعریف عدالت به گونه اي 
که اندیشه ي برابري و میانه روي را در خود جاي دهد، روي مي آورد. در نزد ارسطو، عدالت داراي دو مفهوم در دو 
درجه مي باشد: عدالت فردي و عدالت اجتماعي. به باور ارسطو، عدالت فردي یک ملکه2 و صفت راسخ در روح است 

که فرد را قادر مي سازد تا کارهایش را درست انجام دهد و فردي خوب شود. .
3-3- تعریف و مفهوم عدالت 

نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهند که درک از عدالت عموما ریشه در رشد اخالقی و هنجارهای مربوط 
و  از دوران کودکی دارد)کوهلبرگ3 ،1971؛پیاژه4 ،1965؛دامون5 ،1977؛سیارس6 ،1979؛تتالک7 ،986  به جامعه 

راسینسکی8 ،1987(.
در طول تاریخ، مفهوم عدالت تحول بسیاری داشته و جنبه های مختلفی از روابط اجتماعی انسان ها را ارزش 
گذاری کرده است. در این راستا، به طور معمول، عدالت با توجه به شرایط فرهنگی، تاریخی جامعه و موقعیت های 
اقتصادی- اجتماعی افراد تعریف می شود و مصادیق خاص خود را می یابد. در یک دوره تاریخی، عدالت به معنای 
اعمال تنبیه و در دوره ای دیگر به معنای برخورداری از منابع جامعه است. در یک مکتب سیاسی، عدالت اهمیت 
کمتری از آزادی دارد و در مکتب دیگر، آزادی فدای عدالت می شود. در یک گفتمان عدالت به معنای اجرای قوانین 
الهی و در گفتمانی دیگر به معنای اجرای خواست و قوانین الهی و در گفتمانی دیگر به معنای اجرای خواست و قوانین 

عرفی توده هاست)حاج زاده،1395(. 
بشریه معتقد است »مفهوم عدالت، اساسی ترین مفهوم در فلسفه اخالق، سیاست و حقوق است. پرسش های 
افراد  اعمال  گوناگونی که درباره عمل و رفتار و شیوه زندگی درست در سطح فردی، جمعی و سیاسی و درستی 
حقوقی و مقامات و کارگزاران عمومی و نیز درباره حقوق و تکالیف و تعهدات فرد و ماهیت سیاست های اقتصادی و 

اجتماعی دولت ها طرح 
می شود همگی در ذیل مفهوم کلی عدالت قرار می گیرند. همچنین ایجاد تعادل میان غایات و اهداف مختلف 
زندگی انسان مانند شادی، رفاه، فضیلت، معرفت و غیره و نیز ایجاد تعادل میان خواست ها و غایات خصوصی و عمومی 
و باالخره بهره برداری متعادل از ثروت و شیوه توزیع آن جزئی از بحث عدالت به شمار می روند. با این حال مبحث 
عدالت صرفا نظری نیست، بلکه اساسا معطوف به عمل است و به عبارتی از این حیث موضوع اصلی آن تصمیم گیری 
برای تعیین مالکی است که بر طبق آن اعمال آدمیان در سطوح و حوزه های گوناگون در رابطه با هم مورد داوری 

قرار می گیرد.) حاج زاده،1395(.
به طور کلی، عدالت، یک مفهوم چند وجهی و گسترده است و در رشته ها و شاخه های مختلف دارای یک مفهوم 

فلسفی و به معنای نبودن تبعیض و رعایت منصفانه تفاوت هاست)دادفر و خلج،1392(. 
واژه عدالت، در لغت به معنای الف( تناسب در برابر نبودن تناسب از نظر کل و در مجموع نظام عالم)مطهری،1377(؛ 
ب( مساوات در برابر تبعیض)راغب اصفهانی، 1392(؛ ج(رعایت استحقاق افراد در افاضه وجود در برابر امتناع از افاضه 
وجود به آن چه امکان وجود، به کار رفته است)معین،1388(. بنابراین، هر جنبه ای از عدالت، معانی متعددی دارد که 

شاید مهم ترین آنها قسط، قصد،استقامت، نصیب، حصه، میزان، انصاف و غیره باشد)دادفر و خلج،1392(.   
در مورد فرار مالیاتی تعریف های متعددی از سوی اقتصاددانان ارائه گردیده است.در یکی از این تعاریف، هر گونه 
تالش غیرقانونی به منظور نپرداختن مالیات،به عنوان فرار مالیاتی تعریف می شود. این امر به طرق مختلف مانند 
ندادن اطالعات الزم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات، اظهار بیشتر از حد میزان هزینه و استفاده از رسیدهای 

جعلی صورت می پذیرد)مانسان9 ،1988(. 
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در تعریفی دیگر، فرار مالیاتی به عنوان کاهش غیرقانونی مالیات پرداختی از طریق عدم گزارش درآمد یا اعالم 
نمودن نرخ های تفریق باالتر تعریف می شود)اسچیندر و اینست1 ،2000(. 

بررسی های مختلف نشان دهنده آن است که زمینه های پیدایش فرار مالیاتی در مواردی از قبیل عدم گسترش 
فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله کامل اطالعات و نبود نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، تشخیص به هنگام 
و وجود ضعف در اجرای آن، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی، ضعیف بودن ضمانت های اجرایی در 
این مورد، تاخیر در وصول مالیات،نشناختن مودیان و مستند بودن میزان درآمد آنها، وجود قوانین پیچیده و متعدد 
مالیاتی، وجود معافعیت های وسیع و متنوع و غیره خالصه می شود. اقتصاددانان لیبرال اذعان می کنند که سیستم 
مقرراتی یک کشور با نظام گسترده جواز و مجوزش موجب بروز فساد می شود و کشورهای مختلف با درجات گوناگون 

الحاق نظام مقرراتی به اقتصاد، باعث رشد درجه های گوناگونی از فساد می شوند)هادیان و تحویلی،1392(.

4- روش شناسی پژوهش
4-1-  نوع پژوهش 

و  ادراک  شده  مالیاتی  تاثیر  عدالت  بررسی  پژوهش،  این  انجام  از  اصلی  آنجایی که هدف  از  در مطالعه حاضر 
فشارهای نهادی بر پذیرش مالیاتی در بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط بود، لذا از روش توصیفی از نوع پیش 
بینی استفاده شد؛ که در آن نقش پیش بینی کنندگی عدالت مالیاتی ادراک شده و فشارهای نهادی در  در میزان 
پذیرش مالیاتی بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، این پژوهش از نظر هدف 

کاربردی و نتایج آن، مشخص وعینی بوده و جنبه کاربردی داشت.

4-2- جامعه و نمونه آماری پژوهش 
جامعه پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار است به آنجا تعمیم یابد یا در آنجا اجرا شود، به مجموعه ای از 
اشخاص، اشیاء، مکان ها، رویدادها و به طور کلی اموری اطالق می شود که در یک یا چند صفت یا ویژگی، مشترک 
باشند)میرزایی، 1389(.جامعه آماری این پژوهش، کلیه بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط شهر اصفهان بودند که 
با توجه به برآوردهای صورت گرفته و حذف بسیاری از شرکت های مشابه، در مجموع423 شرکت از صنایع مختلف، 

به عنوان جامعه آماری مد نظر قرار گرفتند

4-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری 
نمونه آماری نیزعبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگ تر انتخاب 
می شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیت و ویژگی های آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگ تر باشد. منظور از 
حجم نمونه نیز تعداد پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق هستند که از جامعه آماری برگزیده شده اند.در این 
پژوهش نیز با توجه به معلوم بودن حجم جامعه آماری، از  فرمول کوکران)تعیین حجم نمونه از جامعه آماری محدود( 
که یکی از پرکاربردترین روش ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است، استفاده گردیده شدو سپس با استفاده از روش 

نمونه گیری در دسترس اقدام به انتخاب حجم نمونه نمودیم: 
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n= حجم نمونه  
N= حجم جمعیت آماری )حجم جمعیت شهر، استان(.

P= نسبتی از جمعیت دارای صفت معین
 d= می تواند 0/001 یا 0/05 باشد

q=1-p= نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین . معموال p و q را 0/5 در نظر می گیریم
    = آماره مربوط به توزیع نرمال استاندارد براي سطح خطاي 0/05 که مقدار آن برابر است با 1/96.

با توجه به حجم جامعه آماری) 423نفر( ، نمونه ای برابر با 201 بنگاه کسب و کار کوچک ومتوسط به صورت زیر 
به دست آمد که با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در زمینه پرسشنامه های غیرقابل قبول، در مجموع 220 

پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 210 پرسشنامه به صورت قابل قبول برگشت داده شد.

5- ابزار گرداوری اطالعات
در این پژوهش، به منظور جمع آوری داده ها ، یک پرسشنامه ساختارمند متشکل از چهار بخش اصلی طراحی 
شد، بخش اول ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان را از لحاظ پارامترهایی همچون جنسیت ، سن و میزان 
تحصیالت،رشته تحصیلی و سابقه فعالیت تحت عنوان مدیریت ارشد مورد بررسی قرار می دهد، بخش دوم، نیزحاوی 
سواالتی بود که برداشت فرد از میزان عدالت مالیاتی را مورد سنجش قرار می داد، بخش سوم میزان فشارهای نهادی 
موجود در صنعت مربوطه را مورد بررسی قرار می داد و در نهایت بخش چهارم میزان پذیرش مالیاتی سازمان ها را 

مورد سنجش قرار می دهد. 

پرسش نامه پژوهش)معرفی آزمون( 
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته  می باشد که گویه های آن با بررسی ادبیات 
موجود در این زمینه) همچون مقاله دورن1 و همکارانش،2017( تنظیم گردیده است. این پرسشنامه شامل 21 گویه 
است که سواالت 1-2-3-4-5-6-7-8  ادراک فرد از میزان عدالت مالیاتی، و سواالت 9-10-11-12-13-14  میزان 
فشارهای نهادی موجود در صنعت و  سواالت 15-16-17-18019-20 و 21 میزان پذیرش مالیاتی شرکت را مورد 

بررسی قرار می داد. جدول 3-1- ترتیب گویه های هر یک از متغیرها را نشان می دهد.
 شیوه نمره گذاری و تفسیر: نحوه سنجش متغیرهای پژوهش به شرح زیر می باشد:

عدالت مالیاتی ادراک شده: گویه های 1-2-3-4-5-6-7-8 پرسشنامه این پژوهش، میزان عدالت مالیاتی ادراک 
شده را در یک طیف 5 گزینه ای لیکرت از )کامال موافقم=5 ؛ موافقم=4؛ تا حدودی=3 ؛ مخالفم=3 ؛ کامال مخالفم=1( 
می سنجد و مجموع نمرات این گویه ها میزان ادراک بنگاه کسب وکار از عدالت مالیاتی را نشان می دهد.نمرات بیشتر 

نشان دهنده عدالت مالیاتی بیشتر می باشد.
فشارهای نهادی: گویه های  9-10-11-12-13-14 پرسشنامه این پژوهش، میزان فشارهای نهادی را در یک 
طیف 5 گزینه ای لیکرت از )کامال موافقم=5 ؛ موافقم=4؛ تا حدودی=3 ؛ مخالفم=3 ؛ کامال مخالفم=1( می سنجد 
و مجموع نمرات این گویه ها میزان فشارهای نهادی اعمال شده به بنگاه کسب وکار را نشان می دهد.نمرات بیشتر 

نشان دهنده وجود فشارهای نهادی بیشتر در صنعت مربوطه می باشد. 
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پذیرش مالیاتی: گویه های 15-16-17-18-19-20 و 21 پرسشنامه این پژوهش، میزان پذیرش مالیاتی را در 
یک طیف 5 گزینه ای لیکرت  )کامال موافقم=5 ؛ موافقم=4؛ تا حدودی=3 ؛ مخالفم=3 ؛ کامال مخالفم=1( 

می سنجد، الزم به ذکر است که گویه های 20 و 21 به دلیل بار منفی ، به صورت معکوس )کامال موافقم=1 ؛ 
موافقم=2؛ تا حدودی=3 ؛ مخالفم=4 ؛ کامال مخالفم=5( نمره گذاری شدند. مجموع نمرات این گویه ها میزان پذیرش 
مالیاتی بنگاه کسب وکار را نشان می دهد. نمرات بیشتر نشان دهنده پذیرش مالیاتی بیشتر توسط شرکت می باشد.  

6-  روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش
دو معیار عمده برای آزمون صحت و خوب بودن سنجه ها، روایی و پایایی است. روایی آزمون می کند که تاچه 
حدی مفهوم خاص فرضی که باید اندازه گیری شود ، را می سنجد. پایایی می آزماید که تا چه حد به طور قاطع 
ابزار سنجش در هر زمان مفهومی را که باید مورد سنجش قرار گیرد را می سنجد. به عبارت دیگر روایی در پی آن 
است که آیا مفهوم را درست مورد سنجش قرار می دهیم یا خیر. و پایایی ثبات و سازگاری در سنجش را مطرح می 
کند. روایی و پایای دقت علمی کاربردی در بررسی پژوهش را تصدیق و تایید می کند )دانایی فرد و دیگران، 1383(. 

6-1- پایایی ابزار پژوهش 
پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار سنجش که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود عبارتست از اینکه 

ابزار اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده است ، اگر در شرایط مشابه ، در زمان یا 
مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود . به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری 

است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد )حافظ نیا، 1381(.
یکی از روش های محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از روش آلفای کرونباخ است. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار 
است که میزان همبستگی مثبت یک مجموعه را باهم منعکس می کند. آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی 
داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجدمحاسبه می شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیک تر باشد 
اعتبار سازگاری درونی گویه ها بیشتر است. در این روش اگر ضریب آلفا کمتر از0/60 باشد، معموال اعتبار آن ضعیف 

تلقی می شود، دامنه 0/70 قابل قبول وبیش از 0/80خوب تلقی می شود )سکاران، 1388(.
 در این پژوهش نیز به منظور سنجش پایایی از  یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با 
استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه، میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر به 
دست آمده از محاسبه ضریب آلفا به تفکیک در مورد متغیر عدالت مالیاتی ادراک شده  برابر با )0/787( ؛فشارهای 
نهادی برابر با )0/732( و پذیرش مالیاتی برابر با ) 0/892( بدست آمد.جدول شماره)3-2(، ضریب پایایي پرسشنامه 

پژوهش حاضر را به تفکیک متغیرها نشان می دهد.

جدول )5-1(: ترتیب  سوال های پرسشنامه

گویه های مربوط به هر متغیرمتغیر
1-2-3-4-5-6-7-8عدالتی مالیاتی ادراک شده

9-10-11-12-13-14فشارهای نهادی
15-16-17-18019-20 و 21پذیرش مالیاتی
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6-2- روایی ابزار پژوهش 
مفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را می سنجد. 
بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت به داده های حاصل از آن اطمینان داشت )سرمد و دیگران، 
1383(. روش های متعددی برای تعیین روایی )اعتبار( ابزار اندازه گیری وجود دارد که می توان به اعتبار محتوی، 

اعتبار سازه و اعتبار عاملی اشاره کرد.
برای سنجش روایی سؤاالت در این پژوهش، روایی محتوا1 مدنظر قرار گرفت، منظور از اعتبار محتوا نوعی اعتبار 
است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه 
گیری به سؤال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه 
ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. اعتبار محتوای یک آزمون 

معموالً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.
اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص از جمله اساتید 

حوزه مشاوره مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار الزم برخوردار بود. 

6-3- آمار استنباطي
بعد از بررسی نمونه آماری موردبررسی در قالب آمار توصیفی، در این قسمت به منظور تجزیه وتحلیل داده های 

جمع آوری شده به آزمون های آماری مختلف و پیش فرض های الزم پرداخته می شود.

6-4- بررسی فرض های سنتی رگرسیون خطی 
گاهی دو یا چند متغیر تأثیر عمده ای روی متغیر وابسته دارند. در این شرایط که برای پیش بینی متغیر وابسته، 
به بیش از یک متغیر مستقل نیاز داریم از رگرسیون چند گانه استفاده می کنیم در واقع در رگرسیون به دنبال برآورد 
ریاضی هستیم، به طوری که بتوان به کمک آن یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهایی معلوم، تعیین 
کرد. با فرض آنکه رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود  دارد و این رابطه به صورت خطی باشد، معادله 
رگرسیون به صورت زیر تعریف می شود، Y=α+βx+ε  در صورتی محقق می تواند از رگرسیون خطی استفاده کند 

که شرایط زیر محقق باشد:
1. میانگین خطا ها صفر باشد.
2. واریانس خطاها یک باشد.

جدول ) 6-1(: ضریب پایایی

تعداد گویه های مربوط متغیر
به هر متغیر

آلفای کرونباخ هر 
متغیر

منبع پرسشنامه

80/787عدالتی مالیاتی ادراک شده

محقق ساخته 60/732فشارهای نهادی
70/892پذیرش مالیاتی
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3. بین خطاهای مدل ، همبستگی وجود نداشته باشد.
4. متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.

در ادامه به آزمون هایی که این فرضیه ها را مورد ارزیابی قرار می دهد اشاره می کنیم. سپس برای این منظور 
مدل رگرسیونی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس   برآورد شده و معنادار بودن مدل رگرسیونی با استفاده از 
سطح معناداری محاسبه شده برای تعیین معناداری آماره F در سطح اطمینان 95% مورد استفاده قرار می گیرد. بدین 
ترتیب که اگر سطح معناداری محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار بحرانی 7/75 باشد، مدل رگرسیونی 
معنادار خواهد بود. در ضمن برای بررسی وجود همبستگی میان خطاها از آزمون دوربین- واتسون و جهت نرمال بودن 

متغییر وابسته از آزمون کلموگراف-اسمیرنوف استفاده خواهد شد. 

1. آزمون کلموگراف- اسمیرنوف 
در حالت کلی اگر تعداد داده ها به اندازه کافی زیاد باشد )بیشتر از 30 یا 40 مشاهده(، تخطی از فرض نرمال بودن 
مشکل آنچنانی در محاسبات ایجاد نمی کند. در این پژوهش نیز با توجه به زیاد بودن حجم نمونه آماری، از بررسی 

این فرض چشم پوشی می کنیم. 

2.آزمون دوربین-واتسون
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار میگیرد، استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و  مقادیر پیش 
بینی شده توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقالل خطا رد  شود و خطاها با یکدیگر 
همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور  بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون 
دوربین- واتسون استفاده میشود. مقدار آماره این آزمون  در دامنه 0 و 4 قرار دارد. مقدار این آزمون برای مدل دوم 
برابر با  1/326 می باشد که در بازه فوق قرار دارد و در نتیجه بین  خطاها همبستگی وجود ندارد. جدول2-4 ، به 
ترتیب خطای معیار، ضریب تعدیل شده، ضریب تعیین و ضریب همبستگی چندگانه را تخمین می زند.  با توجه به 
ضریب تعیین های به دست آمده از خروجی آزمون، تغییرات متغیرهای وابسته توسط متغیر مستقل موجود در مدل 

توجیه می شود. که این مقدار حاکی از برازنده بودن مدل در جامعه مورد مطالعه نیز می باشد.

6-5- بررسی نرمال بودن خطاها
یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. 
بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش گزیده، نمی توان از رگرسیون استفاده کرد. باقی مانده ها اختالف بین 
متغیر وابسته مشاهده شده و مقادیر برآورد شده متغیر وابسته است. بنابراین، با برقرار بودن این پیش گزیده، می توان 
از رگرسیون در خصوص رابطه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده کرد. هیستوگرام یا نمودار p-p باقی مانده 
برای بررسی فرض نرمال بودن عبارت خطا مورد استفاده قرار میگیرد. شکل هیستوگرام تقریباً باید از شکل منحنی 

نرمال تبعیت کند)افشانی و همکاران، 1388، 325(. 
جهت آزمون اینکه آیا خطاها دارای توزیع نرمال هستند یا خیر از نمودار p-p که نمودار باقی مانده است نیز 
استفاده میکنیم. نمودار زیر معروف به کاغذ نرمال نیز نوعی آزمون نرمال بودن است که اگر داده ها متعلق به نمونه 
ای از یک جامعه نرمال باشند، انتظار میرود که نقاط نزدیک یک خط مستقیم پراکنده شده باشند و چنانچه نمودار 

نشان میدهد داده ها از خط مستقیم دارای کمی انحراف هستند پس میتوان نتیجه گرفت، خطاها نرمال هستند. 

جدول  )6-2( : نتایج ازمون دوربین واتسون

مدلضریب تعیینضریب تعیین تعدیل شدهخطای معیاردوربین واتسون
0/520/4230/4261

1/3260/490/4810/4862
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نمودار )1-6( : نتایج ازمون نرمال بودن خطاها

     نمودار )2-6(: نتایج ازمون نرمال بودن خطاها



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

871  

باقیمانده ها در نمودار p-p باید تابع خط 45 درجه باشند. نمودار p-p فرضیه نرمالیته را نقض نمی کند.
نمودار 1-6 به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد طبق این فرض 
می  بایست، خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. به عبارت دیگر انحراف معیار برابر یک و میانگین برابر 
صفر باشد. که طبق نمودار فوق مشاهده میشود مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نیز نزدیک به یک 
میباشد. با توجه به این نمودار فرض نرمال بودن خطا برای متغیر تأیید میگردد. بعد از آزمودن فرضیه ها  الزم برای 
کاربرد رگرسیون، ادعای های محقق را با روش رگرسیون خطی آزمون میکنیم. شیوه کار رگرسیون به این صورت 
ابتدا معنی داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار میگیرد که این کار توسط جدول تحلیل واریانس  است که 
صورت میگیرد، سپس باید معنی داری ضریب متغیر مستقل بررسی شود که این کار با استفاده از جدول ضرایب 

صورت می گیرد.
اشاره  قرار می دهد  ارزیابی  را مورد  این فرضیه ها   آزمون هایی که  به  از تحقق پیش فرض های الزم،   پس 
می کنیم. سپس برای این منظور مدل رگرسیونی با استفاده از نرم افزار SPSS  برآورد شده و معنادار بودن مدل 
رگرسیونی با استفاده از سطح معناداری محاسبه شده برای تعیین معناداری آماره F در سطح اطمینان 95% مورد 
استفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب که اگر سطح معناداری محاسبه شده از معادله رگرسیون کوچکتر از مقدار بحرانی 

7/75 باشد، مدل رگرسیونی معنادار خواهد بود.

6-6- بررسی فرض های سنتی رگرسیون چندگانه 
گاهی دو یا چند متغیر تأثیر عمده ای روی متغیر وابسته دارند. در این شرایط که برای پیش بینی متغیر وابسته، به 
بیش از یک متغیر مستقل نیاز داریم از رگرسیون چند گانه استفاده می کنیم.در صورتی محقق می تواند از رگرسیون 

چندگانه استفاده کند که برخی شرایط محقق باشد، مهم ترین این شرایط شامل موارد زیر می باشد:
1. نوع متغیرها: تمام متغیرهای پیش بینی باید کمی یا طبقه ای)دارای دو طبقه( باشند؛ متغیر مالک یا پیامد نیز 
باید کمی،پیوسته و محدود نشده باشد. منظور از محدود نشده این است که نباید هیچ محدودیتی روی تغییر پذیری 

متغیر مالک وجود داشته باشد. این فرض در پژوهش حاضر برقرار می باشد.
2. عدم هم خطی چندگانه: متغیرهای پیش بین نباید همبستگی خیلی باالیی با همدیگر داشته باشند. که بررسی 

همبستگی متغیرهای پیش بین حاکی از این بود که میزان همبستگی کمتر از 0/30 می باشد.

4.  بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد، که این فرض در رگرسیون خطی مورد بررسی و تائید قرار 
گرفت.

5. بررسی نرمال بودن توزیع خطاها: که این فرض در رگرسیون خطی مورد بررسی و تائید قرار گرفت.

جدول )6-3( : جدول ضریب همبستگی متغیرهای پیش بین                               

فشارهای نهادیعدالت مالیاتی ادراک شده
عدالت مالیاتی 

ادراک شده
ضریب همبستگی 

پیرسون
10/260

0/000سطح معنی دار
ضریب همبستگی فشارهای نهادی

پیرسون
0/2601

0/000سطح معنی دار
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6-7- آزمون سوبل
متغیر تعدیل گر M به عنوان رابط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته قرار می گیرد و به صورت جداگانه میزان 
رابطه متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد. در پژوهش های دارای فرضیه  های تعدیل گر متغیر 
مستقل X از طریق متغیر M روی متغیر وابسته Y تأثیر می گذارد. یک مدل تعدیل گر ساده در تصویر زیر نمایش 
داده شده است. نقش تعدیل گر متغیر M از طریق ضریب اثر غیرمستقیم ab اندازه گیری می شود. هر چند می توان از 
راه بررسی معناداری ضرایب a و b به آزمون فرضیه تعدیل گر پرداخت، اّما این روش توان آماری پایینی دارد. روش 
مناسب تر این است که به صورت مستقیم معناداری ضریب ab آزمون شود. یکی از پرکاربردترین روشها برای این 

منظور آزمون سوبل )Sobel( است.

متغیر تعدیل گر
در این رابطه:

a: ضریب مسیر میان متغیر مستقل و تعدیل گر
b: ضریب مسیر میان متغیر تعدیل گر و وابسته 

Sa: خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و تعدیل گر 
Sb: خطای استاندارد مسیر متغیر تعدیل گر و وابسته

این برآوردگر حاصل ضرب مجذور خطاهای استاندارد را از دو عبارت اول معادله کم می کند. به دلیل این که در 
برآورد گودمن امکان منفی شدن خطای معیار وجود دارد استفاده از آن توصیه نمی شود. مقادیر a و b و خطاهای 
استاندارد آنها می توانند از خروجی تحلیل رگرسیون یا مدل سازی معادالت ساختاری استخراج شوند. در SPSS برای 
به دست آوردن این مقادیر باید دو تحلیل رگرسیون اجرا شود: اجرای یک تحلیل رگرسیون که در آن متغیر مستقل 
X متغیر پیش بین و متغیر تعدیل گر M متغیر مالک است. این تحلیل مقادیر a و sa رابه ما می دهد. اجرای یک 
تحلیل رگرسیون که در آن متغیر مستقل X و متغیر تعدیل گر M متغیر پیش بین و متغیر وابسته Y متغیر مالک 
است. این تحلیل مقادیر b و sb رابه مامی دهد. این محاسبات به سادگی می تواند با دست انجام شود. در آزمون سوبل 
یک مقدار Z-value از طریق فرمول به دست می آید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از 1/96 می توان در سطح 

95 درصد معنادار بودن تاثیر میانجی یک متغیر را تایید نمود.

6-8- آزمون فرضیه های  پژوهش
فرضیه  اول: عدالت مالیاتی ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش مالیاتی بنگاه های کسب وکار دارد.

خط رگرسیون مربوط به این فرضیه به صورت زیر می باشد:

 Y: پذیرش مالیاتی
X1: عدالت مالیاتی ادراک شده
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است.  دومتغیر  بین  رابطه خطی  وجود  قطعیت  بررسی  منظور  به  رگرسیون  واریانس  تحلیل  حاوی  زیر  جدول 
فرضیه های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:

H0 : رابطه خطی وجود ندارد   
H1 : رابطه خطی وجود دارد  

در جدول 4-11 مقدارSig=0.000 و کمتر از 5 درصد می باشد) P- value < 0/05(،پس فرض خطی بودن 
رابطه متغیر وابسته با متغیر مستقل تأیید شده است.

در جدول 7-2 در ستونB، بتا به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل ارائه شده است. جدول ضرایب شامل 
دو دسته ضرایب استاندارد شده بتا و استاندارد نشده بتا است. در ضرایب استاندارد نشده بتا مقیاس متغیرها با یکدیگر 
یکسان نیست در صورتی که در ضرایب استاندارد شده بتا مقیاس متغیرها یکسان شده و امکان مقایسه متغیرها وجود 

دارد. بنابراین جهت مقایسه اثر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده می شود.
حال اگر αوβ  به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو می توان 

به صورت زیر نوشت:   
H0:β =0
 H1:β ≠0

با توجه به سطح معنی داری برای ضریب رگرسیونی متغیر پذیرش مالیاتی  (sig=0.000<0.05) فرض صفر 
مبنی بر صفر بودن مقدار این ضریب رد خواهد شد در نتیجه می توان گفت به ازای یک واحد افزایش در سطح عدالت 
مالیاتی ادراک شده، پذیرش مالیاتی به میزان 0/653 افزایش پیدا خواهد کرد )به دلیل مثبت بودن ضریب رگرسیون( 
و با توجه به اینکه ضریب رگرسیونی معنی دار خواهد بود بنابراین با سطح اطمینان 95% می توان فرضیه محقق مبنی 

بر تأثیر عدالت مالیاتی ادراک شده  بر پذیرش مالیاتی  تأیید شده است.

جدول ) 1-7( : تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته پذیرش مالیاتی                              

جدول ) 7-2( : ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته پذیرش مالیاتی                     

مجموع توان دوم مدل
خطا

میانگین توان دوم درجه آزادی
خطا

(F) سطح معنی آماره
داری

میزان تغییرات متغیر 
وابسته از طریق متغیر 

مستقل

41/991141/991
154/3600/000

میزان تغییرات متغیر 
وابسته از طریق عوامل 

تصادفی

56/8532080/272

98/574209جمع

ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشدهمدل
شده

)t( سطح معنی داریآماره
BStd.Error

0/3250/1791/8160/041مقدار ثابت
0/8160/0660/65312/4240/000عدالت مالیاتی ادراک شده
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در جدول 7-3 مقدار Sig=0.000 و کمتر از 5 درصد می باشد (P- value < 0/05)،پس فرض خطی بودن 
رابطه متغیر وابسته با متغیرهای مستقل تأیید شده است.

در جدول 7-4 در ستونB، بتا به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل ارائه شده است. جدول ضرایب شامل 
دو دسته ضرایب استاندارد شده بتا و استاندارد نشده بتا است. در ضرایب استاندارد نشده بتا مقیاس متغیرها با یکدیگر 
یکسان نیست در صورتی که در ضرایب استاندارد شده بتا مقیاس متغیرها یکسان شده و امکان مقایسه متغیرها وجود 

دارد. بنابراین جهت مقایسه اثر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده می شود.

جدول )7-3( : تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته پذیرش مالیاتی      

جدول )7-4( : ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته پذیرش مالیاتی      

فرضیه دوم: فشارهای نهادی تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش مالیاتی بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط 
دارد.

خط رگرسیون مربوط به این فرضیه به صورت زیر می باشد: 

 Y: پذیرش مالیاتی
X2: فشارهای نهادی

جدول زیر حاوی تحلیل واریانس رگرسیون به منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دومتغیر است. فرضیه 
های آماری آزمون معنی داری کل مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:

H0 : رابطه خطی وجود ندارد   
H1 : رابطه خطی وجود دارد   

مجموع توان دوم مدل
خطا

میانگین توان دوم درجه آزادی
خطا

(F) سطح معنی آماره
داری

میزان تغییرات متغیر 
وابسته از طریق متغیر 

مستقل

16/293116/29341/1880/000

میزان تغییرات متغیر 
وابسته از طریق عوامل 

تصادفی

82/2812080/396

98/574209جمع

ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشدهمدل
شده

)t( سطح معنی آماره
داری BStd.Error

1/1380/2185/2290/000مقدار ثابت
0/5620/0880/4076/4180/000فشارهای نهادی
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جدول ) 7-5(: ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته عدالت مالیاتی ادراک شده 

حال اگر αوβ  به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو می توان 
به صورت زیر نوشت:      

H0:β =0
 H1:β ≠0

با توجه به سطح معنی داری برای ضریب رگرسیونی متغیر پذیرش مالیاتی (sig=0.000<0.05) فرض صفر 
مبنی بر صفر بودن مقدار این ضریب رد خواهد شد در نتیجه می توان گفت به ازای یک واحد افزایش در سطح 
فشارهای نهادی، پذیرش مالیاتی به میزان 0/407 افزایش پیدا خواهد کرد )به دلیل مثبت بودن ضریب رگرسیون( و 
با توجه به اینکه ضریب رگرسیونی معنی دار خواهد بود بنابراین با سطح اطمینان 95% می توان فرضیه محقق مبنی 

بر تأثیر فشارهای نهادی بر پذیرش مالیاتی  تأیید شده است.
فرضیه سوم : عدالت مالیاتی اَدراک شده، در تاثیر فشارهای نهادی بر پذیرش مالیاتی بنگاه های کسب وکار کوچک 

و متوسط، اثری میانجی دارد. 
برای بررسی این فرضیه با توجه به وجود متغیر میانجی باید از آزمون سوبل استفاده کنیم. به منظور این کار باید 

در SPSS دو تحلیل رگرسیون اجرا شود و سپس آزمون سوبل با استفاده از نتایج این دو آزمون اجرا شود:
1(اجرای یک تحلیل رگرسیون که در آن متغیر مستقل X متغیر پیش بین و متغیر میانجی M متغیر مالک است. 

این تحلیل مقادیر a و sa رابه ما  می دهد. 
2(اجرای یک تحلیل رگرسیون که در آن متغیر مستقل X و متغیر میانجی M متغیر پیش بین و متغیر وابسته 

Y متغیر مالک است. این تحلیل مقادیر b و sb رابه ما می دهد. 
در آزمون سوبل یک مقدار Z-value از طریق فرمول به دست می آید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از 

1/96 می توان در سطح 95 درصد معنادار بودن تاثیر میانجی یک متغیر را تایید نمود.

الف( بررسی تأثیر فشارهای نهادی برعدالت مالیاتی ادراک شده 

ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشدهمدل
شده

)t( سطح معنی آماره
داری BStd.Error

1/9720/18410/7240/000مقدار ثابت
0/2870/0740/2603/8820/000فشارهای نهادی
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جدول )7-7( :تحلیل چند متغیره گام به گام برای پیش بینی متغیر وابسته پذیرش مالیاتی

جدول )7-6(: ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته پذیرش مالیاتی 

ب( بررسی تأثیر عدالت مالیاتی ادراک شده بر پذیرش مالیاتی

همانطور که مشاهده می شود با توجه به بیشتر شدن مقدار آزمون از ۱٫۹۶ می توان تاثیر میانجی متغیر عدالت 
مالیاتی ادراک شده را معنادار در نظر گرفت و تایید نمود.

 a=0.260 : ضریب مسیر میان متغیر مستقل و تعدیل گر 
b=0.653 : ضریب مسیر میان متغیر تعدیل گر و وابسته 

 Sa= 0.074 : خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و تعدیل گر 
Sb= 0.066 : خطای استاندارد مسیر متغیر تعدیل گر و وابسته 

6-9- آزمون رگرسیون گام به گام

ضرایب استاندارد ضرایب استاندارد نشدهمدل
شده

)t( سطح معنی آماره
داری BStd.Error

0/3250/1791/8160/041مقدار ثابت
0/8160/0660/65312/4240/000پذیرش مالیاتی 

متغیر وارد 
شده

RR2R2.Ad R2 
افزوده 

شده

خطای 
استاندارد

BBetatمعناداریمقدار

عدالت 
مالیاتی ادراک 

شده

0/6530/4260/4230/4260/0650/7340/58711/3700/000

فشارهای 
نهادی

0/6970/4860/4810/0600/0710/3510/2544/9250/000
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برای تحلیل چند متغیره، با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره گام به گام، همه ی متغیرهای مستقل با متغیر 
وابسته پذیرش مالیاتی وارد معادله شدند. برای استفاده از رگرسیون تمام متغیرها بایستی از نوع فاصله ای و نسبی 
باشند. جدول4-17 نشان دهنده تحلیل چنده متغیره گام به گام برای پیش بینی متغیر وابسته میزان میزان پذیرش 
مالیاتی در بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط شهر صنعتی اصفهان می باشد. در تحلیل چند متغیره برای پیش 
بینی متغیر وابسته میزان پذیرش مالیاتی ، از میان متغیرهایی که وارد این معادله شدند هر دو متغیر پیش بین باقی 

ماندند که به ترتیب میزان تبیین عبارتند از : عدالت مالیاتی ادراک شده و فشارهای نهادی.
پذیرش  میزان  وابسته  توانستند 48/6 درصد متغیر  این 2 متغیر  نشان می دهد  همان گونه که جدول 17-4 
مالیاتی را تبیین نمایند. همانطور که مالحظه می شود ارقام نوشته شده در ستون B، ضریب همبستگی هر یک از 
متغیرهای مستقل با متغیر وابسته فرسودگی تحصیلی است. همچنین مقادیر R2 مشاهده شده در جدول بیان کننده 
میزان تبیین کنندگی متغیرهای مستقل است . به عبارت دیگر بیان می کند که متغیرهای مستقل موجود در جدول، 
چند درصد از تغییرات متغیر وابسته )پذیرش مالیاتی ( را تبیین می کند. مقادیر مثبت بتا نیز نشان می دهد که بین 
متغیرهای مستقل عدالت مالیاتی ادراک شده و فشارهای نهادی و متغیر وابسته پذیرش مالیاتی رابطه مثبت وجود 

دارد.
 مقدارهای به دست آمده برای t و سطح معنی داری حاکی از آن است که همه متغیرهای وارد شده در  سطح 
اطمینان 95 درصد، رابطه معناداری با متغیر وابسته دارند. بنابراین بر اساس نتایج کسب شده، معادله رگرسیون چند 

متغیره که برای پیش بینی متغیر وابسته بدست می آید عبارتست از : 
Y= -0/309+ (0/734)X1+(-0/351)X2

همان طور که مالحظه می شود از میان متغیرهای مستقل ، عدالت مالیاتی ادراک شده  تاثیرگذارترین متغیر 
محسوب میشود زیرا به تنهایی توانسته است 42/6 درصد از واریانس متغیر وابسته )پذیرش مالیاتی ( را تبیین نماید.

نتایج کلی فرضیه ها صورت خالصه تبیین می شود.

7- نتیجه گیری
)قنبری  باشند  داشته  کشور  توسعه  روند  در  مؤثری  نقش  می توانند  مالیاتی  نظام  و  مالیات  تردید  بدون 
باغستانی،1394(، به نظر می رسد این نظام به ویژه در کشور ما که در آن کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی ترین 
از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.  با تعویق همراه می سازد  برنامه ها را  از سیاست ها و  منبع درآمد دولت، بسیاری 
بنابراین بسیج موثر درآمدهای مالیاتی از همه بخش های اقتصادی از جمله بنگاه های کسب وکار کوچک ومتوسط 
که به گفته هاتگا1 ) 2007( سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند و سهم عمده از بخش خصوصی در 

نتایج آزمون فرضیهفرضیه های پژوهش 
فرضیه اول: عدالت مالیاتی ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش مالیاتی 

بنگاه های کسب وکار دارد.
تائید فرضیه

فرضیه دوم: فشارهای نهادی تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش مالیاتی بنگاه های 
کسب وکار کوچک و متوسط دارد.

تائید فرضیه

فرضیه سوم: عدالت مالیاتی ادراک شده، در تاثیر فشارهای نهادی بر پذیرش مالیاتی 
بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط، اثری میانجی دارد.

تائید فرضیه

1) Hatega
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1) Terkper
2) Armah & Awal
3) Webley
4) McEwen & Maiman
5) Gerbing

6) Wenzel
7) Chan et al.
8) Anna et al.
9) Azmi et al.
10) Fadjar & Siahaan

11) Benk et al.
12) Doreen et al.

کشور های در حال توسعه را تشکیل می دهند، موجب افزایش خدمات و رفاه عمومی می گردد. این در حالیست که 
بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط، علیرغم بسیاری از اصالحات مالیاتی مختلفی که توسط مقامات مالیاتی در 
اکثر کشورها ایجاد شده است، پذیرش مالیاتی زیادی ندارند )ترکپر1 ،2003(. در همین راستا و با توجه به این مساله 
که  برای کسب سود به منظور پاسخگویی به نیازهای عمومی، پذیرش مالیاتی یک مسئله مهم برای کشورهای جهان 
است. )آرماح و آوال2 ، 2013( در این پژوهش نقش دو عامل عدالت مالیاتی و فشارهای نهادی را بر پذیرش مالیاتی 
بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط مورد بررسی قرار دادیم و نتایج پژوهش حاکی از این بود که عدالت مالیاتی 
و فشارهای نهادی نقش معناداری بر پذیرش مالیاتی در بنگاه های کسب وکار کوچک ومتوسط ایفا می کنندکه در 

زیر به تبیین نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش  می پردازیم:

7-1- بحث و نتیجه گیری درباره یافته های مربوط به آزمون فرضیه اول
فرضیه اول: عدالت مالیاتی ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش مالیاتی بنگاه های کسب وکار دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش حاکی از نقش معنادار عدالت مالیاتی ادراک شده بر پذیرش مالیاتی 
بنگاه های کسب وکار کوچک ومتوسط بود. در تبیین نتایج حاصل از آزمون این فرضیه می توان گفت که طبیعی است 
که هنگامی که مالیات دهندگان سیستم مالیاتی را غیرمنصفانه بدانند تمایلی به پرداخت مالیات نخواهند داشت. به 
عبارتی دیگر، مفهوم عدالت مالیاتی نشان دهنده برابری توزیع بار مالیاتی است و به نوبه خود عاملی مهمی در ایجاد 
اعتماد واطمینان در مالیات دهنده است، پس به طور کلی می توان انتظار داشت که ، هنگامی که مالیات ها به تناسب 
درآمد و بر اساس توانایي مؤدیان )پرداخت کنندگان( تعیین شوند و هر کسی که میزان درآمد بیشتری داشته باشد، 
مالیات بیشتری نیز پرداخت کند، اطمینان و اعتماد بیشتری در مالیات دهندگان نسبت به سیستم مالیاتی بوجود می 

آید و تمایل بیشتری به پرداخت مالیات تعیین شده خود خواهند داشت.
الزم به ذکر است که پژوهش های انجام شده در این زمینه نیز حاکی از نقش عدالت مالیاتی در پذیرش مالیاتی 
می باشد. پیش فرض تئوری این مطالعات این است که عدالت مالیاتی درک شده، اعتقاد به این که نظام مالیاتی به چه 
میزان غیرعادالنه و نامشروع است را نشان می دهد. برای کسب وکارهای کوچک، عدم اعتماد به عدالت یک سیستم 
مالیاتی و مشروعیت مقامات مالیاتی، احتمال امتناع از پرداخت مالیات توسط این شرکت ها را افزایش می دهد )وبلی3 

 .)2004،
الزم به ذکر است که  نتایج حاصل از آزمون این فرضیه همسو با یافته های مک ایون و مایمان4 )1986(؛ گربینگ5  
)1988(؛ ونزل6 )2002(؛ چن و همکاران7 )2000(؛ آنا و همکاران8 )2008( ؛ عزمی و همکاران9 )2008(؛ فجر و 

سیاحان10 )2012( ؛ بنک و همکاران11 )2012( و دورن و همکاران12 )2017(می باشد.
مک ایون و مایمان)1986( دریافتند که ادراک مالیات دهنده از عادالنه بودن سیستم مالیاتی ارتباط مستقیم و 
معناداری با پذیرش مالیاتی دارد. مطالعات گربینگ )1988( و پس از آن ونزل )2002( و عزمی و همکاران )2008( 
نشان دادند که عدالت مالیاتی درک شده در میان مالیات دهندگان، علت میزان پایین پذیرش مالیات بر درآمد بود. چن 
و همکاران)2000( همچنین دریافتند که نگرش مالیات دهنده از عدالت مالیاتی رابطه مثبت و معناداری با پذیرش 
مالیاتی دارد. به گفته آنا و همکاران)2000( نیز ادراک مالیات دهنده از عدالت سیستم مالیاتی مهم است زیرا عدالت 
سیستم مالیاتی ، موجب ایجاد پذیرش مالیاتی در بین مالیات دهندگان می گردد. فجر و سیاحان )2012( نیز از طریق 
عدالت توزیعی و رویه ای، عدالت و برابری دریافتند که تأثیر مستقیم عدالت مالیاتی بر پذیرش )رعایت( داوطلبانه 
مثبت و معنی دار است و از طریق اعتماد نیز تأثیری غیرمستقیم بر پذیرش داوطلبانه اعمال می کند.، بنک و همکارانش 

)2012( نیز نشان دادندکه مفهوم عدالت مالیاتی عامل مهمی در اطمینان از پذیرش مالیاتی داوطلبانه می باشد.
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7-2- بحث و نتیجه گیری درباره یافته های مربوط به آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم: فشارهای نهادی تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش مالیاتی بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط 

دارد.
نتایج آزمون این فرضیه با استفاده از رگرسیون حاکی از این بود که فشارهای نهادی تاثیر مثبت و معناداری بر 
پذیرش مالیاتی بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط دارد، در تبیین این مطلب می توان اینطور بیان کرد افزایش 
از این رو گرایش به فرار  انجام تعهدات مالیاتی خود خواهد کرد و  فشارهای نهادی مالیات دهندگان را مجبور به 
مالیاتی را در این افراد کاهش می دهد. به عبارتی با استناد به تئوری سازمانی دی ماگیون و پاول1 )1983( می توان 
انتظارات اجتماعی عمومی و رفتار سازمان های دیگر در زمینه مالیات، احترام به  انتظار داشت که در صورتی که 
قوانین مالیاتی باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که بنگاه کسب وکار مورد نظر نیز اقدام به پرداخت مالیات تعیین 
شده کند،زیرا در غیراینصورت چهره اجتماعی خود را مخدوش ساخته و مشروعیت خود را از دست می دهد، پس 
کامال منطقی به نظر می رسد که در صورتی که بیشتر بنگاه های کسب وکار کوچک و متوسط موجود در یک صنعت 
، پذیرش مالیاتی نداشته باشند، در این صورت، یک بنگاه و مالیات دهنده مستقل دیگر نیز تمایلی به پرداخت مالیات 
نخواهد داشت و تعهد وی برای همراهی با مالیات کمتر خواهد شد.  بنابراین انتظار می رود در مواجهه با مجموعه ای 
از شرایط محیطی یکسان، مالیات دهنده، رفتاری شبیه به رفتار سایر افراد داشته باشد؛ همچنین روابط اجتماعی 
نیز ممکن است به جلوگیری افراد در انجام فرار از پرداخت مالیات به دلیل ترس از تحریم های اجتماعی که یک بار 
تحمیل گردیده است، منجر شود. الزم به ذکر است که نتایج حاصل از آزمون این فرضیه همسو با یافته های ماتن و 

مون2 )2008( ؛ مک کان3 )2011( ؛ مریما و همکاران4 )2013( و دورن و همکاران )2017(می باشد.  
های ماتن و مون )2008( در پژوهشی نشان دادند که فشارهای حداقلی می تواند باعث پذیرش اقداماتی شبیه به 
سایر سازمان ها در زمینه پذیرش مالیاتی گردد. مک کان)2011( با انجام پژوهشی نشان داد که جوامعی که احترام 
بیشتری نسبت به قانون دارند نسبت به جوامعی که کمتر قانونمند می باشند، فرار مالیاتی کمتری دارند و در نتیجه 
قادرند درآمد مالیاتی بیشتری ایجاد کنند. همچنین مریما و همکاران )2013( دریافتند که رفتار انسانی  در زمینه  
مالیاتی تحت تاثیر تعامالت اجتماعی  است. این به این معنی است که افزایش روحیه کارآفرینی در میان مدیران 
کسب و کار؛ و کاهش گرایشات تقلید رفتارهای ناخوشایند، به طور قابل توجهی بهبود پذیرش مالیاتی در میان بنگاه 

های کسب وکار کوچک و متوسط را افزایش می دهد.

7-3- بحث و نتیجه گیری درباره یافته های مربوط به آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم: عدالت مالیاتی ادراک شده، در تاثیر فشارهای نهادی بر پذیرش مالیاتی بنگاه های کسب وکار کوچک 

و متوسط، اثری میانجی دارد.
نتایج آزمون این فرضیه با استفاده از آزمون سوبل نیز حاکی از این بود که ادارک فرد از عدالت مالیاتی در تاثیر 
فشارهای نهادی بر پذیرش مالیاتی بنگاه های کسب وکار کوچک ومتوسط نقشی میانجی دارد. در تبیین این مطلب 
می توان اینطور بیان کرد که زمانی که فشارهای نهادی در جامعه بیشتر شود و فرد شاهد پرداخت مالیات از سوی 
سایر بنگاه های فعال در صنعت باشد، عدالت مالیاتی را بیشتر درک کرده و تمایل بیشتری به پذیرش مالیاتی از خود 
نشان خواهد داد. الزم به ذکر است که  نتایج این فرضیه همسو با یافته های دورن  و همکاران)2017( می باشد. این 
محققان با انجام پژوهشی بر روی مالیات دهندگان ،  تاثیر مستقیم وغیرمستقیم فشارهای نهادی) از طریق عدالت 

مالیاتی( را بر پذیرش مالیاتی داوطبانه مورد تائید قرار دادند.

1) DiMaggio &  Powell
2) Matten & Moon
3) McCoon
4) Merima et al.
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8-  پیشنهادهای کاربردی 
در خالل پژوهش حاضر پیشنهاداتی به نظر پژوهشگر رسیده است که به بشرح ذیل ارائه می گردد:

با توجه به نتایج حاصل از سوال اول تحقیق حاضر مبنی بر اینکه آیا عدالت مالیاتی ادراک شده نقش معناداری بر 
پذیرش مالیاتی بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط دارد یا خیر پیشنهاد می گردد که :

تبلیغات بیشتری در زمینه برجسته سازی و تاکید بر تساوی افراد در برابر مالیات در رسانه ها، انجام شود.  *
راه اندازی سیستم مالیاتی یکپارچه هوشمند در جهت حفظ منافع افراد و صاحبان مشاغل  *

اصالح مشکل ها و رویه ها و سازوکارهایی که باعث ایجاد تفکر منفی ناعادالنه بودن مالیات می شود و   *
بازنگری دوباره بر زمینه های سازمانی و رویه ها.

بازنگری در تعاریف دقیق کسب و کارها در جهت ارتقا زمینه های فکری دو طرف ،هم اداره مالیات و هم   *
صاحبان کسب،

شناسایی شکافت های مفهومی بین مفاهیم عدالت مالیاتی و آنچه در واقعیت صورت می گیرد.  *
انجام تحقیقات میدانی بیشتر در جهت شناسایی تفکر غالب در بین افراد جامعه و بیشتر از آن صاحبان   *

کسب.
توصیه می شود، جهت درک بیشتر عدالت مالیاتی، در زمینه میزان مالیات دریافتی سازمان ها و نهادهای   *

شاخص جامعه به صورت نمادین، اطالع رسانی گردد. 
همچنین توصیه می شود میزان فرار، تخلف و بدهی مالیاتی افراد و نهادهای شاخص قانون گریز، اعالم   *

رسانه ای گردد. 
اعالم رسانه ای نتیجه رسیدگی و مجازات های اعمال شده در مورد تخلفات مالیاتی سازمان ها و نهادهای   *

معروف
همچنین نهادهای مالیاتی تالش کنند که تا حدامکان میزان مالیات دریافتی شان از بنگاه های کسب و کار   *

، متناسب با میزان خدماتی)همانند وام با بهره کم( باشد که بنگاه از دولت دریافت می کند.
در نهایت  با توجه به نتایج حاصل از سوال دوم پژوهش حاضر مبنی بر اینکه آیا فشارهای نهادی نقش معناداری 

بر پذیرش مالیاتی بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط دارد یا خیر، پیشنهاد می گردد که: 
توصیه می گردد که  دولت ها  در جهت ایجاد  موسسات قوی و نهادهایی که از نظر اجتماعی نفوذ زیادی   *
بر مردم اعمال می کنند تالش کنند، تا این موسسات مردم را به پذیرش رفتارهای اجتماعی مناسب همچون پذیرش 

مالیاتی ، ترغیب کنند.
توصیه می شود دولت با استفاده از ایجاد زیر ساخت ها و سیستم های هوشمند یکپارچه سعی در تغییر   *

نگرش مردم و همچنین ایجاد ساختار جهت آگاهی هر چه بیشتر مردم نماید. 
راه اندازی شبکه های هوشمند یکپارچه خود باعث کاهش فرار مالیاتی و ایجاد تفکر امنیت و عدالت در افراد   *

می شود.
شناسایی عوامل و فاکتورهای ایجاد کننده تفکر غیر اخالقی حرفه ای و همچنین اصالح رویه های اشتباه   *
که باعث ایجاد چنین تفکر            غیر حرفه ای و غیر اخالقی در بین صاحبان کسب می شود، خود امری ضروری 

می باشد.
توصیه می گردد که از رسانه ها و برنامه های فرهنگی بیشتری به منظور  افزایش تمایل افراد به  پیروی از   *

اخالق حرفه ای و مذموم و غیراخالقی جلوه دادن  فرار مالیاتی، استفاده گردد.
پیشنهاد می گردد که در اخذ مالیات از بازیکنان اصلی صنعت، جدیت بیشتری صورت پذیرد، چرا که در   *

این صورت پیروان موجود در آن صنعت نیز تمایل بیشتری به پرداخت مالیات از خود نشان خواهند دارد. 
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8-1-  پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 
این مطالعه محدود به بنگاه های  کسب وکار کوچک ومتوسط شهر اصفهان  بود، که این امر تعمیم نتایج را به 
سازمان های دیگر با محدودیت مواجه می سازد. لذا به منظور تعمیم بهتر نتایج، به عالقه مندان پژوهش درزمینه 

مشابه با تحقیق حاضر، پیشنهاد میگردد که به  تکرار تحقیق در سایر جامعه های آماری کشور بپردازند.
همچنین با توجه به اینکه پژوهش حاضر در میان شرکت های خصوصی صورت پذیرفته است، پیشنهاد می گردد 
که به منظور انجام تحقیق های بیشتر در این زمینه، چنین تحقیقی در میان موسسات و  بخش های دولتی و شرکت 

های بزرگ نیز اجرا و نتایج آن با بخش خصوصی مورد مقایسه قرار گیرد.
رفتارهای  در  فشارها  این  نقش  و  نهادی  فشارهای  زمینه  در  پِیشین  ادبیات  بودن  به کم  توجه  با  نهایت،  در  و 

اجتماعی ، انجام پژوهش های بیشتر در زمینه فشارهای نهادی،
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بررسی اثرات سیستم مدیریت دانش بر
 فرآیند ارائه خدمات مالیاتی

هوشنگ خرم نیا1

(khoramniah@gmail.com:1( مدرس دانشگاه و حسابرس ارشد اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران )پست الکترونیک

چکیده
سیستم های مدیریت دانش یکی از مهمترین راهکارها در جهت حفظ و بهبود سطح دانش در هر سازمان می باشد. 
در این پژوهش مسئله ی اصلی که مورد بررسی قرار گرفت این است که آیا طراحی سیستم مدیریت دانش بر فرآیند 
فرایندهای  و  عناصر  نقش  می کند  تالش  پژوهش  این  راستا  این  در  خیر.  یا  است  تاثیرگذار  مالیاتی  خدمات  ارائه 
جمع آوری  ابزار  کند.  بررسی  مالیاتی  خدمات  ارائه  فرآیند  بر  را  دانش  مدیریت  سیستم  نرم افزاری  و  سخت افزاری 
داده ها در این پژوهش پرسشنامه است که با استفاده از ادبیات موضوع طراحی شده  است. جامعه آماری اداره کل 
امور مالیاتی جنوب تهران می باشد و حجم نمونه 120پرسشنامه برآورد شده است. داده ها با استفاده از آزمون  توزیع 
دوجمله ای )باینومیال( و آزمون رتبه ای فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که پیاده سازی سیستم مدیریت 
دانش در سازمان باعث توسعه و بهبود ایده یابی، فرآیندهای کاری )سرمایه های ساختاری سازمان(، شناخت نیازها و 

خواسته های مودیان و خالقیت در سازمان خواهد شد، و فرآیند ارائه خدمات مالیاتی را تسهیل خواهد کرد.

کلید واژه: مدیریت دانش، پارادایم تحلیلی، پارادایم کنش گر، دانش داخلی، دانش خارجی، تسهیم دانش، تیم 
های میان رشته ای 
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1) Alignment
2) Analytical
3) Actor
4) De Bruijn
5) De Neree

1-مقدمه
فرایند پی ریزی و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش، یک فرایند پویا و جامع است. نکته ای که باید به 
آن اشاره کرد این است که با توجه به اینکه شرایط سازمان های گوناگون تا حدودی با یکدیگر متفاوت است و هر 
یک از آنها از پیاده سازی سیستم مدیریت دانش مقاصد خاصی را دنبال می-کنند، نمی توان رویکرد یکسانی را برای 
همة آنها تجویز کرد. از این رو فرایند پیاده سازی سیستم مدیریت دانش باید بر پایة شناخت و تحلیل درست شرایط 
محیطی به منظور مطالعة امکان پذیری و هم راستاسازی1  مدیریت دانش با فرایند های کسب وکاری سازمان باشد. در 
دنیای پویای کسب-وکار امروزی هدف همة سازمان ها رقابت و کسب مزیت رقابتی نسبت به رقیبان است و این مهم 
نیز فقط در سایه سار فراهم کردن زیرساختارهای الزم برای تغییر، که همان دانش مداری تمام وکمال است، امکان پذیر 
می باشد. هدف این پژوهش ادغام آگاهی های کلیدی جمع شده از ادبیات پژوهش در محیط ارائه خدمات مالیاتی است 
و به طورخالصه توسعة یک چهارچوب از مدیریت دانش برای ارائه خدمات مالیاتی، را دنبال می کند. در ادامه مبانی 
نظری پژوهش بیان شده، سپس مدل، روش پژوهش و نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات ارائه شده و در بخش 

پایانی نتایج پژوهش و پیشنهادات ارائه گردیده است.

2- ادبیات پژوهش
2-1- پارادایم های مدیریت دانش

به طور کلی در مدیریت دانش دو پارادایم2 مورد بحث است؛ یکی پارادایم تحلیلی  که بر کدگذاری دانش در 
سیستم اطالعات تمرکز دارد و بر اهمیت دانش صریح، اطالعات و زیرساختارهای تکنولوژیکی )مانند اینترانت( برای 
تسهیم آنها )تبادل اطالعات( تأکید می کند . و دیگری پارادایم کنش گر3  که بر افراد و فرایندهای کسب وکاری تمرکز 

دارد و بر اهمیت دانش ضمنی و زیرساختار اجتماعی برای تسهیم )تبادل دانش(آن تأکید می کند. 
پژوهشگران در مطالعات خود )د. بروین4  و د. نیری5 ، 2000( به بررسی و مقایسه این دو روش پرداخته و به این 

نتیجه دست یافتند که مناسب ترین روش در مدیریت دانش روشی است که تعادل بین دو پارادایم را حفظ نماید.
2-2- فرایند دانش در سازمان ها

از  بتواند به درستی  اگر تکنولوژی  با مفهوم سازمان یادگیرنده هم افزایی6  دارد.  ارتباطات  تکنولوژی اطالعات و 
ارتباطات، تشریک مساعی و هماهنگی حمایت کند، پس تکنولوژی ممکن است نقش توانایی برای سازمان یادگیرنده 
سازمان  وسیله  به  استخدام شده  افراد  در حافظة  و  کار  و  فرایندهای کسب  در  فزاینده  سازمانی  دانش  کند،  بازی 
به  یافتن  دست  برای  کارکنان  وسیله  به  که  است  وظایفی  پویای  تعامالت  نتیجه  سازمانی  عملکرد  می گیرد.  قرار 
ارتباطات  الگوهای  مؤثری  به طور  کامپیوتر   و  اطالعات  تکنولوژی  است.  شده  تعهد  کسب وکاری  فرایندهای  اهداف 
فرایندهای  اینکه چگونه  به  برای مشتری ممکن است  ارزش جدید  ایجاد  توانایی  تغییر داده-اند.   را  در سازمان ها 
اصلی برای تأثیرگذاری متقابل با محیط خارجی ترکیب مجدد می شوند، وابسته باشد. در پژوهشی )پاور7  وشریفی، 
تبادل  تأکید و بحث شد که فرایند  تولید  بر همکاری بین طراحان، عرضه کنندگان و مشتریان در بخش   )2002
دانش به فهمیدن و درک مزیت رقابتی به وسیله اعضاء زنجیره تأمین موکول می شود. هدف ادبیات مدیریت دانش 
در سازمان ها به طور ویژه به سوی سازمان های تولیدی نیست، اما مفاهیم آن در این سازمان ها نیز قابل اجراست )آنیل 
او محور  اینجا تشخیص داده می شود که نگرش و رفتار نیروی کار و دانش و آگاهی  . و همکاران،2006(. در  ب8 
خشنودی امروز و فردای مودی است. فهمیدن چرخة عمر دانش و آگاهی که در حقیقت با فرایندهای مناسب تکمیل 
شود و دانش در آن جایگذاری9  و فعال10  می شود برای پرورش مفهوم سازمان یادگیرنده که توسط سنگه11  در 
سال )1990( عمومی شد، حیاتی است. سنگه دانش را به عنوان استعداد12  برای عمل مؤثر13  تعریف کرد. یادگیری 
افزایش دانش است که این افزایش ظرفیت در عمل مؤثر است. پیشنهاد منطقی این است که سهم دانش مناسب و 
آگاهی و همچنین پیش بینی تغییر نیازهای مشتریان و ساخت فرایندهای کسب وکاری مناسب سریع رشد یابد. روش 

11) Senge
12) Capacity
13) Effective action

6) Synergistic
7) Power
8) Anil B
9) Embedded
10) Activated



1) Argyris
2) Meta-learning
3) Paramount 
4) Rodney McAdam
5) Benchmarking   

سنگه برای مدل ذهنی از روی کار آرگریس1  در سال 1990 طرح شده است، که قبول کرده بود حل 
مشکل همة فرآیندها حاصل یادگیری است که به دو نوع یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای اشاره کرده 
بود. یادگیری تک حلقه ای شامل به دست  آوردن آگاهی یا طرح استراتژی های عمل به منظور حل مشکالت 
خاص بر اساس منطق های موجوداست. در حالی که یادگیری دو حلقه ای شامل ایجاد منطق های جدید 

برای کنارگذاشتن منطق موجود است. خلق دانش مستلزم  یا دیدگاه ها(  پاراداریم ها  )مانند مدل های ذهنی، 
این دو نوع یادگیری است که یک نوع مارپیچ پویا را شکل می دهند. درسطح سازمانی یادگیری فوق العاده2  مستلزم 

نهادینه کردن توانایی عمومی برای بهبود عملکرد در طبقه وظایف است.
2-3- تبادل دانش و ارتباطات در فرآیند ارائه خدمات مالیاتی

موضوع  کاربردهای کسب-وکاری  یا  تکنولوژی  از  زمینه های خاص  در  ملی  درمیان شبکه های  نوآوری  تحریک 
برتری2  است )رادنی مک آدام3  و همکاران، 2008(. برای مثال تشریک مساعی تولید کنندگان عمده خودرو ممکن 
است استانداردهای صنعتی و معیارهای کیفیت جدیدی برای توسعة آینده فراهم کند. تعدادی از موضوعات از نیاز 
برای تسهیم دانش به وجود می آیند شامل: مدیریت روابط مثال توافق های محرمانه، موضوعات ارتباطات بین دانشگاه ها 

و پایگاه های صنعتی و الگوگیری4  بهترین تجربه ها از بخش صنعتی )رادنی مک آدام و همکاران، 2008(
قابلیت تشخیص جذب و سودمندکردن دانش و اطالعات قسمتی از فرآیند ارائه خدمات مالیاتی است که برای 
از  بسیاری  شبکه های  تأسیس  و  خارجی  دانش  به  دسترسی  مزایای  این رو  از  است.  ضروری  امری  آن  بودن  موثر 
ارائه خدمات  فرآیند  با  با تحقیق و توسعه5  داخلی مرتبط  بیرونی در مقایسه  با سازمان های  مهارت های تخصصی 

مالیاتی، مناسبت بیشتری دارد )رادنی مک آدام و همکاران، 2008(.
2-4- مدل مدیریت دانش برای جریان دانش داخلی و خارجی در فرآیند ارائه خدمات مالیاتی

هدف این بحث بر این داللت دارد که دانش داخلی و خارجی باید از منابع گوناگون فراهم و جایگذاری )نهادینه(، 
و برای اثرگذاری بر فرآیند ارائه خدمات استفاده شوند و نهایتاً بر سودآوری سازمان اثرگذار باشد. دمرست6   در سال 
1997 یک مدل عمومی برای کسب، جذب و همگون-سازی و استفاده از دانش توسعه و ارائه داد. هارد7 در سال 
2000 این رویکرد را به صورت تخصصی به منظور استفاده از دانش علمی در فرآیند ارائه خدمات گسترش داد که در 

این اینجا تمرکز عمده بر روی آن است. 
در شکل شمارة )1( از مدل هارد )2000( برای نشان دادن اهمیت جذب و همگون سازی دانش داخلی و خارجی 
در فرآیند ارائه خدمات استفاده شده است در این مدل همانند مدل دمرست )1997( نیاز به دانش "منابع گوناگون" 
برای  منابع  و  مناسب  با حمایت سازمانی  اجتماعی  تعامالت  از  استفاده  و  ارائه خدمات  فرآیند  ترکیب کردن  برای 

جایگذاری و نهادینه کردن دانش را نشان می دهد. 
دانش، جایگذاری کردن8   تحلیل کردن کسب  برای  به عنوان ساختار مفیدی  پورتال دانش شکل شمارة)1(  مدل 
و استفاده در فرآیند ارائه خدمات شناخته شده است و توصیه می کند که سازمان-هایی که درگیر ارائه خدمات با 

تکنولوژی باال هستند باید دارای رویکردهای بسیار سیستماتیکی برای ترکیب دانش در داخل فرایندها باشند.
2-5- مدیریت دانش/ اتحاد/ عملکرد نوآورانه

بین  روابط همزمان  برای مطالعه  ابتدایی  بررسی چهارچوب  پژوهشی )2008(به  لی10 در  یانگ  و  زو جیانگ9  
ویژگی های اتحاد، فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآورانه پرداخته و با بررسی روابط بین قلمرو اتحادیه و تسهیم 
فعالیت های  از  تعداد زیادی  انتقال و تسهیم دانش است.  بر  اثرات مثبتی  اتحاد گسترده دارای  دانش دریافتند که 
اتحادیه به چند دلیل تسهیم دانش را در میان اعضا بهبود می بخشد. یکی از مهمترین آنها این است که سازمان های 
با حوزه مشارکتی گسترده ممکن است به انواع مختلفی از اطالعات و دانش، دسترسی داشته باشند. عالوه  بر این هر 
چه قلمرو گسترده تر باشد فرصِت اعضاء برای تعامل، تسهیم  ایده ها، توسعه ی فهم متقابل و اعتماد افزایش می یابد. با 
اتکا به مباحث تئوریک می توان گفت که قابلیت های داخلی سازمان بیشتر از فاکتورهای خارجی از قبیل سطح اتحاد  
سطح خلق دانش سازمان را جلو می برد. طبق بحث های اخیر توانایی سازمان برای ایجاد دانش جدید ذاتاً به وسیله 

قابلیت های یادگیری خالق داخلی سازمان تعیین می شود.

6) Research and Development(R&D)
7)Demerest
8) Hard
9) Embedding 
10) Xu Jiang

11) Yuan Li
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2-6- تسهیم دانش/ فرهنگ تیمی/ عملکرد نوآورانه
2-6-1- تسهیم دانش

نتایج پژوهشی که در سال 2009 توسط جو شیان  و همکارانش انجام گرفت نشان داد که ارتباط بین تسهیم 
دانش، فرهنگ تیم و عمکرد نوآورانه معنی دار و قوی است. از نتایج این پژوهش می توان دریافت که برای رسیدن به 

عملکرد نوآورانه در سازمان ها ابتدا به توسعه ی رفتار تسهیم دانش به عالوه فرهنگ تیمی بهتر نیاز دارند. 
برخی پژوهش ها فاکتورهای مشخص کننده درجة تعهد فردی در تسهیم دانش درون سازمانی از قبیل شخصیت، 
رضایت و تعهدسازمانی را تحلیل کرده اند. مطالعه فاکتورهای موثر بر تسهیم دانش، تعدادی از متغییرهای مختلف 
از قبیل تکنولوژی، انگیزش، رهبری و فرهنگ تشریک-مساعی و فضای سازمانی و ارتباطات را نشان می دهد )مک 

آدام،2008(.  

2-6-2- فرهنگ تیمی
فرهنگ تیمی می تواند به عنوان یک دسته از نقش ها، هنجارها و انتظارات، و نقش هایی که اعضاء تیم مشترک 
و مقرر می دانند تعریف شده است )جو شیان1 و همکاران، 2009( این فرهنگ ظاهر شده، خودش یک بنای ذهنی 
خالصه شده یا مدل است که به اعضاء یک احساس هویت مشترک که به گروه ویژه ای تبدیل شده اند، می دهد. یک 
از  پی ریزی شده  الگوهای جدیداً  از  یا  تیم  اعضاء  قبل موجود،  از  ویژگی های  تداخل  از  است  تیمی ممکن  فرهنگ 
تعامالت اعضای تیم مشتق شود. از این رو فرهنگ تیم پایه ای برای خود ارزشیابی اعضاء تیم فراهم می کند و تعامالت

شکل شمارة)1( پورتال دانش برای پیریزِی محصول جدید
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و عملکرد تیم را تسهیل می کند )جو شیان و همکاران، 2009(.نیلسون1 و همکاران )2007( بر اهمیت 
یا مجازی(، تشویق  ارتباطات بهتر )فیزیکی  نوآوری، تشویق  ارتقاء کار تیمی در  برای  نیت استراتژیک2 

تعامالت اجتماعی رسمی و غیررسمی و انگیزش کارکنان تأکید کردند.

2-6-3- عملکرد نوآورانه
نیروی عمده پشت سر توانایی یک سازمان برای تغییر، نوآوری است. نوآوری می تواند به عنوان نگرشی که به 

سازمان کمک می کند تا ماورای حال را ببیند و بر آینده متمرکز شود، تشریح شود. تعامل متقابل می تواند از فهم 
اشتباه جلوگیری کند و ارزش های مشترک، رهبری اعتماد و عدالت را در روابط اعضای  تیم ارتقاء دهد و ازاین رو 

مشارکتی کردن3  دانش را ترویج می دهد.

2-7- نقش سیستم اطالعاتی در اداره دانش
پی ریزِی سیستم هایاطالعاتی برای کمک در اداره دانش موضوعی است که به طور قابل مالحظه-ای مورد عالقه 
است. نوناکا و کانو4 )2005( پیشنهاد کردند که سیستم اطالعاتی می تواند به فعالیت های دانش به عنوان شتاب دهنده 
آینده خدمت کند. سیستم هاموجب تسهیل در   و  ابتکارات حال  ارتباط دهنده  به عنوان  و  دانش آفرینی  )کاتالیزور( 
تسخیر، استفاده  مجدد، حفظ و انتقال دانش عناصر حیاتی هستند. آنها پیشنهاد کردند که این قبیل کانال ها برای 

حمایت از تقاضا برای دانش در داخل سازمان بسیار ارزشمند هستند)آمریت تیوانا5  و همکاران، 1999(.

2-8- چهارچوب مفهومی مدیریت دانش و تکنولوژی اطالعات
یک  گرفت  قرار  بررسی  مورد    )2005( لین  و  سنگه  وسیله  به  که  دانش  مدیریت  مفهوم شکاف های  براساس 

چهارچوب کلی پیشنهاد شد که در شکل شمارة )2( تشریح شده است. 

شکل شمارة)2( چارچوب مفهومی
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و  بوده  دانش  مدیریت  سیستم  بر  اطالعات  تکنولوژی  اثر  و  نقش  جستجوی  برای  مفهومی  چهارچوب  این 
شکاف های مدیریت دانش را به پنج مورددستهبندی کرده است. به طور کلی می توان گفت شکاف های مدیریتی که 
ممکن است در طول انجام سیستم مدیریت دانش روی دهد را نشان می دهد. این پنج شکاف به شکل زیرتعریف 

می شوند.
شکاف1: شکاف بین دانش مورد نیاز برای ارتقاء موقعیت رقابتی سازمان همانطورکه به وسیله مدیریت عالی درک 

شده است و دانشی که واقعأ برای ارتقاء موقعیت رقابتی آنها مورد نیاز است.
شکاف 2: شکاف بین دانش مورد نیاز برای ارتقاء موقعیت رقابتی سازمان همانطورکه توسط مدیران عالی درک 

شده است و برنامه برای انجام مدیریت دانش. 
شکاف 3: شکاف بین برنامه برای اجرای مدیریت دانش همانطور که توسط مدیریت عالی پیشنهاد شده است و 

پیشرفت اجرای برنامه مدیریت دانش. 
ارتقاء  نیاز برای  از اجرای سیستم مدیریت دانش و دانش مورد  شکاف 4: شکاف بین دانش بدست آمده بعد 

موقعیت رقابتی سازمان.
شکاف 5: شکاف بین دانش مورد نیاز برای ارتقاء موقعیت رقابتی سازمان همانطور که توسط مدیریت عالی درک 
شده است ودانش مورد نیاز برای ارتقاء موقعیت رقابتی سازمان همان طور که توسط دیگر کارکنان درک شده است.

2-9- ایده آفرینی
محصول جدید بدون ایدة محصول جدید پدیدار نمی شود )توبر1 ، 1974؛ کبرگ2  و همکاران، 2003(. اما به 
درستی اینکه چگونه ایده های محصول به طور مؤثری خلق شوند هنوز به عنوان موضوعی بسیار مناسب برای مدیران 
محقق و تجربی باقی مانده است. به فرایندهای خلق دانش سازمانی به عنوان ابزاری برای ترقی دادن تولید ایده های 
محصول جدید توجه می شود. مبحث فوق بر اساس این عقیده است که تولید ایده های جدید بر اساس دانش جدید 

است. )پاپادیوک و چو3 ، 2005؛ داونپورت و پروسک4 ، 1998؛ وودمن5  و همکاران، 1993(.

2-9-1- جدید بودن ایده ی محصول
و  »جدید«  عناصر  شامل  خالقیت  به  جدید  محصوالت  برای  ایده آفرینی  روی  بر  مطالعات  در  عمده  طور  به 
ایده های محصول  بودِن  ، 2003(. جدید  تامسون7  و همکاران، 1996؛  )آمبیل6   تمرکز می شود  بودن  »ارزشمند« 
و  )کبرگ  می شود  تعریف  هستند  موجود  محصوالت  از  متفاوت  و  جدید  محصول  ایده های  که  درجه ای  به عنوان 
همکاران، 2003؛ گلدنبرگ8  و همکاران، 1999(. به همین صورت ایده های کمتر جدید از قبیل ایده های محصول 
از  متفاوت  یا  بیشتر  نهایی  اصالحات  به  مربوط  که  نموی9   ایده-های محصول جدید  نموی)مترقی(.  به طور  جدید 
محصوالت موجود می شود در حالی که ایده های محصول جدید می توانند به عنوان تفاوت بنیادی از محصوالت جاری 
تشریح شوند. در این پژوهش بر ایده های خدمات جدید متمرکز می شویم خدمات جدید به عنوان یکی از پایه های 

اساسی برای رقابت بلند مدت هستند )هندریسون و دارک10 ، 2007(.
-2

9-3- اجتماعی کردن و خلق ایده  های محصول جدید 
اجتماعی کردن به طور مثبتی با تولید ایده های محصول جدید ارتباط دارد. در جهان امروز بعید است که ایده 
های محصول جدید جامع به وسیله شخص واحدی پی ریزی شود. طبق گفته های محققان تعامالت غیر رسمی 
ایده های محصول جدید می  شود)مارتین هاجل و آنجل  به  با زمینه های مختلف  منجر  افراد بخصوص  و رودررو 

6) Amabile
7) Thompson
8) Goldenberget
9) Incrementally new product ideas
10) Henderson and dark
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اسچالز،2008(. اهمیت همگرایی و اجتماعی کردن غیر قابل انکار است. افکار کارکنان با بحث و گفتگو در جایی 
به طور غیر رسمی مبادله می شوند و براساس اعتماد و  شبکه سازی غیر رسمی به عنوان پیش شرط کلیدی ساخته 
می شود. این کار گروه از جرقه های خالق به ایده های جدید هدایت می  شود )مارتین هاجل و آنجل اسچالز،2008(. 

2-9-4- برونی سازی و تولید ایده های محصول جدید 
های محصول جدید  ایده  تولید  و  برونی سازی  بین  معناداری  و  منفی  ارتباط  که  است  آن  از  پژوهشها حاکی 
وجود دارد. اطالع از نیازها و امیال جاری مشتریان برای فهم اینکه چگونه محصوالت باید برای ارضای نیازهای بازار 
اصالح شوند ضروری است. وقتی که نیازهای مشتری از طریق نوشته یا دیالوگ های محدود درخواست می شود و 
به شکل فشرده به پی ریزی کننده محصول تحویل می شود، اطالعات مهم ممکن است گم شوند )مارتین هاجل 
و آنجل اسچالز،2008(. برای مثال مشتریانی که بسیار با وضعیت جاری مأنوس شده اند به فکر پرسیدن برای راه 
حل های جدید نیستند حتی اگرآنها دارای نیازهای واقعی باشند که باید تأکید شوند. آنها محیطی ایجاد می کنند 
که بسیار آشنا شده است. از این رو افراد به وسیله محصوالت از قبل موجود راهنمایی می شوند که ممکن است در 
حال حاضر در بازار موفق باشند و  تمایل را به ماندن در فرمول پیروزی تقویت کنند. ازاین رو نتیجه ایده های با 
ویژگی، بهبود افزایشی است. این قبیل رویکردهای رسمی، برنامه ریزی شده، مانند مصاحبه های رسمی با مودیان 
یا متخصصان، احتماال ًباخلق ایده ها برای اصالحات نموی  محصوالت موجود ارتباط داشته باشد )مارتین هاجل و 

آنجل اسچالز،2008(.

2-9-5- ترکیب و تولید ایده ی محصول جدید 
هندرسون و کالرک )2001( تأکید کردند که ترکیب مجدد مطلق بخش های موجود باید به سوی نوآوری نموی 
هدایت شود)مارتین هاجل و آنجل اسچالز،2008(. تنها ترکیب کردن تکنولوژی های آشنا به شیوه های جدید برای 
تولید ایده های محصول جدید به صورت صحیح، کافی نیست سازمان ها نباید فقط به دانش ترکیبات جدید از اجزاء 
آشنای موجود اکتفا کنند بلکه باید به طور فعال دانش در مورد اجزاء راهکارهایی خلق کنند. هر چند قوة تخیل در 
مجسم  کردن محصول، مورد نیاز است)مارتین هاجل و آنجل اسچالز،2008(، اما بیشتر دانش موجود به جای افراد 
به وسیله اسناد فراهم می شود. هدف خلق ایده های محصول جدید و متفاوت است، فعالیت ترکیب و ترکیب مجدد 
دانش موجود با جمع آوری، ویرایش و دسته بندی آنها به خروجی ایده های جدید مورد انتظار هدایت نخواهد شد 

)مارتین هاجل و آنجل اسچالز،2008(.

2-9-6- درونی کردن و خلق ایده های محصول جدید 
پژوهشگران معتقدند که درونی کردن مانند جذب دانش موجود برای خلق دانش ضمنی جدید، از خلق ایده های 
محصول جدید حمایت می کند. دانش خلق شده با درونی کردن، می تواند همچنین به عنوان دانش اندرونه ای  درک  
شود. که شامل یک تصویر زنده از محصول در استفاده و یک احساس عمیق از تفاوت  های جزئی مشکالت استفاده 
کننده و اینکه چگونه تکنولوژی می تواند این مشکالت را حل کند)مارتین هاجل و آنجل اسچالز،2008(.  دانش 
اندرونه ای زمینه ای غنی در تکنولوژی حرفه ای دارد که به وسیله نوآوران محصول در طول کارهای روزمره شان 
بدست آمده است مانند تجربة گسترده و همچنین آزمایش های که به آنها کمک می کند که راه های که می-توانند 

چیزهای سودمندی برای مشتریان بالقوه خلق کنند را تصور کنند)مارتین هاجل و آنجل اسچالز،2008(.
برای  واقعی  استفاده، توسعة یک درک  به طرف تصورکردن محصول در  با درونی کردن بدعت گذار  محصول 
مشکالتی که محصول جدید می تواند به صورت بالقوه برای مشتریان حل کند، دیدن اینکه چگونه مشتریان ارزش را 
درک می کنند، تصدیق کردن آنچه سلیقه مشتریان است و فرایندهای تصمیم گیری آنها، و فهم چگونگی نیازهای 
معین مشترک از لحاظ تکنولوژی و فرایندهای تولید، می رود. یک درک واقع بینانه از محیط واقعی مشتریان از جنبه 
همة تخصص های وظیفه ای بافت زمین حاصلخیزی است که پدیدآورنده ایده های محصول جدید می باشد. مطالعات 
نشان می دهند که همة مدهای دانش آفرینی دارای روابط معنی داری )مثبت و منفی( با خلق ایده های محصول 
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جدید هستند و فاز خلق ایده منحصراً تحت تسلط و نفوذ فقط یکی از مدهای خلق دانش قرار نمی گیرد. چهارچوب 
مدل نوناکا و تا کوچی در سال 1995 گرایش به این پیشنهاد دارد. نتایج پژوهش بویست1 )2002( نشان داد شدت 
تعامالت گروهی در محیط کار می تواند ایده های جدید در سرافراد مشارکت کننده به راه اندازد )جرقه بزند(. عالوه 
براین دستاوردهای این پژوهش از ادبیات و نتایج مطالعات تجربی که سوال اعتبار رویکردهای رسمی مانند طوفان 

مغزی را برای ایده آفرینی مطرح می کنند ، حمایت می کند )مارتین هاجل و آنجل اسچالز،2008(. 

2-9-7- فاکتورهای ساختاری تیم پی ریزِی محصول جدید برای توانایی تولید
موضوع بحث در این قسمت این است که آیا فاکتورهای ساختاری تیم پی ریزِی محصول جدید از قبیل محل 
فیزیکی مشترک  و ترکیب تیم  در ارتقا قابلیت تولید به عنوان قسمتی از عملکرد پی ریزِی محصول جدید در این 
عصر هماهنگی مجازی همانند گذشته قبل از اینترنت مهم و مناسب بوده است؟ در گذشته خصوصاً در طول دهه 
1980 و اوایل 1990، قبل از مفهوم »هماهنگی مجازی« محققان متغیرهای کلیدی رفتاری و ساختاری را شناسایی 
کردند که می-توانست عملکرد تیم میان وظیفه ای که شامل افرادی از بخشهای وظیفه ای مختلف از قبیل طراحی، 
بازار یابی، تولید، کنترل کیفیت، تدارکات و تحقیق  وتوسعه باشد2  را در پی ریزِی محصول جدید مشخص کند. نزدیکی 
فیزیکی   و تعادل ترکیب ، دومورد از متغیرهای ساختاری بسیار مهم هستند که در ادامه بیشتر به آ نها پرداخته 

می شود. 
دیگر ویژگی تیم های میان وظیفه ای در اثرگذاری بر اثر بخشی فعالیت های پی ریزِی محصول جدید، مکان 
فیزیکی مشترک  اعضاء تیم های میان وظیفه ای است. اگراعضاء تیم های میان وظیفه ای به طور فیزیکی در مکان 
یکسانی مستقر شده باشند تعامل و تسهیم  ایده به واسطه طوفان مغزی در میان اعضاء تیم ارتقاء خواهد یافت. آلن3 
)2001( بیان کرد که جدایی فیزیکی، مشکالت جدایی فرهنگ ها، سخن های نامفهوم و درک تفاوت ها در اعضاء 

وضعیت تیم را بدتر می کند. 
در اینجا دو نوع متفاوت از دانش تعیین می شود که در پروژهای پی ریزِی محصول جدید درگیر هستند، دانش 
فرایند پی ریزِی محصول جدید4  و دانش خاص محصول )شکل شماره )3((. دانش فرایند پی ریزِی محصول جدید 
تخصص های رویه ای در مورد چگونگی اداره فعالیت های مختلف پی ریزِی محصول در تمام مدت استمرار پروژه 
است؛ در حالی که دانش خاص محصول از آگاهی، تکنولوژی، اطالعات و داده تشکیل شده است که به طور ویژه برای 
کامل کردن محصول جدید مورد نیاز است. اگرچه در بعضی سازمان ها دپارتمان مهندسی ایجاد شده و دانش فرایند 
پی ریزِی محصول جدید را فراهم می کند ولی عمدتاً دانش خاص محصول به وسیله تیم های میان وظیفه ای تولید 
می شود که شامل افرادی از حوزه های وظیفه ای مختلف از قبیل طراحی، بازاریابی، تولید، کنترل کیفیت، تدارکات 
و تحقیق و توسعه است. تیم  میان وظیفه ای تیمی پروژه ای است که برای مقصود کامل کردن در خور محصول 
جدید سازماندهی شده است، اعضاء آن از وظیفه های مختلف در سازمان هستند و به محض اینکه پروژه کامل شد 
اعضاء تیم به وظایف اصلی شان بر می گردند. بر عکس دپارتمان مهندسی یک وظیفه ی در جریان است که فرایند 
پی ریزِی محصول جدید را برای هر پروژه پی ریزِی محصول جدید مرتبط با سازمان تسهیل می کند. بر خالف اعضاء 
تیم های میان وظیفه ای، اعضاء پارتمان مهندسی بعد از اتمام هر پروژه پی ریزِی محصولی در نقش ها باقی می مانند.

1) Boisot  
2) Cross-functional team CFT 
3) Allen
4) NPD Process Knowledge 
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1) Qiang Lu and Lincoln Wood
2) Redundant design  

2-10-1- طراحی فرایند
یک درک عمومی و غلط این است که طراحی فرایند در دستیابی به اهداف  واقعی  کردن محصول، از طراحی 
محصول و اجرای فرایند کم اهمیت  تر است. پیسانو و همکاران )1995( نمونه  هایی در مورد مشکالتی که در پی  ریزِی 
فرایند ممکن است روی دهد را بیان کردند: تأخیر در رساندن محصول یا جلوگیری از موفقیت بازرگانی محصول در 
بازار از جمله مشکالتی بود که بعد از اینکه سازمان  ها بخش گسترده  ای از مخارج تحقیق و توسعه را وقف نوآوری در 

محصول کردند، با آن روبرو شدند )کیانگ لو و لینکلن وود1 ، 2006(.

2-10-2- نوآوری  های طراحی فرایند
طرح فرایند برای طرح محصول به این معنی است که طراحان فرایند برای آماده شدن به  منظور مقابله با تغییرات 
طراحی یا تغییرات قریب  الوقوع محصول دست به نوآوری می  زنند. در زیر به مواردی از این  نوآوری  ها اشاره می  کنیم:

2-10-2-1- استفاده از طراحی غیرحساس
کاهش حساسیت طراحی فرایند به تغییرات در طراحی محصوالت طراحان فرآیند همچنین سعی می  کنند طرحی 
بسازند که حساسیت کمی به تغییرات بالقوه محصول داشته باشد. برای مثال به دلیل اینکه تغییر نرم  افزار کم هزینه  تر 
و سریعتر از تغییرات سخت  افزاراست، طراحان به افزایش سهم نرم  افزار برای انجام نیازمندی  های طراحی گرایش دارند.

2-10-2-2- طراحی مازاد یا انعطاف  پذیر2 
یک نمونه از طراحی مازاد یا انعطاف  پذیر ایجاد بیش از یک راهکار برای هر گره کار است. برای مثال وقتی وسایل 

ثابت را طراحی می  کنیم ممکن است سوراخ  های بیشتری را دریل کنیم.

شکل شماره )3(- دانش مورد نیاز پروژهی پیریزِی محصول جدید
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به دلیل وجود سه نقشه مشخص )شامل طراحی فرایند( در فرایند تحقق محصول که دو ارتباط اصلی هستند 
)طرح محصول-طرح فرایند و طرح فرایند-اجرای فرایند( و ازاین  رو دو انتقال اطالعات اصلی )از جزئیات طرح محصول 
به طرح فرایند و از جزئیات طرح فرایند به روش  های اجرای فرایند( و این نیاز به تغییر شکل روابط دوتایی )بین طرح 
و تولید( به روابط سه  تایی بین )طراحی   محصول ، طراحی   فرایند و اجرای فرایند( و نیاز به پاالیش مفهوم طراحی 
برای تولید سنتی است. و ارتباط متقابل بین طراحی محصول و طراحی فرایند برای سریعتر کردن تحقق محصول 

حیاتی است.

2-12- مدل کلی اثرات پیاده  سازی سیستم مدیریت دانش بر فرآیند ارائه خدمات مالیاتی
حال با توجه به ادبیات فوق برآنیم که ارتباط بین سیستم مدیریت دانش و فرآیند ارائه خدمات مالیاتی را تحلیل 
کنیم. با توجه به آنچه که در بخش  های قبلی اشاره شد، فرایند پی  ریزِی خدمات جدید مستلزم فعالیت  های مختلف 
و گسترده  ای است. همچنین تشریح کردیم که چگونه سیستم مدیریت دانش می  تواند این فعالیت  ها را تسهیل کند. 
حال با ارائة   یک مدل جامع شکل شمارة (4) چگونگی اثرگذاری سیستم مدیریت دانش بر فرآیند ارائه خدمات مالیاتی 

را خالصه می  کنیم.

2-13- فرضیه  ها
)سرمایه  های  کاری  فرایندهای  سازمان،  در  ایده  یابی  به  را  مالیاتی  ارائه خدمات  فرآیند  عناصر  پژوهش  این  در 

ساختاری سازمان(، شناخت نیازها و خواسته  های مودیان و خالقیت، تقسیم کرده  ایم.
خالق،  ذهنی  نیازمند  که  است.  مالیاتی  خدمات  ارائه  فرآیند  مراحل  مهمترین  از  یکی  ایده  یابی  اول:  فرضیۀ 
دسترسی گسترده به دانش و تجربه و شناخت نسبت به نیازها و خواسته  های مودیان است. در این پژوهش بررسی 
می  کنیم که چگونه سیستم مدیریت دانش می  تواند نیازمندی  های سازمان برای تسهیل فرایند ایده  یابی را فراهم کند.

فرضیۀ دوم: فرایندهای کاری )سرمایه  های ساختاری سازمان( جزء عناصر حیاتی برای واقعی-کردن ایدة خدمات 
جدید است. بدون فرایندهای کاری مناسب برای واقعی  کردن ایدة خدمات، ایده  آفرینی بیهوده است. این مرحله نیز 
نیازمند روش  های کاری انعطاف  پذیر، کارکنان انعطاف  پذیر، دیدگاه مهندسی نسبت به موضوع و سیستمی برای فراهم 

  کردن و در دسترس قرار دادن به  موقع دانش و تجربیات الزم برای انجام این فعالیت  ها است.
فرضیۀ سوم: شناخت نسبت به نیازها و خواسته  های مودیان )به  عنوان مرکز همة توجهات(، برای منطبق  کردن 
نیازمندی  هاِی مهمی هستند که سیستم مدیریت دانش می  تواند  از  نیز  آنها  نیازها، خواسته  ها و سالئق  با  خدمات 

برآورده کند.
تجهیزکردن  مستلزم  که  است.  نوآورانه  ای  عملکرد  هر  برای  و ضروری  الزم  نیز جزء  فرضیۀ چهارم: خالقیت 

کارکنان به دانش، تجربیات و سایر فعالیت  های مورد نیاز برای تحریک خالقیت است.
امید است سیستم مدیریت دانش قادر باشد این نیازمندی  ها را تأمین کند. در مدل جامع پژوهش شکل شمارة)4( 
روشهای منطقی که سیستم مدیریت دانش می  تواند از طریق آنها این نیازمندی-های دانشی فرآیند ارائه خدمات 
مالیاتی را برآورده   کند، بیان کرده  ایم. در بخش  های بعدی صحت و سقم این فرضیه  ها را از  طریق متدلوژی عنوان 

شده بررسی خواهیم کرد.

2-14- مراحل سیستم مدیریت دانش
2-14-1- خلق و کسب دانش

منظور فرایند خلق دانش داخلی یا کسب آن از منابع خارجی است. ارزش کسب دانش از منابع خارجی به توانایی 
سازمان برای تشخیص ارزش اطالعات جدید خارجی، جذب و به  کارگیری آن برای اهداف تجاری بستگی دارد.  طبق 

این دیدگاه آنچه برای بعضی سازمان  ها  فقط اطالعات است برای دیگر سازمان  ها دانش با ارزش است و بر عکس.
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شکل شماره 4- روشهای منطقی مدیریت دانش برای برآوردن نیازمندیهای دانشی فرآیند ارائه
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2-14-2- انبار کردن و بازیابی دانش 
فرایندهای ساختاردهی دانش و انبار آن که دانش را بیشتر رسمی و قابل دسترسی می کنند.

2-14-3- تهسیم و انتقال دانش
فرایند انتقال، پخش و توزیع دانش به منظور حاضرکردن آن برای کسانی که به آن نیاز دارند.

2-14-4- کاربردهای دانش
به عنوان فرایند ترکیب کردن دانش در تولیدات، خدمات و فعالیت های سازمان برای مشتق کرن ارزش از آن. 

انتقال  و تسهیم، و کاربرد  این مدل سیستم مدیریت دانش را به چهار مرحله خلق  و کسب، ذخیره سازی،  در 
دانش تقسیم کرده ایم. هر یک از این مراحل به مجموعه ای از فعالیت ها تقسیم می شوند. در مدل به مجموعه ای از 

این فعالیت ها اشاره کرده ایم.

3- جامعه و نمونه آماری
ابزار جمع آوری داده در این تحقیق پرسشنامه است که با استفاده از ادبیات موضوع طراحی شده است. پایایی 
پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ انجام شد که پایایی باالی پرسشنامه را نشان داد و روایی پرسشنامه نیز هم 

از طریق اعتبار محتوایی و هم از طریق آزمون اعتبار عاملی مورد تأیید قرارگرفت.
جامعه موردنظر در پژوهش حاضر اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران است، حجم نمونه با استفاده  از روش برآورد 
حجم نمونه کوکران 120 پرسشنامه تعیین شده است و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش 120 پرسشنامه به 
 طور قضاوتی و نه تصادفی در بین کارکنان توزیع شد. از این تعداد 80 پرسشنامه برگشت داده شد که 59 پرسشنامه 

معتبر بود و مبنای انجام محاسبات آماری قرار گرفتند.

4- آزمون فرضیه ها
برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های توزیع دوجمله ای )باینومیال(، آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شد.

از آزمون باینومیال برای سنجش اثرات سیستم مدیریت دانش بر عناصر فرآیند ارائه خدمات مالیاتی ) ایده یابی، 
فرآیندهای کاری )سرمایه های ساختاری سازمان(، شناخت نیازها وخواسته های مودیان و خالقیت در سازمان( استفاده 

شده است، که فرضیه ها ی پژوهش را تشکیل می دهند و از همة آنها در سطح اطمینان 95درصد حمایت شد.

Binomial Test جدول )1(
Cate-
gory

N Ob-
 serve d

.Prop

 Tedt
Prop

Asymp. Sig. (2- tailed(

پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت 
دانــش در ســازمان باعــث ایــده 
ــد. ــد ش ــازمان خواه ــی در س آفرین

Group 1 3=< 4 07. 50. (a(000.
Group 2 3> 55 93.

Total 59 1.00

a Based on Z Approximation
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Binomial Test جدول )2(
Category N Ob-

 serve d
.Prop

 Tedt
Prop

Asymp. Sig. (2- tailed(

پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت 
ــعه  ــث توس ــث باع ــش باع دان
کاری  فرآیندهــای  بهبــود  و 

ــد. ــد ش ــازمان خواه س

Group 1 3=< 3 .05 50. (a(000.
Group 2 3> 56 .95

Total 59 1.00

a Based on Z Approximation

Binomial Test جدول )3(
Category N Ob-

 serve d
.Prop

 Tedt
Prop

Asymp. Sig. (2- tailed(

پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت 
دانــش باعــث شــناخت نیازهای 

مودیــان خواهــد شــد.

Group 1 3=< 4 .07 50. (a(000.
Group 2 3> 55 .93

Total 59 1.00

a Based on Z Approximation

Binomial Test جدول )4(
Category N Ob-

 serve d
.Prop

 Tedt
Prop

Asymp. Sig. (2- tailed(

پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت 
ــود خالقیــت  دانــش باعــث بهب

در ســازمان خواهــد شــد.

Group 1 3=< 5 .08 50. (a(000.
Group 2 3> 54 .92

Total 59 1.00

a Based on Z Approximation

Binomial Test جدول )5(
Category N Ob-

 serve d
.Prop

 Tedt
Prop

Asymp. Sig. (2- tailed(

پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت 
ــود  دانــش باعــث توســعه و بهب
ــی  ــات مالیات ــه خدم ــد ارائ فرآین

خواهــد شــد.

Group 1 3=< 5 .08 50. (a(000.
Group 2 3> 54 .92

Total 59 1.00

a Based on Z Approximation
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 از آزمون رتبه ای فریدمن برای رتبه بندی مراحل سیستم مدیریت دانش در مورد  میزان اثرگذاری بر ایده یابی، 
فرآیندهای کاری )سرمایه های ساختاری سازمان(، شناخت نیازها وخواسته های مودیان و خالقیت در سازمان استفاده 

شده است، که شامل چهار آزمون زیر است:
آزمون رتبه بندی مراحل سیستم مدیریت دانش از لحاظ تأثیرگذاری بر ایده یابی: که نتایج نشان می دهند خلق و 

کسب دانش باالترین رتبه را در اثرگذاری بر ایده یابی دارد و ذخیره سازی کمترین رتبه را دارد. 
آزمون رتبه بندی مراحل سیستم مدیریت دانش از لحاظ تأثیرگذاری بر فرآیندهای کاری )سرمایه-های ساختاری 
سازمان(: که نتایج نشان می دهند که خلق و کسب دانش باالترین رتبه را در اثرگذاری بر فرآیندهای کاری )سرمایه های 

ساختاری سازمان( دارد و ذخیره سازی کمترین رتبه را دارد.
آزمون رتبه بندی مراحل سیستم مدیریت دانش از لحاظ تأثیرگذاری بر شناخت نیازها و خواسته-های مودیان: 
نتایج نشان می دهند، که خلق و کسب دانش باالترین رتبه و کاربرد دانش کمترین رتبه را در اثرگذاری بر شناخت 

نیازها و خواسته های مودیان دارد.
آزمون رتبه بندی مراحل سیستم مدیریت دانش از لحاظ تأثیرگذاری بر خالقیت در سازمان: نتایج نشان می دهد 
که خلق و کسب دانش باالترین رتبه را در اثرگذاری بر خالقیت در سازمان دارد و ذخیره سازی کمترین رتبه را دارد.

5- بحث و نتیجه گیری
مدل پیشنهادی مراحل چرخه دانش را با فرایند های ارائه خدمات در سازمان  امور مالیاتی مرتبط می کند. و فرض 
می کند که دانش و تکنولوژی  پیشاپیش قابلیت های فرایند ها را برای دسترسی به نیازهای خاص سازمان و مودیان 
ارتقاء می دهد. ارزشیابی این نیازها به نوآوری در خدمات و فرایند ها هدایت می شود. ارزش آفرینی دانش مستلزم انواع 

مختلف رودرویی های  بین سازمان و محیط است.
 ما معتقدیم که جریان مدور دانش در داخل مدل بین سیستم مدیریت دانش و فرایند ارائه خدمات مالیاتی، 
به واسطه مدهای دانش آفرینی)اجتمایی کردن، درونی کردن، ترکیب، و برونی کردن( باعث هم افزایی)سینرژی( دانش 
موجود می شود. و خود مهمترین منبع خلق دانش جدید و اندرونه ای است. هرگاه دانش موجود در سیستم مدیریت 
دانش در هر کدام از فرایند های ارائه خدمات مالیاتی به کار گرفته شود به واسطه مدهای دانش آفرینی ذکر شده باعث 
تکامل دانش موجود و خلق دانش جدید می شود. که باعث غنی تر شدن سیستم مدیریت دانش می شود. مثال وقتی 
ما قبال از طریق شبکة مهارت های تخصصی با سازمان بیرونی دانشی به دست  آورده ایم و این دانش از طریق سیستم 
مدیریت دانش به فرایندهاِی کاری یا یکی دیگر از مراحل فرایند ارائه خدمات مالیاتی تزریق شود؛ این اوال باعث تکامل 
دانش تزریق شده به فرایند و عملیاتی و درونی  شدن آن می-شود. و دومأ باعث خلق دانش جدید از طریق هم افزایی 
ناشی از تشریک مساعی این دانش)عامل شتاب دهنده، کاتالیزور( در فرایندهای ارائه خدمات مالیاتی می شود. این 
دانش تکامل یافته و جدید دوباره از طریق سیستم بازخور به سیستم مدیریت دانش تزریق می شود. و این یادگیرنده 

و پویا بودن این مدل را اثبات می کند.
در واقع جریان دانش در داخل سیستم مدیریت دانش را به شاه لوله ای تشبیه می کنیم که در سراسر سیستم 
جریان دارد و از هر نقطه آن می توان انشعابی به فرایندهای ارائه خدمات مالیاتی وصل کرد. این جریان آب)دانش( پس 
از عبور از فرایندهای پی ریزِی محصول جدید دوباره با جریان بیشتری از طریق سیستم بازخور به سیستم مدیریت 

دانش باز می گردد. در واقع این مدل می تواند همة مدهای دانش آفرینی نوناکا را در خود داشته باشد.
به کار گیری دانش موجود در ایده یابی و فرآیندهای کاری و دیگر فعالیت های فرآیند ارائه خدمات مالیاتی باعث 
درونی  شدن دانش و آفرینش دانش جدید به واسطة مدهای دانش آفرینی و در نتیجة  و بسط دانش موجود، می شود. 
انتقال و تسهیم دانش به واسطه اجتماعی کردن و افزایش خالقیت باعث خلق وکسب دانش جدید می شود. و همچنین 
ذخیره سازی دانش با فراهم کردن امکان انتقال و تسهیم دانش در زمان های مختلف همبستگی باالیی با  ایده یابی دارد؛  
به دلیل آنکه ایده یابی فرایندی است که با دقت در حجم گسترده دانش و اطالعات درمسیر و خالف مسیر، در مورد 
نیازها و خواسته های مودیان و غیره ...، خلق می شود)طوفان مغزی(، تسهیم و انتقال دانش با اهرم ذخیره سازی دانش 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

904  

)به دلیل حجم زیاد اطالعات و دانش و غیرپیچیده بودن آنها( می توانند دو جزء الزم و ملزوم حیاتی در فرایند ایده یابی 
باشند. ولی در مورد فرآیندهای کاری به دلیل تخصصی و پیچیده بودن و گسترة  کمتر دانش مربوطه، شاید به کاربردن 
با فرایند های کاری، و خلق وکسب دانش در طول فرایند،  موفق تراز ذخیره سازی  دانش از طریق آمیخته کردن آن 
باشد. نتایج همچنین مشخص کرد که کاربرد دانش در اثرگذاری بر ایده یابی، فرآیندهای کاری و خالقیت بیشترین 
همبستگی را با خلق وکسب دانش دارد، این نشان می دهد که به کاربردن دانش موجود در فرایند های کسب وکاری 
می تواند هر چهار مد دانش آفرینی نوناکا یعنی اجتماعی کردن، درونی-کردن، برونی کردن و ترکیب را موجب شود. 
در واقع می  تواند مارپیچ دانش نوناکا را شکل دهد. به-کاربردن دانش برای اثرگذاری بر شناخت نیازها و خواسته های 
مودیان، بیشترین همبستگی را با انتقال و تسهیم دانش دارد، که گواه اهمیت انتقال و تسهیم دانش در کاربردی کردن 
دانش مربوط به مودیان است. اما به طورکلی در هر چهار مورد ذخیره سازی همبستگی نسبتأ کمتری با کاربرد دانش 
دارد، یعنی احتماال به کارگرفتن دانش ذخیره شده نسبت به دانش موجود در فرایندها مشکل تر است. اگر انتظار داشته 
باشیم که کارگران دانشی سر وقت تجربیات و مطالب ذخیره شده داخل مخازن دانشی را در وقت اضافی بخوانند و 
یادگیریشان را در سرفرصت انتشار دهند، خیلی غیر واقعی به نطر می رسد. ازاین رو فرایندهای  مدیریت دانش باید در 
فرایندهای کسب وکاری آمیخته شوند، قدم مهم دیگر ساختن ارتباط واضح بین سیستم مدیریت دانش و فرایند های 

کاری دانشی است که برای پشتیبانی آن طراحی شده است.

6- پیشنهادات
با توجه به ارتباط مثبت و معنی دار بین سیستم مدیریت دانش و ایده یابی، فرایندهای کاری، شناخت نیازها   )1
و خواسته ها و خالقیت در سازمان، توصیه می شود مدیران به سمت گسترش پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در 

سازمان حرکت کنند.
با توجه به اهمیت جریان های اطالعاتی و دانشی در مسیر و خالف مسیر در ایده یابی توصیه می شود به   )2

همه ی سواالت و راهکارهای افراد اهمیت داده شود.
سازماندهی شوراهای بعداز کار و نهادینه کردن فرهنگ مشاوره با توجه به اهمیت آن در پرورش خالقیت   )3

و ایده یابی در کارکنان توصیه می شود.
منعطف کردن فرآیندهای کاری و تأکید بیشتر بر سرمایه گذاری نرم افزاری تا سرمایه-گذاری سخت افزلری   )4

برای کاهش هزینه های تعویض و چابکی در مقابل تغییرات، توصیه می شود.
به کارگیری سیستم پاداش مشترک برای توسعه ی تسهیم دانش توصیه می شود.  )5

ایجاد تیم های میان وظیفه ای برای بخش های مختلف و متعادل کردن ترکیب آن ها بسته به وظایفی که باید   )6
انجام دهند، توصیه می شود.

معیار ارزشیابی عملکرد مناسب برای ارزشیابی کارهای کارکنان دانشی توصیه می شود.  )7
منعطف کردن چهارچوب ها، ساختارها و اهداف و فراهم کردن امکانات پیشرفته برای همه، توصیه می شود.  )8

با توجه به پر مخاطره بودن فرآیند ارائه خدمات مالیاتی، توصیه می شود که فرهنگ سازمانی ایجاد شود که   )9
از تغییر، ریسک پذیری و تحمل شکست حمایت کند.

مهندسی مجدد زیرساختارها و فرآیندهای کاری، فرهنگی و سازمانی که موانعی برای جذب و به کارگیری   )10
دانش به وجود می آورند.

ایجاد اتاق فکر و دکه های اطالعاتی برای افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان توصیه می شود.  )11
ارتباط برقرار کردن با دانشگاه ها و پایگاه های دانشی و هدفمند کردن این ارتباطات توصیه می شود.  )12

ایجاد پروژه های تحقیق و توسعه ی مشترک با دیگر سازمانها برای تسهیل فرآیند ارائه خدمات مالیاتی، با   )13
توجه به حمایت نتایج پژوهش توصیه می شود.

اتخاذ تدابیری برای ایمنی دانش سازمان  )14
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تاثیر اجزاء مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم 
بر هزینه های مصرفی خصوصی درایران 1357-1396

مهران منتظری2کبر خدابخشی1

                                      akbarkh2006@gmail.com  -)1( استادیار اقتصاد،دانشگاه بوعلی سینا همدان )نویسنده مسئول
                                      montazeri.m69@gmail.com -2( دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد،دانشگاه سمنان

چکیده
مالیات یک منبع درآمدی بسیار مهم برای تامین مخارج دولتها است. درآمدهای ناچیز مالیاتی در کنار درآمدهای 
نفتی بخشی از مخارج دولت را در اقتصاد ایران تامین می کند. با توجه به تالش دولت جهت کاهش وابستگی به 
درآمدهای نفتی طی سالهای اخیر، اهمیت و ضرورت اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی گسترش یافته است. افزایش 
هر یک از انواع مالیات ها باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می گردد، اما اثرات متفاوتی بر متغیرهای کالن اقتصادی 
خواهد داشت. یکی از متغیرهای مهم و تاثیر پذیر از درآمدهای  مالیاتی، هزینه های مصرفی خصوصی است. براین 
اساس در مطالعه حاضر تاثیر هر یک از اجزاء مالیات های مستقیم و غیرمستقیم برهزینه های مصرفی خصوصی در 
ایران طی سال های 1396- 1357 با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های گسترده بررسی گردیده 
است. نتایج نشان داد که همه اجزاء مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به جز مالیات بردرآمد و مالیات بر کاال و 
خدمات رابطه منفی و معنی داری بر هزینه مصرفی خصوصی دارند و کاهش آنها موجب افزایش هزینه های مصرفی 
خصوصی می شوند. البته نتایج بلندمدت رابطه مثبت مالیات بر کاال و خدمات بر هزینه مصرف خصوصی را تایید ولی 

معناداری آن را تایید نمی کند.

واژه های کلیدی: مالیات های مستقیم ،مالیات های غیرمستقیم ، هزینه های مصرفی خصوصی
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1-.مقدمه
     مصرف یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده تقاضای کل را شامل می شود که معموال در اکثر کشورها سهم 
مهمی از درآمد ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد.یکی از عوامل موثر برمصرف، مالیات است که برحسب 
پایه می تواند برمصرف بخش خصوصی اثرات متفاوتی داشته باشد. شدت اثرگذاری مالیات برمصرف بخش خصوصی 
نیز به نوع مالیات وضع شده)مالیات برمصرف، مالیات بر فروش، مالیات برسود و مالیات بردرآمد( و دیگرمالیات ها 
بستگی دارد. ازآنجایی که هرکدام از انواع مالیات ها، درآمدبخشی از جامعه را هدف قرارداده است و باتوجه به تفاوت 
میل نهایی به مصرف در بین بخش های مختلف جامعه، انواع مالیات ها آثار متفاوتی بر مصرف خصوصی جامعه می 
توانند داشته باشند که شناسایی آن می توانند کمک شایانی به سیاست گذاران مالیاتی کشور در افزایش کارایی انواع 
مالیات ها نماید. نظام مالیاتی ایران در چنددهه اخیر دچار تغییر و تحوالت اساسی شده است. این تحوالت در هر 
دو بخش نرخ های مالیاتی و تغییر در پایه های مالیاتی صورت پذیرفته است. یکی از رویکردهای اصالحی در قانون 
مالیات های ایران،معرفی پایه مالیاتی جدید و کاهش بار مالیاتی با استفاده از دو روش کاستن نرخ های مالیاتی و 

افزایش پایه مالیاتی بوده است)توتونچی ملکی و حقیقت،1393(. 
     نظام مالیاتی از دو دیدگاه کالن و خرد اقتصادی ابزارهای اصلی سیاست گذاری های دولتی برای مدیریت 
اقتصاد تلقی می شود.درواقع از دیدگاه کالن،اگر دولت بخواهد تقاضای کل را کاهش دهد مالیات برمصرف و یا مالیات 
بردرآمد را افزایش می دهد و همچنین می تواند در برخی بخش هایی که امکان داللی و واسطه گری وجود دارد از این 
ابزار برای کنترل قیمت و سفته بازی استفاده کند.اگر از دیدگاه خرد به نظام مالیاتی نگاه کنیم،مالیات دارای دو اثر 
تخصیص و توزیع می باشد،در واقع دولت از طریق استفاده از آن نه تنها در تخصیص منابع و توزیع درآمد اثر می گذارد 
بلکه برمتغیرهای کالن اقتصادی نیز اثرات بسیار عمده و باثباتی به همراه خواهد داشت)پژویان و اسکندری،1393(. 
بنابراین دولت با توجه به سیاست های مالی و وضع مالیات بر هزینه های بخش مصرفی دولتی و خصوصی اثرگذار 
است، هر چند شاخص مصرف دولتی ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای نفتی دارد اما با این حال در شکل های گوناگون 
موجب تاثیرگذاری بر تقاضا در بخش خصوصی نیز می شود. هزینه نهایی بخش خصوصی نشانه ای از رشد قدرت 
خرید و میل نهایی به مصرف دارد. لذا دولت باید در تعیین، سیاست مالیاتی در بخش هزینه های مصرفی خصوصی 
بسیار بااحتیاط عمل نماید. زیراکه در شرایط عادی با افزایش درآمد، مصرف نیز افزایش می یابد و با گسترش طیف 
مصرف کاالها و خدمات بر میزان رفاه افزوده می شود و منجر به افزایش تقاضا و تحرک اقتصاد می گردد.  باتوجه به 
اینکه مالیاتها از طریق بر اقتصاد اثر گذارند؛ از یک سو منابع درامدی دولت را تامین می کند و از طرفی دیگر باعث 
کاهش درآمد قابل تصرف افراد شده و هزینه مصرف خصوصی را کاهش می دهد. یکی از اهداف این تحقیق این است 
که نشان دهیم که هر یک از انواع مالیاتها تاثیر و سهم متفاوت و نابرابری بر هزینه مصرف خصوصی دارد. لذادراین 
تحقیق به بررسی اثر گذاری انواع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و اجزاء آنها  بر هزینه مصرف خصوصی در ایران 
در طی سال های 57-96 می پردازد. برای این منظور پس از ارائه مقدمه، به بررسی مبانی نظری وتجربی و در ادامه  

برآورد مدل و یافته های تحقیق ودرنهایت جمع بندی مباحث صورت گرفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2. ادبیات تحقیق و چارچوب نظری
2-1. نقش مالیات در اقتصاد

     مالیات،گرفتن بخشی از پایه مالیاتی شامل درآمد افراد و موسسات، یا بخشی ازتولید و یا بخشی از ثروت و 
دارایی آن هاست که برای تحقق اهداف متفاوتی توسط دولت اخذ می شود. از مهمترین اهداف اصلی مالیات، تامین 
مالی هزینه های دولت است بطوریکه میتوان گفت اقتصادی ترین ابزار تامین مالی هزینه های دولتها مالیات است و 
برای اقتصاد ایران نیز عمده ترین منبع تامین هزینه های دولت  بعد از درآمدهای نفتی مالیات خواهد بود. به همین 
دلیل معموال« مالیات سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشورها را شامل می شود. مالیات عالوه برهدف تامین 
درآمد به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی و یا کاستن از دامنه نوسانات فعالیت های اقتصادی نیز به کار می رود. 
از سوی دیگر ابزار مالیات هم چنین برای کاستن از فاصله طبقاتی و ایجاد نوعی توزیع عادالنه در درامدها و ثروت ها 
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تلقی می شود.در کنار این آثار، دولت ها می توانند مالیات را به عنوان راهنما یا محرکی برای تخصیص منابع در نظر 
بگیرند واز طریق بستن مالیات سنگین بر کاالهای خاص، منابع مصرف شده در تولید آن ها را برای دیگر کاربردها 

آزاد می سازند)دادگر،1380(. 
     بخش های خصوصی و دولتی مهمترین بخش های اقتصادی هستند که در سطح خرد و کالن فعالیت های 
اقتصادی را شکل می دهند. عمده ترین اختالف این دو بخش در اهداف و تصمیم گیری آنها می باشد. هدف بخش 
خصوصی از فعالیت های اقتصادی ناشی از تولید و مصرف، حداکثرسازی سود و نفع یا مطلوبیت شخصی می باشد. 
از مهمترین منابع تامین  تاثیر گذارمی باشد. مالیات  ابزارهایی است که بر مصارف بخش خصوصی  مالیات ازجمله 
مالی دولت است و سیاست های مالیاتی نیز یکی از موثرترین خط مشی ها در بخش عمومی هستند)روسن ، 2005(. 
مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد می باشد که به هدف پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی 
در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم های اداری و اجرایی 
دولت وصول می شود. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش حیاتی در روند توسعه کشور دارد. مالیات به 
عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق اثرگذاری بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در 
سیاست گذاری های کلی کشور نقش ایفا نموده و با برنامه ریزی و تدوین نظام مالیاتی مناسب بر چگونگی دستیابی 
به هدف های توسعه ای اثرگذار باشد)رضاقلی زاده و آقایی،1394(. در واقع مالیات مهم ترین ابزار سیاست مالی دولت 
می باشد که می توان از طریق آن روند رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشید و یکی از باثبات ترین منابع درآمدی 
دولت ها را حفظ کرد. برای این منظور در سند چشم انداز برنامه چهارم و سیاست های کلی برنامه پنجم، تامین 
مخارج دولت از طریق مالیات ها و در نتیجه سهم بیشتر مالیات در تامین هزینه های جاری دولت مورد توجه بوده 
است)عرب مازار و دهقانی،1388(. بنابراین باتوجه به اینکه بخش خصوصی به صورت انفرادی)سطح خرد( و بخش 
دولتی)سطح کالن(به فعالیت دراقتصاد می پردازند، لذا بخش خصوصی می تواند تحت تاثیرسیاست های اقتصادی 
دولت قراربگیرد. تاثیربخش خصوصی بر بخش دولتی ازطریق واکنش های اقتصادی کمترصورت می گیرد،اما زمانی 
که تصمیمات بخش خصوصی به صورت یک تصمیم کل آشکارشود بخش دولتی تحت تاثیرآن قرارخواهدگرفت که 
این تصمیمات هرچند برخاسته ازمسائل اقتصادی است اما از طریق متغیرهای اقتصادی نمایان نمی شود بلکه از راه 
های سیاسی متبلور می گردد)پورمقیم،1377(. مصرف بخش خصوصی به عنوان مهم ترین جزء از اجزای تقاضای کل 
می تواند تحت تاثیر متغیرهای همچون مالیات، نرخ بهره، سطح عمومی قیمت ها وهزینه های دولتی قرار بگیرد که 

همگی متاثر از سیاست های کالن اقتصادی دولت می باشند)اشرفی پور،1392(.

منبع:یافته های پژوهش

نمودار)1(. درآمدکل مالیاتی در بازه1396-1357
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در نظام مالیاتی ایران، درآمدهای مالیاتی شامل دو نوع مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم می باشد. 
مالیات های مستقیم از دو پایه اصلی مالیات بر درآمد)مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی( و مالیات بر 
ثروت تشکیل شده است. مالیات های غیر مستقیم نیز که پایه مالیات بر مصرف را تشکیل داده است، شامل مالیات بر 

واردات و مالیات بر ارزش افزوده می باشند که در ذیل به توضیح و بیان وجه تمایزآنها پرداخته می شود:

2-2. مالیات های مستقیم
2-2-1. مالیات بردرآمد

     کاهش میزان مالیات بر درآمد از طریق درآمد و اثرات جایگزینی بر رفتار افراد و شرکت ها تاثیر می گذارد. 
اثرات مثبت کاهش نرخ مالیات به اندازه اقتصاد بستگی دارد. نرخ های مالیات پایین تر پاداش پس از کسر مالیات را 
به کار، صرفه جویی وسرمایه گذاری را در پی دارد و این پاداش های پس کسر از مالیات در سطوح باالتر باعث تالش 
برای کاربیشتر ، صرفه جویی و سرمایه گذاری از طریق اثرات جایگزینی می شود. این موضوع که اثر کاهش مالیات 
بر اندازه اقتصاد  بستگی دارد، اثر مثبت دیگری همچون کاهش نرخ خالص ارزش مالیات موجود و ایجاد یک تغییر 
کارایی در ترکیب فعالیت اقتصادی  )حتی سطح پایدار فعالیت اقتصادی( دربخش هایی که در حال حاضر به دور از 
مالیات هستند، مانند بهداشت و سالمت را کاهش می دهد. از سوی دیگر کاهش نرخ خالص مالیات ممکن است درآمد 
مثبت یا فزونی ثروت را فراهم کند و نیاز به کار را کاهش داده و منجر به پس انداز و سرمایه گذاری گردد. کاهش 
نرخ مالیات بر درآمد ، اثراتی همچون  افزایش بازدهی نهایی کار - افزایش عرضه نیروی کار از طریق اثر جایگزینی 
وارزش یارانه های مالیاتی موجود را کاهش می دهد و باعث تغییرترکیب فعالیت اقتصادی می شود. همچنین پس از 
کسر مالیات، درآمد خانوار در هر سطح عرضه نیروی کارافزایش پیدامی کند،که به نوبه خود، عرضه نیروی کار را از 
طریق اثر درآمد کاهش می دهد. و اثرات مشابه دیگری نیز بر صرفه جویی ،پس انداز و سایر فعالیت ها را شامل می 

شود)گاله و سامویچ ، 2014(.

2-2-2. مالیات بر شرکت ها
     در دنیای صنعتی حاضر وجود هزاران شرکت تولیدی می تواند پایه مالیاتی مناسبی برای تامین هزینه ها و 
مخارج دولتها بشمار آید.  این موضوع باعث افزایش اهمیت مالیات برسود شرکت ها شده است. درکشورهای صنعتی 
که تشکیل سرمایه که عمدتا باید به وسیله بخش خصوصی انجام گیرد، مالیات برشرکت ها بدلیل انگیزه در سرمایه 
گذاری اثرگذار است. مالیات بر سود  شرکت ها با کاهش سودی که نصیب شرکت می کند بر میزان مخاطره ای که 
واحد تولیدی حاضر به پذیرش آن است نیز اثرگذار بوده و همچنین حجم پس انداز و عرضه منابع قابل سرمایه گذاری 
نیز تحت تاثیر مالیات بر سود شرکت ها قرار می گیرد)تقوی،1370(. صورت عمده مالیات برسود، در مورد شرکت ها 
است و در اکثر کشورهای جهان مالیات بر شرکت ها بخش زیادی از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهد. با افزایش 
روز افزون تجارت در ابعاد بنگاه های تولیدی و پیشرفت حرکت صنعتی شدن، بدلیل نیاز به حجم بسیار زیاد سرمایه 
گذاری و افزایش ریسک در فعالیت های تولیدی، بنگاه های اقتصادی در قالب شکل قانونی شرکت ها به فعالیت می 
پردازند. از نظر گروهی از اقتصاددانان مالیات برسود شرکت ها به این دلیل باید صورت گیرد که تاسیس شرکتها یکی 
از راه هایی است که موجبات مالیکت بر دارایی ها را برای صاحبان این شرکتها فراهم می کند. لذا مالیات بر درامد 
شرکت ها مانند مالیات بر درآمد صاحبان شرکت ها یا عوامل آن است، اگرعوامل تولید از بخش شرکت ها بتوانند 
جابجا شوند مالیات به کل اقتصاد منتقل می شود. بنابراین مالیات برشرکت ها برسطح تولید و سرمایه گذاری اثرگذار 
است و در مجموع مالیات برشرکت ها بر جریان حقیقی شرکت یعنی بر سرمایه گذاری تاثیر می گذارد.ازدیدگاه نظری 

سرمایه گذاری تا زمانی ادامه دارد و انجام می شود که:
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باشد که درآن                 تولید نهایی سرمایه،vmpk تولید نهایی سرمایه، p نرخ تنزیل، y نرخ استهالک 
اقتصادی. حال چنانچه مالیات بر سرمایه برقرار باشد، خواهیم داشت:

مشخص است با فرض ثابت بودن p ،r ،     ،y و با مقایسه معاددالت )1( و )2( نمایان می شود، با ورود مالیات، 
میزان سرمایه گذاری تحت تاثیرقرار می گیرد.

2-2-3. مالیات بر ثروت
     میزان مالیات بر ثروت در ایران طی سالیان متمادی رشد قابل مالحظه ای نداشته است. با اینحال این نوع 
مالیات و مالیاتهایی که در زمره مالیات بر ثروت بحساب می آیند به عنوان یکی از منابع درآمدی مورد انتظار دولت 
بوده و در برنامه ریزی و سیاستهای مالیاتی و اصالحات ساختار مالیاتی دولت بدنبال افزایش درآمدهای حاصل از 
این نوع مالیاتها بوده است. مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی، مالیات نقل و انتقال سهام،مالیات نقل و 
انتقال امالک، حق تمبر و اوراق بهادار در زیرمجموعه این مالیات در ایران جای می گیرند. براساس عملکرد درآمدهای 
مالیاتی دولت که در نماگرهای بانک مرکزی منتشر گردید، مالیاتهای اخذ شده از افراد طی چند سال اخیر نشان 
دهنده رشد فوق العاده مالیات بر ثروت در ایران است. برای مثال  در نیمه نخست سال جاری)1397( بالغ بر 1740 
میلیارد تومان مالیات بر ثروت اخذ گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال 1396 به میزان 33.7 درصد رشد 
داشته است.  مصوب 6 ماهه مالیات بر ثروت در بودجه سال 97 ، 1780 میلیارد تومان بوده و مصوب کل امسال 
انتقال سرقفلی 480  3490 میلیارد تومان است. مالیات بر ثروت در این مدت 220 میلیارد تومان، مالیات نقل و 
میلیارد تومان، مالیات نقل و انتقال سهام 400 میلیارد تومان، مالیات نقل و انتقاالت امالک 400 میلیارد تومان و 
مالیات حق تمبر و اوراق بهادار 220 میلیارد تومان وصول شده است که به ترتیب با رشد 7.3، 39.3، 39.6، 48، 

23.1 روبرو بودند. 

2-3. مالیات های غیرمستقیم
2-3-1. مالیات برواردات

      مالیات بر واردات یکی از اقالم مهم درآمدهای مالیاتی کشورها است، دالیلی که اخذ مالیات بر واردات را 
به عنوان مهم ترین درآمدهای مالیاتی کشورها محسوب می نمایند عبارت اند از: کسب درآمد برای دولت، جلوگیری از 

ورود کاالهای غیرضروری و تجملی، حمایت از محصوالت داخلی کشورها و مسائل اداری و اجرائی.
صاحب نظران معتقد هستند که کشورهائی که از طریق اعمال سیاست های جایگزینی واردات به مرحله صنعتی 
به کار گرفته اند. وضع حقوق گمرکی  به عنوان تشویق محصوالت داخلی  را  واردات  بر  مالیات  غالباً  شدن رسیده اند، 
سنگین بر کاالهای تجملی و غیرضروری در حقیقت به اجرای عدالت و اصل توان پرداخت مالیات دهندگان توجه 
به سزائی داشته است و از طرفي به عنوان کسب درآمد برای دولت محسوب می گردد و مقبولیت این نوع از مالیات، 

سهولت اجرای آن نسبت به سایر اقالم مالیاتی می باشد.

2-3-2. مالیات برکاال وخدمات
     مالیات برکاالها وخدمات درکشورهای درحال توسعه مشتمل برتغییرپایه مالیاتی از پایه محدود تجارت بین 
الملل بعالوه تولیدات محدودداخلی به پایه وسیع مصرف داخلی است.این تغییر،داللت براین دارد که باید از وسیع 
ترین دامنه ممکن ازکاالهایی که درداخل مصرف می شوند،چه تولیدات داخلی و چه وارداتی مالیات گرفت ومالیات 
مازار  گردد)عرب  نزدیک  فروشی  خرده  مرحله  به  دهد  می  امکان  اجرایی  های  محدودیت  که  تاحدی  باید  گیری 

وباجالن،1387(.
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نمودار)2(. روند اجزا مالیاتی در بازه1396-1357

2-4. هزینه های مصرف خصوصی
در نظام حساب های ملی مبتنی بر روش هزینه ها، مصرف بخش خصوصی یکی از اجزای اصلی محاسبه تولید 
ناخالص داخلی و درآمد ملی است. مطابق نسخه 1993 نظام حسابهای ملی، هزینه های مصرفی خانوارها شامل هزینه 
های خانوارهای مقیم بابت مصرف کاالها و خدمات بوده و هزینه های مربوط به دارایی های ثابت )نظیر مستغالت ( 
و اشیاء قیمتی را در بر نمی گیرد. مطابق سند مذکور، هزینه خانوار بابت اجاره امالک و مستغالت مسکونی، هزینه 
مصرفی نهایی تلقی می گردد. هم چنین ارزش احتسابی خدمات مستغالت مسکونی تحت اختیار مالک، به عنوان 
هزینه مصرفی نهایی وی ثبت می گردد)امامقلی پور و عاقلی،1390(. در شرایط عادی با افزایش درآمد، مصرف نیز 
افزایش می یابد و با گسترش طیف مصرف کاالها و خدمات بر میزان رفاه افزوده می شود. اما در شرایط رکود و تقلیل 
درآمدهای حقیقی، مصرف به طور معکوس تحت تاثیر قرار می گیرد؛ اما به دلیل چسبندگی مصرف لزوما« به سطح 
قبلی خود برنمی گردد. به بیان دیگر میزان کاهش مصرف کمتر از کاهش قدرت خرید واقعی است. همچنین انتظارات 
از وقایع اقتصادی آینده، عدم اطمینان شغلی، بُعد خانوار، ساختار سنتی، تقلید رفتار و عادات مصرفی از عوامل موثر بر 
مصرف بخش خصوصی محسوب می شوند. پشتوانه مالی قوی که تحت عنوان ثروت یا دارایی حقیقی می توان از آن نام 
برد در کنار متغیرهای دیگری چون درآمد و درآمد قابل تصرف بر رفتار مصرفی در بخش خصوصی اثر تعیین کننده 
دارد. هرفرد در هرسن و شرایط اجتماعی یک مصرف کننده است پس می توان گفت که مصرف از مهمترین شاخص 
های اقتصادی است. عوامل مختلفی برمیزان و نوع مصرف اثرگذارهستند از جمله درآمد، دسترسی خانوارها و سلیقه 
از عواملی هستند که تنوع ومیزان مصرف را تحت الشعاع قرار می دهند. درتحقیات اقتصاد کالن،مصرف به عنوان 
عمده ترین و باثبات ترین جزء تولید ناخالص ملی دراکثراقتصادها به حساب می آید. مصرف برمبنای نظری تابعی 

ازدرآمدقابل تصرف است)عزیزي ،1388(.
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نمودار)3(. پیش بینی، هزینه های مصرفی خصوصی 1396-1357

منبع:یافته های تحقیق

2-5. پیشینه تحقیق
استیندل1 )2001( در مقاله ای تحت عنوان تأثیر تغییرات مالیاتی بر مصرف مصرف کننده به بررسی اثرات مالیات 
بر بخشی از هزینه های مصرفی خصوصی پرداخت. تجزیه و تحلیل اثرات کاهش مالیات بر درآمد پیشین نشان داد 
که واکنش مصرف کنندگان به چنین ابتکاراتی در واقع بسیار متغیر است. دو نتیجه گیری برجسته وجود دارد: اول 
اینکه، مصرف کنندگان در صورت تغییر در بدهی های مالیاتی دائمی، احتمال بیشتری برای افزایش هزینه ها خواهند 
داشت. ثانیا مصرف کنندگان منتظر افزایش هزینه ها می باشند، تا زمانی که تغییر مالیات بر پرداخت حقوق خانه 

خود تاثیر بگذارد.
اسچالرک2 )2007( بررسی تاثیر شوک های سیاست مالی بر مصرف هزینه های مصرفی در دوره های زمانی  
خوب و وخیم در 40 کشور3 ، که 19 مورد صنعتی و 21 کشور در حال توسعه است  با استفاده از داده های ساالنه 
برای دوره 2000- 1970پرداخت. به ویژه در زمینه مالیات، یافته های تجربی نشان داد که شوک های مالیاتی در 
زمان های خوب یا بد تاثیری بر هزینه مصرف خصوصی در کشورهای صنعتی ندارد. درحالیکه، در کشورهای در حال 

توسعه اثرات کینزی دارند.
آلم و الگناینی4 )2012( رابطه بین رفتار مالیات بر ارزش افزوده و مصرف با استفاده از داده های واقعی کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا5 در دوره سال های 1961 تا 2005 بررسی کردند. یافته های تجربی آنها نشان داد که نرخ مالیات 
موثر مالیات بر ارزش افزوده منفی بر میزان مصرف کل تاثیر می گذارد. بر این اساس، افزایش یک درصد در نرخ 
مالیات بر ارزش افزوده منجر به تقریبا کاهش یک درصد در سطح کل مصرف در کوتاه مدت و تا حدودی کاهش 

بیشتر در بلند مدت دارد.
کایا و سن6 )2015( درمطالعه ای به بررسی مالیات و هزینه های مصرف خصوصی در کشور ترکیه با استفاده از 
مدل VAR و SVAR دربازه زمانی 2013-2003 با داده فصلی پرداختند. درواقع هدف آنها بررسی تجربی اثرات 

1) Steindel
2) Schclarek
3) The industrialized countries consist of Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, 
Greece, Ireland, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, the UK, and the USA, whereas the 
developing countries are composed of Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Fiji, India, Malaysia, Malta, 
Mexico, Morocco, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines, South Africa, Sri Lanka, Thailand, Tunisia, Turkey, Uru-
guay and Venezuela.
4) Alm and El-Ganainy
5) Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portu-
gal, Spain, Sweden and the UK.
6) Kaya and Şen,
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کوتاه مدت و بلندمدت شوکهای مالیاتی برهزینه های مصرفی خصوصی بود. نتایج نشان داد که اثرات شوک مالیاتی 
بر اجزای هزینه های مصرفی خصوصی در کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت است. در کوتاه مدت، تمام مالیات هایی 
که در نظر گرفته شده تاثیر معني داري بر اجزاي هزینه های مصرف خصوصي دارد در حالی که در بلند مدت فقط 
دو مالیات ) مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شخصی  بر آن تاثیر می گذارد. با این حال، اجزای هزینه 
های مصرف خصوصی بسیار بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر می گذارند. همچنین 
یافته های این تحقیق نشان می دهد که تأثیر شوک های مالیاتی بر مخارج مصرف خصوصی، با توجه به انواع مالیات، 

اجزای هزینه و طول دوره.تغییر می کند.
اکپان و اودوفیا )2016( در مطالعه ای تجربی، اثر سیاست های اقتصادی بر هزینه مصرف خصوصی در نیجریه  را 
از سال های 1981 تا 2014 با استفاده از داده های سری زمانی )OLS( و متغیرهای سیاست مالی و پولی )مخارج 
دولت و عرضه پولی گسترده( مورد بررسی قرار دادند.آزمون ریشه واحد و هم انباشتگي بر روي تمام متغیرها انجام شد 
و نتیجه بیانگر وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها بود. نتایج تجربی مدل نشان داد که عرضه پول گسترده رابطه مثبت 
و کمی با هزینه مصرف خصوصی دارد و همچنین نتایج بیانگر رابطه مثبت و معناداری بین هزینه های دولت و هزینه 
مصرف خصوصی در نیجریه است. در تجزیه و تحلیل رابطه هزینه های مصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی در 
نیجریه، نتیجه این مدل نشان داد که تولید ناخالص داخلی به طور قابل توجهی بر هزینه های مصرف خصوصی برای 
دوره مورد بررسی تأثیر نگذاشته است. بنابراین، این مطالعه توصیه می کند که دولت نیجریه باید سیاست پولی و مالی 
را به سمت تولید کاالها و خدمات هدایت کند تا هزینه های مصرف خصوصی، رشد اقتصادی و توسعه را افزایش دهد 
عاقلی و همکاران)1388( درمقاله ای به بررسی تاثیرشوک های مالی برمصرف بخش خصوصی در ایران پرداختند. 
در این مطالعه اثرات شوک هاي مالي ناشي از افزایش کل مخارج واقعي و درآمدهاي مالیاتي دولت بر مصرف واقعي 
بخش خصوصي در ایران، با استفاده از تکنیک خود توضیح برداري با وقفه هاي گسترده )ARDL( مورد بررسي قرار 
گرفته است و از داده هاي سري زماني سال هاي 1350 تا 1385 براي تخمین مدل استفاده شده است. بعد از برآورد 
مدل هاي تحقیق مشخص شد که بین شوک هاي مالي ناشي از افزایش مخارج و درآمدهاي مالیاتي دولت در دوران 
رکود و رونق اقتصادي، با مصرف واقعي بخش خصوصي روابط کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. نتایج حاصل از این 
تخمین ها نشان مي دهند که، شوک هاي مالي مثبت )از مسیرافزایش مخارج دولت( در دوران رکود و رونق اقتصادي 
بر مصرف واقعي بخش خصوصي تاثیر مثبت دارند، در حالي که شوک هاي مالي منفي )از مسیر افزایش درآمدهاي 
مالیاتي دولت( اثرات متضادي بر مصرف واقعي بخش خصوصي در دوره هاي مختلف اقتصادي دارند. امامقلی پور و 
عاقلی )1390( درمطالعه ای تاثیر ثروت بر مصرف بخش خصوصی در ایران را با روش خودرگرسیون برداري باوقفه 
هاي توزیعي)ARDL( با استفاده از داده هاي فصلي 1375:1 تا 1389:4  مورد بررسی قرار دادند. تجزیه و تحلیل 
وضعیت اقتصادي در سطح کالن بدون مطالعه مصرف بخش خصوصي میسر نیست. تغییرات رفاهي در جوامع مختلف 
تحت تاثیر این متغیر قرار دارد که خود وابسته به قدرت خرید مصرف کنندگان است. درآمد و درآمد قابل تصرف از 
جمله متغیرهاي مهمي است که درمطالعات تجربي در زمینه مصرف بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفته اند. یافته 
ها نشان مي دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، میل نهایي به مصرف ناشي از درآمد قابل تصرف به ترتیب 0/361و 
0/686 و میل نهایي به مصرف ناشي از ثروت مالي به ترتیب 0/261 و 0/497 مي باشند. همچنین الگوي تصحیح خطا 
نشان دهنده تعدیل عدم تعادل هاي کوتاه مدت با ضریب 0/525- است که سرعت تعدیل نسبتاً مناسبي محسوب 

مي شود.
     اشرفی پور و برشد)1391( در مطالعه ای اثرات مالی برمصرف بخش خصوصی در ایران،را با استفاده از آمارسال 
های1388-1354را بررسی کردند.نتایج نشان داد که تولید واقعی و رشداقتصادی بیشترین تاثیر را بر میزان مصرف 
خصوصی دارد، با افزایش تولیدواقعی میزان مصرف بخش خصوصی نیزافزایش پیدا می کند. همچنین نقش متغیرهای 
میزان مخارج دولت، میزان پرداخت های انتقالی وافزایش حجم نقدینگی و اثر منفی مالیات بر درآمداشخاص یر میزان 

مصرف بخش خصوصی است.
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اشرفی پور ) 1392 ( مقاله خود را با عنوان آثار سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران ارائه کرده 
است و در آن آثار مخارج دولت، مالیات ها و همچنین پرداخت های انتقالی را به عنوان متغیرهای سیاست های مالی 
بر متغیر مصرف بخش خصوصی با استفاده از روش های سری زمانی دربین سال های 1388-1352در ایران بررسی 
کرد. نتایج نمایانگر نقش مثبت متغیرهای تولید واقعی، میزان مخارج دولت، افزایش حجم نقدینگی ومیزان پرداخت 

های انتقالی دولت و اثر منفی متغیر مالیات بر درآمد اشخاص بر شاخص میزان مصرف بخش خصوصی است.
انصاری نسب ، تراب )1394( به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد بر مصرف 
واریانس  تابع تجزیه  و  توزیعی  با وقفه های  الگوی خودرگرسیونی  نتایج  ایران پرداختند.  اقتصاد  بخش خصوصی در 
بر مصرف می باشد،  مالیات  برابر  دو  تقریباً  بر مصرف بخش خصوصی  بر درآمد  مالیات  تأثیر  از آن است که  حاکی 
به نحوی که ضریب متغیر مالیات بر درآمد در بلندمدت 0.249 و ضریب متغیر مالیات بر مصرف 0.116 به دست آمده 
است. بر این اساس بهتر است دولت جهت افزایش درآمدهای مالیاتی خود از مالیات بر مصرف که تأثیر منفی کمتری 
بر مصرف بخش خصوصی دارد، کمک بگیرد یا در صورتی که قصد افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات 
بر درآمد را دارد بهتر است آثار معکوس آن بر مصرف بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد و سیاست های تکمیلی را 

در این راستا اتخاذ نماید.

3. روشناسی تحقیق
در این مطالعه برای  بررسی تاثیر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم بر هزینه های مصرفی خصوصی در دوره 
و  پسـران  هاشم  توسط   ARDL است.الگو  شده  استفاده  متغیرها  برای   ARDL روش  از   1357-1396 زمانی 
همکـاران )1996( براي تعیین رابطه همجمعي بین متغیرها ارائه شده است.در ایـن روش بـرخالف روش یوهانسـون 
نیـازي بـه دانسـتن درجـه همجمعي متغیرهاي موجود در مدل نیست. ضمن اینکه تعداد بردارهاي همجمعي نیز 

تعیین مـیشـود. شکل عمومی مدل به شکل رابطه )1 ( تعریف می شود:
رابطه)1(

آکائیک2 و حنان   ، بیزین1  مانند شوارتز-  از معیارهایی  استفاده  با  از متغیرها  برای هر یک   ARDL در روش 
بین  و کوتاه مدت  بلندمدت  روابط  این روش  )پهلواني وهمکاران،1386(.  انتخاب می شود  بهینه  وقفه هاي  کوئین3، 
متغیر وابسته و سایر متغیرهاي توضیحي الگو را به طور همزمان تخمین مي زند. در استفاده از این رهیافت به یکسان 
بودن درجه همجمعي متغیرها) که در روش انگل- گرنجر ضروري است( نیازي نیست. متدلوژي ARDL در حالتي 
که متغیرها ترکیبي از متغیرهاي I(1) و I(0) باشند، بازهم قابل کاربرد است.  مـدل ARDL  چنـدین امتیـاز بـر 
دیگـر مـدل هـا دارد. ایـن مدل)ARDL( میتواند براي سري زماني صرف نظر از اینکـه هم انباشتهI(1). I(0) یا 
ترکیبي از هر دو باشند بـه کـار گرفتـه شود. دوم حتي براي نمونه هاي کوچک نتایج کـارایي را ارئـه میدهد در آخـر 
مـدل ARDL بـر مشـکالت نتـایج نامانـایي داده هاي سري زماني غلبه مـیکنـد)نامانـایي داده هـاي سـري زماني 
منجر به ضرایب ساختگي در رگرسیون میشود(. به منظور برآورد روابط بلندمدت بین متغیرهای الگو و تحلیل های 
پویا از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی)ARDL( استفاده می شود.دراین روش تعداد وقفه های بهینه توسط یکی 
)ECM(از معیارهای آکائیک،شوارتز بیزین و هنان-کوئین تعیین می شود. و در کوتاه مدت از الگوی تصحیح خطا

استفاده می شود که ضمن نشان دادن روابط پویایی کوتاه مدت،سرعت تعدیل به سمت بلند مدت را نیز نشان می دهد 
)تشکینی،1384(.

1) Schwarz Criter
2) Akaike Criter
3) Hannan-Quinn Criter
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براساس الگوی ARDL، برای بررسی اینکه رابطه بلندمدت حاصل از این روش کاذب نیست از روش زیر استفاده 
می کنیم:

رابطه )2(

رابطه )3( 

فرضیه صفر نشانگر وجود هم انباشتگی یا رابطه بلندمدت است،چون شرط آن که رابطه پویای کوتاه مدت به 
سمت تعادل بلندمدت گرایش دارد آن است که مجموع ضرایب کمتر از یک باشد.برای انجام آزمون موردنظر باید عدد 

یک را از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کم کرد و بر مجموع انحراف معیار ضرایب مدکور تقسیم کرد.

رابطه )4(

تر  بزرگ  مستر  و  بنرجی،دوالد  توسط  شده  ارائه  بحرانی  مقادیر  قدرمطلق  از  آمده  دست  به   t قدرمطلق  اگر 
مطالعه  در  شود.  می  پذیرفته  بلندمدت  رابطه  ووجود  ردشده  انباشتگی  هم  وجود  برعدم  مبنی  صفر  باشد،فرضیه 
حاضر،به منظور بررسی تاثیر اجزاء مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه های مصرفی خصوصی درایران، هزینه 
های مصرفی خصوصی به عنوان )متغیر وابسته( و اجزای مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به عنوان متغیرهای 
مستقل در نظر گرفته شده اند. همچنین تمامی متغیرها به صورت لگاریتمی مورد استفاده قرارمیگیرند، این کار به 
این دلیل است که ضرایب رگرسیون خطی را مستقیما به عنوان کشش های آن در نظر بگیریم، درمطالعه حاضر برای 
بررسی اعتبار و دقت نتایج از آزمون های تشخیصی همچون فلیپس-پرون برای بررسی ایستایی داده ها و آزمون های 
خودهمبستگی،ناهمسانی واریانس،نرمالیتی و فرم تبعی مدل برای بررسی فروض کالسیک مورداستفاده قرارگرفته 
شده است تا بتوان بدون ترس از کاذب بودن رگرسیون به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخت. تجزیه وتحلیل های اقتصاد 
سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews 9   و  Microfit 4 انجام و از روش اقتصادسنجي خود رگرسیوني با وقفه 
هاي توزیعی )ARDL(  استفاده شده است و به شکل رابطه )5(  تعریف میشود. همچنین با استفاده از معیار شوارتز 
SBC( ) تعداد وقفه های بهینه برای متغیرها محاسبه شده است.بنابراین مدل  ARDL(1,0,0,0,0,0) را خواهیم 

داشت.
رابطه )5(  

که تعریف آنها به صورت زیر می باشد:
LPC: متغیر وابسته تحقیق و نشان دهنده هزینه های مصرفی خصوصی است.

LIT:  مالیات بر درآمد
LWT:  مالیات برثروت

LCT:  مالیات بر شرکت ها
 LIMT: مالیات برواردات

LGST: مالیات برکاالو خدمات
ε: جز اخالل مدل

L: درمدل فوق بیانگر این است که مدل به صورت لگاریتمی برآورد شده است.
در این مطالعه تمامی داده ها و آمار از آمارنامه های خالصه تحوالت اقتصادی کشور،سازمان امور مالیاتی و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بازه زماني1396-1357 استخراج گردیده است.برخی از آمار توصیفی متغیرها قبل 

از براورد نتایج در جدول )1(گزارش شده است.
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درادامه جهت بررسی تاثیر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم برهزینه های مصرفی خصوصی در اقتصاد ایران 
در بازه زمانی موردبررسی به تخمین مدل ارائه شده درباال می پردازیم.

4.آزمون ها وبرآورد مدل
4-1.بررسی مانایی

     براساس ادبیات اقتصادسنجی جهت برآورد الگو بایستی آزمون های مانایی )ایستایی(متغیرها انجام گیرد،چنانچه 
متغیرهای نامانا در برآورد مدل استفاده گردد. علی رغم عدم وجود هیچ رابطه ای بین متغیرها،ضریب تعیین به دست 
با مساله رگرسیون  نادرستی ممکن است صورت گیرد)مواجه شدن  آمده مقدارباالیی است درنتیجه استنباط های 
کاذب(،)گجراتی،1387(. برای بررسی ایستایی و ناایستایی در یک سری زمانی ازآزمون ریشه واحد فلبپس- پرون 
مورد استفاده قرار گرفته است،آماره آزمون های پیشنهادی توسط فیلیپس- پرون)1988( برپایه توزیع حدی آماره 
های مختلف دیکی فولر است با این تفاوت که فرض اینکه جمالت اخالل Ut به صورت همانند و مستقل از یکدیگر 
توزیع شده اند،کنارگذاشته شده است)نوفرستی،1378(. درصورت ناایستایی و نامانایی متغیرها با روش تفاضل گیری 
می توان متغیرها را ایستا کرد، یکی از ویژگی های روش ARDL این است که حساسیتی نسبت به تفاضل مرتبه 

اول نشان نمی دهد.

جدول )1(.آمار توصیفی داده ها مربوط به سال های83-96

جدول )2(. نتایج آزمون فلیپس-پرون-سطح معناداری%5

معیار: میلیاردریال                       سال پایه: 1390      منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران           

میانگینمیانهماکزیمممینیممانحراف معیار

هزینه های مصرفی خصوصی244488.91992379279068826407822551424

مالیات بر درآمد48295.9611773.30152545.245364.0062960.24

مالیات برثروت9015.8404096.10028662.5012022.6514541.59

مالیات بر شرکت ها98128.9026027.50350276.9162596.3169326.7

مالیات برواردات57273.1033087.30226714.477144.6089224.81

مالیات برکاالو خدمات20101.476130.10070485.9014590.7022530.55

احتمالمقدارآماره tمقادیربحرانیمتغبر
LPC-2.93-0.590.8610
DPC-2.94-4.320.0015
LIT-2.930.180.9680

DLIT-2.94-4.160.0023
LWT-2.93-1.220.6536

DLWT-2.94-7.490.0000
LCT-2.930.080.9606
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درآزمون ADF وقتی متغیروابسته تاخیری  به سمت راست اضافه می شود، خودهمبستگی را برطرف می کند، 
اما در آزمون PP آماره آزمون به گونه ای تعدیل می شود که خودهمبستگی Ut ها را لحاظ می کند. نتایج آزمون 

فلیپس- پرون نشان می دهد که تمام متغیرها در سطح نامانا بوده و پس ازتفاضل گیری مرتبه اول مانا می شوند.

4-2.برآورد الگوی کوتاه مدت
همانطور که مشاهده می شود مالیات بردرامد اثرمنفی و معنی داری بر هزینه های مصرفی خصوصی دارد. یعنی 
اگر دولت مالیات بردرامد را افزایش دهد منجر به کاهش هزینه های مصرفی بخش خصوصی خواهدگردید. اجزای 
مالیات های مستقیم از جمله مالیات برثروت و مالیات براشخاص حقوقی و شرکت ها کشش پذیری مثبت برهزینه 
از  اقسام  این  افزایش  با فراهم کردن بسترهای الزم جهت  تواند  لذا دولت می  های مصرفی بخش خصوصی دارند. 
مالیات ها،سطح هزینه های بخش خصوصی را افزایش دهد.اجزای مالیات های غیر مستقیم نتایج مطابق با تئوری های 

اقتصادی دارند.

برکاالو  مالیات  برهزینه های مصرفی بخش خصوصی متثبت و معنادار است..و  برواردات  مالیات  کشش پذیری 
خدمات اثرپذیری منفی و عدم معناداری برمتغیر وابسته دارد..همچنین آماره F نشان می دهد که کل مدل درسطح 
خطای1% معنادار می باشد.آماره های R و دوربین- واتسون به ترتیب بیانگرقدرت توضیح دهندگی باالی متغیرهای 
توضیحی بر متغیرهزینه های مصرفی خصوصی و عدم خودهمبستگی بین متغیرها می باشد. ازآنجایی که احتمال 

جدول)3(. نتایج برآوردکوتاه مدت متغیرها

  منبع:یافته های تحقیق

  منبع:یافته های تحقیق

DLCT-2.94-8.680.0000
LIMT-2.930.120.9634

DLIMT-2.94-6.240.0000
LGST-2.93-1.200.6606

DLGST-2.94-4.890.003

آمارهt )احتمال رد(ضرایبانحراف معیارمتغیرها
(LPC(-1080414/0            /561680]/0000[ 6/9848

LIT404260/0            -0/16931]/0000[ -4/1880
LWT351300/0            /0816440]/0270[ 2/3240
LCT0/0 27896            /0477180]/0970[ 1/7106

LIMT215570/0            /116690]/0000[41295/
LGST0/0090540          -  /19280]/9980[ -00212960/

C0/95672            5 /2048]/0000[ 5/4403

    (F:627,0629(0/000DW:1/81R:0/99



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

919  

جدول)4(. نتایج آزمون فروض کالسیک

جدول)5. نتایج برآورد بلندمدت متغیرها

  منبع:یافته های تحقیق

  منبع:یافته های تحقیق

مربوط به آزمون های خودهمبستگی،تورش تصریح،نرمالیتی وناهمسانی واریانس بزرگ تر از0/05 است،لذا فرضیه 
صفر این آزمون مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی،عدم تورش تصریح،ناهمسانی واریانس و نرمالیتی را نمی توان 

ردکرد و مدل برآوردی فروض مربوط به جمله اخالل را تامین می نماید.

برای بررسی رابطه بلندمدت بین اجزای مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و هزینه های مصرفی خصوصی در 
اقتصادایران ابتدا باید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل آزمون گردد.کمیت آماره t موردنیاز برای انجام این 

آزمون به صورت زیر محاسبه گردیده است:

باتوجه به اینکه قدرمطلق t به دست آمده 5/45- است و از مقادیر بحرانی بنرجی،دوالدو و مستر درسطح معناداری  
99% که برابر با4/12 است بزرگتر می باشد،لذا فرضیه صفر ردشده و وجود رابطه بلندمدت پذیرفته می گردد. روابط 

بلندمدت بین متغیرهای توضیحی و هزینه های مصرفی خصوصی در ایران درجدول زیرگزارش شده است.

4-3.برآورد الگوی بلندمدت 

ازآنجایی که مدل موردنظر به صورت لگاریتمی است،بنابراین ضرایب متغیرها از لحاظ اقتصادی بیانگرکشش است. 
مالیات بردرآمد اثر منفی و معناداری بر هزینه های مصرفی خصوصی دارد و کشش هزینه های مصرفی خصوصی 
نسبت به مالیات بردآمد برابر0/38626- می باشد، یعنی به ازا یک واحد تغییر در مالیات بر درآمد هزینه های مصرفی 

   F Version                       LM Version                                        Test Statistics
 ]/606.[/27115.              ]/560.[/34038.                                  Serial Correlation

 ]/933.[/0071666.            ]/924.[/0090755.                                Functional Form
-                                         ]/483.[/4566 1                                              Normality
 ]/434.[/62599.                  ]/420.[/64947.                                 Heteroscedasticity

آمارهt )احتمال رد(ضرایبانحراف معیارمتغیرها
LIT0/091288-0/38626]0/000[-4/2312

LWT0/0780350/18627]0/023[2/3870
LCT0/0563480/10887]0/063[1/9320

LIMT0/0572690/26621]0/000[4/6484
LGST0/0206550/4399]0/998[-0/0021298

C0/1023611/8746]0/000[116/0023
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جدول)6(. نتایج برآورد تصحیح خطا

  منبع:یافته های تحقیق

خصوصی به اندازه0/38626- درجهت معکوس تغییر می کند. مالیات برثروت اثرمثبت و معناداری هزینه های مصرفی 
خصوصی دارد و کشش هزینه های خصوصی نسبت به مالیات برثروت برابر0/18627 است. مالیات براشخاص حقوقی و 
شرکت ها و مالیات برواردات اثر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته دارند. کشش آنها بر هزینه های مصرفی خصوصی 
به ترتیب برابر0/10887و0/26621 است. لذا به ازا یک واحد تغییر در این متغیرهای توضیحی،هزینه های مصرفی 
خصوصی به ترتیب معادل ضرایب فوق در همان جهت تغییر می کند.متغیر مالیات برکاالو خدمات اثر مثبت وعدم 

معناداری بر هزینه های مصرفی خصوصی در بلندمدت ایفا می کند.

4-4.برآوردالگوی تصحیح خطا
     ضریب تصحیح خطا،بیانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت مدل است،این ضریب نشانگر این 
است که درهردوره چند درصدازعدم تعادل متغیروابسته تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک می گردد.

با توجه به تایید رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل،روابط کوتاه مدت بین متغیرهای مستقل و هزینه های مصرفی 
خصوصی،بااستفاده از روش تصحیح خطا برآورد گردیده است که نتایج آن درجدول زیرگزارش شده است:

تئوری های  با  برآوردی  ضرایب  تمام  عالئم  می دهد.  نشان  را  مدل  برآوردی  خطای  تصحیح  الگوی   )6( جدول 
اقتصادی سازگاربوده و اکثر متغیرها نیزازلحاظ آماری معنادار هستند.ضریب )1-( برای Ecm بیانگر سرعت تعدیل 
فرایند عدم تعادل مدل است،که برابر با 0/43- و ازلحاظ آماری نیز در سطح باالیی معنادار است. لذا درصورت بروز 
هرگونه عدم تعادل ناشی از وضع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم43% این انحرافات دردوره بعد تعدیل شده وبه 

سمت تعادل بلندمدت خودحرکت خواهدکرد.
اگرپارامترهای مدل  است.  زمان  پارامترهای مدل در طول  وپایداری  ARDL،ثبات  درالگوی  مهم  یک موضوع 
درطول دوره مطالعه باثبات نباشند نتایج برآورد این پارامترها و استنباط های آماری درخصوص آنها معتبر نیست. 
روش های رایج حاصل جمع تجمعی )CUSUM( و حاصل جمع تجمعی مجذورات )CUSUMSQ( که توسط 
براون و دیگران)1975(پیشنهادگردیده است،جهت بررسی پایداری مدل های برآوردشده استفاده گردیده است. نتایج 

این آزمون ها در نمودارهای زیر ارائه شده است:

آمارهt )احتمال رد(ضرایبانحراف معیارمتغیرها
DLit            0/040426            -0/16931]0/000[-4/1880

dLWT0/0351300/081644]0/027[2/3240
                      dLCT             0/027896            0/047718]0/097[1/7106
                      dLIMT             0/021557            0/11669]0/000[5/4129
                   dLGST          0/0090540           -0/1928]0/998[-0/0021296
                         dC             0/95672             5/2048]0/000[5/4403
                  (Ecm(-1            0/080414           - 0/43832]0/000[-5/4508



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

921  

برای دوره های مختلف   CUSUMSQ CUSUM و  همانطور که مشاهده می شود آماره های آزمون های 
در بین خطوط بحرانی قرار گرفته است،لذا فرضیه صفر پایداری مدل نمی تواند در سطح اطمینان95% رد گردد و 

پارامترهای مدل از ثبات الزم برخوردار می باشند.

5. نتیجه گیری  و پیشنهادات 
     باتوجه به اینکه مالیات یک شاخص حیاتی و منبع درآمدی مهم در اکثرکشورهای توسعه یافته است ،اما 
درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران اهمیت این شاخص را کم اهمیت تر قلمداد می کنند، اگر چه در دهه های 
اخیر سهم درآمدی از مالیات دراقتصاد ایران رو به افزایش بوده است که این موضوع در تحلیل های صورت گرفته 
در مطالعه نمایان است. باتوجه به اهمیت نقش مالیات  بر رشد و توسعه اقتصادی در این مقاله  سعی گردید تا با 
بکارگیری داده های سری زمانی روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی برداری با وقفه های گسترده به تجزیه و تحلیل 
ایران طی دوره زمانی 1396-1357مورد بررسی قرار  اثر ترکیب مالیاتی برهزینه های مصرفی خصوصی دراقتصاد 
گیرد. دراین راستا ترکیب مالیاتی شامل اجزا مالیات های مستقیم )مالیات بردرآمد،مالیات برثروت ،مالیات بر اشخاص 
متغیرهای  عنوان  به  خدمات(  و  برکاالها  مالیات  و  برواردات  مستقیم)مالیات  غیر  مالیاتهای  ها(و  و شرکت  حقوقی 
توضیحی و متغیرهزینه های مصرفی خصوصی به عنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شده است. صحت نتایج مطالعه با 
انجام آزمون های مورد نیاز وآماره های تشخیصی مورد تایید قرارگرفته شده است. نتایج برآوردکوتاه مدت نشان داد 
که مالیات برثروت،مالیات براشخاص حقوقی و مالیات برواردات اثر مثبت و معناداری بر هزینه های مصرفی خصوصی 
داشته است. درمقابل مالیات بردرآمد و مالیات برکاال و خدمات اثر منفی به ترتیب معنادار و عدم معناداری برهزینه 
های مصرفی دارد. اکثرنتایج بدست آمده از این مطالعه مطابق با تئوری های اقتصادی می باشد و همچنین با نتایج 
تحقیقات پیشین به ویژه اثرمالیات بر درآمد وکاالوخدمات که اثر معکوس برهزینه های مصرفی داشته همسوبوده 
است. نوآوری و وجه تمایز این تحقیق با دیگر تحقیقات مشابه، در بررسی همزمانی اجزای مالیات های)مستقیم و 
غیرمستقیم( بر هزینه های مصرفی خصوصی در اقتصاد ایران است. لذا با اتکاء به یافته های این تحقیق دولت می تواند 
بر درآمد و کاال و خدمات(بر گسترش و رشد هزینه های  )مالیات  مالیاتی شامل  از ترکیب های  با کاهش دو جز 
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مصرفی بخش خصوصی بیافزاید و در مقابل اخذ مالیات از دیگر بخش ها را افزایش دهد. همچنین نتایج بلندمدت 
بیانگر،این موضوع است که افزایش اکثر اجزای مالیاتی منجر به افزایش و گسترش هزینه های بخش خصوصی می 
شود.اما مالیات بردرآمد همچنان اثر منفی و نزولی بر هزینه های مصرفی خصوصی ایفا می کند. نتایج یافته ها می 
تاکید دارد که مالیات و اخذ آن همواره اثر منفی براقتصادکشور و هزینه های مصرفی خانوار و بخش های دیگرندارد، 
اما با توجه به اینکه کشور ایران متکی به درآمدهای نفتی است، دولت می تواند باجایگزینی درست و ایجاد بسترهای 
الزم و صحیح اخذ مالیات را از بخش های مختلف به درستی مدیریت و برنامه ریزی کند. درنتیجه افزایش مالیات به 
عنوان منبع اصلی دولت در راستای برنامه ریزی اهداف و مدیریت کالن اقتصادی کشور قلمدادشود.و درمسیر رشد و 
توسعه اقتصادی ایران از وابستگی مطلق به یک منبع درآمدی مجزاگردد. بنابراین نکته مهم سیاستی و مدیریتی این 
پژوهش تاکید به استفاده از سیاستهای مالیاتی متناسب با شرایط اثرگذاری پارامترهای مالیاتی در دوره های زمانی 
کوتاه مدت و بلند مدت است بطوریکه هر یک از انواع مالیاتی با توجه به شرایط مطلوب پایه های مالیاتیشان و تحت 
شرایط زمانی بلند مدت و کوتاه مدت ممکن است اثرات مثبت و منفی متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد که در 
نهایت بایستی شدت اثر مثبت و منفی آنها بر بهبود شرایط مصرف خصوصی و وضعیت مطلوب اقتصادی کشور در نظر 
گرفته شود. همچنین باتوجه به اینکه هزینه های مصرفی خصوصی یکی از مهم ترین شاخص های افزایش تقاضا و 
به تناسب افزایش تولید است، وضع مالیات دراین بخش حساسیت خاصی را ایجاب می نماید. از طرفی هم به استناد 
معناداربودن اکثرنتایج، دولت می تواند مالیات بردرآمد را کاهش دهد تا منجر به رشد و افزایش مصرف خصوصی 
گردد و موجبات افزایش تقاضا کل را فراهم نماید. البته وضع مالیات ها به تناسب شرایط و موقعیت مطلوب زمانی در 
کنارهدفمند کردن درست یارانه ها می تواند اثرگذاری دوچندان و قابل مالحظه ای  بر تقاضای کل از طریق افزایش 

مصرف خصوصی و در نهایت رشد و بهبود شاخصهای اقتصاد کالن کشور داشته باشد.
آنچه که به عنوان توصیه های سیاستی و مدیریتی از این پژوهش حاصل می شود نگاه دو سویه به نتایج اعمال 
سیاستهای مالیاتی بر مصرف خصوصی می باشد که از طرفی باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت می شود و از طرفی 
افزایش یا کاهش این مالیاتها موجب کاهش درآمد قابل تصرف درجامعه می گردد. البته عالوه بر این دولت باید به 
اثر متفاوت هر یک از اجزای مالیاتها بر مصرف خصوصی هم توجه داشته باشد؛ چراکه ضریب تاثیرگذاری هر یک از 
انواع مالیاتها بر مصرف خصوصی متفاوت است و این می تواند مانع از تحقق عدالت مالیاتی درجامعه شود. درآمدهای 
مالیاتی حاصل از انواع مالیاتها نیز اگر چه از طریق مخارج دولت منجر به  توزیع درآمد و رفاه در جامعه می گردد 
هستند  آن  مستحق  که  افرادی  و  نگیرد  صورت  دقت   با  نیز  دولت  توسط  مالیاتها  از  حاصل  مخارج  چنانچه  ولی 
برخوردار نشوند، قطعا« ناعدالتی در استفاده جامعه ازمنابع مالیاتی هزینه شده توسط دولت را افزایش می دهد. بنابر 
این سیاستگذاران مالیاتی باید به عنوان امانت داران اموال مردم هر میزان منابع درآمد مالیاتی را در قالب الویتهای 
سیاستی به رفاه تبدیل کرده و در اختیار مالیات دهندگان قرار دهند. این می تواند هم منجر به افزایش رفاه اجتماعی 

شود و هم عدالت مالیاتی را محقق سازد.     



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

923  

منابع
     اشرفی پور، محمدعلی ) 1392 (. »آثار سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران«، ماهنامه بررسی 

مسائل و سیاست های اقتصادی ،دوره 13 ، شماره های 7 و 8، صص72- 51.
     انصاری نسب، مسلم و تراب، فاطمه)1394(، »بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت مالیات بر مصرف و مالیات 
بر درآمد بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران« ،  فصلنامه   سیاست های مالی واقتصادی، دوره 3، شماره 12، 

صص57-78.
     اشرفی پور، محمدعلی و  برشد، عبدالحسین ) 1391 (، »بررسی اثرات سیاست های مالی بر مصرف بخش 

خصوصی در ایران«، دومین همایش ملّی راهکارهای توسعه اقتصادی، دانشگاه آزاد اسالمی سنندج.
     امامقلی پور، سارا و عاقلی، لطفعلی )1390(، »تأثیر ثروت بر مصرف بخش خصوصی در ایران« ، فصلنامه 

علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادی. دوره 6، شماره )18(. صص61-81.
     پور مقیم ، سیدجواد) 1377 (، اقتصاد بخش عمومی، نشر نی، چاپ اول.

      پهلواني، مصیب، دهمرده، نظر و حسیني، سیدمهدي )1386(، »تخمین توابع تقاضاي صادرات و واردات در 
اقتصاد ایران با استفاده از روش همگرایي ARDL« ، فصلنامه اقتصاد مقداري )فصلنامه بررسیهاي اقتصادي( . دوره4 

. شماره)3(.  صص120 - 101 .
      پژویان، جمشید و اسکندری، مارال )1393(، »اثر معرفی مجدد مالیات بر مجموع درآمد بر رشد اقتصادی با 

نگاهی بر کشورهای منتخب از منطقه MENA« ، پژوهشنامه مالیات، شماره69، صص69-92.
     تقوی، مهدی)1370(، »مالیات و نرخ رشد اقتصادی در ایران« ،  فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، دوره 5، 

شماره )2(، صص 74-89.
     توتونچی ملکی، سعید و حقیقت، جعفر)1393(، »معرفی پایه مالیاتی جدید:چگونه در ایران مالیات بر عایدی 

سرمایه را پایه گذاری کنیم« ،پژوهشنامه مالیات، شماره 39، صص69 -68.
هنری  فرهنگی  موسسه  ،تهران  مایکروفیت«  کمک  به  کاربردی  »اقتصادسنجی  تشکینی،احمد)1384(،       

دیباگران.

     دادگر، یداهلل )1380(، »اقتصاد بخش عمومی« ،نشر:موسسه انتشارات دانشگاه قم.
     رضاقلی زاده، مهدیه و آقایی، مجید)1394(، »بررسی تأثیر مالیات های مستقیم بر توزیع درآمد در ایران« ، 

مجلس و راهبرد.  دوره22، شماره)84(، صص 129-156.
     عاقلي،  لطفعلي، رضاقلي زاده، مهدیه وآقایي خوندابي، مجید)1388(، » تاثیر شوک هاي مالي بر مصرف بخش 

خصوصي در ایران«، نشریه:  نامه مفید، دوره 15. شماره)72( ، صص 160 - 135.
ایران«،  در  خدمات  کاالهاو  بر  مالیات  بهینه  »نرخهای   ،)1387( اکبر  علی  باجالن،  و  عباس  مازار،  عرب       

پژوهشنامه اقتصادی. دوره 8، شماره)30(. صص 41-69.
     عرب مازار، علی اکبرو دهقانی، علی)1388(،«  برآورد کارایی مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی در 

استان های کشور«، پژوهشنامه مالیات ، دوره 17، شماره )7(، صص45-64.
     عزیزي، فیروزه)1388(،«اثر تغییر ثروت در بازار سهام بر هزینه هاي مصرفي بخش خصوصي )مطالعه موردي: 

ایران 1370-1386(«، پژوهشنامه اقتصاد کالن )پژوهشنامه علوم اقتصادي(. دوره  9 . شماره  2، صص 82 - 61 .
     فراهتی، محبوبه)1397(،«اثر ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران: رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های 

توزیعی )ARDL(«، فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد. دوره 5، شماره)3(.  صص185-212.
     گجراتی،دامور)1387(،«مبانی اقتصادسنجی« ،ترجمه حمیدابریشمی،جلددوم.

     نوفرستی،محمد)1387(،«ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی«،نشر رسا،چاپ اول.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

924  

     Alm, J. and El-Ganainy, E. (2012), “Value-added Taxation and Consumption”, 
Tulane University,Tulane Economics Working Paper Series, No: 1203, p.1-33.

     Akpan, P. E., & Udofia, L. E. (2016). The Effect of Economic Policies on Pri-
vate Consumption Expenditure in Nigeria. International Journal of Social Sciences, 
10(2).

     Gale, W. G., & Samwick, A. A. (2014). Effects of income tax changes on eco-
nomic growth. Economic Studies, https://www. brookings. 

     Kaya, A., & Şen, H. (2015). Taxes and private consumption expenditure: A 
component based analysis for Turkey.

     Rosen, H. S. (2005). Public Finance, 7th ed., New York, McGraw-HillIrwin.
     Schclarek, A. (2007), “Fiscal Policy and Private Consumption in Industrial and 

Developing Countries”, Journal of Macroeconomics, Vol: 29, pp.912-939.
     Steindel, C. (2001). The effect of tax changes on consumer spending. 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

925  

چکیده
در پژوهش حاضر ابتدا ظرفیت مالیاتي کشورهاي ایران ، مصر، مالزي، مراکش، پاکستان، لبنان، اردن، اندونزي، 
با استفاده از  بنگالدش، عراق، کویت، عمان، عربستان، و تونس به عنوان کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمي 
داده هاي تلفیقي طي دوره 2016-2010 با بهره گیري از روش پانل متوازن در قالب الگوي اثرات ثابت برآورد شده و 
پس از آن شاخص تالش مالیاتي مربوط به کشورهاي مذکور محاسبه مي گردد. در این پژوهش ظرفیت مالیاتي تابعي 
از متغیرهاي سهم بخش هاي کشاورزي، خدمات و صنعت از تولید ناخالص داخلي)GDP(، سهم بدهي هاي خارجي 
از GDP، سهم بخش خارجي از GDP، معکوس GDP سرانه، سهم جمعیت شهري از کل جمعیت، پولی کردن 
و ضریب جیني مي باشد. نتایج برآورد این الگو نشان مي دهند که ضریب متغیرهاي سهم بدهي هاي خارجي، سهم 
بخش خدمات از GDP، سهم بخش هاي صنعت و سهم بخش خارجي از GDP مثبت و معنادار مي باشد. همچنین 
ضریب متغیرهاي نسبت شهرنشیني، کشاورزي از GDP، ضریب جیني، معکوس GDP سرانه و پولی کردن منفي 
به دست آمده اند. در این رابطه مي توان گفت تمامي ضرایب به دست آمده  با نتایج مطالعات قبلي سازگار بوده اند. در 
مورد مقایسه ظرفیت مالیاتي و تالش مالیاتي ایران با سایر کشورهاي مورد مطالعه، باید گفت اقتصاد ایران از ظرفیت 

مالیاتي متوسط و تالش مالیاتي پایین تري نسبت به این کشورها برخوردار است. 

کلیدوا   ژه : مالیات، ظرفیت مالیاتي، تالش مالیاتي، داده های پانل، کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسالمی.

برآوردی از ظرفیت وتالش مالیاتی در ایران ومقایسه آن
 با کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسالمی)2016- 2010(

فیروز احمدی1

.ahmadi.firoz @gmail.com -09123673889l ،1( کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه اصفهان و حسابرس ارشد مالیاتی
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1-مقدمه
مالیات به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالي براي تأمین درآمدهاي عمومي و یکي از کاراترین و مؤثرترین 
ابزارهاي سیاست هاي مالي به شمار مي رود که دولت مي تواند به واسطه آن، بسیاري از خدمات اجتماعي و رفاهي را  
به مردم ارائه دهد و به بسیاري از فعالیت ها و جریانات اقتصادي و اجتماعي سمت وسوي الزم را ببخشد. اما موفقیت 
در رسیدن به اهداف مطلوب در یک اقتصاد، نیازمند شناخت ویژگي هاي بنیاني آن اقتصاد مي-باشد؛ چرا که از این 

طریق مي توان منابع مالیاتي را به منظور تأمین مالي مخارج و برنامه هاي سرمایه گذاري شناخت. 
اقتصادهایي که از ظرفیت مالیاتي پاییني برخوردار مي باشند، به منظور فراهم کردن خدمات اقتصادي و اجتماعي 
و همچنین دستیابي به رشد سریع اقتصادي، نیاز بیشتري به منابع مالي دارند. بنابراین به دلیل نیاز به مخارج باالتر 
در مقابل ظرفیت مالیاتي پایین، اقتصادهاي مذکور اغلب شاهد شکاف زیادي بین منابع درآمدي و نیازهاي هزینه اي 
خود هستند. از آن جا که اقتصاد ایران نیز از جمله چنین اقتصادها به شمار مي رود و همچنین نظر به اینکه اقتصاد ایران 
در وضعیت مالي وخیمي)کسري بودجه شدید، تورم باال و توزیع درآمدي بسیار ضعیف( قرار دارد که هم زمان با این 
وضعیت، در مسیر دشوار تغییر نظام مالي خود نیز گام بر مي دارد، نیاز به رشد اقتصادي باال و بدون تورم و همچنین 
تأمین مالي دولت از طریق مالیات ها )به جاي استقراض عمومي و یا سیاست کسري بودجه مداوم( امري ضروري به نظر 
مي رسد. بنابراین باید گفت در این مسیر، نیاز به افزایش تالش مالیاتي به منظور افزایش درآمدهاي مالیاتي بر کسي 
پوشیده نیست. در واقع افزایش تالش مالیاتي باعث مي شود تا دولت بتواند در کنار رشد اقتصادي، به افزایش تعداد 

منابع درآمدي خود و بهبود نظام توزیع درآمدي نیز بپردازد.

2-ادبیات موضوع و مباني نظري
سیاست هاي  اعمال  در  مهمي  نقش  و  بوده  دولت  مخارج  تأمین  روش  مهم ترین  مي توانند  مالیاتي  درآمدهاي 
اقتصادي دولت ها ایفا نمایند. درصورتي که دولت ها بتوانند با برنامه ریزي از این منبع مهم درآمدي به بهترین نحو 
استفاده نمایند، اقتصادشان به اهداف مطلوب اقتصادي نزدیک تر خواهدشد. سؤالي که در این بین مطرح مي شود، این 
است که آیا براي یک کشور همیشه امکان گسترش درآمدهاي مالیاتي وجود دارد، و آیا یک کشور مي تواند در صورت 
تمایل تا هر میزان درآمد مالیاتي خود را افزایش دهد؟ در ادبیات اقتصادي براي پاسخ به این سوال از دو شاخص 

ظرفیت مالیاتي و تالش مالیاتي استفاده مي شود. 
استفاده از شاخص نسبت مالیاتي)نسبت کل درآمد مالیاتي کشور به تولید ناخالص داخلي(، به عنوان شاخص توان 
افزایش سهم مالیات در GDP به تنهایي ممکن است گمراه کننده باشد. چراکه عواملي مانند سطح  یک کشور در 
توسعه یافتگي، دسترسي به ابزارهاي مالیاتي مناسب، منابع درآمدي غیرمالیاتي و غیره که عوامل مهمي در تعیین 
ظرفیت مالیاتي یک کشور به شمار مي روند، درنظر گرفته نمي شوند. شاخص دوم یعني تالش مالیاتي، براي مقایسه 
بین نسبت مالیاتي بالفعل و نسبت مالیاتي بالقوه به کار مي رود. هرچه نسبت مالیاتي بالفعل فاصله بیشتري با نسبت 
مالیاتي بالقوه داشته باشد، کشور مورد بررسي به عنوان کشوري که تالش مالیاتي پاییني داشته، قلمداد مي شود. در 
این بخش ابتدا به تعریف و مفهوم ظرفیت مالیاتي، تالش مالیاتي، و عوامل مهم تأثیرگذار بر این دو شاخص پرداخته 

مي شود

2-1- ظرفیت مالیاتي
»ظرفیت مالیاتي بیشترین مالیاتي است که با توجه به سطح توزیع درآمد و ترکیب آن و قوانین یک کشور در یک 

دوره بلندمدت قابل اخذ است.« 
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1) proxy
2) Monetization
3) Gini Coefficient

2-1-1- عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتي
قبل از تعیین تابع مالیات مورد نظر، الزم است عوامل مختلف تأثیرگذار بر ظرفیت مالیاتي معرفي گردند. پرواضح 
است که تمام متغیرهایي که پایه مالیاتي انواع مالیات ها را تشکیل مي دهند، به عنوان عوامل مهم تعیین کننده ظرفیت 
مالیاتي ظاهر مي گردند. به هرحال تعیین پایه مالیاتي واقعي همواره آسان نیست، بنابراین ممکن است پژوهش گر ناچار 
به استفاده از متغیرهاي جانشین1 و یا عواملي شود که به طور عمده بر پایه مالیاتي و لذا درآمد مالیاتي تأثیر مي گذارند. 
در این پژوهش نیز از عوامل مهم تأثیرگذار بر ظرفیت مالیاتي، به جاي پایه مالیاتي واقعي استفاده خواهد شد. مهم ترین 

و پرکاربردترین عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت مالیاتي که در این پژوهش مورد استفاده قرار مي گیرند، عبارتند از:
1( نسبت مالیاتي مطلوب؛ 2( سهم بخش هاي مختلف از تولید ناخالص داخلي؛ 3( درجه بازبودن اقتصاد یا سهم 
بخش خارجي از تولید ناخالص داخلي؛ 4( سهم جمعیت شهري از کل جمعیت؛ 5( درجه پولي کردن2؛ 6( ضریب 

جیني3 
- نسبت مالیاتي مطلوب

در رابطه با نسبت مالیاتي مطلوب و محاسبه آن، در بخش چهارم به تفصیل توضیحات الزم ارائه مي گردد.
- سهم بخش هاي مختلف از تولید ناخالص داخلي

رکیب بخشي درآمد در یک اقتصاد، تأثیر مشخص و معیني بر ظرفیت مالیاتي دارد؛ به ویژه در اقتصادهایي که 
داراي اهداف مالیاتي متفاوتي نسبت به بخش هاي مختلف خود هستند. مانند اقتصاد ایران که درآمد مالیاتي حاصل 
از بخش کشاورزي آن، تقریباً ناچیز است. بنابراین در چنین اقتصادهایي، انتظار یک رابطه منفي بین درآمد مالیاتي 
و سهم بخش کشاورزي از تولید ناخالص داخلي وجود دارد. نکته دیگر در این رابطه این است که اقتصاد داراي بخش 
کشاورزي بزرگ تر، از ظرفیت مالیاتي پایین تري برخوردار است، زیرا درآمد کشاورزان به طور نسبي پایین است و سود 
نهایي در بخش کشاورزي معموالً پایین است. متغیرهاي دیگر در این رابطه عبارتند از: سهم بخش صنعت و همچنین 

سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلي.     
- درجه باز بودن اقتصاد

کشور  یک  استان هاي  یا  ایاالت  بین  مقایسه  به  مربوط  مطالعات  در  که  است  متغیري  اقتصاد،  بودن  باز  درجه 
کاربردي ندارد؛ بلکه از این متغیر مي توان تنها در مقایسه بین کشورهاي مختلف استفاده نمود. در مطالعه حاضر، 
درجه باز بودن اقتصاد به صورت مجموع صادرات و واردات نسبت به GDP، یا به عبارت دیگر سهم درصدي صادرات 

و واردات از GDP، وارد خواهدشد. 
- سهم جمعیت شهري از کل جمعیت

شهرنشیني معموالً به صورت نسبت جمعیت شهري به کل جمعیت لحاظ مي گردد. انتظار این است که افزایش 
نسبی جمعیت شهری از یک سو افزایش خدمات دولتی در شهرها را فراهم نموده و برای تأمین مخارج این خدمات، 
نسبت مالیاتی افزایش یابد. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه، افزایش شهرنشینی می تواند موجب گسترش 
بخش غیررسمی شده و فرار مالیاتی را تشدید کند و در نتیجه نسبت مالیاتی کاهش یابد. به عبارت دیگر رابطه میان 

شهرنشینی و نسبت مالیاتی، می تواند مثبت یا منفی شود.    
- درجه پولي کردن

دولت ها در بسیاري از مواقع از حق آقایي خود استفاده نموده و براي رفع مشکالت مالي و کسري بودجه خود، 
با همکاري بانک مرکزي دست به چاپ پول مي زنند. درواقع آنها به جاي افزایش مالیات و یا استفاده از سایر منابع 
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درآمدي خود، با چاپ و انتشار پول مي توانند به راحتي مشکل مالي خود را تا حد زیادي حل کنند. در ادبیات اقتصادي، 
این عمل دولت ها پولي کردن نام دارد. پولي کردن نیز مي تواند یکي از عوامل مهم و تأثیرگذار بر ظرفیت مالیاتي باشد؛ 

چراکه پولي کردن موجب مالیات تورمي شده و نیاز دولت ها را به دریافت مالیات کاهش مي دهد. 
- ضریب جیني

اگر درآمد  به شمار مي رود.  مالیاتي  بسیار مهم در زمینه ظرفیت  تأثیرگذار  از متغیرهاي  نیز یکي  توزیع درآمد 
سرانه در یک کشور باال باشد، اما توزیع آن داراي چولگي زیادي باشد، به طوري که نسبت اعظم جمعیت آن کشور در 
پایین ترین طبقه درآمدي قرار گیرند، ظرفیت مالیاتي آن کشور پایین خواهدبود. همچنین اگر درآمد در یک کشور 
افراد آن کشور در دامنه مشمول مالیات قرار مي گیرند و لذا  از  به طور عادالنه تري توزیع شده باشد، تعداد بیشتري 
درآمد مالیاتي بیشتري قابل حصول خواهدبود. بنابراین انتظار این است که یک کاهش در سطح نابرابري منجر به یک 

افزایش در درآمد مالیاتي بشود. 

2-2- 1- تالش مالیاتي
تالش مالیاتي عبارت است از نسبت مالیاتي جمع آوري شده به ظرفیت مالیاتي برآورد شده از پایه مالیاتي . به بیان 
دیگر تالش مالیاتي برابر است با نسبت مالیاتي واقعي تقسیم بر نسبت مالیاتي بالقوه. شاخص نسبت مالیاتي نیز برابر 
است با نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلي. هرچه تالش مالیاتي بیشتر باشد، قسمت بیشتري از ظرفیت مالیاتي 
جمع آوري  مي شود و این عملي نیست جز از طریق بهبود عملکرد و کارایي که همان باالتربودن میزان تالش مالیاتي 
است. در واقع شاخص تالش مالیاتي معیار و مالک مناسبي براي عملکرد مالیاتي یک کشور یا یک منطقه مي باشد . 

3- مروری بر مطالعات پیشین 
در این قسمت کارهای تحقیقاتی که در داخل و خارج از ایران در رابطه با موضوع ظرفیت مالیاتی و تالش مالیاتي 

تا به حال انجام شده اند، به طور خالصه بیان می شود. 
فهیم یحیامی)1370( تحقیقی تحت عنوان »برآورد ظرفیت مالیاتی کشور« را مورد ارزیابی قرار داده که در آن، 
متغیرهای درآمد سرانه و سهم بخشهای معدن، خدمات، صنعت، صادرات و واردات در GDP به عنوان عوامل مؤثر 

بر ظرفیت مالیاتی کشور معرفی شده اند. تابع ظرفیت مالیاتی در این تحقیق به صورت ذیل تخمین زده شده است:

)1(

به طوری که در معادله فوق،            نسب مالیاتی،      درآمد سرانه،             سهم مجموع صادرات و واردات در 
تولید ناخالص   سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی و   سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی را نشان 

می دهند. نتایج نشان می دهد که تأثیر متغیرهای فوق، بر ظرفیت مالیاتی مثبت و معنادار می باشند.
خوردوستان )1380( در تحقیقی تحت عنوان »برآورد تالش مالیاتي در ایران و مقایسه با چند کشور در حال 
توسعه« بیان کرده که یکي از مشکالت تأمین منابع مالي در کشورهاي در حال توسعه، کارا نبودن سیستم مالیاتي 
در این کشورهاست که به دلیل ناشناخته بودن منابع مالیاتي، عدم استفاده کامل از ظرفیت مالیاتي را به-دنبال دارد. 
این محقق با استفاده از داده هاي تلفیقي طي دوره )1998-1981( و با بهره گیري از روش رگرسیون هاي به  ظاهر 
نامرتبط )SUR( در قالب الگوي اثرات ثابت به تخمین ظرفیت مالیاتي و سپس تالش مالیاتي ایران و کشورهاي 
و  تجارت خارجي  اقتصاد، سهم  از متغیرهایي چون درآمد سرانه، ساختار بخش هاي داخلي  منتخب مي نماید. وي 

QT /yP.RN Q
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فرآیند اجتماعي و سیاسي بهره برده، به این نتیجه رسیده که بخش صنعت و رشد روزافزون آن نیز یک ابزار مناسب 
براي توسعه اقتصاد است.  

قطمیري و همکاران)1387( در مقاله ای تحت عنوان«برآورد تالش مالیاتي در ایران و مقایسه آن با کشورهاي 
درحال توسعه منتخب«به بررسي ظرفیت مالیاتي ایران با استفاده از تدوین یک الگوي نسبت مالیاتي و با به کارگیري 
روش رگرسیون هاي به ظاهر نامرتبط و طي دوره )2002-1994( پرداخته اند. به طور کلي نتایج حاصله حاکي از آن 
است که، بین نسبت مالیاتي و سهم ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي از تولید ناخالص داخلي رابطه معناداري 
وجود دارد که بسته به نوع بخش این رابطه  مثبت یا منفي بوده است. همچنین نتایج نشان مي دهد، تالش مالیاتي 

در ایران داراي پایین  ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است.
چلیا و دیگران  )1975( در مقاله اي تحت عنوان » روند مالیات بندي در کشورهاي در حال توسعه« نسبت مالیات 
به GDP را با استفاده از یک نمونه 47 کشوري در دوره -1971(1969  )به صورت تابعي از متغیرهاي توضیحي 
مختلفي مانند سهم کشاورزي، معدن و صادرات از GDP معرفي نمودند. آنها به این نتیجه رسیدند که ارتباط معدن، 

کشاورزي و صادرات به نسبت مالیاتي به ترتیب مثبت، منفي و بي معني مي باشد
تانزی  )1987( در مطالعه ای برای 86 کشور در حال توسعه نشان داد که سهم درآمد مالیاتی از GDP چگونه با 
لگاریتم درآمد سرانه مرتبط است. وی رابطه مثبت و معنی داری را بین این دو متغیر به دست آورد. قابل ذکر است وی 
در مطالعه بعدی خود در این زمینه )1992( دریافت که عواملی مانند بی ثباتی اقتصاد کالن و تغییر ساختار اقتصاد نیز 
عوامل بسیار مهمی برای درآمد مالیاتی هستند. متغیرهای توضیحی الگوی وی عبارت بودند از: سهم بخش کشاورزی 
از GDP، سهم واردات از GDP، سهم بدهی خارجی از GDP، و درآمد سرانه. نکته قابل توجه این است که طبق 
نتایج تخمین تانزی، سهم بخش کشاورزی از GDP رابطه ای منفی و قوی با نسبت مالیاتی دارد، به طوری که قدرت 

توضیح دهندگی این متغیر حتی از درآمد سرانه نیز بزر گ تر به-دست آمد.         
اندازه گیري تالش  بیان کرده که  مالیاتي در چین«  مقاله اي تحت عنوان »کوشش  لیتهولد  )2002( در  جین 
مالیاتي به منظور اهداف سیاستگذاري و تشخیص مالیات بالقوه، جهت افزایش تأمین اعتبار مخارج عمومي به کار 
افزوده بخش کشاورزي و  ناخالص داخلي سرانه، سهم ارزش  از متغیرهائي چون درآمد مالیاتي، تولید  مي رود. وي 
سهم مجموع صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلي و نرخ رشد جمعیت استفاده کرده و به این نتیجه رسیده 
که کشورهایي با تولید ناخالص داخلي باالتر، گرایش بیشتري به داشتن سهم مالیاتي باالتر دارند و شاخص کوشش 

مالیاتي چین0/43 است که بیش از حد استاندارد از میانگین شاخص کوشش مالیاتي پائین تر مي باشد.

4- استخراج الگوي پژوهش
پژوهش  این  نظر  مورد  الگوي  توضیح دهنده  و  متغیرهاي مستقل  )2-1( مشاهده  شد،  بخش  در  که  همان طور 
مشخص شدند. چنان که ذیاًل خواهیم دید، نسبت مالیاتي مطلوب پس از انجام بهینه یابي، به طور مستتر در معادله 
تخمیني ظرفیت مالیاتي جاي مي گیرد. بنابراین با توجه به آن چه گفته  شد، مي توان تابع نسبت مالیاتي را به صورت 

زیر نوشت:
)2(  

متغیرهای معادله فوق، T/Y سهم مالیات از تولید ناخالص داخلي،      نسبت مالیاتي مطلوب، YA سهم کشاورزي 
در تولید ناخالص داخلي، YS سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلي، YM سهم بخش صنعت از تولید ناخالص 
داخلي، Y/(X+M) سهم بخش خارجي از تولید ناخالص داخلي؛ یعني مجموع صادرات X و واردات M از تولید 
ناخالص داخلي،      سهم جمعیت شهري از کل جمعیت، Mn پولي کردن، Gini مقدار ضریب جیني مي باشد. 
همان طور که در رابطه)1( مالحظه مي شود، الزم است »نسبت مالیاتي مطلوب«، یعني*(T/Y) استخراج شده و در 
تابع نسبت مالیاتي حقیقي قرار داده شود. بنابراین در این قسمت با استفاده از چهارچوب نظري ارائه شده توسط 
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تابع رفاه اجتماعي، »نسبت مالیاتي مطلوب« استخراج مي گردد. فرض  از طریق حداکثرسازي  لیتولد )1991(  و 
مي شود که رفاه جامعه تابعي است مثبت از درآمد قابل تصرف، مخارج مصرفي دولت و مخارج سرمایه گذاري دولت و 
تابعي است منفي از قرض دولت از منابع داخلي. به عبارت دیگر انتظار این است که افزایش درآمد قابل تصرف، مخارج 
مصرفي دولت و  سرمایه گذاري دولت سبب افزایش رفاه و برعکس افزایش قرض دولت از منابع داخلي موجب کاهش 

رفاه جامعه شود. بنابراین، شکل عمومي تابع رفاه جامعه به صورت زیر فرض مي شود:
     )3(

                                                                                                          
 GI ،مخارج مصرفي دولت         ،(T منهاي مالیات ،Y درآمد قابل تصرف)تولید ناخالص ملي Y-T ،در این تابع
مخارج سرمایه گذاري دولت، DB قرض دولت از داخل را نشان می دهند. متغیرهاي مورد استفاده به صورت واقعي و 
سرانه اند. دولت براي حداکثرکردن این تابع، باید به محدودیت هاي بودجه اي یعني مخارج و درآمدهاي خود نیز توجه 
 A و سایر منابع DB قرض از داخل ،FD قرض هاي خارجي ،T نماید. فرض مي شود درآمدهاي دولت شامل مالیات
باشد. در صورت متوازن بودن بودجه بایستي مجموع درآمدهاي دولت برابر با مجموع مخارج دولت گردد. بنابراین قید 

بودجه اي دولت به صورت زیر مي باشد: 
)4(

بدین ترتیب هدف دولت این است که با انتخاب میزان مالیات )T(، قرض داخلي)DB( و مخارج )G(، تابع رفاه 
از روش الگرانژ استفاده کرده و نسبت مالیاتي  بهینه سازي  براي  به قید بودجه ، حداکثر کند.  با توجه  را  اجتماعي 

مطلوب تعیین مي شود. فرض کنیم تابع رفاه به صورت یک تابع خطي و لگاریتمي به صورت زیر باشد:
)5(

که در آن G مخارج دولت )مجموع مخارج مصرفي و سرمایه گذاري( و     حداقل خدمات و کاالهاي عمومي مورد 
نیاز جامعه،     حداقل درآمد براي معاش و ai براي i=1,2,3 پارامتر است. تابع الگرانژ براي مسئله بهینه سازي فوق 

به صورت زیر خواهد بود:
)6(

پس از انجام مراحل بهینه یابي، میزان نسبت مالیاتي مطلوب به صورت زیر به دست مي آید:
)7(

با فرض مثبت بودن ضریبa، مي توان مالحظه کرد که رابطه اي منفي میان نسبت قرض هاي خارجي و نسبت 
مالیاتي وجود دارد. با توجه به این که متغیرهاي    و    ، قابل مشاهده اند، لیتولد)1991( فرض مي کند که این دو 

متغیر به صورت تابعي خطي از درآمد سرانه مي باشند. بنابراین:
)8(

با جایگذاري روابط فوق در معادله )4( و انجام محاسبات ریاضي، نهایتاً خواهیم داشت:

که در آن ut، جمله اختالل با فروض کالسیک است و                                                     مي باشد.

( , , , )C IU u Y T DB G G= −
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5- برآورد الگو
در این بخش، ابتدا براي اطمینان از عدم وجود رگرسیون کاذب، الزم است قبل از برآورد الگوي نسبت مالیاتي، 
مرتبه جمعي بودن متغیرهاي الگو مورد بررسي قرار گیرد. براي آزمون مرتبه جمعي بودن متغیرهاي الگو در داده هاي 
پانل، از آزمون ایستایي ایم، پسران و شین )IPS( استفاده مي شود. این آزمون نمونه ها را به صورت جدا از یکدیگر در 
نظر مي گیرد و در محاسبات طوري عمل مي کند که ویژگي هاي خاص هر کشور لحاظ شود. به منظور لحاظ کردن 
اثرات خاص هر نمونه، آزمون IPS اجازه مي دهد که ضریب رگرسیون خودتوضیح مرتبه اول هر متغیر، به صورت 
آزادانه بین نمونه ها تغییر کند. آزمون IPS مي تواند داراي یک مقدار ثابت و یا داراي مقدار ثابت و متغیر روند براي 
 IPS هر نمونه باشد. حداقل دوره مورد نیاز براي این آزمون، پنج سال است. بنابراین در این تحقیق، مي توان از آزمون

براي بررسي ایستایي متغیرها استفاده کرد. 
آزمون دیگري که براي بررسي مرتبه جمعي بودن متغیرهاي الگو مي تواند مورد استفاده قرار گیرد، آزمون لوین، 
لین و چات )LLC( مي باشد. بنابراین در این پژوهش، براي آزمون مرتبه جمعي بودن متغیرهاي الگو، از دو آزمون 

IPS و LLC استفاده شده است. جدول )1( نتایج آزمون هاي IPS و LLC را نشان مي دهد.

LLC و IPS جدول1-  بررسي جمعي بودن تک تک متغیرها با احتمال 95درصد اطمینان، براساس آزمون هاي

نتیجه LLC IPS نام متغییر
احتمال آماره احتمال آماره

ay 0 -5/475 0/769 0/736 سطح ارزش افزوده 
)ay( کشاورزی------------ ------------- 0/001 -3/074 دیفرانسیل مرتبه اول

∆fdy 0/474 -0/063 0/914 1/371 سطح نسبت بدهی به تولید 
)fdy(0 -10/008 0/18 -0/912 دیفرانسیل مرتبه اول

G 0/01 -2/298 0/381 -0/301 سطح )g( ضریب جینی
-------------- -----------

----
0 -12/085 دیفرانسیل مرتبه اول

Iy 0 -7/788 0/143 -1/063 سطح ارزش افزوده صنعت 
)iy(------------ -----------

----
0/013 -2/204 دیفرانسیل مرتبه اول

m∆ 1 8/303 1 6/489 سطح )m( پول
0 -105/535 0 -31/094 دیفرانسیل مرتبه اول

pc∆ 0/51 0/025 0/985 2/184 سطح )PC( شهرنشینی
------------- ------------ 0 -3/9E+14 دیفرانسیل مرتبه اول

Rty 0 -3/10604 0/003 -1/82879 سطح نسبت مالیات به تولید 
)rty(

------------ ------------- -----------
-----

----------- دیفرانسیل مرتبه اول
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در جدول فوق، متغیرهای سهم بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات، سهم بخش خارجی، نسبت مالیاتی، 
و ضریب جینی در سطح ایستا هستند. همچنین سایر متغیرها نیز در سطح تفاضل مرتبه اول خود ایستا می باشند 
و لذا جمعی از مرتبه یک هستند. در این مرحله، با توجه به این که داده هاي مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبي 
از داده هاي مقطعي و سري زماني هستند، از روش حداقل مربعات معمولی)OLS( در چارچوب روش پانل متوازن 

استفاده مي شود. جدول )2( نتایج تخمین الگو را نشان مي دهد.

جدول 2-  نتایج تخمین OLS الگو با استفاده از روش پانل متوازن

منبع: محاسبات تحقیق

منبع: محاسبات تحقیق

Sy 0 -6/388 0/46 -0/1 سطح ارزش افزوده خدمات 
)sy(-----------

----
------------- 0 -3/514 دیفرانسیل مرتبه اول

Xmy 0 -3/879 0/57 0/178 سطح جمع صادرات و 
واردات به تولید 

)xmy(------------ ------------- 0 -25/132 دیفرانسیل مرتبه اول

∆yaks 1 13/51 1 6/403 سطح معکوس تولید 
)yaks(

0 -35/899 0 -9/515 دیفرانسیل مرتبه اول

متغیر توضیحی ضریب Tمقدار آماره سطح اطمینان

 FDY  0/077744 1/948705 0/0545 

YI -1/91071 -3/864437 0/0002
YA -0/112409 -1/524193 0/1310
YS 0/452806 4/179175 0/0001
YM 0/125930 1/384283 0/0497

X+M(/Y( 0/036013 1/507415 0/0035
UP -0/267031 -3/957031 0/0002
Mn -1/34E-14 -1/61508 0/1098
GINI -0/194423 -1/414924 0/0450

                                       R-squared:
                                                 0/44000

F-statistic:                8/74
                                                 1081

  Adjusted R-squared:
                                              F-statistic:     0/389663

       Durbin- Watson:
0/281413
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روي  بر  را  واحد  ریشه  آزمون هاي  است  کاذب، الزم  رگرسیون  وجود  عدم  از  اطمینان  به منظور  مرحله  این  در 
پسماندهاي رگرسیون انجام شده، اعمال کرد. بدین منظور از آزمون هاي IPS و LLC استفاده شده است. نتایج این 

آزمون، در جدول )3( آمده است.

همان طور که از جدول باال مشخص است، نتایج برآوردها قابل اعتماد است. 

5-4-1- محاسبه نسبت مالیاتي تخمیني 
حال مي توان با استفاده از الگوي تصریح شده و برآورد شده )5(، مقدار نسبت مالیاتي تخمین زده شده را براي هر 
کشور به دست آورد. در واقع مي توان نسبت مالیاتي را براي هر کشور در هر سال معین، محاسبه نمود. جدول )4( این 

نسبت مالیاتي تخمیني را با نسبت مالیاتي واقعي براي سال هاي مختلف براي هر کشور مقایسه مي کند. 

جدول 3-  نتایج آزمون هاي ریشه واحد بر روي پسماندهاي رگرسیون

جدول4-  نسبت مالیاتي تخمیني و واقعي هر کشور در سال هاي مختلف

منبع: محاسبات تحقیق

LLC IPS

احتمال آماره احتمال آماره
0 -5/80756 0/1943 -0/86234

نسبت 
مالیاتي

2010201120122013201420152016

13/4583412/6303713/0807511/7198311/3108810/577999/668258تخمینيایران

9/0592936/341896/3164435/5180115/8979256/0488747/851609واقعي

17/24317/5668917/7840417/4709317/5301417/3144417/32761تخمینياردن

18/1052118/9911518/6699217/47818/2136520/9960824/37168واقعي

14/9748115/876416/0084916/221916/4302916/8078716/76452تخمینيلبنان

12/2112812/2112812/1803314/7662715/5949316/2744614/9واقعي
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11/2905312/1225312/5593412/8098813/2059813/2273514/15277تخمینيپاکستان

13/1653210/0889910/0426110/3113110/7838410/284549/604415واقعي

16/0197416/4421316/6582416/4386815/7747315/9722316/27575تخمینيمصر

15/1310114/5901214/3178113/4077613/3499413/8361814/06863واقعي

7/8534578/9366438/1149368/2140978/644898/429719/285376تخمینياندونزي

16/3158411/5781811/5781811/8269612/3855312/3307712/5واقعي

15/5585915/2317415/8469415/122513/999112/5654412/42633تخمینيمالزي

14/1574814/2843718/829918/8202917/5797315/215/4واقعي

13/8862115/2497115/0776615/3450215/0365615/5856117/31808تخمینيمراکش

19/9041619/9041619/9041619/9041619/6365220/067421/64659واقعي

5/5109686/7442438/3109849/84466911/0287311/8523612/90342تخمینيبنگالدش

7/562417/5866527/5965417/6975238/0714758/111358/13564واقعي

7/1415656/8347466/3382957/4083178/6366789/2366288/86319تخمینيعراق

6/341896/3164435/5180115/8979255/9465216/112456/25687واقعي

6/9880724/8967996/4896168/0985667/0206392/4119462/388675تخمینيکویت

1/2651191/112540/9958740/9581350/9611341/0821020/983551واقعي
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نمودا ر1-  میانگین  نسبت مالیات تخمین و واقعی هر کشور طی سالهای )2016 -2010 (

منبع: محاسبات تحقیق

منبع: محاسبات تحقیق

16/073512/3051913/0282112/9914312/2987311/4047112/82236تخمینيعمان

6/6864757/1617447/3880457/4025367/4536597/389577/463589واقعي

11/226229/1106749/9589559/7474218/66409119/382115/104221تخمینيعربستان

19/1587419/5536520/3525121/3214520/9658721/2356421/6587واقعي

17/5311518/0495818/7926220/2414919/8182319/627719/43532تخمینيتونس

21/1040221/306621/6345121/4849120/5909520/699321/24654واقعي

این نسبت مالیاتی در نمودار )1( ترسیم شده است. همانطور که در نمودار مشاهده می شود، میانگین نسبت 
مالیاتی در ایران، از میانگین کل کشورها کمتر و تنها از میانگین این نسبت در کشورهای کویت و امارات بیشتر است.

5-4-2- محاسبه تالش مالیاتی
بر اساس تعریف، تالش مالیاتي برابر است با نسبت مالیاتي واقعي تقسیم بر نسبت مالیاتي بالقوه. بنابراین مي-توان 

تالش مالیاتي را به صورت زیر محاسبه نمود:
)10(

 

i

p
i

i

a
i

i

GDP
T

GDP
T

TE =
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جدول 5-5- تالش مالیاتي کشورهاي مورد مطالعه طي دوره 2010-2016

منبع: محاسبات تحقیق

که در آن TEi تالش مالیاتي در کشور i ام،      میزان مالیات دریافتي در کشور i ام،      میزان 
مالیات بالقوه یا ظرفیت مالیاتي در کشور i ام است که بایستي برآورد شود و  GDPi تولید ناخالص داخلي 

)GDP( در کشور i ام مي با شد. با توجه به معادله باال، با تقسیم نسبت مالیاتي واقعي بر نسبت مالیاتي 
تخمین زده شده )بالقوه( مي توان تالش مالیاتي را براي هر کشور در هر سال محاسبه کرد. جدول )5( نشان دهنده 

مقادیر تالش مالیاتي کشورهاي مختلف در سال هاي مختلف مي باشد.

2010201120122013201420152016

0/6731360/5021140/4828810/4708270/5214380/5718360/812102ایران

1/0500031/0810771/0498131/0004041/0389911/2126351/406523اردن

0/8154550/7691470/7608670/9102680/9491580/9682640/888782لبنان

1/166050/8322510/7996130/804950/8165870/7775210/678624پاکستان

0/9445230/8873620/8595040/8156230/8462860/8662650/864393مصر

2/0775351/2955851/4267751/4398371/43271/4627751/346203اندونزي

0/9099460/9378031/1882361/2445231/2557751/2096671/239304مالزي

1/4333761/3052161/3201091/2971091/3059191/2875591/249942مراکش

1/3722471/1249080/9140360/7818980/7318590/6843660/630503بنگالدش

0/8880250/9241660/8705830/7961220/6885190/6617620/705939عراق

0/181040/2271970/1534570/1183090/1369010/4486430/411756کویت

0/4159940/582010/5670810/5698020/6060510/647940/582076عمان

1/7066072/1462362/0436392/1873942/4198581/0956314/243292عربستان

1/2038011/1804481/1512241/0614291/038991/0545961/093192تونس

a
iTp

iT
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نمودار 2-  میانگین تالش مالیاتی کشورهای مورد مطالعه در دوره )2010-2005(

منبع: محاسبات تحقیق

هم چنین نمودار )2( میانگین تالش مالیاتی کشورهای مورد مطالعه را در دوره )2016-2010( نشان میدهد که 
تالش مالیاتی در ایران نسبت به کویت بیشتر و نسبت به دیگر کشورها پایین تر است. 

6- نتیجه گیری:
بنابراین نتایج تحقیق نشان مي دهند که ضریب متغیر نسبت بدهي هاي خارجي از تولید ناخالص داخلي، مثبت و 
معنادار به دست آمده است. اما با توجه به این که در معادله )5(،                    مي باشد، این ضریب عماًل منفي خواهد 
بود. به عبارت دیگر، رابطه بین سهم بدهي هاي خارجي از تولید ناخالص داخلي و نسبت مالیاتي منفي مي-باشد. 
این نتیجه، با انتظار اولیه براساس مباني نظري الگو تطابق دارد. ضریب متغیر سهم بخش کشاورزي از تولید ناخالص 
داخلي منفي مي باشد، که این نتیجه نیز با مباني نظري و یافته هاي مطالعات قبلي سازگاري دارد؛ اما این ضریب از 
معناداری باالیی برخوردار نیست. تأثیر جمعیت شهرنشین بر نسبت مالیاتي نیز منفي و معنادار است و این فرضیه 
را حمایت مي کند که افزایش شهرنشیني مي تواند موجب گسترش بخش غیررسمي اقتصاد شده و فرار مالیاتي را 
تشدید کند و درنتیجه نسبت مالیاتي کاهش یابد. چنین فرضیه اي مي تواند با ویژگي هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
کشورهاي مورد مطالعه تحقیق حاضر نیز سازگار باشد. ضریب سهم تجارت خارجي از تولید ناخالص داخلي مثبت و 
معنادار است، که این نتیجه با انتظار نظري تحقیق سازگاري دارد. همان طور که انتظار مي رفت، ضریب متغیر معکوس 
تولید ناخالص داخلي سرانه، منفي و معنادار مي باشد. تأثیر سهم بخش هاي صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلي 
نیز مثبت و معنادار به دست آمده که این نتیجه نیز با انتظار اولیه بر مبناي مباني نظري، سازگار است. نهایتاً عالمت 
ضریب متغیر ضریب جیني، با مباني نظري عنوان شده تطابق دارد. همان طور که در جدول مشخص است، این ضریب 
منفي و معنادار است. همچنین ظرفیت مالیاتي (یا نسبت مالیاتي تخمیني یا بالقوه) ایران در بین سیزده کشور دیگر، 
تقریباً متوسط مي باشد. ایران در مقایسه با اکثر کشورهاي مورد مطالعه، در دستیابي به درآمدهاي مالیاتي به شدت 

ضعیف عمل کرده است.
در مورد تالش مالیاتي نیز مي توان گفت ایران در مقایسه با سایر کشورهاي مورد بررسي، از تالش مالیاتي پاییني 
برخوردار است. در واقع تالش مالیاتي ایران تنها نسبت به کشور کویت باالتر بوده است و با کشور عمان تقریباً در یک 

سطح مي باشد. تالش مالیاتي ایران در تمام سال هاي مورد بررسي، کوچک تر از واحد بوده است.
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چکیده
یکی از عواملی که از طرف سرمایه گذاران برای ارزشیابی ارزش بنگاه ها به عنوان معیار ارزش آفرین در بازارهای پویا 
موردتوجه قرارگرفته، مدیریت مالیاتی و ارزش آفرینی است. مدیریت مالیاتی می تواند از طریق ایجاد برنامه ریزی های 
مالیاتی اقدام به هدایت جریان های نقدی و درنتیجه کاهش پرداخت مالیات نماید. وضعیت مالی و ایجاد اهرم مالی 
یکی از عواملی است که می تواند شیوه به کارگیری مدیریت مالیاتی را در راستای برنامه ریزی های مالیاتی هدایت نماید. 
با توجه به اینکه تأمین منابع مالی خارج از سازمان باعث ایجاد هزینه های قابل قبول مالیاتی شده و همچنین وضعیت 
مالی نیز بر هزینه های تأمین مالی تأثیرگذار است، انتظار می رود که اهرم مالی و بدهی های بلندمدت و همچنین 
میزان فشار مالی بر درجه مدیریت مالیاتی و شیوه آن تأثیرگذار باشد. بر همین اساس پژوهشگر با تجزیه وتحلیل 
اطالعات مربوط به 122 شرکت فعال در بورس طی سال های 1388 لغایت 1396 به بررسی تأثیر عوامل مالی بر 
مدیریت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تجزیه وتحلیل نتایج نشان می دهد 
که وضعیت مالی عوامل شامل اهرم مالی و فشار مالی بنگاه ها، تأثیری بر نوع و میزان مدیریت مالیاتی شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد. بدین صورت که ارتباط بین شاخص های نسبت بدهی، شاخص های 
نسبت بدهی بلندمدت به عنوان عوامل اهرم مالی و همچنین شاخص های فشار مالی به عنوان عوامل درماندگی مالی، 
ازلحاظ آماری معنی دار نبودند و کلیه شاخص های مرتبط با اهرم و فشار مالی تأثیری بر برنامه ریزی های مالیاتی ندارند 
درواقع وضعیت مالی قادر به تغییر شیوه هدایت و مدیریت مالیات در بنگاه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

تهران نمی باشند.

واژگان کلیدی: مدیریت مالیاتی، نسبت بدهی، نسبت بدهی بلندمدت و فشار مالی.
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1-مقدمه
از گذشته تاکنون مدیران در پی کمینه سازی نرخ مؤثر مالیاتی در بلندمدت، در راستای مدیریت مالیاتی بوده اند. 
چنانچه مدیر بتواند نرخ مؤثر مالیاتی را در بلندمدت کاهش داده و مالیاتی کمتری پرداخت کن، مالیات را مدیریت 
نموده است. هر چه این امر بهتر انجام شود، عملکرد بهتری را برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت، زیرا منجر 
به افزایش سود خالص خواهد شد. همچنین، نرخ های مؤثر مالیاتی شرکت ها، اغلب توسط سیاست گذاران و گروه های 
مزبور  نرخ  زیرا  مالیاتی شرکت های مختلف می شود،  پیرامون سیستم های  نتیجه گیری  برای  ابزاری  به عنوان  ذینفع 
اطالعات مناسب و خالصه از اثرات تجمعی معافیت های مالیاتی مختلف و تغییرات در نرخ های مالیاتی شرکت ها را 
فراهم می آورد. گوپتا و نیوبری )1997( مدیریت مالیاتی را به عنوان فعالیتی ارزش زا در نظر گرفتند و عنوان نمودند 
که شرکت ها مایل اند خود را درگیر این فعالیت نمایند. اگرچه مدیریت کردن مالیات می تواند رقم نهایی سود یک 
شرکت را بهبود بخشد، لیکن در نظر گرفتن هزینه های مرتبط با اختصاص منابع طرح های مالیاتی نیز دارای اهمیت 
می باشد. عوامل مختلفی بر شیوه اجرا و روند اجرای مدیریت مالیاتی توسط بنگاه ها تأثیرگذار است که مشکالت مالی 
و فشارهای مالی می تواند یکی از این عوامل باشد، با توجه به اینکه در تحقیق حاضر پژوهشگر به دنبال ارزیابی تأثیرات 

عوامل مالی بر مدیریت مالیاتی می باشد، در ادامه ارتباط فوق تبیین می گردد.

2( چهارچوب نظری
مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح 
است. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، 
تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تالش در جهت تحقق رشد اقتصادی و 
توزیع عادالنه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسئله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است. در هر کشوری مالیات 
به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در اقتصاد، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند به گونه ای که امروزه در کشورهای 
صنعتی، بهبود و توسعه کارایی و اثربخشی اظهار مالیات مؤدیان و مطالبه آن توسط کارشناسان امور مالیاتی، ضمن 

رعایت اصل عدالت مالیاتی، از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است )پژویان، 1380(.
شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی هزینه مالیات می باشد. درواقع رویه ای جسورانه پیرامون 
باید توسط  مالیات در پیش گرفته است. مدیریت مالیاتی، فعالیتی ارزش زا است و سهامداران شرکت معتقدند که 
مدیریت شرکت، نرخ مؤثر مالیاتی مدیریت شود. گراهام و تاکر )2006( افزون بر این دسای و دارماپاال )2006( به 
این نتیجه رسیدند که مسئله پرداخت مالیات کمتر، توسط سهامداران مورد ارزیابی قرار می گیرد و به عنوان یکی از 
شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت مدنظر قرار می گیرد؛ بنابراین مالکان انگیزه باالیی دارند تا اطمینان حاصل کنند 
که مدیران تصمیمات مالیاتی کارآمد گرفته اند. منظور از تصمیمات مالیاتی کارآمد، تصمیمات مالیاتی شرکت است که 
ثروت بعد از مالیات مالکان را افزایش می دهد؛ اما هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران 
می تواند به مانعی در جهت اتخاذ تصمیمات مالیاتی کارآمد تبدیل شود؛ بنابراین بر طبق دیدگاه نمایندگی، اجتناب 
مالیاتی همیشه موجب افزایش ثروت سهامداران خارجی نمی شود. اگرچه اجتناب از پرداخت مالیات منجر به افزایش 
ارزش شرکت می شود، اما به کارگیری استراتژی های پیچیده و مبهم مالیاتی مربوط به فعالیت های اجتناب مالیاتی این 
فرصت را برای مدیران فراهم می سازد تا به هزینه سهامداران به سودجویی هایی دست بزنند و اقداماتی مبنی بر عدم 

افشا و نگهداری اخبار بد در داخل شرکت انجام دهند )دسای ودارماپاال، 2003(
به عنوان مثال چنانچه شرکت به دنبال ایجاد یک خط تولید در راستای تولید یک محصول صادراتی باشد، منابعی را 
باید صرف کند و هزینه هایی را متحمل شود. شولز و همکاران )2009( خاطرنشان می کنند که افزون بر هزینه فرصت 
ازدست رفته، برنامه ریزی مالیاتی هزینه های دیگری از قبیل هزینه های معامالتی، مالیات های ضمنی و عدم اطمینان 
نیز به همراه دارد؛ بنابراین، شرکت ها تنها زمانی به مدیریت مالیاتی روی می آورند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از 
این طرح ها بر هزینه های تحمل شده از بابت این طرح ها فزونی داشته باشد. دسای و دارماباال )2006( نیز سودمندی 

مدیریت مالیاتی را منوط به نحوه استفاده مدیر از جریانات نقدی حاصل از صرفه جویی مالیاتی دانسته اند.
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2-1( مدیریت مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن
روش های مختلفی برای مدیریت مالیاتی در بنگاه ها وجود دارد، در این مسیر یکی از اقالم کاهنده سود خالص، 
هزینه مالیات تحمل شده توسط شرکت ها می باشد. ازاین رو، بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار می رود شرکت های 
بزرگ تر کمتر به مدیریت مالیاتی روی آورند، زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با 
پرداخت منصفانه مالیات، کمتر توجه دولت را نسبت به خویش جلب می نمایند. تحقیقات صورت گرفته توسط افرادی 
همچون زیمرمن )1983(، رونن و آهارونی )1989( و آمر و همکاران )1993( مؤید فرضیه هزینه سیاسی در ایالت 
متحده می باشد وو و همکاران )2012(. در مقابل فرضیه هزینه سیاسی، تئوری قدرت سیاسی قرار دارد که توسط 
ساالمون و سیگفرید )1977( توسعه یافته است. طبق این تئوری، شرکت های بزرگ تر از قدرت سیاسی و اقتصادی 
بندهای  و  زد  و  اقتصادی  از قدرت  استفاده  با  این شرکت ها  بهره می برند.  به شرکت های کوچک تر  نسبت  ممتازی 
سیاسی، می توانند در طرح ها و پروژه های مالیات کاه سرمایه گذاری کرده و درنهایت هزینه مالیاتی کمتری را متحمل 

شوند )وو و همکاران، 2012(.
وجود فشار مالی و اهرم مالی باعث می گردد روند تأمین منابع مالی در بنگاه ها تحت تأثیر قرار گیرد و می تواند 
عدم  و  مالی  اهرم  کاهش  است.  تأثیرگذار  آن ها  مالیاتی  مدیریت  درنتیجه  و  شرکت ها  مالیاتی  برنامه ریزی های  بر 
وجود فشار مالی باعث می گردد که مدیران بتوانند برنامه های مالیاتی خود را با آزادی عمل بیشتری دنبال نمایند و 
هزینه های قابل قبول بیشتری را جهت کاهش سود و درنتیجه مالیات بر درآمد قبل نمایند؛ اما هنگامی که شرکت ها 
دارای اهرم مالی باال و یا فشار مالی هستند، انگیزه سیاسی و مدیریت برای افزایش هزینه جهت کاهش مالیات، پائین 
می یابد لذا فشار مالی و عوامل مالی عامل مهمی در پیش برد اهداف مدیریت مالیاتی در بنگاه به حساب می آیند. از 
طرف دیگر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها و نحوه استفاده از منابع موجود نیز ازجمله مواردی است که می تواند 
نرخ مؤثر مالیاتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. ریچاردسون و النیس )2007(. شرکتی که اکثریت منابع خود را 
در دارایی های ثابت و استهالک پذیر سرمایه گذاری کرده، با هزینه استهالک بیشتری روبرو می شود، هزینه ای که باعث 
سود کمتر و هزینه مالیات کمتر می شود. از طرف دیگر، موجودی کاال یک نوع دارایی است که گاهی اوقات بخش 
قابل توجهی از منابع یک شرکت را به خود اختصاص می دهد، درحالی که دارای هزینه استهالک نیست. همچنین، 
افزایش در میزان موجودی کاالی پایان دوره منجر به افزایش سود که گاهی اوقات بخش قابل توجهی از منابع یک 
شرکت را به خود اختصاص می دهد، درحالی که دارای هزینه استهالک نیست. همچنین، افزایش در میزان موجودی 
کاالی پایان دوره منجر به افزایش سود و درنهایت افزایش هزینه مالیاتی خواهد شد که این امر درنهایت منجر به 

افزایش نرخ مؤثر مالیاتی خواهد شد.
لذا با توجه به تأثیراتی که عوامل مختلف مالی می تواند بر گزارشگری مالیاتی شرکت ها داشته باشد، مسئله تبیین 
شده در تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که عوامل مالی چگونه بر مدیریت مالیاتی و تصمیمات مالیاتی شرکت ها 
و درنتیجه گزارشگری مالی و مالیاتی آن ها تأثیرگذار است و در همین راستا به بررسی تأثیر اهرم مالی و فشار مالی 

بر مدیریت مالیاتی شرکت ها می پردازد.
با توجه به اینکه تهیه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است ممکن است به دالیل مختلف اقدام به 
مدیریت مالیاتی در راستای اجتناب مالیاتی نمایند. از سوی دیگر، اگرچه به دلیل تفاوت در اصول حسابداری و قوانین 
مالیاتی انتظار می رود بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری تفاوت و واگرایی وجود داشته باشد، اما این ابهام 
وجود دارد که این تفاوت به رخداد مسائلی ازجمله مدیریت سود در شرکت ها کمک نمایند و زمینه مدیریت مالیاتی 
در راستای اهداف شرکت ها که باعث اجتناب بیشتر مالیاتی می گردد را ایجاد کرده باشد. در تحقیقات گذشته مدیریت 
مالیاتی از منظر انگیزه های متفاوت موردبررسی قرارگرفته و رابطه آن باقیمت سهام، سود شرکت، آگاهی بخشی قیمت 
و ارزش آفرینی بررسی شده است، اما از دیدگاه انگیزه های مالیاتی و به طور خاص رابطه ای که می تواند مقادیر عادی و 
غیرعادی اختالف سود مالیاتی و ابرازی را داشته باشد، مدیریت مالیاتی می تواند بر گزارش دهی مالیاتی نیز تأثیرگذار 

باشد و عوامل مالی نیز بر فرایند گزارش دهی مدیریت مالیاتی تأثیرگذار باشند.
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3( پیشینه پژوهش
بردلی و همکاران )2016( به بررسی رابطه سطح تطابق درآمد حسابداری و درآمد مشمول مالیات پرداختند 
و دریافتند که تطابق باالتر با مدیریت سود بیشتر در ارتباط است. آن ها نتیجه گرفتند که ادعاهای اولیه در مورد 
مزایای افزایش تطابق در امریکا، یعنی افزایش درستی گزارشگری مالی درنتیجه کاهش مدیریت سود، به آن میزان 

نیست که بیان می شود.
کوه و لی )2015( در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگی های مالی شرکت در اتخاذ تصمیم در خصوص گزارشگری 
مالی و مالیاتی پرداختند. نتایج نشان داد که نسبت بدهی تأثیر معنی داری بر انتخاب گزارشگری مالی و یا مالیاتی 
که  دارند  تمایل  بیشتر  بلندمدت  بدهی های  با  که شرکت هایی  داد  نشان  نتایج  همچنین  دارد.  از طرف شرکت ها 
گزارشگری مالی را انجام دهند. درحالی که شرکت هایی که دچار فشار مالی هستند و یا به منابع مالی خارجی بیشتری 

دسترسی دارند، تمایل دارند تا گزارشگری مالیاتی را اتخاذ نمایند.
لیندا و همکاران )2015( به مطالعه اثر برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود بر روی آگاهی دهندگی سود مالیاتی 
و سود حسابداری پرداختند. در این راستا آن ها ابتدا به بررسی اثر افزایشی برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود بر 
و  مالیاتی- حسابداری  تفاوت  پایداری  بین  رابطه  پرداخته و سپس  مالیاتی و حسابداری  آگاهی بخشی سود  روی 
آگاهی بخشی سود پرداختند. پایداری تفاوت های مالیاتی - حسابداری به تصمیمات شرکت راجع به مدیریت سود 
و برنامه ریزی مالیاتی بستگی دارد. پایداری تفاوت های مالیاتی-حسابداری با استفاده از انحراف معیار اجزا اختیاری 
 BTD تفاوت بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پایداری
به عنوان معیار مشترک اثر مدیریت سود و برنامه ریزی مالیاتی، با پایداری سود حسابداری و سود مشمول مالیات 

مرتبط است و بر روی محتوای اطالعاتی هر دو )سود حسابداری و سود مشمول مالیات( اثر افزایشی دارد.
فعالیت  درجه  و  بدهی  هزینه  مالیات،  پرداخت  از  اجتناب  بین  ارتباط  بررسی  به  پژوهشی  در   )2015( لیم 
سهامداران پرداخت. ایشان برای ارزیابی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه بدهی و سنجش این تأثیر تحت 
اثرگذاری سهامداران، شرکت های فعال در بورس کره جنوبی را بررسی نمودند. ایشان وجود رابطه منفی بین هزینه 
بدهی و اجتناب از پرداخت مالیات را نشان دادند که نشان دهنده تئوری توازن ایستا می باشد. همچنین یافته های 
ایشان نشان داد که رابطه منفی بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی در شرکت هایی که دارای سهامداران 
نهادی بیشتری هستند، قوی تر می گردد. همچنین این قدرت بعد از سال 1998 هنگامی که نفوذ مالکان نهادی در 

شرکت ها بیشتر شده است، قوت گرفته است.
به عنوان یک سیگنال  موقت  مالیاتی- حسابداری  تفاوت های  بررسی کردند که چرا  بلیالکو همکاران )2014( 
مفید پایداری سود استفاده می شود و مفاهیم تفاوت های مالیاتی حسابداری بزرگ مثبت را برای پایداری سود و اقالم 
تعهدی بسته به منشأ ایجاد تفاوت ها آزمون کردند. یافته های آن ها حاکی از آن است که در برخی موارد تفاوت های 
مالیاتی- حسابداری سیگنالی مفید از کیفیت سود است که این امر بستگی به منشأ ایجاد تفاوت ها دارد. در مواردی 
به طور چشمگیری  تعهدی  اقالم  پایداری  مالیاتی است،  استراتژی گزارشگری  از  ناشی  بزرگ مثبت  تفاوت های  که 
بیشتر است. در مقابل، زمانی که تفاوت های بزرگ مثبت ناشی از مدیریت سود به سمت باالست پایداری سود و اقالم 

تعهدی به طور قابل مالحظه ای کمتراست.
مالیاتی  و  مالی  بر تصمیمات گزارشگری  مالی  عوامل  تأثیر  بررسی  به  تحقیقی  اسکندری )1394( طی  و  بای 
انجام  اغلب در  نمودند که شرکت ها  پرداختند. آن ها عنوان  تهران  بهادار  اوراق  بورس  پذیرفته شده  در شرکت های 
گزارش های مالی برای رسیدن به اهداف خود دچار مشکالت هستند. این اهداف گزارشگری نشان می دهد که تا 
چه حد گزارش شرکت ها بستگی به هزینه های گزارش دهی مالی و مالیاتی دارد. آن ها از ترکیب عوامل مختلف 
مالی به عنوان یک منبع از تفاوت های مقطعی در هزینه های گزارش دهی مالی و مالیاتی استفاده نمودند. در این 
اندازه گیری محقق می تواند تصمیم شرکت ها را برای ساخت گزارشگری مالی و مالیاتی با در نظر گرفتن دو عامل 
تصمیمات  تأثیر  تحت  بدهی  نسبت  که  می دهد  نشان  یافته ها  نماید.  مشخص  مالیات  از  اجتناب  و  سود  مدیریت 
همچنین  دارد.  قرار  بدهی  نسبت  از  سطحی  به  بسته  یکنواخت  به صورت  شرکت ها  مالیاتی  و  مالی  گزارش های 
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شرکت هایی که بیشتر در درازمدت تأمین مالی می کنند احتمال دارد به یک نوع تهاجمی در گزارش های مالی دست 
یابند درحالی که شرکت های با کسری مالی باالتر و یا دسترسی بهتر به بازار سرمایه دارند بیشتر احتمال دارد به یک 
ارائه پیامدهای عملی آن به تدوین کنندگان  نتایج  انتظار می رود که  یابند.  تهاجمی در گزارش های مالیاتی د ست 

استاندارد، حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی کم نماید.
احدی سرکانی و همکاران )1393( در پژوهشی به بررسی اثر گریز مالیاتی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده 
اینکه نقش  بر  مالیات، عالوه  از وصول  تهران پرداختند. آن ها نشان دادند که درآمد حاصل  بهادار  اوراق  بورس  در 
تعیین کننده ای در تأمین منابع مالی دولت ها و دستیابی به اهداف کالن اقتصادی آن ها دارد، یکی از عوامل مهمی است 
که بر هزینه سرمایه و تصمیمات شرکت و سرمایه گذاران در ارزیابی خطرات کلی و سود مورد انتظار تأثیر می گذارد. 
مالیاتی  فرار  و  اجتناب  شامل  که  باشد  مالیاتی  گریز  از  مصداقی  می تواند  قطعی،  مالیات  از  ابرازی  مالیات  انحراف 
می باشد که به نوبه خود تأثیر مخربی بر اقتصاد کشور وارد می کند. تصمیم گیری و قضاوت در انتخاب مناسب ترین 
شیوه سرمایه گذاری باهدف بیشینه سازی ثروت سهامداران ازجمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است. 
به خاطر عدم وجود کار مستند و علمی در ایران و ارزیابی تأثیر هزینه سرمایه شرکت بر برآورد پروژه های سرمایه ای 
و تعیین بودجه بندی سرمایه ای، در این مطالعه تأثیر گریز مالیاتی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران بررسی شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که گریز مالیاتی بر هزینه سرمایه اثر مثبت و معناداری 

دارد، به طوری که با افزایش گریز مالیاتی هزینه سرمایه شرکت ها نیز افزایش می یابد.
آن  بر  مؤثر  عوامل  و  اندازه گیری  نحوه  مالیات،  از  اجتناب  بررسی  به  پژوهشی  در   )1393( همکاران  و  خانی 
پرداختند. اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خألهای قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که 
می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات 
را می توان از طریق روش های مختلف ازجمله نرخ مؤثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازه گیری کرد. نتیجه این 
پژوهش حاکی از آن است که مدیران برای استراتژی هایی که روی درآمد مالیاتی و مالی شرکت یعنی، استراتژی هایی 
که هزینه مالیاتی در صورت های مالی را کاهش دهد و همچنین استراتژی هایی که مالیات های نقدی را کاهش می دهد 
یعنی، استراتژی هایی که در پرداخت های مالیات بر درآمد تفاوت ایجاد می کند، ارزش زیادی قائل هستند؛ بنابراین، 
اکثر شرکت ها به دنبال کاهش مالیات و درنتیجه اجتناب از مالیات، درون چارچوب های قانونی با استفاده از خألهای 

موجود در قوانین هستند

4( تبیین فرضیه های تحقیق
تصمیمات مدیریت در خصوص شیوه مدیریت مالیاتی عمدتاً در راستای پرداخت کمتر مالیاتی و مدیریت جریانات 
نقدی است. معموالً شرکت هایی که تحت فشار مالی هستند و یا هزینه های )اهرم( ثابت مالی زیادی دارند همواره در 
تالش اند که عالوه بر پرداخت کمتر مالیاتی، وجوه نقدی بیشتری را برای پرداخت های جاری و هزینه های ثابت مالی 
برای سازمان های  مالیاتی که مالکی  مالیاتی و شیوه گزارش دهی  نمایند. درنتیجه میزان مدیریت  بنگاه حفظ  در 
دریافت کننده مالیاتی می باشد، نیز تحت تأثیر درجه فشار مالی و اهرم مالی بنگاه ها قرار می گیرد. بر همین اساس 

فرضیات زیر از طرف پژوهشگر ارائه می گردد.
فرضیه اصلی: عوامل مالی بر تصمیمات تأمین مالی و گزارش دهی مالیاتی یا مدیریت مالیاتی در شرکت های 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
فرضیه فرعی اول: بین نسبت بدهی و مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین نسبت بدهی بلندمدت و مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین فشار مالی و مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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5( مدل و متغیرهای پژوهش
مدیریت مالیاتی )EMTM( ارزیابی گزارشگری مالی و مالیاتی:

به منظور تعیین اینکه آیا شرکت استراتژی مالی و یا مالیاتی را دنبال می کند و اینکه مدیریت مالیاتی به چه 
صورتی است، سطح مدیریت سود و همچنین اجتناب مالیاتی شرکت ها برآورد می گردد. جهت ارزیابی سطح مدیریت 

سود از مدل تعدیل شدن جونز )2002( بر اساس اقالم تعهدی اختیاری به صورت مدل زیر استفاده می گردد.
مدل شماره )1(

که در آن:
TACC: کل اقالم تعهدی که از مابه التفاوت سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی به دست می آید،

TA: مجموع دفتری دارایی های شرکت،
∆AdJREV: عبارت است از مابه التفاوت درآمدهای عملیاتی و تغییر در حساب های دریافتنی تجاری

PPE: عبارت است از دارایی های ثابت )اموال، ماشین آالت و تجهیزات ناخالص(.
 درنهایت مقادیر باقی مانده مدل )ε( نشان دهنده سطح مدیریت سود شرکت ها بوده و تمایل به گزارشگری مالی 

شرکت ها را نشان می دهد.
برای ارزیابی سطح اجتناب مالیاتی شرکت ها از مدل دسای و داماپاال )2006( و تعدیل آن استفاده می گردد 

بدین صورت که ابتدا مدل زیر ارزیابی می گردد:
مدل شماره )2(

که در آن:
BTD: اختالف مالیاتی که از مابه التفاوت مالیات پرداخت شده و مالیات ابرازی به دست می آید. 

INV: عبارت است از تغییر در دارایی های ثابت نسبت به سال قبل،
NOL: یک عبارت است از سود )زیان( عملیاتی که متغیر صفر و یک می پذیرد

TLU: نیز عبارت است از مقادیر مالیات پرداخت شده. 
همچنین اقالم باقیمانده مدل یعنی ε نیز نمایان کننده اقالم غیر عادی ناشی از اختالف مالیاتی است. سپس بعد 

از ارزیابی مدل اختالف مالیاتی و مدل مدیریت سود مدل زیر جهت تعیین اجتناب مالیاتی ارزیابی می گردد:
مدل شماره )3(

که در آن:
ABTD: اقالم باقیمانده مدل شماره )2( می باشد و DA نیز اقالم باقیمانده مدل شماره )1( می باشد و اقالم 

باقیمانده ارزیابی شده در این مدل نشان دهنده اجتناب مالیاتی و تمایل به گزارشگری مالیاتی شرکت ها است.
شد،  ارزیابی  مالیاتی  گزارشگری  به  تمایل شرکت ها  و  مالی  گزارشگری  به  تمایل شرکت  بعدازاینکه  پایان  در 
متغیر اصلی تحقیق که نشان دهنده میزان مدیریت مالیاتی است ارزیابی می گردد. بدین صورت که اگر شرکتی میزان 
مدیریت سود آن باالتر از میانه باشد و میزان اجتناب مالیاتی آن نیز پائین تر از میانه باشد به عنوان شرکتی با تمایل 
کمتر به مدیریت مالیاتی، شناسایی می گردد )EMTM=1(؛ و اگر شرکتی میزان اجتناب مالیاتی آن بیشتر از میانه 
و میزان مدیریت سود آن نیز کمتر از میانه باشد به عنوان شرکتی با تمایل بیشتری به مدیریت مالیاتی، شناسایی 
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.)EMTM=0( می گردد

5( مدل و متغیرهای پژوهش:
مدل 1:

مدل 2:

مدل 3:

در تمامی مدل های رگرسیون فوق ضرایب متغیرهای مستقل موجود در مدل نشان دهنده جواب فرضیه می باشد. 
به این صورت که معنی داری ضریب متغیر مستقل در مدل نشان  دهنده معناداری تأثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر 

وابسته می باشد و نوع ضریب نیز نشان دهنده نوع تأثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد.
تعریف عملیاتی سایر متغیرهای تحقیق به صورت زیر می باشد:

جدول )1(: متغیرهای عملیاتی پژوهش

تعریف متغیرنمادنام متغیر

عبارت است از نسبت کل بدهی به کل داراییLEV1معیار اول نسبت بدهی

ــان LEV2معیار دوم نسبت بدهی ــوق صاحب ــی و ارزش حق ــع کل بده ــل جم ــه حاص ــی ب ــبت کل بده ــت از نس ــارت اس عب
ســهام

معیار اول نسبت بدهی 
عبارت است از نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهیLTDEBT1بلندمدت

معیار دوم نسبت بدهی 
عبــارت اســت از نســبت تغییــر در بدهــی بلندمــدت منهــای تغییــر در بدهــی کوتاه مــدت بــه کل LTDEBT2بلندمدت

هی بد

DEFICIT1معیار اول فشار مالی

ــردش،  ــش در ســرمایه در گ ــارت اســت از نســبت حاصــل جمــع مخــارج ســرمایه ای، افزای عب
ســود ســهام پرداختــی و حصــه جــاری بدهی هــای بلندمــدت پــس از کســر جریــان وجــه نقــد 

عملیاتــی بــه کل دارایــی

کــه ســرمایه در گــردش از طریــق افزایــش در حســاب های دریافتنــی پــس از کســر افزایــش در 
موجــودی و افزایــش در حســاب های پرداختنــی بــه دســت می آیــد.
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6( جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که سهام آن ها در طول 
با توجه  باشد؛ که  از سه ماه مورد معامله قرارگرفته  بازه زمانی تحقیق به طور مداوم و بدون وقفه معامالتی بیش 
به محدودیت های مرتبط با تعلق به صنعت واسطه گری مالی و بانک ها، منتهی به 12/29 بودن صورت های مالی، 
عدم تغییر در سال مالی و فعالیت و همچنین در دسترس بودن اطالعات موردنیاز در تحقیق حاضر، تعداد 122 شرکت 

برای دوره بین 1388 لغایت 1396 به عنوان نمونه انتخاب گردید.

7( روش تحلیل فرضیات
آمار استنباطی شامل روش هایی است که با استفاده از آن ها، اطالعات موجود در نمونه را به کل جامعه تعمیم 
می دهیم. مهم ترین هدف آمار، انجام استنباط هایی در مورد مشخصات جامعه، با توجه به اطالعات موجود در نمونه 
است. معدودی از مسائل آماری در مرحله آمار توصیفی پایان می پذیرند، ولی بیشتر مسائل آماری شامل استنباط 
درباره مشخصه یک جامعه با استفاده از اطالعات قابل دسترس در یک نمونه، است. یکی از روش های آماری استنباطی 
استفاده از مدل رگرسیونی از نوع الجیت یا لجستیک می باشد. مهم ترین ویژگی این روش است که نیازی به برقراری 
فرض نرمالیتی نیست. ویژگی دیگر تجزیه وتحلیل الجیت، تبدیل غیرخطی داده های ورودی است که با این کار اثر 
متغیرهای خارجی کاهش می یابد. )گجراتی،2005(. تحلیل الجیت، شیوه ای پراستفاده است که در آن احتمال یک 
بالقوه مرتبط می شود. معادله کلی  از متغیرهای پیش بینی کننده  به مجموعه ای  پیامد دو مقوله ای )دو مقداری(، 

رگرسیون لجستیک به صورت زیر است:

که در آن، P احتمال رخ دادن مدیریت سود، β0 عرض از مبدأ، βi ضریب مرتبط با متغیر توضیح دهنده x است. 
برآورد  بر اساس مدل مذکور  به عدم مدیریت سود.  لگاریتم وقوع مدیریت سود  از  نیز عبارت است  متغیر وابسته 

DEFICIT2معیار دوم فشار مالی

ــردش،  ــش در ســرمایه در گ ــارت اســت از نســبت حاصــل جمــع مخــارج ســرمایه ای، افزای عب
ســود ســهام پرداختــی و حصــه جــاری بدهی هــای بلندمــدت پــس از کســر جریــان وجــه نقــد 

عملیاتــی بــه کل دارایــی

ــس از کســر افزایــش در  ــش در دارایی هــای جــاری پ ــق افزای کــه ســرمایه در گــردش از طری
ــد. ــه دســت می آی ــا اضافــه کــردن افزایــش در وجــه نقــد ب بدهــی و ب

عبارت است از لگاریتم طبیعی کل دارایی هایSizeاندازه شرکت

عبارت است از نسبت سود خالص به کل دارایROAبازده دارایی

عبارت است از تغییر در فروش به کل داراییREVدرآمد

عبارت است نسبت مالیات بر درآمد به مالیات پرداختیMTRنرخ مؤثر مالیاتی

نسبت سهام در اختیار 
عبارت است از نسبت سهامی که در اختیار بزرگ ترین سهامدار می باشدOWNبزرگ ترین سهامدار

متغیــر مجــازی بــه ایــن صــورت کــه اگــر حســابرس شــرکت ســازمان حسابرســی باشــد عــدد Bigاندازه حسابرس
ــد. یــک در غیــر ایــن صــورت عــدد صفــر اختصــاص می یاب
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احتمال مدیریت سود بر اساس رابطه زیر محاسبه می شود:

شاخص های مورداستفاده جهت خوبی برازش الگوی رگرسیون لجستیک به شرح ذیل است:
نشان دهنده  باشد،  و هرچه مقدار آن کوچک تر  را می آزماید  الگو  برازش  این شاخص،   :Likelihood Ratio

برازش بهتر الگو است. مقدار صفر برای این شاخص نشان دهنده برازش کامل الگو است.
از  باشد.  ثابت در مدل وجود داشته  قرار می گیرد که مقدار  این شاخص، زمانی مورداستفاده   :LR statistic
طریق این آمار فرضیه صفر بودن ضرایب متغیرها موردبررسی قرار می گیرد. این آماره دقیقاً مانند آماره F در مدل 

رگرسیون خطی است.
Goodness of fit: این شاخص مقدار متغیر وابسته مشاهده شده را با متغیر وابسته پیش بینی شده بر اساس 

الگو مقایسه می کند و چنانچه این تفاوت معنادار نباشد، نیکویی برازش حاصل است.
McFadden R-squared: این شاخص همان مقدار ضریب تعیین در مدل حداقل مربعات است و همواره بین 
صفر و یک متغیر است. هرچقدر مک فادن به یک نزدیک تر باشد، قدرت توضیح دهندگی مدل افزایش می یابد. از این 

آماره به عنوان یکی از آزمون های خوبی برازش استفاده می شود.
آماره هاسمر- لیشو: این آزمون تطابق بین تعداد موارد مشاهده شده و منتظره را برای دوطبقه مدیریت و عدم 
مدیریت سود شرکت ها نشان می دهد. مقادیر باالی P-value این آماره دلیلی بر تطابق مناسب مدل بر داده ها است.
پس از تخمین الگو و بررسی خوبی برازش آن درصد پیش بینی های صحیح الگو در قالب جدول طبقه بندی متغیر 
وابسته ارائه می شود. در این جدول، اندازه های پیش بینی شده متغیر وابسته بر اساس معادله رگرسیون با اندازه های 
که مالحظه  الگو مشخص می شود. همان گونه  پیش بینی صحیح  درنهایت درصد  و  مقایسه  داده ها  در  مشاهده شده 
در سطح  را  نرمالیتی  فرض  مطالعه،  متغیرهای  تمام  برای  برا  جارک  آماره  و  و کشیدگی  می شود، ضرایب چولگی 
خطای 5 درصد نقض می کند که این مسئله بر مناسب بودن استفاده از الگوی الجیت داللت دارد. در استفاده از 
رگرسیون الجیت برخالف رگرسیون حداقل مربعات معمولی، نیازی به برقراری فرض نرمال بودن متغیر وابسته نیست 

)گجراتی،2005(.

8( تجزیه وتحلیل داده ها
8-1( آمار توصیفی

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول زیر ارائه شده است.

جدول )3( آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکت های نمونه

کشیدگیچولگیانحراف معیارمینیممماکزیمممیانهمیانگیننام متغیر
EM3 0.498975 0.000000 1.000000 0.000000 0.500255 0.004098 1.000017
LEV1 0.628577 0.631983 1.371588 0.012733 0.230223 0.054986 3.306984
LEV2 0.488787 0.491363 0.967201 0.002508 0.240052 0.007262 2.030227

LTDEBT1 0.123102 0.076837 0.777542 0.000168 0.137741 1.299915 5.707883
LTDEBT2-0.049-0.063 0.969869-0.823 0.194508 0.722754 4.433683
DEFICIT1-0.043-0.04 0.778694-0.835 0.231261 0.130905 4.106213
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8-2( تجزیه وتحلیل فرضیات
الف( فرضیه اول: بین نسبت بدهی و مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از مدل شماره 1 استفاده شده است که نتایج آزمون رگرسیون لجستیک در جدول ذیل 

به صورت خالصه ذکرشده است:

جدول )4( نتایج حاصل از آزمون مدل اول برای ارزیابی فرضیه اول

*معنادار در سطح 95 درصد

DEFICIT2-0.021-0.027 0.816384-0.691 0.194857 0.394442 5.519201
SIZE 14.21299 14.06910 19.10620 10.97876 1.491346 0.562250 3.447241
ROA 0.092614 0.083853 0.631343-0.362 0.139376 0.210655 4.405046
REV 0.065820 0.061042 0.742938-0.596 0.208356-0.015 4.082448
MTR 1.005444 0.713915 6.644724 0.000000 1.188181 0.880692 5.111379
OWN 0.217661 0.172480 0.888846 0.000275 0.176541 0.254123 4.278234
BIG 0.245902 0.000000 1.000000 0.000000 0.430841 1.180150 2.392754

نتیجه گیریP-Valueآماره zانحراف معیارضریبمتغیر مستقل

عدم معناداری0.4584430.6466-0.4210580.918452-ضریب ثابت

عدم معناداری1.8812171.7818581.0557620.2911

عدم معناداری0.8914511.8067600.4933980.6217

عدم معناداری0.5492471.3332110.4119730.6804

عدم معناداری0.9114761.6596370.5492020.5829

عدم معناداری0.0475440.055185-0.8615370.3889-

4.8642341.0102194.815032*0.0000
معنادار در سطح اطمینان 

95 درصد

عدم معناداری0.0516430.4191570.1232070.9019

عدم معناداری0.0361370.0719110.5025220.6153

عدم معناداری0.6561700.4437611.4786550.1392

عدم معناداری0.4468030.176254-2.5349970.0112-
Likelihood Ratio517.5061-Probability (LRstat)0.000000*

McFadden R squared0.0482094.9234آماره هاسمر- لیشو

LR statistic52.42439*)p-value( 0.7657*آماره هاسمر- لیشو
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نتایج آزمون رگرسیون بیانگر این است که ضریب متغیر معیار اول نسبت بدهی )LEV1( در مدل مثبت است 
یعنی در شرکت هایی که از نسبت کل بدهی به کل دارایی بیشتری برخوردارند، احتمال مدیریت مالیاتی نیز توسط 
آن ها بیشتر است. اما این ارتباط به قدری ضعیف است که در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست زیرا اوالً مقدار 
قدر مطلق آماره Z به دست آمده در این متغیر کوچک تر از مقدار متناظر آن در جدول (Zα=0.975=۱/۹۶( بوده و 

همچنین P.Value محاسبه شده متناظر آن نیز در این متغیر بیش از 5 درصد است. 
همچنین ضریب متغیر معیار دوم نسبت بدهی )LEV2( در مدل مثبت است یعنی در شرکت هایی که از نسبت 
کل بدهی به حاصل جمع کل بدهی و ارزش حقوق صاحبان سهام بیشتری برخوردارند، احتمال مدیریت مالیاتی نیز 
توسط آن ها بیشتر است. اما این ارتباط به قدری ضعیف است که در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست زیرا اوالً 
مقدار قدر مطلق آماره Z به دست آمده در این متغیر کوچک تر از مقدار متناظر آن در جدول )Zα=0.975=۱/۹۶( بوده 
و همچنین P.Value محاسبه شده متناظر آن نیز در این متغیر بیش از 5 درصد است. لذا این ادعا که بین نسبت 

بدهی و مدیریت مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد ازلحاظ آماری رد می شود.
شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از طریقR2 مک فادن محاسبه می شود که مقدار آن تقریباً 
به وسیله  مالیاتی(  )مدیریت  وابسته  متغیر  واریانس  تغییرات  از  4 درصد  تقریباً  اینکه  یعنی  برابر 4/82 درصد است 
متغیرهای توضیحی مدل توضیح داده می شود که بر وجود رابطه ای نسبتاً خوبی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 
داللت دارد. سطح معناداری شاخص نیکویی برازش هاسمر- لیشو بیانگر این است که الگوی رگرسیون از توان توضیح 

دهندگی نسبتاً خوبی برخوردار است زیرا مقادیر P-Value آن بیش از 5 درصد است.
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نسبت بدهی که ترکیبی از بدهی های جاری و بدهی های بلندمدت است 
تأثیری بر مدیریت مالیاتی ندارد درواقع عوامل و اجزای موجود در نسبت بدهی به گونه ای نیست که برنامه ریزی های 
مالیاتی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. علت این مسئله می تواند ناشی از این علت باشد که بخش عمده از بدهی های 
بنگاه ناشی از تأمین مالی نیستند که هزینه های ثابت مالی که ازلحاظ مالیاتی قابل قبول باشد را به دنبال دارند. درواقع 
بخش عمده ای از بدهی ها ناشی از حساب های پرداختنی، ذخایر و. .. بوده که امکان به کارگیری آن توسط مدیریت 
برای اهداف مدیریت مالیاتی را ندارند. همچنین از عوامل دیگر نتایج فوق کم اهمیت بودن سهم هزینه های مالی نسبت 
به سایر هزینه های دیگر در ساختار هزینه بنگاه ها است به گونه ای که قابل قبول بودن این هزینه های ناشی از ایجاد 

بدهی در شرکت ها، مدیریت مالیاتی آن ها را تحت تأثیر قرار نمی دهد.
ب( فرضیه دوم: بین نسبت بدهی بلندمدت و مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از مدل شماره 2 استفاده شده است که خالصه نتایج حاصل آزمون مدل برای فرضیه دوم 

به صورت رگرسیون لجستیک در جدول زیر ارائه شده است:

جدول )5(: نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم با استفاده از مدل دوم

نتیجه گیریP-Valueمقادیر آماره zانحراف معیارضریبمتغیر مستقل

عدم معناداری0.1154850.9081-0.0980550.849073-ضریب ثابت

عدم معناداری0.8823530.6709981.3149860.1885

عدم معناداری0.0716740.055442-1.2927830.1961-

عدم معناداری1.2974470.4862582.6682290.0076

معنادار در سطح اطمینان 95 درصد*1.2730810.4502382.8275760.0047

معنادار در سطح اطمینان 95 درصد*5.1977210.9552415.4412680.0000

عدم معناداری0.1528360.4264030.3584320.7200
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 )LTNEBT1( نتایج آزمون رگرسیون بیانگر این است که ضریب متغیر معیار اول بین نسبت بدهی بلندمدت
در مدل مثبت است یعنی در شرکت هایی که از نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی بیشتری برخوردارند، احتمال 
مدیریت مالیاتی نیز توسط آن ها بیشتر است. اما این ارتباط به قدری ضعیف است که در سطح اطمینان 95 درصد 
معنادار نیست زیرا اوالً مقدار قدر مطلق آماره Z به دست آمده در این متغیر کوچک تر از مقدار متناظر آن در جدول 

)Zα=0.975=۱/۹۶( بوده و همچنین P.Value محاسبه شده متناظر آن نیز در این متغیر بیش از 5 درصد است. 
در  یعنی  است  مثبت  در مدل   )LTNEBT2( بلندمدت  بدهی  نسبت  بین  دوم  معیار  متغیر  همچنین ضریب 
شرکت هایی که از نسبت تغییر در بدهی بلندمدت منهای تغییر در بدهی کوتاه مدت به کل بدهی بیشتری برخوردارند، 
احتمال مدیریت مالیاتی نیز توسط آن ها بیشتر است. این ارتباط در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست زیرا اوالً 
مقدار قدر مطلق آماره Z به دست آمده در این متغیر کوچک تر از مقدار متناظر آن در جدول )Zα=0.975=۱/۹۶( بوده 

و همچنین P.Value محاسبه شده متناظر آن نیز در این متغیر بیشتر از 5 درصد است. 
لذا این ادعا که بین بین نسبت بدهی و مدیریت مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد ازلحاظ آماری رد می شود.

شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از طریقR2 مک فادن محاسبه می شود که مقدار آن تقریباً 
به وسیله  مالیاتی(  وابسته)مدیریت  متغیر  واریانس  تغییرات  از  درصد   6 تقریباً  اینکه  یعنی  است  درصد   6/87 برابر 
متغیرهای توضیحی مدل توضیح داده می شود که بر وجود رابطه ای نسبتاً خوبی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 
داللت دارد. سطح معناداری شاخص نیکویی برازش هاسمر- لیشو بیانگر این است که الگوی رگرسیون از توان توضیح 

دهندگی نسبتاً خوبی برخوردار است زیرا مقادیر  P-Value آن بیش از 5 درصد است.
همانند فرضیه اول، فرضیه دوم نیز رد می گردد و علت و تحلیل عدم پذیرش این فرضیه نیز همانند فرضیه اول 
بر مدیریت  تأثیری  بلندمدت  ترکیب و ساختار بدهی  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که شیوه  می باشد درواقع 
مالیاتی  برنامه ریزی های  که  نیست  به گونه ای  بلندمدت  بدهی  نسبت  در  موجود  اجزای  و  عوامل  زیرا  ندارد  مالیاتی 
شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. علت این مسئله می تواند ناشی از این علت باشد که بخش عمده از بدهی های بنگاه 
ناشی از تأمین مالی نیستند که هزینه های ثابت مالی که ازلحاظ مالیاتی قابل قبول باشد را به دنبال دارند و عمده 
بدهی های بلندمدت شرکت ها ذخیره مزایای کارکنان شرکت و یا حساب های پرداختنی و پیش دریافت های بلندمدت 
می باشد که امکان به کارگیری آن توسط مدیریت برای اهداف مدیریت مالیاتی را ندارند. همچنین از عوامل دیگر نتایج 
فوق کم اهمیت بودن سهم هزینه های مالی نسبت به سایر هزینه های دیگر در ساختار هزینه بنگاه ها است به گونه ای 
که قابل قبول بودن این هزینه های ناشی از ایجاد بدهی بلندمدت در شرکت ها، مدیریت مالیاتی آن ها را تحت تأثیر 

قرار نمی دهد. 
ج( فرضیه سوم: بین فشار مالی و مدیریت مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه 

مثبت و معناداری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از مدل شماره 3 استفاده شده است که خالصه نتایج حاصل آزمون مدل برای فرضیه سوم 

به صورت رگرسیون لجستیک در جدول زیر ارائه شده است:

عدم معناداری0.0422920.0718790.5883800.5563

عدم معناداری0.6832070.4812881.4195380.1557

معنادار در سطح اطمینان 95 درصد*0.4839400.176963-2.7346950.0062-

Likelihood Ratio508.8818-Probability (LRstat)0.000000*

McFadden R squared0.0617726.8766آماره هاسمر- لیشو
LR statistic67.00864*)p-value(0.5500*آماره هاسمر- لیشو

*معنادار در سطح 95 درصد
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جدول )6(: نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم با استفاده از مدل سوم

*معنادار در سطح 95 درصد

نتیجه گیریP-Valueمقادیر آماره zانحراف معیارضریبمتغیر مستقل

عدم معناداری0.5395260.5895-0.4512020.836293-ضریب ثابت

عدم معناداری0.5003720.4087171.2242500.2209

عدم معناداری0.0487000.054650-0.8911220.3729-

عدم معناداری1.3295460.4858882.7363220.0062

معنادار در سطح اطمینان 95 درصد0.0337*1.1185120.5267222.123535

معنادار در سطح اطمینان 95 درصد0.0000*4.9070420.9635905.092457

عدم معناداری0.0838790.4280630.1959510.8446

عدم معناداری0.0153800.0715030.2151010.8297

عدم معناداری0.6835100.4397001.5544900.1201

معنادار در سطح اطمینان 95 درصد0.0136*0.4333330.175512-2.468968-

Likelihood Ratio-519.3202(Probability (LRstat0.000000*

McFadden R squared0.0532006.2102آماره هاسمر- لیشو
LR statistic58.35996*آماره هاسمر- لیشو)p-value(*0.6237

نتایج آزمون رگرسیون بیانگر این است که ضریب متغیر معیار اول فشار مالی )DEFICIT1( در مدل مثبت 
است یعنی در شرکت هایی که از نسبت حاصل جمع مخارج سرمایه ای، افزایش در سرمایه در گردش، سود سهام 
پرداختی و حصه جاری بدهی های بلندمدت پس از کسر جریان وجه نقد عملیاتی به کل دارایی بیشتری برخوردارند، 
احتمال مدیریت مالیاتی نیز توسط آن ها بیشتر است. اما این ارتباط به قدری ضعیف است که در سطح اطمینان 95 
درصد معنادار نیست زیرا اوالً مقدار قدر مطلق آماره Z به دست آمده در این متغیر کوچک تر از مقدار متناظر آن در 
جدول )Zα=0.975=۱/۹۶( بوده و همچنین P.Value محاسبه شده متناظر آن نیز در این متغیر بیش از 5 درصد است. 
همچنین ضریب متغیر معیار دوم بین فشار مالی )DEFICIT2(در مدل مثبت است یعنی در شرکت هایی که 
از نسبت حاصل جمع مخارج سرمایه ای، افزایش در سرمایه در گردش، سود سهام پرداختی و حصه جاری بدهی های 
بلندمدت پس از کسر جریان وجه نقد عملیاتی بیشتری برخوردارند، احتمال مدیریت مالیاتی نیز توسط آن ها بیشتر 
است. این ارتباط در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست زیرا اوالً مقدار قدر مطلق آماره Z به دست آمده در این 
متغیر کوچک تر از مقدار متناظر آن در جدول )Zα=0.975=۱/۹۶( بوده و همچنین P.Value محاسبه شده متناظر آن 

نیز در این متغیر بیشتر از 5 درصد است. 
لذا این ادعا که بین فشار مالی و مدیریت مالیاتی ارتباط معناداری وجود دارد ازلحاظ آماری رد می شود.

شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از طریقR2 مک فادن محاسبه می شود که مقدار آن تقریباً 
به وسیله  مالیاتی(  وابسته)مدیریت  متغیر  واریانس  تغییرات  از  درصد   5 تقریباً  اینکه  یعنی  است  درصد   5/32 برابر 
متغیرهای توضیحی مدل توضیح داده می شود که بر وجود رابطه ای نسبتاً خوبی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 
داللت دارد. سطح معناداری شاخص نیکویی برازش هاسمر- لیشو بیانگر این است که الگوی رگرسیون از توان توضیح 

دهندگی نسبتاً خوبی برخوردار است زیرا مقادیر P-Value آن بیش از 5 درصد است.
همانند فرضیات اول و دوم، فرضیه سوم نیز رد می گردد زیرا نتایج مشخص نموده که وجود فشار مالی در بنگاه 
الزاماً مدیریت را وادار به اعمال مدیریت مالیاتی بسیار شدید و کاهش پرداخت مالیات نمی نمایند. یکی از مهم ترین 
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دالیل این نتیجه زیان ده بوده شرکت هایی است که تحت فشار مالی هستند به گونه ای که با توجه به اینکه شرکت های 
لذا مالیاتی پرداخت نمی نمایند درنتیجه هنگامی که تحت فشار مالی  بر عملکرد نیستند و  زیان ده مشمول مالیات 
هستند برنامه های مدیریت مالیاتی خود را متوقف می کنند. این نتیجه نشان می دهد که در هنگام درماندگی مالی 
مدیریت مالیاتی راهکار جایگزین شرکت برای جلوگیری از خروج وجه نقد به دولت نیست زیرا بنگاه عمدتاً تکلیفی 

برا پرداخت مالیات ناشی از عملکرد ندارند.

9( نتیجه گیری 
مقاله حاضر نشان می دهد که اهرم مالی و فشار مالی بنگاه ها تأثیری بر نوع و میزان مدیریت مالیاتی شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد بدین صورت که ارتباط بین شاخص های نسبت بدهی، شاخص های 
نسبت بدهی بلندمدت به عنوان عوامل اهرم مالی و همچنین شاخص های فشار مالی به عنوان عوامل درماندگی مالی، 
ازلحاظ آماری معنی دار نبودند و کلیه شاخص های مرتبط با اهرم و فشار مالی تأثیری بر برنامه ریزی های مالیاتی که 
درنهایت به صورت مدیریت مالیاتی از طرف شرکت ها به اجرا درمی آورند ندارد درواقع وضعیت مالی قادر به تغییر 
شیوه هدایت و مدیریت مالیات در بنگاه های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمی گردد. نتایج تحقیق حاضر 
نشان می دهد که نسبت بدهی که ترکیبی از بدهی های جاری و بدهی های بلندمدت است تأثیری بر مدیریت مالیاتی 
ندارد درواقع عوامل و اجزای موجود در نسبت بدهی به گونه ای نیست که برنامه ریزی های مالیاتی شرکت ها را تحت 
تأثیر قرار دهد. علت این مسئله می تواند ناشی از این علت باشد که بخش عمده از بدهی های بنگاه ناشی از تأمین 
مالی نیستند که هزینه های ثابت مالی که ازلحاظ مالیاتی قابل قبول باشد را به دنبال دارند. درواقع بخش عمده ای از 
بدهی ها ناشی از حساب های پرداختنی، ذخایر و. .. بوده که امکان به کارگیری آن توسط مدیریت برای اهداف مدیریت 
مالیاتی را ندارند. همچنین از عوامل دیگر نتایج فوق کم اهمیت بودن سهم هزینه های مالی نسبت به سایر هزینه های 
دیگر در ساختار هزینه بنگاه ها است به گونه ای که قابل قبول بودن این هزینه های ناشی از ایجاد بدهی در شرکت ها، 

مدیریت مالیاتی آن ها را تحت تأثیر قرار نمی دهد. 
بخش دیگری از نتایج تحقیق بیان کرده که وجود فشار مالی در بنگاه الزاماً مدیریت را وادار به اعمال مدیریت 
مالیاتی بسیار شدید و کاهش پرداخت مالیات نمی نمایند. یکی از مهم ترین دالیل این نتیجه زیان ده بودن شرکت هایی 
است که تحت فشار مالی هستند به گونه ای که با توجه به اینکه شرکت های زیان ده مشمول مالیات بر عملکرد نیستند 
را  مالیاتی خود  مدیریت  برنامه های  مالی هستند  تحت فشار  هنگامی که  درنتیجه  نمی نمایند  پرداخت  مالیاتی  لذا  و 
راهکار جایگزین شرکت  مالیاتی  مالی مدیریت  نشان می دهد که در هنگام درماندگی  نتیجه  این  متوقف می کنند. 
برای جلوگیری از خروج وجه نقد به دولت نیست زیرا بنگاه عمدتاً تکلیفی برا پرداخت مالیات ناشی از عملکرد ندارند.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ، بررسی روایی ، اعتباریابی و ساختار عاملی پرسشنامه عوامل استرس زای اجتماعی مرتبط 
با مودیان مالیاتی است . بدین منظور تعداد 255 نفر ازکارکنان امور مالیاتی شهرتهران برای مطالعه اعتبار و روایی 
به صورت نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. اعتبار پرسشنامه از روش های بازآزمایی،تنصیفی و ثبات درونی 
بررسی شد که به ترتیب ضرایب اعتبار 85/. ، 83/. و 93/. بدست آمد. روایی همزمان پرسشنامه بااستفاده از ضریب 
همبستگی به مقدار 31/. حاصل شد. ضریب همبستگی بین خرده آزمونهای این پرسشنامه با نمره کل ، بین 78/. تا 
96/. متغیر بود. نتایج تحلیل عاملی با روش مولفه اصلی وبا چرخش واریماکس وبراساس آزمون اسکری، مبین وجود 
عوامل انتظارات نامتناسب ،پرخاشگری کالمی، مودیان ناخوشایند و انتظارات مبهم دراین پرسشنامه بود که درمجموع 
بیش از 56 درصد واریانس کل را تبیین نمودند. نتایج تحلیل عامل اکتشافی حاکی از تکرار ساختار عاملی مقیاس 
خارجی در نمونه ایرانی بود. میزان کفایت حجم نمونه  مناسب بوده  و نتیجه آزمون کرویت بارتلت نیز معنی دار 
بود. شاخص های نیکویی برازش مدل نشان دهنده برازش مدل چهار عاملی به همراه عامل کلی با داده ها می باشد. 
براساس یافته های این پژوهش ، پرسشنامه عوامل استرس زای اجتماعی مرتبط با مودیان مالیاتی ، واجد شرایط برای 

کاربرد در پژوهش های روانشناسی سالمت شغلی و روانشناسی سازمانی، شناخته می شود.

کارکنان   ، اجتماعی  استرس   ، مالیاتی  مودیان  با  مرتبط  اجتماعی  زای  استرس  عوامل  پرسشنامه  کلیدواژه: 
امورمالیاتی شهرتهران ، مودیان مالیاتی

بررسی روایی ، اعتباریابی و ساختار عاملی پرسشنامه 
عوامل استرس زای اجتماعی مرتبط با مودیان مالیاتی
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1-مقدمه
موضوع این پژوهش بررسی روایی ،اعتبار یابی وساختار عاملی  پرسشنامه عوامل استرس زای اجتماعی مرتبط 
مشاغل  تنوع  و  ناهمگونی  است.  تهران  شهر  مالیاتی  امور  کارکنان  ودرمورد  ایرانی  درجمعیت  مالیاتی   مودیان  با 
خدماتی و اداری ازیک سو و ضرورت درک وفهم اصول و مکانیزم های مشترک روان شناختی موجود و تشابهات و 
تمایزات نظری ایجاد شده در روابط بین مراجعین و کارکنان سازمان ها از سوی دیگر، انجام یک بررسی و مطالعه 
اعتبار یابی و روایی در باره یکی از ابزارهای مهم تشخیص عوامل استرس زای اجتماعی مربوط به مودیان مالیاتی را 
دربین کارکنان صف  امور مالیاتی مهم و ضروری می نماید. مودیان مالیاتی ،شامل مراجعینی هستند که دارای  انواع 
درخواست ها  و مطالبات روانشناختی  می باشند که  برخواسته از نوع نگرش  اغلب آنها به نظام مالیاتی به عنوان 
یک سیستم ناکارآمد و توام با بی عدالتی بوده و بازخوردآن به صورت عوامل فشارزا در رابطه با سالمت روانی کارکنان 
سازمان امور مالیاتی متبلور می شود. محققان استرس اجتماعی را به شیوه های مختلف تعریف کرده اند. دورمن و 
زف  )2004( باالهام از نظریه روانشناختی استرس )الزاروس وفولکمن ،1984( استرس اجتماعی را  به عنوان » یک 
طبقه از ویژگی ها، موقعیت ها، حوادث ، یا رفتارهایی که مرتبط با آسیب و صدمات جسمی و روانی بوده و به نحوی 
دارای ماهیت اجتماعی می باشند« تعریف نموده اند. وادمن ودیگران ) 2011( از منظری دیگر، استرس اجتماعی را 
احساس ناراحتی یا اضطرابی  می دانند که افراد در موقعیت های اجتماعی حس می کنند و تمایل به اجتناب از این 

موقعیت ها را دارند .
انتظارات ،توقعات،درخواست ها و همچنین   عوامل استرس زای ناشی از مطالبات مودیان مالیاتی اغلب شامل 
ارزیابی کلی در مورد نحوه ارایه خدمات از سوی کارکنان امور مالیاتی است و هم پوشی قابل مالحظه ای با عوامل 
استرس زای اجتماعی مرتبط با مشتری به صورت انتظارات نامتناسب  ومبهم ، رفتارهای غیر دوستانه  و پرخاشگری 
کالمی دارد که توسط پرسشنامه عوامل استرس اجتماعی مرتبط با مشتری ) دورمن و زف،  2004( بررسی شده است.

پرسشنامه عوامل استرس زای اجتماعی  مربوط به مشتری ، منابع استرس زای اجتماعی در شرایط و محیط کار 
را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد )دورمن و زف ،2004(. ازجمله عواملی چون- تعارضات اجتماعی  درمحیط 
کار) فرز  ، و زف ،1987 ؛ اسپکتور  ، 1987 (که ناشی از تعامل روزانه با انواع مشتریانی که اغلب دارای درخواست 
ها و توقعات نامتناسب می باشند ، بی عدالتی و رفتار ناعادالنه  درمحیط کار )تی پر  ، 2000( و همچنین رفتار ضد 
اجتماعی  در محیط کار، شامل طیف وسیعی ازجمله پرخاشگری  در محیط کار )کی اشلی و یاگتیک  ،2003( ،بد 
رفتاری عاطفی )کی اشلی ، 1998( ، رفتار ضد شهروندی  )آندرسن و پیرسن  ،1999 ( و رفتارهای ناخوشایند  ، 
انتظارات نامتناسب و مبهم بعضی از مشتریان را شامل می شود. این عوامل موجب اضمحالل منابع کارکنان در رابطه 
تعاملی با مشتریان و سایر مراجعین از جمله مودیان مالیاتی  ، درمحیط کار شده و به عنوان منابع استرس اجتماعی 

محسوب می شوند.
با نگاهی به ادبیات پژوهش استرس ، شواهد نشان می دهند تعامل با مشتریان اغلب به عنوان یکی ازمنابع استرس 
تلقی می گردد) دورمن و زف ،1999؛فرون  ،2000؛ گرندی ، دیکتر و سین ،2004 ؛گرندی ، تام  و برابرگر  ،2002 
؛اسپکتور و جکس ، 1998 (. پژوهشگران دیگر) فرز و زف ،1987  ، 1991 ؛ چوی ودیگران ،2014 ( نشان داده اند 
یکی از منابع مهم استرس اجتماعی در محیط کار به ویژه در بخش خدماتی »عوامل استرس زای اجتماعی مربوط به 
مشتری » می باشد که شامل الگوهای رفتاری مشتریان از قبیل : انتظارات مبهم  و  نامتناسب  ، پرخاشگری کالمی 
، ابراز آزادانه خشم به سوی مشتری و رفتارهای غیر دوستانه درارتباط با کارکنان می باشد. در همین راستا ،فرز و 
زف)1987( برای اولین بار به بازنگری مفاهیم و ابزارهای مورد استفاده درتوصیف تعامالت تنش زای بین سرپرستان 
و همکاران و تعمیم آن به مشتریان درمحیط کار پرداختند. مواد پرسشنامه عوامل استرس زای اجتماعی )فرم اولیه( 
شامل خصومت اجتماعی  ، تعارض با سرپرست و همکار و جوگروهی  )سازمانی( منفی بوده است وسواالتی را دررابطه 
بین کارکنان و سرپرستان آنها مطرح می نمود. )مثال: سرپرست من برسرمن فریاد می زند(. اعتبار این پرسشنامه 
ازطریق محاسبه آلفای کرونباخ  70/. تا90/. بدست آمد. روایی این پرسشنامه با توجه به ویژگی های شغلی،حمایت 
اجتماعی  و ومتغیرهای سالمت ، تایید شده است ) فرز و زف ،1987 ؛ زف و فرز،1991 ؛ به نقل از زف و دورمن 

 .)2004،
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استرس  اعتبار پرسشنامه  و  روایی  اذعان داشت که درباره  توان  پژوهشی دراین زمینه می  ادبیات  به  نگاهی  با 
اجتماعی مربوط به مشتریان،  مطالعات اندکی انجام شده است. در مطالعه فرز)1987(ودورمن و زف)1999، 2000( 
با عنوان عوامل فشارزای اجتماعی مرتبط با مشتری این پرسشنامه برروی یک نمونه 591 نفری از سه گروه شغلی 
خدمه پرواز،کارکنان شرکت هواپیمایی و کارکنان فروشگاه کفش اجرا نموده و نتایج را به روش تحلیل عاملی اکتشافی  
و با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی  موردتجزیه و تحلیل قرار دادند. در مطالعه آنان، الگوی همبستگی نیز 
متوسط به باال ) ضریب همبستگی 34/. تا 58/.( و نشان دهنده معنادار بودن رابطه بین بین 4 خرده مقیاس پرسشنامه 
گزارش شده است.همچنین آلفای کرونباخ کلی این پرسشنامه 80/. بوده است که در موردخرده مقیاس های انتظارات 
نامتناسب،پرخاشگری کالمی،مشتریان ناخوشایند  و انتظارات مبهم به ترتیب 0/0،67/0،72/86و0/68 گزارش نموده 
اند.از نظر اعتبار سازه  نیز رابطه همبستگی بین پرسشنامه css و پرسشنامه تقریباً مشابه آن یعنی فرسودگی شغلی 
مسلچ )1981( ، در سطح متوسط بوده است )r=./27(. روایی افتراقی  خرده مقیاسهای  پرسشنامه نیز با توجه به 
محاسبه خی دو ، )3/84(معنی دار بوده است. در پژوهشی دیگر که توسط عثمان و ریتا )2014( در باره رابطه عوامل 
استرس زای اجتماعی و پیامدهای شغلی  برروی136نفراز کارکنان خط مقدم هتلی در کشور کامرون انجام دادند 
نتایج نشان دهنده قابلیت اعتماد و شواهد محکم مبنی بر اعتبار همگرا  و واگرا  این پرسشنامه بوده است. به طوری 
که میزان اعتبار هریک از متغیرها از طریق محاسبه اعتبار یابی تراکمی  )ترکیبی( برای هر 4 خرده مقیاس پرسشنامه 
css بیش از  60 درصد )90/.( بوده است. دراین مطالعه میانگین واریانس تبیین شده باالتر از 0/50 و تمامی اندازه 
های t بدست آمده از 4 خرده مقیاس ها )0/68تا0/81(معنی دار گزارش شده است. چوی وهمکاران در تحقیقی که 
در سال2011درزمینه رابطه عوامل فشارزای اجتماعی درپیش بینی خستگی عاطفی ،مشتری مداری  وبهبود عملکرد  
برروی نمونه 1014 نفری از کارکنان خط مقدم  مراکز گردشگری و توریستی کشور کره جنوبی انجام دادند، یافته 
های مربوط به روایی و اعتبار پرسشنامه css را مناسب گزارش کرده اند. در مطالعه مذکور آلفای کرونباخ  برای 
خرده مقیاس های css  باالتر از 0/70 )دردامنه 0/775 تا 0/958( بدست آمدکه نشان دهنده همسانی درونی  باالی 
پرسشنامه است. همچنین خرده مقیاس های css دارای همبستگی چندگانه 0/40 و اعتبار ترکیبی 0/70 بدست آمده 
که نشان دهنده روایی همگرایی باالیی می باشد. دریک مطالعه فراتحلیلی  )دورمن و دودن هوفر  ، 2015(که درباره 
رابطه عوامل فشارزای استرس اجتماعی با پیامدهای مشاغل خدمات در یک نمونه 4199 نفری کارمندان متشکل 
از20 نوع مشاغل مختلف ارباب رجوعی که طی سالهای 1996 تا 2006  درکشور آلمان با استفاده از تحلیل عاملی 
اکتشافی و تاییدی  انجام شده است ،چهارمولفه اصلی پرسشنامه css مورد تایید قرار گرفت و اعتبار یابی آن از طریق 
آلفای کرونباخ  برای خرده مقیاس های css در محدوده 0/78 )برای انتظارات نامتناسب ( و0/87 )برای خرده مقیاس 
پرخاشگری کالمی( انجام شد که بیانگر اعتبار باالی خرده مقیاس های پرسشنامه css است. باتوجه به مطالعات کمی 
که در زمینه بررسی روان سنجی  این پرسشنامه انجام شده است در مجموع شواهد حاکی از آن است که پرسشنامه 

عوامل استرس زای اجتماعی مربوط به مشتری از اعتبار و روایی رضایت بخشی برخوردار است.
از این مطالعه بررسی اعتبار و روایی و مطالعه خصوصیات روان سنجی پرسشنامه »عوامل استرس  هدف کلی 
زای اجتماعی مربوط به مودیان« است تا پس از اعتبار یابی و بررسی ساختار عاملی در جمعیت ایرانی ودر صورت 
مناسب بودن ، بستر استفاده از آن درانواع مشاغل اداری دیگر ازجمله درزمینه عوامل استرس زای مربوط به مودیان 
مالیاتی ، میسر شود. آنچه در حال حاضر درموردعوامل استرس زای اجتماعی مربوط به مشتری شناخته شده است 
مربوط به مطالعات انجام شده درکشورهای غربی تقریباً و بیشترآنها برروی یک جنبه انفرادی از رفتار استرس زای  
مشتری تمرکز یافته )بیلی، مک کاالف  ، 2000 ؛ گرندی و همکاران ، 2004 ،2007 (و یا برروی یک شغل خدماتی 
واحد ،انجام شده است )بوید  ، 2002 ؛گرندی و همکاران،2004 ؛هریس و رنلدز ،2004( و این موضوع به عنوان یک 

محدودیت در تعمیم یافته های حاصله تلقی می شود .
 بنا براین با توجه به کمبود تحقیقات علمی درزمینه عوامل استرس زای اجتماعی مربوط به مودیان مالیاتی و برای 
جبران خالء موجود ، تهیه ابزار استاندارد واعتبار یابی و روایی شده متناسب با فرهنگ و جامعه ایرانی به منظور تعیین 
و تشخیص عوامل استرس زای اجتماعی مربوط به طیف وسیعی از مراجعین سازمان ها و ادارات امور مالیاتی یعنی 
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مودیان مالیاتی که وجوه مشترک زیادی با مشتریان بخش خدمات دارند ، ضروری به نظر می رسد. دراین پژوهش 
فرض براین است که اعتبار یابی و تعمیم  نتایج این بررسی می تواند تاکیدی باشد براین که منابع قابل توجهی از 

استرس در سراسر انواع مشاغل خدماتی و اداری دارای ارباب رجوع از جمله امور مالیاتی، وجوددارد.
اجتماعی  زای  استرس  عوامل  زیراست:  های سواالت  پاسخ  یافتن  درپی  محقق   ، گفته  پیش  موارد  به  توجه  با 
مرتبط با مودیان مالیاتی چیست؟ مولفه های آن کدامند؟ آیا پرسشنامه تدوین شده از روایی کافی برخورداراست؟ آیا 
مجموعه سواالت تهیه شده از پایایی قابل قبولی برخورداراست؟ آیا نتایج اعتبار ، پایایی و ساختار عاملی این پرسشنامه 

قابلیت تعمیم دهی به مودیان مالیاتی درجامعه ایرانی را دارد؟   

روش
پس از گزارش مطالعات مقدماتی برروی پرسشنامه مورد پژوهش ، نتایج اعتبار آن با استفاده از روش های اعتبار 
یابی بازآزمایی ،تنصیفی  و ثبات درونی ارایه می شوند. سپس روایی آن با استفاده از روش های مختلف روایی ازجمله 
ابزار مورد  قرار می گیرد.  بررسی  با آزمون اصلی مورد  روایی همزمان،تحلیل عاملی و همبستگی خرده مقیاس ها 
 )css( استفاده دراین پژوهش، برگرفته ازنسخه اصلی پرسشنامه  عوامل استرس زای اجتماعی مربوط به مششتریان
است که منابع استرس زای اجتماعی در شرایط و محیط کار را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد )دورمن و زف 

،2004( . این پرسشنامه از چهار بخش یا خرده مقیاس تشکیل شده است که جمعاً دارای 28 سوال است :
1 - انتظارات نامتناسب مودیان)11سوال( ،اشاره به درخواست هایی غیر واضح و مبهم مودیانی داشته که برای 
انتظارات  برآورده شدن   ، نیست  واضح  کارکنان  از  مودیان  توقعات  که  وقتی  به طور خاص  نیست.  روشن  کارکنان 
آنان دشوار به نظر می رسد واین موضوع درروابط تعاملی شغلی ایجاد فشار روانی نموده وسالمت روانی  و جسمانی  

کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد.
  2- پرخاشگری کالمی مودیان )8سوال( ، توصیفی است از آن دسته رفتارها و برخوردهای مودیانی که آن چه 
را برای خدمات دهندگان قابل قبول و معقول محسوب می شود به چالش می کشند. موقعیت هایی که مودیان جهت 

دریافت خدمات ، به کارکنان تحمیل می کنند.
 3- مودیان ناخوشایند )5سوال(، رفتارهای مودیانی با ویژگی رفتارهای خصمانه ،خشک یا جدی و تنفر آمیز  را 
توصیف می کند. رفتار این نوع مراجعین به عنوان عاملی فشارزا که می توانند درمنابع روانشناختی یعنی در بهزیستی  

و شادابی کارکنان تغییر ایجاد کنند محسوب می شوند.
4- انتظارات مبهم مودیان )4سوال(، انتظارات مبهم مودیان ،  اشاره به درخواست هایی غیر واضح و مبهم آن ها 
داشته که برای کارکنان روشن نیست. به طور خاص وقتی که توقعات مودیان از کارکنان واضح نیست ، برآورده شدن 
انتظارات آنان دشوار به نظر می رسد واین موضوع دررابطه تعاملی با مودیان موجب مشکالت سالمتی کارکنان ارایه 

دهندن خدمات می شود.
 تمام گویه های این پرسشنامه دارای 5 گزینه است که براساس شیوه لیکرت  نمره گذاری شده است که براساس 
آن هریک از سوال ها دارای 5 درجه بوده که ازکمترین ارزش یعنی 1 شروع شده و به بیشترین ارزش یعنی 5 ختم 

می شود. در این پژوهش نیز از روش لیکرت و به همان شیوه نمره گذاری پرسشنامه اصلی استفاده شده است.

ترجمه و انطباق پرسشنامه برای جامعه ایرانی
پس از تهیه پرسشنامه css ، مواد آن توسط محقق به فارسی برگردانده شد  و توسط دو نفراز متخصصین زبان 
انگلیسی مورد بازبینی ، اصالح و ویرایش قرارگرفت. سپس پرسشنامه ترجمه شده ، توسط یک نفراز متخصصین زبان 
انگلیسی به زبان اصلی )انگلیسی( ترجمه معکوس گردید. آنگاه با نظرمترجم رسمی دیگر، تفاوت ها وشکاف های 
موجوددرتطابق دو ترجمه، اصالحات الزم صورت گرفت وپس از آن نسخه فارسی پرسشنامه توسط شش نفر اساتید و 
متخصصین به عنوان متخصص محتوی و متخصص متدلوژی در یک جسه مشترک مورد بررسی قرارگرفت و چالش 
های موجود مرتفع گردید. درمرحله بعدی ، باتوجه به اینکه مضمون مواد پرسشنامه اصلی جهت مشتریان واحدهای 
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ارایه خدمات تهیه شده بود ودراین تحقیق می بایست برروی مودیان مالیاتی تطبیق داده شده و اجرا می شد، لذا 
درعبارات پرسشنامه مورد پژوهش، تغییراتی متناسب با موضوع تحقیق انجام گرفت ودرکل مواد پرسشنامه به جای 
کلمه »مشتریان« کلمه »مودیان« جایگزین گردید. مثاًل به جای عبارت » مشتریان ناراحتی خود را سرما خالی می 
کنند« از عبارت » مودیان ناراحتی خود را سرما خالی می کنند«  استفاده شد. برای تهیه روایی صوری پرسشنامه و 
پاسخ به این پرسش که »آیا کارکنان امور مالیاتی جمالت گویه های مختلف پرسشنامه را مطابق با منظور و اهداف 
تهیه کننده آزمون دریافت می کنند و یک برداشت واحد برای یک گویه در بین کارکنان وجوددارد یا خیر؟ » ، 
پرسشنامه مذکور به منظوراجرای آزمایشی بین 38 نفرازافراد جامعه آماری به صورت اجرای اولیه توزیع شد که پس 
ازارایه توضیحات الزم و پاسخ به پرسش ها، شرکت کنندگان پرسشنامه ها راتکمیل نمودند. به منظوریافتن اطمینان 
مضاعف ورفع نواقص واشکاالت احتمالی پیش آمده براساس نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی، بررسی های نهایی انجام 
شده و برخی تغییرات جزیی برروی گویه ها صورت پذیرفت . سرانجام پرسشنامه اصلی برای استفاده نهایی دراین 

تحقیق آماده گردید.
کل  اداره   5 شامل  تهران  شهر  امورمالیاتی  مقدم(  )خط  کارکنان صف  کلیه  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه 
بوده که نمونه مورد نظربا توجه به تعداد متغیرهای پژوهش به ازای هرمتغیر 10 تا20 نفر ) هومن،1384، ص 22( 
اینکه امور  . نظر به  افزایش داد.  افزایش دقت آن را تا 300 نفر  تعداد280نفر پیش بینی شده بودکه محقق برای 
از  تعداد کارکنان هراداره کل   با  متناسب  نظر  نمونه مورد  بنابراین   ، بوده  اداره کل  پنج  مالیاتی شهرتهران شامل 
طریق فهرست اسامی موجود ، به روش نمونه گیری تصادفی منظم  ، انتخاب شدند. سپس تعداد 300 پرسشنامه 
بین آزمودنی ها توزیع شد . در این مطالعه پاسخ دهندگان بدون اجبارو با آرامش خاطر در مدت زمان تعیین شده 
به سواالت پرسشنامه که بدون نام بوده ، پاسخ دادند. ازمجموع پرسشنامه های توزیع شده  تعداد 255 پرسشنامه 
تکمیل ودریافت گردید  و تعداد 45  پرسشنامه غیر قابل استفاده و ناقص  تشخیص داده شد. درادامه ،  کار تحقیق با 
255 نمونه آماری پیگیری شد  . درمرحله بعد داده های جمع آوری شده به وسیله روش های آماری مورد نیاز تحلیل 
و بررسی شد. ازمجموع افراد نمونه انتخابی تعداد 69 نفر)26/9( زن و 186نفر)73/1( مرد بودند. تعداد 24 نفر)9/6( 
دارای مدرک دیپلم، 18نفر)7/2( فوق دیپلم ، 145نفر )56/8( لیسانس، 65 نفر)25/9( فوق لیسانس و  3 نفر)1/3( 
دکتری بودند. بیشترین درصد شرکت کنندگان کسانی بودند که سابقه کاری 18 تا 24 سال داشته )31/6 درصد( و 

کمترین آن مربوط به افراد دارای سابقه کاری 1 تا 5 سال بوده است ) 19/2 درصد(.

نتایج تحقیق
برای تحلیل داده های توصیفی از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، میانگین وانحراف معیار و همچنین از نرم 

افزار آماری SPSS استفاده شد. 

جدول 1.  شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

حداکثرحداقلانحراف استاندارد میانگینفراوانیمتغیر

عوامل استرس زای 
اجتماعی مربوط به 

مودیان

25572/9843/1748156
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 به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه ازسه روش اعتبار یابی استفاده شد : بازآزمایی، تنصیفی و ثبات درونی. برای 
این منظور از فرمول های ضریب همبستگی پیرسن، اسپیرمن براون و آلفای کرونباخ استفاده شد که خالصه نتایج 

آن در جدول 2 آمده است.
الف- آزمون بازآزمایی : برای تعیین اعتبار بازآزمایی پرسشنامه تعداد 38 نفر انتخاب شده و سپس در فاصله زمانی 
یک ماهه دوبار آزمایش شدند و نتایج آن با استفاده از ضریب همبستگی برابر با p <0/0۱( 0/85( می باشد که نشان 

از پایایی اندازه گیری این مقیاس درطول زمان دارد.
ب- روش تنصیفی )دونیمه کردن( : جهت تعیین اعتبار تنصیفی پرسشنامه ،سواالت آن به دوبخش زوج و فرد 
تقسیم شده و نمره آزمودنی ها دردوقسمت محاسبه گردید . این ضریب برای کل مقیاس p <0/0۱( 0/83(بدست 

آمد که رضایت بخش می باشد. 
ثبات درونی : به منظور بررسی ثبات درونی پرسشنامه ازضریب آلفای کرونباخ نیز استفاده شد . براساس نتایج 
حاصله ، ضریب آلفا برای کل پرسشنامه0/93 بدست آمد که بسیار رضایت بخش بوده و از حداقل مورد قبول یعنی 
0/70 باالتر است. این یافته نشان از همسانی درونی باالی آزمون در نمونه فارسی دارد و همچنین بیانگراین است که 

کلیه سواالت یک مفهوم را اندازه گیری می کنند.

در ادامه ، همبستگی هر سوال با کل آزمون و همچنین شاخص آلفا در صورت حذف سوال آورده شده است. نتایج 
به میزان قابل مالحظه ای بیانگر ثبات درونی مقادیر همبستگی سوال با کل آزمون است و همگی باالی 0/30 می 

باشند که نشاندهنده همسانی باالی آزمون و همبستگی سواالت با نمره کلی است.

جدول شماره 2. ضرایب آزمون های بازآزمایی ،تنصیفی و آلفای کرونباخ

جدول 3. همبستگی سوال با کل آزمون و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف سوال

تعداد سوالتضریب بازآزماییضریب تنصیفیضریب آلفای کرونباخ
93/083/00 /8528

الت
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0/490/931سوال 0/490/93115سوال 1
0/470/931سوال 0/500/93116سوال 2
0/530/930سوال 0/640/92917سوال 3
0/460/931سوال 0/720/92818سوال 4
0/460/931سوال 0/780/92719سوال 5
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جدول 4. ضرایب آلفای کرانباخ پرسشنامه خرده مقیاس ها وکلی پرسشنامه

0/650/929سوال 0/670/92920سوال 6
0/480/931سوال 0/420/93221سوال 7
0/640/929سوال 0/710/92822سوال 8
0/750/928سوال 0/600/93023سوال 9
0/620/929سوال 0/450/93124سوال 10
0/300/934سوال 0/510/93125سوال 11
0/490/931سوال 0/710/92826سوال 12
0/640/929سوال 0/510/93127سوال 13
300/934/ .سوال 0/680/92928سوال 14

با توجه به داده های جدول فوق ، مقادیر همبستگی سوال با کل آزمون حاکی از میزان همبستگی هر سوال با 
نمره کل آزمون است. مقادیر پایین ) در اینجا کمتر از 0/30( نشان می دهد که سوال چیز متفاوتی از کل مقیاس را 
می سنجد. همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود ، مقادیر همبستگی سوال با کل آزمون همگی باالی 0/30 
می باشند که نشانی از همسانی باالی آزمون و همبستگی سواالت با نمره کلی دارد . همچنین مقادیر آلفای کرونباخ 
در صورت حذف سوال ، تاثیر حذف هر یک از سوال ها از مقیاس را نشان می دهد. در اینجا نیز سوالی مشاهده نمی 
شود که در صورت حذف آن ضریب آلفای مقیاس باالتر رود که این شاخص نیز نشان دهنده همسانی درونی باالی 
آزمون است .با توجه به جدول شماره 4 که به بررسی آلفای کرانباخ خرده مقیاس ها وکل پرسشنامه استرس اجتماعی 

پرداخته است ، یافته ها حاکی از پایایی باالی پرسشنامه )91/ . ( می باشد .

برای تعیین روایی پرسشنامه از روشهای: روایی محتوایی ، روایی سازه ، روایی همزمان، روش تحلیل عاملی و 
همبستگی خرده آزمون ها با یکدیگر و با آزمون اصلی استفاده شد. 

روایی محتوایی: جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه ، از ارزیابی صاحب نظران و متخصصین در این زمینه 
استفاده شد . پرسشنامه پژوهش دراختیار چند نفر از کارشناسان و اساتید در حوزه شغلی و دانشگاهی قرار گرفت و 
باتوجه به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی و شغلی موجود ، بررسی ها و تغییرات الزم انجام گرفت و در پایان بومی 

سازی گردید.  
روایی سازه: پرسشنامه مورد پژوهش از طریق تحلیل عامل تاییدی و چرخشی ازنوع واریماکس  همراه با سواالت 
پرسشنامه اصلی مورد بررسی قرار گرفت که برمبنای آن 26 سوال برروی 4 عامل با ضریب آلفای کرونباخ 0/932 برای 
کل پرسشنامه قرار گرفت . نمونه سوال های این پرسشنامه به این شرح است : مودیان ناراحتی خود را سر ما خالی 

میکنند ، مودیان اغلب بر سر ما فریاد می زنند و خواسته های مودیان غالباً ضد و نقیض است. 

آلفای کرانباخ تعداد سوال  خرده مقیاس های پرسشنامه                                                
80/0 11 انتظارات نامتناسب مودیان
87/0 8 پرخاشگری کالمی مودیان
82/0 5 مودیان ناخوشایند
48/0 4 توقعات مبهم مودیان
91/0 28 کل
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جدول 5. سواالت استخراج شده برای هر یک از عامل های پرسشنامه

روایی همزمان: به منظور بررسی روایی همزمان و وابسته به مالک ازاجرای همزمان پرسشنامه عوامل استرس 
زای اجتماعی مشتری و پرسشنامه شاخص 15 سوالی استرس شغلی )کوهن وهمکاران، 1964 به نقل از میلر،1380( 
استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین نمرات گروه مورد مطالعه دردو پرسشنامه مذکور برابر0/31است 

که درسطح )p <0/0۱( معنی داراست.

تحلیل عاملی: 
درمطالعه حاضربه منظورتحلیل عاملی پرسشنامه عوامل استرس زای اجتماعی ازروش تحلیل مولفه های اصلی 
استفاده شد. این روش بدنبال آن است که همه واریانس مجموعه متغیرهای مورد نظر را تبیین کند )تقوی ،1380 (. 
به منظور تشخیص عامل هایی که احتماالً زیربنای این پرسشنامه را تشکیل می دهند و با توجه به ساختار مفهومی 
مقیاس پرسشنامه و همبسته بودن خرده مقیاسهای آن از روش چرخش متمایل پروماکس  استفاده شد. براساس 
مفروضه پژوهش یعنی ساختار چهار عاملی در پرسشنامه اصلی، برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی ساختار ، عوامل 
پرسشنامه به چهار عامل محدود شد. برای برآورد بارهای عاملی، تنها سؤاالتی که بار عاملی 0/40 یا باالتر داشتند 
در مدل باقی ماندند و بقیه )شامل گویه های 10 و 27( حذف شدند.  نتایج این بررسی نشان داد که 10 گویه شامل 
گویه های   1تا 9 و 11 برروی عامل اول قراردارند . این عامل انتظارات نامتناسب مودیان نامیده می شود. همچنین 
7گویه شامل گویه های  12تا 19 برروی عامل دوم قرار گرفت که پرخاشگری کالمی مودیان نامیده می شود. 6 گویه 
دیگر شامل گویه های 20 تا 24 برروی عامل سوم قرار گرفتند که عنوان مودیان ناخوشایند برای آن انتخاب شد و 
نهایتاً گویه های شماره 25، 26 و28 روی عامل چهارم قرار گرفتند که عنوان انتظارات مبهم مودیان برای آن درنظر 

گرفته شد. جدول شماره 5 نتایج تحلیل عوامل را نشان می دهد.

 نتایج تحلیل عاملي اکتشافي با روش مولفه هاي اصلي و با چرخش واریماکس مقیاس در جدول شماره 6 آمده 
است. شاخص KMO  برابر 0/917 بدست آمده که نشان از کفایت حجم نمونه دارد . همچنین نتایج آزمون کرویت 
این دارد که ماتریس ضرایب  از  باشد که در سطح 0/001 معني دار است  و نشان  برابر 2675/451 می  بارتلت  

همبستگی بین متغیر ها در جامعه یک ماتریس واحد را تشکیل می دهد. 

                              سواالتخرده مقیاس هاعامل

1،2،3،4،5،6،7،8،9،11انتظارات نامتناسب مودیان1

12،13،14،15،16،17،18،19پرخاشگری کالمی مودیان2

20،21،22،23،24مودیان ناخوشایند3

25،26،28توقعات مبهم مودیان4
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CSS و کرویت بارتلت پرسشنامه KMO جدول 6.نتایج آزمون

نمودار 1. شیب منحنی اسکری پرسشنامه      

براساس آزمون اسکری)کتل  ،1966( مشخص گردید که پرسشنامه دارای چهار عامل معنی دار است. بررسی 
نمودار اسکری )نمودار شماره 1( نشان می دهد پرسشنامه CSS از چهار عامل اشباع شده است که در مجموع 56 
درصد واریانس مقیاس را تبیین می کنند. از این رو تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از تکرار ساختار عاملی پرسشنامه  
و  پرسشنامه 0/50  در کل  عاملی  بارهای  است که حداقل  به ذکر  بود. الزم  ایرانی  نمونة  در  )خارجی(  اصلی   css

حداکثر0/93 بود که از حداقل مورد قبول )0/30( بسیار باالتر بودند.

با توجه به اینکه همه عبارتها بر روی تنها یک عامل بار عاملی داشتند ، در اجرای تحلیل عاملی تأییدی ، همان 
ساختار اکتشافی برای این مرحله نیز مورد استفاده قرار گرفت. در این نمودار خرده مقیاس ها به ترتیب از باال به 
مودیان  مبهم  انتظارات  و  ناخوشایند  مودیان  مودیان،  پرخاشگری کالمی  مودیان،  نامتناسب  انتظارات  پایین شامل 

درنظرگرفته شده اند.

.Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 917.

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2675.451

df 325
.Sig 000.
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) t نمودار2. تحلیل عاملی مرتبه دوم پرسشنامه  ) نمرات

با مالحظه نمودار فوق و این که تمامی کمیت های t سواالت باالتر از 1/96 می باشند، لذا تمامی سواالت به 
خوبی روی عامل های مربوط به خود قرار گرفته است و نیاز به حذف هیچ یک از آنها نیست. به استثنای سواالت 2 
،3، 8 ، 26، 20 ،28 23 ، 24 که دارای واریانس مشترک می باشند ، مابقی سواالت صرفاً روی عامل خود دارای بار 

عاملی می باشند.
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نمودار3. تحلیل عاملی مرتبه دوم پرسشنامه ) ضرایب مسیر(

بررسي بارهاي عاملي استاندارد شده و کمیت هاي t  مربوط به داده های فوق نشان داد که تمامي ضرایب مسیر 
مربوط به پرسشنامه css معني دار بوده و نیاز به حذف هیچ یک از سواالت آن نمی باشد ) الزم به ذکر است که 
سواالت 10 و 27 چون مطابق تحلیل عاملی اکتشافی دارای بار عاملی روی بیش از دو عامل بوده و درنتیجه حذف 
شده بودند ، در تحلیل عاملی تاییدی نیز حذف گردیدند(. نتایج بررسی های به عمل آمده درخصوص شاخصهای 
نیکویی برازش  مدل در جدول شماره 7 آمده است . همانطور که مالحظه می شود همه شاخص ها نشان دهندة 
برازش مدل چهار عاملی) به همراه عامل کلی که چهار عامل دیگر روی آن بار عاملی دارند( با داده ها می باشد. نسبت 
خی دو بر درجه آزادی در مدلهای با کفایت می بایست کمتر از 3 باشد که دراین تحقیق نسبت خي دو به درجه آزادي 
کمی باالتر از 3 بدست آمده است. ولی مناسب بودن ضرایب سایر شاخص ها این ضعف را به خوبی پوشش داده اند. 
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جدول 4. شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه

جدول 8. رابطه همبستگی خرده آزمون ها با نمره کل پرسشنامه

ریشة خطای میانگین مجدورات تقریب )RMSEA( و متوسط باقیمانده های استاندارد شده )SRMR( در مدلهای 
 ،)NFI( خوب کمتر از 0/05 هستند که در اینجا نیز نشان دهندة برازش مدل می باشند. شاخص برازندگی نرم شده
شاخص برازندگی تطبیقی )CFI(، و شاخص نیکویی برازش تعدیل شده )AGFI( هر قدر به 1 نزدیکتر باشند بهتر 
است و در مدل های خوب باالتر از 0/90 هستند. همانطور که در جدول مذکور مشاهده می شود همة این شاخصها 

نیز حاکی از برازش مدل هستند.

بحث و نتیجه گیری
مطالعه و شناخت عوامل فشارزای اجتماعی موجود درتعامالت و روابط بین مشتریان سازمانهای خدمات رسان 
و مراجعین ادارات و سازمانها ازیک سو و کارکنان صف )خط مقدم( از سوی دیگر ، همواره موضوع دغدغه ذهنی و 
دل مشغولی پژوهشگران در حوزه روانشناسی سازمانی و سالمت شغلی  بوده است. با اذعان به اینکه مطالعات اندکی 
درباره عوامل استرس زای اجتماعی دردنیا انجام شده و اینکه تاکنون با بررسی های انجام شده درایران هیچ پژوهشی 
دراین زمینه مشاهده نگردیده است ، لذا ضرورت تهیه ابزار کارآمد و انجام اعتباریابی و روایی پرسشنامه عوامل استرس 
زای اجتماعی درجامعه ایرانی،  به درستی احساس می شود. هدف ازاین پژوهش بررسی روایی و اعتبار و بومی سازی 
پرسشنامه استرس اجتماعی مربوط به مشتری برای استفاده و کاربرد آن دربین کارکنان خط مقدم موسسات ،سازمان 
ها و ادارت دارای مراجعه کننده و ارباب رجوع باالخص کارکنان امور مالیاتی ، بانکها وشهرداری ها درجامعه ایرانی 

p <0٫0۱

همبستگی خرده آزمونها با یکدیگر و با آزمون اصلی:
یکی از روشهای تعیین روایی سازه ای هرآزمون ، وجود همبستگی رضایت بخش بین خرده آزمون های آن با 
یکدیگر است )آناستازی  ، 1982( . دراین پژوهش نیز همبستگی درونی نمرات خرده آزمون ها با یکدیگر و با کل 
پرسشنامه استخراج شده است. آن چنان که در جدول شماره 8 مالحظه می شود تمام خرده آزمون ها با یکدیگر و 
با کل آزمون همبستگی مثبت و قابل قبول دارند. براساس نتایج ارایه شده همبستگی بین خرده آزمونهای پرسشنامه 
css با کل پرسشنامه بین 0/78 )کمترین مربوط به انتظارات مبهم( و0/96 )بیشترین مربوط به پرخاشگری کالمی( 

متغیر است. 

dfX2RMSEANFINNFICFIIFIRFIAGFIشاخص

29110/957000/099/000/100/100/197/098/0مقدار

ضریب همبستگیخرده مقیاس هاعامل
0/84انتظارات نامتناسب مودیان1
0/96پرخاشگری کالمی مودیان2
0/87مودیان ناخوشایند3
0/78توقعات مبهم مودیان4

0/86-کل
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است. این پرسشنامه به دلیل ویژگی سادگی اجرا ،عینی و کاربردی بودن و همچنین مقبولیت خصوصیات روانسنجی 
آن ،  قابلیت اجرا و استفاده آن درکشورهای مختلف ازجمله ایران را دارد. نتایج بررسی های حاضر نیز نشان دهنده 
اعتبار و روایی مناسب این پرسشنامه است. با توجه به نتایج بدست آمده درارتباط با بررسی روایی و پایایی پرسشنامه 
استرس اجتماعی مربوط به مشتری ، می توان این پرسشنامه را به عنوان ابزاری روا و پایدار درایران جهت سنجش و 

بررسی عوامل استرس زای اجتماعی مرتبط با مشتری و مودیان مالیاتی پذیرفت.
براساس مطالعه حاضر ، ضریب اعتبار تنصیفی برابر با 0/83 و ضریب اعتبار بازآزمایی به میزان0/85 بود.  از طرف 
دیگر ضریب آلفای 0/91 در مطالعه فعلی با پژوهش  زف و فرز )1991، 1987( ، زف و دورمن )2004( و چوی، کیم 
، لی و لی )2011( دریک راستا می باشد. بنا براین اعتبار پرسشنامه استرس اجتماعی مشتریان در سطحی رضایت 

بخش گزارش می شود.
درمورد روایی پرسشنامه استرس اجتماعی نیز مطابق تعدادی از تحقیقات انجام شده در سایر کشورها از روش 
روایی همزمان استفاده شد. نتیجه ضریب همبستگی حاصله از این تحقیق بین دو پرسشنامه عوامل استرس زای 
اجتماعی و استرس شغلی با نتیجه پژوهش زف و دورمن )2004(که روایی پرسشنامه عوامل استرس زای اجتماعی 

را با پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ )1998(سنجیده بود ، مشابه است.
درپژوهش حاضر ازروش تحلیل عاملی برای بررسی انسجام درونی و روایی سازه ای استفاده شد. نتیجه بررسی ها 
نشان داد که این پرسشنامه از 4 عامل اصلی انتظارات نامتناسب ، پرخاشگری کالمی، مشتریان ناخوشایند وانتظارات 
مبهم تشکیل شده است. 4 عامل تایید شده دراین مطالعه با پژوهشی که توسط زف و دورمان )2004( درفرهنگ 
اصلی سازنده پرسشنامه انجام شده ، همخوانی دارد. همچنین نتایج اعتبار یابی خرده مقیاسها و کل پرسشنامه مورد 
 ( فراتحلیلی دورمن و دودن هوفر  یافته های پژوهش  و  از کشورکامرون  ریتا )2014(  با مطالعه عثمان و  پژوهش 
2015( دراین زمینه همخوانی دارد. اگرچه موضوع مطالعه محققان مذکور برروی مشتریان سازمان های ارایه دهنده 
خدمات صورت گرفته است ولی با توجه به وجود تشابهات اساسی ویکسان بودن عوامل استرس زای اجتماعی مربوط 
به مودیان و مشتریان )مطابق تحقیقات انجام شده( تعمیم آن به مودیان ، ناقض استفاده از پرسشنامه css برای این 

گروه از مراجعین یعنی مودیان مالیاتی نیست.
باالخره اینکه ، متخصصین روانسنجی ، همبستگی بین خرده آزمونهای یک آزمون با یکدیگر با کل آزمون را دلیل 
برانسجام درونی و روایی سازه ای یک آزمون تلقی می کنند ) آناستازی ، 1982(. درپژوهش حاضر نیز این موضوع 
بررسی شده و ضرایب بین 0/78 تا 0/96 برای خرده مقیاس ها بدست آمد. این یافته با نتیجه تحقیق چوی و دیگران 
)2011 ( همسو می باشد. در مجموع با وجود تحقیقات بسیار محدود و اندکی که درمورد اعتبار و روایی پرسشنامه 
css صورت گرفته است، نتیجه این تحقیق به همراه شواهد و پژوهش های پیش گفته ، اعتبار و روایی پرسشنامه 
عوامل استرس زای اجتماعی درمورد مودیان مالیاتی را تایید می نماید. بنابراین متخصصین ذی ربط مانند روانشناسان 
سالمت شغلی به منظور تشخیص عوامل استرس زای اجتماعی مرتبط با مودیان مالیاتی می توانند ازاین پرسشنامه 
استفاده نمایند. در پایان توصیه می شود به دلیل مطالعات اندک و محدودیت های موجود در پژوهش های انجام شده 
در این زمینه و تازه بودن این حوزه پژوهشی ، تحقیقات بیشتری درخصوص اعتباریابی و روایی  به ویژه  روایی پیش 

بین پرسشنامه ، برروی جمعیت های مختلف و با نمونه آماری بزرگتر توسط محققین مورد توجه قرارگیرد. 
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چکیده
امور مالیاتی،  بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد سازمانی در سازمان  انجام پژوهش بررسی عوامل مؤثر  از  هدف 
بخش ارزش افزوده بود. برای انجام کار دو عامل بسیار مؤثر فرهنگ سازمانی و اخالق مدیران به عنوان اصلی ترین 
عوامل مد  نظر قرار گرفته و بررسی شدند. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود که جامعه آماری آن را کلیه کارکنان 
سازمان امور مالیاتی بخش ارزش افزوده تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای 189 نفره انتخاب 
و پرسشنامه ای محقق ساخته دارای ابعاد مربوط به مسئولیت اجتماعی، فرهنگ سازمانی، اخالق مدیران و عملکرد 
سازمان گردآوری شد. جهت سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی پیرسون و جهت اندازه گیری میزان 
تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که فرهنگ سازمانی به عنوان 
اولین عامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر گذار است، همچنین اخالق مدیران نیز بر مسئولیت اجتماعی تأثیر گذار است. 

در نهایت تأثیر پذیری عملکرد از انجام مسئولیت پذیری اجتماعی در سازمان مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی، عملکرد، فرهنگ سازمانی، اخالق مدیران.

عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد سازمانی 
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1) Tsoutsoura
2) Corporate Social Responsibility (CSR)
3) Reputation  

1-مقدمه
امروزه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که به دالیلی همچون خصوصی سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولت ها 
به سازمان ها و در نتیجه، کوچک شدن دولت ها، برای حل مشکالت اجتماعی و زیست محیطی، دولت ها دارای منابع 
و قدرت الزم نیستند و سازمان ها باید دولت ها را در این زمینه یاری نماید. اگر چه در سال های اخیر، در سطح جهان، 
پیشرفت های قابل مالحظه ای در زمینه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته و مدیران و سازمان ها توجه 
زیادی به این مفهوم می کنند، اما مدیران و سازمان های ایرانی با این مفهوم تا حدودی بیگانه اند. شاید یکی از دالیل 
این فقدان پیشرفت در ایران، اقتصاد دولتی باشد، اما می توان گفت که نوع نگرش و بینش مدیران ارشد سازمان ها به 

این مقوله نیز در آن بی تأثیر نبوده است. 
در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود 
دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکالت اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع 
به منظور حل مشکالت جامعه هدر  را  نباید منابع سازمانی  و  نیست  اجتماعی، کافی  برای حل مشکالت  سازمانی 
داد. گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که اگر چه دولت ها مسئول اصلی حل مشکالت جامعه اند، ولی مشارکت 
سازمان ها در این زمینه راه گشاست. این دسته از صاحب نظران معتقدند که، از آن جا که امروزه، قدرت اقتصادی، 
از دولت ها به سازمان ها انتقال یافته، مشارکت سازمان ها در حل مشکالت اجتماعی ضروری و الزم است)تسوتسورا1 

.)2004 ،
از طرف دیگر، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی2 برای سازمان ها امری هزینه بر است. این هزینه ها ممکن 
ساختار  تغییر  می رساند؛  کمتری  آسیب  محیط زیست  به  که  تجهیزات جدیدی  باشد: خرید  زیر  موارد  شامل  است 
مدیریتی و یا ایجاد کنترل های کیفیت شدیدتر باشد. منافع اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها 
عبارت است از: اعتالی برند و افزایش اعتبار3 ؛ امکان جذب بیشتر منابع سرمایه ای به علت اعتبار تجاری باال؛ کاهش 
مخاطرات ناشی از حوادث و اتفاقات تلخ؛ بهبود شرایط محیط کار و در نتیجه، ارتقای بهره وری و افزایش توانایی برای 
جذب و نگهداری کارکنان که منجر به کاهش جابجایی، غیبت و هزینه های آموزش آنان می شود. بیشتر صاحب نظران 
معتقدند که هزینه های مسئولیت اجتماعی، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است. مسئولیت اجتماعی در 
واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است. مدیران ارشدی که دارای 

دید کوتاه مدت هستند هزینه های کوتاه مدت مسئولیت اجتماعی را بر نمی تابند. 
با وجود گذشت بیش از 50 سال از مطرح شدن بحث مسئولیت پذیری اجتماعی و رشد قابل توجه آن در دو 
دهه اخیر و مطرح شدن این موضوع به عنوان یکی از مباحث مهم عرصه تجارت، مطالعات علمی و دانشگاهی و حتی 
سیاست، توجه چندانی به چرایی گرایش یا عدم گرایش شرکت ها به مسئولیت اجتماعی نشده است. به طوری که 

اغلب مطالعات انجام گرفته در این باره به ارتباط بین مسئولیت و عملکرد مالی تمرکز یافته است)کمپل، 2007(.
مسئولیت اجتماعی شرکت منعکس کننده، تالش و سعی در استراتژی یک شرکت می باشد که ارزش هر سهام را 
به وجود می آورد و یا ارزش اقتصادی را در روشی که همچنین ایجاد ارزش برای جامعه به احتیاجات و چالش های آن 

می باشد را دارا می باشد )پورتر و کارامر، 2011(.
در واقع مسئولیت اجتماعی شرکتی، اصطالحی است که وجوه اشتراک با سایر مفروضات روابط کار دارد با وجود 
پژوهش های بسیار و مستمر و تعاریف متعدد پیرامون آن، همان گونه که اشاره شد، تاکنون توافق نظری در مورد 
تعریف دقیق از آن امکان پذیر نشده است. گرچه تمامی تعاریف مسئولیت اجتماعی شرکتی را به عنوان مسئولیتی در 
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نظر می گیرند که نه تنها شامل به حداکثر رساندن سود برای شرکت  ها می باشد، بلکه می تواند چیزی فراتر از آن را 
برای یک شرکت ایجاد کند. بسیاری از پژوهشگران، مسئولیت اجتماعی شرکتی را طیفی گسترده از ذی نفعان دانسته 
که نه تنها شامل سهام داران، بلکه در برگیرنده سرمایه گذاران و همچنین کارکنان، تأمین کنندگان، جوامع، دولت و 

محیط زیست نیز می باشد)شام و یام، 2011(.
تأثیر عمده ای در سیستم اجتماعی دارند و لذا چگونگی  این است که سازمان ها  از مسئولیت اجتماعی  منظور 
اثر آن زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، سازمان های  بر  باشد که  باید به گونه ای  آنها  فعالیت های 
مربوط ملزم به جبران آن باشند. به عبارت دیگر، سازمان ها نباید خود را مستقل و تافته جدا بافته از محیط بیرونی 
خود بدانند، بلکه باید خود را جزیی از یک کل، یعنی محیط بیرونی و اجتماع، بدانند و باید اهداف و فعالیت های آنها 
در راستای آرمان های اجتماعی و رفاه و آسایش جامعه باشد. امروزه همه مدیران باید به کارهایی دست بزنند که 
مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش های آن باشد. سازمان هایی که نمی توانند خود را با این مهم تطبیق دهند، موفق 

نخواهند بود)مشبکی و خلیلی شجاعی، 1389(.
مسئولیت اجتماعي شرکت ها، مفهومي است که به شدت با ارزش هاي زیربنایي سازمان ها در ارتباط است و نقش 
و رابطه دوسویه آن با فرهنگ سازماني و بینش مدیران ارشد و رهبران سازماني تعریف شده است. رهبران و مدیران 
ارشد سازماني باید نخست، دانش و فراتر از آن بینش خود را پیرامون جایگاه، نقش، شیوه ها و آثار و دستاوردهاي 
مسئولیت اجتماعي توسعه بدهند و دوم، این بینش متعالي را با سیاست گذاري و عمل صحیح خود در سازمان نهادینه 
نژاد،  بیاورند)مطهري  با ذي نفعان در  انساني و تعامل  کنند و آن را به یک فرهنگ قوي در تمام حوزه هاي منابع 

.)1387
در کنار ارزش ها و فرهنگ، اخالق مدیریت و مسئولیت اجتماعي در رابطه با رعایت ارزش ها، هنجارها و اصول 
در  اجتماعي  مسئولیت  که  تفاوت  این  با  هستند،  مدیران  توسط  سازمان  هدف هاي  کننده  تأمین  جامعه،  اخالقي 
ارتباط با مسائل کالن سازمان و اخالق در ارتباط با رفتار فردي کارکنان و مدیران است. با این اوصاف می توان از 
تأثیر گذار ترین شاخصه بر مسئولیت اجتماعی و ارتقاء عملکرد یک سازمان این دو عنصر را مد نظر قرار داد. بر این 
اجتماعی و عملکرد  بر مسئولیت  بدانیم دو عامل فرهنگ سازمانی و اخالق مدیران  اساس در پژوهش می خواهیم 

سازمانی تأثیر گذار می باشد؟ آیا می توان با پرداختن به این دو عامل سطح عملکرد را بهبود بخشید؟
هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد سازمانی در سازمان امور مالیاتی بخش 
ارزش افزوده می-باشد. بنا بر آنچه که در توضیحات آمد در نظر داریم تا با بررسی فرهنگ سازمانی و اخالق مدیران 

بررسی کنیم این دو عامل تأثیری بر مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی دارد.

2-مبانی نظری پژوهش
1-2-مسئولیت اجتماعی

طرح بحث مسئولیت اجتماعی به طور ملموس به زمان آدام اسمیت یعنی اواخر قرن هجدهم بر می گردد. وی به 
موضوع ارتقاء رفاه عمومی پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرینان رقیب طبعاً در جهت حمایت از منافع عموم خواهد 
بود. در دهه 1890 آندریو کارنگی مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مشخص نمود. دیدگاه کارنگی بر پایه دو اصل، اصل 
خیرخواهی و اصل قیمومیت یا سرپرستی، گزارده شده بود. اصل خیرخواهی به عنوان یکی از مسئولیت های افراد، و نه 
یک سازمان، به حساب می آید اما به موجب اصل قیمومیت سازمان ها و افراد ثروتمند باید خود را قیم و سرپرست افراد 
فقیر بدانند. در مقابل این دیدگاه، در دهه 1970 و 80 میالدی مجموعه مسائل محیطی منجر به طرح مجدد موضوع 
مسئولیت اجتماعی شد. میلتون فریدمن، اقصاددان مشهور، از پیشگامانی است که مسئولیت سازمان های تجاری را 
به حداکثر رساندن سود در محدوده قانون بدون هر گونه دسیسه یا نیرنگی عنوان می کند و معتقد است مسئله های 
اجتماعی را باید به افراد و نهادهای دولتی واگذار کرد، چرا که تعیین نیازهای نسبی و میزان آن ها، در حد مدیران 

شرکت ها نبوده و در صورت انجام، بر درآمد شرکت ها تأثیرگذار است)براتلو، 1386(.
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1) Danko
2) Igor Ansoff
3) Corporate Strategy
4) Mele & Guillen
5) Neo-Keynesian View

در حال حاضر نیز محققان برای مسئولیت اجتماعی سازمان ها تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که در زیر به بعضی 
از این تعاریف اشاره می شود:

مسئولیت اجتماعی سازمان ها در بر گیرنده اقتصاد، قانون، اخالقیات، و انتظارات بشر دوستانه واحدهای تجاری 
است که به کلیه ذینفعان تعمیم می یابد. در اینجا ذینفعان به عنوان هر فرد یا گروهی که می توانند بر فعالیت ها، 

تصمیمات، سیاست ها، رویه ها، یا اهداف سازمان اثر گذارند، تعریف شده است)دانکو و همکاران1 ، 2008(.
مسئولیت اجتماعی و ارزش های معنوی در دهه ی1960 توسط پیشگامان مفهوم استراتژی نیز مورد توجه قرار 
اهداف  روی  بر  اقتصادی  غیر  اهداف  تأثیر  به  خود،  شرکت3«  »استراتژی  کتاب  در   )1965( آنسف2  ایگور  گرفت. 
اقتصادی شرکت، اشاره تلویحی می کند. منظور او از اهداف غیر اقتصادی شامل مباجثی چون بشر دوستی، اصول 
اخالق شخصی، مسئولیت اجتماعی، منزلت اجتماعی و اعتبار می شود)مله و جولین4 ، 2006(. بروم هیل)2007( 
معقتد است که در ادبیات نظری، مفهوم مسئولیت اجتماعی، به صورت عمده در سه رویکرد قابل تمییز است. این سه 

رویکرد عبارت است از: 

1-دیدگاه نئولیبرال:
صاحبنظران دیدگاه نئولیبرال، مفهوم مسئولیت اجتماعی را به این صورت تعریف می کنند: »اتخاذ مجموعه ای از 
سیاست ها، کدها و خطوط راهنمای اختیاری توسط شرکت ها«. شیوه ی نگرش دیدگاه نئولیبرال به مفهوم مسئولیت 
اجتماعی تا حد زیادی شبیه اظهار نظری است که میلتون فریدمن در 13 سپتامبر سال 1970 در مجله ی »نیویورک 
از  انجام داده است: »هر سازمان تجاری، فقط و فقط دارای یک مسئولیت اجتماعی است که عبارت است  تایمز« 
استفاده از منابع و به کارگیری آن ها در فعالیت هایی که به منظور افزایش سود و ثروت سهامداران طراحی شده است.« 
از نظر فریدمن، اصول اخالقی و مسئولیت اجتماعی شرکت عبارت است از افزایش سود، رعایت قوانین رقابت آزاد بدون 

تقلب و فریب دیگران)وهریخ و کونتز، 2003(.

2.دیدگاه نئوکینزی5: 
در تعریفی که پیروان دیدگاه نئوکینزی از مسئولیت اجتماعی ارایه می دهند، به جنبه ی داوطلبانه و اختیاری بودن 
پیروی از اصول مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری می شود. دیدگاه نئوکینزی از جهت بسیاری با دیدگاه نئولیبرال 
تفاوت دارد. مهم ترین تفاوت این دو دیدگاه در این نکته است که هواداران دیدگاه نئوکینزی بر این مورد تأکید 
می کنند که رفتار شرکت می تواند بر روی جامعه تأثیر منفی بگذارد و باعث مشکالت اجتماعی شود)وهریخ و کونتز، 

.)2003

3.دیدگاه اقتصادی- سیاسی رادیکال:
پیروان دیدگاه اقتصادی     - سیاسی رادیکال، انتقادات جدی تری به مبحث مسئولیت اجتماعی وارد می کنند. آن ها 
همچنین،  می نگرند،  تردید  و  دیده ی شک  با  اجتماعی  مسئولیت  برنامه های  اثربخشی  به  نسبت  که  این  بر  عالوه 
معتقدند که بسیاری از شرکت ها با سرمایه گذاری بر روی مسئولیت های اجتماعی شان و انجام تبلیغات فراوان در این 

زمینه، می خواهند ذهن ها را منحرف کنند و از قوانین و مقررات دولتی فرار نمایند)وهریخ و کونتز، 2003(.
مفهوم  به  زیادی  حدود  تا  و  است  جدیدتری  نسبتاً  مفهوم  که  می کنند  مطرح  را  اجتماعی  پاسخگویی  مفهوم 
مسئولیت اجتماعی شبیه است. این مفهوم به بیان ساده، عبارت است از توانایی یک شرکت در گزارش نمودن اقدامات 
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و عملیات خود به محیط اجتماعی به نحوی که هم برای جامعه و هم برای شرکت، دارای منفعت باشد)وهریخ و 
کونتز، 2003(.

رابینز و کالتر )2006( معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد:
رویکرد کالسیک: 

رویکرد  این  پیروان  از حداکثرسازی سود.  است  عبارت  مدیریت  اجتماعی  تنها مسئولیت  رویکرد،  این  بر طبق 
معتقدند که، هر زمان که مدیریت تصمیم بگیرد تا منافع سازمان را برای رفاه جامعه خرج کند، هزینه ی اضافی به 
شرکت تحمیل خواهد نمود. این هزینه ها در نهایت، یا به واسطه ی افزایش قیمت کاالها و خدمات، به مشتریان منتقل 

می شود و یا بواسطه ی کاهش سود سهام، به سهام داران آسیب خواهد رسانید. )وهریخ و کونتز،2003(
رویکرد اقتصادی- اجتماعی: 

در این رویکرد، مسئولیت اجتماعی مدیریت، چیزی فراتر از حداکثرسازی سود در نظر گرفته می شود و شامل 
حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است. این رویکرد مبتنی بر این اعتقاد است که سازمان ها، موجودیت های مستقل 
این  زیرا  دارند؛  جامعه  قبال  در  نیز  مسئولیت هایی  آنها  نیست.  سهام داران  قبال  در  تنها  مسئولیت شان  و  نیستند 
جامعه است که به آنها، به واسطه ی قوانین و مقررات خود، اجازه ی شکل گیری داده است و از طریق خرید کاالها و 

خدماتشان، از آنها حمایت می کند.

2-2- ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت 
در بیشتر پژوهش ها در زمینه مباحث اخالقی، به منظور تعیین سطح مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ابعاد مختلفی 
شامل کارکنان، مشتریان، محیط زیست، بهداشت و سالمت، آموزش، توسه روستایی و نهادهای موجود در جامعه در 
نظر گرفته شده است)زمان خان، 2010؛ هوانگ، 2010؛ ساندهو و کاپور، 2010(. در این پژوهش به تبعیت از ابوت 
و منسن)1979(، زمان خان)2010(، ساندهو و کاپور)2010( برای مسئولیت اجتماعی چهار بعد مشتریان، کارکنان، 
محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه در نظر گرفته شده است که در ادامه توضیح مختصری درباره هر یک از 

این ابعاد ارائه می گردد. 
مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان شامل فعالیت هایی است که یک شرکت انجام می  دهد تا رضایت 
مشتریان را تأمین نماید، به طوری که از اصول مربوط به مدیریت کیفیت نیز، می توان به اصل مشتری مداری و اصل 
بهبود مستمر اشاره کرد. اصل مشتری مداری بیان می کند که شرکت ها به مشتریان خود وابسته هستند و لذا بایستی 
نیازهای حال و آینده مشتریان را درک نمایند و در جهت فراتر رفتن از انتظارات مشتری تالش کنند. هدف از بهبود 
مستمر در یک سیستم مدیریت کیفیت نیز افزایش احتمال دست یابی به رضایت بیشتر مشتریان و سایر طرف های 

ذینفع می باشد)استاندارد ایزو 26000، 1389(.
دومین بعد مسئولیت اجتماعی، منابع انسانی است که بخش مهمی از اجتماع را تشکیل می دهند و هیچ شرکتی 
نمی تواند بدون همکاری قلبی کارکنان خود موفق باشد. به طور کلی شرایط کاری بر کیفیت کاری کار کارکنان و 
از بیماری ها،  اثر می گذارد، چرا که هزینه های اجتماعی و مالی ناشی  اقتصادی و اجتماعی آنها  همچنین پیشرفت 
دیگر  و  شدید  و  مترقبه  غیر  های  آلودگی  همچنین  و  می باشد  زیاد  کار،  محیط  شرایط  از  ناشی  مرگ  و  صدمات 
مخاطرات محیط کاری مضر برای کارکنان ممکن است بر جامعه یا محیط نیز پیامدهایی داشته باشد. قبول مسئولیت 
 اجتماعی در قبال فعالیت های ایمنی و بهداشت، می تواند هزینه ها را کاهش دهد، رفاه و روحیه کارکنان را بهبود بخشد 

و میزان تولیدات را افزایش دهد)استاندارد ایزو 26000، 1389(.
سومین بعد مسئولیت اجتماعی، مسئولیت پذیری محیطی است که به عنوان یک جنبه مهم مسئولیت اجتماعی 
دیگر  و  جامعه،  مشارکت  و  توسعه  بشر،  حقوق  با  محیطی  مسائل  می باشد.  بشر  موفقیت  و  بقاء  برای  الزم  شرط 

موضوع های محوری مسئولیت اجتماعی پیوستگی تنگاتنگی دارند. 
چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی احساس مسئولیت در مورد نهادهای موجود در جامعه است. امروزه این موضوع 
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پذیرفته شده که شرکت ها با جوامع و همچنین نهادهای که با آن در تعامل هستند، در ارتباط می باشند و تداوم و 
بقای آنها به سالمتی، پایداری و موفقیت این نهادها، وابسته می باشند. بنابراین یک شرکت برای رفاه و توسعه نهادهای 
در  از سود خود  بخشی  پرداخت  اجتماع  به  نسبت  تجاری  واحد  مسئولیت-های  از  است.  مسئول  پیرامون خودش 
جهت تسهیالت آموزشی و فرهنگی، بهداشت و سالمت و ... می باشد، زیرا آموزش، پایه و اساسی برای هر نوع توسعه 
اقتصادی و اجتماعی است و فرهنگ، جزء مهمی از اجتماع و هویت اجتماعی است. ارتقای آموزش و ارتقاء و حفاظت 

از فرهنگ، تأثیر مثبتی بر توسعه و همبستگی اجتماعی دارد)استاندارد ایزو 26000، 1389(.

3-2- نقش منابع انساني در مسئولیت اجتماعي شرکت ها
این  به  تعهد خود  دادن  نشان  و  اجتماعي شان  فعالیت هاي مسئولیت هاي  براي هماهنگ سازي  نیاز شرکت ها 
اهمیت  که  دارد  امر  این  به  بستگي  اجتماعي شرکت ها  مؤثر  افزون تر مي شود. مسئولیت هاي  روز  هر  مسئولیت ها 
این موضوع براي سازمان تا چه اندازه است. اعتماد کارکنان به سهامداران یک سازمان، توسط عمل شکل مي گیرد 
نه با وعده و حرف. منابع انساني، نقش مهمي در تحقق مسئولیت هاي اجتماعي شرکت ها دارد. مسوولیت اجتماعي 
یا به صورت سطحي  قالب روابط عمومي دیده شود  را در پي دارد که در  این خطر  انساني  شرکت ها، بدون منابع 
»نمایشي« در نظر گرفته شود. در عین حال، مسئولیت اجتماعي شرکت، فرصتي است براي منابع انساني تا با نگاه 
استراتژیک به آن بپردازند و به عنوان شرکاي تجاري همکاري نمایند.الزم است که مسئولیت اجتماعي شرکت ها در 
فرهنگ سازمان گنجانده شود تا در فعالیت ها و نگرش سازمان تغییر ایجاد کند و البته، حمایت تیم ارشد نیز براي 
موفقیت بسیار ضروري است. کاري که منابع انساني انجام مي دهد، ایجاد ارتباط و پیاده سازي عقاید، سیاست ها و 
تغییرات فرهنگي و رفتاري در سازمان است. نقش آن در تاثیر گذاري بر نگرش و پیوندهاي آن با اهداف مدیریت، همان 
نقش مورد انتظار مسئولیت اجتماعي شرکت ها است. منابع انساني، در عین حال، مسئول سیستم ها و فرآیندهایي 
است که زیربناي خدمات مؤثر را تشکیل مي دهد. این منابع انساني است که به مسئولیت اجتماعي سازمان ها اعتبار 
مي بخشد و خط سیر حرکت سازمان را تعیین مي کند. مسئولیت اجتماعي سازمان ها مي تواند با فرآیندهایي چون 
برند کارفرما، استخدام، ارزشیابي، حفظ کارمندان، ایجاد انگیزه، پاداش، روابط داخلي، تمایز، مشاوره و آموزش ادغام 
شود. روشي که یک شرکت با کارمندانش رفتار مي کند، مستقیما در ارتباط با این موضوع است که چقدر و تا چه 
میزان خواهان پذیرفتن مسئولیت هاي بزرگ تري است. امروزه، وقتي کارمندان انتخاب مي کنند که براي چه کسي 
کار کنند، اعتبار کارفرما و اعتمادي که مي توانند به او داشته باشند، به طور قابل مالحظه اي براي آنها اهمیت یافته 
است. انسان ها، به خصوص نمي خواهند در جایي کار کنند که با ارزش هاي شخصي آنها مطابقت ندارد. کارمندان، در 
حال حاضر و در آینده، ارزش بسیار زیادي براي اعتبار برند یک سازمان قائلند. کارفرمایان نیز از جنبه هاي مثبت برند 
خود در استخدام، ایجاد انگیزه و حفظ کارمندان ماهر بهره مي برند. اگر اعتمادي که از طریق پایبندي به مسئولیت 
اجتماعي شرکت ها کسب شده است از بین برود، بازگرداندن آن بسیار مشکل خواهد بود. منابع انساني باید مطمئن 
شود که مسئولیت اجتماعي شرکت ها در آن سازمان مي تواند با وجود بررسي هاي موشکافانه سهامداران رعایت شود 

و آموزش و ارتباط هایي که در فرهنگ این مسئولیت نهفته است جزو بدنه فرهنگ سازمان گردد)امیدوار، 1384(.

4-2-تأثیر توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان:
1- جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط 

تالش سازمان ها در جهت اهداف سازمانی و عدم توجه به مسئولیت اجتماعی غالباً باعث می شود تا مدیریت از 
محیط خود غافل بماند و وظیفه خود را منحصر به دورن سازمان نماید)الوانی و قاسمی، 1387(.

و  تمام شرکت ها  بلکه  نیست  و سود رسانی  تنها کسب سود  و سازمانها  بر خالف دیدگاه سنتی، وظیفه شرکتها 
سازمان ها در قبال محیط فضای کسب و کار خود چه در منطقه و چه در جهان، مسئولیت هایی دارند. آنها باید سعی 
کنند تا به توسعه همه جانبه اقتصادی برای خود، کشورشان و توسعه پایدار و توسعه محیط، رشد می یابد پس باید 
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فضا و محیط کسب و کار خود را خوب بشناسید. محیط زیست خوب، بازار خوب و دولت خوب، شاخص های مهمی 
هستند که اگر بهینه باشند، فضا و محیط کسب و کار نیز حاصل می شود)خلیلی عراقی و یقین لو، 1383(.

2-ایجاد مدیریت اثر بخش
مدیریت مؤثر در عصر ما، مدیریتی است که از محدود اندیشی سازمان، خود را رها ساخته و به جامعه و محیط های 
وسیعتری بیاندیشند و به عبارتی دیگر عالوه بر مسئولیت سازمانی، مسئولیت اجتماعی نیز احساس نماید)الوانی و 

قاسمی، 1387(.

3-افزایش عظمت، اعتبار و شهرت سازمان و بهبود چهره عمومی سازمان
سازمان باید احساس اجتماعی و ارزش های انسانی را به حدی گسترش دهد تا با ارزش های اقتصادی اش همراه 
شود؛ به نحوی که گویی به اندازه ای که از منطق و عقلش استفاده می کند، به همان اندازه از وجدان و قلبش هم 
استفاده می نماید. در بلند مدت، اعتبار و شهرت یک سازمان به اندازه ای که به عقل و منطقش بستگی دارد، به قلب 
و عاطفه اش هم وابسته است. پاسخگویی اجتماعی، چهره عمومی سازمان را بهبود می بخشد و از سازمان یک سیمای 
مطلوب به جامعه عرضه می دارد و سازمان هایی که می خواهند چهره عمومی مطلوبی داشته باشند، باید عماًل نشان 
دهند که از هدف های اجتماعی حمایت می کنند و چهره مطلوب داشتن نیز در بازار سرمایه مهم است)الوانی و قاسمی، 

.)1387
مسئولیت اجتماعی، برنامه و ابزاری است برای گفتمان ... بخش اقتصاد، سیاست و جامعه با هدف ایجاد ارتقای 

اعتماد عمومی به سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی آنان)خلیلی عراقی و یقین لو، 1383(.

4-ارائه خدمت مؤثر به مردم 
عدم احساس مسئولیت در قبال مردم مانع از خدمت مؤثر مدیران به ایشان می شود)الوانی و قاسمی، 1387(.

5-مانع گریبان گیر شدن مشکالت جامعه به سازمان
سازمان ها اگر به اهداف اجتماعی خود حرمت ننهند، آلودگی محیط، فقر و بیماری، تبعیض و نابسامانی، محیط 
شان را فرا خواهد گرفت و اگر با اندکی دوراندیشی به قضیه ننگرند، این مشکالت، آخر االمر گریبان خودشان را نیز 
خواهد گرفت. زمانی که آلودگی محیط جامعه را فرا گرفت سازمان نیز به عنوان جزئی از آن دچار آلودگی خواهد 

شد)الوانی، 1384(.

6-ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت 
سایر  و  سهامداران  و  گذاران  سرمایه  کارکنان،  رجوع،  ارباب  با  سازمان  برخورد  نحوه  روی  اجتماعی  مسئولیت 
مؤسسات و شرکت های رقیب و ..... بطور کلی جامعه، نظر دارد و بطور خالصه، مسئولیت اجتماعی، تالشی است در 

جهت ایجاد تعادل و توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت.

7-مانع وارد شدن خسارات جبران ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه 
با ورود خود به سازمان، یک چارچوب حاکمیت اخالقی را اضافه می کند که بر اساس آن  مسئولیت اجتماعی 
سازمانها به فعالیت هایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده، از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت 

جامعه می گردند، پرهیز می کنند)الوانی و قاسمی، 1387(.
میزان توجه مدیران به مسئولیت های اجتماعی شان در زمان اتخاذ یک تصمیم می تواند از اهمیت زیادی برخوردار 
باشد. چرا که یک تصمیم نادرست و غیر منطقی و بدون توجه به تأثیرات اجتماعی می تواند خسارت جبران ناپذیری 

را به جامعه تحمیل کند)الوانی و قاسمی، 1387(.
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8-فراهم شدن زمینه ایجاد پاسخگویی در سازمان
تا زمانی که چنین مسئولیتی درسازمان وجود نداشته باشد، هیچ پاسخگویی از سوی سازمان در برابر جامعه وجود 
ندارد. مسئولیت اجتماعی پیش فرض پاسخگویی اجتماعی است یعنی مدیران، اول باید مسئولیت اجتماعی خود را 

بشناسد، سپس در جهت آن اقدام کنند)الوانی و قاسمی، 1387(.

9-موفقیت، ادامه بقا سازمان و توسعه پایدار سازمان
از لحاظ تاریخی سازمان ها با رویکرد ایجاد سود برای سهامداران خود پایدار مانده اند. اما امروزه این رویکرد به هیچ 
وجه برای تضمین بقا کافی نیست. در دنیای مدرن، سازمانها با هر اندازه و در هر بازاری، باید برای بقا خود رضایت 
جامعه را کسب و حفظ کنند و این رضایت فقط در صورتی حاصل می شود که جوامع باور داشته باشند که عملیات 
سازمان ها تأثیر سودمندی بر انسان و محیط زیست باقی می گذارد، و مسئولیت اجتماعی سازمان ها عامل اساسی 

بقای هر سازمانی است.
سازمان ها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده یا بهبود بخشند، به نحوی که باعث ادامه بقای 
آنها و موفقیت شان در کار بشود، الزم است به مسئولیت اجتماعی شان توجه الزم را داشته باشند؛ چنانچه سازمان ها 
مسئولیت اجتماعی خود را نادیده انگارند، جامعه به نحوی دامنه فعالیت شان را محدود خواهد کرد.این جامعه است 
که به سازمان اجازه و حق موجودیت می دهد. پس هر گاه احساس کند به انتظارات و خواسته های او توجهی ندارد و 

یا در انجام آنها قصور می ورزد، اجازه و حق فعالیت را از آن می-گیرد)الوانی و قاسمی، 1387(.
توسعه پایدار در سازمان به توسعه ای اطالق می شود که سازمان خود باعث نابودی خود نشود، اما توسعه ناپایدار 

یعنی توسعه ای که بدون توجه به مسئولیت های حرکت می کند)عراقی و یقین لو، 1383(.

10-مانع از بین رفتن ارزش های انسانی و اخالقی 
غیر اخالقی است. این چنین  اقداماتی را در سازمان طلب می کند که بعضاً  عدم توجه به مسئولیت اجتماعی، 
فعالیت های غیر اخالقی باعث از بین رفتن ارزش های انسانی مثل: عدالت، دوستی، سخاوت و سایر جنبه های اخالقی 

افراد می شود)الوانی و قاسمی، 1387(.

11-برقراری تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان 
مسئولیت اجتماعی سازمان ها می تواند عاملی برای توازن قدرت باشد. سازمان از قدرت اجتماعی زیادی برخوردار 
است و این قدرت می تواند روی محیط، مصرف کنندگان، اوضاع جامعه و بسیاری از بخش های دیگر اجتماعی تأثیر 

بگذارد. بنابراین الزم است که میزان قدرت سازمان ها با مقدار مسئولیت شان برابر باشد)الوانی و قاسمی، 1387(.

12-بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه
مشارکت سازمان در حل مشکالت اجتماعی می تواند کمک زیادی در خلق کیفیت زندگی بهتر افراد باشد. به 
عنوان مثال، وقتی که سازمان ها به نیازهای کارکنانش توجه داشته باشند، به طور غیر مستقیم روی ثبات خانواده ها 
و نحوه زندگی آنها تأثیر می گذارند و این تأثیر باعث ایجاد زندگی بهتر برای افراد می گردد)الوانی و قاسمی، 1387(.

13-نائل شدن سازمان به اهداف و منافع بلند مدت
سازمانی که در جهت بهبود کیفی زندگی اجتماعی گام بر می دارد، از نتایج اقداماتشان بهره مند می شود و در 

زمینه ای مناسب به فعالیت های کاری اش ادامه داده، به اهدافش نائل می شود)الوانی و قاسمی، 1387(.

14-کاهش دخالت های دولت 
کارول باور دارد که بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و در نتیجه کاهش کارایی 
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می شود. اگر شرکت داوطلبانه به برخی مسئولیت های اجتماعی و اخالقی خود عمل کند، می تواند به سود مورد نظر 
خود دست یابد)هانگر و ویلن، 1384(.

15-باعث هماهنگ شدن سازمان ها با تغییر نیازها و توقعات عمومی 
مشارکت  بایستی  سازمان ها  است،  یافته  تغییر  سازمان ها  از  جامعه  انتظارات  ماالً  و  عمومی  نیازهای  که  چون 
بیشتری با جامعه داشته باشند. انتظارات جامعه از سازمان به طور ناباورانه ای از دهه 1960 به بعد یکباره افزایش 
یافته و برای اینکه سازمان ها فاصله میان انتظارات جامعه و پاسخ دهی خود را کم کنند و خود را با جامعه هماهنگ 

سازند، الزم است که بر میزان مشارکت اجتماعی خود بیفزایند)الوانی و قاسمی، 1387(.

16-حفظ منابع محدود 
با توجه به محدودیت های منابع موجود در کره زمین، یک سازمان یا مؤسسه بایستی در حفظ آنها 

مسئوالنه عمل کرده و در استفاده از آنها عاقالنه برخورد نمایند. سازمانها بایستی مسئول اعمال امروز خود باشند، 
چرا که فردا نیز برای ادامه حیات انسانی مهیا و مساعد باشد)الوانی و قاسمی، 1387(.

5-2- عملکرد سازماني
عملکرد سازماني حاصل یا نتیجه فرآیندهاي اجرایي و تحقق اهداف سازمان است. عملکرد سازماني تقریبا شامل 
تمامي اهداف رقابت پذیري و تعالي تولید است و به هزینه، انعطاف پذیري، سرعت، قابلیت اعتماد یا کیفیت مربوط 
به موفقیت و  به مثابه چتري تعریف کرد که همه مفاهیم مرتبط  توان  را مي  به عالوه، عملکرد سازماني  مي شود. 

فعالیت هاي کل سازمان را در بر مي گیرد.
از لحاظ چشم انداز و مأموریت هاي سازمان، اهداف، تفکر  برتر داراي ویژگي هایي خاص  با عملکرد  سازمان هاي 
راهبردي، رهبري، طراحي سازمان، فناوري و فرآیندهاي سازماني مي باشند. در یک سازمان با عملکرد برتر، پیش رانه هاي 
اصلي عملکرد توسط بنیه مأموریت تبیین مي شود. یکي از مهم ترین و زیربنایي ترین ویژگي یک سازمان با عملکرد 
اندازه گیري را تدوین  با عملکرد برتر، هدف هاي روشن و قابل  برتر، مأموریت و چشم انداز آن است و سازمان هاي 
مي کنند. پژوهش ها حاکي از آن است که رهبري یک سازمان با عملکرد برتر، مي داند که سازمان را کجا مي خواهد 

ببرد و اطمینان دارد که همه کارکنان جهت حرکت به سوي هدف ها، درگیر و فعال هستند)هارپست،2006(.
ساختار سازمان هاي با عملکرد برتر، در نهایت سادگي است و تعداد مقام هاي ارشد این گونه سازمان ها به طرز 
شگفت آوري اندک است. این سازمان ها تأکید زیادي بر استفاده از فن آوري براي تأثیر گذاري راهبردي بر کسب و 
کار دارند. در یک سازمان با عملکرد برتر، بیان مأموریت، اتخاذ راهبرد همسو با مأموریت و تبیین ارزش هاي محوري 
سازمان، به تنهایي کفایت نمي کند، چرا که فرآیندها نیز باید کارآمد باشند تا بتوان منابع محدود را براي ایجاد ارزش 
مورد استفاده قرار داد. این قبیل سازمان ها اهمیت ویژه اي را براي فرآیند و مدیریت فرآیند قائل هستند چرا که ایجاد 

ارزش براي مشتري از راه به کارگیري فرآیندهاي مؤثر و کارآمد حاصل مي شود.
عملکرد بهینه و برتر به خودي خود تحقق نمي یابد، بلکه براي پشتیباني از آن باید ساختار، راهبرد و فرآیندهاي 
مختلف از جمله فرآیند یادگیري متناسب گردد. افزایش توانائي و قابلیت هاي کارکنان از طریق آموزش مستمر آنان 
مي تواند داراي اثر مستقیمي بر نتایج مالي سازمان باشد و هم چنین مي توان گفت که شایستگي سرمایه انساني با 

عملکرد سازمان رابطه مستقیمي دارد)چن، 2004(.

6-2- ارزیابي عملکرد سازماني
موضوع ارزیابی عملکرد یکی از مباحث گسترده ای است که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار 
بوده اند و گزارشها و مقاالت جدیدی درباره آن نوشته شده است. به عالوه بازار نرم افزارهای کاربردی در این زمینه نیز 
رشد بسیاری کرده است)مار و اسکیما، 2003(. اما با وجود مدل ها و چارچوبهای فراوان در این زمینه برخی مدل های 

مفهومی، محققان بیشترین اثر را بر روی شکل دهی این زمینه خاص داشته اند)مار و نلي، 2001(.
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7-2- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد
بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه 
رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تالش جلو برنده ای را در این 
مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های 
پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطالع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود 

جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهدشد. 
تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.

موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو 
سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد.

صاحبنظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است 
و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب 
هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی 

است.
ارزیابی و اندازه گیری عملکرد بازخورد الزم را در موارد زیر ارائه می کند:

1-  با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می شود که آیا سیاست های تدوین شده به 
صورت موفقیت آمیزی به اجرا در آمده اند یا خیر.

اندازه گیری و رضایت کارکنان و مشتری ها  ارزیابی و  انتظار سازمانی و همچنین  نتایج مورد  اندازه گیری  با   -2
مشخص می شود آیا سیاست ها به طور صحیح تدوین شده اند یا خیر.

3- ارزیابی و اندازه گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آنها بنماید را میسر 
می سازد و به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها کمک می کند.

4- ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطالعات برای مدیران در تصمیم گیری های مدیریتی خواهد بود. چرا که بخش 
ارزیابی  و  ارزیابی سیستم عملکرد  و  اندازه گیری  از طریق  برای تصمیم گیری های مدیریتی  اطالعات الزم  از  زیادی 

سیستم عملکرد فراهم می آید.

3- پیشینه پژوهش
1-3-پیشینه داخلی

از  انسانی  تاثیر شیوه های مدیریت منابع  ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمان و  با تعیین  رئیسیان)1397( 
طریق مدل سیستمی مدیریت دانش در جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان سازمان نظام مهندسی کشور با تعداد 
نمونه 103 دریافتند که رابطه معناداری بین مسئولیت اجتماعی با شیوه های مدیریت منابع انسانی)یادگیری وتوسعه، 
انسانی  ارزیابی عملکرد( وجود داشته و بین مدیریت دانش و شیوه های منابع  ارتباطات، مشارکت،  طراحی شغل، 

همبستگی مثبت و رابطه معنادار وجود دارد.
عزیزگرد و همکاران)1397( در پژوهشی با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک فساد: چشم انداز جهانی، 
با بررسی اینکه آیا مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی ریسک فساد در سطح شرکت اثر می گذارد یا نه و تا چه حد 
دانش ما را در زمینه ی ریسک فساد شرکت افزایش می دهد؛ با به کار بردن یک نمونه در یک کشور در شرکت های 
بزرگ چند ملیتی دریافتند که مسئولیت اجتماعی در سطح شرکت ریسک فساد را کم می کند. در بررسی دقیقتر، 
دریافتند که در رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی و ریسک فساد، متغیر هایی در سطح کشور مانند کیفیت نهادی، 

حمایت از حقوق ذینفعان خرد، توسعه بازار سهام و آزادی مطبوعات در میان هستند.
زنگنه و همکاران)1396( در پژوهشی با عنوان مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1389 تا 1393 داده های استخراج شده از صورتهای مالی تعداد 125 
شرکت در تمام طول دوره پژوهش که در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان 
داد شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بهتری از نظر هریک از شاخص های شفافیت سازمانی، پایداری اقتصادی- 
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اجتماعی، مسئولیت بشردوستانه و حاکمیت شرکتی خوب دارند، به سوددهی باالتری می رسند. همچنین نتایج نشان 
داد سودآوری شرکت ها از نظر بازده دارایی، منجر به افزایش سطح مسئولیت اجتماعی آن ها نیز می شود.

امیدی و همکاران)1395( با بررسی تأثیر مسئولیت های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش های 
مصرف کننده در صنایع غذایی با جامعه آماری هدف این پژوهش، که در بردارنده مدیران و مشتریان اصلی شرکت 
از مدیران و مشتریان دریافتند که  نفر  آماری تصادفی 540  نمونه  با  استان خوزستان  های منتخب صنایع غذایی 
مسئولیت اجتماعی هم بطور مستقیم و هم با میانجی گری عملکرد اجتماعی و واکنش های مصرف کننده، بر عملکرد 

مالی تأثیر می گذارد.
بررسی  اثربخشی سازمانی مورد  بر  اجتماعی سازمانی  تاثیر مسئولیت های  با عنوان  یگانه و سنجدری)1394( 
قرارگرفت. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که رابطة بین بهبود و ارتقای مسئولیت های اجتماعی ســازمانی با تحقق 
اهداف ســازمانی در بخش های تولیدی و خدماتی در سطوح ملی و بین المللی تایید شده است. همچنین مشخص 
شد که بین دو متغیر مسئولیت های اجتماعی و اثربخشی سازمانی، رابطة مثبت و قوی وجود دارد و هم بین عوامل 
ابتکار و خالقیت، تعهد و اخالق  اثربخشــی ســازمانی، مانند تصویر ذهنی مشتریان،  مسئولیت های  مؤلفه های 

نیروی انسانی، رضایت مشتریان و فروش یا سودآوری در سازمان، این رابطه معنادار، مثبت و قابل توجه بوده است.
ابراهیمی و همکاران)1393( با بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتها و رعایت حقوق مصرف کننده مورد 
مطالعه سیستم بانکی شهرستان بوکان با نمونه آماری 189 نفری دریافتند که همه ابعاد مسئولیت اجتماعی)اقتصادی، 
قانونی، اخالقی و فعالیت های خیرخواهانه( دارای همبستگی مثبت و معنی داری با رعایت حقوق مصرف کننده می 
باشند. همچنین نتایج  حاصل از بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و رعایت حقوق مصرف کننده گویای 

وجود رابطه نسبتاً قوی بین این دو متغیر بوده است.

2-3- پیشینه خارجی
عبدالرشید و همکاران)2016( با بررسی عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی، نشان می دهد که بین عملکرد مالی 
و فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. آنان عملکرد مالی را بر مبنای ROI و ROA مورد سنجش 
قرار دادند و دریافتند که فرهنگ سازمانی و هم تعهد سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های موردی مطالعه تأثیر گذار 

هستند. 
کرامر)2016( با عنوان ساخت مسئولیت اجتماعی سازمانی در شبکه های تولیدی بین المللی بر این سوال متمرکز 
شد که سازمان ها چگونه می توانند مسئولیت اجتماعی سازمانی را در شبکه های تولید بین المللی به کار ببرند؟ وی 
در پاسخ به این سوال عواملی چون گوناگونی و پیچیدگی در زنجیره های تولیدی، قدرت شرکت ها در خط تولید و 

سطح بلند پروازی را بررسی کرد.
گیری  تصمیم  طریق  از  سازمانی  اجتماعی  مسئولیت  با  تولیدی  شبکه های  پویایی های  عنوان  با  کروز)2015( 
های مسئولیت  فعالیت  و سطوح  قیمت ها  با  تولید  روند جریان  در  که دگرگونی  بود  باور  این  بر  یکپارچه  محیطی 

اجتماعی در ارتباط بود تا الگویی متعادل برای شبکه تولید به دست آید.
مسئولیت  از  کارکنان  ادراکات  و  سازمانی  تعهد  بین  ارتباط  بررسی  به  پژوهشی  در  همکاران)2015(  و  برامر 
اجتماعی سازمان در داخل مدلی پرداختند که برگرفته از نظریه هویت اجتماعی بود. در این پژوهش، ارتباط بین تعهد 
سازمانی و جنبه های مسئولیت اجتماعی سازمان بررسی شد. نتایج این مطالعه مفاهیم قابل توجهی را برای اجرای 
راهبردهای مسئولیت اجتماعی در داخل سازمان ها به-همراه داشت، از جمله اینکه ارتباط مثبت موجود بین هر جنبه 
درک کارکنان از مسئولیت اجتماعی بر نتیجه حاصل از تعهد سازمانی که ممکن است ناشی از سرمایه گذاری های 

سازمان در مسئولیت اجتماعی سازمان باشد تأکید دارد.
بر  رهبری  اخالق  تأثیر  در  اجتماعی شرکت ها  میانجی گری مسئولیت  نقش  عنوان  با  و شندوق)2014(  اصالن 
ارزش های اخالقی شرکت و رفتار نشان داد که اخالق رهبری، مسئولیت پذیری اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد و 

مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارزش های اخالقی شرکت و رفتار کارکنان تأثیر می گذارد. 
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پارک و همکاران)2014( با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها، اعتماد مصرف کننده و شهرت شرکت ها، دیدگاه 
مصرف کنندگان کره جنوبی نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر اعتماد مصرف کننده و شهرت شرکت ها و در کل بر 

مصرف کنندگان مؤثر است. 
جانسون)2013( به بررسي همزمان الگوي تعالي سازمان و کارت امتیازي متوازن به عنوان ابزارهاي اندازه گیري 
عملکرد پرداخته و به این ننتیجه دست یافته که علیرغم تفاوت هاي موجود در هر دو الگو، پیاده سازي کامل دو الگو 
در کنار هم، موجب مي شود که هر کدام از این الگوها، بعد جدیدي را به الگوي دیگر اضافه کند و این امر منجر به 

درک بهتر و کامل تر فرآیندها و حوزه هاي راهبردي سازمان مي شود.
لی و همکاران در سال)2012( اثر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها در عملکرد مالی شرکت در صنایع 
مرتبط با گردشگری را مورد بررسی قرار می دهند.نتایج نشان داد که هر یک از ابعاد اثر دیفرانسیل بر روی کوتاه مدت 
و سودآوری در آینده را دارد و چنین تأثیر مالی در چهار صنایع متفاوت است. این یافته ها می تواند مدیران گردشگری 
با دیدگاه های خود را که ابعاد  فعالیت های اجتماعی را در عملکرد مالی شرکت های خود بهبود می دهد را فراهم کند.
کانگ و همکاران در سال)2010( با موضوع اثرات مثبت و منفی فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت برعملکرد 
شرکت در صنعت مهمانداری به مطالعه بررسی اثرات مختلف مثبت و منفی از فعالیت های اجتماعی بر عملکرد مالی 
هتل، کازینو، رستوران و شرکت های هوایی می پردازد و به لحاظ نظری بر مبنای اثرات مثبت و منفی می باشد. یافته ها، 
نتایج پژوهش در سراسر صنایع مختلف را نشان می دهد و به تصمیم گیری استراتژیک مناسب شرکت کمک خواهد 
از فعالیت های اجتماعی در جهت  اثرات هر یک  برای فعالیت های اجتماعی توسط اطالعات دقیق تر در مورد  کرد. 

عملکرد مالی را نیز فراهم می کند.

4-روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است، همچنین این پژوهش از نظر ماهیت و رویکرد اجرا علّی است زیرا 
به دنبال بررسی تأثیر بین متغیرها می باشد. از نظر روش جمع آوری اطالعات نیز جزء پژوهشات توصیفی و از نوع 
پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان سازمان امور مالیاتی بخش ارزش افزوده اقتصادی بوده که از این 
میان تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 189 نفر انتخاب می شوند. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه و 
پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش، براي تحلیل داده هاي بدست آمده از نمونه ها از 
روش هاي آمار توصیفي و هم از روش هاي آمار استنباطي استفاده شده است.  براي بررسي مشخصات پاسخ دهندگان از 
آمار توصیفي و شاخص های آمار توصیفی نظیر شاخص های مرکزی )نظیر میانگین( و شاخص های پراکندگی )انحراف 
معیار و واریانس( استفاده گردیده است. جهت سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی پیرسون و جهت 
اندازه گیری میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته از روش رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار SPSS صورت گرفته 

است.

5-فرضیه ها و مدل پژوهش
فرضیه های تدوین شده جهت پژوهش به شرح ذیل می باشد:

فرضیه اول: فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر دارد.
فرضیه دوم: اخالق مدیران بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر دارد.

فرضیه سوم: مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
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براساس فرضیه های مطرح شده مدل مفهومی به شرح ذیل می باشد:

6-تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
1-6- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

جدول شماره)1( حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای پژوهش می باشد. این شاخص ها شامل شاخص های 
مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع به شرح ذیل می باشد:

نمودار)1(: مدل مفهومی پژوهش

جدول)1(: شاخص های توصیفی

مسئولیتپذیری شرح
اجتماعی

فرهنگ 
سازمانی

عملکرد اخالق مدیران
سازمانی

189189189189تعداد

4.47364.36194.43214.3916میانگین

4.50584.40004.33334.4000میانه

.22043.43052.46089.31321انحراف معیار

-.156-.180-.048-.225چولگی

.177.177.177.177خطای استاندارد ضریب چولگی

-.217-.1.018990--.659کشیدگی

.352.352.352.352خطای استاندارد ضریب کشیدگی

4.003.203.333.60پایین ترین

4.905.005.005.00باال ترین
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2-6- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
جهت بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شده است. در آزمون نرمالیتی هرگاه 
مقادیر سطح معنیداري)sig( کمتر از 5 درصد باشد فرض صفر در 95 درصد اطمینان رد می شود. نتایج این آزمون 

در جدول)2( به شرح ذیل ارائه شده است:

در جدول شماره)3( مقدار ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر را نشان 
می دهد، که این میزان برابر 0/545 می باشد. میزان ضریب تعیین 0/297 است. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده 
محاسبه شده نیز عدد 0/293 را نشان می دهد، که این عدد حاکی از این مطلب است که حدودا 29 درصد تغییرات 
متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر توسط متغیر مستقل پوشش و تبیین داده می شود. همبستگی پیرسون بین دو 

متغیر برابر با 0/55 است  این عدد در سطح خطای 0/05 شدت رابطه بین متغیرها را نشان می دهد.

بر اساس مقادیر ارائه شده در جدول فوق از آن جایی که مقادیر سطح معنا داری بیشتر از 5 درصد است )0/05> 
sig( بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیر تأیید می شود.

3-6-نتایج فرضیه ها
1-3-6-نحوه تجزیه و تحلیل ها فرضیه ها: 

بر اساس فرضیه اول انتظار مي رود فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر دارد.
فرضیه اول از لحاظ آماري بصورت زیر تدوین مي شود:

H0: فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر ندارد.
H1: فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر دارد.

جدول)2(: آزمون کلموگروف اسمیرنوف

جدول)3(: ضریب همبستگي، ضریب تعیین تعدیل شده فرضیه اول

عملکرد سازمانیمسئولیتپذیری اجتماعیشرح
189189تعداد

4.47364.3916میانگین

.22043.31321انحراف معیار

.080.103قدرمطلق بیشترین انحراف معیار

.056.103بیشترین انحراف مثبت

-.103-.080بیشترین انحراف منفی

1.0951.220کولموگروف- اسمیرنوف

.181.056سطح معنی داری

خطاي معیار تخمینضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیینضریب همبستگيمدل
0.5450.2970.2930.18529
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جدول شماره)4( نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر فرهنگ سازمانی به عنوان متغیرمستقل و مسئولیت پذیری 
 ANOVA اجتماعی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول

و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود:
   

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تأیید می گردد. با این 
حال دنبال پیدا کردن این رابطه مي رویم:

براي برآورد پارامترهاي مدل)شیب و عرض از مبداء( فرض صفر و فرض مقابل به شرح زیر است.  
        

مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه مي گردد:
 

همچنین ناحیه رد و قبول فرض صفر به صورت زیر تعریف مي شود:

جدول)4(: تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اول

جدول)5(: ضرایب معادله رگرسیون بین فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی

نمودار)2(: ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان %95

میانگین درجه آزادیمجموع مربعاتمدل
مربعات

سطح معنی داری Fآماره
)sig(

2.71412.71479.0540.000رگرسیون

6.4201870.034مجموع مربعات خطا

9.135188کل





:
:

1

0

H
H رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد

رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد

مدل

B

سطح معنی داریt آمارهضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشده
Betaخطای استاندارد

β03.2560.13823.6680.000عرض ازمبداء

X10.2790.0310.5458.8910.000فرهنگ سازمانی
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نحوه داوري به این صورت است که اگر مقدار t در ناحیه رد قرار گیرد فرض صفر رد مي شود. در فرضیه اول 
باش  از 0.05 درصد می  اجتماعی کمتر  بر مسئولیت پذیری  براي متغیر فرهنگ سازمانی   t مقادیرسطح معناداری 
نشان  این مسئله  رد می شود، که  برابر صفر  ثابت،  مقدار  و  تساوي ضریب رگرسیون  آزمون  )sig<0.05(بنابراین 
می دهد متغیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در مدل اول معنا دارند، بنابراین فرض H0 رد می شود 

یعنی فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر دارد.
 و مدل رگرسیون خطی به شرح زیرمی باشد:

y=3.256+0.279 x1

نمودار شماره)3(، به بررسي نرمال بودن خطاها به عنوان یکي دیگر از مفروضات رگرسیون مي پردازد، طبق این 
std.=0/۹۹7 ،فرض مي باید خطاهاي معادله رگرسیون داراي توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق نمودار فوق
Dev و Mean = 0 مي باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقراري این پیش فرض 

مي توان از رگرسیون در خصوص فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده کرد.

نمودار)3(: آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسیون بین فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی

جدول)6(: خالصه فرضیه ها

نتایج 
فرضیه

مدل رگرسیونی ضریب 
تعیین

شرح فرضیات فرضیه ها

تآیید فرضیه 0/30 فرهنگ سازمانی بر مسئولیتپذیری اجتماعی تأثیر دارد. فرضیه اول
تآیید فرضیه 0/16 اخالق مدیران بر مسئولیتپذیری اجتماعی تأثیر دارد فرضیه 

دوم
تآیید فرضیه 0/06 مسئولیتپذیری اجتماعی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد فرضیه 

سوم
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7-نتیجه گیری
بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پردازش فرضیه ها به شرح ذیل می باشد:

فرضیه اول: فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر دارد.
این عدد نشان می دهد،  را نشان می دهد، که  تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 0/293  ضریب 
تأثیر توسط متغیر مستقل پوشش و تبیین داده  حدودا 29درصد تغییرات متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی 
می شود. مقادیر سطح معناداری t براي متغیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی کمتر از 0.05 درصد 
می باشد، بنابراین آزمون تساوي ضریب رگرسیون و مقدار ثابت، برابر صفر رد می-شود، که این مسئله نشان می دهد 
بر  سازمانی  فرهنگ  فرض  بنابراین  دارند،  معنا  اول  مدل  در  اجتماعی  مسئولیت پذیری  بر  سازمانی  فرهنگ  متغیر 
مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر دارد. این نتیجه تنها با پژوهش فضلی و علیشاهی)1391( در یک راستا می باشد. 
فرهنگ یک سازمان، موجب اجتماعی شدن کارکنان می شود. امروزه اصول  اخالقی یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ 
عملکرد های  سازمان  آن،  با  که  خواهد بود  تأثیر گذار  روشی  روی  بر  سازمان  یک  فرهنگ  می باشد.بنابراین  سازمان 

مسئولیت پذیری اجتماعی اش را تحقق بخشد.

فرضیه دوم: اخالق مدیران بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر دارد.
ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 0/159 را نشان می دهد، که این عدد حاکی از این مطلب است که 
حدودا 16 درصد تغییرات متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر توسط متغیر مستقل پوشش و تبیین داده می شود. 
می باشد،  درصد   0.05 از  کمتر  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  بر  مدیران  اخالق  متغیر  براي   t معناداری  مقادیرسطح 
بنابراین آزمون تساوي ضریب رگرسیون و مقدار ثابت، برابر صفر رد می شود، که این مسئله نشان می دهد متغیر اخالق 
مدیران بر مسئولیت پذیری اجتماعی در مدل اول معنا دارند، بنابراین اخالق مدیران بر مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر 

دارد. این نتیجه با چاوش باشی)1389( و کانگ و همکاران)2010( همسو می باشد. 
از آنجا که شرکت ها و سازمان ها توسط مدیران اداره می شوند و نظرات آنها در نحوه اداره سیستم ها تأثیرگذار 
است، توجه به اخالق مدیران و مسئولیت شان در قبال جامعه با عنوان »مسئولیت اجتماعی مدیران« از اهمیت زیادی 
ارزشی و  واقعیت، مستلزم قضاوت  بر داشتن مبانی  اتخاذ می کنند که عالوه  را  برخوردار است. مدیران تصمیماتی 
اخالقی نیز هست. به این ترتیب تصمیمات مدیران می تواند در روندی سلسله وار سرنوشت نهادهای جامعه را تا حدود 
زیادی دستخوش تغییر کند. اگر مدیران شرکت ها برای اهداف اجتماعی خود ارزش قائل نباشند، آلودگی محیط، 
بیماری، تبعیض و نابسامانی محیط شان را فراخواهد گرفت. اگر در گذشته به مدیران توصیه می شد که سازمان شان 
را بهره ور نگاه دارند و به ارضای نیازهای روحی و روانی کارکنان تشویق می شدند، در عصر حاضر مدیران را متوجه 
محیط های خارج از سازمان هایشان کرده اند، چرا که منشور سنتی سازمان ها که دغدغه مدیران را تنها در بهره وری، 
توسعه و سودآوری سازمان می دید با منشوری جایگزین شده است که مسائل محیطی را در دستور کار مدیران قرار 

می دهد.

فرضیه سوم: مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.
ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده عدد 0/053 را نشان می دهد، که این عدد حاکی از این مطلب است که 
حدودا 5 درصد تغییرات متغیر عملکرد سازمانی تاثیر توسط متغیر مستقل پوشش و تبیین داده می شود. همبستگی 
پیرسون بین دو متغیر برابر با 0/55 است این عدد در سطح خطای 0/05 شدت رابطه بین متغیرها را نشان می دهد. 
از 0.05 درصد می باشد،  براي متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد سازمانی کمتر   t مقادیرسطح معناداری 
این مسئله نشان می دهد متغیر  برابر صفر رد می شود، که  ثابت،  بنابراین آزمون تساوي ضریب رگرسیون و مقدار 
مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد سازمانی در مدل اول معنا دارند، بنابراین مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد 
و همکاران در  لی  و همکاران)1392(،  و علیشاهی)1391(، عرب صالحی  با فضلی  نتیجه  این  دارد.  تأثیر  سازمانی 

سال)2012( و جانسون)2013( در یک راستا می باشد.
مسئولیت اجتماعی با ساخت پایه های بنیادی سازمان در بخش فرهنگ، اخالق می تواند به تقویت اعتبار و برند 
شرکت، افزایش فروش، وفادار مشتریان، افزایش بهره وری و کیفیت، افزایش توانایی برای جذب و نگهداری کارکنان، 
کاهش مقررات دست و پاگیر و دستیابی به سرمایه های مالی و فکری کمک کرده و در نهایت عملکرد را بصورت 

مطلوبی بهبود بخشد.
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نظام مالیاتي از پایه هاي قوام و پیشرفت نظام اقتصادي کشور است، هیچ سیاست و نظامي در سیستم 
اقتصادي پایدارتر و قدیمي تر از نظام مالیاتي نیست. طرح جامع مالیاتي که سالهاست در سازمان امورمالیاتي 

کشور در دست بررسي است.
مسئولیت اجتماعی، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان ها در آن فعالیت 

دارند. در واقع مسئولیت اجتماعی رویکرد متعالی به کسب و کار است که تأثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه 
چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی 
و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی 
دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار شود. مسئولیت اجتماعی حاکمیت اخالق را به دنبال دارد، یعنی در 
چارچوب مسئولیت اجتماعی سازمان کارهایی را که برای جامعه خوب و مفید و مناسب است انجام داده و از اموری 

که برای اجتماع می تواند زیان آور باشد دوری می کند.

8-پیشنهادهای حاصل از پژوهش
1-8-پیشنهادهای حاصل از نتایج فرضیه ها

پیشنهاد براساس فرضیه اول:
به مدیران پیشنهاد می شود نسبت به مطالعه در زمینه فرهنگ های مختلف تالش نموده تا فرهنگ یک   -

سازمان شناسایی شود.
برای ایجاد بالندگی سازمانی که منجر به بالندگی جامعه می گردد باید در فرهنگ سازمان پژوهش شود.  -

ارزیابی و برنامه ریزی فرهنگ سازمانی و ارتقاء آن در راستای چشم انداز توسعه سازمان  -
تدوین آرمان های اجتماع محور در بخش توسعه فرهنگ سازمانی در جهت مسئولیت پذیری اجتماعی  -

پیشنهاد براساس فرضیه دوم:
کارکنان جدید را طی مدتی که با سازمان سازگار می شوند با برنامه اخالق سازمان آشنا کنید.  -

در دوره های آموزشی که برای مدیران برگزار می شود به بازبینی برنامه مدیریت اخالق بپردازید.  -
برنامه ریزی به منظور برقراری روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات ، مدیران و کارکنان   -
ایجاد سیستم نظارتی بر عملکرد مدیران و اثرات متقابل آن با فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی  -

 پیشنهاد براساس فرضیه سوم:
بررسی عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن استراتژی مسئولیت پذیری اجتماعی در دوره های مختلف  -

بررسی رضایت اذهان عمومی از عملکرد سازمان، که نشان دهنده مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان است.  -
ایجاد یک دستورالعمل مشخص مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، که در آن کلیه ی دستورالعمل ها   -

و برنامه ریزی البته با انعطاف پذیری الزم آمده باشد.

2-8-پیشنهاد جهت پژوهش های آتی
پژوهش حاضر در اداره امور مالیاتی ارزش افزوده استان تهران مشخص در یک شعبه و بخش انجام شده   -

است، که می تواند جامعه وسیعتری را به خود اختصاص دهد.
مشخص نمودن چشم اندازهای سازمان مورد بررسی مربوط به پیشبرد عملکرد و مسئولیت اجتماعی و انجام   -

کار با در نظر گرفتن آن چشم انداز که می تواند متغیرهای دیگری را وارد نماید.
با توجه به در نظر گرفتن مراجعین به سازمان، مسئولیت هایی که نسبت به اجتماع برعهده دارند را مشخص   -

نموده و مدل جدیدی را ایجاد نمود.
با در نظر گرفتن نقش آموزش های مربوط به فرهنگ سازمانی و اخالق می توان پژوهش را تکرار نمود.  -

بررسی تأثیر مدیریت دانش و ابعاد آن در ایجاد مسئولیت پذیری سازمان  -
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چکیده
بحث از جرایم مالیاتی از حیث قلمرو سیاست جنایی تقنینی حائز اهمیت زیادی می باشد. لیکن تا قبل از اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم این موضوع نقش کم رنگ تری داشت و با اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94 
جرایم مالیاتی قلمرو گسترده تری پیدا کرد و قانونگذار با جرم انگاری های متعددتری در این زمینه نقش پررنگتری 
را به جرایم مالیاتی و به دنبال آن سیاست کیفری اتخاذی قائل شد. از این رو تنوع بخشی بیشتری را در زمینه جرایم 
مالیاتی شاهد هستیم که به خصوص این موضوع در زمینه فرارهای مالیاتی می باشند الزم به ذکر است که درست 
است که در قانون سابق مواد خاصی در زمینه فرار مالیاتی جرم انگاری شده بود و لیکن این مواد عالوه بر اینکه 
بازدارندگی کافی را به همراه نداشت و آمار باالی فرار مالیاتی و خالء ها و ضعف های قانونی در زمینه جلوگیری از 
فرار مالیاتی نیز بسیار باال بود بنابراین قانونگذار را وادار کرد تا با بازبینی و اصالح قوانین مالیاتی به خصوص در زمینه 
جرم انگاری جرایم مالیاتی و فرار مالیاتی اقدام الزم را صورت دهد و تدابیر کیفری مناسب را اتخاذ کند. بنابراین 
قانونگذار با اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم تر و کارآمدتر با تقویت ضمانت اجراهای کیفری را و راهبرد سیاست 
کیفری کیفرگرایانه گام های خود را برای مقابله با هر گونه کجروی و فرار مالیاتی استوارتر برداشته و ریسک باالتری 
را در قبال مودیان مالیاتی پذیرفته است. در این گفتار درصدد آن هستیم تا با بررسی تنوع و گونه های جرایم مالیاتی 
به بررسی و تحلیل عملکرد قانون گذار برآییم. در این گفتار جرایم مالیاتی رادر قالب سه دسته مورد بررسی قرار می 
دهیم اول جرایم مالیاتی به معنای خاص که در ماده 161 و 274  قانون مالیات های مستقیم آمده است دوم جرایمی 

که در ارتباط با اشخاص ثالث هستند و در نهایت به بررسی جرایم مربوط به مأموران مالیاتی می پردازیم. 

کلیدواژگان: سیاست کیفری، جرم مالیاتی، جرم انگاری

آسیب شناسِی سیاست کیفری 
در جرم انگاری رفتارهای مجرمانه ی مالیاتی

حسن حمودی2عیسی بنی نعیمه1

1( گروه حقوق؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان
2( داره کل امور مالیاتی استان خوزستان
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مقدمه
در تعریف فرار مالیاتی قانون گذار در هیچ یک از قوانین مالیاتی از فرار مالیاتی تعریف نکرده است. لیکن عده 
ای معتقدند فرار مالیاتی هرگونه تالش غیر قانونی در راستای عدم پرداخت مالیات، همچون عدم ارائه اطالعات الزم 
در خصوص عواید و منافع مشمول مالیات به مأموران و مقامات صاحب اختیار و مسئول که در نهایت منجر به عدم 
پرداخت و یا کسر پرداخت می گردد،  بیان داشته همچنین به هرگونه اعالم عمدی مالیات که به واسطه پنهان کردن 
درآمد و یا اموال و یا به وسیله اظهارات کذب صورت گرفته باشد، فرار مالیاتی اطالق می گردد. بنابراین فرارمالیاتی 
به شیوه ها و روش های مختلفی صورت می گیرد اما هدف اصلی در بکارگیری این روش ها عدم پرداخت کامل و یا 

ناقصی مالیات می باشد. 
همان طور که قباًل ذکر شد قانون گذار در قوانین مالیاتی در چند مورد فرار مالیاتی را جرم انگاری کرده بود که این 
موضوع در ماده 201 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 بود که در این ماده به نوعی رفتار منجر به فرار مالیاتی 
را توصیف مجرمانه کرده بود. در این ماده، قانونگذار بدون آنکه به اقسام شیوه ها و جنبه های فرار مالیاتی بپردازد، 
تنها بر استناد به دفاتر و اسناد و مدارک و ترازنامه خالف واقع با قصد فرار مالیات و یا خودداری از تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان پرداخته است. اما با اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 قانون 
گذار در ماده 274 این قانون به تعیین اقسام جرم های مالیاتی که در راستای فرار مالیاتی صورت می گیرند پرداخته 
است و در 7 بند به ذکر آن ها پرداخته است.همچنین یک مورد دیگر که قابل ذکر است مربوط به ماده 161 ق.م.م 
است. با مالحظه این 7 بند می توان گفت که دو مورد آن همان موارد مذکور در ماده 201 ق.م.م می باشد و یک مورد 
دیگر از آن نیز از موارد جرم انگاری شده سابق بوده است و لیکن 4 مورد دیگر از این 7 بند از مواردی است که جدیداً 
جرم انگاری شده است و در قانون سابق وجود نداشت. این موارد نیز از موارد توصیف مجرمانه فرار مالیاتی می باشند. 
یعنی رفتارهایی که نهایتاً به فرار مالیاتی منجر می شوند. بنابراین قانونگذار در این ماده به توسعه قلمرو جرایم مالیاتی 
پرداخته است که این جرایم همه در راستای فرار مالیاتی صورت می گیرند. که این موارد عبارتند از اختفای فعالیت 
اقتصادی و کتمان درآمد، انجام معامالت صوری، ممانعت از دسترسی به اطالعات خود یا اشخاص ثالث و امتناع از 
ارسال اطالعات مالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی می باشند که همه اینها به نوعی 

جرم مانع محسوب می شوند در این بند به بررسی این جرایم مالیاتی می پردازیم. 

الف( - تنظیم خالف واقع مدراک تشخیص مالیات و استناد به آن 
ماده 201ق.م.م برای تحقق عنصر مادی جرم فرار مالیاتی مقرر می دارد: »هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات به 
ترازنامه و حساب سود و زیان و یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات مالک عمل باشد و بر خالف 
حقیقت تهیه وتنظیم شده است استناد نماید« دربند یک ماده 274 هم آمده است »تنظیم دفاتر، اسناد ومدارک 
خالف واقع و استناد به آن«،از این عبارت استفاده می شود که تنها تنظیم خالف واقع »مدارک ارائه شده به سازمان 
مالیاتی« )مدارکی که مالک تشخیص مالیات است( شرط تحقیق جرم فرار مالیاتی است، نه هر گونه درج ارقام خالف 

واقع در دفاتری که مورد الزام قانون بوده است. 
تشخیص و ارزیابی مأخذ تعلق مالیات یکی از مسایل بسیار پیچده در امور مالیاتی است چه اینکه مودیان اغلب 
به مخفی نگه داشتن موضوع مالیات درآمد دارایی از دید دستگاه مالیه گرایش دارند و اداره وصول مالیات نیز برای 
تحصیل درآمد بیشتر به ارزیابی هر چه بیشتر مأخذ تعلق مالیات گرایشی دارد. به طور کلی اعالم مأخذ تعلق مالیات 
بر عهده مودی و گاه اشخاص ثالث است. نظام مالیات ایران در تشخیص مالیات مبتنی بر خود اظهاری است بدین 
معنی که مودیان بایستی در مواعد مقرر به وسیله قانون گذار از طریق اظهار نامه درآمدهای مشمول مالیات خود را 

اعالم نمایند .
بنابراین با توجه به قوانین مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی و نیز چندگروه از اشخاص حقیقی  مکلفند برای نگهداری 
سوابق عملیات خود از دفاتر قانونی مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده کنند به همین خاطر ممکن است 
دستگاه مالیه به منظور رسیدگی به انواع مختلف مالیات ها مودیان را مکلف به نگهداری و دفاتر و مدارک معین به نحو 
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خاص کند تا کنترل آنها از سوی این مقامات تسهیل شود. این دفاتر برای اشخاص حقوقی عبارتند از دفتر روزنامه و 
دفتر کل موضوع قانون تجارت و برای مشاغل حقوقی عبارتند از دفتر درآمد و دفتر هزینه می باشند. 

غالبا مودیان مالیاتی به منظور جلوگیری از اتالف وقت و تضیع حق خود در مراجع حل اختالف )در اثر رد اظهار 
نامه( همزمان با ارائه اظهار نامه، اسناد و مدارکی که مثبت صحت )ارقام و مطالب مندرج در آن است را نیز ارائه می 
نمایند )ماده 95( از طرف دیگر اداره امور مالیاتی هم به منظور رسیدگی به اظهار نامه، مودیان را مکلف به ارائه اسناد 
و مدارک مربوطه کرده تا کنترل آنها از سوی مقامات تسهیل شود و همچنین از اطاله روند دادرسی که ممکن است تا 
دیوان عدالت اداری ادامه یابد و باعث اتالف وقت ماموران مالیاتی و از همه مهمتر صرف هزینه هایی که شاید بیشتر 
از گرفتن مالیات مورد نظر شود جلوگیری کند مضافاً به این که قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی رامکلف 
کرده که برگ تشخیص می بایست براساس مأخذ صحیح ومتکی به دالیل و اطالعات کافی و ضمن استعالم مودی 
موظف به ادای توضیحات کافی در این مورد نماید عالوه بر این رأی هیأت حل اختالف باید متضمن اظهار نظر موجه 
و مدلل که درمتن رأی هم قید شود بنابراین آنچه از مواد مختلف می شود مالیات ها قابل استنباط است در خصوص 
مأخذ تشخیص مالیات صورت حساب های مالی نهایی از قبیل ترازنامه، حساب سود و زیان، حساب درآمد و هزینه، 
خالصه درامد و هزینه ها است. مودیان مالیاتی الزامی به ارسال دفاتر روزنامه و کل و دفاتر مشاغل و خالصه وضعیت 
درآمد ماهانه به اداره امور مالیاتی ندارند. از اینجا معلوم می شودکه هرچند مودیان مالیاتی موظف اند در تنظیم دفاتر 
یاد شده برخالف واقع امری را ثبت ننماید آنچه موجب تحقق جرم فرار مالیاتی می گردد تنظیم خالف واقع صورت 
حساب های مالی نهایی مورد استناد است. لذا هرگاه مودیان مالیاتی در دفاتر روزنامه، کل و دفاتر مشاغل و صورت 
خالصه وضعیت درآمد و هزینه ماهانه، ارقامی را برخالف واقع تنظیم نمایند اما صورت حساب مالی نهایی را مطابق 
واقع تنظیم کنند جرم فرار مالیات از ارتکاب نخواهد یافت. )مواد 237، 247، 39، 10، 169مکرر، 186، 110، 37( 
به موجب مواد 201 و 274 قانون مالیات های مستقیم، صرف تنظیم خالف واقع مدارک تشخیص مالیات برای تحقق 
جرم فرار مالیاتی کفایت نمی کند مودیان مالیاتی باید با علم و اگاهی به مدارکی که برخالف حقیقت تنظیم یافته، 

استناد نمایند. 
استناد گاهی به این صورت است که مودیان مالیاتی پس از تنظیم خالف واقع صورت های مالی نهایی، آن ها را به 
همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم یا از طریق پست ارسال می نمایند. در مواردی نیز که سازمان مالیاتی به 
منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیاتی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان 
مالیاتی اعزام نمایند و مودیان دفاتری که خالف واقع تنظیم شده را در اختیار انها قرار دهند، استناد به مدارک خالف 

واقع مصداق پیدا خواهد کرد. 
به موجب ماده 229، »مأموران تشخیص می توانند برای رسیدگی به اظهار نامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی 
به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه، مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی ممکن است به ارائه و تسلیم آنها می 
باشد« درتحقق جرم فرار مالیاتی، عمل مباشر منوط به مشارکت وی در تنظیم خالف واقع مدارک نیست. در مواردی 
که شخصی غیر از مباشر، صورت حساب های نهایی یا دفاتر مشاغل، دفتر روزنامه کل را بر خالف واقع تنظیم نماید 
مودیان مالیاتی با علم و آگاهی به خالف واقع بوده اسناد به آنها استناد نمایند مرتکب جرم خالف واقع شده است.  

ب( - عدم تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی 
به موجب ماده 201 و بند 6 ماده 274، یکی از رفتار اصلی عنصر مادی جرم فرار مالیاتی، عدم تسلیم اظهارنامه، 
ترازنامه و حساب سود وزیان است این رفتار به صورت ترک فعل می باشد و زمانی تحقق می یابد که مودیان مالیاتی 
تکلیف به تسلیم اظهارنامه و سایر مدارک داشته باشند. مودی از هر کس دیگری از میزان دارایی و درآمد خود اطالع 
دارد، بنابراین اظهار مالیاتی به وسیله مودی و همکاری او با اداره امور مالیاتی ، تشخیص و ارزیابی مالیات را آسان تر 

و واقعی تر می سازد. 
به معنی آشکار  اظهار در لغت  اما  )اظهارنامه( صورت می گیرد.  به وسیله تسلیم  از طرف مودی  اظهار مالیات 
کردن، پدیدار کردن، بیان کردن است. وجه تسمیه آن عبارتست از این که مودی آنچه را در نهان و دور از اطالع 
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مأمور مالیاتی هست و مربوط به درآمد مشمول مالیات او می گردد آشکار ساخته و خود را مطیع قوانین مالیاتی اعالم 
دارد در اصطالح مالیاتی اظهارنامه عبارت است از فرمی که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و از طریق پست 
یا طرق دیگر در اختیار مودیان مالیاتی قرار گرفته تا آنان اطالعات مندرج در ترازنامه و صورت حساب سود و زیان 
برخی اطالعات تفصیلی دیگر را در چارچوب فرم یاد شده درج کنند. در قوانین مالیاتی منظور از این واژه نمونه های 
مخصوص چاپی است که برای آشکار ساختن و اعالن درآمد و اموال مشمول مالیات مودی به کار می رود و برای نظم 

مالیاتی و سهولت رسیدگی و همچنین استقرار اعتماد متقابل بین مودی و  دولت الزم است. 
تسلیم اظهارنامه قانونا برای مودیان یک تکلیف است برای مثال ماده 26 قانون مالیات های مستقیم وراث یا ولی 
یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن ها را مکلف کرده است که ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای 
حاوی کلیه اقالم ما ترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها به اداره امور مالیاتی صالحیتدار 

تسلیم نماید. 
ماده 80 مقرر می دارد: »مودیان موضوع این فصل )مالیات بر درآمد امالک( مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را 
تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر 
واگذاری موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند« 
تکلیف مودیان به ارائه اظهارنامه در مالیات بر درآمد مشاغل در ماده 100 پیش بینی و مقرر می دارد: »مودیان 
موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد 

شغلی یا برای هر محل جداگانه تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره مالیاتی محل شغل خود تسلیم نمایند« 
مطابق ماده 110 اشخاص حقوقی مکلفند »اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکلی به دفاتر و اسناد و 
مدارک خودر ا در حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد 
میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی 

در آن واقع است، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند«. 
برابر ماده 114، آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل ارکان صالحیت دار 
برای اخذ تصمیم نسبت به انحالل شخص حقوقی، اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخصی حقوقی تنظیم و 
به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند همچنین مطابق ماده 116 مدیران تصفیه نیز مکلفند ظرف شش ماه از 
تاریخ انحالل، اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 تنظیم و به اداره 

امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. 
مطابق ماده 126 صاحبان درآمد اتفاقی مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 
123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف یک ماه از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع 

به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند. 
در موارد یاد شده و در سایر موارد که مودیان مالیاتی موظف به ارائه اظهارنامه درمهلت مقرر شده اند، خودداری 

از انجام آن به عنوان یک تکلیف قانونی می تواند با حصول سایر شرایط منجر به تحقق جرم فرار مالیاتی گردد. 
قانونگذار در ماده 201 ق.م.م بیان می دارد مودی برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و 
حساب سود و زیان خودداری کند و همچنین در بند 6 ماده 274 بیان می دارد»خودداری از انجام تکالیف قانونی در 
خصوصی تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیاتی حاوی اطالعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی« براین اساس 
مودیان مالیاتی گاهی ممکن است فرم اظهارنامه را به اداره مالیاتی ارسال نمایند ولی از تسلیم ترازنامه و حساب سود 
و زیان خودداری کنند. سوالی که مطرح می شود این ا ست که آیا صرف تسلیم اظهارنامه حتی اگر سایر مدارک 
منظم نشده باشد موجب خروج عمل افراد از جرم فرار مالیاتی خواهد بود یا این که تسلیم اظهار نامه به شیوه مذکور 

در حکم عدم تسلیم آن است. 
در پاسخ به این سوال به نظر می رسد از یک سو ضرورت تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری و تفسیر به نفع 
متهم ایجاب می کند با تسلیم هر یک از مدارک )خواه اظهارنامه و خواه ترازنامه و حساب سود و زیان( عنصر مادی 
فرار مالیاتی )از نوع ترک فعل( زایل و موجب تبرئه افراد شود و از سوی دیگر منطوق ماده 201 »... از تسلیم اظهارنامه 
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مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان« به ویژه عطف کلمات به یکدیگر با حروف )واو( داللت بر آن دارد که هیچ 
کدام از اظهارنامه مالیاتی یا ترازنامه و یا حساب سود و زیان نباید ارائه شده باشد، مضافاً این که تسلیم اظهارنامه علی 
رغم عدم تسلیم سایر مدارک می تواند بیانگر عدم سوء نیت خاص مودی )قصد فرار از مالیات( باشد. لذا عمل مرتکب 

در این حالت به جهت فقدان عنصر روانی نیز جرم نخواهد بود. 
با این وجود به عقیده نگارنده به نظر می رسد که رفتار مرتکب با حصول سایر شرایط می تواند تکوین کننده 
عنصر مادی جرم فرار مالیاتی باشد، زیرا اظهار نامه مالیاتی حاوی فرم صورت های مالی نهایی بوده و تکمیل ننمودن 
آن به منزله ارائه یک اظهارنامه ناقص که صرفاً مشخصات مودی را در پی دارد، می باشد و چنین اظهارنامه ای در 

حکم عدم تسلیم آن است. 
دلیل دیگر این که مودیان مالیاتی گاهی عالوه بر اظهارنامه مکلفند حساب درآمد و هزینه یا خالصه وضعیت 
درآمد و هزینه راتسلیم نمایند. با این وجود ماده 201ق.م.م مصرح حساب درآمد و هزینه و صورت خالصه وضعیت 
درآمد و هزینه نبوده است. این داللت بر آن دارد که عبارت »تسلیم اظهارنامه، حساب سود و زیان و ترازنامه« بیانگر 
آن است که همه مدارک به نحو کامل می بایست تسلیم گردد و ارائه ناقص مدارک به طوری که نتوان مالیات را 

براساس آن تشخیص داد به منزله عدم تسلیم آن است 
در رد فقدان عنصر روانی نیز باید گفت: فردی که تعمداً اظهارنامه مالیاتی را ناقص تسلیم می نماید با فردی که به 
طور کلی از تسلیم آن خودداری می ورزد، تفاوت چندانی ندارد، زیرا با تسلیم ناقص، قصد فرار از مالیات را نیز دارد. 

به عالوه می خواهد با توسل به یک امر ظاهری از مجازات مقرر بگریزد. 
از شیوه های ارسال مدارک به اداره امور مالیاتی، ارسال به وسیله پست است، هرگاه مویان با تسلیم حساب سود 
و زیان و ترازنامه از طریق پست از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند به نظر می رسد به وظایف قانونی خود عمل نکرده 
و این ترک فعل می تواند با جمع سایر شرایط موجب محکومیت به جرم فرار مالیاتی گردد. تأکید قوانین مالیاتی 
همواره بر اظهارنامه مالیاتی به عنوان اصل است. حساب سود و زیان یا ترازنامه فرع بر آن است بنابراین عدم ارسال 

فرم اظهارنامه به عنوان امر اصلی در کنار سایر مدارک به منزله عدم ارسال آن هاست. 
در مواردی که مودیان مالیاتی از تسلیم اظهارنامه و سایر مدارک مثبته که ملزم به ارائه آن ها هستند، امتناع 
نمایند جرم فرار مالیاتی تحقق می یابد. برای مثال مودیان که در مالیات بر ارث از تسلیم رونوشت گواهی اسناد مربوط 
به بدهی و مطالبات متوفی و تصویر گواهی شده کلیه اوراق که ثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی 
است و اظهار نامه خودداری می نمایند، مرتکب جرم فرار مالیاتی شناخته می شوند. تحقق این جرم در مالیات درآمد 
امالک و درآمد اتفاقی به این شکل خواهد بود که مودیان از تسلیم اظهارنامه، قرارداد عادی و رسمی و دفاتری که 

دال بر حصول درآمد است، امتناع نمایند. 
به تصریح ماده 201 و بند 6 ماده 274 ق.م.م در صورتی که عنصر مادی جرم فرار مالیاتی از نوع ترک فعل یعنی 
خودداری از تسلیم اظهارنامه، حساب سود و زیان، ترازنامه باشد، عدم انجام این امر در سه سال متوالی شرط تحقق 

عنصر مادی است. 
منظور از متوالی بودن آن است که مودیان از ابتدای سالی که موظف به تسلیم اظهارنامه به همراه اسناد و مدارک 
بوده تا انتهای سال سوم، به تکالیف مقرر عمل ننموده باشند بنابراین هرگاه مثاًل زمان شروع فعالیت اقتصادی مودی 
از تاریخ 1397/1/1 بوده و مودی مالیاتی تا 1399/12/30 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه و 
تسلیم ننموده باشد، جرم فرار مالیاتی مرتکب نشده است. بلکه هرگاه تا تاریخ 1400/12/30 تکالیف مذکور را ترک 
کرده باشد جرم تحقق خواهد یافت. زیرا مبدأ شروع تکلیف پایان سال مالی است که به نظر می رسد گذشت سه سال 
متوالی از زمانی که مودی قانوناً می بایست اظهارنامه ارائه دهد مالک خواهد بود. به عنوان مثال در مالیات برارث، 
وارث یا ولی یا امین و یا حکم یا نمایندگان قانونی آن ها مکلف از تاریخ فوت متوفی اظهار نامه مالیاتی ظرف یک 
سال تهیه و به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند. بنابراین هرگاه از تاریخ فوت متوفی به قصد فرار از مالیات تا 

سه سال متوالی اقدام ننمایند، مشمول ماده 201 خواهند بود. 
هر چند عدم تسلیم اظهار نامه و مدارک مالک تشخیص مالیات، خارج از مهلت مقرر موجب تعلق جریمه مالیاتی 
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به مودیان است اما در مواردی که به این تکلیف در ظرف سه سال متوالی عمل شود برای مثال پس از 2 سال اظهارنامه 
مالیاتی را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند موجب خروج عمل مرتکب از عنوان جرم فرار مالیاتی خواهد بود.

ج( - عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن 
اصوالً پرداخت مالیات از وظایف شخص مودی است در این صورت تنها مودی است که متحمل وزن حقوقی و وزن 
اقتصادی مالیات می شود. منظور از تحمل وزن حقوق این است که وی مجبور به رعایت مقررات قانونی و عمل به 
وظایف مربوط به رساندن مالیات به اداره مالیاتی است. مراد از وزن اقتصادی، سنگینی بار اقتصادی ناشی از پرداخت 
مالیات است. پس کسی که وزن اقتصادی مالیات را تحمل می کند در واقع همان کسی است که مبلغ پرداخت شده 
به عنوان مالیات، نهایتاً از دارایی او کاسته می شود. در صورتی که مالیات از خود مودی مطالبه شود و اشخاصی دیگر 
مسئول پرداخت مالیات مودی باشند وزن اقتصادی را مودی و وزن حقوقی آن را اشخاص مسئول پرداخت مالیات وی 
متحمل خواهند شد. مثاًل وقتی که کارفرما قانوناً مسئول پرداخت مالیات متعلق به حقوق کارکنان خود می باشد، در 
واقع وزن حقوقی مالیات را خود وی تحمل می کند یعنی او باید تشریفات و مراحل پرداخت مالیات را طی کند و اگر 

کوتاهی کند مسئولیت قانونی دارد . 
ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: »پرداخت کنندگان حقوق هنگام پرداخت یا تخصیص آن 
مکلفند مالیات متعلق را طبق ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرست متضمن نام 
و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت، در ماه های بعد فقط تغییرات را 

صورت دهند«.
درمواد 182 و 90ق.م.م، قانون مکلفین به پرداخت مالیات دیگران و متعهدین ضامنین پرداخت مالیات دیگری 
را در حکم مودی به حساب آورده است. ماده 182 مقرر می دارد: »کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به 
پرداخت مالیات دیگران باشند، همچنین هرکس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد. کسانی که 
بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از 
نظر وصول بدهی طبق مقررات اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد« در ماده 90ق.م.م نیز آمده است: »در 
مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، 
اداره امور مالیات ... مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم مربوط موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت 
کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب این برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این 

قانون مطالبه کنند...« 
پرسش اساسی در خصوص پرداخت کنندگان حقوق این است که هرگاه آنان سه سال متوالی از ارسال مالیات 
وصول شده و صورت حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان امتناع نمایند یا با تبانی با دریافت گنندگان حقوقی مالیات 
مقرر را از حقوق آنان کسر نمایند. رفتارشان مشمول ماده 201 به عنوان جرم فرار مالیاتی خواهد بود، یا اینکه با وی 

به عنوان مرتکب جرم موضوع ماده 199 رفتار خواهد شد. 
موافقان دیدگاه تحقق جرم فرار مالیاتی معتقدند فلسفه جرم فرار مالیاتی و در حکم مودی تلقی شدن آن، اقتضا 
می نماید همانند مودیان، پرداخت کنندگان حقوق نیز هرگاه عالماً و عامداً به قصد فرار از مالیات سه سال متوالی از 
کسر، ایصال و ارسال مالیات و صورت حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان، خودداری ورزند، مرتکب جرم فرار مالیاتی 

شناخته می شوند. 
مضافاً اینکه خروج پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان حقوق )که مقنن هیچ تکلیفی بر آنان بار ننموده است(، 
از مرتکبان جرم فرار مالیاتی موجب تبعیض میان مودیان مالیاتی خواهد بود که می تواند موجبات افزایش فرار مالیاتی 

در جامعه را فراهم ساخته و تنظیم اقتصادی را مختل نماید. 
منطوق ماده 274 قانون جدید نیز این استدالل را تقویت می کند در این ماده عدم ایصال و ارسال مالیات را در 
کنار سایر موارد به یک میزان مجازات تهدید شده است. از این ظواهر بر می آید که بند 5 ماده 274 در مقام تعیین 
مصادیق عنصر مادی فرار مالیاتی است. در حالی که مخالفان تحقق فرار مالیاتی معتقدند از ظاهر عبارت ماده 201 
استفاده می شود که قانون گذار عنصر مادی جرم فرار مالیاتی را منحصر به استناد به مدارک خالف واقع و عدم تسلیم 
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اظهارنامه و حساب سود و زیان و ترازنامه نموده است. تفسیر مضیق قوانین مالیاتی، مقتضی عدم تعمیم جرم فرار 
مالیاتی به رفتار توزیع کنندگان درآمد است. حتی اگر مدارک خالف واقع )صورت حاوی نام و میزان حقوق دریافت 

کنندگان و دفاتر حقوق( را به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند. 
د( - تخلف نسبت به خارج کردن اموال مورد تأمین از تصرف خود 

در نظام مالیاتی حقوق و اختیارات قابل توجهی به منظور وصول مالیات پیش بینی شده است. گاه این حقوق 
و اختیارات تضمین های مهمی برای وصول مالیات می باشد که نمونه آن اختیار وصول مالیات به قهر و اجبار یا به 
عبارتی توسط به عملیات اجرایی است بر همین اساس قانون اختیارات و اقتدارات الزم را به دستگاه مالیاتی داده است 
تا بتواند رأساً و در این راستا اقدام نمایند یکی از این موارد ماده 161 قانون مالیات های مستقیم است، در این ماده 
آمده است: »در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا 
اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دالیل کافی از هیأت حل 
اختالف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین 
مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل  همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که 
نزد وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابالغ اخطار کتبی به اداره 
امور مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه 
تأمین دهند و در صورت تخلف عالوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز 

خواهند بود«. 
براساس این ماده در راستای تضمین وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی قانون گذار اقدام به جرم انگاری 
رفتار مودیان متخلف کرده است و در صورتی که مودی طبق این ماده اموال مورد تأمین از جانب اداره امور مالیاتی را 
با علم به اینکه برای تأمین توقیف شده اند به هر نحو مقتضی از تصرف خود خارج کنند. مرتکب جرم شده که عالوه 
بر پرداخت مالیات متعلق، مشمول مجازات حبس تعزیر درجه شش نیز می شوند الزم به ذکر است که این مجازات 
و جرم انگاری در قانون سابق به نحو دیگری وجود داشت و در اصالحیه قانون جدید مالیات ها مصوب 94 تغییراتی 
پیدا کرد و عبارت »مجازات حبس تعزیری درجه شش« جایگزین عبارت »مجازات مقرر در تبصره )2( ماده )199( 

این قانون« شده است. 
ه( - توسعه قلمرو جرایم مانع؛ نسبت به فرار مالیاتی 

در تعریف جرایم مانع گفته شده است که جرایم مانع جرایمی هستند که فی نفسه قبح ذاتی ندارند یا اعمال ضد 
اجتماعی ساده هستند که راه را برای بروز جرایم شدیدتر و مهمتر فراهم می سازند. گاهی اوقات عمل به خودی خود 
از نظر اجتماعی خنثی است و بار منفی ندارد ولی می توند موجب تسهیل ارتکاب جرم شود. قانونگذار بعضی از اعمال 
قهرآمیز و کوچک را به منظور پیشگیری از وقوع جرایم دیگر، جرم شناخته است و با تدابیر فردی مجازات می کند که 
این سیستم، جرایم مانع یا به تعبیر حقوق دانان فرانسوی اقدامات پیشرفته مجازات نامیده می شود البته در فقه ما 
نیز با عناوین حرمت مقدمه حرام یا سد ذرایع به آن پرداخته شده است. این اندیشه ها در قالب جرایم بازدارنده وارد 
حقوق کیفری شده است و این اصطالح گویای این است که مجازات باید به عنوان عامل پیشگیرنده اعمال شود البته 
در این که آیا حقوق کیفری می توند یا اینکه ضرورت آن وجود دارد که این دسته از جرایم مورد تقنین کیفری قرار 
بگیرند، نظریات مختلفی مطرح شده است که در نظام های کیفری مختلف عده ای آن را پذیرفته اند ولی قلمرو آن 
را محدود دانسته اند. از این رو قانونگذار ایران در قانون مالیات مستقیم اصالحیه مصوب 1394 اقدام به جرم انگاری 
برخی از رفتارهای مودیان مالیاتی در راستای فرار مالیاتی کرده است که به نظر می رسد می توان آن را در زمره 
جرایم مانع یا بازدارنده قلمداد نمود. بدین نحوه که این رفتارها فی نفسه منجر به فرار مالیاتی نمی شوند ولی توسل 
به این رفتارها اسبابی را فراهم می کنند که نتیجه آن منجر به فرار مالیاتی می شود. به عنوان مثال انجام معامالت 
صوری فی نفسه توسط مودیان جرم نیست لکن می تواند آثار و تبعات حقوقی را نهایتاً در پی داشته باشد ولی از 
آنجا که قانونگذار این رفتار یعنی انجام معامالت صوری توسط مودیان را زمینه ای می داند که به وسیله آن مودیان 
اقدام به فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات خود می کنند این موضوع را جرم تلقی کرده در قالب یک جرم بازدارند 
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مورد جرم انگاری قرار داده است همچنین در نمونه دیگری استفاده از کارت بازرگانی اشخاصی دیگر را که فی نفسه 
نمی توان جرم باشد در قالب اینکه به منظور فرار مالیاتی اشخاص اقدام به استفاده از کارت بازرگانی اشخاصی دیگر 
می کنند را مورد جرم انگاری قرار داده و می توان گفت در غالب جرم مانع یا بازدارنده مورد تقنین قرار داده است. 
بنابراین قانونگذار با توسعه قلمرو جرم انگاری خود در حوزه جرایم مانع در قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 
1394 قلمرو این جرایم را توسعه داده است که در ماده 274 ق.م.م بیان کرده است که در این قسمت به بررسی این 

جرایم می پردازیم.

 1- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد 
قانونگذار در ماده 274 ق.م.م یکی دیگر از رفتارهایی که جرم مالیاتی محسوب می شود. را در بند دو با عبارت 
»اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن« مشخص کرده است. جرم انگاری این بند از ماده به منظور 
مقابله با پدیده ای است که در ادبیات تحقیقی اقتصادی با عنوان هایی چون اقتصاد غیر رسمی، اقتصاد بخش متشکل، 
اقتصاد سیاه، اقتصاد سایه ای و اقتصاد زیرزمینی خوانده می شود. طبق برآوردها نسبت اقتصاد زیرزمین به اقتصاد 
رسمی در ایران به طور متوسط 18 درصد است. این نسبت باال و عدم لحاظ آن در سیاست گذاری، شکاف عمیقی را 
به وجود می آورد که منجر به کاهش کارایی سیاست های اقتصادی می شود این موضوع ارتباط نزدیکی با پدیده گریز 
و فرار مالیاتی دارد چرا که وضع مالیات و عوراض به شکل های گوناگون توسط دولت، این زمینه را فراهم می سازد تا 
بسته به انسجام و کارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی موجود درجامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، بخشی 
از اقتصاد موجود در جامعه را به سمتی هدایت کند که نتیجه مخرب آن حرکت به سمت اقتصاد غیر رسمی و سایه 
ای را در بر دارد و به دنبال آن پنهان سازی فعالیت اقتصادی به منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض به وقوع می 
پیوندد. براین اساس سیاست های مالیاتی قانونگذاری می تواند سهم موثری در تشدید یا تخفیف اقتصاد سیاه داشته 
باشد. و بر همین اساس مقابله کیفری با این پدیده در نظام مالیاتی سیاست نوینی است که در چهارچوب یک سیسات 

جنایی جدید و کیفرگرا در اصالحات اخیر قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. 
برخی از مودیان برای فرار از پرداخت مالیات به کتمان درآمد متوسل می شوند. بدین معنی که به انحای مختلف 
می کوشند درآمدهای تحصیل شده خود را پنهان نمایند. برای این منظور به روش ها و ترفندهای متفاوتی از قبیل 
عدم ارائه فهرست معامالت و قراردادهای منعقده، استفاده از شماره اقتصادی دیگران در صورت حساب ها و فاکتورهای 

صوری و سایر موارد متوسل شوند. 
یکی از راه های تقویت نظام مالیاتی استفاده از ابزارهای کارآمد سیاست جنایی در مقابله با پدیده عدم تمکین 
مالیاتی است. بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی در نتیجه فرار و گریز مالیاتی از دست می رود، و یکی ازگریزگاه 
های بزرگ فرار مالیاتی اقتصاد غیر رسمی و سایه است. منظور از اقتصاد سایه مجموعه ای از فعالیت های مولد ارزش 
افزوده است که در قالب اقتصاد رسمی تعریف و گنجانده نمی شود. فعالیت های خارج از بازار خانواده و سازمان های 
غیر انتفاعی و نیز آنگونه از فعالیت های بازار که به دالیل گوناگون دور از چشم مقامات باقی می ماند، مجموعه فعالیت 
های سازنده اقتصاد سایه را به وجود می آورد. اگر گسترش اقتصاد سایه به علت افزایش مالیات و سهم های تأمین 
اجتماعی باشد، این روند ممکن است به کاهش پایه مالیات ها و منابع دریافت بیمه های تأمین اجتماعی باشد و 
سرانجام به کاهش درآمدهای مالیاتی بیانجامد و می تواند زمینه کسری بودجه را فراهم کند که برای جبران آن نرخ 
مالیات ها افزایش می یابد و پیامد بعدی آن افزایش دامنه اقتصاد سایه است. بنابراین افزایش اقتصاد سایه می تواند 

واکنش کسانی شمرده شود که احساس می کنند زیر فشار بار سنگین فعالیت های دولت قرار گرفته اند. 
انجام  به  قانونی و اخذ مجوزهای الزم  با رعایت تشریفات  ابتدا به ساکن مودیان مالیاتی مکلفند  این اساس  بر 
فعالیت های اقتصادی بپردازند. از گردش مالی خود ارزیابی و برآوردی داشته باشند تا در صورت تحقق شرایط برای 
پرداخت مالیات، مبادرت به تسلیم اظهارنامه و نام نویسی برای مالیات کنند. در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی 
به منظور گریز از پرداخت مالیات اقدام به فعالیت های پنهان )اقتصاد سایه( می نمایند که در چرخه اقتصادی و نظام 
مالیاتی ثبت نمی شود. بر این اساس مشمول مالیات نمی گردد و از این طریق با فرار از مالیات در وضعیت رقابتی 
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بهتری نسبت به آنان که در فعالیت های اقتصادی آشکار مشغولند قرار می گیرند. که این موضوعی است که در بند 
2 ماده 274 ق.م.م مورد جرم انگاری قرار گرفته است. 

2- انجام معامالت صوری 
فرار از پرداخت مالیات گاهی ممکن است از طریق مبادرت به معامله صوری، تحقق یابد. بند 5 ماده 274 با عبارت 
»تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخالف واقع« 
به معامالت صوری اشاره دارد این رویکرد جرمانگارانه قانونگذار نشان از عزم جدی برای مقابله با هرگونه کجروی و 
انحراف در مسیر پرداخت مالیات از جانب مودیان دارد. آسییب شناسی نظام مالیاتی به خصوص در زمینه فرار مالیاتی 
حاکی از صحت این موضوع انجام معامالت صوری و فرار از پرداخت مالیات در نظام مالیاتی ایران است که مورد تقنین 
قرار گرفته است به این امید که گامی در جهت رفع خالها و کاستی های موجود در حوزه جرم انگاری مالیاتی در 

نظام مالیات ستانی باشد. 
انجام معامالت صوری باعث می شود چرخه معامالت و خرید و فروش کاال و خدمات برای سازمان امور مالیاتی 
قابل رصد نباشد همچنین اطالعات فعاالن اقتصادی به شکل مخدوش و نادرست ارائه می شود و ارزیابی دقیق سود و 
زیان آنها امکان پذیر نمی باشد. عدم رصد دقیق فعالیت های اقتصادی و جمع اوری اطالعات مخدوش و نادرست از 
یک طرف موجبات وصول نشدن درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و به تبع آن ناتوانی دولت در تأمین هزینه های 
عمومی را باعث خواهد شد و از طرف دیگر، توان اتخاذ تصمیمات و سیاست های اقتصادی اثربخش مبتنی بر اطالعات 

اقتصادی دقیق را از متولیان و برنامه ریزان خواهد گرفت. 
در معامالت صوری قصد انشاء معامله که عامل سازنده و خالق عقد است، وجود ندارد. صرفاً صورت ظاهری از عقد 
به منظور گمراه کردن اشخاص ثالث به نمایش گذارده می شود. بدیهی است که چنین عقدی به دلیل فقدان انشاءدر 
عالم حقوق واقع نمی شود. به تعبیر دیگر چنین معامله ای ظاهری و باطل است زیرا طرفین اراده انجام هیچ عمل 
حقوقی را نکرده اند. ولی هرگاه منظور طرفین یا طرف حقیقی، بستن پیمانی باشد که مایلند موضوع آن زیر سرپوش 
عقد صوری پنهان بماند، این تظاهر مانع از نفوذ اراده حقیقی نمی شود، یعنی پیمان مور نظر اگر شرایط الزم را داشته 

باشند بین طرفین واقع می شود. 
گریز از پرداخت مالیات در این نوع مالیات می تواند بدین نحو باشد که مثاًل مودیان مالیاتی عقد هبه یا سایر 
معامالت محاباتی را که به منظور واقعی است در قالب عقد بیع، صلح معوض، معاوضه یا مانند آن منعقد می نمایند تا از 
پرداخت مالیات با نرخ باالتر قانونی فرار کنند، به موجب ماده 119 قانون مالیات های مستقیم، درآمدهای نقدی و غیر 
نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بالعوض و یا از طریق معامالت محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان 
دیگر از این قبیل تحصیل نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود. ماده 131 نیز 
نرخ مالیات بردرآمد را تا میزان 500 میلیون ریال 15 درصد و تا میزان یک میلیارد ریال 20 درصد و نسبت به مازاد 
یک میلیارد ریال به نرخ 25 درصد تعیین نموده است. در مقابل مطابق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال 
قطعی امالک به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ 5 درصد را ماده 63 نیز نقل و انتقال امالکی که در صورتی غیر از عقد 
بیع انجام می شود به استثنای نقل و انتقال بالعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات 
نقل و انتقال قطعی امالک برابر مقررات این فصل خواهد بود. برای مثال هرگاه پدری، یک خانه صد میلیون تومانی را 
به فرزندش هدیه کند یا در قالب صلح محاباتی به وی منتقل نماید، فرزندش می بایست برابر ماده 131 قانون مالیات 
های مستقیم »24350000« تومان مالیات پرداخت نماید حال اگر طرفین هبه یا صلح، معامالتی را به طور صوری در 
قالب عقد بیع، صلح معوض، معاوضه و مانند آن، منعقد نمایند؛ انتقال دهند. به ماخذ 5 درصد ارزش معامالتی ملک 
که رقمی بسیار پایین تر از ارزش واقعی ملک است، مالیات خواهد پرداخت، بنابراین مودی مالیاتی با توسل به یک 
معامله صوری از پرداخت بخش زیادی از مالیات فرار نموده است. بدیهی است جرم فرار مالیات در این صورت زمانی 

تحقق می یابد که طرفین عالماً و عامداً با انگیزه فرار از پرداخت مالیات به انجام یک معامله صوری مبادرت ورزند. 
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3- ممانعت از دسترسی به اطالعات خود یا اشخاص ثالث و امتناع از ارسال اطالعاتی مالی 
یکی دیگر از جرایمی که در راستای فرار مالیاتی صورت می گیرد، بند 3 ماده 274ق.م.م است. به موجب این بند 
ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و همچنین امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال 
اطالعات مالی جرم شناخته شده است بند 3 بیان می دارد »ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی 
و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده )181( این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال 
اطالعات مالی موضوع مواد )169( و )169مکرر( به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این 
اقدام«. این بند از ماده 274 یکی از گام های مهم و اساسی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی جرم انگاری شده 
است چرا که به موجب این بند بستری فراهم می شود که به دنبال آن یک نظام یکپارچه اطالعات مالی و همچنین 
شفافیت اقتصادی در حوزه مالیات در نظام مالیاتی ایران را در پی خواهد داشت که بدون شک نوید دهنده افزایش 
کارایی نظام مالیاتی و رفع کاستی های موجود در نظام مالیاتی می باشد که مقابله موثر با فرار مالیاتی و افزایش 

درآمدهای مالیاتی را به دنبال دارد. 
1-3- ممانعت از دسترسی به اطالعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث دراجرای ماده )181( این قانون : یکسری 
مودیان مالیاتی هستند که این مودیان درصد فرار مالیاتی شان معموالً باالست، یعنی به عنوان مودیان مالیاتی پر 

ریسک شناخته می شوند. قانون گذار جهت جلوگیری از فرار مالیاتی این مودیان ماده 181 را در نظر گرفته است. 
اطمینان در یک  قابل  و  اثربخش  برای مدیریت  اطالعات مناسب، مفید و الزم  آورنده  فراهم  بازرسی  و  نظارت 
سیستم مطلوب است. این روش برای مشکل آفرینی و به اصطالح مچ گیری نیست بلکه برای آشکار کردن عیب ها و 
نقص ها جهت اصالح و حل مشکالت و ارائه راه حل های کاربردی و تصمیم سازی های مفید و موثر می باشد. بازرسی 
به اعمال کنترل و نظارت و در واقع هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی و در نهایت اصالح اقدامات و عملیاتی که 
در راه نیل به مقاصد و اهداف غایی مورد نظر است، کمک می کند. این روش اصوالً در مجامع مختلف جهت مقاصد 
متفاوتی انجام می پذیرد ولی باید اذعان نمود تقریباً در همه جای دنیا به وجود سیستم نظارت یا )بررسی، موشکافی، 

تحقیق و ...( اهمیت خاصی داده می شود 
مقوله نظارت و بازرسی در سازمان امور مالیاتی کشور تا کنون به طرق مختلف مورد توجه قرارگرفته است، اما با 
توجه به اینکه این سازمان برای شناسایی مودیان و وصول مالیات برای تأمین هزینه های عمومی دارای وظیفه مهمی 
است، نیازمند ساز و کار قانونی محکم تر و مناسب تری بوده تا امکان نظارت براجرای قوانین و مقررات مالیاتی توسط 
مودیان مالیاتی را دارا باشد. به همین منظور درماده 181 اصالحیه قانون مالیات های مستقیم این امکان برای سازمان 
امور مالیاتی فراهم شد تا با تشکیل واحدهای بازرسی مالیاتی بتواند در چارچوب قانون به مودیان مالیاتی مراجعه و از 
عملکرد آن ها بازرسی به عمل آورد. در ماده 181 اصالحی قانون مالیات های مستقیم آمده است »به منظور کنترل 
دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی اعم از دستی و ماشینی)مکانیزه( با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات 
مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. واحد مذکور حسب 
ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب 
مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل 
فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی)مکانیزه( اقدام می کند و 
کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطالعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با 

ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.
اداره امور مالیاتی ذی ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی 

عودت نماید«. 
قانونگذار با اصالح ماده 181 قانون مالیات های مستقیم در نظر دارد از قابلیت های آن در نظام مالیات ارزش 
افزوده و همچنین ضمانت اجرای نظارت های سازمان استفاده کند. همچنین اجرای این ماده قانون سبب دسترسی 
به اطالعات واردات از مبادی غیر گمرک و فعالیت های کتمان شده دیگر و اعالم آن ها به مراجع مربوطه و همچنین 
موثرسازی اقدامات نظارتی سازمان امور مالیاتی کشور از طریق ایجاد واحد بازرسی درسازمان و تشکیل هیأت های 
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بازرسی با عضویت نماینده دادستانی و یا دادگستری خواهد شد. بر این اساس، ماده 181 قانون مالیات های مستقیم 
فرصتی فراهم آورده است که سازمان امور مالیاتی کشور به صورت نظام مند و قانونی با بستن راه های فرار مالیاتی، 

ابزاری مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی داشته باشد. 
مطابق تبصره 3 ماده 181 ق.م.م مودیان مالیاتی موظفند با هیئت های موضوع این ماده همکاری های الزم را 
به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی )مکانیزه( و 
دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آن ها را در اختیار هیأت ها قرار دهند. مودیان مزبور در صورت استنکاف، عالوه بر 
شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند. 
بامالحظه این تبصره می توان گفت که استنکاف مودیان مالیاتی در اجرای ماده 181 مبنی بر همکاری با هیأت 
های مذکور و همچنین ارائه کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و سوابق مالی و غیره منجر به تحقق جرم تبصره 3 ماده 274 
خواهد شد که در شق اول این بند آمده است »ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی 
خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده )181( این قانون« بر همین اساس استنکاف از همکاری و ارائه اطالعات مالیاتی 
موضوع ماده 181 با هیأت های مذکور و همچنین ممانعت و جلوگیری کردن از دسترسی به اطالعات مالیاتی خود 
و اشخاص ثالث می تواند عنصر مادی وقوع جرم مذکور در بند 3 – ماده 274ق.م.م باشد که مورد تقنین قرار گرفته 

است. 
به موجب آیین نامه اجرایی ماده 181 ق.م.م، هیأت اجرایی در صورت استنکاف مودی از انجام وظایف مقرر در 
تبصره 3 ماده 181 قانون یاد شده می بایست مراتب را به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرایی کیفری مقرر در بند 3 
ماده 274 آن قانون، به موجب صورت مجلس به اداره کل امور مالیاتی گزارش دهد تا از طریق اداره کل امور مالیاتی 

به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اعالم جرم و اقامه دعوی اعالم گردد. 
2-3- امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع ماده )169( )169 مکرر( به سازمان امور 
مالیاتی کشور : شق دوم از بند 3 ماده 274 ق.م.م یکی دیگر از مواردی که در راستای فرار مالیاتی صورت می گیرد 
را مورد جرم انگاری قرار داده است. به موجب این بند »امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی 
موضوع مواد )169( و )169 مکرر( به سازمان امور مالیاتی کشور...« مورد تقنین قرار گرفته است. همان طور که قباًل 
بیان شد یکی از اقدامات اساسی و مهم که در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94 صورت گرفت، بحث 
استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می باشد که در راستای ایجاد سازماندهی مناسب 

و همچنین افزایش کارایی در نظام مالیاتی صورت گرفته است. 
مطالعات و بررسی های صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان حکایت از این امر مسلم دارد که رابطه مستقیم 
و تنگاتنگی میان رضایتمندی و جلب اعتماد مودیان از یکسو و تمکین مالیات از سوی دیگر وجود دارد. بنابراین هر 
چه مودیان رضایت مندی بیشتری از نظام مالیاتی داشته باشند به همان نسبت تمکین مالیاتی افزایش و در مقابل 
هزینه وصول مالیات کاهش خواهد یافت این امر در نهایت به افزایش درآمدهای مالیاتی منتج می گردد. صاحب نظران 
و کارشناسان معتقدند که برای افزایش درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می بایست درجه اعتماد و رضایت مندی 
مودیان افزایش یابد گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات 
حقه امکان پذیر بوده، که الزمه آن داشتن اطالعات دقیق از فعالیت های مودیان و اسناد مدارک آنان می باشد.از این 
رو قانونگذار برای پایگاه جامع اطالعات مالیاتی مودیان جایگاه ویژه ای قائل شده است به طوری که چندین ماده از 
قانون مالیات ما را به این موضوع اختصاص داده است که نمونه بارز آن ماده 169 و 169 مکرر می باشد که در ادامه 

ذکر خواهیم کرد. 
مطابق ماده 169، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور 
موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی 
خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قرار دادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان 

مذکور ارائه کنند. 
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بنابراین عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی 
خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود مشمول جریمه و همچنین عدم ارائه 
فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول جریمه و در هر صورت تخلف محسوب می شود. 
فروشی  سامانه صندوق  از  استفاده  است  ذکر شده  مالیاتی  مودیان  برای  ماده  این   2 تبصره  در  که  دیگری  تکلیف 
»صندوق ماشین )مکانیزه( فروش« و تجهیزات مشابه می باشند همان طور که از متن ماده مستفاد می شود تکالیفی 
بر عهده مودیان قرار گرفته است این تکالیف عبارتند از ارائه فهرست معامالت انجام شده صدور صورت حساب برای 

معامالت خود و استفاده از شماره اقتصادی خود و طرف معامله در صورت حساب ها و قراردادها و ... می باشد. 
می توان گفت که در شرایط امروزی، نظارت بر تمامی فرایندها با توجه به حجم باالی مبادالت اقتصادی به شکل 
سنتی امکان پذیر نیست و استفاده از ابزارهای رایانه ای اجتناب ناپذیر است. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور 
اقدام به طراحی و اجرای فهرست صورت معامالت فصلی نموده است تا براساس آن، اعالم درآمدهای مشمول مالیات 
و متعاقباً تشخیص دقیق این نوع درآمدها با سهولت هر چه تمام تر انجام پذیرد. بدین صورت که اطالعات حاصل از 
فعالیت بنگاه های اقتصادی در قالب فهرستی که حاوی مشخصات فعالیت های مزبور است، توسط صاحبان مشاغل 
آزاد، تکمیل شده و جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع داده شوند این امر سبب می شود تا روند داد 
و ستد ها و معامالت به منظور وصول مالیات از آنها مشخص شده و در نهایت با بررسی دقیق کارشناسان سازمان 
امور مالیاتی میزان درآمدهای مشمول پرداخت مالیات، برآورد گردد. از جمله مزایای ارزشمند ارسال صورت معامالت 
فصلی به صورت آنالین و از طریق سامانه سازمان، ارسال فهرست صورت معامالت در هر ساعت شبانه روز است که 

ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه ها، افزایش دقت و ضریب اطمینان و کاهش خطای انسانی را در پی دارد. 
اقدام در خصوص ارسال صحیح و به موقع فهرست معامالت عالوه بر اینکه مانع وارد شدن ضرر و زیان ناشی از عدم 
ارائه فهرست معامالت )جرایم قانونی( می شود، موجب نظم و انضباط و شفافیت اقتصادی نیز می گردد و درنتیجه 
درصد اعتماد افراد را باال می برد. ارسال فهرست به صورت فصلی و در مهلت قانونی که تا یک ماه پس از پایان هر 
فصل می باشد از طریق پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی www.tax.gov.ir و یا به صورت حضوری و ارائه لوح 

فشرده اطالعات انجام می پذیرد. 
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشوراعالم می نماید به سامانه 
ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست 

شماره اقتصادی اقدام نمایند. 
ماده 169 مکرر ق.م.م نیز یکی دیگر از مواد مورد اشاره می باشد این ماده بیان می دارد:»به منظور شفافیت 
فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان 
مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی 
در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. براساس این ماده همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، 
موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سایر اشخاصی حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی 
که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را 
فراهم می آورند موظفند اطالعات شرح بسته های تعیین شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. 
همچنین اشخاص و مراجعین که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقاالت، خدمات بیمه ای 
و معامالت دارایی های مذکور می باشند. موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطالعات 

مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. 
تبصره 3 ماده 169 مکرر بیان می دارد »اشخاص متخلف از حکم این ماده عالوه بر محکومیت به مجازات مقرر در 
این قانون مسول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود« در این تبصره منظور از مجازات مقرر در این 
قانون اشاره به شق دوم از بند 3 ماده 274 دارد که در اصالحیه جدید قانون مالیات مصوب 94 مورد جرم انگاری قرار 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1003  

گرفته است. بنابراین تخلف از تکالیف و الزامات مقرر در ماده 169 مکرر که شرح آن گذشت منجر به وقوع یکی دیگر 
از جرایم مالیاتی است که در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و سایر اهداف مرتبط با آن مورد تقنین قرار گرفته است. 

4- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی 
مطابق ماده 3 قانون صادرات و واردات هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود 
نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ خواهد شد. 
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد به شرط آن که کلیه شرایط برای هر دو شخص 
)حقیقی و حقوقی( مهیا باشد یعنی شخصی می تواند هم به عنوان مدیر عامل یک شرکت بازرگانی اخذ کند و هم به 

عنوان یک شخص تاجر نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام نماید. 
براساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، 
می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کاال کند این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص 
کاال تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کاالهای مجاز را در بر دارد. بر این اساس، ورود 
و صدور کاال برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کاال کنند که دارای کارت 

بازرگانی باشند. 
دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد بلکه درآمد مشمول مالیات تعیین کننده 
مالیات قابل پرداخت خواهد بود. برای اشخاص حقیقی براساس درآمد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 ق.م.م 
و برای اشخاص حقوقی 25% درآمد محاسبه و اخذ می گردد. به موجب بخش نامه گمرک، دارندگان کارت های 
بازرگانی باید مالیات علی الحساب واردات قطعی کاال را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی 

پرداخت کنند. 
امروزه کارت های بازرگانی به عنوان یک پدیده دردسرساز در اقتصاد کشور مطرح می باشد. اخیراً وزیر اقتصاد 
کشور از واردات 700 دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی خبر داد همچنین از ورود کاال با کارت 
بازرگانی مردگان، در یکی از موارد کارت بازرگانی فردی مورد سوء استفاده قرار گرفته بود که 6 سال پیش ازدنیا 
رفته بود. کارت بازرگانی دردسرساز در واقع ترفندی برای دور زدن مالیات هستند آن هم در شرایطی که بنا به اعالم 

سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی در ایران چیزی حدود نیمی از درآمد فعلی نفت است. 
سوء استفاده از کارت بازرگانی توسط فرصت طلبان یکی از اهرم های فرار مالیاتی در سال های اخیر بوده است. 
این روزها خرید و فروش کارت بازرگانی برای فرار مالیات به یک پدیده رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده است و 
دالالن و واسطه گران این کارت ها را با هزینه های ناچیز خریداری کرده و مورد سوء استفاده قرار می دهند. دالالل 
دو روش برای سوء استفاده دارند یکی آنکه افرادی که کارت بازرگانی غیر فعال دارند را شناسایی کنند و با پرداخت 
وجه اندکی به آنها و اخذ وکالت، از کارت بازرگانی آنها سوء استفاده می کنند و عمدتاً کسانی که از قوانین و تبعات 
این امر بی خبرند گرفتار آن می شوند. در مواردی نیز افراد سودجو با اخذ کارت بازرگانی برای افراد سالخورده یا فقیر 
اقدام به مبادله و واردات با آنها می کنند و سودهای کالنی را به دست می آورند. بعضی از افراد بابت کارت بازرگانی 
مالیات های میلیاردی به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند که با بررسی های صورت گرفته محرز شده که این افراد 
توان مالی پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدی مواجه شده است و حقوق دولت تضییع 

می شود بدیهی است این امر، عالوه برفرار مالیاتی، بی عدالتی مالیاتی را نیز به همراه خواهد داشت. 
بر همین اساس طرح حذف کارت بازرگانی بارها از جانب منتقدین و برخی دولت مردان مطرح شده که البته با 
وجود مخالفت هایی که وجود داشته است نتوانسته است راه به جایی ببرد. در نتیجه سازماندهی کارت های بازرگانی 
سال هاست که مطرح می شود اما تاکنون اقدام چندان موثری در این زمینه صورت نگرفته است لیکن دراصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 1394 قانونگذار در ماده 274 در بند 7 با عبارت »استفاده از کارت بازرگانی 
اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی« این پدیده را در راستای فرار از پرداخت مالیات جرم انگاری کرده است. مجازات 
های پیش بینی شده در این ماده می تواند ضمانت اجرایی برای جلوگیری از این پدیده فرار مالیات باشد. همچنین 
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مناسب است که در خصوص تعقیب کیفری استفاده از کارت های بازرگانی و مشکالت ناشی از آن، به دارندگان کارت 
های بازرگانی، اطالع رسانی شود. 

در این ماده از عبارت »به منظور فرار از پرداخت مالیات« استفاده شده است که نشان می دهد اگر کسی از کارت 
بازرگانی اشخاصی دیگر استفاده کند و مبادرت به صادرات یا واردات کاال کند اما مالیات آن را نیز پرداخت کند این 
عمل جرم فرار مالیاتی محسوب نخواهد شد. همچنین از این عبارت مستفاد می شود که باید قصد و نیت فرد در فرار 

از پرداخت مالیات ملحوظ نظر باشد. 

بند دوم : توصیف مجرمانه جرایم اشخاص ثالث 
بعد از بررسی جرایم مالیاتی به معنای خاص که عبارت بودند از جرایمی که در راستای فرار مالیاتی صورت می 
گیرند و در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم به آن ها پرداخته شده بود دسته دیگری از جرایم در نظام مالیاتی 
جرم انگاری شده اند که این جرایم با توجه به ماهیت آنها، تحت عنوان جرایم اشخاص ثالث یاد می کنیم منظور از 
اشخاص ثالث، اشخاصی هستند که طبق قوانین مالیاتی و وظایفی در ارتباط با مودیان برعهده دارند همانند دفاتر 
اسناد رسمی که در صورتی که طبق مقررات به وظایف خود عمل نکنند عملشان عنوان مجرمانه پیدا کرده و در مواد 
قانونی مرتبط رفتارشان توصیف مجرمانه شده است. در این بند قصد داریم به رویکرد کیفری قانونگذاری در ارتباط با 

این دسته از جرایم بپردازیم و آنها را مورد تحلیل قرار دهیم.
 

الف( - تکرار تخلف دفاتر اسناد رسمی از وظایف و تکالیف قانونی 
ماده 200 قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد »در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا 
وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف عالوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر با مودی 
در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار 

به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد. 
در این ماده تخلف دفاتر اسناد رسمی از وظایف و تکالیف قانونی در صورت تکرار منجر به وقوع جرم خواهد شد 
که مجازات آن حبس درجه شش می باشد همان طور که قباًل بیان کردیم حبس مذکور در این ماده از موارد جرم 
انگاری شده در اصالحیه جدید قانونی مالیات مستقیم مصوب 94می باشد که در قانون سابق نیز به شکل دیگری بوده 

است. بنابراین این جرم انگاری در راستای رویکرد کیفر گرایی مورد تفنین قرار گرفته است.
دفاتر اسناد رسمی به لحاظ فراگیری و سابقه تشکیل نقشی به سزا در وصول مالیات ها و اجرای قوانین مالیاتی 
دارند. به همین دلیل در قوانین مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تکالیف متعددی برای دفاتر مقرر و معین گردیده 
است منشأ و عنصر قانونی این تکالیف، ماده 187 قانون مالیات های مستقیم است که مقرر می دارد. »در کلیه مواردی 
که معامالت موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم از باب سوم این قانون به موجب اسناد 
رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را با شرح 
و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت 
مودی حسب مورد اعالم و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد 

نموده و شماره مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. 

ب( - استنکاف دفاتر اسناد رسمی از ارسال اسناد تنظیمی وکالتی )بالعزل(
یکی دیگر از موارد جرم انگاری شده در قانون مالیاتی تبصره 3 ماده 187 قانون مالیات مستقیم است که در این 
تبصره بیان می دارد: »دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی )بالعزل( نسبت به اموال 
منقول و غیر منقول و حقوق مالی اقدام می نمایند موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک 
ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند مستنکف از حکم این تبصره، عالوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده 
)200( این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است« آنچه در این تبصره مورد جرم انگاری قرار 
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گرفته است استنکاف و دفاتر اسناد رسمی از ارسال یک نسخه از اسناد تنظیمی وکالتی )بالعزل( ظرف یک ماه به 
سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. و منظور از مجازات مقرر در ماده 200 عبارت است از حبس تعزیری درجه شش 

که در این ماده ذکر شده است. 
از اسناد تنظیمی برای تشخیص مالیات  این تکیلف دفاتر اسناد رسمی به ارسال یک نسخه  باید ذکر کرد که 
براساس آن وضع شده است. همچنین هر چند در تبصره 3 ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، وکالت فروش 
تصریحاً مورد اشاره قرار نگرفته است ولی با توجه به فلسفه وضع تبصره و عبارت مندرج در آن باید اذعان داشت که 
ارسال نسخه ای از وکالت بالعزل فروش اموال به سازمان امور مالیاتی الزامی است و در صورتی که وکالت تنظیمی 
مربوط به فروش اموال بوده ولی بالعزل نباشد یا عزل بوده ولی ناظر به فروش نیست. ارسال نسخه ای از وکالتنامه 

ضروری نمی باشد. 
جای تأمل است که قانون گذار برای یک تکلیف تحمیلی و الزامی نسبت به دفاتر اسناد رسمی عالوه بر جریمه و 
جبران خسارات از ابزار کیفر و مجازات کیفری استفاده کرده است. چرا که نمی توان برای هر الزامی حتی در قلمرو 
وسیعی چون دفاتر اسناد رسمی از ابزار مجازات استفاده کرد لیکن این رویکرد قانون گذار در راستای یک نظام مندی 

جدید در قلمرو نظام مالیاتی جای نقد و بحث دارد. 

بند سوم : توصیف مجرمانه جرایم مأموران مالیاتی 
عالوه بر دو دسته جرایم موجود در نظام مالیاتی که سابقاً گفته شد و مورد بررسی قرار گرفت دسته دیگری از 
جرایم در نظام مالیاتی توصیف مجرمانه شده اند که می توان از آنها به عنوان جرایم مأموران مالیاتی یاد کرد. مأموران 
مالیاتی به سبب مواجهه با حق و حقوق مودیان مالیاتی و به نوعی قضاوت در تعین و تشخیص میزان مالیات های 
مودیان از حساسیت شغلی باالیی نسبت به سایر کارمندان سازمان امور مالیاتی برخوردارند. اما در نظام مالیاتی برای 
مأموران مالیاتی وظایفی محول شده است و از جایگاه ویژه ای در تشخیص و تعیین مالیات مودیان برخوردارند. الزم 
به ذکر است که قبل از پرداختن به موضوع اصلی یعنی جرایم ماموران مالیاتی الزم است که ابتدا مشخص کنیم 
مالیاتی  انان در نظام  تکالیف  به  به جرایم مربوط  با دید روشنی  تا  مالیاتی چه کسانی هستند  از ماموران  که مراد 
بپردازیم. با نگاهی به قوانین مالیاتی می توان آنها را بدین شرح ذکر نمود اول رئیس امر مالیاتی یا همان ممیز کل 
که در واقعه باالترین مسئول رسیدگی به پرونده های مالیاتی را به عهده دارد به دیگر سخن این شخص رئیس اداره 
مالیاتی است که گروه رسیدگی کننده تحت نظارت و مدیریت وی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی 
رسیدگی می کنند و شرح وظایف آن در قانون آمده است دوم رئیس گروه مالیاتی که در سلسله مراتب اداره امور 
مالیاتی پس از رئیس امور مالیاتی قرار دارد.رئیس گروه مالیاتی در رسیدگی های مالیاتی مستقیماً حضور داشته و به 
عملیات رسیدگی نظارت دارد. هر رئیس گروه مالیاتی دارای تعدادی کارشناس آرش مالیاتی دارد و شرح وظایف آنان 
در قوانین آمده است. سوم کارشناس ارشد مالیاتی که به عنوان اصلی ترین و مهم ترین فرد در رسیدگی ها به نظر 
ممیز مالیاتی یا همان کارشناسی ارشد مالیاتی می باشد. رسیدگی اصلی به اسناد و مدارک مودیان، ارتباط مستقیم و 
تنگاتنگ با مودیان بیشتر توسط ممیز مالیاتی صورت می گیرد. هر کارشناس ارشد مالیاتی دارای تعدادی کارشناس 
مالیاتی می باشد که شرح وظایف آنان در قانون آمده است و در نهایت کارشناسان و کاردانان مالیاتی قرار دارند که به 
آنان کمک ممیز مالیاتی گفته می شود. آخرین رده در اداره امور مالیاتی هستند که در امر رسیدگی تحت امر مستقیم 
کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نمایند، این دسته های که بر شمردیم مأموران مالیاتی هستند که بر حسب 
وظایف و مسئولیت های قانونی باید به امور مودیان رسیدگی کنند حال چنانچه از وظایف قانونی خود سرپیچی کنند 
و تحت مواردی که قانون گذار رفتارهای خاصی آنان را جرم انگاری کرده مرتکب جرم شوند با آنان برخورد کیفری 
می شود بنابراین دسته سوم جرایم پیش بینی شده در نظام مالیاتی مربوط به مأموران مالیاتی می باشد که دراین 

بند به بررسی آنها می پردازیم. 
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الف( - تشخیص درآمد مشمول مالیات کمتر یا بیشتر از میزان واقعی 
بند یک ماده 270 قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد »هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض 
بودن آن معلوم می شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت حل اختالف 
مالیاتی از روی عمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر 
یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند عالوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیات تعیین 
می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد« 
آنچه در این بند ذکر شده است به ظاهر تخلف اداری است لیکن نکته مهم حقوقی این تخلف مالیاتی، در این 
است که از دیدگاه حقوق کیفری و قوانین و مقررات جزایی ایران، متخلف دارای مسئولیت کیفری، نیز می باشد منبع 
قانونی این مسئولیت کیفری ماده 600 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات می باشد که مقرر می دارد »هریک 
ازمسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع 
دولت است برخالف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ نماید به حبس از دو ماه 

تا یک سال محکوم خواهد شد...« 
بنابراین، با توجه به منظوق ماده 600 ق.م.ا مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های 
حل اختالف مالیاتی، چنانچه از روی تعمد و یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی 
درآمد مودی را کم تر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دهند افزون بر مسئولیت اداری و انتظامی مالیات و مسئولیت 
مدنی، جبران خسارات وارده، مسئولیت کیفری مقرر در ماده 600 ق.م.ا نیز، بر او بار می گردد این کیفر جزایی علیه 
انتظامی مالیاتی و یا هیأت رسیدگی به  مأموران مالیاتی و اعضای هیئت های حل اختالف مالیاتی را هیأت عالی 
تخلفات اداری نمی توانند اعمال کنند بلکه، به دلیل واجد ویژگی بزه کارانه و کیفری بودن آن، پس از صدور حکم 
محکومیت کارمند متخلف از جانب هیأت عالی انتظامی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی تکلیف دارد علیه کارمند 

متخلف، در دادسرای عمومی صالحیت داد، به اقامه دعوای کیفری اقدام نماید. 
بنابراین مجازات اداری- انتظامی و مدنی مقرر در بند 1 ماده 270 قانون مالیات های مستقیم با کیفر جزای مقرر 
در ماده 600 قانون مجازات اسالمی توانایی با هم جمع شدن را دارند. از این رو، محکومیت اداری و انتظامی مالیاتی، 

مانع از تعقیب کیفری و اعمال کیفر جزایی یاد شده علیه مأموران مالیاتی متخلف نمی شود. 

ب( - گزارش های خالف واقع 
یکی دیگر از جرایم مأموران مالیاتی که در قسمت اخیر بند 2 ماده )270( قانون مالیات های مستقیم مورد جرم 
انگاری قرار گرفته است، تعقیب عمدی مودیان مالیاتی بی تقصیر است که از طریق دادن گزارش خالف واقع از سوی 
مأموران مالیاتی علیه مودی مالیاتی محقق می شود. در قسمت اخیر بند 2 ماده )270( آمده است: »... در مواردی 
که جا دادن گزارش خالف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب 
حکم دادگاه های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند، دادگاه ها خارج از نوبت به این جرایم 

رسیدگی خواهند نمود« 
این بخش از ماده )270( قانون مالیات های مستقیم به گزارش خالف واقع مأموران مالیاتی علیه مودیان اشاره 
دارد. مأموران مالیاتی جزو مأموران رسمی دولت به شمار می آیند. آن ها به عنوان کارمندان سازمان امور مالیاتی 
کشور خدمتگزار مردم به شمار می آیند و باید با رعایت موازین اخالق اسالمی و اداری و طبق سوگندی که در آغاز 
ورود خدت از او نموده اند و منشور اخالقی و اداری که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت 

به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آن ها انجام دهند. 
بنابراین دادن گزارش خالف واقع علیه مودیان مالیاتی، در واقع، گونه ای تخلف صریح از قانون و تجاوز و تضیع 
حقوق شهروندان به شمار می آید. قسمت اخیر بند 2 ماده )270( در واقع، ضمانت اجرای اصل برائت مالیاتی و احترام 
به حقوق و آزادی های مودیان مالیاتی به شمار می آید. حقوق و آزادی هایی که برابر اصول )122 و 91( قانون اساسی 
هیچ مقامی، حتی با وضع قانون و مقررات، آن ها را از مودیان مالیاتی نمی تواند سلب کند. تعقیب مودی مالیاتی که 
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هیچ گونه تقصیری مرتکب نشده است، خود گونه ای تعرض غیر قانونی به حیثیت او و ارتکاب به عمل بزه کارانه و 
سوء استفاده از مقام و جایگاه امور اداری مأمور مالیاتی می باشد. از این رو، قانونگذار دادن گزارش خالف واقع توسط 
مأموران مالیاتی که تعمداً وسایل تعقیب مودیان مالیاتی را که بی تقصیرند فراهم می سازد، مشمول مسئولیت کیفری 

قرار داده است و برای آن کیفر حبس از شش ماه تا دو سال در نظر گرفته است. 
از این رو در پاسخ به این سوال که درچه مواقعی مأمور مالیاتی مکلف به دادن گزارش برای مودی در امور مالیاتی 
است؟ در چه مواقعی مودی مالیاتی قابل تعقیب کیفری می باشد؟ می توان با یک نگاه دقیق به قانون مالیت ها بیان 
داشت که تنها جایی که در قانون مالیات های مستقیم مأموران مالیات به دادن گزارش در امور مالیاتی به یک مقام 
و مرجع رسمی مالیاتی مکلف شده اند، ماده )233( ق.م.م می باشد. برابر این ماده: »در صورتی که اداره امور مالیاتی 
ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده )20( این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای 

تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند«. 
هر چند درماده )233( قانون مالیات های مستقیم به تکلیف »اداره امور مالیاتی« اشاره دارد، نه مأمور مالیاتی با 
این حال، در عمل و برابر بخش نامه های اداری  صادره از سوی مقامات عالی اداری، ماموران مالیاتی به دادن گزارش 

درباره مودیانی که فرار مالیاتی مرتکب شده اند مکلف می باشند. 
نکته قابل ذکر در این بند از ماده این است که قانونگذار درصدد پیش بینی و پیشگیری از جرم افترای مالیاتی که 
برای تحقق آن، وجود جرایم مالیاتی ضروری است لیکن این که عماًل با توجه به قواعد عمومی افترا در قوانین کیفری 
ماهوی تا چه اندازه این قسم جرم انگاری می تواند در بردارنده ی آثار مثبت و بازدارنده در حوزه مالیات باشد جای 

تأمل دارد چه بسا مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. 

ج( - مطالبه غیرقانونی مالیات بدون مدرک مثبت یا خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی
اصل متکی بودن برگ تشخیص و یا برگ مطالبه مالیاتی به دالیل و مدارک معتبر قانونی یک اصل کلی در حقوق 
مالیاتی می باشد در پیروی از این اصل کلی حقوقی قانونگذار، در ماده )237( قانون مالیات های مستیم مقرر می دراد: 
»برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دالیل و اطالعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه 

فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد ...« 
این ماده، به روشنی بر لزوم صدور برگ تشخیص مالیات بر پایه دالیل و اطالعات کافی تأکید دارد. این ماده در 
واقع، گونه ای »حق برای مودی« و» تکلیف برای مأموران مالیاتی« می آفریند. حق مودی از این حیث است که باید 
بداند برگ تشخیص مالیات او براساس چه دالیلی و مدارک معتبر و قانونی صادر شده و مشمول مالیات قرار گرفته 
ست. تکلیف برای مأموران مالیاتی ایجاد می شود از این حیث که در صدورد برگ تشخیص مالیات، دالیل و مدارک 
قانونی مشمول مالیات قرار گرفتن مودی را لحاظ قرار دادند هر دو جنبه در واقع، گونه ای »رعایت اصل حاکمیت 

قانون در امر تشخیص مالیات« به شمار آید. 
در مواقعی که حتی، مودی به کتمان درآمد مشمول مالیات خود اقدام می کند، اداره امور مالیاتی نمی تواند بدون 
تهیه اسناد و مدارک کافی به صدور »برگ تشخیص مالیات متهم« برابر مواد )227( و )156( قانون مالیات های 
مستقیم اقدام کند، بلکه، باید با استناد به مدارک و دالیل کافی اقدام و تهیه گزارش رسیدگی متهم درآمد مشمول 
مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات متهم مبادرت ورزد. وگرنه، صدور برگ تشخیص، بدون این که مستند صدور آن 
دلیل و مدارک مثبته باشد، برای مأمور مالیاتی ذی ربط تخلف اداری و انتظامی مالیاتی به شمار می آید و مسئولیت 

های قانونی ناشی از تخلف براو بار می شود. 
نادرست و بدون دلیل و مدرک، قانون گذار در  از صدور برگ تشخیص مالیات  پایه، برای جلوگیری  بر همین 
پاراگراف بند 2 ماده )270( قانون مالیت های مستقیم مقرر می دارد: »این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود 
که در موارد مذکور در مواد )165( و )227( و )239( این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله 
ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت 

یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد )156( و )157( این قانون مطالبه مالیات نماید« 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1008  

در این جا عبارت  این حکم اشاره به مجازات حبس شش ماه تا دو سال در پارگراف قبل دارد که شرح آن گذشت 
و دیگر اینکه منظور از جمله یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی اشاره به ماده 157 قانون مالیات های مستقیم 
و مهلت مرور زمان 5 ساله دارد که بعد از آن مطالبه مالیات ممکن نیست. بنابراین این قسمت از بند 2 ماده )270( 

یکی دیگر از موارد جرم انگاری شده در خصوص جرایم ماموران مالیاتی می باشد که فوقاً توضیح دادیم. 

د( - دسترسی غیر مجاز، سوء استفاده و افشای اسرار مودیان 
مأموران مالیاتی به سبب مسئولیت خود در جهت رسیدگی و تشخیص مالیاتی به بسیاری از اطالعات مودیان 
سوء  از  جلوگیری  و  اطالعاتشان  بودن  امن  از  مالیاتی  مودیان  اطمینان  گذار جهت  قانون  دارند.  دسترسی  مالیاتی 
استفاده احتمالی مأموران مالیاتی از این اطالعات برای دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطالعات مجازات در نظر 
گرفته است. طبق ماده )279( قانون مالیات های مستقیم »هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطالعات ثبت 
شده در پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده )169 مکرر( این قانون در خصوص 
از فرایند تشخیص و وصول درامدهای مالیاتی یا افشای اطالعات مزبور جرم است و مرتکب عالوه بر  مسائلی غیر 
انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. 
سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صالح 

تعیین می شود« 
همچنین طبق ماده 232 قانون مالیات های مستقیم که بیان می دارد: »ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی 
باید اطالعات را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می آورد محرمانه تلقی و از افشای آن جزء در 
امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات 
اسالمی با آن ها رفتار خواهد شد« این ماده سرنوشت مأمور مالیاتی را به دست قانون مجازات اسالمی سپرده است. 
ماماها،  »اطبا، جراحان،  دارد:  بیان می  اسرار  افشای  مورد  در  ماده 648  تعزیرات  اسالمی بخش  قانون مجازات  در 
داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، 
اسرار مردم را افشا کند، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای 

نقدی محکوم می شوند«. 
مقصود از افشاء سر، اعالم و افهام آن به دیگران است، ممکن است اعالم از طریق وسایل کتبی اعم از مطبوعاتی 
و غیر مطبوعاتی صورت پذیر و ممکن است به صورت زبانی باشد. تعداد اشخاصی که سر برای آنان افشاء می شود 
شرط نیست، بازگو کردن سر حتی به عنوان کاماًل خصوصی و محرمانه به یک نفر نیز مشمول این ماده خواهد بود. 

امر فاش شده در میان صاحب سر و طرف او جنبه نهانی داشته و دیگران از آن با خبر نباشند به عالوه، مطلب 
به نحوی باشد که صاحب آن فقط به اعتبار حرفه و موقعیت طرف، ناگزیر از ابراز آن به او شده باشد اما شرط نیست 
که سر به نحوی باشد که افشای آن موجب ضرر شخصی صاحب آن نیز شود، چون در این مورد آنچه موجب مجازات 

است، نقش عمل افشای سر حرفه ای است. 

ه( - عدم گزارش تخلفات و معاونت در جرایم مالیاتی 
در صورتی که مأموران مالیاتی در ارتکاب جرایم مالیاتی معاونت نماید یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکند. 
طبق ماده 276 قانون مالیات های مستقیم عمل وی جرم بوده و حداقل مجازات مباشر جرم را دارد. براساس ماده 
276 که بیان می دارد: »چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و 
کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند یا تخلفات صورت گرفته را گزارش 
نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند« حداقل مجازات مباشر جرم مالیاتی عقوبت معاونت در جرم 
مأموران مالیاتی خواهد بود. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسالمی تعیین می شود. )با توجه به 

بند »ت« ماده 127 قانون مجازات اسالمی مجازات درجه 7 یا 8 در نظرگرفته می شود(.
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نتیجه گیری
در سیاست کیفری که هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی را تشکیل می دهد، پرداختن به مبانی جرم انگاری 
عدم پرداخت مالیات و سایر جرایم مالیاتی دارای اهمیت ویژه ای است. مبانی جرم انگاری عدم پرداخت مالیات را می 
توان تکلیف در پرداخت مالیات شرعی و حکومتی به عنوان مبنای اخذ مالیات و ضرورت اخذ آن برای برقراری و دوام 
حکومت اسالمی دانست که به لحاظ شرعی امری واجب است و عدم پرداخت آن می تواند مبنای جرم انگاری باشد. 
همچنین مبانی دیگر از جمله قاعده مصلحت، اصل ضرر و اخالق گرایی قانونی نیز در این راستا وجود دارد و برای جرم 
انگاری بخشی از جرایم مالیاتی که به عنوان جرم مانع از آنها یاد کردیم قاعده سد ذرایع توجیه کننده آن می باشد. 
در مورد سایر جرایم مالیاتی که عبارتند از جرایم ماموران مالیاتی و اشخاص درگیر در امور مالیاتی ، می توان از اصل 

نفی سوء استفاده از اقتدار مالیاتی، پاسخگویی و مسولیت پذیری و تکلیف مداری مالیاتی یاد کرد.
در ارتباط با جرایم مالیاتی شاهد هستیم که قانونگذار قلمرو این جرایم را توسعه بخشیده و با تنوع بخشی به آن 
راهبردی را در پیش گرفته تا خالء های قانونی مربوط به فرار مالیاتی را برطرف کند و کسانی که حقوق جامعه را 
تضییع می کنند عملشان در غالب جرم قرار بگیرد و در نتیجه فرار مالیاتی نیز کاهش یابد. تلقی ما از این دسته از 
جرایم که در راستای فرار مالیاتی صورت می گیرد و در ماده 274 ق.م.م احصاء شده اند توصیف مجرمانه این جرایم 
به عنوان جرم مانع یا بازدارنده است. یعنی جرم شناختن رفتارهایی که مقدمه جرم بزرگتر هستند. دسته دیگر جرایم 
باشند همانند دفاتر اسناد رسمی که در صورت نقض مقررات قانونی عملشان  امور مالیاتی می  اشخاص درگیر در 
توصیف مجرمانه شده است، و در نهایت دسته آخر جرایم ماموران مالیاتی می باشند که با ذکر تنوع آنها به اهمیت 

آن پرداختیم.
اما با نگاهی به گسترش قلمرو توصیف عناوین مجرمانه در نظام مالیاتی می توانیم بیان کنیم که سیاست کیفری 
اتخاذی قانونگذار در این زمینه یک سیاست کیفرگرایانه می باشد. ولی این کیفرگرایی به نحو افتراقی می باشد. بدین 
معنی که در خصوص جرایم مودیان رویکرد کیفرگرایانه مبتنی بر تهدید کیفری است یعنی اینکه قانونگذار تمایل 
ندارد که کیفر در هر صورت اجرا شود و کیفر صرفاً ابزار یا اهرمی است در جهت تقویت و ارتقاء قدرت چانه زنی و 
برقراری صلح و سازش بین مودیان و دستگاه مالیات ستانی و وادار کردن مودیان به پرداخت مالیات قانونی خود و 
تمکین و پذیرش سازو کارهای غیر کیفری از قبیل الزامات اداری و مدنی، ولی در خصوص جرایم ماموران مالیاتی 
رویکرد کیفرگرایی به اصاله کیفری می باشد با هدف تنبیه مرتکبان این جرایم و پیشگیری کردن از جرایم آنها می 
باشد. همچنین جهت گیری های سیاست کیفرگرایانه را می توان در خصوص رویکرد سیاست کیفری سخت گیرانه 
ای که در جرایم مانع اتخاذ شده مشاهده کرد و دیگر اینکه نسبت به اشخاص حقوقی نیز این کیفر گرایی با پذیرش 

مسئولیت کیفری این اشخاص و پاسخ های کیفری افتراقی)متفاوت و خاص( در خصوص آنان تجلی یافته است.
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چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر فرسودگی شغلی بواسطه نقش میانجی جو اخالقی در سازمان 
است. در این مطالعه ابتدا مبانی نظری مرور شده و سپس با استفاده از پژوهش های پیشین شاخص های اندازه گیری 
هریک از مولفه ها و مورد بررسی در این مطالعه استخراج شده است. جامعه آماری این مطالعه اداره کل امور مالیاتی 
استان کرمانشاه بوده است و نمونه آماری 226 موردی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از میان این کارکنان 
عاملی  تحلیل  از روش  آن  روایی  برای سنجش  بوده است که  پرسشنامه  داده ها  ابزار گردآوری   . است  انتخاب شده 
استفاده شده است و روایی آن مورد تایید بوده است و جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که 
ضرایب تمامی متغیر ها باالتر از 7 بود و پایایی پرسشنامه تایید گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این بوده 
است که عدالت سازمانی اثر منفی بر فرسودگی شغلی و اثر مثبت بر جو اخالقی دارد، از طرفی عدالت توزیعی اثر 
منفی بیشتری بر فرسودگی شغلی نسبت به عدالت رویه ای دارد و همچنین جو اخالقی بر فرسودگی شغلی و ابعاد 

آن نیز دارای تاثیر منفی می باشند .

کلید واژه: عدالت سازمانی، فرسودگی شغلی، جو اخالقی در سازمان

تاثیر عدالت سازمانی بر فرودگی شغلی
 با توجه به نقش واسط جو اخالقی در سازمان

)مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه(
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1.مقدمه
عدالت مفهومی آمیخته با جامعه است و در بیشتر جنبه های زندگی حضور دارد. این باور در فرهنگ ما رایج است 
که پیامد هرکاری باید با عدالت همراه باشد. عدالت اغلب نیز در سازمان مفهوم دارد و تحت عنوان عدالت سازمانی 
از آن یاد می شود. متخصصان علوم اجتماعی از مدت ها پیش به اهمیت عدالت سازمانی بعنوان پایه ضروری برای اثر 
بخشی فرایند های سازمانی پی برده اند)براتی و همکاران،1388،ص 10.)سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و 
پایداری آن وابسته به وجود رابطه قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است. ادراک بی عدالتی آثاری مخرب بر 
روحیه کارکنان دارد. بنابرای رعایت عدالت  رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت  سازمان و کارکنان آن است. 
در نتیجه از جمله وظایف اصلی مدیریت، حفظ و توسعه رفتارهای عادالنه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان 
است. رعایت عدالت در برخی از رفتارهای مدیریت با کارکنان (توزیع پاداش ها،روابط سرپرستی، ارتقا و انتصاب( برای 

کارکنان اهمیت دارد)سیدجوادین و همکاران،1387،ص56(.
از طرفی فرسودگی شغلی منشأ نشانگانی روان شناختی از فرسودگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت 
شخصی است. این نشانگان در مشاغلی که انسان نقش حساس و حیاتی در آنها دارد بیشتر دیده   می شود. مسلش 
2001، شش عامل سازمانی را در ایجاد فرسودگی شغلی موثر می داند که عبارتند از حجم زیادکار، میزان تسلط کم 
بر کار، پاداش کم، نداشتن ارتباط اجتماعی، تبعیض در محیط کار، تضاد ارزش بین ارزشهای فرد و ارزشهای محیط 
کار) حسین پور، همکاران،1386( . همانگونه که مبرهن است بیشتر این عوامل بر اثر عدم وجود عدالت در سازمان 

بوجود می آید.
.امروزه پیچیده تر شدن  از بی عدالتی می توان به توسعه جو اخالقی در سازمان پرداخت  به منظور پیشگیری 
روزافزون سازمان ها و افزایش میزان کارهای غیر اخالقی و غیر قانونی در محیط های کاری توجه مدیران و رهبران را 
به ایجاد و حفظ جو اخالقی در  همه سازمان ها ضروری نموده است. جو اخالقی سازمان نشان دهنده ارزش های اخالقی 
و انتظارات رفتاری و نشانگر تاثیر اخالقیات بر تصمیم های اعضای سازمان بوده و به معنی وجود گزینه های اخالقی 

جهت انتخاب و عمل کارکنان می باشد .
با توجه به مطالب یاد شده و اهمیت نقش منابع انسانی در تحقق سازمان و در نظر گرفتن این امر که در صورت 
ایجاد فرسودگی شغلی در کارکنان نظام مالیاتی کشور  تحقق اهداف مالیاتی و به تبع آن اهداف اقتصادی کشور 
دچار خدشه می گردد در این پژوهش به بررسی تاثیر  عدالت سازمانی بر فرسودگی شغلی با در نظر گرفتن نقش جو 

اخالقی در سازمان می پردازیم . 

2.مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی  اولین بار در اواسط دهه هفتاد در ایالت متحده مورد توجه قرار گرفت و پس از آن تعاریف 
متعددی برای آن ارائه گردید و شناختی متفاوتی براساس این تعاریف شکل گرفت رایجترین تعریف از فرسودگی را 
مسلش و جکسون مطرح کردند. فرسودگی شغلی منشأ نشانگانی روان شناختی از فرسودگی هیجانی، مسخ شخصیت 
و کاهش کفایت شخصی است. این نشانگان در مشاغلی که انسان نقش حساس و حیاتی در آنها دارد بیشتر دیده   

می شود. 
مسلش 2001، شش عامل سازمانی را در ایجاد فرسودگی شغلی موثر می داند که عبارتند از حجم زیادکار، میزان 
تسلط کم بر کار، پاداش کم، نداشتن ارتباط اجتماعی، تبعیض در محیط کار، تضاد ارزش بین ارزشهای فرد و ارزشهای 
محیط کار) حسین پور، همکاران،1386( . فرسودگی شغلی یک حالت خستگی مفرط است که از کار سخت و بدون 

انگیزه و بدون عالقه ناشی می شود )فریدنبرگر، 1975ص 82-83( 
فرسودگی شغلی یک سازه چندبعدی است و شامل خستگی عاطفی، خودگم کردگی و احساس عدم موفقیت 
می شود ) مسلش و جکسون 1981، ص 113-99(. عامل اصلی فرسودگی شغلی ، تحمل فشار روانی ناشی از کار به 
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مدت طوالنی همراه با کار زیاد است عالقه نداشتن به کار ، ناهماهنگی تخصصی با حرفه ای که فرد در آن مشغول به 
فعالیت است خارج از ظرفیت و استعداد بودن مشاغل و غیره، افراد را به سوی فرسودگی شغلی سوق می دهد )فرج 
پور، 1380 ص 13(. فرسودگی شغلی واژه ای برای توصیف دگرگونی های نگرش ، روحیه ، و رفتار در جهت منفی و 
رویارویی با فشارهای روانی مربوط به کاراست این فرسودگی بیشتر در مشاغلی پدید می آید که افراد میزان زیادی از 

ساعات کاری را در ارتباط نزدیک با سایر مردم می گذرانند )بهینا 1379 به نقل حیدری،1387(
)به اعتقاد شافلی، مازالک و مارک ، 1994( نشانگان روان شناختی فرسودگی شغلی شامل خستگی عاطفی ، زوال 
شخصیت  و کاهش کفایت شخصی است آنان در مفهومی سه بعدی از فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی را متاثر از 
فشار روانی و احساس تحت فشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد می دانند مسخ شخصیت ، پاسخ 
منفی و سنگ دالنه به اشخاصی است که معموالً دریافت کنندگان خدمت از همان فرد هستند به برداشت منفی فرد 
از مددجو اشاره دارد ، و در نهایت کاهش یا فقدان کفایت شخصی ، کم شدن احساس شایستگی در انجام وظیفه، و 
ارزیابی منفی فرد از خود در زمینه کار است . آنان بر این باورند که فرسودگی شغلی می تواند باعث افت یک نیت 
ارائه خدمات و عاملی برای دست کشیدن از شغل ، غیبت از کار یا روحیه ضعیف باشد نشانگان فرسودگی شغلی ، یک 
اختالل روانی نیست ولی طی زمان ، به آهستگی گسترش می یابد و می تواند به یک ناتوانی روانی تبدیل می شود .

عدالت سازمانی 
در متون نظری سازمان و مدیریت،واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط گرینبرگ)1987( بکار گرفته شده است.به نظر 
گرینبرگ عدالت سازمانی با ادارک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. وی این اصطالح را برای تشریح 
و تفسیر نقش انصاف در محیط کار بکار گرفته است)سید جوادین و همکاران، 1387،ص56(. در تقسیم بندی عدالت 
سازمانی چهار بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت بین فردی و عدالت اطالعاتی مطرح است. که در این پژوهش 

ما بر دو بعد عدالت توزیعی و عدالت رویه ای تمرکز کرده ایم.

عدالت توزیعی 
عدالت توزیعی  به قضاوت منصفانه از توضیع نتایج اشاره می کند. مانند سطح پرداخت یا فرصت های ارتقاء در یک 
بافت سازمانی.منشاء این نظریه، نظریه برابری آدامز است.آدامز در این کاربر انصاف درک شده از پیامد ها، که همان 
عدالت توزیعی است تاکید می کند. این نظریه بیان می کند که افراد یک تعادل نسبی را با مقایسه داده- ستاده خود 

با داده- ستاده همکاران خود بعنوان نتیجه مطلوب در نظر می گیرند)کوهن،271:2007(.
بر ادراک از عدالت، تعهد و اعتماد سازمانی تاثیر  فرض اساسی عدالت توزیعی این است که توزیع منابع اساساً 
می گذارد.عدالت-یا جبران خدمت براساس شایستگی- معادل برابری در نظر گرفته شده است. عدالت سازمانی یک 
پیش بینی کننده مهم نتایج شخصی مانند رضایت از شغل و پرداخت و همچنین نتایج سازمانی مانند تعهد سازمانی 

و ارزیابی زیر دستان از سرپرست می  باشد)مک فارلین،629:1992(.

عدالت رویه ای 
اجرای عدالت مستلزم اتخاذ رویه های عادالنه است. یعنی صرف نظر از اینکه اساس و محتوای قانون باید عادالنه 
باشد، فرایندی که قرار است عدالت از آن منتج شود نیز باید عادالنه باشد. رعایت عدالت و انصاف در رویه و یا  اجرا باید 
فرصت مساوی برد برای همگان فراهم کند. از این رو می توان گفت عدالت مستلزم صراحت قوانین است، و رویه اجرای 
قوانین زمانی عادالنه است که امکان بهره مندی از قانون را به سهولت در اختیار همگان قرار دهد. عدالت رویه ای عبارت 

است از برابری ادراک شده از وسایل مورد استفاده برای توزیع جبران حقوق و مزایا است)کنفسکی،704:1993(.
محققان دریافته اند که افرادفقط نگران توزیع عادالنه نتایج تصمیم ها نیستند، بلکه آنها به رویه های مورد استفاده 
برای اتخاذ تصمیم ها نیز اهمیت می دهند. ارتقای برابری رویه ای در طول برنامه ریزی برای تغییرات سازمانیبر تعهد 
کارکنان سازمان)اعتماد آنها به مدیریت( و قصد آنها برای ماندن در سازمان تاثیر می گذارد)مک فارلین،631:1992(.
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جو اخالقی
جو اخالقی یک باور مشترک در میان کارکنان از وجود رویه ها و سیاست های اخالقی در سازمان بوده و جنبه 
روانشناختی دارد. در حالیکه سازمان ها در برگیرنده جوهای زیادی می باشند)رولند،161:2004(. جو اخالقی برای 
سازمان ها مهم بوده و بر رفتار اخالقی کارکنان موثر می باشد)ویمباش و شپرد،1990،31(. جو اخالقی در برگیرنده 
ادراک از درست و اشتباه در محیط کاری می باشد)بوبین و همکاران،2000،359( و هنجارهایی را برای پذیرش و 
عدم پذیرش رفتارهای سازمانی ارائه می نماید. مدیران ارشد سازمان نقشی کلیدی در ایجاد جو اخالقی در سازمان 
ایفا می کنند. تحقیقات صورت پذیرفته نشان می دهند در صورتی که کد های اخالقی در سازمان تدوین نشده باشند، 
سیاست ها و خط مشی ها مشخص و تعریف نگشته و بر آن نظارت صورت نپذیرد منجر به رفتار غیر اخالقی در سازمان 
سازمان  کارکنان  اخالقی  تصمیم گیری  در  اساسی  نقش  اخالقی  کدهای  هارتلیت،379:2005(.  و  می شود)چووپکر 
داشته و نوعاً نقش و انتظارات فرا سازمانی را معرفی نموده و بعنوان راهکاری برای ارتقاء جو اخالقی در سازمان یاد 
می شوند)مارچزیی،33:1997(. سطوح باالی رفتار اخالقی برای سازمان هایی که هنجارهای اخالقی در آن مصوب شده 
و به اجرا در می آیند مالحظه گردیده)فرل و اسکینر،105:1998( و هنگامی که این هنجارها بخشی از دانش کارکنان 
گردد بر تصمیم گیری اخالقی آنها تاثیرگذار خواهد بود )هگارتی و سیمس،332:1979( که نتیجه اینگونه تصمیمات 
بر اخالقی تر شدن جو سازمان موثر خواهد بود)ویکش و نانتل،757:1992(.خط مشی های سازمان نیز بر فرصت های 
فردی جهت اخالقی بودن  و جو اخالقی سازمان موثر موثرند. اخالقی یا غیر اخالقی بودن تصمیم ها به صورت مستقیم 
و  پادش ها  ارائه  نحوه  نهایت  در  سیمس،332:1979(.  و  می گیرد)هگارتی  نشات  سازمان  سیاسات های  و  اهداف  از 

تنیهات نیز می توانند به عنوان عومل تاثیرگذار بر جو اخالقی سازمان نام برد)پترسون،318:2002(.
پیشینه تحقیق

تاثیر عدالت سازمانی بر فرسودگی شغلی در چندین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . لمبرت و همکاران، 
2010 نشان دادند که هر دوی عدالت توزیعی و رویه ای بصورت منفی با فرسودگی شغلی در ارتباط است . از طرف 
دیگر کول و همکاران ، 2010توضیح دادند که عدالت توزیعی و بین فردی اثر منفی بر خستگی عاطفی دارند. چنورت 
و همکاران،2013در تحقیقی که در بخش کارکنان درمانی کانادا انجام گردید روشن ساختند که عدالت تعاملی و 
از طریق عدالت توزیعی دارد. تروینو و ویور، 2001 در مطالعه شان  تاثیر غیر مستقیم بر فرسودگی شغلی  رویه ای 
، رفتارهای غیر  برنامه های اخالقی اجرا شده درک کنند  نشان دادند که وقتی کارکنان عدالت سازمانی عمومی و 
اخالقی کمتر و تمایلی بیشتری به گزارش مشکالت دارند. باکلی و همکاران، 2001 در مقاله خود عنوان کردند که 
اگر سازمانی جو اخالقی نداشته باشد توصیف وضعیت بعنوان بی عدالتی افزایش خواهد یافت. لوریا و یاگیل، 2008 
در مطالعه شان به بررسی جو اخالقی و رفتار عادالنه کارکنان در سازمان پرداختند که یافته ها بیانگر این امر بود که 

جو اخالقی بطور مثبتی با عدالت رویه  ای همبستگی مثبت دارد.
3.توسعه فرضیه و الگوی مفهومی

با توجه به مبانی نظری ارائه شده،سواالت پژوهش بصورت زیر ارائه می گردند.
سوال اصلی

تاثیر عدالت سازمانی بر فرسودگی شغلی)بصورت مستقیم وغیر مستقیم بواسطه جو اخالقی در سازمان (   *
چگونه است؟

سواال های فرعی
تاثیر عدالت توزیعی بر خستگی عاطفی)بصورت مستقیم وغیر مستقیم بواسطه جو اخالقی در سازمان (   .1

چگونه است؟
تاثیر عدالت رویه ای بر خستگی عاطفی)بصورت مستقیم وغیر مستقیم بواسطه جو اخالقی در سازمان (   .2

چگونه است؟
 ) در سازمان  اخالقی  بواسطه جو  وغیر مستقیم  زوال شخصیت)بصورت مستقیم  بر  توزیعی  عدالت  تاثیر   .3

چگونه است؟
 ) در سازمان  اخالقی  بواسطه جو  وغیر مستقیم  زوال شخصیت)بصورت مستقیم  بر  رویه ای  عدالت  تاثیر   .4

چگونه است؟
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4.روش شناسی پژوهش 
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر زمان مقطعی و از انواع مطالعات کمی می باشد. در این تحقیق 
براي جمع آوري اطالعات درباره مباني نظري و ادبیات موضوع از روش مطالعات کتابخانه اي و اینترنتي و از طریق 
بررسي کتاب ها، پایان نامه هاي فارسي و التین، مجالت فارسي و التین و سایت هاي اینترنتي و براي تبیین الگوي 
تحلیلي و مفهومي تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و برای قسمتهای عملی از روش میدانی بهره گرفته شده 
است. این پژوهش از نظر روش و نحوه گردآوري داده ها در زمره تحقیقات توصیفي و غیرآزمایشي قرار داشته و از 
سري تحقیقات همبستگي محسوب مي گردد. در این برای آزمون فرضیه ها از معناداری رگرسیون و از نرم افزار آماری 

Spss  استفاده شده است.
برای  و  استان کرمانشاه می باشد  مالیاتی  امور  امور  اداره کل  پژوهش  این  آماری  آماری. جامعه  نمونه  و  جامعه 
نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. براي تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روش هاي 
مختلفي استفاده مي شود. دو روش متداول براي این کار، استفاده از فرمول شارل کوکران و جدول مورگان است. 
که در این پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری تحقیق )551 نفر( حجم نمونه برابر 226 مورد  با استفاده از روش 

کوکران محاسبه گردید.
ابزار اندازه گیری پژوهش. برای جمع آوری ادبیات و پیشینه تحقیق از روش مطالعات کتابخانه ای )شامل بررسي 
کتاب ها، پایان نامه هاي فارسي و التین، مجالت فارسي و التین و سایت هاي اینترنتي( و برای جمع آوری داده های 
آماری از روش میدانی و پرسشنامه محقق ساخته بر استفاده شد . سواالت پرسشنامه در این تحقیق شامل دو بخش 
است: سواالت عمومي که مربوط به ویژگي های جمعیت شناختي پاسخ دهندگان و سواالت اختصاصی )25 سوال( که 

شامل سه بخش عدالت سازمانی، فرسودگی شغلی و جو اخالقی سازمانی می باشد )جدول1(

شکل1.الگوی مفهومی پژوهش
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روایی. روایي پرسشنامه در دو سطح اعتبار سازه و صوری انجام شد. در این پژوهش جهت اعتبار صوری تعداد 
18 پرسشنامه بین اساتید و صاحب نظران پخش گردید که پس از جمع آوری و بررسی مجدد با تایید اساتید ، اعتبار 
صوری پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد. در بررسی روایی و اعتبار سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی با 
استفاده از نرم افزار Spss  استفاده شد که نتایج آن ) آزمون بارتلت و بارهای عاملی و...( حاکی از روا بودن پرسشنامه 

بود.
پایایی. جهت اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که در دو سطح صورت گرفت که به 

شرح زیر می باشد:

جدول شماره 1 . ابعاد و نشان گر های تحقیق

نشانگر/نویسنده ابعاد سازه/مفهوم

1-عدالت در سطح پرداخت ها

2- عدالت در دریافت پاداش ها

3-حجم کاری عادالنه

4-مسئولیت ها شغلی عادالنه

لــت  ا عد
یعــی ز تو

عدالت سازمانی

1-جمع آوری اطالعات کامل برای تصمیم گیری

2-شفاف سازی تصمیمات در صورت تقاضای کارکنان

3-نظر سنجی از کارکنان قبل از اتخاذ تصمیمات 

4-اتخاذ تصمیمات بطور بی طرفانه

لــت  ا عد
ی یــه ا و ر

1-احساس تخلیه انرژی در پایان روز کاری 

2- احساس خستگی در هنگام بیدار شدن از خواب و مواجه با یک روز کاری دیگر

3- احساس فرسوده شدن توسط شغل

4-احساس سرخوردگی از شغل

5-احساس تخلیه عاطفی نسبت به شغل

6-احساس فشار و استرس داشتن در ارتباط مستقیم با مردم

خســتگی 
طفــی عا

فرسودگی شغلی

1- بی عاطفه شدن نسبت به مردم

2-اهمیت ندادن به سرانجام ارباب رجوع

 3-ترس از سنگدل شدن

4-احساس سرزنش شدن از سوی ارباب رجوع 

ل  ا و ز
شــخصیت

1-  بکارگیری یک مجموعه اصول اخالقی

 2- اتخاذ سیاست ها بر مبنای رفتار اخالقی

3-  کدها و اصول اخالقی مدون

4- عدم تحمل رفتار غیر اخالقی

مستند سازی جو اخالقی 
سازمانی 
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از 0.7 می باشند  اینکه تمامی ضرایب بزرگتر  به  با توجه  از آزمون نشان می دهند  همانگونه که ضرایب حاصل 
می توان با درجه ای باالیی از اطمینان بیان داشت که ابزار گردآوری داده ها از پایا می باشد.

5.تحلیل داده ها و یافته ها
آمار توصیفی. در این قسمت به صورت مختصر به توصیف فراوانی ویژگی های فردی پاسخگویان پرداخته می شود 

که نتایج حاصل از ان به شرح زیر می باشد:
در مورد جدول ذیل باید به نکته توجه نمود که در بخش ستاد پست ها معادل می باشد کارشناس ارشد معادل 

کارشناس مسئول و رئیس گروه معادل رئیس اداره می باشد

جدول شماره 2. پایایی ابعاد و متغیرهای تحقیق

جدول شماره 3. خالصه متغیرهای جمعیت شناختی

ضریب الفای کرونباخ تعداد سوالمتغییر
نمونه 

40 نفره 

کرونبــاخ  لفــای  ضریــب 
نفــره  226 نمونــه 

40.8120.828عدالت توزیعیعدالت سازمانی

50.8850.894عدالت رویه ای

80.8020.843خستگی عاطفیفرسودگی شغلی

40.8910.874زوال شخصیت

40.7940.772جو اخالقی سازمانیجو اخالقی 

درصد فراوانی دسته بندی متغیر

80 180 صف صف / ستاد

20 46 ستاد

76 172 مرد جنسیت

24 54 زن

24 54 30-20 سن پاسخ دهندگان

26 58 35-31

22 50 40-36

14 32 45-40

14 32 46 به باال

0 0 دیپلم تحصیالت پاسخ دهندگان

6 14 فوق دیپلم

62 140 لیسانس

32 72 فوق لیسانس

0 0 دکترا
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با توجه به جدول باال می توان  بیان نمود که با توجه به اینکه 24 درصد از پاسخدهندگان خانم هستند این امر 
نشانگر استفاده مناسب این اداره کل از پتانسیل بالقوه بانوان می باشد. و با توجه به توزیه سنی می توان عنوان کرد 
که این اداره کل از بافت تقریباً جوانی بهره می برد، و با توجه به اینکه 94 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت 

لیسانس و باالتر هستند می توان عنوان کرد که نیروی انسانی متخصص بدنه اصلی اداره کل را تشکیل می دهد .
بررسی نرمال بودن داده ها.در جدول شماره 6 نرمال بودن توزیع داده ها را مورد بررسی قرار می دهیم. 

با توجه به اطالعات نمایش داده شده در جدول فوق و با توجه به اینکه سطح معنا داری در آزمون های یاد شده 
بزرگتر از 0.05 می باشد می توان با اطمینان بیان داشت که توزیع داده ها نرمال می باشد.

زیر  جدول  در  می توان  آنرا  نتایج  که  گردید  استفاده  رگرسیون  ازآزمون  سواالت  آزمون  .جهت  سواالت  آزمون 
مشاهده نمود.

است  شده  داده  نشان  مربوطه  داده  های  از  گرفته  صورت  رگرسیون  آزمون  نتایج  از  ای  خالصه   5 جدول  در 
عدم  فرض  دارد،  قرار   2.5 و   1.5 فاصله  در  آمده  بدست  مقادیر  چون  دوربین-واتسن،  آمار  مقدار  به  توجه  با  که 
همبستگی بین خطاها تایید می شود، بنابراین می توان آزمون گرسیون بکار گرفته شود. از سوی دیگر تحلیل داده های 
خروجی  واریانس رگرسیون نشان می دهد که مقادیر مربوط به عدد معناداری کمتر از سطح از سطح تشخیص آزمون 
)α=0.05( است، از این رو در سطح اطمینان 95 درصد فرض صفر) صفر بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر( رد 
و فرض مقابل ) غیر صفر بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر( پذیرفته می شود که به معنای وجود رابطه معنادار 
مثبت بین دو متغیر )یا به عبارت دیگر تاثیرگذاری مستقیم متغیر مستقل بر وابسته است(،در سواالت تحقیق می باشد. 
از سوی دیگر ضریب بتا بیانگر میزان اثر استاندارد شده متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد، که عدالت سازمانی 

جدول شماره 4. آزمون شاپیرو ویلک و کولموگروف-اسمیرنوف

44 100 5-0 سابقه پاسخ دهندگان

8 18 10-6

18 40 15-11

16 36 20-16

14 32 باالی 20 سال

42 94 کارشناس سمت پاسخ دهندگان

46 104 کارشناس ارشد

8 18 رئیس گروه

4 10 رئیس امور

انحراف استانداردمیانگینمتغیر

مقدار

کولموگروف اسمیرنوف

سطح معنی داری

2.130.870.9040.387عدالت توزیعیعدالت سازمانی

2.190.910.6840.737عدالت رویه ای

3.360.800.6750.752خستگی عاطفیفرسودگی شغلی

2.450.830.7180.681زوال شخصیت

2.720.751.0290.240جو اخالقی سازمانیجو اخالقی
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جدول شماره 5. بررسی خالصه میزان تٌاثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر های وابسته و میانجی

بعنوان متغیر مستقل اصلی با اثری برابر 0.441-  دارای تاثیر منفی بر فرسودگی شغلی بعنوان متغیر وابسته اصلی 
می باشد و عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بعنوان ابعاد عدالت سازمانی با ضریب بتای  0.423-  و 0.359-  به ترتیب 
دارای بیشترین اثر  منفی بر فرسودگی شغلی بعنوان متغیر وابسته اصلی می باشند. از سوی دیگر عدالت سازمانی 
با ضریب بتای 0.590 دارای اثر مثبت و معناداری بر جو اخالقی در سازمان بعنوان متغیر میانجی می باشدو  عدالت 
رویه ای و عدالت توزیعی به ترتیب با ضریب بتای 0.363 و 0.676 دارای بیشترین اثر بر جو اخالق در سازمان بعنوان 

متغیر میانجی می باشند. 

در ادامه با توجه به جدول 5 می توان بیان داشت که عدالت توزیعی اثرگذاری)منفی( بیشتری بر خستگی عاطفی و 
زوال شخصیت  نسبت به عدالت رویه ای دارد لکن در بحث اثرگذاری بر جو اخالقی قضیه عکس می شود و این عدالت 

رویه ای است که اثرگذاری بیشتری دارد.

6.نتیجه گیری و پیشنهاداها
فرسودگی شغلی بعنوان یکی از آسیب های محیط کاری بر نیروی انسانی بعنوان مهمترین دارایی هر سازمان و به 
تبع آن بر تمامی وجوه و ابعاد سازمان اثر منفی می گذارد . سازمان ها در پی یافتن راه حلی برای مقابله و جلوگیری 

متغیر مستقل

عدالت توزیعی

عدالت رویه ای

جو اخالقیعدالت سازمانی

عدالت سازمانی

متغیر وابسته و میانجی

1.942.0642.0292.061دوربین واتسونخستگی عاطفیفرسودگی شغلی

B 0.486-0.511-0.427-0.480-ضریب
sig0.0000.0020.0000.000

t-3.78-3.274-4.121-3.857

2.2392.2402.252.201دوربین واتسونزوال شخصیت

B 0.358-0.263-0.204-0.264-ضریب
sig0.0640.1560.0650.011

t-1.89-1.44-1.88-2.65

2.1702.1342.1282.087دوربین واتسونفرسودگی شغلی

B 0.482-0.441-0.359-0.423-ضریب
sig0.0020.010.0010.000

t-3.237-2.66-3.401-3.80

-1.911.861.69دوربین واتسونجو اخالقی سازمانیجو اخالقی

B 0.3630.6760.590ضریب-
sig0.010.0000.000-

t2.696.3565.06-
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امروزه عدالت سازمانی که در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است   . از فرسوده شدن کارکنان می باشند 
بعنوان نگرشی که از فرسودگی شغلی جلوگیری می کند و اثرات متبت ذهنی در کارکنان ایجاد می نماید مطرح است 
و سازمانها سعی دارند با ایجادحس برابری در کارکنان از اثرات سو فرسودگی شغلی ممانعت نمایند . در این میان جو 
اخالقی بعنوان بستری که عدالت سازمانی را می توان در آن بسط داد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . جو غیر اخالقی 
مشکالت عدیده ای برای سازمان ها بوجود می آورند . و اینکه کارکنان چگونه عدالت و برابری را در سطح سازمان درک 

کنند بر رفتار آنان و کسانی که با آنان کار می کنند و بر تنظیم نحوه رابطه آنان با سازمان اثر می گذارد. 
بر  مستقل(  )متغیر  سازمانی  عدالت  که  داشت  بیان  می توان  داده ها  تحلیل  نتایج  به  توجه  با  و  مطالعه  این  در 
فرسودگی شغلی)متغیر وابسته( اثر منفی و بر جو اخالقی)متغیر میانجی( اثر مثبت دارد و ابعاد عدالت سازمانی یعنی 
عدالت توزیعی و عدالت رویه ای به ترتیب بیشترین اثر منفی را بر فرسودگی شغلی و ابعاد آن یعنی خستگی عاطفی و 
زوال شخصیت دارد . و از سوی دیگر اثر گذاری عدالت رویه ای بر جو اخالقی بیشتر از عدالت توزیعی می باشد ، و جو 
اخالقی خود بعنوان متغیر میانجی بیشترین اثر منفی را بر خستگی عاطفی دارد. نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج 
پژوهش های لمبرت و همکاران)2010(، کول و همکاران)2010(، تروینو و ویور)2001(، باکلی و همکاران)2001( و 

لوریا و یاگلی)2008( و... همخوانی دارد. 
با توجه به مطالب بیان شده به سازمان امور مالیاتی کشور و  بویژه اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه پیشنهاد 
می گردد جهت جلوگیری از فرسوده شدن منابع انسانی با توجه به ماهیت کار این سازمان و حجم باالی کار که شرایط 
فرسوده کردن نیروی انسانی را دارا می باشد به بسط و گسترش عدالت در سازمان بپردازند که با توجه به تاثیر ابعاد 
عدالت سازمانی بر فرسودگی شغلی پیشنهاد می گردد در ابتدا بر توسعه عداالت توزیعی همت گمارند و از مصادیق آن 
در سطح سازمان می توان به تخصیص عادالنه پاداش ها، منافع و... و در  سطح عدالت رویه ای برقرارکردن معیار های 
قابل درک جهت تخصیص عا و تصمیمات و انتشار آن در سطح کارکنان جهت اطالع  و تنویر افکار ایشان اقدام نمایند 
که این اقدام خود منجر به پذیرش تصمیمات و درک عدالت توزیعی ناشی از عدالت رویه ای می گردد. عالوه بر موارد 
مذکور با توجه به تاثیر جو اخالقی بر عدالت سازمانی توصیه می گردد هنجار های اخالقی به صراحت تعریف شده و 

مدیران در جهت اجرای آنها پیش قدم گردند.
این پژوهش همانند هر پژوهش علمی دیگری با محدودیت هایی همراه بود که می توان به استفاده از پرسشنامه 
اشاره کرد که بهتر بود از مصاحیه های عمیق استفاده گردد که با توجه به تعداد و پراکندگی نمونه این امکان فراهم 
نگردید و یا عدم همکاری بعضی از کارکنان بدلیل حساسیت موضوع و نگرانی از برخورد مسئولین اشاره کرد. از طرفی 
می توان به محققانی که عالقه مند به کار در این زمینه هستند پیشنهاد داد که، در تحقیقات آتی به تقسیم بندی 
کارکنان بر حسب شاغل بودن در صف و ستاد و یا بر حسب رده پستی آنها و مقایسه نتایح حاصل از هر بخش با 

بخش دیگر بپردازند. 
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چکیده
در روند رشد اقتصادی و تکاپوی دولت ها در بهره مندی از فناوری های نوین در بهبود رفاه اقتصادی، این پرسش 
ایجاد می شود که مالیات چه تأثیری می تواند در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. در پاسخ به این 
سؤال، محققان حوزه حقوق مالیاتی راهکارهای مختلفی ارائه داده اند. عده ای از صاحب نظران، بر تقویت نظام حقوقی 
داخلی تأکید نموده اند. برخی نیز انعقاد موافقت نامه های مالیاتی را به عنوان راه حلی در جذب و گسترش سرمایه گذاری 
خارجی پیشنهاد می دهند. نوشته حاضر بر آن است تا تأثیر انعقاد معاهدات دوجانبه مالیاتی در توسعه سرمایه گذاری 
خارجی در حوزه جدید و رو به رشد فناوری نانو را مورد بررسی قرار دهد. در روند پیشگامی جهانی ایران در فناوری 
نانو،  تولیدی  محصوالت  تجاری سازی  گسترش  و  جهانی  اقتصاد  با  تعامل  لزوم  و  داخلی  منابع  تکافوی  عدم  نانو، 
فعالیت شرکت های  بر  مالیات مضاعف  وقوع  این حوزه می کند.  در  به جذب سرمایه گذاری خارجی  ناگزیر  را  ایران 
الگوی سازمان  به  با توجه  ایران  این رو،  از  نانو است.  بین الملل محصوالت  تجاری، مهم ترین مانع گسترش تجارت 
همکاری و توسعه اقتصادی، موافقت نامه های دوجانبه متعددی برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در راستای جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی منعقد کرده است. در توسعه سرمایه گذاری خارجی، کارایی موافقت نامه های مالیاتی 

دو جانبه، محل اختالف بیشتری بوده است.

واژه های کلیدی: مالیات، سرمایه گذاری خارجی، حقوق، موافقت نامه های دوجانبه، فناوری نانو

تحلیل حقوقی تأثیر موافقت نامه های مالیاتی
 دوجانبه بر توسعه سرمایه گذاری خارجی:

 مطالعه موردی فناوری نانو

مسعود آموزگار2شهریار کاظمی آذر1

Skazemi9@yahoo.com -)1( کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران- ایران )نویسنده مسئول
m.amouzegar@yahoo.com -2(  کارشناس حسابرسی سازمان امور مالیاتی مرکز تهران
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1- مقدمه
با شکل گیری و توسعه مدل های رشد در ادبیات اقتصادی، مقوله سرمایه گذاری و تأمین سرمایه به عنوان یکی از 
موضوعات اساسی اقتصاد در کانون توجه پژوهشگران و سیاست گذاران قرار گرفته است. )استادی و همکاران، 1392: 
150 و فدائی و کاظمی، 72:1391(. به ویژه با ایجاد فرصت های اقتصادی که فناوری های نوین همانند فناوری نانو 
مالیاتی  سیاست های  اعمال  بااین حال،  شده اند.  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  از  ناگزیر  دولت ها  است،  کرده  ایجاد 
مضاعف بر سرمایه گذاران خارجی به مانعی اساسی در گسترش اقتصاد بین المللی تبدیل شده است. عاملی که می تواند 

حرکت تجاری سازی محصوالت فناوری رو به رشد نانو را با کندی مواجه کند.
معاهده اجتناب از اخذ مالیات مضاعف،  موافقت نامه های است که میان دو کشور منعقد می شود تا مانع اعمال 
 .Mogens( .مالیات بر یک شخص مشمول مالیات در یکی از دو کشور نسبت به درآمدي مشابه در هر دو کشور شود
2011: 1( موافقت نامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که داراي مفاد مشابهی هستند، کلیه اشخاص اعم از حقیقی 
و حقوقی را در برمی گیرند و اشخاص خارجی شاغل در ایران می توانند از مزایاي آن ها بهره برده و از پرداخت مالیات 
مضاعف نسبت به درآمدهاي مشابه، معاف شوند. البته شرط وقوع این امر این است که اصوالً چنین موافقت نامه هایی 
میان ایران و کشور متبوع تبعه خارجه وجود داشته باشد. شایان ذکر است در حال حاضر، ایران با بیش از 50 کشور 

جهان،  چنین موافقت نامه هایی را منعقد کرده است.
تقویت  جهت  دوجانبه  مالیاتی  موافقت نامه های  انعقاد  همچون  منسجمی  چارچوب  و  شرایط  کردن  فراهم 
سرمایه گذاری و رشد تولید، یکی از مسائلی است که همچنان به صورت یک سؤال باز مورد بررسی بسیاری از محققان 
حقوق مالیاتی در کشورهای درحال توسعه )ازجمله ایران( و حتی توسعه یافته است و سیاست گذاران اقتصادی به ویژه 
مقامات سیاست مالی را با چالش مواجه کرده است. از یک طرف اثربخشی چنین انگیزه هایی به عنوان بسته سیاستی 
در مقایسه با هزینه های آن ها قابل تأمل بوده و از طرف دیگر تئوری های اقتصادی کاهش هزینه های سرمایه گذاری 
را مورد توجه قرار داده اند. )Shah. 1995: 43( از این رو این سؤال مطرح می شود که معاهدات مالیاتی دوجانبه 
چه تأثیری بر سرمایه گذاری خارجی دارند و آیا این موافقت نامه ها درمجموع می تواند در ارتقاء حجم سرمایه گذاری 

خارجی در حوزه تجارت نانو مؤثر باشد؟
نانو)1(،  محصوالت  تجارت  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  منافع  و  مزایا  بررسی  از  پس  نوشته  این  در 
سرمایه گذاری خارجی و چالش اخذ مالیات مضاعف )2( و سنجش تأثیر موافقت نامه های دوجانبه مالیاتی در جذب 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه نانو )3( مورد بررسی قرار می گیرد.
2- مزایا و منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تجارت محصوالت نانو

راهبرد اصلی ایران در سرمایه گذاری خارجی در حوزه فناوری، انتقال دانش فنی در دو حوزه است:
1. فناوری نانو

2. تخصیص سرمایه گذاری )به ویژه صندوق های سرمایه گذاری ریسک پذیر خارجی(
با این حال، جذب سرمایه های خارجی، به دلیل وجود منابع مالی فراوان در ایران، در اولویت بعدی قرار دارد. بدین 
منظور الزم است ارائه مشوق های الزم به منظور سرمایه گذاری در فناوری نانو، ازجمله معافیت های مالیاتی و گمرکی 
صورت پذیرد. تاثیر سیاست های تشویقی به طور کلی و سیاست های مالیاتی به طور خاص بر سرمایه گذاری، رشد تولید 
و اشتغال از مباحث بسیار جدی و در عین حال چالش برانگیز در حوزه اقتصاد کالن محسوب می شود که به ویژه در 
حوزه مشوق های مالیاتی طرفداران و منتقدان خاص خود را دارد و به همین خاطر همواره به عنوان یکی از موضوعات 

تحقیقی مورد توجه محققان در کشورهای مختلف جهان بوده است.
2-1- مفهوم نانو و پیشگامی جهانی ایران در این حوزه

است.   دشوار  فناوری  این  تعریف  دارد،  وجود  نانو  تجاری  ظرفیت های  به  نسبت  که  اشتیاقی  تمامی  علی رغم 
از علوم و  بااین حال طیف متنوعی  تولید مولکولی  است.  به معنای  نانو  معموالً  )THAYER. 2005: 1(فناوری 
فناوری در مقیاس نانو را در برمی گیرد. )Drexler. 2004: 13( این مقیاس در حدود 1 تا 100 میلیاردم متر است.  
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تولید مولکولی به معنای توانایی ایجاد هر چیزی مولکول به مولکول است. موسسه بین المللی نانو تکنولوژي  
تعریفي را براي فناوري نانو ارائه می دهد که دربرگیرنده ویژگی های زیر است:

تا 100  اندازه  1  به  مقیاسی  در  مولکولی  ماکرو  یا  و  مولکولي  اتمي،  تحقیقات در سطوح  فناوري  توسعه   o
نانومتر؛

خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستم هایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد میانه آنها، خواص و   o
عملکرد نویني دارند؛

توانایي کنترل یا دست کاری در سطوح اتمي. )نقدی و همکاران، 1392: 86(  o
از  استفاده  امروزه  است.  کرده  ایجاد  تأثیر محصوالت  افزایش  برای  قابلیت های عظیمی  نانو  مقیاس  در  فعالیت 
فناوری نانو تقریباً در تمامی محصوالتی که مورد استفاده انسان قرار می گیرد، مشاهده می شود. این قابلیت به ویژه در 
حوزه های پزشکی، داروسازی، مواد شیمیایی، انرژی و محیط زیست مشهود بوده است. تولید داروهای مؤثر، تجهیزات 
پزشکی، مواد شیمیایی ارزان، انرژی های پاک و تجدید پذیر و تأثیر فناوری نانو در کاهش آلودگی و تولید محصوالت 

سازگار با محیط زیست ازجمله قابلیت های جدید فناوری نانو محسوب می شود.
ایران پیشرفت خوبی در سال های اخیر در حوزه فناوری نانو تجربه کرده است. این موفقیت ها نتیجه سیاست گذاری، 
ایران و تالش مستمر و نظام مند دانشمندان و  نانو در اسناد باالدستی  تدوین راهبرد ملی، توجه جدی به فناوری 
پژوهشگران ایرانی در زمینه های مختلف این فناوری بوده است. ایران به ویژه بعد از تدوین سند راهبرد ملی و در پرتو 
تالش ها و برنامه های منسجم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به یکی از پیشگامان این فناوری در دنیا تبدیل شده است. 
هم اینک در ژانویه 2019، ایران به لحاظ تعداد مقاالت چاپ شده در حوزه فناوری نانو در رتبه چهارم دنیا قرار دارد. 
این در حالی است که ایران در سال 2010 در رتبه هفتم جهان قرار داشت. همچنین ایران در سال 2016 به لحاظ 
تعداد مقاالت منتشره در حوزه نانو نسبت به دیگر حوزه ها در رتبه نخست دنیا قرار داشت. )Statnano. 2018(. این 
موضوع به خوبی اولویت ایران برای تحقیق و توسعه در این حوزه را نشان می دهد. با اقدامات صورت گرفته، ایران تا 
ماه ژانویه سال 2019، 276 محصول در 146 نوع و توسط 130 شرکت تجاری ایرانی تولید کرده است که در مقایسه 
با کشورهای دیگر ازجمله کره جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپای غربی آمار خوبی در این زمینه دارد. حوزه پزشکی در 
زمره حوزه هایی است که ایران بیشترین تولید محصوالت نانویی را در آن دارد. 10 اختراع ثبت شده در سال 2016 
 .Statnano( .و حدود 27 تقاضانامه ثبت اختراع تا پایان 2016 ازجمله دستاوردهاي علمی این حوزه بوده است
2018(. یکی از اهداف اصلی ایران در دوره دوم سیاست گذاری فناوری نانو، کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری 
نانو توسط محصوالت ایرانی در نظر گرفته شده است. در برنامه ده ساله دوم پیشرفت فناوری نانو دستیابی به سهم دو 
درصدی از بازار جهانی فناوری نانو توسط محصوالت نانو ساخت ایران در سال 1404 هدف گذاری شده است. در پایان 
سال 94 درمجموع 194 شرکت در زمینه تولید محصوالت، تجهیزات و خدمات حوزه فناوری نانو فعال بودند که از 
داده های جمع آوری شده از آن ها، رقم کلی فروش معادل 7044 میلیارد ریال در سال 95 به دست آمده است. از این 

بازار 1080 میلیارد ریال، 35 درصد، صادرات محصوالت نانوی ایران به کشورهای دیگر است. 

نمودار 1. میانگین فروش کل محصوالت نانو ایران تا سال 1395

منبع: ماهنامه فناوری نانو، 1396: 11
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2-2- مزایای سرمایه گذاری خارجی در حوزه نانو از منظر ایران )به عنوان کشور سرمایه پذیر(
با تحصیل  تا  است. سرمایه داران همواره در تالشند  امروز  زندگی  ویژگی های گریزناپذیر  از  یکی  سرمایه گذاری 
افزایش دهند. آنان برای کسب  منافع از جریان سرمایه های راکد خود در یک روند تجاری، میزان سرمایه خود را 
این روش ها سرمایه گذاری مستقیم  از  منافع بیشتر به روش های متعدد سرمایه گذاری خارجی روی آورده اند. یکی 
خارجی  است. بنا بر تعریف آنکتاد  سرمایه گذاری مستقیم روشی است که متضمن قرارداد طوالنی مدت یک بنگاه 
 )2.p .2003 .UN( .برای کنترل و کسب منافع از یک فعالیت اقتصادی در کشور میزبان است )خارجی )بنگاه مادر
سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین روش های سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه است. در این نوع 
سرمایه گذاری، سرمایه گذار خارجی با حضور فیزیکی در محل )کشور میزبان( مسئولیت مالی، کنترل و اداره واحد را 
مستقیماً به دست می گیرد. )سید نورانی، 1373، 38(. این نوع سرمایه گذاری، خرید یا ساخت یک کارخانه و یا توسعه 

امکانات موجود از قبیل دارایی ها، کارخانجات و تجهیزات را شامل می شود. )برخورداری، 1386، 8(. 
نبود  نانو،  فناوری  فنی  ابعاد  در  ایران  چشمگیر  علمی  پیشرفت های  علی رغم  شد،  خواهد  مطرح  که  همانگونه 
رو،  این  از  است.  نانو گردیده  تجاری  تجاری سازی محصوالت  مانعی در گسترش  انسانی کافی،  و  مالی  سرمایه های 
سرمایه گذاری در حوزه نوین فناوری نانو در ایران می تواند منجر به تأمین سرمایه، انتقال دانش فنی و فناوری، تامین 
بخشی از منابع ارزی و بهبود تراز ارزی، افزایش کیفیت کاالی داخلی و بازدهی تولید، انتقال مهارت های مدیریتی، باال 
رفتن حاشیه امنیتی کشور، تعامل با اقتصاد جهانی، دسترسی به بازارهای جهانی و افزایش صادرات، ایجاد اشتغال، 
افزایش درآمدهای کشور )مالیات و عوارض(، آموزش نیروی انسانی داخلی و افزایش بهره وری نیروی کار، تأثیر در رشد 

 )32 :1994 .Harrison(.و توسعه اقتصادی، ورود ماشین آالت و تجهیزات جدید و پیشرفته منجر شود
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کنار ایجاد رشد اقتصادی، به دو صورت منجر به افزایش درآمدهای میزبان نیز 
می گردد؛ چراکه دولت میزبان به طور مستقیم از سرمایه گذاری خارجی مالیات اخذ می کند و به صورت غیر مستقیم 

)10 :1999 .Easson( .نیز دستمزد نیروی کار و محصوالت تولیدی مالیات وضع می کند
بر اساس نتایج تحقیقات، ضریب متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک وقفه، بر رشد اقتصادی مثبت و 
معنادار است. بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی حاکی از تأثیر مثبت آن بر رشد 
اساس  بر  فاطمه و شیر مرد، روح اهلل، 1392، 11(  اقتصادی است. )جهانگرد،  و متغیرهای خرد و کالن  اقتصادی 
ایران،  به زیر گروه بخش صنعت  بنگاه های خارجی  اثرات سرریز ورود  بررسی  انجام شده در خصوص  نتایج تحقیق 
سرمایه گذاری خارجی از طریق پیوندهای پیشین موجب افزایش بهره وری بنگاه های داخلی می شود. )مرزبان حسین 

و نجاتی، مهدی، 1391: 203(
به همین خاطر در سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404، مصوب 1396/7/23 هیأت وزیران، نظر به 
اهمیت فناوری نانو در توسعه تولیدات داخلی و رشد اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یکی از نهادهای 

تأثیر گذار در تسهیل سیاست های مالیاتی در توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی قلمداد شده است. 

3- اخذ مالیات از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و چالش مالیات مضاعف: سیاست های نظام مالیاتی 
ایران 

اعمال  تجاري می کنند، در معرض  فعالیت  از یک کشور،  بیش  قلمرو  اشخاص حقیقی و حقوقی که در  عموماً 
مالیات های مضاعف  قرار می گیرند. مالیات بندی مضاعف به اعمال دو مالیات بر اساس یک مأخذ مالیاتی در یک دوره 
مالی گفته می شود. امروزه اعمال مالیات های مضاعف، از آن جهت گسترش  یافته است که اغلب کشورها عالوه بر وضع 
مالیات بر دارایی های داخلی و معامالت اقتصادي در قلمرو خود، بر دارایی های موجود و معامالتی که در کشورهاي 
دیگر صورت می گیرد نیز به میزانی که مالیات دهندگان مقیم آن کشورها را منتفع می کند، مالیات وضع می کنند 
)Vogel. 1986: 4(.به عنوان مثال، شرکت هاي خارجی که در ایران، درآمد دارند، از یک طرف موظف اند مالیات مقرر 
را به دولت ایران بپردازند )رنجبري و بادامچی، 1393: 78( و از طرف دیگر به علت تابعیت کشوري دیگر، باید به 

دولت متبوع خود نیز مالیات بپردازند.
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برای درک موضعی که نظام حقوقی ایران در ارتباط با مبانی اخذ مالیات اتخاذ کرده است باید به ماده 1 قانون 
مالیات های مستقیم که اشخاص مشمول مالیات را برشمرده است، توجه نمود. بند اول ماده چنین مقرر می دارد:

»کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب 
دوم...«؛ و بند 3 مقرر می دارد:

»هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.«
و از همه مهم تر بند 5 این ماده اشعار می دارد: 

»هر شخص غیر ایرانی )اعم از حقیقی و یا حقوقی( نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین 
نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلمیات و کمک های فنی و یا واگذاری 
فیلم های سینمایی )که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیکر عاید آن ها می گردد( از ایران تحصیل می کند.«

با توجه به مفاد این بندها می توان پی برد که نظام حقوقی ایران اصل اخذ مالیات مبتنی بر درآمد را به طور کامل 
اعمال می کند. در واقع هر درآمدی که در ایران یا از ایران تحصیل شود، مشمول مالیات است.  از سوی دیگر بند 2 

این ماده چنین مقرر می دارد:
»هر شخص حقیقی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و بر 
طبق بند 4 این ماده نیز »هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل 

می نماید« مشمول مالیات ایران می باشد.«
با توجه به بندهای مطرح شده در باال می توان نتیجه گرفت که نظام حقوقی ایران اصل اخذ مالیات بر مبنای 
اقامتگاه را نیز تا حدود زیادی اعمال می کند؛ اما تنها استثنایی که در این ارتباط به چشم می خورد در مورد اشخاص 
حقیقی بیگانه ای است که در ایران زندگی می کنند و مقیم ایران هستند. به این معنا که هرگاه بیگانه ای در ایران 
زندگی کند و از کشورهای دیگر به هر دلیل درآمدی کسب کند، نسبت به درآمد دریافتی از کشورهای دیگر، مشمول 
مالیات قرار نمی گیرد. در صورتی که در بعضی کشورها بیگانگان مقیم، مشمول پرداخت مالیات بر درآمدی هستند 
که در ان کشور و سایر کشورها به دست می آورند. به عنوان مثال در کشورهای مهاجرپذیری مثل امریکا و انگلیس 
و آلمان تعداد زیادی از افراد بیگانه اقامت دائم دارند و از ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی آن 
کشورها به طور موثری استفاده می کنند؛ لذا قوانین مالیاتی این کشورها درآمدی را که این افراد از کشور محل تابعیت 

خود یا سایر کشورها به دست می آورند مشمول مالیات دانسته اند. )بابا خانی، محسن، 1373: 33(
سیاست هاي مالیاتي کشور که به طور حتم بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجي در داخل کشور مؤثر هستند 
از جمله؛ عدم کارایي قانون مالیات هاي مستقیم سال 1366 در رابطه با تشویق و جهت دهی به سرمایه هاي داخلي 
و خارجي به بخش تولید از آنجا ناشي مي شد که این قانون فقط با هدف افزایش درآمدهاي مالیاتي تهیه و تنظیم 
و تصویب شده بود. گرچه در بخشي از آن معافیت هایي براي واحدهاي تولیدي پیش بیني شده بود؛ لیکن شرایط 
برخورداري از معافیت ها و مکانیزم هاي پیش بیني شده تا حد زیادي به شکل پیچیده ای طراحي شده بود و عماًل امکان 
استفاده از معافیت غیرممکن مي شد؛ لذا قانون مالیات هاي مستقیم در سال 1381 و 1394  اصالح شد و شرایط 
واقع بینانه تری را براي سرمایه گذاری مهیا نمود. در اصالحیه اخیر سعي بر آن بوده است که مالیات ها نه تنها کمترین 
اثر منفي بر انتظارات سرمایه گذاران از سودآوري سرمایه گذاری آن ها داشته باشد، بلکه سرمایه گذاری در امور تولیدي 

از انگیزه های مالیاتي مؤثري برخوردار گردد.  )امام، 1373: 257 به نقل از: رستمی و اسدزاده، 1395: 154(

4- سنجش تأثیر موافقت نامه های مالیاتی دوجانبه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه 
نانو

برخی حقوقدانان معتقدند که زمان حاضر را باید عصر معاهدات بنامیم؛ چراکه این توافقات مکتوب دو یا چند جانبه 
 .Linderfalk( .به طرز فزاینده ای به منظور ایجاد معیارهای حقوقی بین المللی جدید میان کشورها رواج یافته اند
2007: 67( علی الخصوص در طول دهه گذشته کشورها به منظور تسهیل جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی رو 
به انعقاد معاهدات دوجانبه تشویق سرمایه گذاری و معاهدات دوجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف آورده اند. تا بدین 
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ترتیب به سرمایه گذاران خارجی اطمینان دهند که نخست، منافع مالی ایشان تحت حمایت موازین حقوق بین الملل 
حفظ خواهند شد و دوم اینکه احتمال اعمال مالیات های مضاعف بر سود مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی 

به حداقل خواهد رسید.
در حال حاضر شبکه گسترده ای از معاهدات دوجانبه مالیاتی در سراسر جهان موجود است که بخش مهمی از 
منابع حقوق بین الملل را تشکیل داده اند.  این معاهدات همگی بر مبنای دو معاهده نمونه سازمان همکاری اقتصادی 
و توسعه  و سازمان ملل متحد  تدوین شده اند که خود آن ها نیز به نوبه خود ریشه در نمونه های معرفی شده توسط 
جامعه ملل  در خالل سالهای 1927 الی 1946 دارند و گفته می شود حدود 75 درصد از مفاد این معاهدات کامال 
یکسان اند.  )Sauvant and Sachs. 2009: 78(به همین جهت برخی صاحب نظران حقوق مالیاتی معتقدند درج 
قواعدی مشابه در این معاهدات حکایت از آن دارد که باید مفاد این معاهدات را به عنوان عرف پذیرفته شده بین المللی 

در غیاب یک معاهده الزام آور بدانیم.  )Yonah. 2007: 54، به نقل از نوربخش، 1395: 106(

4-1- ساختار و اهداف انعقاد موافقت نامه های دوجانبه مالیاتی
موافقت نامه های مالیاتی دوجانبه معموالً بر اساس دو الگوی ارائه شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
با کمی نوسان  الگوی سازمان ملل طراحی می شوند و ساختار و حتی شماره گذاری مربوط به مواد آن ها تقریبا  یا 
در تمامی موافقت نامه های مالیاتی مشاهده می شود. از آنجا که الگوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیشترین 
تأثیرگذاری را بر انعقاد این موافقت نامه ها گذارده است و ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر الگوی کار خود 
را به طور عمده همین کنوانسیون قرار داده است، )عرب مازار، علی اکبر، 1385( در بررسی ساختار موافقت نامه های 

مالیاتی، کنوانسیون مذکور مالک عمل قرار می گیرد.
در این معاهدات ابتدا دامنه شمول موافقت نامه توصیف می شود. )فصل یک( و سپس اصطالحات ضروری تعریف 
می گردد )فصل دوم(. بخش اصلی متشکل است از فصل های سوم تا پنجم که به حل وفصل حدود حقوق هر یک از 
دو دولت متعاهد در اخذ مالیات از درآمد )فصل سوم( و اخذ مالیات از سرمایه )فصل چهارم( و آیین حذف مالیات 
مضاعف حقوقی در سطح بین المللی اختصاص دارد. در فصل ششم نوبت می رسد به مقررات ویژه  )شامل عدم تبعیض 
، آیین توافق دوجانبه ، تبادل اطالعات ، مساعدت در وصول مالیات ، اعضای هیئت های نمایندگی و مناصب کنسولی  
و گسترش قلمرو ( و در فصل هفتم مقررات پایانی  یعنی نحوه الزم االجرا شدن  و فسخ  می آید. )جانفدا، 1392: 110(
اشخاص مشمول معاهده بر طبق ماده یک اشخاصی است که مقیم یکی از دولت های متعاهد یا هردوی آن ها 
باشند و سپس در ماده 2 تأکید می گردد که این معاهده تنها ناظر به مالیات بر درآمد و سرمایه است و به این ترتیب 
قرار  موافقت نامه  شمول  تحت  که  مالیات هایی  تعریف  می گردد.  تعیین  آن  اول  فصل  در  موافقت نامه  شمول  دامنه 

می گیرند، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حدود همکاری های مالیاتی بین دو کشور متعاهد را تعیین می کنند.
اما از حیث حذف مالیات مضاعف موافقت نامه دو مقوله از قواعد را پایه ریزی می کند. ابتدا در مواد 6 تا 21، با توجه 
به طبقات مختلف درآمد، حقوق مالیاتی دولت منبع )یا دولت محل وقوع( و دولت محل اقامت تعیین می گردد و در 
ماده 22 همین کار در مورد سرمایه صورت می گیرد.  در مورد برخی اقالم درآمد و سرمایه، حق انحصاری اخذ مالیات 
صرفاً به یکی از دولت های متعاهد اعطا می گردد و دولت متعاهد دیگر از اخذ هرگونه مالیات نسبت به این فقره ها منع 
شده است و لذا در این مورد از اخذ مالیات مضاعف اجتناب حاصل می شود. به عنوان قاعده کلی، این حق انحصاری 
در اخذ مالیات به دولت محل اقامت منتقل می گردد، اما موارد بسیار محدودتری نیز وجود دارد که حق انحصاری اخذ 
مالیات به دولت منبع اعطا می شود. )مانند بند یک ماده 19( در مورد سایر فقره های درآمد و سرمایه، حق اخذ مالیات 
انحصاری نیست. تا جایی که به دو طبقه سود سهام و بهره مربوط می شود، به رغم برخورداری هردو دولت از حق اخذ 

مالیات، میزان مالیات اعمالی در دو دولت منبع محدود است.
در مقوله دوم تا حدودی که این مقررات حق کامل یا محدود اخذ مالیات را به دولت منبع یا دولت محل وقوع 
مال می دهد، دولت محل اقامت باید برای اجتناب از مالیات مضاعف، استخالص الزم را اعطا کند. دولت های متعاهد 

در این راستا بر اساس ماده 23 حق انتخاب میان دو روش معافیت یا روش اعتباری را خواهند داشت.
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سؤالی که ممکن است پیش بیاید این است که هنگامی که اغلب کشورها با استفاده از روش-های یکجانبه مبادرت 
به حذف مالیات مضاعف می نمایند، چه نیازی به انعقاد این موافقت نامه ها وجود دارد و صرف هزینه و زمان برای انعقاد 
آن ها چگونه توجیه پذیر است؛ مخصوصا با عنایت به اینکه معاهدات نیز، همان روش های اعتبار و معافیت که توسط 

کشورها نیز به طور یک-جانبه استفاده می شود، برای حذف مالیات مضاعف به کار می گیرند.
به طورکلی حمایت از مؤدیان مالیاتی در برابر تحمیل مالیات مضاعف با هدف افزایش جریان تجارت و سرمایه گذاری 
بین المللی و انتقال فناوری به عنوان اهداف کلی این معاهدات برشمرده می شود. همچنین این معاهدات از بعضی 
انواع تبعیض مانند تبعیض بین سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی جلوگیری نموده و یک چارچوب حقوقی 
و مالیاتی منطقی را فراهم می آورد که فعالیت های فراملی می توانند با اطمینان خاطر در آن چارچوب صورت گیرند. 
به عالوه این معاهدات سعی می کنند تا همکاری بین مقامات مالیاتی و تبادل اطالعات بین آن ها و همکاری در اخذ 
مالیات را ارتقا بخشیده تا از فرار مالیاتی مؤدیان جلوگیری شود.) Economic & Social Affairs. 2011: 7، به 

نقل از جانفدا، 1392: 117(

4-2- آثار موافقت نامه های دوجانبه مالیاتی بر توسعه سرمایه گذاری خارجی در حوزه نانو
هم اکنون سؤال مهم تری که مطرح می شود این است که این معاهدات مالیاتی چه تأثیری بر سرمایه گذاری خارجی 
خواهند داشت و همچنان که در بسیاری از موارد گفته می شود آیا این معاهدات در مجموع در ارتقای سرمایه گذاری 
خارجی موثر بوده اند و آیا می توان آنها را به نوعی یک مشوق کارآمد در افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی دانست؟ 
سؤالی که ایجاد می شود این است که با توجه به استفاده اغلب کشورها از روش های یک جانبه حذف مالیات مضاعف، 
چه نیازی به انعقاد این موافقت نامه ها با عنایت به اینکه معاهدات دوجانبه نیز از همان روش اعتبار و معافیت استفاده 
می کنند، وجود دارد؟ حقوقدانان سؤال مهمی که در این مورد مطرح می کنند این است که آیا توسعه سرمایه گذاری 
 :2009 ,Blonigen and Davis( خارجی، در حقیقت و در عمل نتیجه اولیه ایجاد این معاهدات است یا خیر؟

)461
منتفع  خارجی،  سرمایه گذاری  بر  آن  آثار  از  مالیاتی  معاهده  در  درگیر  کشور  دو  هر  که  می شود  گفته  معموالً 
ایجاد  با  بود  است که ممکن  مالیاتی  درآمدهای  از  بیش  تجارت،  آزاد  از جریان  دو کشور  انتفاع هر  زیرا  می شوند؛ 
محدودیت در تجارت آزاد به دست آورند و لذا این امر چشم پوشی از برخی درآمدهای مالیاتی برای دستیابی به منافع 
چند برابر ناشی از سرمایه گذاری فراملی را توجیه می کند. این ایده مبتنی بر این فرض است که در صورت عدم وجود 

معاهدات مالیاتی، معضل مالیات مضاعف اجتناب ناپذیر است. )جانفدا، 1392: 146(
در مقدمه الگوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آمده است که هدف اصلی الگوی موافقت نامه، فراهم آوردن 
زمینه برای پرهیز از مالیات مضاعف بوده و این موافقت نامه ابزاری برای حل وفصل رایج ترین مشکالت موجود در اخذ 
مالیات مضاعف حقوقی بین المللی بر مبنای یکپارچگی است؛ بنابراین معاهدات از آثار زیان بار مالیات مضاعف بر مبادله 
آزادانه کاال وخدمات و انتقال سرمایه و فناوری می کاهد و نتیجتاً هنگامی که این موانع مالیاتی از سر راه سرمایه گذاری 

)461 :2009 ,Blonigen and Davies( .برداشته می شود، انتظار می رود سرمایه گذاری افزایش یابد
با  درحال توسعه  کشورهای  مالیاتی  موافقت نامه های  که  می دهد  نشان  نیز  آماری  و  اقتصادی  مطالعات  بعضی 
کشورهای توسعه یافته باعث افزایش جریان سرمایه گذاری به کشورهای درحال توسعه می شود. در مطالعه ای که در 
مورد قراردادهای مالیاتی کشورهای درحال توسعه با آمریکا صورت گرفته است، نتایج حاکی از افزایش سرمایه گذاری 
 :2007 .Neumayer( .است )با درآمد متوسط( در آن کشورها مخصوصاً کشورهای درحال توسعه نه چندان فقیر 

)1511
معاهدات  وجود  عدم  در صورت  زیرا  است؛  اشتباه  اساساً  فرض  این  که  دارند  اعتقاد  از صاحب نظران  برخی  اما 
مالیاتی، کشورها به تنهایی و حتی بدون همکاری سایر کشورها انگیزه الزم برای حذف مالیات مضاعف را دارند. به 
عقیده این عده، در صورتی که هر کشور سیاستی یک جانبه برای پرهیز از اخذ مالیات مضاعف را اعمال کند، توازنی 
منطقی میان سیاست های کشور منبع درآمد و محل اقامت ایجاد خواهد شد و معضل مالیات مضاعف به طور یک جانبه 
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حل می گردد. به این ترتیب به هیچ وجه نمی توان با قطعیت گفت که در جهانی که معاهدات مربوط به مالیات مضاعف 
وجود ندارند، حجم سرمایه گذاری فراملی نسبت به زمانی که این معاهدات وجود دارند، کمتر است. اگر این عقیده 
را بپذیریم، بایستی علت دیگری غیر از هدف حذف مالیات مضاف را برای این معاهدات بپذیریم. بدین سان معتقدند 
 .Dagan(  .که این معاهدات بیش از همه برای تخصیص و تقسیم مالیات بین خزانه کشورها به وجود آمده است

)8-7 :2000
مهم ترین نتیجه ای که می توان گرفت این است که در اهمیت این معاهدات در افزایش سرمایه گذاری مستقیم 
استفاده کرد،  از آن ها  بتوان در همه شرایط  راه حل همیشگی که  این معاهدات یک  نمود.  مبالغه  نبایست  خارجی 
نمی باشند؛ بلکه در عین حال می توانند برای بعضی کشورها سودمند باشند، ممکن است تنها هزینه های بعضی دیگر 
را افزایش دهند. کشورها به هرحال از مزایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری این موافقت نامه ها منتفع می شوند؛ 
اما هزینه هایی که برای دستیابی به این منافع متحمل می شوند متفاوت است. معموالً کشورهای درحال توسعه ناگزیر 

)52 :2000 .Dagan( .از اعطای امتیازات بیشتر و تحمل هزینه های بیشتر هستند
دولت ها در وضع مقررات یک جانبه انگیزه زیادی دارند؛ این کار باعث رضایت خاطر مؤدیان و رونق تجارت و 
سرمایه گذاری می شود و اساساً وضع چنین مقرراتی با مخالفت هیچ کس روبرو نمی شود. بلکه احیاناً حتی از سوی 
گروه های ذی نفوذ به شدت حمایت می شود؛ اما این اقدام خیرخواهانه مانع ادعاهای گاه مزاحم دولت ها در اعمال 
صالحیت مالیاتی نمی شود که تداوم آن مانع بزرگی در راه رشد تجارت بین المللی ایجاد می کند. یکی از مهم ترین 
کارکردهای موافقت نامه های مالیاتی محدود کردن این ادعاهای مالیاتی است. کشور اقامتگاه سعی می کند با انعقاد 
معاهده از بار مالیاتی سرمایه گذاران خود در خارج از کشور بکاهد یا خود را در عواید مالیاتی دولت منبع سهیم سازد. 

)7 :2008 .Rixen(
از مهم ترین فواید این موافقت نامه ها، یقین و قطعیت حقوقی است که به سرمایه گذار در مورد جایگاه مالیاتی اش 
اعطا می شود. حق نامحدود کشورها در مورد تشخیص و تحمیل مالیات، در چارچوب این مقررات محدود می شود. آثار 
 .UNCTAD( .این قطعیت و شفافیت حقوقی در اعمال حق اخذ مالیات در کشور منبع درآمد به مراتب بیشتر است
2008: 73( لذا الزم است در هر مورد خاص، دولت ها با توجه به شرایط اقتصادی خود، حجم مبادالت بین دو کشور، 
روابط سیاسی دو کشور و میزان نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی در مورد کارایی یا عدم کارایی انعقاد معاهدات 

)11 :2009 .Barthel, et al( .در رونق سرمایه گذاری خارجی تصمیم گیری کنند
در حوزه فناوری نانو که هنوز ظرفیت های بالقوه ای برای کسب سود از طریق تجاری سازی محصوالت آن وجود 
دارد، ریسک های سرمایه گذاری داخلی، جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این حوزه را می طلبد. 
براساس مطالعه ای که به روش دلفی انجام شده است، ضعف در مبادالت بین المللی فناوري )به ویژه انتقال فناوری(، 
نگاه زودبازده مجریان طرح ها و نبود سرمایه گذاري بلندمدت، ضعف بازار محصوالت نانو در کشور و تقاضاي کم، ضعف 
نانو، انتخاب ناصحیح شیوه-هاي همکاري در توسعه پروژه  فضاي کسب وکار کشور براي توسعه بنگاه هاي نوظهور 
)فروش لیسانس به جاي تولید، همکاري در تولید مشترک و ...( و ضعف در اداره بنگاه ها به دست متخصصان فنی 
نانو در این طرح ها به عنوان ریسک های سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو تعیین شده اند.  لذا، جذب سرمایه گذاری 
خارجی می تواند تأثیر اساسی در رونق کسب و کار داخلی در حوزه نانو و توسعه تجاری سازی محصوالت نانومقیاس 
از طریق جذب سرمایه مالی و نیروی متخصص داشته باشد. مطابق با گزارش بانک جهانی در سال 2017، ایران در 
سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در رتبه 53 ام دنیا قرار داشت.  بررسی میزان سرمایه گذاری دولتی در بخش 
دولتی نیز نشان از وضعیت نامناسب ایران نسبت به کشورهای دیگر دارد. نمودار زیر سرمایه گذاری دولتی در حوزه 

فناوری نانو بین سال های 2006 تا 2010 نشان می دهد.
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بر این اساس، می توان گفت به طور کلی موافقت نامه های مالیاتی دوجانبه مزایای زیر را در حوزه فناوری نانو به 
همراه خواهد داشت:

از بین بردن مالیات مضاعف به منظور تشویق مراودات تجاری بین المللی  *
افزایش همکاری میان مراجع اداری و مالیاتی دو طرف به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی  *

اطمینان بخشی به سرمایه گذاران و تجار بین المللی نسبت به نظام مالیاتی موجود  *
از بین بردن تبعیض مالیاتی  *

توسعه بنگاه ها و شرکت های تجاری داخلی  *
تأسیس و تقویت شرکت های تجاری نوپا با همکاری سرمایه گذاران خارجی  *

تسهیم عواید مالیاتی میان دول متعاهد.   *

5- نتیجه گیری
تشکیل  کنار  در  ملی  مرزهای  از  اقتصادی  فعالیت های  عبور  و  خارجی  سرمایه گذاری های  حجم  گسترش  با 
مناطق آزاد اقتصادی، بر اهمیت و نقش ساختار نظام مالیاتی کشورها مخصوصاً کشور سرمایه پذیر افزوده شده است. 
سرمایه گذاران قبل از اقدام به سرمایه گذاری با دقت در مورد ساختارهای نظام مالیاتی کشور میزبان، انواع مالیات های 
تحمیلی در آن کشور و مشوق های متنوع مالیاتی به تحقیق و ارزیابی می پردازند. یکی از مسائل مهمی که در هنگام 
بحث راجع به سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطرح می شود، موضوع مالیات مضاعف است. امری که در اغلب موارد 
در  از این رو، بسیاری از کشورها خصوصاً  به مانعی در گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی تبدیل شده است. 
جهان درحال توسعه به انعقاد موافقت نامه های مالیاتی دو جانبه در اجتناب از اخذ مالیات مضاعف روی آورده اند. با این 
حال در اهمیت تأثیر این معاهدات در جذب سرمایه گذاری خارجی میان محققان حوزه حقوق مالیاتی اختالف نظر 
وجود دارد. هدف اصلی موافقت نامه های دوجانبه مالیاتی همانطور که در مقدمه الگوی موافقت نامه سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی آمده است- اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و مسائل و اختالفات مربوط به آن است. در حالی که 

نمودار 2. وضعیت سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو بین سال های 2006-2010

منبع: ماهنامه فناوری نانو، 1392: 29
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مخالفان انعقاد این نوع معاهدات اعتقاد دارند که این هدف از طریق قوانین حقوقی یک جانبه دولت ها نیز قابل رفع 
است و نیازی به تحمل هزینه های هنگفت انعقاد این معاهدات وجود ندارد. با این حال به نظر می رسد در حوزه ای نو 
و ریسک پذیر همانند فناوری نانو که برای توسعه تجاری سازی محصوالتش نیاز به سرمایه گذاری دارد )بخصوص در 
کشورهای درحال توسعه مثل ایران که علی رغم پیشرفت چشمگیر سال های اخیر به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی با 
مانع عدم سرمایه کافی مواجه شده اند(، قطعیت و اطمینان حقوقی حاصل از انعقاد این معاهدات در سرمایه گذاران و 
شرکت-های نوپا، می تواند انگیزه و مشوق خوبی برای گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این حوزه باشد. لذا 
می توان گفت که شرایط اقتصادی هر کشور، حجم مبادالت بین دو کشور، روابط سیاسی دو کشور و میزان نیاز کشور 
به سرمایه گذاری خارجی می تواند معیار مناسبی در مورد کارایی یا عدم کارایی انعقاد معاهدات مالیاتی دوجانبه باشد.
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چکیده
این تحقیق با هدف شناخت رابطه شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی شهر کرمان انجام شده 
است. روش تحقیق توصیفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر 
کرمان به تعداد 806 نفر مي باشد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 261 نفربود که به روش نمونه گیری 
تصادفی ساده انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از 2 پرسشنامه شامل شفافیت نقش بهشتی فر )1392(  با 
روایی 0/95 و پایایی 0/71 ، انضباط کاری نعیمی )1394( با روایی 0/87 و پایایی 0/83 استفاده شده است. تجزیه 
و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 انجام گرفته و از آماره هاي توصیفي و استنباطي مانند میانگین، انحراف معیار، 
بین  داد  نشان  تحقیق  نتایج  است.  شده  استفاده  متغیره  چند  رگرسیون  و  اسپیرمن  و  پیرسون  همبستگي  ضریب 
شفافیت نقش و مولفه های آن )انتظار خود از نقش، انتظارات دیگران از نقش و نحوه ادراک دیگران( با انضباط کاری 
کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. مهمترین پیش بینی کننده های انضباط کاری کارکنان، انتظارات 

دیگران از نقش  می باشد.

واژه هاي کلیدي:  شفافیت نقش، انضباط کاری، کارکنان اداره امور مالیاتی شهر کرمان  

رابطه شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان
 اداره امور مالیاتی شهر کرمان

  آیدا کرباسی زاده رنجبر1

a.karbasi20@gmail.com- 09133999927 )1
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1-مقدمه
هر سازمانی دارای آیین نامه انضباطی است که در آن رفتار های مطلوب برای نظم دادن به رفتار کارکنان آن 
تعریف شده است. ولی در عمل این رفتار ها در میان همه کارکنان به صورت نهادینه در نیامده است. بعضی سازمان 
ها مورد بررسی در خصوص رفتار کارکنان دچار یک دوگانگی هستند؛ هر چند انضباط و نظم را باید بخشي از سرشت 
و نهاد ذاتي انسان در قالب هدیه اي الهي دانست، ولی بالفعل شدن آن نیازمند تربیت و تعلیم خاصي است که  در 
نتیجة آن به سهولت آثار رفتاري آن مشاهده می شود. این پدیده در سازمان آموزش و پرورش از دو جنبة تبعیت 
از قوانین و دارا بودن رسالت یاددهی انضباط اجتماعي، ویژگي خاصي دارد. گوناگوني منابع انساني ورودي به این 
سازمان و همچنین به کارگیري هاي مختلف با ضریب حساسیت هاي بسیار متفاوت، شکل گیري رفتار مناسبي مي 
طلبد که تحقق بخش چشم گیری از آن، برعهدة واحدهاي آموزشي، به ویژه در مراکز آموزش عالی و تربیت معلم 

قرار دارد )سعادت، 1382: 306(.
در دانش مدیریت منابع انساني، واژگان نظم و انضباط کارکنان به جاي هم به کاربرده شده و یکي از مقوالت 
اصلي مورد بحث در مدیریت روابط و عملکرد کارکنان مي باشند آن چنان که فایول در اصول چهارده گانه بیان کرده 
است؛ انضباط به معناي اطاعت و تعهد ناشي از توافق کتبي، شفاهي و روان شناختي مدیر در نقش رهبر با کارکنان و 
نظم به معناي اینکه هرکس و هرچیز در سازمان، جایي داشته و در جاي مناسب خود قرار گیرد، مي باشد )رضائیان، 

.)46 :1388
اگر میزان انضباط در سازمان محدود باشد، روحیة تعهد و وفاداري نیز ضعیف است و ضوابط سازمان نیز روز به 
روز سیر قهقرایي خواهد پیمود )جانوني، 1386 : 200 (. انضباط با حفظ عملکرد اثربخش و حفظ روحیه و نشاط 
کارکنان، حیثیت و اعتبار سازماني را بهبود مي بخشد و با تأکید بر کشف حقیقت و مبتني بر چهارچوب محکمي که 
به نیازهاي جامعه، سازمان و کارکنان احترام مي گذارد، در پی برقراری نظم دروني و اجراي تعهد افراد است. تأکید 
اساسي بر عملکرد مطلوب به واسطة برنامه اعطاي پاداش، بر انضباط مثبت دروني تأثیر دارد، زیرا اغلب مدیران وقت، 
توجه نامتناسبي صرف عده ای اندک از کارکنان مسئله ساز      مي کنند و توجه و وقت ناچیزي به کارکنان موفق 

اختصاص مي دهند )فیلد و ملوني، 1999 به نقل از طهرانی، 1384 : 68 (.
می توان گفت علل عمدة بی انضباطی سه دسته می باشند:

1- علل روانی: بعضی از تمایالت و نیازهایی که برآورده نشدن آنها سبب بی انضباطی می شود، از این قرارند: میل 
به آزادی، میل به بازی و حرکت، میل به خودنمایی و اظهار وجود، نفهمیدن مطالب اجتماعی.

2- علل جسمانی: گاهی بی انضباطی ها و مراعات نکردن مقررات، ناشی از ضعف و ناتوانی جسمی در افراد می 
شود، )مانند ضعف و ناتوانی، نقص و عیب جسمانی و جز آن(.

3 -علل اجتماعی: گروه دیگری از علل بی انضباطی جنبة اجتماعی دارند که از آن جمله، عبارت اند از: دارا بودن 
رفتار، معلومات و جهان بینی متفاوت نزد افراد تحت امر، بروز اختالفات خانوادگی، وضع اقتصادی. بنابراین یکی از 
تاثیر می پذیرد  از دینداری وی  افراد می باشد که  از جهانبینی  اداری نشآت گرفته  انضباتی  عوامل اصلی بروز بی 

)کاظمی، 1388: 135(
توان گفت از عوامل موثر بر  انضباط کاری کارکنان، شفافیت نقش آنها می باشد. نقش به رفتاری اطالق     می 
شود که دیگران از فردی که در پایگاه معینی قرار گرفته و یا احراز کرده است انتظار دارند و نقش های مناسب به 
صورت بخشی از فرایند اجتماعی شدن و جامعه پذیری به فرد آموخته می شود و فرد آنها را     می پذیرد. نقش 
جنبه پویای یک منصب، مقام و پایگاه موجود در یک نهاد است. نقش ها بر حسب حقوق هنجاری و وظایف معین و 
محدودی که دارند، در یک نهاد در شرایط معینی انجام می شوند. شفافیت نقش به باورهای افراد در باره انتظارات 
و رفتارهای مرتبط با نقش های شغلی شان اشاره دارد)کان  و دیگران،55:2000(. شفافیت نقش می تواند به عنوان 
عدم ابهام نقش و تعارض نقش نیز تعریف شود. تعارض نقش به عنوان وضعیتی که نقش های داده شده به فرد در 
تضاد هستند، و ابهام نقش، به فقدان شفافیت نقش اشاره دارد. شفافیت نقش می تواند انجام بهتر کار و وظایفی که 
بر عهده کارکنان سازمان گذاشته شده است را در برداشته باشد و دید کلی و نگرش فرد را نسبت به وظایف و شغل 
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خود تغییر خواهد داد و در راستای تحقق اهداف سازمانی اهداف فردی نیز محقق می شود )حاجیان، 1395: 94(.
شفافیت نقش که به معناي بیان صریح و مشخص انتظارات تعریف مي شود، مي تواند احساس رضایت از انجام 
کار، حس مفید بودن براي شاغل، احساس دلگرمي و میل به ماندن را ایجاد نماید. تئوری شفافیت نقش بر بیان صریح 
و مشخص انتظارات داللت دارد و می تواند حس مفید بودن برای شاغل، احساس دلگرم و میل به ماندن در سازمان 

را در فرد ایجاد کند )رجایی پور و بهرامی، 1387: 32(.
اما کارکنانی که از انتظارات و نقش خود آگاه نیستند، عملکرد ضعیفی خواهند داشت. این عدم آگاهی از نقش می 
تواند ناشی از عدم ارائه اطالعات دقیق و به هنگام از سوی سرپرست،  اختالف بین انتظارات واقعی و انتظارات ادراک 
شده فرد،  ابهام در درک نقش و ....باشد. همچنین عدم شفافیت یا وضوح نقش   مي تواند عدم رضایت ناشي از انجام 

کار را به دنبال داشته باشد و حس ناکارآمدی را براي فرد ایجاد      می کند )کلین ، 2006: 28( .
بر این اساس این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال است که:  آیا بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان 

اداره امور مالیاتی شهر کرمان رابطه وجود دارد؟

فرضیات تحقیق:
2-8-1- فرضیه اصلی

 بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.
2-8-2- فرضیه های فرعی

1.  بین  انتظار خود از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.
بین  انتظارات دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.  .2

بین  نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی شهر کرمان رابطه وجود دارد.  .3

پیشینه تحقیق
2-4-1-  تحقیقات انجام شده در داخل کشور

حاجیان و دیگران )1395( در پژوهش خود با عنوان » رابطه بین شفافیت نقش با سازگاری شغلی«  242 نفر 
از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری 
دانشکده ها انتخاب شدند. یافته ها نشان داد هر یک از متغیرهای محیط شغلی، شخصیت و ارزش ها و نیازها به 
و  نیازها  و  ها  ارزش  شغلی، شخصیت،  محیط  متغیرهای  همچنین  داشت.  قرار  هدف  شفافیت  تأثیر  تحت  تنهایی 
رضایتمندی نیز به تنهایی تحت تأثیر شفافیت فرایند بود. بنابراین اگر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شفافیت الزم 
در روند منطقی تقسیم وقت کاری، برنامه ریزی کارها، برنامه ریزی در کارها، ارزشیابی عملکرد، کیفیت انجام وظایف، 
دسترسی به بازار و وسایل انجام وظایف، دستیابی به اطالعات جدید و مقررات مربوط به مسائل ایمنی وجود داشته 
باشد، می توان انتظار داشت که افراد شغل خود را بهتر بپذیرند و سازگاری باالتری را در محیط کار از خود نشان دهند.

فیاضی )1395(، تحقیقی تحت عنوان تاثیر شفافیت نقش بر ماندگاری  و انضباط کاری کارکنان شعب بانک ملی 
انجام گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و همبستگی )علی( میباشد، که در 
دسته مطالعات کاربردی بوده و بصورت -پیمایشی انجام گرفته است. تحلیل دادهها با آزمون کلموگروف اسمیرنوف 
-نشان دهنده عدم وجود توزیع نرمال برای متغیرهای مورد بررسی بود، پس از آن آزمون همبستگی اسپیرمن نشان 
داد که بین متغیرهای مورد بررسی در فرضیات تحقیق رابطه معنادار وجود دارد. با استفاده از آزمون رگرسیون خطی 
و تحلیل مسیر به تحلیل اثرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته پژوهش پرداخته شد.همچنین نتایج تحقیق 
نشان داد که بین شفافیت نقش و مولفه های آن با ماندگاری و انضباط کاری کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری 
وجود دارد. به طوری که مولفه های شفافیت نقش 18 درصد تغییرات میزان انضباط کاری کارکنان را تبیین می کند. 
قیصری و دیگران )1394(، تحقیقی تحت عنوان تاثیر شفافیت نقش بر اخالقیات  و پاسخگویی کارکنان انجام 
گرفت. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی در فرضیات تحقیق رابطه معنادار وجود 
دارد. با استفاده از آزمون رگرسیون خطی و تحلیل مسیر به تحلیل اثرات متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته 
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پژوهش پرداخته شد.همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین شفافیت نقش و مولفه های آن با اخالقیات و پاسخگویی 
کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد

قلی پور )1394(  مطالعه ای به منظور تعیین رابطه ی بین شفافیت نقش و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه های 
دولتی شهر اصفهان اناجم داد. بر اساس یافته های مطالعه، همبستگی مثبت و معناداری بین شفافیت نقش و رضایت 
داشت.  وجود  اصفهان  پزشکی  علوم  و  اصفهان،  صنعتی  اصفهان،  های  دانشگاه  کتابخانه های  در  کتابداران  شغلی 
همچنین بین شفافیت نقش کتابداران و مولفه های رضایت شغلی از جمله: ارتباطات، حقوق و دستمزد، سرپرستی و 
شرایط کاری  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین شفافیت نقش کتابداران و سایر مولفه های رضایت شغلی 

رابطه معناداری وجود ندارد.
روانشناختی  توانمندی  و  بین شفافیت نقش  رابطه  با عنوان »  و دیگران )1392( در پژوهش خود  زاده  حسن 
کارکنان شرکت گاز استان گلستان است. روش پژوهش توصیفي- همبستگي و جامعه آماري پژوهش شامل کلیه 
کارکنان شرکت گاز استان گلستان در سال 1387بود که تعداد آنها185 نفر است. حجم نمونه پژوهش 128 نفر بود 
که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین شفافیت هدف 
و شفافیت فرآیند با احساس شایستگي، بین شفافیت فرآیند با احساس تأثیر، بین شفافیت هدف و شفافیت فرآیند با 

احساس استقالل )خودمختاري(  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
 قربانی و همکاران )1391( در مطالعه تجربی خود در مورد ارتباط بین شفافیت نقش و تعهد شغلي مسئولین 
گروه شعب بانک کشاورزي تهران، به این نتیجه رسیدند که  بین شفافیت نقش و تعهد شغلي مسئولین گروه بانک 

کشاورزي تهران ارتباط معنا داري وجود دارد.
با عنوان »رابطه شفافیت نقش و تعهد شغلی کارکنان دانشکده  رجایی پور و بهرامی)1387( در پژوهش خود 
های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان« برای انجام این مطالعه توصیفی- تحلیلی 144 نفر با استفاده از روش طبقه ای 
تصادفی از بین کلیه کارکنان دانشکده های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)401 نفر( انتخاب شدند. بر اساس 
یافته های پژوهش میانگین نمرات حاصل از پرسشنامه شفافیت نقش و تعهد شغلی باالتر از حد متوسط بود. میزان 
شفافیت نقش و تعهد شغلی کارکنان باالتر از حد متوسط و رابطه بین آن دو نیز معنی دار و مثبت بود. بین شفافیت 
نقش با کلیه ابعاد چهارگانه تعهد شغلی) وابستگی حرفه ای، وابستگی سازمانی، پایبندی به ارزش های کار و مشارکت 

شغلی( ارتباط معنی دار و مثبت مشاهده شد.
نامطلوب  که،  دارد  می  بیان  کارکنان  انضباطی  مبانی  تقویت  در  فرماندهان  نقش  بررسی  در   )1384( طهرانی 
بودن سطح انضباط کارکنان کالنتری های تهران بزرگ را فرماندهان و مدیران ناجا، در مناسبت های گوناگون و به 
ُصور گوناگون مطرح کرده اند. یکی از مهمترین عوامل موثر در انضباط پذیری کارکنان، فرماندهان و مدیران و رؤسا 
هستند که در مقام ایفای نقشی که در سمت فرمانده و مدیر بر عهدة آنان گذاشته شده است، در انضباط پذیری 
کارکنان تأثیر گذار خواهند بود، از میان سه گروه نقش های ارتباطی، نقش های اطالعاتی و نقش های تصمیم گیری 
مینتزبرگ، نقش های ارتباطی، پس از آن به ترتیب نقش های تصمیم گیری و اطالعاتی، بیشترین تأثیر در انضباط 

پذیری کارکنان دارند.
دادگران)1384( در پژوهش خود با عنوان » انضباط و وجدان کاری در جامعه کارگری ایران« نتایج این پژوهش 
در واحدهای تولیدی مورد بررسی گواهی بر این واقعیت است که با افزایش رضامندی کارگران از شیوه نظارت در 
محیط کاری میزان انضباط و وجدان کاری در میان آنها نیز تا حدی فزونی می یابد. بهره گیری از نظرات و پیشنهادات 
کارگران در تصمیم های مدیریت در محیط های کارگری بر انضباط و وجدان کاری در میان کارگران مؤثر باشد. 
اما نتایج تحقیق نشان می دهد که این عامل تأثیر چندانی بر میزان انضباط و وجدان کارگری نداشته است. اعمال 
سیاست تشویق و تنبیه به عنوان ابزاری در اختیار مدیران و سرپرستان می تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان انضباط 

و وجدان کاری داشته  باشد.
فروتنی و بحرانی)1387( در پژوهش خود با عنوان » انضباط اجتماعی در سازمان: رویکردی پژوهشی« نتایج 
نشان داد برای ایجاد و حاکمیت انضباط اجتماعی نه تنها باید از طریق کار فرهنگی، احترام به قانون و مقررات را به 
عنوان یک ارزش در وجود افراد سازمان به طور اخص و افراد جامعه به طور اعم، درونی و نهادینه ساخت، بلکه الزم 
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است از طریق بررسی، مطالعه و شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر با این پدیده مهم، مدیران را در جهت استقرار و 
حاکمیت انضباط اجتماعی در سازمان یاری کرد. الزمه این امر پرداختن به موضوع از دیدگاه سیستمی است. با بهره 
گیری از نگرش سیستمی می توان عوامل مؤثر و مرتبط با انضباط اجتماعی را شناسایی، عوامل بازدارنده را تضعیف و 
عوامل تسهیل کننده و مشوق را تقویت کرد برای توفیق در این امر مهم ضرورت دارد موضوع از منظری کارشناسانه 

و به صورت علمی بررسی و مطالعه گردد.
دانایی فرد و دیگران)1389( در پژوهش خود با عنوان » بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی« در 
این پژوهش ضمن بررسی ریشه های نظری هر یک از گونه های مذکور در علم االجتماع، گونه ای نو و  مبتنی بر 
دیدگاه اسالمی مفهوم پردازی شده است. راهبرد پژوهش کیفی بوده و بر اساس مطالعات کتابخانه ای ساختار بندی 
شده است که در آن از روش های تحلیلی در طبقه بندی گونه های انضباط کارکنان بهره برداری شده است. نتایج 
نشان داد انضباط تعالی بخش کارکنان بر پیروی بصیرت مندانه و برآورده از اختیار کارکنان از قانون و مقررات منطبق 
با عقل، فطرت و مقتضیات زمانی و مکانی و رهبری بصیر و دلسوز در فضایی برادرانه و محبت آمیز و با تأیید تشویق 

و تنبیه مادی و معنوی در راستای هدف سازمان ارزش های الهی جامعه و غایت نظام هستی معنا پیدا می کند.
لطیفی، )1389( تحقیقی با عنوان »انضباط تعالي بخش کارکنان: رویکردي اسالمي به مفهوم انضباط در سازمان« 
انجام داده است در این تحقیق با رویکردي کیفي و با استفاده از روش گونه شناسي و روش تدبر در آیات قرآن کریم، 
ضمن احصا گونه هاي نظري موجود انضباط کارکنان، گونه اي نو و مبتني بر دیدگاه اسالمي با عنوان انضباط تعالي 
بخش کارکنان، از دل 2150 آیه و 4150 مضمون مرتبط با آن ها، مفهوم پردازي شده است. انضباط تعالي بخش 
کارکنان، در عرض رویکرد سنتي، تدریجي و مثبت به انضباط کارکنان، منبعث از مباني معرفت شناسي و هستي 
شناسي اسالمي و ساخت یافته بر اساس 95 اصل در ابعاد رهبري، ایمان و اخالق، افراد، تربیت، قانون و مقررات، نظام 
تشویق و تنبیه، فرهنگ و جامعه است. انضباط تعالي بخش کارکنان بر مقوالتي همچون فطري بودن تمایل انسان به 
نظم و انضباط، وجود نظم و غایت مداري در عالم هستي و همنوایي نظام هاي قانون گذاري )تشریع( با قانون خلقت 
و فطرت تاکید داشته و رهبري و مدیریت الهي را ضامن ایجاد انضباط در فضایي مبتني بر آموزش و تربیت، محبت و 
برادري در روابط بین افراد، سازمان ها و جامعه مي داند. در نگاه اسالمي دنیا فقط محل حسابرسي و تشویق و تنبیه 
افکار، گفتار و اعمال افراد نیست و همه آن ها به دقت در نظام حسابرسي و معاقبه الهي در جهان آخرت بررسي 

خواهند شد.
رضایی و همکاران )1390( پژوهشی با هدف تعیین رابطه بی نزاکتی در میط کار و قصد ترک شغل با میانجی 
گری عدالت سازمانی انجام داده اند . جامعه آماری آن کارکنان یک کارخانه صنعتی در اصفهان شامل 2759 نفر بودند 
که با استفاده از پرسشنامه عدالت سازمانی )نیهوف و مورمن  ، 1993( و پرسشنامه قصد ترک شغل )کلوی، گاتلیب 
و بارهام 1999( ،به این نتیجه رسیدند که تجربه بی نزاکتی با قصد ترک شغل و عدالت سازمانی و هرسه زیرمقیاس 
آن شامل عدالت توزیعی ، رویه ای و تعاملی رابطه دارد .(p<0/0۱) به عالوه عدالت سازمانی مینجی گر رابطه بین 

بی نزاکتی در محیط کار و قصد ترک شغل است. 
شمس و دیگران )1391( در تحقیقی با عنوان بررسي رابطه بین میزان پاسخ گویی کارکنان و انضباط کاری در 
سازمانها و ادارات کل دولتي شهرستان بجنورد بیان نموده است که با توجه به مقدار کمترین سطح معناداري آزمون 
F که کوچکتر از 0.05 است بین میزان پاسخ گویی کارکنان و میزان انضباط اداری کارکنان ادارات دولتی شهرستان 

بجنور رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد.
حسینی)1391( در پژوهش خود با عنوان » روشهای ایجاد انضباط و وجدان کاری در سازمان« به این نتیجه 
رسید امروزه در جهان بویژه در کشورهایی که با دشواریهای اقتصادی از جمله مشکالت تولید روبرو هستند مدیریت 
کارساز در بهره وری بیشتر همراه با کیفیت باالتر فرآورده های تولیدی جلوه گر می شود و این دستاورد در آخرین 
تحلیل به افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش ثروت ملی یعنی نیروی بیشتر اقتصادی ملتها منتهی می گردد. 
بدون شک سیر پیشرفت کشورهای مترقی و توسعه یافته در گرو تعهد و پایبندی مردمان آنها به اهداف سازمانی و 
ملی خود و برقراری سیستم انضباطی منطقی و عقالنی نشأت گرفته از رسوم، عادات، ارزشها و هنجارهای مردم این 

کشورها باید دانست.
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قربانی و دیگران )1392( در پژوهش خود با عنوان » انضباط مثبت در فرایند یادگیری« نتایج نشان داد هدف 
برای فرایند یاددهی  ایجاد محیط و فرصت های آموزشی مناسب  امروزی  انضباط در کالس های درس  از  اساسی 
یادگیری است و ایجاد و برقرار نشدن آن باعث می شود اهداف آموزشی تحقق نیابد و در فعالیت های یادگیری اخالل 
ایجاد شود. هدف نهایی از این نوع انضباط آن است که دانش آموزان معنی رفتار خود را بفهمند، ابتکار عمل به خرج 

دهند، مسئولیت انتخاب خود را بپذیرند و به خود و دیگران احترام بگذارند. 
اداری  انضباط  با  جدید  های  فناوری  پذیرش  و  اطالعاتی  سواد  رابطه  عنوان  با  تحقیق   )1393( نسب  رستمی 
کارکنان شرکت گل گهر سیرجان انجام داده است، این تحقیق بصورت توصیفی همبستگی انجام شده و نمونه آماری 
اداری کارکنان شرکت گل گهر  انضباط  نتایج تحقیق نشان داد که بین سواد اطالعاتی و  نفر بوده است.  آن 218 
سیرجان رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین پذیرش فناوری های جدید و انضباط اداری کارکنان شرکت گل 

گهر سیرجان رابطه مستقیم وجود دارد
همتی و همکاران)1393(، بررسی رابطه وجدان کاری و انضباط اجتماعی با بهره وری کارکنان آموزش و پرورش 
شهر ارومیه بود. تجزیه تحلیل فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که از بین وجدان کاری و انضباط اجتماعی ، بین 
وجدان کاری و بهره وری ، بین انضباط اجتماعی و بهره وری، و بین وجدان کاری، انضباط اجتماعی و بهره وری یعنی 

هر سه متغیررابطه معنی دار و مثبت وجود دارد .
عامری و همکاران )1395( به بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر کاهش سطح انضباط در بین کارکنان ناجا پرداخت. 
نتایج نشان داد در میان عوامل سازمانی، برخوردهای سلیقه ای فرماندهان با تخلفات مشابه کارکنان، عدم رعایت 
عدالت سازمانی، عدم توجه به سطح سالمت روحی، روانی و جسمی کارکنان در زمان به کارگیری، اعمال تنبیه بدون 
توجه به سوابق، روحیات کارکنان و عدم استفاده از ابزارهای مدیریتی و نظارتی، بیش ترین تأثیر را در بروز و تکرار 

تخلفات انضباطی و کاهش سطح انضباط در ناجا دارند. 
تحقیقات انجام شده درخارج کشور    

  ماکرجی و مالهورتا  )2016( در مطالعه ای در این مورد که آیا شفافیت نقش کیفیت خدمات درک شده را منجر 
می شود، دریافتند که شفافیت در نقش می تواند نقش حیاتی در ادراک کیفیت خدمات داشته باشد. این بررسی 
نشان داد که بازخورد، مشارکت و حمایت تیم می تواند شفافیت نقش را تحت تاثیر قرار دهد و این شفافیت می تواند 

رضایت شغلی و تعهد سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. 
کلیموسکی و بکر )2015( در پژوهش خود دررابطه با شفافیت نقش و اهداف سازمانی،  نشان دادند که شفاف 
سازی نقش ها در سازمان موجب می شود تا افراد بدانند چرا و چگونه باید کار کنند و همین فرایند موجب می گردد 

تا آنان برای رسیدن به اهداف سازمانی سازگاری بیشتری را از خود نشان دهند.
پژوهش لیونز  و همکاران)2015( در دانشگاه میشیگان انجام گرفت. نتایج نشان داد که رابطه مستقیمی بین 

شفافیت نقش و رضایت شغلی و در نهایت تعهد شغلی و احساس مفید بودن و دلگرمی کارکنان وجود دارد.
میرسون و کالین )2014( در مطالعات خود این موضوع را نشان دادند که شفافیت نقش و آگاهی کارکنان از 
چگونگی انجام وظایف و نوع وظیفه خود موجب می شود آنان عملکرد شغلی بهتر و باالتری از خود بروز دهند زیرا، 
ادراکات آنان نسبت به سازمان مثبت خواهد بود و این امر می تواند بر سالمت روانی در محیط کاری آنها نیز احساس 

مثبت بگذارد و به دنبال آن رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد را افزایش دهد.
 وانانن  و همکاران )2014( نشان دادند: وجود شفافیت در نقش و وظایف و فرایندهای سازمان سبب ساز عدالت 
سازمانی می شود و معتقدند اگر در اهداف و فرایندها و وظایف افراد در سازمان شفافیت وجود داشته باشد، این ادراک 
در کارکنان شکل خواهد گرفت که در سازمان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد و عدالت در مجموع سازمان به خوبی 
برقرار است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که شفافیت نقش باعث افزایش انضباط کاری کارکنان خواهد شد )به 

نقل از حاجیان، 1395(
رولینز  )2012( در مطالعه ای که در سنجش رابطه میان شفافیت نقش و میزان اعتماد و پاسخگویی در یک 
مؤسسه مراقبت های پزشکی بزرگ انجام داد. چنین نتیجه گرفت که همبستگی مثبت قوی بین شفافیت و اعتماد و 

میزان پاسخ گویی کارکنان وجود دارد.
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پیش  و همکاران)2012( در پژوهشی بر روی 1859 نفر از مدیران پانزده شرکت در اروپا، آمریکا و کانادا نشان 
دادند که تعهد شغلی ارتباط مستقیمی با شفافیت نقش داشته و نیز ارتباط مثبتی بین ابعاد چهارگانه تعهد شغلی و 

شفافیت نقش وجود دارد.
کلین )2010( مطالعه اي بر روي کارکنان ستادي مؤسسات آموزشي دولتي آمریکا جهت اجتماعي کردن افراد 
تازه استخدام انجام داد. وی دریافت که شفافیت نقش و تعهد شغلي ارتباط مستقیمي با یکدیگر دارند بطوري که اگر 
در بدو استخدام اشخاص، نقش مشخصي براي آنها تعریف شود مي توان انتظار داشت که آنها نسبت به کار خود تعهد 

بیشتري پیدا کنند )قربانی و همکاران، 1391: 87(. 
کینگ  و همکاران)2008( در پژوهش خود در دانشگاه پترزبورگ آمریکابه منظور اجتماعی کردن کارمندان جدید 
برای سازگاری با فرهنگ سازمانی و نیز برای مشخص کردن روش هایی که مدیر کارکنان خود را با نقششان آشنا 

نماید، انجام دادند، دریافتند که ارتباط مثبتی بین وضوح نقش و تعهد شغلی وجود دارد.
مک انرو )2004( در پژوهش خود در دانشگاه کالیفرنیا بر روی 340 نفر از مدیران عملیاتی، نشان داد که بین 

شفافیت نقش و عملکرد شغلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.
زاندن  )2015( تحقیق با هدف بررسی رابطه بی انضباطی و تخلفات دانش آموزان انجام داده است. نتایج نشان 
مي دهد که در کل، انواع تخلفات در نواحي روستا نشین کمتر از شهر هاي بزرگ است و خطر تخلفات و بي انضباطي 
ها با افزایش اندازه جامعه افزایش مي یابد، چرا که زندگي در شهر هاي بزرگ، خانواده ها را نسبت به آشفتگیهاي 

رواني آسیب پذیرتر ساخته است.
فنلی )2013( در پژوهش خود در رابطه با سبک های مدیریت و انضباط کارکنان: معتقد است مدیران در انتخاب 
رویکردهای خود به انضباط کارکنان لزوماً مختار نیستند بلکه عواملی همچون ماهیت صنعت، بازار کار، بازار محصول، 
قوت اتحادیه های کارگری، ارزش های اجتماعی و قوانین کار در آن مؤثر هستند. از همین رو، تقسیم بندی سبک 
های مدیریتی به الگوهای سخت و نرم و یا x و y به سبب تقلیل گرایی مفرط، قدرت تبیین شرایط حاکم و وظایف 

مدیران را در اقدامات انضباطی ندارند. 
را  بخشی(  توان   ( عادت  تغییر  تواند  می  مثبت  انضباطی  نظام  که  داد  نشان  پژوهش خود  در   )2012( گروت 
جایگزین تنبیه نماید. بر این اساس، بهترین نظام انضباطی، نظامی است که در آن هیچ گونه تنبیه و اقدام انضباطی 
وجود نداشته باشد. بر این اساس، باید حرکت در چارچوب های از پیش تعیین شده در رویکرد تدریجی که توان 

مدیریت را می گیرد، به تقویت توانایی مدیریت در مشاوره و مربی گری در جهت بهبود عملکرد، تغییر یابد.
ادواردز  و همکاران )2010( در پژوهشی میدانی تحت عنوان » نظام انضباطی موقعیتی« که بر اساس سبکهای 
رهبری اقتضایی هرسی و بالنچارد اجرا شده، نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد با افزایش بلوغ سازمانی یا آمادگی 
کاری کارکنان)توان و تمایل( باید نظام انضباطی متناسب با آن طراحی شود؛ به این مفهوم که در مورد کارکنان با 
بلوغ پایین، نظام انضباطی سنتی؛ برای کارکنان با بلوغ متوسط، نظام انضباطی مثبت و برای کارکنان با بلوغ باال، نظام 

خود انضباطی اثربخشترین نظام هستند )به نقل از بیرانوند، 1392: 22(.
ولف )2007( در تحقیق به این نتیجه رسید که چابکی سازمانی و ابعاد آن )پاسخ گویی، شایستگی، انعطاف پذیری 

و سرعت( با خود تنظیمی و انضباط اداری کارکنان رابطه معنی داری دارد. 
هامبوری  )2000( در پژوهشي تحت عنوان« نقش فرهنگ در انضباط و وجدان کاري در کشور ژاپن« بیان کرده  
است: بسیاري از فرهنگها به لحاظ سازمان بندي خود، براي بعضي از موضوعات اهمیت بیشتري قائل هستند. فرهنگ 
است که طي سالیان  آیین کنفوسیوس  نظیر  اخالقي،  نیز  و  آموزشهاي مذهبي  از یک رشته  متأثر  نیز  ژاپن  مردم 
متمادي به مردم منتقل شده است. میزان جرم و تخلف در کشور ژاپن نسبت به اکثر کشور هاي توسعه یافته کمتر 
است و این مسأله بیانگر، تأثیر فرهنگ مردم ژاپن بر رعایت انضباط است )به نقل از فروتنی و بحرینی، 1387: 190(.

روش شناسي تحقیق:
باتوجه به موضوع مورد بررسي در این تحقیق و و تحلیل آن که افراد مي باشند، روش تحقیق این مطالعه از نوع 
روش هاي تحقیق کمي در قالب روش پیمایشي مي باشد. این تحقیق ازنظر هدف یک تحقیق کاربردي است و از نظر 

ماهیت و روش یک تحقیق توصیفي از نوع همبستگي است.
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جامعه آماري:
جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر کرمان به تعداد 806 نفر می باشد.

نمونه و روش نمونه گیري:
حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 261 نفر می باشد و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری 

تصادفی ساده استفاده می شود
ابزار جمع آوري داده ها:

اطالعات مورد نیاز در این تحقیق در قسمت ادبیات موضوع از منابع کتابخانه اي، مطالعه های میداني و مطالعه 
های کتب و مقاله های داخلي وخارجي وجستجو در پایگاه هاي اطالع رساني و استفاده از تجارب گذشته محققین به 

دست آمده است. در این پژوهش براي جمع آوري داده ها از 2 پرسشنامه استفاده مي شود )پیوست 1( 

متغیرهاي تحقیق:
الف( متغیر پیش بین:

در این تحقیق شفافیت نقش به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است.
ب( متغیر مالک یا هدف:

دراین تحقیق انضباط کاری به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شده است.
روایي و پایایي ابزار گرد آوري داده ها:

نعیمی )1394( روایی پرسشنامه انضباط کاری را 0/87 ذکر کرده است. روایی پرسشنامه شفافیت نقش توسط 
بهشتی فر )1392( اندازه گیری و میزان آن 0/95 به دست آمد. 

در این تحقیق پایایی به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شفافیت نقش  0/71 و  انضباط کاری 0/835 بدست 
آمد )پیوست 2(

یافته های پژوهش
وضعیت متغیرهاي تحقیق

وضعیت متغیر شفافیت نقش
نمره متغیر شفافیت نقش از طریق محاسبه جمع نمره هاي همه سوال هاي پرسشنامه شفافیت نقش حاصل شده 
است و براي توصیف این متغیر نمرات آن به پنج رده خیلي کم، کم، متوسط، زیاد و خیلي زیاد تقسیم گردید. از بین 
261 پاسخگو مورد بررسي، 5 نفر)1/9 درصد( شفافیت نقش را خیلی کم، 40 نفر )15/3 درصد( کم، 151 نفر )57/9 
درصد( متوسط، 55 نفر )21/1 درصد( زیاد و 10 نفر )3/8 درصد( شفافیت نقش را خیلی زیاد ذکر کرده اند )جدول 

4-1 و نمودار 4-1 و 2-4(.

جدول 4-1: توزیع فراواني شفافیت نقش

فراوانــي  درصــد 
تجمعــي درصد فراواني فراواني شفافیت نقش

1/9 1/9 5 خیلی کم

17/2 15/3 40 کم

75/1 57/9 151 متوسط
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96/2 21/1 55 زیاد

100/0 3/8 10 خیلی زیاد

- 100/0 261 کل

نمودار 4-1: درصد فراواني شفافیت نقش

نمودار 4-2: منحنی توزیع طبیعی شفافیت نقش
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جدول 4-2 : آماره هاي توصیفي شفافیت نقش و مولفه های آن

نمودار4-3- نمودارجعبه اي براي مقایسه توزیع متغیر شفافیت نقش و مولفه های آن

انتظار خود از شفافیت نقشآماره
نقش

انتظارات دیگران از 
نقش

نحوه ادراک دیگران 
از نقش

261261261261تعداد
3/0833/133/11میانگین
3/1333/23/2میانه
3/13/22/83/2مد

0/5690/6530/820/662انحراف معیار
0/266-0/0780/0020/025-چولگي
0/7670/658-0/9971/11کشیدگي
1/41/21/21/2کمترین
4/64/855بیشترین

4-1-3: بررسي توزیع متغیر شفافیت نقش و مولفه های آن:
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها  که در نمودار جعبه اي 4-3 نشان داده شده است میانگین همسان شده  متغیر 

شفافیت نقش برابر 3/08 )نمره باالتر از متوسط( مي باشد )نمودار 3-4(.
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جدول 4-3: توزیع فراواني انضباط کاری

نمودار 4-4: درصد فراواني انضباط کاری

4-1-4: وضعیت متغیر انضباط کاری
نمره متغیر انضباط کاری از طریق محاسبه جمع نمره هاي همه سوال هاي پرسشنامه انضباط کاری حاصل شده 
است و براي توصیف این متغیر نمرات آن به پنج رده خیلي کم، کم، متوسط، زیاد و خیلي زیاد تقسیم گردید. از 
بین 261 پاسخگو مورد بررسي، 7 نفر)2/7 درصد( انضباط کاری را خیلی کم، 47 نفر )18 درصد( کم، 128 نفر )49 
درصد( متوسط، 66 نفر )25/3 درصد( زیاد و 13 نفر )5 درصد( انضباط کاری  را خیلی زیاد ذکر کرده اند )جدول 

4-3 و نمودار 4-4 و 5-4(.

درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني انضباط کاری

2/7 2/7 7 خیلی کم

20/7 18/0 47 کم

69/7 49/0 128 متوسط

95/0 25/3 66 زیاد

100/0 5/0 13 خیلی زیاد

- 100/0 261 کل
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جدول 4-4 : آماره هاي توصیفي انضباط کاری و مولفه های آن

نمودار 4-5: منحنی توزیع انضباط کاری

4-1-5: نمره هاي متغیر انضباط کاری و مولفه های آن:

مدیریتیتیمیفردیانضباط کاریآماره
261261261261تعداد

3/073/092/983/08میانگین

33/133میانه

32/83/73مد

0/6250/6290/9030/751انحراف معیار

0/0340/093-0/105-0/108چولگي

0/115-0/758-0/3410/038کشیدگي

1/31/511کمترین

5555بیشترین
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نمودار4-6- نمودارجعبه اي براي مقایسه توزیع متغیر انضباط کاری و مولفه های آن

جدول 4-5- آماره هاي آزمون کلموگرف اسمیرنف براي بررسي فرض نرمال بودن بودن متغیرها

4-1-6: بررسي توزیع متغیر انضباط کاری و مولفه های آن:
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها  که در نمودار جعبه اي 4-6 نشان داده شده است میانگین همسان شده  متغیر 

انضباط کاری برابر 3/07 )نمره باالتر از متوسط( مي باشد )نمودار 6-4(.

با توجه به اینکه معنی داری ازمون کلموگرف اسمیرنف در متغیر انضباط کاری  بیشتر از سطح 0/05 می باشد 
بنابراین فرضیه صفر رد نمی شود در نتیجه می توان گفت متغیر انضباط کاری تحقیق داراي توزیع نرمال هستند. 

بنابراین جهت آزمون فرضیه هاي تحقیق از ضرایب همبستگي پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است.

4-3: بررسي فرضیه اصلی تحقیق: 
4-3-1: بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.

H0: بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود ندارد.
H1: بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.

4-2- بررسي فرض نرمال بودن متغیرها

معني داريآزمون کلموگرف اسمیرنفمتغير
1/3390/048شفافيت نقش
1/2850/074انضباط کاری
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جدول 4-6: آماره هاي آزمون همبستگي پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان

نمودار 4-7: نمودار پراکنش بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان

تجزیه و تحلیل داده ها نشان مي دهد که ضرایب همبستگي آزمون پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر شفافیت 
نقش و انضباط کاری به ترتیب برابر 0/265 و 0/25 و با مقدار p )معني داري( 0/001 و کوچکتر از سطح معني داري 
0/05 هستند، لذا در این سطح فرض یعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتیجه بین شفافیت نقش با انضباط 
کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگي نقاط و همچنین 
خط برازش شده در نمودار )4-7( مورد تأیید است. در ضمن مثبت بودن ضرایب همبستگي و شیب خط برازش شده 
نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر است. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر 0/07 )0/07= ( است به 
عبارتی 7 درصد تغییرات انضباط کاری کارکنان  به وسیله شفافیت نقش تبیین مي شود )جدول 4-6 و نمودار 7-4(.

    توجه: با توجه به نحوه پراکندگي نقاط در نمودار پراکنش 4-7 همان طور که مشاهده مي شود با باال رفتن 
نمرات شفافیت نقش، انضباط کاری کارکنان نیز افزایش پیدا مي کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین این دو 

متغیر است.

انضباط کاریمتغير
اسپيرمنپيرسونآزمون

نوع رابطه
شفافیت 

نقش

ضریب 
همبستگي

معني 
داري

ضریب 
وجود تعدادمعني داريهمبستگي

رابطه
مستقيمدارد0/2650/0010/250/001261
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جدول 4-7: آماره هاي آزمون همبستگي پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین انتظار خود از نقش با انضباط کاری 
کارکنان

نمودار 4-8: نمودار پراکنش بین انتظار خود از نقش با انضباط کاری کارکنان

 4-4: بررسي فرضیه های فرعی تحقیق: 
4-4-1: بین انتظار خود از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.

H0: بین انتظار خود از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود ندارد.
H1: بین انتظار خود از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.

تجزیه و تحلیل داده ها نشان مي دهد که ضرایب همبستگي آزمون پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر انتظار 
خود از نقش و انضباط کاری به ترتیب برابر 0/194 و 0/193 و با مقدار p )معني داري( 0/002 و کوچکتر از سطح 
معني داري 0/05 هستند، لذا در این سطح فرض یعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتیجه بین انتظار خود از 
نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگي 
نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار )4-8( مورد تأیید است. در ضمن مثبت بودن ضرایب همبستگي و شیب 
خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر است. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر 0/038 
)0/038= ( است به عبارتی 3/8 درصد تغییرات انضباط کاری کارکنان  به وسیله انتظار خود از نقش تبیین مي شود 

)جدول 4-7 و نمودار 8-4(.

توجه: با توجه به نحوه پراکندگي نقاط در نمودار پراکنش 4-8 همان طور که مشاهده مي شود با باال رفتن نمرات 
انتظار خود از نقش، انضباط کاری کارکنان نیز افزایش پیدا مي کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین این دو 

متغیر است.

انضباط کاریمتغير
اسپيرمنپيرسونآزمون

نوع رابطه
انتظار خود 

از نقش

ضریب 
همبستگي

معني 
داري

ضریب 
وجود تعدادمعني داريهمبستگي

رابطه
مستقيمدارد0/1940/0020/1930/002261
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جدول 4-8: آماره هاي آزمون همبستگي پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین انتظارات دیگران از نقش با انضباط کاری 
کارکنان

نمودار 4-9: نمودار پراکنش بین انتظارات دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان

4-4-2: بین انتظارات دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.
H0: بین انتظارات دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود ندارد.
H1: بین انتظارات دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.

تجزیه و تحلیل داده ها نشان مي دهد که ضرایب همبستگي آزمون پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر انتظارات 
و  داري( 0/001 و 0/002  )معني   p با مقدار  و  برابر 0/226 و 0/188  ترتیب  به  انضباط کاری  و  نقش  از  دیگران 
کوچکتر از سطح معني داري 0/05 هستند، لذا در این سطح فرض یعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتیجه 
بین انتظارات دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب با 
توجه به نحوه پراکندگي نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار )4-9( مورد تأیید است. در ضمن مثبت بودن 
ضرایب همبستگي و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر است. همچنین ضریب تعیین 
بین دو متغیر برابر 0/051 )0/051= ( است به عبارتی 5/1 درصد تغییرات انضباط کاری کارکنان به وسیله انتظارات 

دیگران از نقش تبیین مي شود )جدول 4-8 و نمودار 9-4(.

توجه: با توجه به نحوه پراکندگي نقاط در نمودار پراکنش 4-9 همان طور که مشاهده مي شود با باال رفتن نمرات 
انتظارات دیگران از نقش، انضباط کاری کارکنان نیز افزایش پیدا مي کند که نشان از وجود رابطه مستقیم بین این 

دو متغیر است.

انضباط کاریمتغير
اسپيرمنپيرسونآزمون

نوع رابطه انتظارات 
دیگران از 

نقش

ضریب 
ضریب معني داريهمبستگي

همبستگي
معني 
وجود تعدادداري

رابطه
مستقيمدارد0/2260/0010/1880/002261
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جدول 4-9: آماره هاي آزمون همبستگي پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری 
کارکنان

نمودار 4-10: نمودار پراکنش بین نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان

4-4-3: بین نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.
H0: بین نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود ندارد.
H1: بین نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.

تجزیه و تحلیل داده ها نشان مي دهد که ضرایب همبستگي آزمون پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر نحوه 
ادراک دیگران از نقش و انضباط کاری به ترتیب برابر 0/221 و 0/192 و با مقدار p )معني داري( 0/001 و 0/002 
و کوچکتر از سطح معني داري 0/05 هستند، لذا در این سطح فرض یعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتیجه 
بین نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد. این مطلب 
با توجه به نحوه پراکندگي نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار )4-10( مورد تأیید است. در ضمن مثبت 
بودن ضرایب همبستگي و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این دو متغیر است. همچنین ضریب 
تعیین بین دو متغیر برابر 0/049 )0/049= ( است به عبارتی 4/9 درصد تغییرات انضباط کاری کارکنان به وسیله 

نحوه ادراک دیگران از نقش تبیین مي شود )جدول 4-9 و نمودار 10-4(.

توجه: با توجه به نحوه پراکندگي نقاط در نمودار پراکنش 4-10 همان طور که مشاهده مي شود با باال رفتن 
نمرات نحوه ادراک دیگران از نقش، انضباط کاری کارکنان نیز افزایش پیدا مي کند که نشان از وجود رابطه مستقیم 

بین این دو متغیر است.

انضباط کاریمتغير
اسپيرمنپيرسونآزمون

نوع رابطه نحوه ادراک 
دیگران از 

نقش

ضریب 
همبستگي

معني 
داري

ضریب 
همبستگي

معني 
وجود تعدادداري

رابطه
مستقيمدارد0/2210/0010/1920/002261
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جدول 4-10 تحلیل واریانس مدل رگرسیون انتظار خود از نقش، انتظارات دیگران از نقش و نحوه ادراک دیگران از نقش با 
انضباط کاری کارکنان

جدول 4-11 ضرایب مدل رگرسیون روابط انتظار خود از نقش، انتظارات دیگران از نقش و نحوه ادراک دیگران از نقش با 
انضباط کاری کارکنان

4-4-4: ابعاد شفافیت نقش )انتظار خود از نقش، انتظارات دیگران از نقش و نحوه ادراک دیگران از نقش( پیش 
بینی کننده انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد. 

 Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 +  ε

با توجه به این که  مقدار p محاسبه شده از آزمون )0/001( کمتر از سطح معني دار 0/05 است، لذا در این سطح، 
H0 رد مي شود و در نتیجه مدل رگرسیون خطي معني دار مي باشد، یعني بین انتظار خود از نقش، انتظارات دیگران 
از نقش و نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی شهر کرمان رابطه خطي معني داري 
وجود دارد. ضریب همبستگي چندگانه r=0/27 مي باشد که نشان دهنده انتظار خود از نقش، انتظارات دیگران از 
نقش و نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی مي باشد و با توجه به اینکه سطح 
معني داري برابر 0/001 و کوچکتر از سطح α =0/05 است. بنابراین این رابطه معني دار مي باشد. با توجه به اینکه 
مقدار  R2adj )تعدیل شده R2(، برابر با 0/062 مي باشد، پس کلیه متغیر هاي وارد شده در این مدل 0/062 واریانس 

انضباط کاری کارکنان را تبیین مي کنند )جدول 10-4(.

H0، )انتظارات دیگران از نقش(، 
همچنین با توجه به مقدار p محاسبه شده در آزمون ضرایب مدل رگرسیون 2

در سطح 0/05 رد مي شود، با توجه به مقدار آماره t برای انتظارات دیگران از نقش برابر 2/036 با معنی داری کمتر 
از 0/05 می باشند، پس میزان انضباط کاری کارکنان با توجه به میزان انتظارات دیگران از نقش متفاوت می باشد 
بنابراین انتظارات دیگران از نقش بصورت همزمان پیش بینی کننده های انضباط کاری کارکنان هستند. و براساس 
مقدار β بدست آمده می توان گفت که مهمترین پیش بینی کننده های انضباط کاری کارکنان، انتظارات دیگران از 

نقش می باشد )جدول 11-4(.

مجموع منبع تغییرات
 مربعات

درجه 
آزادي

میانگین  
مربعات

RR2
adjFمقدار p مقدار

2962/0873987/362رگرسیون

0/270/0626/730/001 37716/051257146/755باقي مانده

-40678/138260جمع

 مقدار pمقدارtبرآورد استاندارد βخطاي معیاربرآوردBمتغیر

10/2790/001-43/2974/212ثابت

0/2960/2750/0771/0770/282انتظار خود از نقش

0/4320/2120/1412/0360/043انتظارات دیگران از نقش

نحوه ادراک دیگران از 
0/4420/2780/1171/5890/113نقش
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نمودار 4-11 پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده هاي استاندارد شده در مدل رگرسیون انتظار خود از نقش، 
انتظارات دیگران از نقش و نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان

با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین ـ واتسون )D = ۱/8۹4( در دامنه 1/5 تا 2/5 قرار دارد، لذا مي توان گفت 
برابر مقادیر  باقیمانده هاي استاندارد شده در  به عدم روند خاص در نمودار  با توجه  ناهمبسته اند. همچنین  خطاها 

برازش شده استاندارد، دلیلي بر نا ثابت بودن واریانس خطاها پیدا نشده است )نمودار 11-4(. 

نتایج تحقیق 
توصیف کیفی متغیر شفافیت نقش

از بین 261 نمونه مورد بررسی، 5 نفر)1/9 درصد( شفافیت نقش را خیلی کم، 40 نفر )15/3 درصد( کم، 151 نفر 
)57/9 درصد( متوسط، 55 نفر )21/1 درصد( زیاد و 10 نفر )3/8 درصد( شفافیت نقش را خیلی زیاد ذکر کرده اند.  

توصیف کیفی متغیر انضباط کاری
از بین 261 نمونه مورد بررسی، 7 نفر)2/7 درصد( انضباط کاری را خیلی کم، 47 نفر )18 درصد( کم، 128 
نفر )49 درصد( متوسط، 66 نفر )25/3 درصد( زیاد و 13 نفر )5 درصد( انضباط کاری  را خیلی زیاد ذکر کرده اند. 

  فرضیه های تحقیق
بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.   .1

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون برابر 0/265 و ضریب همبستگی اسپیرمن 
برابر 0/250 است که نشان دهنده این است بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه معنی 
داری وجود دارد)p<0.05(. بنابراین فرضیه صفر رد می شود و رابطه بین این دو متغیر مستقیم است. لذا فرضیه 
اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد به این مفهوم که تغییرات در میزان شفافیت نقش در بین کارکنان موجب 
تغییرات در میزان انضباط کاری آنها است و به طرف مثبت )افزایشی( سیر می کند، بدین معنی که افزایش شفافیت 
نقش در بین کارکنان با افزایش میزان انضباط کاری آنها همراه است و بالعکس، که مثبت بودن ضرایب آزمون های 

پیرسون و اسپیرمن دلیل افزایشی بودن این رابطه است. 
بین انتظار خود از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.   .2

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون برابر 0/194 و ضریب همبستگی اسپیرمن 
برابر 0/193 است که نشان دهنده این است بین انتظار خود از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه 
معنی داری وجود دارد)p<0.05(. بنابراین فرضیه صفر رد می شود و رابطه بین این دو متغیر مستقیم است. لذا 
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فرضیه فرعی نخست تحقیق مورد تایید قرار می گیرد به این مفهوم که تغییرات در میزان انتظار خود از نقش در بین 
کارکنان موجب تغییرات در میزان انضباط کاری آنها است و به طرف مثبت )افزایشی( سیر می کند، بدین معنی که 
افزایش انتظار خود از نقش در بین کارکنان با افزایش میزان انضباط کاری آنها همراه است و بالعکس، که مثبت بودن 

ضرایب آزمون های پیرسون و اسپیرمن دلیل افزایشی بودن این رابطه است.  
بین انتظار دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.   .3

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون برابر 0/226 و ضریب همبستگی اسپیرمن 
برابر 0/188 است که نشان دهنده این است بین انتظار دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی 
رابطه معنی داری وجود دارد)p<0.05(. بنابراین فرضیه صفر رد می شود و رابطه بین این دو متغیر مستقیم است. 
لذا فرضیه فرعی دوم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد به این مفهوم که تغییرات در میزان انتظار خود از نقش در بین 
کارکنان موجب تغییرات در میزان انضباط کاری آنها است و به طرف مثبت )افزایشی( سیر می کند، بدین معنی که 
افزایش انتظار دیگران از نقش در بین کارکنان با افزایش میزان انضباط کاری آنها همراه است و بالعکس، که مثبت 

بودن ضرایب آزمون های پیرسون و اسپیرمن دلیل افزایشی بودن این رابطه است.  
بین نحوه ادراک از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه وجود دارد.   .4

بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی، ضریب همبستگی پیرسون برابر 0/221 و ضریب همبستگی اسپیرمن 
برابر 0/192 است که نشان دهنده این است بین نحوه ادراک از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی 
رابطه معنی داری وجود دارد)p<0.05(. بنابراین فرضیه صفر رد می شود و رابطه بین این دو متغیر مستقیم است. 
لذا فرضیه فرعی سوم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد به این مفهوم که تغییرات در میزان نحوه ادراک از نقش در 
بین کارکنان موجب تغییرات در میزان انضباط کاری آنها است و به طرف مثبت )افزایشی( سیر می کند، بدین معنی 
که افزایش نحوه ادراک از نقش در بین کارکنان با افزایش میزان انضباط کاری آنها همراه است و بالعکس، که مثبت 

بودن ضرایب آزمون های پیرسون و اسپیرمن دلیل افزایشی بودن این رابطه است.  

  بحث و بررسی
امروزه هر سازمانی دارای آیین نامه انضباطی است که در آن رفتار های مطلوب برای نظم دادن به رفتار کارکنان 
آن تعریف شده است. ولی در عمل این رفتار ها در میان همه کارکنان به صورت نهادینه در نیامده است. در واقع، 
انضباط با حفظ عملکرد اثربخش و حفظ روحیه و نشاط کارکنان، حیثیت و اعتبار سازمانی را بهبود می بخشد و با 
تأکید بر کشف حقیقت و مبتنی بر چهارچوب محکمی که به نیازهای جامعه، سازمان و کارکنان احترام می گذارد، در 
پی برقراری نظم درونی و اجرای تعهد افراد است. تأکید اساسی بر عملکرد مطلوب به واسطة برنامه اعطای پاداش، بر 
انضباط مثبت درونی تأثیر دارد، زیرا اغلب مدیران وقت، توجه نامتناسبی صرف عده ای اندک از کارکنان مسئله ساز 
می کنند و توجه و وقت ناچیزی به کارکنان موفق اختصاص می دهند. شناخت میزان انضباط کاری کارکنان از دو 
منظر یعنی میزان انضباط و عوامل موثر بر انضباط کاری کارکنان سازمان های مختلف، در دنیایی با تغییرات سریع 
اهمیت به سزایی دارد که عدم توجه به آن باعث عدم اثربخشی و کارایی سازمان ها می شود. سازمان ها از ارکان 
مهمی از قبیل سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت تشکیل یافته اند که به زعم بسیاری از صاحبنظران نیروی 
انسانی مهم ترین رکن در این بین است زیرا موفقیت سازمان منوط به انجام درست و صحیح وظایف توسط نیروهای 
انسانی می باشد. به طور کلی، محققان و پژوهشگران)فیاضی )1395(، طهرانی )1384(، دادگران)1384(، دانایی فرد 
و دیگران)1389(، لطیفی)1389(، شمس و دیگران )1391(، حسینی)1391(، قربانی و دیگران )1392(، همتی و 
همکاران)1393(، عامری و همکاران )1395(، وانانن  و همکاران )2014( وغیره( بر این امر اتفاق نظر دارند که برای  
افزایش  میزان انضباط کاری در بین افراد عامل یا علت ویژه ای را نمی توان ارایه  کرد، بلکه توجه به میزان انضباط 
کاری در بین کارکنان سازمان ها معلول ترکیبی از عوامل گوناگون  است. از این رو  در این تحقیق میزان شفافیت 
نقش کارکنان و مولفه های آن به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر افزایش انضباط کاری کارکنان مورد توجه قرار 

گرفته است. 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1055  

نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق نشان می دهد بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی 
رابطه مستقیم و  معنی داری وجود دارد. و این نتایج با یافته های تحقیق فیاضی )1395( نشان داد که بین شفافیت 
به طوری که مولفه های  باانضباط کاری کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد  نقش و مولفه های آن 
شفافیت نقش 18 درصد تغییرات میزان انضباط کاری کارکنان را تبیین می کند، همخوانی دارد. همچنین نتایج این 
تحقیق با یافته های خارج از کشور؛وانانن  و همکاران )2014( نشان داد که شفافیت نقش باعث افزایش انضباط کاری 
کارکنان خواهد شد، همخوانی دارد. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق می توان گفت هر چقدر میزان 
شفافیت نقش کارکنان یک سازمان بیشتر باشد، میزان انضباط کاری آنها نیز بیشتر خواهدشد. در تبیین این فرضیه 
می توان چنین بیان نمود که شفافیت نقش که به معنای بیان صریح و مشخص انتظارات تعریف می شود، می تواند 
احساس رضایت از انجام کار، حس مفید بودن برای شاغل، احساس دلگرمی و میل به انضباط را  در بین کارکنان 
ایجاد نماید.  به نظر می رسد شفافیت نقش به سبب تاکیدی که بر عملکرد وظایف و مسئولیت های فرد در سازمان 

دارد، موجبات افزایش انضباط کاری در بین کارکنان اداره امور مالیاتی شهرکرمان شده است. 
نتایج حاصل از فرضیه فرعی 1 تحقیق نشان می دهد بین انتظار خود از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور 
مالیاتی رابطه مستقیم و  معنی داری وجود دارد. و این نتایج با یافته های تحقیق فیاضی )1395( نشان داد که بین 
شفافیت نقش و مولفه های آن از جمله)مولفه انتظار خود از نقش( باانضباط کاری کارکنان رابطه مستقیم و معنی 
داری وجود دارد، همخوانی دارد. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق می توان گفت هر چقدر میزان انتظار 
خود از نقش کارکنان یک سازمان بیشتر باشد، میزان انضباط کاری آنها نیز بیشترخواهدشد. در تبیین این فرضیه می 
توان چنین بیان نمود که هر زمانی فرد فرد صاحب نقش به این درک برسد که عملکرد او انتظار مورد نظر سازمان را 
برطرف می کند بالطبع میزان انضباط کاری فرد نیز افزایش خواهد یافت.  به نظر می رسد مقوله انتظار خود از نقش 
به سبب تاکیدی که بر ایجاد انتظارات در خود فرد از نقشش در سازمان دارد، موجبات افزایش انضباط کاری در بین 

کارکنان اداره امور مالیاتی شهرکرمان شده است. 
نتایج حاصل از فرضیه فرعی 2 تحقیق نشان می دهد بین انتظارات دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره 
امور مالیاتی رابطه مستقیم و  معنی داری وجود دارد. و این نتایج با یافته های تحقیق فیاضی )1395( نشان داد که 
بین شفافیت نقش و مولفه های آن از جمله)مولفه انتظار دیگران از نقش( باانضباط کاری کارکنان رابطه مستقیم و 
معنی داری وجود دارد، همخوانی دارد. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق می توان گفت هر چقدر میزان 
انتظارات دیگران از نقش کارکنان یک سازمان بیشتر باشد، میزان انضباط کاری آنها نیز بیشترخواهدشد. در تبیین 
این فرضیه می توان چنین بیان نمود که هر زمانی مشتریان و ارباب رجوع ها از فرد مورد نظر تمجید کنند و این 
احساس به وجود بیاید که فرد وظیفه و عملکرد خود را به خوبی انجام می دهد در نتیجه بازدهی فرد نیز افزایش 
خواهد یافت و فرد تمایل بیشتری به انضباط کاری خواهد داشت.  به نظر می رسد مقوله انتظارات دیگران از نقش به 
سبب تاکیدی که بر انتظار دیگران از کارکنان در سازمان دارد، موجبات افزایش انضباط کاری در بین کارکنان اداره 

امور مالیاتی شهرکرمان شده است. 
نتایج حاصل از فرضیه فرعی 3 تحقیق نشان می دهد بین نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان 
اداره امور مالیاتی رابطه مستقیم و  معنی داری وجود دارد. و این نتایج با یافته های تحقیق فیاضی )1395( نشان 
باانضباط کاری کارکنان  از نقش(  ادراک دیگران  از جمله)مولفه نحوه  داد که بین شفافیت نقش و مولفه های آن 
توان  از تحقیق می  نتایج بدست آمده  بر اساس  بنابراین  رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، همخوانی دارد. 
گفت هر چقدر میزان نحوه ادراک دیگران از نقش کارکنان یک سازمان بیشتر باشد، میزان انضباط کاری آنها نیز 
بیشترخواهدشد. در تبیین این فرضیه می توان چنین بیان نمود که نحوه ادراک انتظارات دیگران از نقش به این 
مفهوم است که فرد صاحب منصب و دارنده نقش جدید چگونه ادراکات، توقعات و انتظارات دیگران را برداشت می 
کند و با چه دیدگاهی به آن می نگرد و چگونه با آنها برخورد می کند در واقع هر زمانی فرد دید مثبتی نسبت به 
شغل خود داشته باشد آن وقت است که تمایل بیشتری به ماندگاری در سازمان خواهد داشت و میزان انضباط کاری 
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افراد افزایش خواهد یافت.  به نظر می رسد مقوله نحوه ادراک دیگران از نقش به سبب تاکیدی که بر عملکرد و دید 
مثبت فرد از نقش خود در سازمان دارد، موجبات افزایش انضباط کاری در بین کارکنان اداره امور مالیاتی شهرکرمان 

شده است. 
به طور کلی براساس نتایج بدست آمده از فرضیات تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت که که بین شفافیت نقش 
با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، همچنین بین انتظار خود از نقش، 
انتظارات دیگران از نقش و نحوه ادراک دیگران با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی شهر کرمان رابطه مستقیم 
و معنی داری وجود دارد و مهمترین پیش بینی کننده های انضباط کاری کارکنان، انتظارات دیگران از نقش می باشد.

  پیشنهادات 
  پیشنهادات برگرفته از نتایج تحقیق

با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می دهد بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور مالیاتی   .1
شهر کرمان رابطه مستقیم و  معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران سازمان جهت افزایش شفافیت 

نقش در بین کارکنان سازمان از طریق برگزاری جلسات مشترک بین همه اعضای سازمان تالش کنند. 
2.  با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می دهد بین انتظار خود از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور 
مالیاتی شهر کرمان رابطه مستقیم و  معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود کارکنان سازمان از نقشی که 

در سازمان دارند، رضایت داشته باشند. 
با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می دهد بین انتظار دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره امور   .3
مالیاتی شهر کرمان رابطه مستقیم و  معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران سازمان از کارکنان 

سازمان بخواهند که نقش های سازمانی مشابه ای  ایفا کنند. 
با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می دهد بین نحوه ادراک دیگران از نقش با انضباط کاری کارکنان اداره   .4
امور مالیاتی شهر کرمان رابطه مستقیم و  معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود انتظارات رفتاری مدیران 

و کارکنان سازمان از یکدیگر شفاف باشد. 

 5-4-2- پیشنهادهایی برای محققین آینده
پیشنهاد می گردد رابطه بین شفافیت نقش با انضباط کاری کارکنان در سازمان های دیگر نیز بررسی و   -1
مورد مقایسه قرار گیرد، تا نتایج حاصله از تحقیقات مختلف در این زمینه اطمینان و اعتماد بیشتری در بکارگیری 

نتایج حاصل گردد.
کاری،  وجدان  مدیران،  های  مهارت  قبیل  از  متغیرهای  تاثیر  آینده  تحقیقات  در  شود  می  پیشنهاد   -2

خودکارآمدی، کمال گرایی، رضایت شغلی و ...  با انضباط کاری کارکنان نیز مورد تجزیه و تحلیل نیز قرار بگیرد. 
در تحقیقات آینده عالوه بر پرسش نامه از مصاحبه نیز برای جمع آوری داده ها استفاده شود.    -3

 محدودیت ها و تنگناهای تحقیق:
در جامعه ما پژوهش و تحقیق جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و به این مهم به میزان کافی توجه نمی شود   -1
و این بخش بیشتر مورد بی مهری قرار گرفته است. در نتیجه مشکالت بسیاری برای محققین و دانشجویان ایجاد می 
شود که باعث طوالنی شدن زمان اجرای طرح های تحقیقاتی و گاهی بی نتیجه ماندن آنها می گردد. در این تحقیق 

جامعه آماری به علت مشغله کاری و ارعاب از پیامد پاسخگویی، به سختی حاضر به همکاری می شدند.
باید برای  تعمیم پذیری نتایج  محدود بودن تحقیق به کارکنان اداره امور مالیاتی شهر کرمان، بنابراین   -2

تحقیق به سازمانهای دیگر با احتیاط صورت گیرد. 
از آنجا که پاسخگویان تحقیق کارکنان سازمان بودند هماهنگی و همکاری آنها با محقق سخت بود و این   -3

امر باعث طوالنی شدن تحقیق شد.
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چکیده
طرح جامع مالیاتی، یکی از ابر پروژه های ملی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است که به تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکای درآمد های دولت به فروش سرمایه های ملی تأکید دارد. از این رو در پژوهش حاضر 
به بررسی ابعاد طرح جامع مالیاتی )ذینفعان، اهداف و پروژه ها( پرداخته شده است. مطالعه حاضر از نوع  پژوهش های 
نتایج  توصیفی، پیمایشی است و داده ها بر مبنای طراحی و توزیع پرسشنامه محقق ساخته،  گردآوری شده است. 
پژوهش نشان می دهد که ذینفعان اصلی طرح جامع مالیاتی، دولت و جامعه هستند و این امر همسو با رویه سنتی 
مالیات است زیرا در هر نظام مالیاتی، ایجاد درآمد برای دولت و اعمال سیاست مالی در جهت افزایش رفاه جامعه از 
جمله اهداف اخذ مالیات است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که اهداف طرح جامع مالیاتی )افزایش درآمد 
مالیاتی، کاهش هزینه عملیات و افزایش رضایت صاحبان منافع( هنوز به طور کامل محقق نشده است و علت این 
امر را می توان در برخی از مشکالت موقت اجرایی از قبیل عدم فعال سازی موتور ریسک، جابجایی فیزیک پرونده 
ها و تحویل و تحول آنها بر اساس مناطق و غیره جستجو کرد و با استقرار کامل طرح جامع مالیاتی، این اهداف نیز 

محقق خواهند شد. 

واژگان کلیدی: طرح جامع مالیاتی، سیاست مالی، اقتصاد مقاومتی، موتور ریسک

بررسی ابعاد طرح جامع مالیاتی در ایران
 با تأکید بر ذینفعان، اهداف و پروژه ها

محّمد ابراهیمی1
بهروز مهدلو2

مجید رئوفی3

تماس:  شماره   ،(ebrahimi_liv@yahoo.com) مکاتبات  مسؤول  نویسنده  اصفهان-  مالیاتی  ارشد  حسابرس  و  دانشگاه  مدرس  حسابداری،  دکتری   )1
031-32222102

2( کارشناس ارشد مدیریت مالی دولتی دانشکده علوم اقتصادی و مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان
3( کارشناس مدیریت و معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی استان اصفهان
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1-مقدمه
نظام مالیاتی باتوجه به کارکردهاي سه گانه خود نقش کلیدي در نظام اقتـصادي واجتمـاعی یـک کـشور ایفـا 
مـی نمایـد.  بر این اساس و با توجه به میزان تأثیرگذاري نظام مالیاتی بر سایر بخش هاي اقتصادي و چالش هاي 
مترتب بر آن و همچنین تعامل گسترده آن با آحاد جامعه نظام مزبور به عنوان یکی از محورهاي طرح تحـوالت 
اقتـصادي انتخاب شد و اصالح این نظام در سه محور اصلی شامل اصالح قوانین و مقررات مالیاتی، اجراي طرح جامع 
مالیاتی و استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افـزوده مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، نظام مالیات بر ارزش 
افزوده پس از تصویب قانون مربوطه در خردادماه 1387 از مهرماه همان سال در چارچوب مراحل هفت گانه مشمولیت 
استقرار یافت. همچنین پیاده سازي طرح جامع مالیاتی نیز که در قالب سه مرحله و 32 پروژه طراحی شد در حال 
تکمیل است. آخرین اقدام در طرح تحول نظام مالیاتی ایجاد بسترهاي حقوقی، مدیریتی و اجرایی مناسب در قانون 
مالیاتها می باشد که این مهم با تدوین الیحه تحول نظام مالیاتی مـدنظر قـرار گرفته است که زمینه سازي براي 
بروزرسانی دستگاه مالیاتی از طریق ایجاد زیرساخت حقوقی الزم، افزایش تمکین مالیـاتی، جهت گیري به سمت 
مالیات بر جمع درآمد، برقراري ضمانتهاي اجرایی مناسب، ساده سازي، ارتقاء جایگـاه مالیات به عنوان ابزاري جهت 
مقابله با سفته بازي و سوداگري، توسعه سیستم اطالعات مالیاتی، اصالح معافیت ها در راستاي افزایش شفافیت و 
اثرگذاري و نیز  هدفمند نمودن آنها از مهمترین رویکردهاي الیحه می باشند. سیستم یکپارچه اطالعات مالیاتی به 
عنوان قلب و هسته مرکزي نظام مالیاتی محسوب می شود و موفقیت هر نظام مالیاتی تا حد زیادي در گرو میزان 
توسعه سیستم اطالعات مالیاتی آن می باشد. تنوع در روابط و فعالیت هاي اقتصادي، افزایش مبادالت اقتصادي و 
این مبادالت، نظام هاي مالیاتی را در شناسایی دقیق منابع و صاحبان  انجام  از تکنولوژي هاي جدید در  استفاده 
درآمد یا ثروت و نوع و میزان این منابع با مشکل مواجه ساخته است و دیگر نمی توان با تکیه بر روش هاي سنتی 
اطالعات مربوط به فعالیتها و مبادالت اقتصادي را در دنیاي امروز رهگیري کرد و همچنین نظام مالیاتی در فضاي 
عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدیان مالیاتی، ضعف اطالعات مالیاتی و فقدان اشراف اطالعاتی بر مؤدیان قادر به انجام 
امر به نوبه خود مسائلی  این  ارائه خدمات مناسب به مؤدیان مالیاتی نبوده که  صحیح وظایف قانونی محوله و نیز 
رادرپی خواهد داشت. یک  مالیاتی  و کاهش درآمدهاي  مالیاتی  فرار  تمکین مؤدیان،  نارضایتی مؤدیان، عدم  چون 
سیستم اطالعات مالیاتی منسجم که به نحو مطلوبی طراحی و برنامه ریزي شده باشد، عامل مؤثري در بهبود روشهاي 
تشخیص و وصول مالیات، کاهش فرار مالیاتی، کاهش فساد اداري، رفع تبعیض و افزایش کارایی و همچنین عاملی 
جهت تنظیم دقیقتر بودجه محسوب می شود. از این رو، اغلب کشورهاي دنیا در راستاي دستیابی به چنین سیستم 
اطالعات مالیاتی تالش نموده اند و بسیاري از کشورهاي پیشرفته نیز به آن دست یافته اند. در کشور ما نیز فقدان 
یک نظام منسجم، هماهنگ و مکانیزه اطالعات مالیاتی سبب پدید آمدن شکاف بین ظرفیت بالقوه مالیاتی اقتصاد 
و ظرفیت بالفعل آن و محروم ماندن از درآمدهاي مالیاتی باالتر شده است، ضمن اینکه وصول همین میزان مالیات 
نیز هزینه هاي گزافی در تمام ابعاد اعم از هزینه هاي مادي، اجتماعی و اقتصادي براي کشور به همراه داشته است. 
بر این اساس، طرح جامع مالیاتی مورد توجه تصمیم گیران اقتصادي قرار گرفت )کالنتری بنگر و همکاران، 1392: 
65(. از این رو پژوهش حاضر در صدد بررسی ابعاد مختلف طرح جامع مالیاتی و یافتن پاسخ پرسش های زیر است:

آیا ذینفعان طرح جامع مالیاتی با ذینفعان رویه سنتی مالیاتی مطابقت دارند یا خیر؟  -1
آیا اهداف مطرح شده در طرح جامع مالیاتی با اهداف تحقق یافته، مطابقت دارند یا خیر؟  -2

آیا پروژه های مطرح شده در طرح جامع مالیاتی با پروژه های اجرا شده در آن مطابقت دارند یا خیر؟  -3

2- مبانی نظری پژوهش
2-1- طرح جامع مالیاتی

در بند ب ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف شد نسبت به طراحی و راه 
اندازی نظام جامع اطالعات مالیاتی کشور اقدام نماید. اقدامات متعددی طی سال های اجرای برنامه سوم توسعه در 
راستای اجرای بند مذکور انجام پذیرفت و در نهایت با برگزاری مناقصه بین المللی از میان شرکت های مجرب در 
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زمینه طراحی نظام جامع اطالعات مالیاتی، شرکت دیلویت  کانادا عهده دار انجام مطالعات در این زمینه شد. نتیجه 
مطالعات دیلویت، نقشه راه برای رسیدن به وضعیت مطلوب با کمترین ریسک ممکن بود. این نقشه راه شامل 32 
پروژه است و به لحاظ موضوعی در 5 محور اصلی شامل نیروی انسانی، زیرساخت، مدیریت طرح، صاحبان منافع و 
نظام یکپارچه مالیاتی است. این پنج محور در قالب یک چرخه به یکدیگر متصل هستند و یکی از پروژه های محوری 
مهم معرفی شده توسط شرکت دیلویت، پروژه اجرای آزمایشی سامانه یکپارچه مالیات است که به نوعی می توان آن 
را هم جزء پروژه های پایه و هم جزء پروژه های محوری قلمداد نمود، به طوری که در مراحل اولیه و پیش از اجرا، به 
عنوان پروژه پایه و در مراحل اجرای آزمایشی، به عنوان پروژه محوری خواهد بود. یکی از اهداف طرح جامع مالیاتی 
این است که تمام تعامالت دوسویه مردم با دستگاه مالیاتی غیرحضوری و الکترونیکی شود، به این معنا که دیگر 
الزم نیست مردم برای استفاده از خدمات مالیاتی به اداره های مالیاتی رجوع کنند. مؤدیان مالیاتی از طریق پورتال 
اینترنتی خدمات الکترونیک تمام خدمات مالیاتی را دریافت می کنند )سازمان امور مالیاتی کشور،1392(. مؤدی از 
اظهارنامه مؤدی  اطالعات می دهد و هم خدمات دریافت می کند.  الکترونیکی هم  اینترنتی خدمات  پورتال  طریق 
از طریق پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مؤدی بعد از طی فرآیندهایی در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی 
از: ماژول های ثبت  بارگذاری می شود. نرم افزار طرح جامع مالیاتی دارای ماژول های متعددی است که عبارتند 
نام، پردازش اظهارنامه، حسابرسی، اعتراضات، حسابداری، خدمات مؤدیان، بایگانی، شکایات، دسته خدمات مؤدیان، 
اجرائیات، دسته بایگانی. مؤدیانی که اظهارنامه آنها در این نرم افزار بارگذاری می شود، یا مشمول تأیید اظهارنامه از 
سوی سازمان امور مالیاتی می شوند یا اطالعات اظهارنامه آنها با بانک اطالعاتی سازمان مغایرت دارد و در درجه باالی 

ریسک طبقه بندی می شوند )حکیمی و همکاران، 1396(.

2-2- اهداف طرح جامع مالیاتی
افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه های عملیاتی،  به طور کلی طرح جامع مالیاتی دارای سه هدف اصلی 

افزایش رضایت صاحبان منافع )مؤدیان ومأموران مالیاتی( است که در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1- اهداف طرح جامع مالیاتی، مزایا و راهکارهای دستیابی به آن

راهکارهای دستیابی به اهدافمزایای دستیابی به اهدافاهداف اجرای طرح جامع مالیاتی

حذف معافیت های غیر ضروریافزایش درآمد مالیاتی
جلوگیری از فرار مالیاتی

تجمیع درآمدهاي هر مودي

سیستم هوشمند تحلیل درخواستها و ممیـزي هدفمند

شبکه یکپارچه ردیابي و ثبت مبادالت

تسهیل پیاده سازي انواع جدید مالیات

بهبود و تعالي فرآیندهاي شناسایي و تشخیص

جلوگیري از فرار مالیاتي

مکانیزه کردن عملیاتکاهش هزینه های عملیات
بهینه سازي فرآیندها

گسترش فرهنگ خود اظهاري

تخصیص بهینة منابع

تفویض اختیارات و برون سپاري

افزایش کارایي و بهره وري سازمان

بهبود و تعالي فرآیندهاي درون سازمان

رفع موانع استفاده از روشهاي الکترونیکي

ایجاد یک سیستم اطالعات مدیریت در درون سازمان
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2-3- پروژه های طرح جامع مالیاتی
طرح جامع مالیاتی مشتمل بر 32 پروژه است که در قالب 5 محور نظام یکپارچه مالیاتی )10 پروژه(، زیر ساخت 
)7 پروژه(، منابع انسانی )6 پروژه(، صاحبان منافع )7 پروژه( و مدیریت طرح )2 پروژه( تعریف شده است که عنوان 
پروژه ها در جدول 2 ارایه شده است. با مراجعه به جدول 2 مشاهده می شود که 32 پروژه در قالب سه نوع پروژه 

های پایه ای، محوری و پیشرفته طبقه بندی شده اند. 
نیـاز  پـیش  آنها  دستاوردهاي  به  حصول  و  اجرا  که  هستند  ها  پروژه  از  گروهــي  اي،  پایــه  هــاي  پــروژه 
اجراي سـایر پـروژه هـا محسـوب مي شود. ایـن گـروه از پـروژه هـا عمــدتاً بــه تــدوین اســتراتژي، مطالعــه و 
پــژوهش کــاربردي، امکان سنجي و انجام امور پایـه اي اختصاص دارند. اجراي پروژه هاي پایه اي از سال 1385 

آغاز شده است. 
پروژه هـاي محـوري، پـروژه هـاي اصـلي طــرح جــامع مالیـاتي هستند. بـا تکمیـل اجـراي ایـن گروه از پروژه 

ها، اکثر اهداف طرح جامع مالیاتي محقق خواهند شد. 
پـروژه هـاي پیشـرفته، گروهـي از پروژه ها هستند که با اجراي آنهـا بـاقیمانـدة اهـداف طـرح جـامع مالیاتي نیز 
محقق خواهنـد شـد. هدف از اجراي این پروژه ها انجام کارهــاي بــاقیمانــده، اصــالح مواردي که نیاز به اصالح 

دارنـد، برقراري نظـام هـاي پشـتیباني و مواردي از این قبیل است.

منبع: گردآوری و تألیف توسط پژوهشگر از منابع مختلف )1397(

جدول 2- پروژه های طرح جامع مالیاتی و طبقه بندی آنها

افزایش رضایت صاحبان منافع
 )مؤدیان و مأموران مالیاتی(

برقراري عدالت مالیاتي
تسهیل تعامل با سازمان

تکریم مؤدیان

مهندسي مجدد فرآیندهاي سازمان

بهره گیري از فن آوري اطالعات

ایجاد عدالت مالیاتي و اشاعه فرهنگ مالیاتي

اجراي آسان، سریع، دقیق، یکپارچه و فراگیر امور مالیاتي

پیاده سازي نظام یکپارچة مالیاتي

ارتقاي سطح خدمات به مؤدیان

ارتقاي رضایت شغلي کارکنان سازمان

نوع عنوان پروژهشرح مختصر هر محورمحور
پروژه

نظام یکپارچة
مالیاتي

 )شامل 10 پروژه(

تهیـه )خریـد، بـومي سـازي 
و اختصاصـي سـازي( و پیـاده 

سـازي نظـام
نرم افزاري یکپارچة مالیاتي

خریــد، اصــالح، بومــي ســازي و اجــراي آزمایشــي نــرم افــزار یکپارچــة 
ــاز دوم( پایه ایمالیاتي )ف

پایه ایطراحي و اجراي شمارة شناسایي مؤدیان )فاز دوم(

پایه ایانتخاب حسابرسي بر مبناي ریسک )کوتاه مدت( )فاز دوم(

پایه ایاستانداردسازي فرآیندها )فاز دوم(

محوریشناسایي و آماده سازي )تبدیل و انتقال( داده ها )فاز سوم(

تــدارک، نصــب و تحویــل ســخت افــزار نظــام یکپارچــة مالیاتــي )فــاز 
) م محوریسو

محوریمهندسي مجدد فرآیندهاي کاري )فاز سوم(

محوریپیاده سازي ملّي نرم افزار سیستم یکپارچة مالیاتي )فاز سوم(

پیشرفتهانتخاب حسابرسي بر مبناي ریسک )بلند مدت( )فاز چهارم(

پیشرفتهطرح خدمات پشتیباني و نگهداري )فاز چهارم(
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2-4- ذینفعان طرح جامع مالیاتی
طرح جامع مالیاتی که با همکاری موسسه مشاوره مدیریت دیلویت کانادا و شرکت نرم افزاری بول فرانسه و با 
مشارکت کارکنان خبره مالیاتی سازمان امور مالیاتی قوام یافته، قرار است نظام مالیاتی را بر مبنای خوداظهاری و 
راستی آزمایی متحول و درآمدهای پایدار مالیاتی را جایگزین درآمد غیر پایدار حاصل از فروش منابع زیرزمینی )نفت، 
گاز و مواد نفتی( کند. بنابراین یکی از ذینفعان اصلی طرح جامع مالیاتی، دولت است که می تواند درآمد با ثبات 
مالیاتی را جایگزین درآمدهای بی ثبات نماید. همچنین با اعمال طرح جامع مالیاتی از اقدامات متقلبانه همچون فرار 
مالیاتی، تأسیس شرکت های صوری و کاغذی و غیره جلوگیری می شود که این امر منجر به شفاف سازی فضای 
اقتصادی و عدالت مالیاتی می شود و کل آحاد جامعه از این امر منتفع می شوند. افزون بر این با اعمال طرح جامع 

منبع: گردآوری و تألیف توسط پژوهشگر از منابع مختلف )1397(

زیرساخت
 )شامل 7 پروژه(

ارتقـاي زیرســاخت هـاي 
ســازمان امـور مالیـاتي از ابعـاد 

فــن آوري و
فرآیندي

پایه ایتدوین استراتژي فن آوري اطالعات )فاز دوم(

پایه ایارتقاي شبکه محلي و گسترده و ارتباطات راه دور )فاز دوم(

مطالعــة امــکان ســنجي کانــون هــاي پــردازش مرکــزي و مراکــز داده 
پایه ای)فــاز دوم(

محوریایجاد و توسعة استانداردهاي فن آوري اطالعات )فاز سوم(

محوریایجاد و توسعة کانون هاي پردازش مرکزي )فاز سوم(

محوریطراحي، تجهیز و راه اندازي مراکز داده )فاز سوم(

پیشرفتهپیاده سازي اتوماسیون امور ستادي )فاز چهارم(

منابع انساني
 )شامل 6 پروژه(

موارد مرتبط با مدیریت امور 
کارکنان و منابع انساني سازمان

ــة خدمــات آن  ــع انســاني و مــدل ارائ ــن اســتراتژي توســعة مناب تدوی
ــاز دوم( پایه ای)ف

محوریمطالعه و طراحي ساختار سازماني مناسب )فاز سوم(

محوریتدوین استراتژي آموزشي و برنامه ریزي اجراي آن )فاز سوم(

محوریاصالح و همسوسازي خدمات منابع انساني )فاز سوم(

محوریپیاده سازي و اجراي ساختار سازماني )فاز سوم(

محوریاجراي آموزش طرح جامع مالیاتي )فاز سوم(

صاحبان منافع
 )شامل 7 پروژه(

ارتباط سازمان با مؤدیان مالیاتي 
و سایر صاحبان منافع سازمان

پایه ایطرح ریزي روابط با صاحبان منافع )فاز دوم(

محوریبازنگري و اصالح سیاست هاي مالیاتي )فاز سوم(

محوریتعریف و پیاده سازي خدمات مؤدیان )فاز سوم(

بازنگــري و بهبــود قوانیــن، مقــررات و آئیــن نامــه هــاي امــور مالیاتــي 
محوری)فــاز ســوم(

پیشرفتهطراحي و ایجاد شوراي عالي اطالعات مالیاتي )فاز چهارم(

پیشرفتهتدوین برنامة جلوگیري از فرار مالیاتي )فاز چهارم(

پیشرفتهتوسعة شبکة تأمین )فاز چهارم(

مدیریت طرح
 )شامل 2 پروژه(

سازماندهي و تشکیل سازمان 
اجراي »طرح جامع مالیاتي«

پایه ایراه اندازي و اجراي دفتر مدیریت برنامه )فاز دوم(

پایه ایراه اندازي و اجراي دفتر مدیریت تغییر )فاز دوم(
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مالیاتی مؤدیان می توانند از خدمات مالیاتی الکترونیکی بهره ببرند و از این منظر، مؤدیان مالیاتی از دیگر ذینفعان 
طرح جامع مالیاتی هستند. از سویی دیگر با توجه به ایجاد پایگاه داده می توان از اقدامات متقلبانه همچون دفتر 
نویسی دوگانه )دفاتر قانونی خالف واقع( جلوگیری کرد که این امر در جهت کمک به حسابرسان در جهت وظیفه 
اعتباربخشی آنها است. در نهایت با استقرار طرح جامع مالیاتی، کارکنان سازمان امور مالیاتی نیز منتفع می شوند، 
با  زیرا نرم افزار اریس به آنها راهنمایی می کند که بتوانند راحت تر مؤدیان پر ریسک را شناسایی نمایند و ضمناً 
تأیید برخی از اظهارنامه ها در زمان و انرژی آنها صرفه جویی خواهد شد که این امر منجر به افزایش رضایت شغلی 

خواهد شد.  
فرضیه ها با توجه به هدف پژوهش که تبیین طرح جامع مالیاتی بر مبناي رویه سنتی مالیاتی مي باشد، سه 

فرضیه اصلي زیر مطرح مي شوند:
فرضیه1: میان ذینفعان اصلي طرح جامع مالیاتی و رویه سنتی مالیاتی مشابهت وجود دارد.

 فرضیه 2: میان اهداف مطرح  شده در طرح جامع مالیاتی و اهداف محقق شده در طرح جامع مالیاتی مشابهت 
وجود دارد.

 فرضیه 3: میان پروژه های مطرح شده در طرح جامع مالیاتی و پروژه های اجرا شده در طرح جامع مالیاتی 
قالب پنج محور )نظام یکپارچه  مالیاتی، تعداد 32 پروژه در  اینکه در طرح جامع  به  با توجه  مشابهت وجود دارد. 
مالیاتی، زیر ساخت، منابع انسانی، صاحبان منافع و مدیریت طرح( تعریف شده است، لذا فرضیه اصلی سوم شامل 32 

فرضیه فرعی به تفکیک برای هر یک از پروژه ها است.

3- روش پژوهش
 روش این پژوهش از نظر هدف کاربردي، از نظر ماهیت توصیفي - پیمایشي است. براي گردآوري داده هاي مورد 
نیاز براي پوشش مباني نظري، از روش کتابخانه اي و براي گردآوري داده هاي مورد نیاز براي آزمون و تحلیل فرضیه 

هاي پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده است.

3-1- جامعه و نمونه آماری
 جامعه و نمونه آماري از آنجایي که انتظار مي رود، موضوع طرح جامع مالیاتی بر طیف وسیعي از جامعه اثرگذار 
انجام  براي  مناسب  آماري  جامعه  ذیصالح،  افراد  از  مشورت  و کسب  مالیاتی  جامع  ذینفعان طرح  بررسي  با  باشد، 

پیمایش به شرح ذیل تعیین گردید:
کارمندان سازمان امور مالیاتی  )1

مؤدیان مالیاتی  )2
مدیران   )3
مالکان  )4

حسابداران و حسابرسان  )5
سایر ذینفعان  )6

 در این پژوهش براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران براي جامعه نامحدود استفاده گردید. بر مبناي این 
فرمول با در نظر گرفتن سطح خطاي 5 % تعداد نمونه 384 و در سطح خطاي 6 % تعداد نمونه 267 عدد محاسبه 
مي گردد. با توجه به حجیم بودن محتواي پرسشنامه براي پاسخ دهندگان و نگراني از وجود پاسخ هاي نادرست و بي 
دقت، براي نمونه گیري از روش غیر تصادفي به شکل نمونه در دسترس استفاده گردید. این روش براي این پژوهش 
این مزیت را دارد که اوالً تا حدامکان به پاسخ دهندگاني مراجعه شود که تمایل بیشتري براي پاسخگویي دارند و 
در نتیجه با دقت بیشتري به پرسشنامه پاسخ مي دهند. همچنین سهولت دسترسي به آنها موجب سهولت بیشتر در 
پیگیریهاي بعدي مي شود و بنابراین نرخ بازگشت پرسشنامه ها بیشتر مي گردد. پرسشنامه ها به دو شکل کاغذي و 

آنالین طراحي و در بین پاسخ دهندگان )نمونه انتخابي( توزیع گردید که خالصه نتایج به شرح جدول 3 مي باشد.
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در نهایت تعداد پرسشنامه هاي جمع آوري شده قابل استفاده در کل به 311 عدد بالغ گردید که در سطح خطاي 
حدود 5/5% طبق فرمول کوکران نمونه مناسبي مي باشد .

3-2- ساختار ابزار اندازه گیري
به منظور گرداوري داده هاي مورد نیاز براي آزمون فرضیه ها، ابتدا با مراجعه به متون نظري مربوطه، پرسشنامه 
اولیه طراحي گردید و سپس در اختیار تعدادي از متخصصین و صاحبنظران قرار گرفت و پس از انجام اصالحات 
پیشنهادي، نسخه نهایي جهت توزیع بین پاسخ دهندگان تهیه گردید. این پرسشنامه در بخش اختصاصي داراي 8 
سوال اصلي )براي هر فرضیه یک سوال( با مجموع 62 گویه بوده است که پاسخ دهندگان مي بایستي نظر خود را 
در رابطه با هر گویه با انتخاب یک گزینه در طیفي 9 تایي از خیلي بي اهمیت تا خیلي با اهمیت مشخص نمایند. 
همچنین براي هر سوال اصلي یک پرسش باز در نظر گرفته شد تا پاسخ دهندگان بتوانند در صورت لزوم، به موارد 

دیگري به غیر از گویه هاي طراحي شده براي سواالت، اشاره نمایند.

3-3- روایي و پایایي ابزار اندازه گیري
همان گونه که در سطور باال اشاره شد، پرسشنامه اولیه در اختیار تعدادي از متخصصین و صاحبنظران قرار گرفت 
تا نظر خود را در مورد مفاهیم و سازه هاي نامربوط در پرسشنامه اعالم نمایند. با توجه به پاسخ هاي جمع آوري شده و 
وجود اصالحات پیشنهادي جزئي مي توان چنین استدالل نمود که پرسشنامه مذکور از روایي صوري و محتوایي الزم 
برخوردار بوده است. همچنین بررسي پایایي پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ مورد آزمون واقع گردید که با استفاده 
از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 18 ،ضریب پایایي 93% براي کل پرسشنامه محاسبه گردید. بنابراین پرسشنامه 
مذکور به نسبت بسیار زیادي، از اعتبار بیروني برخوردار مي باشد . یکي از اشکاالتي که ممکن است نتایج پرسشنامه 
را تحت تاثیر قرار دهد تعصب ناشي از پاسخ هاي بالقوه پاسخ دهندگان در زمان پاسخگویي مي باشد. براي اطمینان 
از عدم تاثیر زمان براي روي پاسخ دهندگان، نتایج حاصل از پرسشنامه هاي جمع آوري شده در سه مقطع زماني )با 
فاصله زماني حدود بیست روز براي هر گروه( از نظر میانگین پاسخ ها براي هر گویه، از طریق دو آزمون کروسکال 
والیس و میانه مورد بررسي قرار گرفت. نتایج دو آزمون نشان داد فرضیه H0 یعني تساوي میانگین مابین سه گروه 
قابل رد نمي باشد، زیرا سطح معناداري براي تقریباً همه گویه ها، بزرگتر از 0/05 مي باشد. بنابراین پاسخ هاي داده 

شده فاقد سوگیري هاي ناشي از زمان پاسخگویي بوده اند.

3-4- سواالت پرسشنامه
به منظور آزمون فرضیه شماره یک پژوهش در مورد ذینفعان اصلي طرح جامع مالیاتی، ابتدا افراد و گروه هایي 
که مي توانستند جز ذینفعان طرح جامع مالیاتی قلمداد شوند، شناسایي و در 6 گروه قرار گرفتند. سپس با طرح 
سوالي مبني بر این که میزان اهمیت طرح جامع مالیاتی براي هر گروه چقدر است، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا 
براساس یک طیف 9 تایي از خیلي بي اهمیت تا خیلي با اهمیت، نظر خود را براي هر گروه بیان نمایند. براي آزمون 

جدول 3-  اطالعات مربوط به توزیع پرسشنامه ها و دریافت آنها

منبع: یافته های پژوهشگر )1397(

شرح
جمع کلنسخه الکترونیکینسخه کاغذی

پرسشنامه ها درصدتعداد )تخمینی(درصدتعداد

7501003001001050پرسشنامه های توزیع شده

20527/310635/3311پرسشنامه های جمع آوری شده و قابل تحلیل

54572/729464/7839پرسشنامه های پاسخ داده نشده و یا غیر قابل تحلیل
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جدول 4- توزیع نظرات پاسخ دهندگان در مورد اهمیت ذینفعان طرح جامع مالیاتی براي شش گروه از نظر اهمیت

منبع: یافته های پژوهشگر )1397(

فرضیه دوم پژوهش، مي بایستي ابتدا اهداف طرح جامع مالیاتی را مشخص نمود و سپس با اهداف تحقق یافته در 
طرح جامع مالیاتی مقایسه نمود. براي این منظور چهار هدف اصلي افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه های 
عملیات، افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی و افزایش رضایت کارمندان سازمان امور مالیاتی تعیین گردید و در سوالي از 
پاسخ دهندگان خواسته شد بر اساس درجه اهمیت هر یک از آنها براي طرح جامع مالیاتی، نظر خود را بیان کنند. به 
منظور بررسي تطابق بین پروژه های مطرح شده در طرح جامع مالیاتی و پروژه های تحقق یافته در طرح جامع مالیاتی 
که فرضیه سوم پژوهش را شکل مي دهد، با در نظر گرفتن محورهای مختلف طرح جامع مالیاتی، تعداد 32 پروژه 
تعیین گردید و در پرسشي از پاسخ دهندگان خواسته شد با توجه به محور مورد پژوهش، نظر خود را در مورد هر 
کدام از پروژه های مطرح شده، بیان نمایند. همچنین براي بررسي فرضیه هاي فرعي مرتبط با محورهای طرح جامع 
مالیاتی، در پنج سوال اصلي جداگانه با محوریت های نظام یکپارچه مالیاتی، زیر ساخت، منابع انسانی، صاحبان منافع 
و مدیریت طرح از پاسخ دهندگان خواسته شد نظر خود را در مورد اجزاي تعیین شده براي هر محور مشخص نمایند.

4- یافته ها
4-1- آمار توصیفي

جداول 4، 5 و 6 به ترتیب مربوط به توزیع فراواني پاسخ ها و منتخبي از آمار توصیفي سواالت مرتبط با دو فرضیه 
اول و مهمترین پروژه های فرضیه سوم مي باشد. در جدول 4 نظر پاسخ دهندگان، در مورد اهمیت طرح جامع مالیاتی 
براي ذینفعان اصلی این طرح آورده شده است. همان گونه که مشاهده مي شود، شش گروه اصلي ذینفعان شامل 
دولت، جامعه، مؤدیان مالیاتی، حسابداران و حسابرسان، کارکنان سازمان امور مالیاتی و سایر ذینفعان بوده اند. از نظر 
تعداد و درصد فراواني، انتخاب طیف خیلي با اهمیت توسط پاسخ دهندگان، نسبت به بقیه گزینه ها بسیار بیشتر 
بوده و این موضوع در همه گروه ها نیز مصداق داشته است. همچنین پاسخ هاي مربوط به طیف هاي بي اهمیت و 
خیلي بي اهمیت کمترین درصد و تعداد فراواني را در کل گروه ها به خود اختصاص داده است و در گروه هاي اول 

تا چهارم کمتر از 10% مي باشد.

بر طبق جدول 6 میانگین کلیه گروه ها در طیف 9 تایي از 6/5 بیشتر و حداکثر انحراف معیار نیز از 2 کوچکتر 
بوده است که به نوعي نشان دهنده میزان توافق نظر پاسخ دهندگان براي اهمیت ذینفعان طرح جامع مالیاتی مي 

باشد .

شرح
نه با اهمیت نه بی با اهمیتخیلی با اهمیت

اهمیت
بی اهمیت و خیلی بی 

اهمیت

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

22673/16420/7134/261/9دولت

20465/88326/7175/461/9جامعه

18660/79420/9196/272/2مؤدیان مالیاتی

13543/612139/1309/7237/4حسابداران و حسابرسان

11838/410634/55216/93110/0کارکنان سازمان امور مالیاتی

12340/110835/23912/73611/7سایر ذینفعان
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جدول 5- توزیع نظرات پاسخ دهندگان در مورد اهداف طرح جامع مالیاتی

منبع: یافته های پژوهشگر )1397(

جدول 6- آمار توصیفي منتخبي از سواالت مربوط به فرضیه هاي پژوهش

منبع: یافته های پژوهشگر )1397(

جدول 5 مربوط به توزیع فراواني پاسخ ها نسبت به اهداف مطرح شده براي طرح جامع مالیاتی مي باشد. نتایج 
حاکي از این است که توزیع و درصد فراواني پاسخ ها به طیف خیلي با اهمیت براي همه اهداف بیشتر از سایر پاسخ ها 
بوده و از مرز50% گذشته است. همچنین آمار توصیفي در جدول 6 براي دو هدف اصلي اول یعنی افزایش درآمدهای 
مالیاتی و کاهش هزینه های عملیات، نشان دهنده نزدیکي میانگین اهمیت آنها در منظر پاسخ دهندگان مي باشد. 
هرچند انحراف معیار و ضریب تغییرات هدف افزایش درآمد مالیاتی بیشتر از هدف کاهش هزینه عملیات بوده است. 
در مورد پروژه های طرح جامع مالیاتی، به دلیل حجیم بودن جداول فراواني و آمار توصیفي تک تک پروژه ها، از 
بین 32 پروژه، تنها آمار توصیفي چهار پروژه تدارک، نصب و تحویل سخت افزار نظام یکپارچة مالیاتي، پیاده سازي 
و اجراي ساختار سازماني، بازنگري و اصالح سیاستهاي مالیاتي و تدوین برنامة جلوگیري از فرار مالیاتي در جدول 6 
آورده شده است. این آمار نشان مي دهد، میانگین اهمیت این پروژه ها ها در طیف 9 تایي باالتر از 7 بوده و انحراف 

معیار آنها نیز نزدیک به هم و حدود 1 بوده است.

شرح
نه با اهمیت نه بی با اهمیتخیلی با اهمیت

اهمیت
بی اهمیت و خیلی بی 

اهمیت

فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد

16854/111537/0185/892/9افزایش درآمد مالیاتی

19362/410233/0123/820/6کاهش هزینه عملیات

18560/210734/8123/930/9افزایش رضایت مؤدیان

ــور  ــازمان ام ــدان س ــت کارمن ــش رضای افزای
ــی 16352/512740/9175/430/9مالیات

ضریب تغییراتانحراف معیارمیانهمیانگینشرح

سوال 1: ذینفعان اریس
7/9781/360/17دولت

7/8081/390/18جامعه

7/6881/410/18مؤدیان مالیاتی

7/0371/680/24حسابداران و حسابرسان

6/7871/830/27کارکنان سازمان امور مالیاتی

6/7471/870/28سایر ذینفعان

سوال 2: منتخب  اهداف اریس
7/5281/480/20افزایش درآمد مالیاتی

7/7381/150/15کاهش هزینه عملیات

سوال 3: منتخب پروژه های اریس
8/2291/020/12تدارک، نصب و تحویل سخت افزار نظام یکپارچة مالیاتي

7/7381/210/16پیاده سازي و اجراي ساختار سازماني

7/4981/210/16بازنگري و اصالح سیاستهاي مالیاتي

8/2291/020/12تدوین برنامة جلوگیري از فرار مالیاتي
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جدول 7- آزمون فریدمن برای مقایسه رتبه ها در مورد ذینفعان طرح جامع مالیاتی

جدول 8- آزمون ویلکاکسون و عالمت برای مقایسه زوجی رتبه ها در طرح جامع مالیاتی

منبع: یافته های پژوهشگر )1397(

منبع: یافته های پژوهشگر )1397(

4-2- نتایج آزمون فرضیه ها
هرچند مي توان تحلیل هاي آماري پارامتریک را براي داده هاي رتبه اي نیز به کار برد و طبق قضیه حد مرکزي 
در آمار، هنگامي که داده ها به سمت بي نهایت میل مي کنند، منحني توزیع به سمت توزیع نرمال سوق مي یابد. 
ولي از آنجایي که پاسخ ها در این پژوهش، اغلب محدود به دامنه اي 3 تایي از بین طیف 9 تایي مي شدند )طیف 7 
الی 9( و به نسبت بسیار زیادي توزیع داده ها، چوله و کشیده بود )با توجه به نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف براي 

نرمال بودن(، به همین دلیل در این پژوهش، تحلیل هاي آماري ناپارامتریک به پارامتریک ترجیح داده شد.

4-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول
در مورد ذینفعان اصلي طرح جامع مالیاتی بر طبق جدول 2 شش گروه اصلي براساس میزان اهمیت شناسایي 
گردیدند. ولي از این اولویت بندي به خودي خود نمي توان نتیجه گرفت که از نظر آماري گروه هاي شناسایي شده 
با هم متفاوت هستند یا خیر. براي حل این مشکل از آزمون آماري فریدمن که براي مقایسه تفاوت معنادار بین رتبه 

ها به کار مي رود، استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره 7 آورده شده است.

آماره مربوط به این آزمون نشان مي دهد که رتبه اختصاص یافته در حداقل، یکي از گروه ها با گروه هاي دیگر از 
نظر آماري متفاوت است. براي یافتن رتبه هاي متفاوت و یا همسان بین گروه ها باید از آزمون مقایسه میانگین بین 
دو نمونه وابسته استفاده نمود. به دلیل وجود 6 گروه، تعداد آزمون هاي قابل انجام 15 آزمون )دو تایي( مي شود. در 

جدول 8 خالصه نتایج بر اساس آزمون آماري ویلکاکسون و عالمت قابل مشاهده مي باشد.

آزمون فریدمنانحراف معیارمیانگینرتبه هاگروه ها

181/302کای مربع4/167/951/38دولت

4/097/821/38جامعه

5درجه آزادی3/787/691/41مؤدیان مالیاتی

3/187/051/68حسابداران و حسابرسان

0/000سطح معناداری2/896/801/83کارکنان سازمان امور مالیاتی

2/896/761/87سایر ذینفعان

مقایسه دو تایی 
جامعه و مؤدیان دولت و جامعهرتبه ها

مالیاتی
دولت و مؤدیان 

مالیاتی

مؤدیان مالیاتی 
و حسابداران و 

حسابرسان

حسابداران و 
حسابرسان و کارکنان 
سازمان امور مالیاتی

کارکنان سازمان 
امور مالیاتی و سایر 

ذینفعان

سطح معناداری آزمون 
0/080/160/0010/000/0010/54ویلکاکسون )دوطرفه(

سطح معناداری آزمون 
0/140/050/0020/000/0011عالمت )دو طرفه(
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جدول 9- آزمون فریدمن برای مقایسه رتبه ها در مورد اهداف طرح جامع مالیاتی

منبع: یافته های پژوهشگر )1397(

با توجه به نتایج جدول 8، از آنجایي که سطح معناداري در مقایسه بین دولت و مؤدیان مالیاتی، حسابداران و 
حسابرسان و مؤدیان مالیاتی، حسابداران و حسابرسان و کارکنان سازمان امور مالیاتی کمتر از 0/025 است، بنابراین 
رتبه هاي آنها از نظر آماري با یکدیگر متفاوتند و از طرف دیگر رتبه هاي مربوط به دولت و جامعه، جامعه و مؤدیان 
مالیاتی، کارکنان سازمان امور مالیاتی و سایر ذینفعان، تفاوت معناداري با هم ندارند. نکته قابل توجه این که از نظر 
آماري رتبه مربوط به جامعه با رتبه هاي دو گروه دولت و مؤدیان مالیاتی از نظر آماري بي تفاوت است ولي رتبه هاي 
دولت و مؤدیان مالیاتی با هم تفاوت معنادار دارند و بنابراین نمي توانند در یک گروه طبقه بندي شوند. به هرحال 
با توجه به آزمون هاي آماري فوق مي توان چنین نتیجه گرفت که اهمیت مالیات در درجه اول براي دولت و جامعه 
بیشتر از سایر گروه ها مي باشد و بر اساس رویه سنتی مالیاتی نیز ذینفعان اصلی مالیات، دولت و جامعه مي باشند، 

بنابراین فرضیه اول پژوهش تائید مي گردد.

4-2-2- نتایج آزمون فرضیه دوم
با توجه به این که پاسخ هاي داده شده به سوال باز پرسشنامه در رابطه با سایر اهداف مد نظر براي طرح جامع 
مالیاتی، بسیار اندک و فاقد اتفاق نظر بوده است، مي توان نتیجه گرفت اهداف مطرح شده براي طرح جامع مالیاتی 
در پرسشنامه مناسب بوده است. نتایج حاصل از آزمون دو جمله اي )طبقه بندي طیف پاسخ ها به دو گروه بااهمیت 
و بي اهمیت( حاکي از آن است که اهمیت کلیه اهداف براي طرح جامع مالیاتی از نظر آماري قابل تائید مي باشد. در 
اینجا نیز موضوع اولویت بندي اهداف وجود دارد که با استفاده از آزمون فریدمن مي توان درک بهتري از اولویت ها 

به دست آورد. در جدول شماره 9 نتایج حاصل از آزمون فریدمن براي اولویت بندي اهداف ارائه شده است.

 نتایج نشان مي دهد، تفاوت معناداري از نظر اهمیت، بین اهداف مطرح شده براي طرح جامع مالیاتی وجود 
ندارد و بنابراین میزان اهمیت دو هدف اصلي افزایش درآمد عملیات و کاهش هزینه عملیات یکسان مي باشد و این 
موضوع تناقضي با اهداف تحقق یافته طرح جامع مالیاتی ندارد، زیرا هرچند تاکید اولیه طرح جامع مالیاتی، افزایش 
درآمد مالیاتی از طریق برقراری عدالت مالیاتی مي باشد، ولي همواره این موضوع مطرح بوده است که هدف افزایش 
درآمد مالیاتی، نتاقضي با برآورده شدن هدف کاهش هزینه عملیات ندارد. ضمن این که دو هدف مطرح شده دیگر 
نیز که شامل افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی و کارکنان سازمان امور مالیاتی است، نشان دهنده ماهیت انتظارات از 
طرح جامع مالیاتی مي باشند. همچنین به منظور آزمون میزان انطباق اهداف مورد انتظار طرح جامع مالیاتی و اهداف 

تحقق یافته آن از آزمون مقایسه میانگین استفاده شده است که نتایج آن در جدول 10 خالصه شده است.

آزمون فریدمنانحراف معیارمیانگینرتبه هااهداف

7/28کای مربع2/537/521/48افزایش درآمد مالیاتی

2/587/731/15کاهش هزینه عملیات

3درجه آزادی2/537/671/15افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی

0/063سطح معناداری2/367/481/21افزایش رضایت کارکنان سازمان امور مالیاتی
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جدول 10- آزمون مقایسه اهداف مورد انتظار و اهداف تحقق یافته در طرح جامع مالیاتی

جدول 11-  آزمون دو جمله اي براي مقایسه بین پروژه های تعریف شده و میزان تحقق آنها در طرح جامع مالیاتی

منبع: یافته های پژوهشگر )1397(

با توجه به جدول 10 مشاهده می شود که از نظر پاسخ دهندگان به سواالت پرسشنامه، افزایش درآمد مالیاتی، 
کاهش هزینه عملیات، افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی و افزایش رضایت کارکنان سازمان امور مالیاتی مورد انتظار در 

واقعیت، تحقق نیافته است و فرضیه دوم پژوهش تأیید نمی شود.
4-2-3- نتایج آزمون فرضیه سوم  به منظور امکان بررسي فرضیه مورد نظر طیف 9 تایي پاسخ ها، به طیفي دو 
جمله اي تبدیل گردید که یک جمله آن نشان دهنده با اهمیت بودن پروژه مذکور براي طرح جامع مالیاتی و جمله 
دیگر آن مبین بي اهمیت بودن آن پروژه مي باشد و سپس از طریق آزمون ناپامتریک دو جمله اي، از نظر آماري 
اهمیت پروژه های کیفي، مورد بررسي قرار گرفت. در جدول 11 خالصه نتایج آماري آزمون دو جمله اي نشان داده 

شده است .

اختالف انحراف معیارمیانگیننوع متغیراهداف
میانگین

سطح 
معناداری

افزایش درآمد مالیاتی
7/521/48تحقق یافته

0/24*0/043
7/761/42مورد انتظار

کاهش هزینه عملیات
7/731/15تحقق یافته

0/28*0/014
8/011/08مورد انتظار

افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی
7/231/24تحقق یافته

0/32*0/004
7/551/18مورد انتظار

افزایش رضایت کارکنان سازمان امور مالیاتی
8/361/25تحقق یافته

0/52*0/000
8/881/02مورد انتظار

محور
پروژه

درصد
 

انطباق

درصد 
عدم 
انطباق

سطح 
اهمیت

انطباق پروژه مورد 
انتظار و تحقق یافته

نظام یکپارچة
مالیاتي

 )شامل 10 
پروژه(

خریــد، اصــالح، بومــي ســازي و اجــراي آزمایشــي نــرم افــزار 
تأیید می شود9460/000یکپارچــة مالیاتــي )فــاز دوم(

تأیید می شود9910/000طراحي و اجراي شمارة شناسایي مؤدیان )فاز دوم(

ــاز  ــاه مــدت( )ف ــاي ریســک )کوت ــر مبن انتخــاب حسابرســي ب
رد می شود11890/641دوم(

تأیید می شود76240/048استانداردسازي فرآیندها )فاز دوم(

ــاز  ــا )ف ــال( داده ه ــل و انتق ــازي )تبدی ــاده س ــایي و آم شناس
ــوم( تأیید می شود83170/000س

تــدارک، نصــب و تحویــل ســخت افــزار نظــام یکپارچــة 
ــوم( ــاز س ــي )ف تأیید می شود88120/000مالیات

تأیید می شود85150/000مهندسي مجدد فرآیندهاي کاري )فاز سوم(

پیــاده ســازي ملـّـي نــرم افــزار سیســتم یکپارچــة مالیاتــي )فــاز 
) م رد می شود38620/898سو

ــاز  ــدت( )ف ــد م ــک )بلن ــاي ریس ــر مبن ــي ب ــاب حسابرس انتخ
ــارم( رد می شود21790/818چه

رد می شود30700/845طرح خدمات پشتیباني و نگهداري )فاز چهارم(
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منبع: یافته های پژوهشگر )1397(

با توجه به جدول 11 مشاهده می شود که بر اساس نظر پاسخ دهندگان تنها 7 پروژه از 32 پروژه طرح جامع 
مالیاتی محقق نشده اند و از 32 فرضیه فرعی مربوط به فرضیه اصلی سوم، تعداد 25 فرضیه فرعی تأیید و تعداد 7 
فرضیه فرعی رد می شود. همچنین جدول 9 نشان می دهد که هیچ یک از پروژه های طرح جامع مالیاتی هنوز صد 

در صد تحقق نیافته است و نیازمند صرف زمان، انرژی و هزینه بیشتر می باشد.

زیرساخت 
)شامل 7 

پروژه(

تأیید می شود86140/000تدوین استراتژي فن آوري اطالعات )فاز دوم(

ــاز  ــات راه دور )ف ــترده و ارتباط ــي و گس ــبکه محل ــاي ش ارتق
تأیید می شود77230/000دوم(

ــزي و  ــردازش مرک ــاي پ ــون ه ــنجي کان ــکان س ــة ام مطالع
ــاز دوم( ــز داده )ف تأیید می شود84160/000مراک

ــاز  ــات )ف ــن آوري اطالع ــتانداردهاي ف ــعة اس ــاد و توس ایج
ــوم( تأیید می شود83170/000س

تأیید می شود81190/000ایجاد و توسعة کانون هاي پردازش مرکزي )فاز سوم(

تأیید می شود80200/000طراحي، تجهیز و راه اندازي مراکز داده )فاز سوم(

رد می شود38620/898پیاده سازي اتوماسیون امور ستادي )فاز چهارم(

منابع انساني 
)شامل 6 

پروژه(

تدویــن اســتراتژي توســعة منابــع انســاني و مــدل ارائــة 
)فــاز دوم( آن  تأیید می شود76240/000خدمــات 

تأیید می شود73270/000مطالعه و طراحي ساختار سازماني مناسب )فاز سوم(

تدویــن اســتراتژي آموزشــي و برنامــه ریــزي اجــراي آن )فــاز 
تأیید می شود88120/000ســوم(

تأیید می شود77230/000اصالح و همسوسازي خدمات منابع انساني )فاز سوم(

تأیید می شود9460/000پیاده سازي و اجراي ساختار سازماني )فاز سوم(

تأیید می شود86140/000اجراي آموزش طرح جامع مالیاتي )فاز سوم(

صاحبان منافع 
)شامل 7 

پروژه(

تأیید می شود88120/000طرح ریزي روابط با صاحبان منافع )فاز دوم(

تأیید می شود77230/000بازنگري و اصالح سیاست هاي مالیاتي )فاز سوم(

تأیید می شود83170/000تعریف و پیاده سازي خدمات مؤدیان )فاز سوم(

بازنگــري و بهبــود قوانیــن، مقــررات و آئیــن نامــه هــاي امــور 
تأیید می شود76240/048مالیاتــي )فــاز ســوم(

ــاز  ــي )ف ــات مالیات ــي اطالع ــوراي عال ــاد ش ــي و ایج طراح
ــارم( رد می شود10900/927چه

رد می شود27730/841تدوین برنامة جلوگیري از فرار مالیاتي )فاز چهارم(

رد می شود52480/607توسعة شبکة تأمین )فاز چهارم(

مدیریت طرح 
)شامل 2 

پروژه(

تأیید می شود85150/000راه اندازي و اجراي دفتر مدیریت برنامه )فاز دوم(

تأیید می شود80200/000راه اندازي و اجراي دفتر مدیریت تغییر )فاز دوم(
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5- بحث و نتیجه گیری
نتایج  ابعاد طرح جامع مالیاتی )ذینفعان، اهداف و پروژه ها( پرداخته شد.  از  در این پژوهش به بررسی برخی 
پژوهش نشان می دهد که ذینفعان اصلی طرح جامع مالیاتی، دولت و جامعه هستند، زیرا از یک سو با اجرای طرح 
جامع مالیاتی، درآمد مالیاتی فزایش خواهد یافت که باعث تقویت توان مالی دولت خواهد شد و از سویی دیگر با 
اجرای طرح جامع مالیاتی جامعه منتفع خواهند شد زیرا از دستاوردهای این طرح می توان به برقراری عدالت مالیاتی 
و ایجاد خدمات الکترونیکی اشاره کرد که ماحصل آن افزایش سطح رفاه جامعه خواهد بود. همچنین نتایج پژوهش 
نشان می دهد که تا کنون اهداف طرح جامع مالیاتی )افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه های عملیات، افزایش 
رضایت مؤدیان و مأموران مالیاتی( محقق نشده اند. برخی از دالیل عدم تحقق اهداف طرح جامع مالیاتی شامل اجرای 
آزمایشی طرح و عدم اجرای کامل آن،  وجود رکود اقتصادی به دلیل عواملی از قبیل تورم و تحریم و غیره و آثار 
نامطلوب آن بر وصول مالیات، اتالف زمان به دلیل جابجایی پرونده ها بین واحدهای مالیاتی جهت استقرار نظام جامع 
مالیاتی بر مبنای مناطق، عدم آشنایی کافی مؤدیان و مأموران مالیاتی با مکانیزم طرح جامع مالیاتی و نرم افزار سنیم، 
وجود پاره ای مشکالت اجرایی و سیستمی از قبیل فاصله دور تا اکسس پوینت )نقطه دستیابی( و سرعت نامناسب 
اینترنت و اینترانت است. انتظار می رود با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و برگزاری دوره های آموزشی و جلسات 
پرسش و پاسخ که هم اکنون در حال اجرا هستند، چنین موانع موقتی حذف گردد و  با توجه به پیشرفت قابل توجه 
فن آوری اطالعات انتظار می رود که پهنای باند گسترش یابد تا سرعت بارگذاری صفحات سامانه سنیم نیز افزایش 
یابد و با تالش متخصصان کشور، مشکالت سیستمی در راستای بومی سازی نرم افزار  نیز برطرف گردد. همچنین 
نتایج پژوهش نشان می دهد که بسیاری از پروژه های تا فاز سوم به مرحله اجرا درآمده است و بیشتر پروژه های 
باقیمانده مربوط به فاز چهارم )پروژه های پیشرفته( است که امید است با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، این پروژه 
ها نیز تکمیل شوند. لذا  نتایج پژوهش نشان می دهد که پروژه های طرح جامع مالیاتی به صورت صد در صد محقق 
نشده اند و تکمیل آنها مستلزم صرف زمان، انرژی و هزینه بیشتر است. شایان ذکر است از جمله آثار مثبت استقرار 
این طرح که تاکنون بدان پرداخته نشده است، برخی از آثار زیست محیطی و روانی طرح جامع مالیاتی است. به عنوان 
مثال با ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی نیاز به رفت و آمد مؤدیان به سازمان امور مالیاتی نیست که این امر می تواند 
در زمینه کنترل ترافیک و آلودگی هوا مؤثر باشد. ضمناً از طریق روانی نیز مؤدیان مالیاتی به این امر واقف هستند 
که در طرح جامع مالیاتی، پایگاههای داده متفاوت وجود دارد و ترس از افشای تخلف و تقلب می تواند به عنوان 
عامل بازدارنده عمل کند و از بروز عواملی چون فرار مالیاتی، وجود دفاتر چندگانه، سند سازی صوری و سایر تخلفات 
مالیاتی جلوگیری نماید. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش به مسؤالن امر، پیشنهاد می شود که مساعدت های الزم 
در زمینه اجرای کامل طرح جامع مالیاتی انجام شود تا بتوان شاهد رشد و شکوفایی کشور از طریق سازوکارهای 
اجرایی این طرح از قبیل افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه عملیات و افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع 
بود. همچنین با توجه به موارد مطرح شده توسط کاربران نرم افزار سنیم و مؤدیان، پیشنهادهایی جهت برطرف سازی 

نقاط ضعف به شرح زیر ارایه می گردد:
راه اندازی موتور ریسک و حذف فرایند رسیدگی به مؤدیان با سطح ریسک اندک جهت استفاده از ظرفیت   -

های موجود در فرایند رسیدگی به مؤدیان پر ریسک.
ITPMS و ITCMS استفاده از سوپروایزهای استانی در نرم افزار سنیم مشابه نرم افزار  -

ایجاد گزینه هایی جهت تسریع فرایند دادرسی مالیاتی و روند قطعیت در نرم افزار طرح جامع مالیانی با   -
تمرکز بر کمترین میزان مصرف کاغذ.
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چکیده
تحقیق حاضر رابطه تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر تمکین مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي مي کند. 
متغیر مستقل این پژوهش بیش اطمینانی مدیریت مبتنی بر شاخص مخارج سرمایه ای و مبتنی بر شاخص رشد 
دارایی ها  و متغیر وابسته، تمکین مالیاتی می باشد. روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است از نظر 
نوع، پس رویدادی و از نظر نوع روش آماری آزمون فرضیه ها، روش تحلیل همبستگی استفاده شده است. به منظور 
آزمون فرضیه هـا و دسـتیابي بـه نتـایج نیـز، از نمونه هایي شامل 103 شرکت در بازة زماني سال هاي 1391 تا 1395 
و رگرسیون چند متغیـره در مجموعة داده هاي ترکیبي استفاده شده است. نتایج پژوهش نشـان مـي دهـد که بین 
بیش اطمینانی مدیریت مبتنی برشاخص مخارج سرمایه ای و بیش اطمینانی مدیریت مبتنی بر شاخص رشد دارایی 

با تمکین مالیاتی رابطه ی مستقیم معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: بیش اطمینانی مدیریت؛ تمکین مالیاتی، مخارج سرمایه ای

تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر تمکین مالیاتی
 در بورس اوراق بهادار تهران

محمود الری دشت بیاض1
عباس حسن آبادی2

تکتم صافدل3

m.lari@um.ac.ir )1( استادیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران )نویسنده مسئول
2( کارشناس ارشد حسابداری
3( کارشناس ارشد حسابداری
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1-مقدمه
بیش اطمینانی یا اعتمادبه نفس بیش ازحد، یکی از مهم ترین مفاهیم مالی مدرن است؛ که هم در تئوری های مالی و 
هم روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش ازحد وریسک ها 
را کمتر از حد تخمین زده، احساس کندروی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالی که ممکن است درواقع، این گونه 
نباشد )فالح شمس لیالستانی و همکاران، 1389(. یکی از کاربردهای این مفهوم در ادبیات مالی توسط رل )1986(، 
مطرح شد. وی بیان می کند، بیش اطمینانی مدیریت یکی از علل درگیری مدیران در فرآیندهای تحصیل نامناسب و 
پیش پرداخت برای شرکت های هدف است. هیچ تعریف کلی در مورد اجتناب مالیاتی وجود ندارد. در متون مربوطه، 
اجتناب مالیاتی به صورت کاهش عمدی درآمدهای مالیاتی مشمول مالیات از طریق برنامه ریزی مالیاتی تعریف شده 
است )النیس وریچاردسن ،2011(. اجتناب از مالیات به صورت دست کاری و کاهش درآمد مشمول مالیات از طریق 

برنامه ریزی مالیاتی که آن را به عنوان تقلب و فرار مالیاتی در نظر گرفت )فرانک  و همکاران، 2009(.
آثار بیش اطمینانی مدیران بر رویه های شرکت، شامل رویه های حسابداری مهم است. بیش اطمینانی  بررسی 
می تواند منجر به اتخاذ تصمیم های نادرست در آینده شده و با تحریف از سیاست های مناسب سرمایه گذاری یا تامین 
مالی یا حسابداری، هزینه های گزافی بر شرکت تحمیل کند؛ اما بیش اطمینانی مدیریت می تواند در برخی شرایط 
منافعی داشته باشد. مدیران بیش اطمینانی بازده های آینده ی ناشی از پروژه های سرمایه گذاری شرکت را بیش برآورد 
می کنند. لذا ممکن است شناسایی زیان را به تأخیر انداخته و برآوردهای خوش بینانه در تعیین ارزش دارایی های 
جاری یا بلندمدت داشته باشد )رامشه و مالنظری،1393(. بی تردید بقاء و تداوم فعالیت شرکت ها در محیط تجاری 
به طوری که  هست،  پروژه ها  در  سرمایه گذاری  ازجمله  سودآور  فعالیت های  انجام  مستلزم  کنونی  رقابتی  و  پیچیده 
شرکت ها با در نظر گرفتن عوامل مختلف از جمله ریسک و نرخ بازده مورد انتظار، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه ها 
می نمایند. اینکه شرکت ها چگونه منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در این فعالیت ها راتامین می کنند )بهارات 

 .)2009 ،
در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تأمین می شود. سهم از کل درآمدهای 
عمومی در میان کشورها متفاوت است. در این میان، اجتناب و فرار مالیاتی در کشورها باعث شده است تا درآمدهای 
مالیاتی کشورها همواره ازآنچه برآورد شده است کمتر باشد؛ بنابراین، ازجمله موضوعات بسیار مهم که در حال حاضر 
در اکثر پژوهش ها موردتوجه است، بحث اجتناب و فرار مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن و نتایجی است که از آن حاصل 
از اجتناب مالیاتی، تالش در جهت کاهش مالیات های پرداختی است )هانلون و  از دیدگاه نظری، منظور  می شود. 
همکاران، 2010(؛ بنابراین بررسی بیش اطمینانی مدیریت بر تمکین مالیاتی ضروری به نظر می رسد. بنابراین در این 
تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا بیش اطمینانی مدیریت بر تمکین مالیاتی تأثیر معناداری دارد یا خیر؟

2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مالیات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزي دولت براي ارائه 
خدمات مورد نیازکشوردر زمینه هاي گوناگون مي شود. دریافت مالیات از جامعه در کشورهای جهان امری طبیعی و 
براساس سیاست مالی است و در برخی از کشورهای صنعتی جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومی از طریق مالیات 
ها تامین می شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفی در برابر آن بروز نمی دهند. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در 
نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجدید نظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول 
آنهاست. اجراي مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایي این نظام در 

فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن براي دولت هاست.
مالیات: مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت ها، موسسات براساس قانون برای تقویت عمومی حکومت 
و تأمین مخارج عامه دریافت می دارد. افزون بر خصلت اجباری بودن، یک خصوصیت بارز دیگر مالیات در این است که 
رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان مالیات دریافتی  و ارزش خدمات عمومی که مالیات دهندگان از آن برخوردار 

می شوند، وجود ندارد )عرب مازار، 1376(.
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تمکین مالیاتی: منظور از تمکین مالیاتی این است که مودیان، قوانین و مقررات مالیاتی کشور را به چه میزان 
رعایت می کنند. این رعایت شامل ثبت نام در سیستم مالیاتی، تسلیم اظهارنامه، نگهداری و ارایه اسناد و مدارک، 
محاسبه، گزارش و پرداخت صحیح بدهی مالیاتی در زمان مقرر می باشد. بنابراین تمکین مالیاتی یعنی رعایت قانون 

مالیات از سوی مودی  که در نهایت موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.
حسابرسی مالیاتی: حسابرسی مالیاتی نوعی حسابرسی رعایت است که به منظور انطباق اطالعات مالی مودیان 
با مفاد قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل ها و بخشنامه های مالیاتی انجام می شود. گزارش حسابرسی مالیاتی 
نیز در پاسخ به نیاز نظام مالیاتی صادر می شود و برای تهیه و تنظیم آن، مقررات خاصی از جانب نظام مالیاتی وضع 

شده است.
 بومن  )2014( در پژوهشی به بررسی بیش اطمینانی مدیریت و هموارسازي سود پرداخت. وي از تصمیمات 
سرمایه گذاری مدیران و اعمال اختیار خرید سهام به عنوان معیارهاي بیش اطمینانی استفاده نمود. یافته های پژوهش 
نشان داد بین بیش اطمینانی مدیران و هموارسازي سود رابطة مثبت معناداري وجود دارد. به عبارت دیگر، مدیران 
بیش اطمینان نسبت به سایر مدیران بیشتر اقدام به هموارسازي سود می کنند. نتایج پژوهش )مشایخ و بهزاد پور، 
1393( نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیران و تقسیم سود شرکت ارتباط منفی معناداري وجود دارد؛ به گونه ای 
که مدیران بیش اطمینان تقسیم سود کمتري دارند. عالوه بر این یافته های پژوهش آنان نشان داد، جدا از اینکه 
مدیر بیش اطمینان باشد یا منطقی، مدیر شرکت با فرصت های رشد باالتر سود تقسیمی کمتري پرداخت می کند. 
در پژوهشی رامشه و مالنظري )2014( به بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی و محافظه کاری حسابداري پرداختند. 
نتایج پژوهش نشان می داد بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی با بیش اطمینانی مدیریت رابطه ای منفی و معنادار 
وجود دارد. به عالوه یافته های پژوهش آنان نشان داد که نظارت خارجی اثر منفی بیش اطمینانی بر محافظه کاری 
شرطی را کاهش داده، اما اثر مشابه در مورد محافظه کاری غیرشرطی نخواهد داشت. خالقی نسب )1396(،  به بررسی 
رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی پرداختند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه معنادار بین 
بین بیش اطمینانی مدیریت و کیفیت  رابطه معنادار  اختیاری و عدم وجود  اقالم تعهدی  و  بیش اطمینانی مدیریت 
اعضای  استقالل  مدیره،  هیات  اعضای  اندازه  نهادی،  مالکیت  بررسی  به   ،)1396( رسولی  است.  بوده  تعهدی  اقالم 
هیات مدیره، دوگانگی هیات مدیره، پاداش هیات مدیره ،دوره تصدی مدیرعامل بر پرخاشگری مالیاتی پرداختند. 
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین اندازه اعضای هیئت مدیره، دوگانگی هیئت مدیره، دوره تصدی مدیرعامل و 

پرخاشگری مالیاتی رابطه ی معناداری وجود ندارد.
خانی و همکاران )1393(، اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر برآن را بررسی کردند. نتیجه پژوهش 
حاکی ازآن است که مدیران برای استراتژی هایی که روی درآمد مالیاتی ومالی شرکت یعنی،  استراتژی هایی که 
هزینه مالیاتی در صورت های مالی را کاهش دهد. و همچنین استراتژی هایی که مالیات نقدی راکاهش می دهد یعنی، 
استراتژی هایی که در پرداخت های مالیات بر درآمد تفاوت ایجاد می کند، ارزش زیادی قائل هستند. ریحاب و لطفی  
)2016(، به بررسی رابطه ی بیش اطمینانی مدیریت و بدهی در 55 شرکت، بورس اوراق بهادار تانزانیا پرداختند. نتایج 
تحقیق نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیریت و نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل حقوق 
صاحبان سهام رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. کو و همکاران  )2012(، به مطالعه تمایل شرکت ها به مشارکت 
همزمان در گزارشگری جسورانة مالی و مالیاتی پرداختند، با این حال آنها گزارش کردند که در شرکت های کره، شدت 
گزارشگری مالی با شدت گزارشگری مالیاتی رابطة معکوس دارد. عالوه بر این آنها بیان کردند که این نتایج متناقص 

به دلیل ویژگی ها منحصر به فرد مجموعة کره می باشد.
قانع )1395(، به بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر پرخاشگری مالیات پرداخت، نتایج تحقیق نشان 
داد که مکانیسم های حاکمیت شرکتی از جمله اندازه هیات مدیره و میزان تمرکز مالکیت بر پرخاشگری مالیات 
تاثیرمثبت دارد. فرخ نیا )1395(، به بیش اطمینانی مدیریت و کنترل های داخلی پرداخت نتایج نشان داد که بیش 
اطمینانی مدیریت اثری بر کنترل داخلی ندارد. و همچنین ارتباط معناداری بین اطمینان بیش از حد مدیریت و 

سطوح سرمایه گذاری در شرکت های مورد بررسی وجود ندارد.
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3- تدوین فرضیه ها
با در نظر گرفتن مبانی نظری و پیشینه تحقیق، هدف اساسی از انجام تحقیق، تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر 
تمکین مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران عنوان می شود. با توجه به هدف تحقیق، دو فرضیه به شرح زیر مطرح 

شد تا مورد آزمون قرار گیرد: 
فرضیه ی اول: بیش اطمینانی مدیریت مبتنی بر شاخص مخارج سرمایه ای بر تمکین مالیاتی تأثیر معناداری دارد.

فرضیه ی دوم: بیش اطمینانی مدیریت مبتنی بر شاخص رشد دارایی ها بر تمکین مالیاتی تأثیر معناداری دارد.
3-1- اندازه گیری متغیرها و جمع آوری داده ها

داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
WWW. استخراج شد و برای جمع آوری داده های مورد نیاز، از نرم افزارهای تدبیرپرداز و ره آورد نوین و همچنین

ابتدا توسط  از بانک های اطالعاتی،  ازاستخراج  rdis.ir )سایت بورس اوراق بهادار( استفاده شده است. داده ها پس 
نرم افزاراکسل مورد پردازش قرار گرفته و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

برای آزمون فرضیه اول از رابطه رگرسیون به شرح ذیل استفاده می شود:

  
برای آزمون فرضیه دوم از رابطه رگرسیون به شرح ذیل استفاده می شود:

  
          

که درآن:
t درسال i تمکین مالیاتی، برای شرکت :       

       : بیش اطمینانی مدیریت مبتنی برشاخص مخارج سرمایه ای
       : بیش اطمینانی مدیریت مبتنی برشاخص رشد دارایی

t درسال i اهرم مالی ، برای شرکت :       
t درسال i اندازه شرکت،برای شرکت:       

t درسال i نرخ بازده دارایی ها، برای شرکت :       
t درسال i نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، برای شرکت:       

t درسال i نسبت جاری، برای شرکت :       
t درسال i اندازه حسابرسی، برای شرکت :       

       : خطای مدل 

جدول1- نگاره متغیرها ونحوه ی محاسبه ی آنها

نوع نام متغیر
منبعداده هانحوه محاسبهمتغیر

وابستهتمکین مالیاتی

مالیات بردرآمد

------------------

درآمد )فروش(قبل ازکسر مالیات

مالیات بردرآمد،

درآمد )فروش(قبل ازکسر 
مالیات

صورت سود وزیان

شاخص مبتنی مخارج سرمایه ايمستقلبیش اطمینانی مدیریت
مخارج سرمایه اي؛

دارایی های ابتدای دوره
ترازنامه،صورت سود 

وزیان
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 4- روش شناسی پژوهش
4-1- جامعه آماری و نمونه آماری 

جامعه این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1391 الی پایان 1395 
بین  از  است.  نمونه گیری روش حذفی  و روش  اعضای جامعه 540 شرکت هست  تعداد  )یک دوره 5 ساله( است، 

شرکت های موجود بورس اوراق بهادار تهران تعداد 103 شرکت به  عنوان شرکت های عضو نمونه انتخاب شدند.
آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای شرایط زیر باشند: 

بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  )شرکت های  باشد  هر سال  اسفندماه  به 29  منتهی  مالی شرکت  1-سال 
دارای تاریخ های متفاوتی برای پایان سال مالی می باشد. علت تفاوت در سالهای مالی شرکت ها به دلیل اختالف 
اثرات فصلی  به جهت همسانی دوره گزارشگری، حذف  تولید می باشد  نتیجه گوناگونی چرخه  فعالیت ها و در  بین 
و همچنین به دلیل اینکه بیشتر شرکت های بورسی به پایان اسفند ماه ختم می شوند، این دسته شرکت ها انتخاب 

می شوند(.
 2-داده های مورد نظر جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت، در طول تحقیق در دسترس باشد.

3-جزء شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها و بیمه نباشد.
4-در طی دوره ی تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشند.

4-2- روش تحقیق
روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است از نظر نوع، پس رویدادی و از نظر نوع روش آماری آزمون 
فرضیه ها، جزء تحقیقات توصیفی-همبستگی و از نوع داده های مورد استفاده، مقطعی است. این تحقیق، یک تحقیق 
کاربردی است که در آن از داده های آماری موجود برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود. در تحقیق حاضر نمونه ما به 
روش حذفی با در نظر گرفتن محدودیت ها از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده های 
الزم به وسیله امکانات نرم افزاری از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی استخراج شده است. سپس با استفاده از 

نرم افزارهای آماری، تجزیه وتحلیل روی داده ها صورت گرفته است.

لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی های کنترلیاندازه شرکت
شرکت

ارزش دفتری دارایی های 
ترازنامهشرکت

اگر حسابرس شرکت،سازمان حسابرسی باشد کنترلیاندازه موسسه حسابرسی
گزارش حسابرسیعدد 1و 0عدد1 و در غیر اینصورت عدد0 تعلق میگیرد.

کنترلینسیت جاری

دارایی جاری

------------------

بدهی جاری

دارایی جاری،

بدهی جاری

ترازنامه

نرخ بازده حقوق صاحبان 
کنترلیسهام

سود خالص

----------------------

متوسط جمع حقوق صاحبان سهام

سود خالص،

ترازنامه ؛صورت سود حقوق صاحبان سهام
وزیان

نرخ بازده دارایی ها
کنترلی

سود خالص

-----------------

متوسط جمع دارایی ها

سود خالص،

ارزش دفتری جمع کل داریی 
ها

ترازنامه، صورت سود 
وزیان
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جدول2 - نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

در این تحقیق تمکین مالیاتی به عنوان متغیر وابسته در مدل  تحقیق حضور دارند. همچنین متغیر مستقل بیش 
اطمینانی مدیریت )شاخص مخارج سرمایه ای( و بیش اطمینانی مدیریت )شاخص رشد دارایی( مي باشد. قابل ذکر 
است که اهرم مالی، اندازه شرکت، نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت جاری و اندازه حسابرسی 
متغیرهاي کنترلي حاضر در مدل هاي تحقیق مي باشند. در این قسمت به بیان شاخص های آماری پر کاربرد در غالب 
جدول پرداخته می شود تا دامنه داده های مربوط به این متغیرها و نیز شاخص های مرکزیت )میانگین( و پراکندگی 

)انحراف معیار( مشخص گردد. 

4-3- آمار توصیفی پژوهش 

نتایج جدول فوق نشان دهنده ی آن است که، داده های مربوط به تمکین مالیاتی دارای میانگین )0/163(و میانه 
)0/179( می باشد. انحراف معیار نیز برابر )0/076( است که مقدار کوچکی است، و حاکی از متمرکز بودن داده ها 
می باشد. همچنین چولگی )0/241( نشان می دهد که داده ها دارای چولگی به راست می باشند. چوله به راست بودن 
داده ها نشان می دهد که، مد جامعه آماری کوچکتر از میانه است و میانگین بیشتر از آن است. نمودار هیستوگرام 
مربوط به پرخاشگری مالیاتی به صورت زیر ارائه شده است. نتایج جدول فوق نشان دهنده ی آن است که، داده های 
مربوط به بیش اطمینانی مدیریت دارای میانگین )0/148( و میانه )0/143( می باشد. انحراف معیار نیز برابر )0/634( 
است که مقدار کوچکی است و حاکی از متمرکز بودن داده ها می باشد. همچنین چولگی )13/893-( نشان می دهد 
که داده ها دارای چولگی به چپ می باشند. چوله به چپ بودن داده ها نشان می دهد که، مد جامعه آماری بزرگ تر از 
میانه است و میانگین کمتر از آن است. نتایج جدول فوق نشان دهنده ی آن است که، داده های مربوط به رشد دارایی 
دارای میانگین )1/20-( و میانه )1/156-( می باشد. انحراف معیار نیز برابر )0/578( است که مقدار کوچکی است،  و 
حاکی از متمرکز بودن داده ها می باشد. همچنین چولگی )2/544-( نشان می دهد که داده ها دارای چولگی به چپ 
می باشند. چوله به چپ بودن داده ها نشان می دهد که، مد جامعه آماری بزرگ تر از میانه است و میانگین کمتر از آن 
است. نتایج جدول فوق نشان دهنده ی آن است که، داده های مربوط به اهرم مالی دارای میانگین )0/652( و میانه 
)0/630( می باشد. انحراف معیار نیز برابر )0/395( است. همچنین چولگی)10/538( نشان می دهد که داده ها دارای 
چولگی به راست می باشند. چوله به راست بودن داده ها نشان می دهد که، مد جامعه آماری کوچکتر از میانه است 
و میانگین بیشتر از آن است. نتایج جدول فوق نشان دهنده ی آن است که، داده های مربوط به اندازه شرکت دارای 
میانگین )5/839( و میانه )5/747( می باشد. همچنین چولگی )1/409( نشان می دهد که داده ها دارای چولگی به 

چولگیانحراف معیارحداقلحداکثرمیانهمیانگینمتغیر

0/1630/1790/470/0030/0760/241تمکین مالیاتی

13/893-11/950/634-0/1480/1431/52بیش اطمینانی مدیریت

2/544-5/800/578-1/1560-1/20-رشد دارایی

0/6520/6307/500/060/39510/538اهرم مالی

5/8395/7479/124/430/6801/409اندازه شرکت

0/330/1703/326-0/1070/0801/39نرخ بازده دارایی ها

9/082/4729/448-0/3650/26632/78نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

1/5051/24451/310/242/37118/274نسبت جاری
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جدول 3- نتایج آمار توصیفی متغیر اندازه حسابرسی

راست می باشند. چوله به راست بودن داده ها نشان می دهد که، مد جامعه آماری کوچکتر از میانه است 
و میانگین بیشتر از آن است. نتایج جدول فوق نشان دهنده ی آن است که، داده های مربوط به نرخ بازده 
است.   )0/170( برابر  نیز  معیار  انحراف  می باشد.   )0/080( میانه  و   )0/107( میانگین  دارای  ها  دارایی 

همچنین چولگی )3/326( نشان می دهد که داده هادارای چولگی به راست می باشند. چوله به راست بودن 
داده ها نشان می دهد که، مد جامعه آماری کوچکتر از میانه است و میانگین بیشتر از آن است. نتایج جدول فوق 

بازده حقوق صاحبان سهام دارای میانگین )0/365( و میانه  نرخ  به  نشان دهنده ی آن است که، داده های مربوط 
)0/266( می باشد. انحراف معیار نیز برابر )2/472( است که مقدار بزرگی است و حاکی از پراکنده بودن داده می باشد. 
همچنین چولگی)9/448( نشان می دهد که داده ها دارای چولگی به راست می باشند. چوله به راست بودن داده ها نشان 
می دهد که،  مد جامعه آماری کوچکتر از میانه است و میانگین بیشتر از آن است. نتایج جدول فوق نشان دهنده ی 
آن است که، داده های مربوط به نسبت جاری دارای میانگین )1/505( و میانه )1/244( می باشد. انحراف معیار نیز 
برابر )2/371( است که مقدار بزرگی است و حاکی از پراکنده بودن داده می باشد. همچنین چولگی )18/274( نشان 
می دهد که داده ها دارای چولگی به راست می باشند. چوله به راست بودن داده ها نشان می دهد که، مد جامعه آماری 

کوچکتر از میانه است و میانگین بیشتر از آن است.

4-4- متغیر اندازه موسسه حسابرسی
متغیر اندازه حسابرسی دارای مقیاس اسمی می باشد و جدول فراوانی مربوط به متغیر اندازه حسابرسی به صورت 

زیر ارائه شده است.

نتایج جدول فوق نشان دهنده ی آن است که 83/3 درصد از شرکت ها حسابرس آن ها سازمان های حسابرسی 
نبوده است و تنها در 86 شرکت معادل 16/7 درصد از شرکت ها حسابرس آن ها سازمان های حسابرسی بوده است. 

5- آزمون فرضیه ی اول

براي ارزیابي فرضیه فوق مدل رگرسیوني زیر را به مشاهدات برازش مي دهیم.

                        

5-1- آزمون هاي تشخیصي متناسب با فرضیه اول
در گام اول اجرای مدل رگرسیونی با استفاده از آزمون F لیمر می توان وجود ناهمگني را در بین مقاطع مشخص 
کرد. آزمون F لیمر یا آزمون چاو به انتخاب بین روش های مدل بصورت تلفیقی و مدل بصورت پنلي با اثرات ثابت 

مي پردازد. قاعده آماري تصمیم گیري این آزمون بصورت زیر مي باشد.

نتایج آزمون مذکور در جدول زیر گزارش شده است.

درصد فراوانیفراوانی

8616/7حسابرس، سازمان حسابرسی

42983/3حسابرس، سایرموسسات حسابرسی به جزء سازمان حسابرسی
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جدول4 - آزمون F لیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ

جدول5 - آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی

جدول 6- آزمون همبستگی

ناهمگني بین مقاطع در سطح 5 درصد  بیانگر رد فرضیه صفر و وجود  F لیمر در جدول مذکور  نتایج آزمون 
می باشد. در واقع بیانگر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد مدل می باشد. بنابراین برای تعیین اثرات ثابت یا 

اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده نموده ایم که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.

از آزمون هاسمن براي مشخص  شدن اثر ثابت یا تصادفي استفاده مي شود؛ درآزمون هاسمن، فرضیه صفر آن 
مبتني بر تصادفي بودن خطاهاي برآوردي است که نتایج آن در جدول فوق انعکاس یافته است. نتایج بیانگر آن است 

که در این مورد فرضیه صفر تایید شده و اثرات تصادفی براي برآورد مدل مناسب است.

5-2- همبستگی متغیرها
قبل از برآورد مدل فرضیات الزم است تا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای تحقیق آزمون شود. برای بررسی 
وجود یا عدم وجود هم خطی میان متغیرهای پژوهش از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است. جدول زیر 

ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرها را نشان می دهد.

نتیجهسطح معناداریدرجه آزادیآماره آزمون
پانل دیتا7/537102/4010/000

سطح معناداریدرجه آزادیآماره آزمون

8/09170/324

Y BMC FL Size Size_A

1 -0/062 -0/035 -0/067 -0/034 0/051 0/058 1
BMC -0/062 1 0/021 0/823 0/111 -0/069 -0/073 -0/062

FL -0/035 0/021 1 -0/019 0/121 0/17 0/157 -0/035
Size -0/067 0/823 -0/019 1 -0/006 0/012 0/055 -0/067

-0/034 0/111 0/121 -0/006 1 -0/229 -0/66 -0/034
0/051 -0/069 0/17 0/012 -0/229 1 0/474 0/0516

0/058 -0/073 0/157 0/055 -0/066 0/474 1 0/058

Size_A 0/056 -0/067 -0/045 -0/071 -0/039 0/063 0/049 1
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جدول 7- خالصه نتایج برازش مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب در فرضیه اول

باتوجه به نتایج جدول )6( مشخص که مقادیر ضریب همبستگی خیلی زیاد یا خیلی کم )نزدیک به 1+ و 1-( که 
نتایج تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد، وجود ندارد، در نتیجه هم خطی ای میان متغیرهای مستقل پژوهش 

وجود ندارد.

5-3- برازش مدل رگرسیوني متناسب با فرضیه اول
بر اساس نتایج آزمون هاي تشخیصي مدل رگرسیوني به روش پانل دیتا با اثرات تصادفي به مشاهدات برازش داده 

شده که در جدول زیر برآورد ضرایب رگرسیونی برای هر یک از متغیرهای پیش بینی ارائه شده است.

نتایج جدول )7(  نشان می دهد که آماره فیشر )Fdf1,df2 = 2۱0/7(  و بیشتر از  آماره متناظر در جدول فیشر می 
باشد لذا مدل برازش داده شده معنادار می باشد. )p-value = 0/000 < 0/0۵(. ضریب تعیین در مدل رگرسیونی 
نشان می دهد که 65/99% تغییرات تمکین مالیاتی بر اثر تغییرات مخارج سرمایه ای و متغیرهای کنترلی می باشد. 
 β1=0/0۱۹ ای  مخارج سرمایه  با شاخص  متناظر  رگرسیونی  که ضریب  است  آن  بیانگر  مذکور  یافته های جدول 
می باشد و سطح معناداری متناظر با آن 0/008 کمتر از 0/05 است، لذا با اطمینان 0/95 تاثیر مخارج سرمایه ای بر  
شاخص تمکین مالیاتی شرکت ها معنادار است و هر چه میزان مخارج سرمایه ای افزایش یابد، شاخص تمکین مالیاتی 
افزایش مي یابد.  )p-value = 0/008 < 0/0۵ ( با عنایت به اطالعات جمع آوری شده و تائید فرض صفر، فرضیه 
اول پژوهش مبنی بر اینکه » بین بیش اطمینانی مدیریت مبتنی برشاخص مخارج سرمایه ای و تمکین مالیاتی رابطه 

ی مستقیم ومعناداری وجود دارد.

6- آزمون فرضیه ی دوم:

نماد متغیرها
خطای ضرایبضریب

نتیجهسطح معناداریآماره tاستاندارد

0/1950/0345/6970/000ضریب ثابت
مستقیم  و معنادار0/0190/0072/4760/008مخارج سرمایه ای

معنادار نیست0/0050/0130/4300/667اهرم مالی
معکوس و معنادار8/5330/000-0/0500/005-اندازه شرکت

معنادار نیست0/1940/0247/9210/000نرخ بازده دارایی ها
معنادار نیست0/3080/757-0/0000/001-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

معنادار نیست1/4240/155-0/0030/002-نسبت جاری
معنادار نیست0/0020/0160/1450/884اندازه حسابرسی

نتایج کلی مدل
7/210آماره 0/6599Fضریب تعیین

0/000سطح معناداری2/392آماره دوربین واتسون
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جدول 8- آزمون F لیمر برای تعیین روش پانل یا پولینگ

جدول 9-آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی

6-1- آزمون هاي تشخیصي متناسب با فرضیه دوم
در گام اول اجرای مدل رگرسیونی با استفاده از آزمون F لیمر می توان وجود ناهمگني را در بین مقاطع مشخص 
کرد. آزمون F لیمر یا آزمون چاو به انتخاب بین روش های مدل بصورت تلفیقی و مدل بصورت پنلي با اثرات ثابت 

مي پردازد. قاعده آماري تصمیم گیري این آزمون بصورت زیر مي باشد.

نتایج آزمون مذکور در جدول زیر گزارش شده است.

ناهمگني بین مقاطع در سطح 5 درصد  بیانگر رد فرضیه صفر و وجود  F لیمر در جدول مذکور  نتایج آزمون 
می باشد. در واقع بیانگر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد مدل می باشد. بنابراین برای تعیین اثرات ثابت یا 

اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده نموده ایم که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.

از آزمون هاسمن براي مشخص  شدن اثر ثابت یا تصادفي استفاده مي شود؛ درآزمون هاسمن، فرضیه صفر آن 
مبتني بر تصادفي بودن خطاهاي برآوردي است که نتایج آن در جدول فوق انعکاس یافته است. نتایج بیانگر آن است 

که در این مورد فرضیه صفر تایید شده و اثرات تصادفی براي برآورد مدل مناسب است.

6-2- برازش مدل رگرسیوني متناسب با فرضیه دوم
بر اساس نتایج آزمون هاي تشخیصي مدل رگرسیوني به روش پانل دیتا با اثرات تصادفي به مشاهدات برازش داده 

شده که در جدول زیر برآورد ضرایب رگرسیونی برای هر یک از متغیرهای پیش بینی ارائه شده است

براي ارزیابي فرضیه فوق مدل رگرسیوني زیر را به مشاهدات برازش مي دهیم.

نتیجهسطح معناداریدرجه آزادیآماره آزمون

پانل دیتا7/511102/4020/000

نتیجهسطح معناداریدرجه آزادیآماره آزمون

پانل دیتا7/511102/4020/000



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1086  

جدول 10-خالصه نتایج برازش مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب در فرضیه دوم

نتایج جدول شماره  فوق نشان می دهد که آماره فیشر )Fdf1,df2 =۱8۳/7(  و بیشتر از  آماره متناظر در جدول 
تعیین در  p-value = 0/000(. ضریب   < 0/0۵( باشد.  برازش داده شده معنادار می  لذا مدل  باشد  فیشر می 
مدل رگرسیونی نشان می دهد که 65/91% تغییرات شاخص تمکین مالیاتی بر اثر تغییرات شاخص رشد دارایی و 
متغیرهای کنترلی می باشد. یافتههای جدول مذکور بیانگر آن است که ضریب رگرسیونی متناظر با شاخص رشد 
دارایی β1=0/0۳۳ می باشد و سطح معناداری متناظر با آن 0/000 کمتر از 0/05 است، لذا با اطمینان 0/95 تاثیر 
شاخص رشد دارایی بر  شاخص تمکین مالیاتی شرکت ها معنادار است و هر چه میزان شاخص رشد دارایی افزایش 
یابد، شاخص تمکین مالیاتی افزایش مي یابد.  )p-value = 0/000 < 0/0۵ ( با عنایت به اطالعات جمع آوری 
شده و تائید فرض صفر، فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه » بین بیش اطمینانی مدیریت مبتنی برشاخص رشد 

دارایی و تمکین مالیاتی رابطه ی مستقیم  ومعناداری وجود دارد. 

7- نتیجه گیری 
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر تمکین مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 
زمانی 5 ساله از 1391 الی 1395 انجام شده است نتایج تحقیق به شرح زیر می باشد: نتایج حاصل از آزمون فرضیه 
اول این است که بین بیش اطمینانی مدیریت مبتنی برشاخص مخارج سرمایه ای و تمکین مالیاتی رابطه ی معناداری 
وجود دارد و این رابطه مستقیم است، لذا اگر بیش اطمینانی مدیریت افزایش یابد؛ تمکین مالیاتی افزایش می یابد. 
توماس وهمکاران )2017(، نشان داد که بیش اطمینانی مدیریت و تمکین مالیاتی رابطه ی مثبت ومعناداری وجود 
دارد. بنابراین نتایج حاصل از تحقیق با نتایج فوق همسو است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم این است که بین 
بیش اطمینانی مدیریت مبتنی بر شاخص رشد دارایی و تمکین مالیاتی رابطه ی معناداری وجود دارد و این رابطه 
مستقیم است، لذا اگر بیش اطمینانی مدیریت مبتنی بر شاخص رشد دارایی افزایش یابد؛ تمکین مالیاتی افزایش 
می یابد. توماس و همکاران )2017(، نشان داد که بیش اطمینانی مدیریت و تمکین مالیاتی رابطه ی مثبت و معناداری 

وجود دارد. بنابراین نتایج حاصل از تحقیق با نتایج فوق همسو است.

نماد متغیرها
خطای ضرایبضریب

سطح آماره tاستاندارد
نتیجهمعناداری

0/2060/0365/6330/000ضریب ثابت
مستقیم  و معنادار0/0330/0047/0400/000رشد دارایی
معنادار نیست0/0100/0120/8270/408اهرم مالی

معکوس و معنادار3/0010/002-0/0170/005-اندازه شرکت
معنادار نیست0/0030/0240/1280/897نرخ بازده دارایی ها

نرخ بازده حقوق صاحبان 
معنادار نیست0/2360/813-0/00030/001-سهام
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7-1- پیشنهادات کاربردی
از آنجا که مدیران شرکت ها نقش اساسی در جهت بهبود عملکرد آتی شرکت دارند. نتایج حاصل از این تحقیق 
می تواند به مدیران در راستای سیاست گذاری های بلندمدت شرکت و اهداف شرکت کمک شایانی بنماید. با توجه 
به نقش اساسی سرمایه گذاران جهت رشد اقتصادی، نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران در جهت  
اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهینه و به موقع کمک نماید. مسئولیت اعتباردهندگان در رونق اقتصادی و جلوگیری از 
رکود در شرکت ها همواره پر رنگ بوده است. بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق جهت اعطای اعتبار و تسهیالت به 
شرکت ها بسیار حائز اهمیت می باشد. به سرمایه گذاران و تحلیل گران بورسی پیشنهاد می-گردد، در هنگام خرید 
و فروش سهام به اطالعات مربوط به تمکین مالیاتی توجه ویژه ای داشته باشند. به مدیران و سیاست گذاران بورس 
اوراق بهادار پیشنهاد می گردد، با کنترل و نظارت مداوم سیاست های تمکین مالیاتی بر شرکت ها و نظارت بر آنها، از 
بروز مشکالتی از جمله فرار مالیاتی آنها جلوگیری نمایند. بهتر است تحلیلگران مالی فعال در بازار سرمایه، مشاوران 
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار در کنار تحلیل ها و تکنیک های معمولی که انجام می دهند، تحلیل های خاصی 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  به سازمان  آورند.  به عمل  استانداردهاي حسابداري  به  توجه  با  مدیریت  اطمینانی  بیش 
پیشنهاد می شود در پذیرش و ارزیابی شرکت های کوچک، مالیات ابزاری، تمکین مالیاتی در این گونه شرکت ها را مد 
نظر قرار دهند و الزامات افشای مناسب تری را برای این شرکت ها اعمال کند. در این تحقیق، از مدلی مبتنی بر بیش 
سرمایه گذاری برای کمی کردن بیش اطمینان مدیریت، استفاده شده است. پیشنهاد می گردد این متغیر با روش های 
دیگر و باروش های پرسشنامه سنجیده شود. یکی از پیامدهای ضمنی بیش اطمینانی، عدم وجود آینده نگری واقعی 
است. بنابراین الزم است مدیران و تصمیم گیرندگان خود را در برابر بیش اطمینانی محافظت کرده و مشاوران مالی در 
این زمینه به آن ها کمک کنند. تشخیص و تعدیل بیش اطمینانی، یک مرحله اساسی در طراحی پایه های یک طرح 
مالی مناسب است. جلوگیری از رفتار مدیرانی که برای افزایش منافع خود و ایجاد تنش بین مدیران و سهامداران، 
بار مالیاتی شرکت را کاهش می دهند. درک برخی از فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی شرکت ها درک این موضوع که 
استراتژی های برنامه ریزی مالی تمکین مالیاتی، پیچیدگی ها و ابهامات سازمانی را افزایش می دهند که به نوبه خود 

می تواند شفافیت مالی را کاهش دهد )توجه به نقش روابط سیاسی شرکت بر تمکین مالیاتی(.

7-2- محدودیت ها
این تحقیق نیز مانند سایر تحقیقات دارای محدودیت های بوده که تعمیم پذیری نتایج را مشکل ساخته، برخی از 

این محدودیت ها عبارتند از:
در صورتی که قلمرو زمانی پژوهش برای دوره طوالنی تری در نظر گرفته می شد، ممکن بود نتایج قابلیت تعمیم 
بیشتری داشت، لیکن در صورت افزایش سال ها جهت انتخاب نمونه، تعداد شرکت های عضو جامعه و نمونه آماری 
کاهش می یافت که این امر موجب کاهش روایی پژوهش می گردید و امکان بررسی رابطه مذکور را با محدودیت مواجه 

می ساخت.
اثر تورم و سایر متغیرهای اقتصادی بر ارقام صورت های مالی و رابطه بین متغیرهای پژوش منظور نشده است.
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چکیده
هدف این مطالعه پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط شهروندان تهرانی است که به این منظور 
از یک شبیه سازی کامپیوتری بر مبنای رهیافت پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. با توجه به هدف مورد نظر 
و دسترسی به داده ها، الگوی طراحی شده از ترکیب سه زیر بخش اقتصاد و اجتماع، زیر بخش شهرداری و درآمدهای 
پایه نشان داد که مقادیر  نتایج شبیه سازی مدل  شهرداری و زیر بخش آلودگی محیط زیست استفاده شده است.  
شبیه سازی به خوبی توانسته است مقادیر واقعی مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده توسط سازمان امور مالیاتی شهر 
تهران را پیش بینی کند. نتایج همچنین نشان می دهد که با ادامه همین روند، مقدار مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده 
از شهروندان تهرانی در سال 1404 به 40 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.  نتایج شبیه سازی مدل با اعمال افزایش 
سه درصدی در نرخ رشد اقتصادی شهر تهران نشان داد که نتایج شبیه سازی با مدل اولیه منطبق هستند به این 
بر ارزش افزوده پرداخت شده در شهر تهران نداشته  نتایج شبیه سازی مالیات  بر  اثری  اقتصادی  معنی که نرخ رشد 
است. نتایج مربوط به سناریو کاهش ده درصدی در ضریب آلودگی ناشی از مصرف انرژی در بخش های مختلف نیز 
نشان داد که بهبود شرایط زیست محیطی می تواند باعث رغبت بیشتر مردم به پرداخت مالیات و در نتیجه آن افزایش 
افزایش ده درصدی در هزینه خدمات شهری برای  نتایج شبیه سازی مربوط به سناریو  بر ارزش افزوده شود.  مالیات 
متغیر ارزش افزوده گرفته شده از شهروندان تهرانی نشان داد که افزایش خدمات شهری مقادیر شبیه سازی شده مالیات 

بر ارزش افزوده را افزایش داده است.

واژگان کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، زیر بخش های اقتصادی و اجتماعی، رهیافت پویایی شناسی سیستم، شهر 
تهران

پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران
 در چارچوب یک الگوی پویایی شناسی سیستم

 بیژن صفوی2داریوش شجاعی باغینی1

1( گروه شهرسازی، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاداسالمی،تهران،ایران 
2( گروه اقتصاد،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاداسالمی،تهران،ایران)نویسنده مسئول مکاتبات(



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1090  

1- مقدمه
دولت ها براي انجام وظایف و همچنین دستیابی به اهداف اقتصادي نیازمند منابع مالی بوده که در این زمینه 
بسیاري از منابع مانند درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی می توانند به عنوان درآمد مطرح باشند، اما دولت به دلیل 
نوع عملکرد، سیاست گذاری و انجام وظایف اصلی همیشه به دنبال منابع درآمدي پایدار و باثبات هستند؛ زیرا این گونه 
درآمدها می توانند بسترهاي رشد و توسعه پایدار را فراهم نمایند. مالیات و مخصوصاً مالیات بر مصرف از جمله این 
درآمدهاي پایدار است؛ زیرا در ادوار تجاري از ثبات و کارایی باالتري در مقایسه با مالیات بر درآمد برخوردار است 
اهداف کالن  به  آن در جهت دستیابی  ابزاری  نقش  و  بودجه  تأمین  در  مالیات  اهمیت  )موسوی جهرمی، 1394(. 
اقتصادی موجب می شود تا با انجام پیش بینی های دقیق تر بتوان دولت را در تدوین برنامه ها و رسیدن به اهداف خود 
یاری رساند. بخش شرکت ها، یکی از بخش های اصلی تأمین کننده وصولی ها با سهم حدوداً 40 درصدی از مجموع 
مالیات های مستقیم و کاال و خدمات می تواند با توجه به نظام مالیاتی موجود و رویه های اجرایی، نقش بسیار مهمی 
در برنامه ریزی های اقتصادی دولت به ویژه تحقق درآمدهای مصوب مالیاتی داشته باشد )عباسیان و همکاران، 1397(.

است  دولت ها  مالیاتی  درآمد  تأمین  منبع  پردرآمدترین  و  کاراترین  بهترین،  از  یکی  ارزش افزوده   بر  مالیات 
)سیدنورانی، 1388؛ مبینی و همکاران، 1395(. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف بوده که بر تمام مراحل 
تولید و توزیع کاال و خدمات تعلق می گیرد. مالیات بر ارزش افزوده مزایایی همچون خنثی بودن، کارایی باال، درآمدزا 
بودن، کنترل متقابل مؤدیان و کاهش انگیزه فرار مالیاتی، تشویق صادرات غیرنفتی، کاهش نارسایی های موجود و 
کمک به اصالح نظام مالیاتی، تسریع کننده رشد اقتصادی، سهولت ورود به پیمان های منطقه ای و معایبی مانند تنازلی 
بودن و اشکاالت اجرایی دارد. مالیات بر ارزش افزوده به دلیل ماهیت آن، همه اقشار درآمدی افراد جامعه را تحت تأثیر 
قرار داده و ازاین رو بر توزیع درآمد تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین سیستم مالیاتی نقش مهمی در جهت برقراری تناسب 
بین عدالت و کارایی خواهد داشت. توجه به مالیات بر ارزش افزوده از طریق افزایش امکان پس انداز باعث افزایش 
انگیزههاي سرمایهگذاري و منابع الزم جهت گسترش سرمایهگذاري شده و از انتقال سرمایه از بخش های مولد به 
بخش هاي خدماتی جلوگیري می کند. از طرف دیگر تمایل به استفاده از نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک نظام 
مدرن مالیاتی، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصالح ساختاري آن کمک می کند )فرید زاد و 
همکاران، 1390؛ مبینی و همکاران، 1395(. از طرف دیگر مالیات بر ارزش افزوده منبع بزرگی از درآمد مالیاتی دولت 
محسوب شده که در بیش از 120 کشور جهان اجرا می شود و بنابراین می توان گفت این نوع از مالیات بر 4 میلیارد 
نفر )حدود 70 درصد از جمعیت جهان( تأثیرگذار خواهد بود )آقایی و ناهید، 1383؛ سیدنورانی و همکاران، 1394(. 
در ایران نیز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 آغاز شد و در برنامه پنجم توسعه افزایش یک درصدی 
در هر سال برای این مالیات در نظر گرفته شد. در ماده )169( قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1388 نرخ این 

مالیات 3 درصد و با افزایش یک درصد تا سال 1392 و افزایش 2 درصدی در سال 1393 به 8 درصد رسید.
یکی از مشکالت نظام مالیاتی، برآورد دقیق از ظرفیت مالیاتی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی در شهرهای مختلف 
است. منظور از پیش بینی مالیاتی، میزان مالیات وصول شده و مقدار وجوه یک دولت است که در یک دوره زمانی 
مشخص دریافت می شود. تغییرات و پیچیدگی های زیادی که در دهه اخیر در بسیاری از سیستم های اقتصادی و 
اجتماعی ایجادشده است، منجر به ایجاد پیش بینی با دقت و اطمینان کم شده است. بنابراین شناخت، پیش بینی و 
کنترل رفتار این پدیده ها، درک رفتار گذشته آن ها و چگونگی تغییرات این رفتارها در دوره های مختلف ضروری است 
)عباسیان و همکاران، 1397(. در سطح ملی برآورد ظرفیت مالیاتی با استفاده از داده های مقطعی از آمار کشورهای 
داده های  به  نیاز  روش ها  این  مشکلی  اما  می گیرد  صورت  معمول  اقتصادسنجی  روش های  اساس  بر  درحال توسعه 
پیشین و پایین بودن دقت روش های اقتصادسنجی در این زمینه است. آرمسترانگ )1985( روش های پیش بینی را 
به دو گروه اصلی کیفی و کمی تقسیم نمود. گروه اول مربوط به روش هایی است. که برای پیش بینی نیاز چندانی به 
داده ندارند اما گروه دوم شامل روش هایی است که بر مبنای داده ها به پیش بینی می پردازند. پویایی شناسی سیستم 
به عنوان یکی از مهم ترین روش های تفکر سیستمی اولین بار توسط فارستر  )1961( جهت شناسایی و تبیین رفتار 
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غیرخطی سیستم های پیچیده و چگونگی تعامل آن ها با یکدیگر مطرح شد. وی معتقد بود که روش های کمی قادر 
به حل مشکالت واقعی نمی باشند. چون بعضی از مسائل قابل کمی شدن نیستند و روابط بین آن ها خطی نیست؛ اما 
این روش با تمرکز بر فرایند بازخور و تعیین روابط علی و معلولی قادر به شناخت و تبیین روابط بین سیستم های 
مختلف است. وی اوایل دهه 70 با استفاده از این الگو ارتباط بخش های مختلف حاکم بر دنیا را در قالب مدل سازی 
«world1»مطرح کرد. جنبه های پیشرفته این الگو تحت عنوان world2 و world3 در سطحی وسیع تر به منظور 
بررسی چالش های پیش روی جامعه بشری ایجاد و آزمون شد. این مدل شامل حوزه های مختلفی است و بخشی از 
آن که به مدل توسعه ملی صنعت  معروف شد، به بررسی وضعیت بخش صنعت با سایر بخش ها می پردازد. میدوز و 
همکاران  )1972( به تبعیت از مطالعات فاستر الگوی محدودیت های رشد  را با استفاده از پویایی شناسی سیستم 
طراحی کرد. سنگه  )1990( نیز نقش مهمی در توسعه این روش داشت. وی معتقد است، مدل های ذهنی زیربنای 

تفکر پویایی شناسی سیستم است و این یادگیری از طریق حلقه های بازخور تقویت می شود.
با توجه به قابلیت های متعدد پویایی شناسی سیستم، امروزه کاربرد این روش منحصر به بخش خاصی نیست و 
حوزه های مختلفی از این الگو در سطح کالن و خرد برای مدل سازی رفتار سیستم ها استفاده می کنند. در این مطالعه 
استرمن  اشاره می شود. در حوزه کسب وکار، مطالعات  بر حسب هر حوزه  انجام شده  فعالیت های شاخص  به  صرفاً 
)2000(، در حوزه مدیریت و ساختارهای سازمانی، فعالیت های جکسون )2003( در حوزه تئوری های اجتماعی و 
مدیریت، والکر و همکاران  )2009(، در حوزه تصمیم گیری، مانی و ماهارجا  )2004(، در حوزه مدیریت منابع انسانی، 
کواترو والدمن  )2007( در زمینه یادگیری سازمانی، گاالنکیس  )2006( در بخش سالمت، مطالعات نوول  )2003( 
و لی  )2009(، در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، ویلسون  )2004( و آلیسون  )2006(، در زمینه محیط زیست، لی  
و همکاران )2012( در هواشناسی، الیاس  )2008( در زمینه آموزش، کیگان و انگوین  )2011( و هانگ  )2008( در 
حوزه امنیت غذا و سیاست های جمعیتی و در حوزه مدیریت سازمان های پیچیده و مطالعات بوش و نوین  )2013( 
با توجه به  از جمله فعالیت هایی است که نقش آن ها نسبت به دیگران برجسته تر است )رینالدز و هوول، 2010(. 
توضیحات بیان شده در این مطالعه به پیش بینی وصول مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران در چارچوب یک الگوی 
پویایی شناسی سیستم پرداخته می شود. ازاین رو مقاله حاضر در شش بخش کلی ارائه شده است. در بخش دوم و پس 
از بیان مقدمه به بیان مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و مبانی مربوط به آن پرداخته می شود. بخش سوم این مطالعه 
پیشینه پژوهش ارائه شده و در بخش چهارم مدل پویایی شناسی سیستم ارائه می شود. بخش پنجم این مطالعه به 
بیان نتایج شبیه سازی و سناریوسازی پرداخته شده و در نهایت و در بخش ششم و پایانی نیز نتیجه گیری تحقیق و 

پیشنهاد ها ارائه خواهد شد.

2( تعریف مالیات و مالیات بر ارزش افزوده
دولت و مالیات  دو عنوان از مؤثرترین عناصر تشکیل دهنده همه نظام های اقتصادی و اجتماعی هستند. از زمانی 
که دولت و چارچوب های اجتماعی شکل گرفته اند، مالیات جز ارکان تشکیالت هر دولت به حساب می آمده است. 
درصورتی که وجود دولت و نظام اجتماعی ضروری باشد،  امروزه مالیات ها، بخش مهمی از درآمد دولت ها را تشکیل 
می دهند که سهم آن از مجموع منابع درآمدي دولت در کشورهاي مختلف، متفاوت است. این تفاوت ناشی از امکان 
تأمین مالی هزینه هاي دولت از سایر منابع است که درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی)از جمله نفت( یکی از این 
موارد است. گسترش هزینه هاي دولت همراه با توسعه جوامع بشري همواره با این چالش بزرگ روبرو بوده است که 
تا چه حد این هزینه ها از طریق افزایش انواع مالیات ها قابل تأمین است. تعریف قانونی و رسمی از مالیات وجود ندارد 
و علمای حقوق نیز تعریف واحدی از مالیات ندارند. اما از دید پرداخت کننده مالیات، می توان مالیات را به صورت زیر 

تعریف کرد )سعیدی، 1391(:
مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه کشور موظف است از ثروت 
و درآمد خود به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و 

توانایی خود به دولت بدهد. 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1092  

با توجه به نقش دولت، و بر اساس قانون محاسبات عمومی جمهوری اسالمی ایران، مالیات مبلغی است که:
 دولت بر اساس قانون از اشخاص و مؤسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تأمین مخارج و هزینه های عمومی 

دریافت می کند. 
البته مالیات و عوارض با یکدیگر تفاوت هایی دارند که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود: 

در مالیات ما بخشی از درآمد را بدون ما به ازا به دولت پرداخت می کنیم درحالی که در عوارض پرداختی که   *
صورت می گیرد در عوض خدماتی است که دریافت می کنیم. 

مثل  ارگان ها  از  بسیاری  عوارض  مورد  در  درحالی که  است  مجلس  صرفاً  مالیاتی  قوانین  تصویب  مرجع   *
شهرداری تصمیم گیری می کنند. 

مصرف مالیات به تشخیص دولت است ولی عوارض معموالً صرف هزینه ی همان خدماتی می شود که برای   *
ارائه ی آن عوارض اخذ می گردد. 

ارائه کننده  مرجع اخذ مالیات سازمان مالیات است درحالی که در عوارض کوشش بر این است که ارگان   *
خدمات دریافت کننده عوارض باشد. 

در دهه های پایانی قرن بیستم میالدی، نظام های مالیاتی سراسر جهان با گرایش به سمت مالیات بر ارزش افزوده 
ارزش افزوده توسط فرانسه در سال  بر  از پذیرش سیستم مالیات  این نهضت  بوده اند. شروع  شاهد تغییرات فراوانی 
1954 میالدی آغاز شده و سپس در دیگر کشورهای اروپایی رایج شد و در نهایت جایگزین کلیه مالیات هایی که از 
فروش اخذ می شوند، گردید. امروزه بسیاری از کشورهای درحال توسعه نظام مالیات بر ارزش افزوده را اجرا می کنند 
)شنک ، 1999(. در طی دهه های 1970 و 1980 میالدی نیز برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی 
از عوامل اصلی افزایش فراوان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورهای درحال توسعه شناخته 
شده است. یکی از دالیل چنین اتفاقی این است که روش اجرای مالیات بر ارزش افزوده معموالً به نحو مطلوب تری 
از مسیر اجرایی تعریف شده، کمتر منحرف می شود. به همین دلیل در پایان دهه 1980 میالدی مدل  اجراشده و 
استاندارد جدیدی در مباحث مالیات ستانی ظهور پیدا کرد که در آن نه مالیات بر درآمد، بلکه مالیات بر ارزش افزوده 
به عنوان پایه اصلی درآمدی از سوی بانک جهانی معرفی و تعریف شد )برد ، 2014؛ شیخ حسنی و همکاران، 1397(. 
مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش بوده و جز مالیات غیرمستقیم است. این مالیات ، به عنوان یک مالیات 
چندمرحله ای، در هر یک از مراحل زنجیره واردات، تولید، توزیع تا مصرف نهایی، بر حسب ارزش افزوده ایجادشده، 
به صورت درصدي از آن، در همان مرحله اخذ می شود . ازآنجاکه در فرآیند گرفتن مالیات بر ارزش افزوده خرید کاالها 
و خدمات واسطه ای از پرداخت مالیات معاف است ، بار قانونی مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است. در سطح 
اقتصاد کالن، سه دیدگاه نظري براي محاسبه پایه مالیات بر ارزش افزوده، شامل دیدگاه تولیدي، درآمدي و مصرفی 
مطرح است که در تمامی آن ها تولید ناخالص داخلی به عنوان مرجع اصلی پایه مالیاتی مدنظر است )موسوی جهرمی، 

.)1394
مالیات بر ارزش افزوده مزایای فراوانی دارد؛ این نوع مالیات در بسیاری از کشورها به عنوان منبع درآمدی جدید در 
جهت افزایش درآمدهای دولت به کاربرده شده است. در حقیقت از این نوع مالیات به عنوان ماشین پول ساز یادشده و 
دلیل آن را می بایست در وسعت پایه مالیاتی که اکثر کاالها و خدمات را شامل می شود جستجو نمود. از طرف دیگر 
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل وسعت پایه مالیاتی و پایین بودن نرخ مالیاتی، درآمد مالیاتی بیشتری را نصیب دولت 
می کند و این امر بدون از بین بردن انگیزه تولید صورت می پذیرد و امکان فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده 
کاهش می یابد. پایه وسیع این مالیات به همراه پایین نرخ آن با مقاومت کمتری از سوی مردم برخوردار است لذا 
وصول این مالیات مطمئن تر و راحت تر است و قابلیت فهم آن توسط عموم آسان است. مالیات بر ارزش افزوده برخالف 
مابقی مالیات ها که معموالً در پایان سال مالی قابل وصول است چون بر مصرف کاالها و خدمات تعلق می گیرد از 
کمترین نوسان برخوردار است. زیرا تقاضا برای کاالها و خدمات طی زمان استمرار داشته و لذا دولت در پرداخت های 
خود با مشکل مواجه نمی شود و این خود سبب ایجاد یک منبع درآمد یا ثبات و درعین حال انعطاف پذیر برای دولت 
می گردد. مالیات بر ارزش افزوده از مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع اخذشده و لذا یک خاصیت خود اجرایی دارد. 
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به این ترتیب پایین بودن هزینه های جمع آوری آن از دالیل دیگر استفاده از این نوع مالیات در کشورها بوده است.  
مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ اقتصادی یک نوع مالیات خنثی و یا بی تفاوت تلقی می گردد. زیرا این نوع مالیات 
به صورت متناسب بر ارزش افزوده عوامل تولید مختلف در زنجیره تولید اعمال شده و هیچ نوع اختاللی را در تولید، 
تخصیص منابع و غیره به وجود نمی آورد. مالیات بر ارزش افزوده از انعطاف پذیری باالیی برخوردار است. این امر سبب 
می گردد تا به هنگام رونق اقتصاد میزان وصولی این مالیات به دلیلی افزایش سطح تولید افزایش یابد و برعکس به 
هنگام رکود اقتصادی از میزان وصولی این مالیات به دلیل کاهش سطح تولید کاهش یابد و از این طریق قدرت خرید 

مردم را با شرایط اقتصادی جامعه سازگار کرد.
این نوع از مالیات معایبی نیز دارد که از معایب آن می توان به خاصیت اثر تنازلی بر ارزش افزوده اشاره کرد. اثر 
تنازلی این نوع از مالیات باعث می شود که اقشار کم درآمد جامعه به طور نسبی فشار بیشتری از اعمال این نوع مالیات 
متحمل کردند. از طرف دیگر کمبود تجربه کافی در اعمال مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای درحال توسعه می تواند 
موجبات عدم اجرای موفقیت آمیز این مالیات را فراهم آورد. برخی از تحلیل گران از آثار تورمی حاصل از اجرای مالیات 
بر ارزش افزوده ابراز نگرانی می کنند لیکن مطالعات انجام شده بیانگر ناچیز بودن اثرات تورمی حاصل از اجرای این نوع 
مالیات است. زیرا این افزایش در کوتاه مدت یک بار اتفاق افتاده و در بلندمدت از بین می رود، ضمن آنکه این پدیده 
ویژگی معرفی هر نوع مالیات در اقتصاد است. شایان ذکر است که اگر مالیات بر ارزش افزوده با نرخی یکسان بر کلیه 
کاالها و خدمات اعمال شود و معافیت های مالیاتی نیز برای برخی از کاالها و خدمات در نظر گرفته نشود، در این 
صورت فقط سطح عمومی قیمت ها به یک باره و در کوتاه مدت افزایش می یابد. لیکن در بلندمدت به دلیلی عدم تغییر 
قیمت های نسبی کاالها و خدمات از بین می رود. یکی از موضوعات مهم در بحث اجرای مالیات بر ارزش افزوده مسئله 
تعدد و میزان نرخ های قابل اعمال در این مالیات است. عدم تعدد نرخ ها به این معناست که مالیات بر ارزش افزوده با 
نرخی واحد برای تمام کاالها و خدمات در مراحل مختلف تولید و توزیع اعمال می شود. انتخاب نرخ های پایین تر نیز 
گرچه منجر به کاهش هزینه های اجرایی می شود، اما میزان درآمدهای وصول شده تحت این نرخ ها قابل توجه نخواهد 
بود. معرفی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های پایین ازلحاظ بازدهی )افزایش درآمدهای مالیاتی( بسیار ناچیز بوده و 

برای اغلب کشورها ارزشی ندارد )ضیایی بیگدلی و طهماسبی، 1388؛ سید نورانی و همکاران، 1394(.
پیشینه پژوهش  )3

مطالعات مربوط به تحقیق حاضر را می توان به چند دسته کلی تقسیم بندی کرد. برخی از مطالعات به پیش بینی 
مالیات و برآورد ظرفیت مالیاتی، برخی از مطالعات به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر پرداخت مالیات و برخی دیگر نیز 
به برآورد نرخ بهینه پرداخت مالیات پرداخته اند. هدف این قسمت ارائه پیشینه تحقیق بوده که با توجه به توضیحات 

بیان شده در دو قسمت مطالعات داخلی و خارجی، پیشینه پژوهش مرور می شود.
لزگی و همکاران )1387( در مطالعه ای به پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان قزوین در دوره زمانی 1374 تا 
1385 پرداخت. در این مطالعه از مدل های سری زمانی و روش های مداخله ای استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان 
داد که ترکیب درآمدهای مالیاتی طی دوره مورد بررسی به تفکیک مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد که درآمدهای 
مالیاتی بدون هرگونه جهت گیری مشخص در طول این سال ها بوده و روند آن با تأثیرپذیری از صادرات نفت، با نوسان 

همراه بوده است.
رحیمی و همکاران )1392( در مطالعه ای به ارائه مدلی برای محاسبه مالیات سالیانه وسایل نقلیه با در نظر گرفتن 
درامدهای پایدار مدیریت شهری پرداختند. در این مطالعه با استفاده از تحلیل عاملی، مدلي به منظور داخلی کردن 
هزینه های بیروني خودروها با در نظر گرفتن درآمدهاي پایدار مدیریت شهري ارائه شد. نتایج این مطالعه نشان داد 
که تعیین مالیات سالیانه استفاده از وسایل نقلیه شخصی بر اساس مشخصات فنی و هزینه های بیرونی آن، عالوه بر 
عادالنه کردن هزینه ها، باعث افزایش درآمدهای پایدار شهری به میزان 3/5 برابر وضعیت کنونی دریافت مالیات از 

وسایل نقلیه می شود.
سیدنورانی و همکاران )1394( در مطالعه ای به برآورد نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در ایران پرداخت. در این 
مطالعه با استفاده از یک سیستم تقاضای تقریباً ایده آل در چارچوب قاعده رمزی در دنیای چند نفره به برآورد نرخ 
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بهینه مالیات در ایران پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ مالیات بر خوراکی ها 8 درصد و نرخ مالیات بر 
کاالهای لوکس حدود 26 درصد است. آنان در این مطالعه تأکید کردند که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید بر 
اساس طراحی سیستم مالیات هوشمندانه و به تدریج صورت گیرد که در غیر این صورت ارتباط بین سیستم مالیات 

با بنگاه و خانواده دچار تنش و ازهم پاشیدگی می شود.
موسوی جهرمی )1394( در مطالعه ای با استفاده از شبکه عصبی به پیش بینی مالیات بر مصرف بنزین پرداخت. 
در این مطالعه از یک رویکرد دومرحله ای استفاده شد. به این صورت که در ابتدا با استفاده از شبکه عصبی پایه مالیات 
برای دوره زمانی 1392 تا 1395 پیش بینی و سپس مالیات بر مصرف بنزین محاسبه شد. نتایج بیانگر این است که 
در سال های مورد پیش بینی، تغییر قیمت بنزین ناشی از برقراري مالیات مذکور، تأثیر چندانی بر روي مصرف بنزین 
نخواهد داشت. همچنین، درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین به طور متوسط از رشد ساالنه 35 درصد 

برخوردار خواهد شد.
امور  اداره کل  در  پرونده  دارای  اطالعات شرکت های  از  استفاده  با  مطالعه ای  در  و همکاران )1397(  عباسیان 
مالیاتی به طراحی مدلی برای پیش بینی خوش حسابی مؤدیان بزرگ مالیاتی پرداختند. در این مطالعه از داده های 
دوره 1391 تا 1393 و مدل های لجستیک و پروبیت استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در میان متغیرهای 
مالی و حسابداری مختلف که برای تجزیه وتحلیل مالی و اقتصادی مؤدیان مالیاتی استفاده می شوند، افزایش متغیرهای 
بازده دارایی ها، نسبت آنی و سود ناخالص به طور معناداری باعث افزایش احتمال خوش حسابی می شوند و افزایش 
باعث کاهش  معناداری  به طور  و حاشیه سود خالص  عملیاتی  به حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود  بدهی  نسبت 

احتمال خوش حسابی می شوند.
روحی و همکاران )1397( به پیشبینی درآمدهای مالیاتی با استفاده از دو روش زنجیره مارکف به عنوان و تحلیل 
طیف منفرد پرداختند. در این مطالعه در ابتدا با استفاده از داده های 3000 شرکت بزرگ، به بررسی ماهیت و ساختار 
وصول مالیات بر اساس وقفه های زمانی در منبع مالیات بر درآمد شرکت ها طی عملکرد سال های1388 تا 1394 
پرداخته شد و سپس با استفاده از  زنجیره مارکف و تحلیل طیف منفرد ضمن انجام پیش بینی مالیات قطعی، عملکرد 
این دو روش با یکدیگر مقایسه و میزان خطای پیش بینی دو الگو بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که دقت 

پیش بینی مدل زنجیره مارکف با اختالف کمی بهتر از تحلیل طیف منفرد بوده است.
انجام دادند. این  استاتسکی و همکاران )2001( تحقیقی تحت عنوان تالش مالیاتی در جنوب صحرای آفریقا 
مطالعه با استفاده از داده های پانل 43 کشور از جنوب صحرای آفریقا در دوره0 199تا  1995عوامل تعیین کننده ی 
سهم مالیات در GDP را برای تعیین اندازه تالش مالیاتی به دست آورد ند. نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل 

تعیین کننده مهم سهم درآمد مالیاتی، سهم کشاورزی در GDP و سهم معدن در GDP است.
رولینگ )2005( در مطالعه ای به بررسی ساختار درآمد شهرداری های کشورهای درحال توسعه پرداخت. نتایج 
این مطالعه نشان داد که مالیات بر دارایی مهم ترین نوع مالیات محلی در 130 کشور موردمطالعه بوده است. آنان 
همچنین دریافتند که بین شاخص های خدمات شهری و منابع مالی شهرداری ها رابطه مؤثر و معنی داری وجود داشته 

که می تواند در زمینه تأمین مالی به شهرداری های کشورهای درحال توسعه کمک کند.
به بررسی خطای پیش بینی پرداخت مالیات در  الگوریتم ژنتیک  از  با استفاده  هوگلند  )2017( در مطالعه ای 
فنالند پرداخت. در این مطالعه یک مدل مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به منظور محاسبه خطای پیش بینی پرداخت مالیات 
توسعه داده شد. در این مطالعه از 72 متغیر به منظور محاسبه مالیات بر ارزش افزوده استفاده شد. نتایج این مطالعه 
نشان داد که نقدینگی و دوره پرداخت مالیات از مهم ترین عوامل مؤثر در خطای پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده 

است.
لیسمونت و همکاران )2018( در مطالعه ای به پیش بینی اجتناب مالیاتی در یک تحلیل شبکه اجتماعی پرداختند. 
در این مطالعه با استفاده از رگرسیون لوجستیک، تحلیل درخت تصمیم و همچنین تحلیل های تصادفی، اجتناب 
اثر  شرکتی  شاخصه های  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  شد.  پیش بینی  تولیدی  بنگاه های  در  مالیات  پرداخت  از 

معنی داری بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت های مورد مطالعه داشته است.
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در این قسمت تعدادی از مطالعات پیشین نزدیک به تحقیق حاضر مرور شدند. نتایج تحقیقات حاضر 
نشان داد که استفاده از مدل سازی پویایی شناسی سیستم مورد توجه محققین داخلی و خارجی به منظور 
پیش بینی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرار نگرفته است. از طرف دیگر پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده 
شهر تهران در تحقیقات داخلی یافت نشده است. بنابراین می توان گفت این تحقیق هم از نظر مدل مورد 

استفاده، هم از نظر نوع مدل سازی و هم از نظر نمونه مورد مطالعه نوآوری دارد.

4( ارائه مدل
با توالی منظم نیست،   در پویایی شناسی سیستم برخالف روش های عقالیی، مدل سازی عملیاتی تکراری توأم 
بلکه فرآیندی مبتنی بر بازخور با هدف افزایش درک بیشتر از سیستم است. چون در واقع بر اساس بازخوری که از 
مدل دریافت می شود، درک و فهم از مسئله اولیه افزایش یافته و منجر به تکامل مدل می شود. مدل های شبیه سازی 
اطالعات مورد نیاز خود را از مدل های ذهنی و جهان واقعی به دست می آورند و بر اساس تجربیات و آزمون هایی که 
در مدل وجود دارد، برای تغییر مدل های ذهنی بازخور می-دهند که منجر به ساختارهای نو و قوانین تصمیم گیری 
جدید می شود )استرمن، 2000(. با توجه به این که امکان تجربه و آزمون در سیستم های اقتصادی- اجتماعی نسبت 
به سیستم های مکانیکی بسیار کمتر است. اهمیت مدل سازی در درک رفتار مدل و تعامالت اجزاء با یکدیگر بسیار 
مهم و اساسی است؛ بنابراین نسبت به افزایش درک واقعی از عملکرد سیستم اقدام کرد )استرمن، 2000(. به طورکلی 
این  ، تفکیک  ، نرخ  و کمکی  از: متغیرهای سطح  متغیرهای مؤثر در مدل سازی پویایی شناسی سیستم عبارت اند 
در  دارد.  تأثیر جدی  آن  سیاست گذاری های  و  مدل  نتایج  بر  به طوری که  است.  مهم  بسیار  مدل سازی  در  متغیرها 
مدل سازی مبتنی بر پویایی شناسی سیستم، مدل به زیر بخش های مختلف بر اساس اهداف تحقیق تقسیم می شود. 
بر این اساس مدل موردنظر در تحقیق حاضر از دو زیر بخش کلی اقتصاد-اجتماع و زیر بخش آلودگی محیط زیست 
تشکیل شده است که در ادامه به توضیح هر یک از این زیر بخش ها و چگونگی مدل سازی متغیرهای آن پرداخته 

می شود.

4-1( زیر بخش اقتصاد-اجتماع
تقاضای خدمات  بر  ناخالص داخلی سرانه  تولید  و همچنین  نرخ رشد جمعیت  و  اثرگذاری جمعت  به  توجه  با 
فوق،  نمودار  در  که  است؛  تصور  قابل   )1( به صورت  شکل  اجتماع  و  اقتصاد  بخش  زیر  حلقوی  علی  مدل  شهری، 
متغیرهای جمعیت، نرخ رشد اقتصادی، رضایت مردم، مالیات بر ارزش افزوده و تقاضا برای خدمات شهری متغیرهای 
اصلی مدل را شکل می دهد. همان طور که در  شکل )1( نیز مشخص است، تولید ناخالص داخلی و رضایتمندی مردم 

می تواند اثر معنی داری بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط جمعیت ساکن در تهران داشته باشد.

شکل )1( نمودار علی حلقوی زیر بخش اقتصاد-اجتماع
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جمعیت هم به عنوان یک متغیر ذخیره لحاظ شده که با متوسط نرخ زادوولد افزایش یافته و با متوسط نرخ 
مرگ و میز کاهش می یابد. متوسط نرخ زاد و ولد در مدل با استفاده از متوسط نرخ زاد و ولد شهر تهران در سال های 
1385 تا 1393 مقدار 1/96 درصد و متوسط نرخ مرگ ومیر نیز بر اساس همین آمار 0/58 درصد فرض شده است. 
جمعیت ابتدایی شهر تهران بر اساس آمار موجود و بر اساس مطالعه منصف )1388( مقدار 8019/7 هزار نفر در نظر 

گرفته شده است.
برای شبیه سازی تولید ناخالص داخلی شهر تهران، این متغیر به صورت یک متغیر ذخیره فرض شد که با متوسط 
نرخ رشد 10 درصد در سال رشد خواهد کرد. این نرخ رشد ده درصد با توجه به نرخ رشد پیش بینی شده در سند 
چشم انداز 1404 و همچنین متوسط نرخ رشد تولید ناخالص جاری این شهر در طی دوره زمانی 1384 تا 1392 
به دست آمده است. مقدار اولیه این متغیر نیز بر اساس مطالعه منصف )1388( حدود 624 هزار میلیارد ریال فرض 
شده است. در این مطالعه فرض شده که تولید ناخالص داخلی از سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در این شهر 
به دست آمده که با توجه به روند ده ساله 1383 تا 1393، سهم هر یک از بخش ها تعیین شده و در مدل آورده 

شده است.
متغیر اصلی در مطالعه حاضر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرداری تهران از مقدار مالیات بر ارزش افزوده است. 
در مدل مورد نظر این تحقیق، بر طبق مطالعات پیشین، تحقیق فرض شده که مالیات بر ارزش افزوده تحت تأثیر 
قرار  تجمعی خدمات شهری  و همچنین هزینه  ارزش افزوده  بر  مالیات  نرخ  باسوادی،  نرخ  درآمد سرانه،  متغیرهای 
می گیرد. درآمد سرانه در مدل از تقسیم تولید ناخالص داخلی شهر تهران به جمعیت ساکن این شهر به دست می آید. 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در مدل فوق مطابق با آخرین نرخ اعالم شده 9 درصد فرض شده و متوسط نرخ باسوادی 
در سال های 1385 تا 1394 نیز بر اساس سالنامه آماری استان تهران 98/2 درصد فرض شده است. تابع مالیات بر 
ارزش افزوده در شهر تهران با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی )ARDL( برآورده شده است که 

تابع آن به صورت زیر است:

هزینه  میزان   urbanservice سرانه،  درآمد   gdpper ارزش افزوده،  بر  مالیات   vaddtax فوق  رابطه  در  که 
تجمعی خدمات شهری، literacy rate نرخ باسوادی و vaddrate نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.

تا  است  نیاز  شود،  ارائه  شهری  خدمات  تجمعی  هزینه  شبیه سازی شده  مقادیر  به  مربوط  نتایج  اینکه  از  قبل 
توضیحاتی در مورد مدل سازی درآمدها و هزینه های شهرداری تهران ارائه شود. در مطالعه فوق و بر طبق بودجه ریزی 
مصوب شهرداری تهران فرض شده است که منابع درآمدی شهرداری تهران از هشت منبع درآمد ناشی از عوارض 
و  خدمات  بهای   ،120000 شماره  با  اختصاصی  عوارض  از  ناشی  درآمد   ،110000 طبقه بندی  شماره  با  عمومی 
مؤسسات انتفاعی شهرداری با کد 130000، درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری با کد 140000، اعانات، هدایا 
و دارایی ها با کد 160000، عوارض و درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهر با کد 170000، منابع حاصل از 
واگذاری دارایی های سرمایه ای با کد 200000، منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی با کد 300000 و مالیات بر 
ارزش افزوده به دست می آید. مالیات بر ارزش افزوده جز منابع درآمدی با کدهای قیدشده بوده است اما به دلیل اینکه 
در این مطالعه هسته اصلی بر مالیات بر ارزش افزوده تمرکز دارد، این قسمت از منابع درآمدی شهرداری به صورت 
جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است و برای اندازه گیری میانگین سایر درآمدهای شهرداری مقادیر مربوط به این 
مورد از مقادیر کلی حذف شده است. برای در نظر گرفتن کل درآمد شهرداری، متوسط درآمدهای یاد شده به اضافه 

درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اجزای تشکیل دهنده درآمد شهرداری شهر تهران لحاظ شده است.
هزینه های شهرداری تهران نیز به سه دسته هزینه های اجتماعی و فرهنگی با کد 10000، هزینه های مربوط به 
توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری با کد 60000 و سایر هزینه ها که شامل هزینه های حمل ونقل ترافیک با کد 
20000، خدمات شهری با کد 30000، ایمنی و مدیریت بحران با کد 40000 و شهرسازی و معماری با کد 50000 
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شکل )2( نمودار علی حلقوی زیر بخش آلودگی محیط زیست

است که مجموع هزینه های یاد شده با عنوان هزینه های خدمات شهری در مدل مورد بررسی ارائه شده 
ارائه شده توسط شهرداری مورد توجه مردم قرار  این موارد به عنوان خدمات  است و فرض می شود که 
گرفته می شود. در این مطالعه متوسط سهم هزینه های فرهنگی و همچنین متوسط سهم هزینه های توسعه 
و مدیریت شهری به عنوان سهم این هزینه ها از بودجه شهرداری تهران در نظر گرفته شده است. همچنین 
به منظور نزدیک بودن به واقعیت های موجود در هزینه های شهرداری تهران، فرض می شود که زمانی که شهرداری با 
کمبود منابع درآمدی مواجه است، سعی می کند که این کمبود بودجه را به کاهش ارائه خدمات شهری جبران کند، 
ازاین رو نرخ کاهش خدمات شهری از تفاوت هزینه ها از درآمدهای شهرداری تهران به دست خواهد آمد. از طرف 
دیگر افزایش هزینه های خدمات شهری با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای این خدمات بایستی افزایش پیدا کند 
که این افزایش تقاضا با نرخ افزایش جمعیت )تفاوت نرخ زادوولد و نرخ مرگ ومیر( مدل سازی شده است. همچنین 
شهرداری تهران به منظور کاهش آثار ناشی از آلودگی محیط زیست بایستی خدمات شهری خود را افزایش داده که این 
مورد نیز با هزینه های کاهش آلودگی ناشی از دی اکسید کربن در شهر تهران مدل سازی شده است. به صورت خالصه 
می توان گفت که هزینه تجمعی خدمات شهری شهرداری تهران با افزایش جمعیت و افزایش آلودگی افزایش و با 
کمبود بودجه کاهش پیدا می کند. مقدار اولیه برای هزینه های تجمعی خدمات شهری با مجموع هزینه های شهرداری 

در دوره 1384 تا 1387 به مقدار 250 هزار میلیارد ریال لحاظ شده است.
به منظور مدل سازی و شبیه سازی انتشار دی اکسید کربن در شهر تهران، از مصرف انرژی در سه بخش کشاورزی، 
شهر  در  فوق  بخش های  در  انرژی  واحد  یک  مصرف  ازای  به  کربن  دی اکسید  انتشار  ضریب  و  خدمات  و  صنعت 
تهران استفاده شد. به منظور محاسبه مصرف انرژی به ازای یک واحد تولید در بخش های فوق از متوسط داده های 
ارزش افزوده در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و انرژی استفاده شده به ازای هر واحد ارزش افزوده استفاده شد. 
همچنین به منظور اندازه گیری دی اکسید کربن منتشرشده در هر بخش از ضریب دی اکسید کربن منتشرشده به ازای 
هر واحد انرژی مصرف شده در هر بخش استفاده شده است. داده های مربوط به این قسمت از سایت مرکز آمار ایران 
و همچنین سالنامه آماری استان تهران و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه استفاده شد. در این مطالعه 
همچنین فرض می شود که برای کاهش یک درصدی در ضریب آلودگی در هر بخش شهرداری هزینه های مشخصی 

باید انجام دهد که به هزینه های شهرداری تهران اضافه خواهد شد.

4-2( زیر بخش آلودگی محیط زیست
افزایش  انرژی در این بخش ها  افزایش تولید ناخالص داخلی و تولیدات بخش های مختلف اقتصادی، مصرف  با 
یافته و با افزایش مصرف انرژی آلودگی محیط زیست افزایش می یابد، این افزایش آلودگی می تواند از یک طرف شهر 
تهران را نیازمند ارائه خدمات شهری بیشتر و از طرف دیگر می تواند باعث عدم رضایت مردم از شرایط موجود شود. 

این روابط در نمودار علی حلقوی  شکل )2( آورده شده است.
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شکل )3( نمودار جریان انباشت تحقیق

 4-3( نمودار جریان انباشت تحقیق
به آن  از لحاظ شماتیک، در نمودار جریان و سطح، متغیرهای سطح توسط مستطیل که جریان ها 
وارد یا خارج می شوند و متغیر نرخ )ورودی یا خروجی( به وسیله یک فلش نشان داده می شود. همچنین 

کنترل جریان های ورودی و خروجی ها این متغیرها نیز توسط شیرها  نشان داده می شود. در این نماد، چشمه  
بیان کننده یک متغیر حالت است که از خارج از مرزهای مدل نشات گرفته و از آن جاری می شود. چاه  نیز متغیر 
حالتی را نشان می دهد که جریانی که از مرز مدل خارج می شود به داخل آن سرازیر می شود )استرمن، 2000(. نمودار 

ذخیره انباشت مربوط به زیر بخش اقتصاد و اجتماع در  شکل )3( آورده شده است.

5( نتایج شبیه سازی
5-1( نتایج شبیه سازی مدل پایه و اعتبارسنجی مدل

در این قسمت نتایج مربوط به شبیه سازی متغیرهای اصلی تحقیق در مدل پایه و اعتبارسنجی نتایج به دست آمده 
پرداخته می شود. به منظور اعتبارسنجی مدل فوق، در این تحقیق از میزان تطابق داده های شبیه سازی شده با مقادیر 
واقعی پرداخته شده است. که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. نتایج مربوط به مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر 
واقعی تولید ناخالص داخلی شهر تهران بر حسب هزار ریال در  شکل )5( آورده شده است. همان طور که مشخص 
است مقادیر شبیه سازی شده تا حدودی توانسته است مقادیر واقعی تولید ناخالص شهر تهران و یا به عبارت دیگر درآمد 
شهر تهران را پیش بینی کند. نتایج نشان می دهد که باوجود نرخ رشد تولید ناخالص در نظر گرفته شده برای شهر 
تهران، درآمد کل این شهر از ابتدای سال 1387 با مقدار 624 هزار میلیارد ریال به 315669 هزار میلیارد ریال در 
سال 1404 خواهد رسید و این به معنای نزدیک به صد برابر شدن درآمد جاری شهر تهران در سال 1404 خواهد 
بود. البته بایستی به این نکته نیز توجه کرد که در مدل پایه نرخ رشد اقتصادی 10 درصد در نظر گرفته شده است 
که این نرخ به همراه نرخ تورم بوده است؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت که درآمد واقعی یعنی درآمد به قیمت ثابت 
نیز به همین مقدار افزایش داشته باشد. مقداری از این افزایش درآمد به دلیل گسترش اقتصاد و گسترش جمعیت 
بوده و مقداری نیز به دلیل افزایش سطح قیمت ها شکل خواهد گرفت؛ بنابراین با تغییر در فروض اولیه، این مقدار 
نیز کاهش پیدا خواهد کرد. نگاهی به روند تولید ناخالص داخلی جاری کل کشور نیز نشان می دهد که افزایش 100 
برابری در تولید ناخالص به قیمت جاری نیز در دوره های 1393 نسبت به سال 1383 رخ داده است؛ بنابراین نتایج 
به دست آمده عالوه بر این که متناسب با مقادیر واقعی دوره زمانی 1387 تا 1392 است، با واقعیت های موجود در 
اقتصاد ایران نیز همخوانی دارد. نتایج مربوط به مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی مالیات بر ارزش افزوده شهر 
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شکل )4( نتایج مربوط به مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی جمعیت شهر تهران

منبع: یافته های تحقیق

تهران در  شکل )6( آورده شده است. همان طور که در شکل نیز مشخص است، مقادیر شبیه سازی به خوبی توانسته 
است مقادیر واقعی مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده توسط سازمان امور مالیاتی شهر تهران را پیش بینی کند. نتایج 
همچنین نشان می دهد که با ادامه همین روند، مقدار مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده از شهروندان تهرانی در سال 
1404 به 40 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. حال توجه به مقادیر تولید ناخالص داخلی شهر تهران و مالیات بر 
ارزش افزوده نشان می دهد که مقدار مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده خیلی کمتر از 9 درصد از درآمد ایجاد شده در 
شهر تهران است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در بسیاری از موارد دولت و سازمان امور مالیاتی نتوانسته است 
مقدار مالیات بر ارزش افزوده واقعی را از مؤدیان مالیاتی اتخاذ کند و این به معنی فرار مالیاتی زیاد در شهر تهران 
است. نتایج مربوط به مقادیر شبیه سازی مقدار تجمعی خدمات شهری در  شکل )7( آورده شده است. همان طور که 
در  شکل )7( نیز مشخص است، روند هزینه های تجمعی صعودی بوده و تا سال 1404 به مقدار نزدیک به 22 هزار 
میلیارد ریال خواهد رسید. از طرف دیگر نتایج نشان می دهد که مقادیر شبیه سازی تا حدودی توانسته است مقادیر 
واقعی متغیرها را توضیح دهد. نتایج مربوط به هزینه خدمات شهری شهرداری تهران در  شکل )8( آورده شده است. 
همان طور که در شکل نیز مشخص است، تفاوت کمی بین مقادیر واقعی و مقادیر شبیه سازی شده هزینه های خدمات 
شهری شهرداری تهران وجود داشته است که این را می توان ناشی از آن دانست که بودجه تنظیم شده در شهرداری بر 
اساس منابع درآمدی بوده و مدلی که در این مطالعه ارائه شده است بر اساس نیاز و تقاضا برای خدمات شهری بوده 
است. ازاین رو این تفاوت می تواند طبیعی باشد. از طرف دیگر می توان گفت که تفاوت بین مقادیر آن چنان زیاد نیست 

که نتوان به مقادیر شبیه سازی شده اعتماد کرد.
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شکل )5( نتایج مربوط به مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی تولید ناخالص داخلی تهران

شکل )6( نتایج مربوط به مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده در شهر تهران

منبع: یافته های تحقیق

منبع: یافته های تحقیق
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شکل )7( نتایج مربوط به مقادیر شبیه سازی شده هزینه های تجمعی خدمات شهری شهرداری تهران

شکل )8( نتایج مربوط به مقادیر شبیه سازی شده و مقادیر واقعی هزینه خدمات شهری تهرانلق التي أدوات تسلیة في نقل بي

منبع: یافته های تحقیق

منبع: یافته های تحقیق
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شکل )9( نتایج مربوط به مقادیر شبیه سازی شده مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده شهر تهران در مدل پایه و افزایش در نرخ 
رشد درآمد در شهر تهران

منبع: یافته های تحقیق

5-2( بررسی اثر تغییر در متغیرهای مختلف بر مقادیر شبیه سازی شده مالیات بر ارزش افزوده شهر 
تهران

در بخش قبلی مدل در نظر گرفته شده برای معادله مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر توضیحات مربوط به 
مدل سازی این تحقیق ارائه شد.  شکل )9( نتایج مربوط به شبیه سازی مالیات بر ارزش افزوده با افزایش سه درصدی 
در نرخ رشد اقتصادی و همچنین مدل پایه را نشان می دهد. همان طور که مشخص است نتایج شبیه سازی با مدل 
اولیه منطبق هستند به این معنی که نرخ رشد اقتصادی اثری بر نتایج شبیه سازی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده 
در شهر تهران نداشته است. این نتیجه را می توان ناشی از آن دانست که ضریب درآمد سرانه در مدل بسیار کم و 
نزدیک به صفر است، و از طرف دیگر مالیات بر ارزش افزوده تابعی از درآمد سرانه در نظر گرفته شده است، بنابراین 
افزایش نرخ رشد اقتصادی اثری بر مقادیر شبیه سازی شده مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط شهروندان تهرانی 

نداشته است. 

پس از بررسی اثر نرخ رشد اقتصادی، در اینجا نتایج شبیه سازی شده ناشی از افزایش ده درصدی در هزینه های 
خدمات شهری شهر تهران که منتج به بهبود زیرساختارهای شهری شهر تهران می شود، بر مالیات بر ارزش افزوده 
با نتایج شبیه سازی مدل پایه مقایسه می شود.  شکل )10( نتایج شبیه سازی شده مدل را و  پرداخت شده در تهران 
همچنین سایر سناریوها نشان می دهد. همان طور که در شکل نیز مشخص است، نتایج شبیه سازی مربوط به سناریو 
آبی  رنگ  با  تهرانی  از شهروندان  گرفته شده  ارزش افزوده  متغیر  برای  هزینه خدمات شهری  در  ده درصدی  افزایش 
برای  راهی  افزایش هزینه خدمات شهری می تواند  است،  نیز مشخص  است. همان طور که در شکل  مشخص شده 
افزایش مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه ان افزایش درآمد شهرداری ها و کاهش فرار مالیاتی در شهر تهران شود. 
این افزایش هزینه می تواند خدمات شهری را برای شهروندان گسترش داده و در نتیجه آن نتایج پرداخت مالیات برای 

مردم ملموس تر شده و در نتیجه رغبت مردم به پرداخت مالیات را افزایش دهد.
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شکل )10( نتایج مربوط به مقادیر شبیه سازی شده مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده شهر تهران در مدل پایه و افزایش هزینه 
خدمات شهری در شهر تهران

منبع: یافته های تحقیق

6( نتیجه گیری و پیشنهادات
بر  کامپیوتری  شبیه سازی  یک  از  تهران  استان  در  ارزش افزوده  بر  مالیات  پیش بینی  به منظور  مطالعه  این  در 
مبنای رهیافت پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. با توجه به هدف مورد نظر و دسترسی به داده ها، الگوی 
طراحی شده از ترکیب سه زیربخش اقتصاد و اجتماع، زیربخش شهرداری و درآمدهای شهرداری و زیر بخش آلودگی 
محیط زیست استفاده شده است.  نتایج شبیه سازی مدل پایه نشان داد که مقادیر شبیه سازی به خوبی توانسته است 
نتایج  کند.  پیش بینی  را  تهران  شهر  مالیاتی  امور  سازمان  توسط  گرفته شده  ارزش افزوده  بر  مالیات  واقعی  مقادیر 
همچنین نشان می دهد که با ادامه همین روند، مقدار مالیات بر ارزش افزوده گرفته شده از شهروندان تهرانی در سال 
افزایش سه درصدی در نرخ رشد  با اعمال  1404 به 40 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.  نتایج شبیه سازی مدل 
اقتصادی شهر تهران نشان داد که نتایج شبیه سازی با مدل اولیه منطبق هستند به این معنی که نرخ رشد اقتصادی 
اثری بر نتایج شبیه سازی مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در شهر تهران نداشته است. این نتیجه را می توان ناشی 
از آن دانست که ضریب درآمد سرانه در مدل بسیار کم و نزدیک به صفر است، و از طرف دیگر مالیات بر ارزش افزوده 
تابعی از درآمد سرانه در نظر گرفته شده است، بنابراین افزایش نرخ رشد اقتصادی اثری بر مقادیر شبیه سازی شده 
مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط شهروندان تهرانی نداشته است. نتایج مربوط به سناریو کاهش ده درصدی 
در ضریب آلودگی ناشی از مصرف انرژی در بخش های مختلف نیز نشان داد که بهبود شرایط زیست محیطی می تواند 
باعث رغبت بیشتر مردم به پرداخت مالیات و در نتیجه آن افزایش مالیات بر ارزش افزوده شود. از آن جایی که فرض 
شد مالیات بر ارزش افزوده تابعی از هزینه های تجمعی خدمات شهری بوده و بنابراین بهبود آلودگی محیط زیست را 
می توان ناشی از بهبود خدمات شهری تلقی کرد که در نتیجه آن باعث افزایش مالیات بر ارزش افزوده پرداخته شده 
توسط شهروندان تهرانی و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد. نتایج شبیه سازی مربوط به سناریو افزایش ده درصدی در 
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هزینه خدمات شهری برای متغیر ارزش افزوده گرفته شده از شهروندان تهرانی نشان داد که افزایش خدمات شهری 
مقادیر شبیه سازی شده مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده است. در بسیاری از موارد دولت و سازمان امور مالیاتی 
نتوانسته است مقدار مالیات بر ارزش افزوده واقعی را از مودیان مالیاتی اتخاذ کند و این به معنی فرار مالیاتی زیاد 
با توجه به نتایج دیگر تحقیق می توان گفت که یکی از راه های کاهش فرار مالیاتی  در شهر تهران است. از این رو 
می تواند بهبود خدمات ارائه شده در شهر تهران باشد. به عبارت دیگر شهرداری با همکاری سازمان های مربوطه باید 
شرایط را به گونه ای فراهم کنند که پرداخت مالیات را مردم بهایی برای دولت بدانند و نه اینکه هزینه ای پرداخت شده 
از  ناشی  درامدهای  افزایش  راه های  از  یکی  که  می دهد  نشان  نتایج  دیگر  طرف  از  کنند.  لحاظ  منفعت  بدون  و 
مالیات بر ارزش افزوده، بهبود شرایط زیست محیطی در شهرهای مختلف است. از این رو به سیاست گذاران اقتصادی و 
شهرداری های پیشنهاد می شود که بهبود شرایط زیست محیطی را در راس سیاستهای خود قرار داده زیرا این مسئله 
عالوه بر سالمتی، می تواند دولت را نیز در جهت کسب درآمدهای پایدار مالیاتی کمک کند. عالوه بر این افزایش 
هزینه خدمات شهری می تواند راهی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه ان افزایش درآمد شهرداری ها و 
کاهش فرار مالیاتی در شهر تهران شود. این افزایش هزینه می تواند خدمات شهری را برای شهروندان گسترش داده 
و در نتیجه آن نتایج پرداخت مالیات برای مردم ملموس تر شده و در نتیجه رغبت مردم به پرداخت مالیات را افزایش 
دهد. از این رو برای شهرداری تهران یک راه کسب درآمد پایدار افزایش هزینه های خدمات شهری است. از این رو به 
شهرداری پیشنهاد می شود که با افزایش هزینه های خدمات شهری عالوه بر این که رفاه شهروندان تهرانی را افزایش 

می دهد، درآمدهای پایدار خود را نیز افزایش دهد.
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چکیده
مساله مالی در همه شرکت های بزرگ و کوچک، صاحبان مشاغل و کسب و کار و سازمان های دولتی و خصوصی 
امر بسیار مهمی است زیرا یکی از راه های تامین هزینه های دولت، درآمدهای مالیاتی است بنابراین نظارت در سیستم 
وصول به موقع مالیات باعث  افزایش کارایی اقتصادی و بهبود فرهنگ مالیاتی جامعه می گردد اما مکانیزم هایی وجود 
دارد که مودیان مالیاتی، مالیات های خود را عمدی یا سهوی پرداخت نمی کنند از عوامل تاثیرگذار در عدم پرداخت 
می توان به ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی برای مودیان، عدم شناسایی منابع بالقوه مالیاتی، ترویج ناکارآمد فرهنگ 
مالیاتی و عدم ضمانت اجرا اشاره کرد. الگوریتم های داده کاوی معموالً در امر آشکارسازی الگوهای مشکوک مالیاتی 
استفاده می شوند. در این الگوریتم ها از ویژگی های مختلفی مانند شماره ثبت اظهارنامه، درآمد ابرازی، شماره ثبت 
تشخیص و جریمه استفاده می شود. با بررسی این ویژگی ها می توان الگوی مشکوک مالیاتی را برآورد کرد. عالوه برآن، 
کشف الگوهای مشکوک مالیاتی با الگوریتم های مختلف مانند شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم گیری در 
محیط Rapid Miner شبیه سازی شد.  نتایج به دست آمده نشان داد که الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی نسبت به 

درخت تصمیم گیری دارای دقت بهتری است.

کلمات کلیدي: مالیات، داده کاوی، الگوریتم شبکه عصبی، درخت تصمیم گیری

بررسی عوامل موثر الگوریتم های داده کاوی
 در آشکارسازی الگوهای مشکوک مالیاتی

اسداهلل شاه بهرامی2سمانه شعبانی1

shabani_29@yahoo.com -1( نویسنده مسئول- کارشناس ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجان، ایران
2( دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیالن، رشت، ایران
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1- مقدمه
مساله مالی در همه شرکت های بزرگ و کوچک، صاحبان مشاغل و کسب و کار و سازمان های دولتی و خصوصی 
امر بسیار مهمی است و همه این شرکت ها، سازمان ها و صاحبان مشاغل موظف هستند مالیات خود را به صورت 
مشخص و مدون براساس قوانین کشور مربوطه به دولت پرداخت کنند زیرا یکی از راه های تامین هزینه های دولت، 
درآمدهای مالیاتی است در حال حاضر که ذخایر نفتی به عنوان سرمایه ملی محسوب می شود نقش مالیات ها به 
عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در درآمد دولت تلقی می شود و مالیات می تواند سهم بسزایی در کاهش وابستگی دولت 
به درآمد نفت داشته باشد بنابراین نظارت و کنترل در سیستم وصول به موقع مالیات باعث  افزایش کارایی اقتصادی 
و بهبود فرهنگ مالیاتی جامعه می گردد اما مکانیزم هایی وجود دارد که مودیان مالیاتی، مالیات های خود را عمدی 
یا سهوی پرداخت نمی کنند از عوامل تاثیرگذار در عدم پرداخت می توان به ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی برای 
مودیان، عدم شناسایی منابع بالقوه مالیاتی، ترویج ناکارآمد فرهنگ مالیاتی و عدم ضمانت اجرا اشاره کرد. پژوهشگران 
در این زمینه از روش های مختلفی مانند برنامه نویسی ژنتیک و شبکه بیزین برای کشف الگوی مشکوک مالیاتی 
استفاده کرده اند )فالحی و همکاران، 2:1391؛ فالحتی و همکاران، 2:1389؛ عرب مازار و همکاران، 6:1387؛ صادقی 
و شکیبایی، 2:1380؛ دستگیر و شفیعی، 2:1390؛ نطری پور و ناصرآبادی، 3:1390؛ عباسی و همکاران، 4:1391؛ 

باقرپور، 34:1391(.
اخیراً از الگوریتم های داده کاوی برای کشف الگوی مشکوک مالیاتی استفاده شده است. از الگوریتم های داده 
کاوی مختلف مانند شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم گیری استفاده شد. با توجه به نوع داده ها و ویژگی های 
استفاده شده مانند شماره ثبت اظهارنامه، درآمد ابرازی، شماره ثبت تشخیص و جریمه در الگوریتم های مختلف، 

میزان دقت کشف الگوی مشکوک مالیاتی آنها متفاوت است.
هدف از این مقاله، مطالعه و ارزیابی انواع الگوریتم های داده کاوی موجود است که در زمینه کشف الگوی مشکوک 
مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این الگوریتم ها از نظر دقت و انواع داده ها که استفاده می کنند مورد مقایسه 
قرار گرفته اند. در نهایت، یک نمونه شبیه سازی در امر کشف الگوی مشکوک مالیاتی در محیط Rapid Miner با 
داده های واقعی از سازمان دولتی با الگوریتم های مختلف پیاده سازی شد نتایج نشان داده که الگوریتم شبکه عصبی 

مصنوعی دقت باالتری دارد.
این مقاله به صورت زیر ساختاربندی می شود. پس از بیان مقدمه در قسمت اول، در قسمت دوم تکنیک های 
داده کاوی مورد استفاده توسط ادارات امور مالیاتی معرفی می شود. در قسمت سوم یافته های پژوهش مانند توصیف 
مجموعه داده، محیط شبیه سازی و نتایج شبیه سازی شرح داده شده است. در قسمت چهارم به نتیجه گیری اشاره 

می شود.

2. پیشینه تحقیق
داده کاوی در کشف دانش موجود در پایگاه داده ها در صنعت بیمه نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم 
ترین مسائلی که شرکت های بیمه با آن رو به رو هستند مقابله با ادعاهای مشکوک به تقلب است. این ادعاها با 
هدف کسب منفعت مالی صورت می گیرد. امروزه تکنیک های داده کاوی می تواند به صحت یا عدم صحت ادعاهای 
بیمه شدگان کمک کند. به عنوان مثال برای شناسایی تقلب ها در بیمه بدنه اتومبیل از سه روش داده کاوی درخت 
با دقت  نشان می دهد روش درخت تصمیم  نتایج  است.  استفاده شده  بردارپشتیبان   و ماشین  بیز ساده  تصمیم، 
50/92 درصد کارایی بهتری را در مقایسه با روش بیز ساده با دقت 28/90 درصد و روش ماشین بردارپشتیبان با 
با مشتریان استفاده  ارتباط  دقت 28/30 درصد دارد. تکنیک های داده کاوی مختلفی جهت شناسایی و مدیریت 
شده است. تقسیم بندی و خوشه بندی   مشتریان و شناسایی الگوهای رفتاری هر خوشه جهت تدوین سیاست ها 
و استراتژی های ارتباطی با مشتریان جهت ارایه ارزش های مختلف به ایشان از جمله اقداماتی است که امروزه در 
دستور کار شرکت ها و بنگاه های اقتصادی قرار گرفته است. از کنکاش در داده های مشتریان خسارت دیده شرکت 
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مورد مطالعه، از مدل R,F,M که از سه بعد زمان آخرین خرید مشتری )R(، تواتر خرید مشتری )F( و مبلغ خرید 
مشتری )M(، تشکیل شده است به منظور خوشه بندی مشتریان گردید  پس از آن به منظور کشف دانش میان هر 
خوشه سه الگوریتم درخت تصمیم C5.0 درخت تصمیم CHAID و یک شبکه عصبی را با یکدیگر مقایشه شد و 
مشخص شد که درخت تصمیم C5.0 کارایی باالتری دارد ) وو و همکاران، 8769:2012؛ گونزالس، 1427:2013؛ 
راوی سنکار و همکاران، 491:2011؛ طبری، 7:1392؛ قربانی و الیقی، 4:1394؛ دستگیر و غریبی، 10:1394؛ سامعی 

راد و شاه بهرامی، 14:1391(.
پیچیدگی مبادالت و معامالت تجاری شرکت ها، گسترش تکنولوژی اطالعات، نگرانی های اخیر مقامات مالیاتی 
در چالش شناسایی و وصول مالیات، عدم توانایی روش های مورد استفاده برای شناسایی فرار از پرداخت مالیات، باعث 
شده است تا داده کاوی توجه زیادی را به خود جلب کند و از آنجا که به طور موفقیت آمیزی برای کشف فعالیت هایی 
مانند پول شویی و انواع تقلب استفاده شده است؛ سودمندی داده کاوی مبتنی بر قواعد وابستگی  به عنوان ابزاری 
برای تشخیص فرار مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که روش های داده کاوی مبتنی 
بر قواعد وابستگی با ایجاد دو مدل با دقت 91 درصد بر روی داده های آموزش، با دقت 88 درصد بر روی داده های 
اعتبارسنجی و با دقت 86 درصد بر روی داده های آزمون توانسته است موفق به تشخیص فرار مالیاتی گردد )غریبی 

و دستگیر، 6:1391(.
اثر بخشی روش های طبقه بندی داده کاوی در 76 شرکت یونانی نشان داد که با افزایش پرداخت های هزینه ای 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی افزایش می یابد و به عبارتی تمکین مالیاتی کاهش خواهد یافت. همچنین، 
افزایش در احتمال رسیدگی و کشف فرار مالیاتی و افزایش نرخ جریمه، برای مواردی که پرونده مالیاتی رسیدگی نمی 
شود، افزایش تمکین مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی را موجب خواهد شد )کیروس و منولوپالس، 63:2004(. 
باالتری در کشف تقلب  از دقت  برای پیش بینی تقلب در صورت های مالی شبکه های عصبی مصنوعی  همچنین 
برخوردارند )چن و همکاران،4075:2009 ( با استفاده ار سه تکنیک داده کاوی شامل درخت تصمیم، شبکه های 
عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک به پیش بینی گزارش حسابرس مستقل پرداختند و نتایج پژوهش حاکی از آن 
است که میانگین دقت مدل حاصل از تکنیک درخت تصمیم از دو روش دیگر بیشتر بوده  و این روش توانسته است 

گزارش حسابرسی را با میانگین 88.64 درصد پیش بینی کند )باقرپور و همکاران، 5:1391(.

3. شبیه سازی برای آشکارسازی الگوی مشکوک مالیاتی
الگوی  این ویژگی ها   با بررسی و تغییر  الگوی مشکوک مالیاتی وابسته به یک سری ویژگی ها است که  کشف 
مشکوک مالیاتی رخ می دهد. در نتیجه در این نوع کشف الگوی مشکوک مالیاتی، ویژگی های مالیاتی همواره به صورت 
یک حجم داده بیان می شوند. برای آن که بتوان بر چالش های موجود در کشف الگوی مشکوک مالیاتی چیره شد، یک 
الگوریتم به صورت ترکیبی از چند مرحله بیان می شود. ضمناً در این تحقیق از پایگاه داده سازمان امورمالیاتی کشور 

استفاده شده است.

1.3 محیط شبیه سازی 
مانند شبکه های  الگوریتم های مختلف  نتایج دلخواه حاصل شود.  بتوان  از داده ها،  در صورت وجود مجموعه ای 
بسیار  را  تقریبی  استدالل  می توانند  می دهند،  توسعه  را  دسترس  در  اطالعات  که  تصمیم گیری  درخت  و  عصبی 
منعطف تر از روش معمولی فراهم کنند. الگوریتم های مختلف مانند شبکه های عصبی و درخت تصمیم گیری به همان 
روشی صورت می گیرد که اطالعات را در یک پایگاه داده جست وجو می کند و یک استدالل منطقی را انجام می دهند. 

سپس، عمل ورودی و خروجی اطالعات را انجام می دهد. 
یک الگوریتمی در محیط نرم افزار Miner  Rapid طراحی شده است که الگوی مشکوک را در سازمام امور 
مالیاتی آشکار می نماید. ابتدا مقادیر داده های ورودی را از منابع معتبر علمی استخراج و سپس به صورت ورودی به 
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نرم افزار مورد نظر وارد می شود. با توجه به داده ورودی، درصد احتمال وقوع کشف الگوی مشکوک به عنوان خروجی 
محاسبه می شود. مراحل شبیه سازی در شکل )1(، نشان داده شده است.

ابتدا داده های آموزشی و ویژگی های تعریف شده وارد نرم افزار Rapid Miner می شود. سپس، بعضی عملیات 
پیش پردازش مانند نرمال سازی ، تبدیل نوع  و پاک سازی داده ها  انجام می شود. سرانجام، الگوریتم های داده کاوی با 
استفاده از داده ها و ویژگی های پردازش شده آموزش داده می شوند. در مرحله تست، داده و ویژگی های تست وارد 

سیستم می شوند و الگوریتم براساس آموزش آنها، الگوی مشکوک مالیاتی را کشف می کند. 

شکل )1(. فرآیند آشکارسازی الگوی مشکوک مالیاتی
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جدول1: ویژگی داده

 2.3 ویژگی و داده 
در این مطالعه داده ها به دو قسمت آموزش و تست تقسیم شدند. الزم به توضیح است که از مجموع 50 نمونه، 
تعداد 40 نمونه برای آموزش و 10 نمونه برای تست استفاده شد. در این مطالعه از روش 20-80 استفاده شد. برای 
کشف الگوی مشکوک مالیاتی، از ویژگی هایی متناسب با شرایط سازمان امور مالیاتی استفاده شد چون هر الگوی 
مشکوک مالیاتی بسته به نتیجه و مشخصات مالیاتی دارای بعضی ویژگی هایی است. جدول )1(،  ویژگی داده ها را که 

از پایگاه داده سازمان امور مالیاتی استخراج شده است، نشان می دهد.

در مجموعه داده، هر ردیف شامل خالصه ای در مورد فعالیت های الگوی مشکوک مالیاتی در سال های 1394-
1395 است. اگر ویژگی تصمیم، مقدار اعداد را داشته باشد واریز مالیات صورت گرفته و دارای عدم الگوی مشکوک 
مالیاتی است. یک آشکارسازی خوب می تواند کار در زمینه فعالیت های امورمالیاتی را افزایش دهد بنابراین از اهمیت 
زیادی برخوردار است. مجموعه داده مورد بررسی، شامل نمونه های اعداد و Null است که به صورت نامتوازن توزیع 
شده اند و همچنین نمونه های اعداد اهمیت ویژه ای دارند چون نشان دهنده وضعیت عدم مشکوک مالیاتی هستند 
و33 نمونه وضعیت قطعی و واریز مالیات و فقط 17نمونه عدم واریز مالیات و اشکار شدن مشکوک مالیاتی داده های 
موجود در مجموعه داده را شامل می شوند. اطالعات ویژگی ها شامل شماره مودی، شهرت کسبی )مانند تریا، مبلمان، 
پوشاک، امالک و عطاری(، شماره ثبت اظهارنامه، درآمد ابرازی، مالیات ابرازی، شماره ثبت گزاری، معافیت 101، 
شماره ثبت تشخیص، عکس العمل مودی، نتیجه توافق، شماره ثبت توافق، شماره ثبت دعوت بدوی، ثبت رای بدوی، 
معافیت 101 قطعی، مالیات قطعی، پرداختی، جریمه، تاریخ ثبت قطعی و کالس : ویژگی تصمیم گیری-  Null یعنی 
مشکوک مالیاتی آشکار شده است. اعداد: یعنی واریز مالیات به طور قطعی توسط مودی انجام شده است. عالوه بر 
ویژگی های ذکر شده، ویژگی های دیگر مانند صدور برگ متمم، تسلیم دفاتر و اعالمیه متمم نیز وجود دارند. چون هر 

سازمان مالیاتی بسته به عملکرد مالیاتی دارای بعضی ویژگی های منحصربه فرد است.

3.3 نتایج شبیه سازی 
در این حالت احتمال آشکارسازی الگوی مشکوک مالیاتی با روش 80-20، توسط شبکه عصبی مصنوعی بهترین 
الگوریتم های درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی مصنوعی در  نتایج ویژگی ها توسط  حالت پیش بینی شده است. 
محیط Rapid Miner با روش 20-80 شبیه سازی شد. این ویژگی ها توسط پایگاه داده امور مالیاتی بیشتر مورد 
توجه قرار گیرند. نتایج شبیه سازی نشان داد که با ویژگی ها، الگوریتم  شبکه عصبی مصنوعی با مقدار 60درصد دارای 

باالترین دقت آشکارسازی و  درخت تصمیم گیری با مقدار 57درصد دارای پایین ترین دقت آشکارسازی بود. 
برخی از دالیل برای دقت پایین الگوریتم با دسته ویژگی ها به شرح زیر است. مقادیر ستون ویژگی های نتیجه 

توصیفاطالعات داده

چند مقداریویژگی های مجموعه داده

50تعداد نمونه ها

امورمالیاتیمنطقه

واقعیمشخصه ویژگی

19تعداد ویژگی ها

03-04-2018تاریخ اهدا

طبقه بندیوظایف مرتبط
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شکل)2( الگوریتم های مختلف استفاده شده در زمینه الگوی مشکوک مالیاتی

 )2( در جدول،  همان طورکه  می دهد.  نشان  پارامترها  به  توجه  با  را  مختلف  الگوریتم های  عملکرد   ،)2( جدول  
مشخص است در بعضی موارد عملکرد درخت تصمیم گیری نتایج ضعیف تری نسبت به الگوریتم های دیگر به دست 

آورد. تعداد FN الگوریتم درخت تصمیم گیری که در برخی موارد بیش از شبکه عصبی، بود.

 Null توافق، شماره ثبت توافق، شماره ثبت دعوت بدوی و ثبت رای بدوی در جدول مجموعه داده ها در بیشتر موارد
است. پس این ویژگی ها در بعضی موارد الویت کمتری دارند و بعضی الگوریتم ها معموالً با این ویژگی ها دقت پایینی 

را نشان می دهند. 
برای ارزیابی به عملکرد الگوریتم های مختلف سیستم های مالیاتی، چندین پارامتر مورد استفاده قرار گرفته اند. 

صحیح مثبت  )TP(. تعداد دفعاتی که الگوریتم واریز مالیات توسط مودی را درست پیش بینی کرد.  .1
صحیح منفی  )TN(. تعداد دفعاتی که الگوریتم عدم واریز مالیات توسط مودی را درست پیش بینی کرد.    .2

غلط مثبت  )FP(. تعداد دفعاتی که الگوریتم واریز مالیات توسط مودی را غلط پیش بینی کرد.  .3
غلط منفی  )FN(. تعداد دفعاتی که الگوریتم عدم واریز مالیات را توسط مودی را غلط پیش بینی کرد.  .4

دقت کلی از رابطه )1( به دست می آید.
Accuracy = (TP + TN) / (TP + FP + TN + FN)  )4-4(

همان طورکه در شکل )2( مشاهده می شود مقدار دقت  کلی الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی 60درصد است که تا 
حدودی  از الگوریتم های مختلف دیگر بیشتر است. پایین ترین دقت کلی آشکارسازی کشف الگوی مشکوک مالیاتی 

الگوریتم درخت تصمیم گیری است.
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جدول )2(: عملکرد الگوریتم های مختلف

4. نتیجه گیري
مالیات اساسی ترین منبع درآمدی دولت های در حال توسعه محسوب می شود. در راستای تحقق وصولی در 
بخش مالیاتی طبق مطالعات صورت پذیرفته، آمار تقلب مودیان مالیاتی در ایران رو به افزایش است. برای کاهش 
اثرات این تقلب مالیاتی پژوهشگران دنبال راهکارهایی بودند که بتوانند رخداد این پدیده را آشکار نمایند. یکی از 
انواع  پژوهش،  این  در  است.  کاوی  داده  الگوریتم های مختلف  استفاده می شود،  اخیراً  زمینه  این  در  که  روش هایی 
الگوریتم های موجود که در زمینه آشکارسازی الگوی مشکوک مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته اند، مطالعه و مورد 

ارزیابی قرار گرفت. 
مطالعات نشان داد که دقت حاصل از الگوریتم های داده کاوی در آشکارسازی الگوی مشکوک مالیاتی نسبت به 
باالتر است. عالوه برآن، یک نمونه شبیه سازی در محیط RapidMiner  با داده های واقعی  روش های دیگر نسبتاً 
که در آن ویژگی های شماره ثبت قطعی، پرداختی، شماره مودی موجود بود، ارائه شد. یک سیستم کشف مشکوک 
مالیاتی خبره مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم گیری، شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که الگوریتم 

شبکه عصبی مصنوعی دقت باالتری نسبت به بقیه دارد. 

Neural NetDecision Treeپارامتر

6057TN

03FN

4040FP

00TP

6057)%( Accuracy



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1114  

مراجع 
[1]م. غریبی، م. دستگیر، )1391(« کاربست روش های داده کاوی مبتنی بر قواعد وابستگی به منظور 

ارتقای عملکرد تشخیص فرار مالیاتی، همایش بین المللی حسابداری، حسابداری مدیریت و اقتصاد. 
[2]م. باقرپور، م. باقری، ح. خادم، ر. حسینی پور، )1391( »بررسی عوامل مالی و غیر مالی موثر بر 

گریز مالیاتی با استفاده از داده کاوی صنعت خودرو و ساخت قطعات، » فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری 
مالی، شماره 34. 

بکارگیري روش هاي داده کاوي در  لزوم توسعه  [3]ا. عباسی، ی. قنبري، م. نجاري، م. شیپوریان، )1391(« 
حسابداري و حسابرسی« دهمین همایش حسابداري ایران، دانشگاه الزهرا.

[4] م. نطری پور، د. ناصر آبادی )1390( »شناسایی عوامل تاثیر گذار برعدم پرداخت به موقع مالیات و فرار 
مالیاتی مودیان«، همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، 

[5]م. دستگیر، م. شفیعی، )1390( »فناوری داده کاوی رویکردی نوین در حوزه مالی«، دانش حسابرسی، شماره 
 ،5

[6]ح. صادقی، ع. شکیبایی، )1380(«فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیر زمینی ایران«، نامه مفید، شماره27،  
[7]ع. عرب مازار، س. حمیدی، م. اسداهلل زاده، ا. غالمی، آ. زایر، )1387( »برآورد ظرفیت مالیاتی »، 

[8]ع. فالحتی، ش. فتاحی، س. عباس پور، م. نظیفی، )1389(«برآورد ظرفیت مالیاتی کشور با استفاده از شبکه 
های عصبی«، پژوهشنامه مالیات، شماره 8،

[9]ع. فالحی، م. نظیفی، س. عباس پور، )1391( »مدل سازی اقتصاد سایه ای و تخمین فرار مالیاتی در ایران با 
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی« ، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی ، شماره 6 ، 

[10]م. سامعی راد، ا. شاه بهرامی، )1391( »بهبود کارایی الگوریتم های تشخیص تقلب مالیاتی با استفاده از 
الگوریتم های پردازش موازی »، پژوهشنامه مالیات، شماره 29، 

ارتقای عملکرد تشخیص فرار  [11]م. دستگیر، م. غریبی، )1394( »کاربست روش های داده کاوی به منظور 
مالیاتی »، پژوهشنامه مالیات ، شماره 28،  

[12]ا. قربانی، ک. الیقی، )1394( »شناسایی صورت حساب جعلی مودیان مالیاتی به کمک تکنیک های داده 
کاوی »، پژوهشنامه مالیات، شماره 28 ، 

[13]ن. ناصر یداله زاده طبری، )1392( »برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران با رویکرد شبکه عصبی«، اولین 
همایش الکترونیکی چشم اندازاقتصاد ایران« ،

]14[ S. Kirkos and Y. Manolopoulos, (2004), ‘Data Mining in Finance and Ac-
counting: A Review of Current Research Trends’, Proceedings of the 1st International 
Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc), Thessaloniki, Greece, 
pp. 63-78

 ]15[. Chen, Wei-Sen, & Yin-Kuan Du. (2009). Using Neural Networks and Data 
Mining Techniques for the Financial Distress Prediction Model, Expert Systems with

Applications, 36, 4075–4086.

]16[ P. Ravisankar, V., Ravi, R., Rao, & I. Bose, (2011). Detection
of financial statement fraud and feature selection using data mining
techniques. Decision Support Systems, 50(2), 491–500.

 ]17[ P.C. González, J.D. Velásquez (2013). “Characterization and detection of 
taxpayers

with false invoices using data mining techniques,” Expert Systems with
Applications vol.40, no. 5, pp. 1427-1436.
]18[ R.S. Wu, C.S. O.U. H. Lin, S.I. Chang, DC Yen (2012). “Using data mining
technique to enhance tax evasion detection performance,” Expert Systems with
Applications vol.39, no. 10, pp. 8769-8777.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1115  

چکیده
امروزه تردیدی نیست که پاسخگو بودن یا داشتن سازوکارهای پاسخگویی اثربخش، برای موفقیت یک سازمان 
ایران  از پژوهش حاضر طراحی مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی جمهوری اسالمی  ضروری است. هدف 
است. بدین منظور از روش تحقیق آمیخته استفاده گردید. نخست، از تکنیک دلفی به منظور شناسایی انتظارات و 
خواسته های مشروع پرداخت کنندگان مالیات به عنوان درونداد مدل استفاده شد. در مرحله بعد، انواع سازوکارهای 
پاسخگویی در نظام مالیاتی به عنوان فرایند مدل، شناسایی و پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. در مرحله سوم، از طریق 
مدل یابی مسیر حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS تأثیر پاسخگویی نظام مالیاتی بر متغیرهای 
رضایت  تأثیر  همچنین  و  بروندادها  به عنوان  مشروعیت  و  عمومی  اعتماد  عمومی،  رضایت  روان شناختی-اجتماعی 
عمومی، اعتماد عمومی و مشروعیت بر تمکین داوطلبانه مالیاتی به عنوان پیامد مدل موردبررسی قرار گرفت. همچنین 
با استفاده از آزمون تی استودنت وضعیت متغیرهای تحقیق بررسی شد. نتایج آزمون معادالت ساختاری، ضمن تأیید 
نظری، سازگاری تجربی مدل را نشان داد. همچنین یافته ها حاکی از آن بود، هنگامی که وضعیت پاسخگویی سیاسی 
در حد مطلوب نیست، در حد مطلوب بودن پاسخگویی مدیریتی و قانونی تأثیر معناداری بر تمکین داوطلبانه مالیاتی 
ندارد. در پایان پیشنهاد شد سازوکارهای پاسخگویی سیاسی در بخش سیاسی و پاسخگویی اجتماعی در هر دو بخش 

سیاسی و اداری نظام مالیاتی موردتوجه بیشتری قرار گیرد.

واژگان کلیدی: پاسخگویی، مشروعیت، اعتماد عمومی، رضایت عمومی، تمکین داوطلبانه مالیاتی
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1- مقدمه
پاسخگویی  یکی از بنیادهای سیستم سیاسی مردم ساالرانه است اما به طور قابل مالحظه ای اطالعات اندکی درباره 
اینکه چگونه در عمل کار می کند وجود دارد )برندسما و اسکیلمنس، 2013: 953(. به عنوان یک مفهوم دوبعدی، 
پاسخگویی هم شامل جوابگویی  یا الزام مأموران عمومی به دادن اطالعات و توضیح کارهایی که انجام می دهند و هم 
اجرا  یا توانایی مؤسسات پاسخگویی در تحمیل مجازات بر دارندگان قدرتی است که وظایف عمومی خود را نقض 
کرده اند )اسکدلر، 1999: 15-14(. در مباحث دانشمندانه و سیاسی معاصر، محققان برای پاسخگویی ابعاد مختلفی 
از قبیل شفافیت، مردم ساالری، کارایی، پاسخ دهی، مسؤولیت، صداقت، التزام و قابلیت کنترل را در نظر گرفته اند که 
چنین مفهوم سازی وسیعی از پاسخگویی، این پرسش که آیا یک مقام رسمی یا سازمان تحت پاسخگویی قرار دارد یا 
نه را به صورت تجربی با مشکل مواجه ساخته است، زیرا هر یک از این عناصر مختلف، خود به تنهایی نیاز به عملیاتی 
نگری گسترده ای دارد و نمی تواند با مقیاس یکسانی مورداندازه گیری قرار گیرد )بونس، 2007: 450(. در ارتباط با 
اداره امور عمومی، پاسخ دهی  به عنوان ادراک انفرادی شهروندان نسبت به اینکه چگونه اداره امور عمومی می تواند 
تقاضاهای شهروندان را در نظر بگیرد و همچنین، چگونه به صورت اثربخشی در برآوردن این تقاضاها موفق بوده است 
تعریف می شود )رل، 2017: 1(. لذا می توان این گونه مفهوم سازی کرد که پاسخ دهی به عنوان یکی از ابعاد پاسخگویی 
با برآوردن انتظارات و خواسته های مشروع شهروندان در خصوص سایر ابعاد پاسخگویی، می تواند معیار مناسبی برای 

اندازه گیری پاسخگویی یک مقام رسمی یا سازمان در اداره امور عمومی  باشد.
بررسی پژوهش های انجام شده در حوزه پاسخگویی حاکی از آن است که در این پژوهش ها صرفاً به بررسی برخی از 
ابعاد موضوع پرداخته  شده است و پژوهش جامعی که با عملیاتی نگری به ارائه مدل سیستمی پاسخگویی منتهی شده 
باشد وجود ندارد. در پژوهش حاضر، چنین مفهوم سازی شده است که انتظارات و خواسته های مشروع ارباب رجوعان 
– پرداخت کنندگان مالیات - به عنوان دروندادهای یک سیستم هستند و پاسخگویی به عنوان فرایند تبدیلی در نظر 
اعتماد عمومی،  بروندادهای  تولید  انتظارات و خواسته های مشروع، موجب  این  به  با پاسخ دهی  گرفته می شوند که 
مشروعیت و رضایت عمومی می شود و درنهایت اعتماد عمومی، مشروعیت و رضایت عمومی منجر به تمکین در برابر 

قوانین و مقررات به عنوان پیامد این سیستم خواهد شد.
مطالبه  تشخیص،  شناسایی،  به منظور  را  بسیاری  هزینه های   ، مالیاتی  داوطلبانه  تمکین  پایین  سطح  بی تردید 
ابرازشده در  مالیات  بین  از آن است که  آمارهای موجود  حاکی  مالیاتی تحمیل می کند.  به نظام  مالیات  و وصول 
اظهارنامه مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و مالیات تشخیصی آنان اختالف معناداری وجود دارد. همچنین مطالعه 
میدانی حاکی از آن است که بسیاری از پرداخت کنندگان مالیات، مالیات های تشخیصی را با اکراه می پردازند. آنان 
یا نحوه تخصیص  انتقاداتی را نسبت به مقدار مالیات و  هنگامی که وفق قانون، مکلف به پرداخت مالیات می شوند 
مالیات اظهار می دارند و یا هنگامی که به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط، مکلف به پرداخت جرائم مالیاتی 
و  انتظارات  مالیات،  پرداخت کنندگان  تکالیفی گالیه می کنند. درحقیقت  به چنین  نسبت  نبودن  آگاه  از  می شوند، 
خواسته های مشروعی دارند و مطالبه پاسخ دهی در مواردی را دارند که صرفاً در حوزه اختیارات یک مأمور مالیاتی 
از  خارج  گذارانی  یا خط مشی  و  عالی  یا  میانی  مدیران  اختیارات  در حوزه  مثال  برای  و  نیست  عملیاتی  در سطح 
سازمان امور مالیاتی است. لذا مسأله مهم در این پژوهش، طراحی مدلی سیستمی از پاسخگویی است که در آن، هم 
پاسخگویی بازیگران بخش اداری نظام مالیاتی، شامل مأموران و مدیران مالیاتی و هم پاسخگویی خط مشی گذاران 
مالیاتی که بازیگران بخش سیاسی نظام مالیاتی می باشند موردتوجه قرار گیرد. اینکه خواسته ها و انتظارات مشروع 
پرداخت کنندگان مالیات چیست؟ چه سازوکارهای پاسخگویی برای پاسخ دهی به این انتظارات و خواسته های مشروع 
موردنیاز است؟ و اینکه آیا پاسخگویی نظام مالیاتی درنهایت منجر به تمکین داوطلبانه مالیاتی خواهد شد؟ بر این 

اساس پرسش های پژوهش به شرح ذیل مطرح می گردد:
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 پرسش های اصلی پژوهش
دروندادهای مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی ایران کدام است؟  .1

فرایند مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی نیاز به کدام سازوکارهای پاسخگویی دارد؟  .2
بروندادهای مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی ایران کدام است؟  .3

پیامد مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی ایران کدام است؟  .4
پرسش های فرعی پژوهش

از خط مشی گذاران، مدیران و مأموران اجرایی  انتظارات و خواسته های مشروع پرداخت کنندگان مالیات   .1
مالیاتی کدام است؟

سازوکارهای پاسخگویی خط مشی گذاران، مدیران و مأموران اجرایی مالیاتی، در نظام مالیاتی کدام است؟  .2
آیا پاسخگویی نظام مالیاتی، بر مشروعیت، اعتماد عمومی و رضایت عمومی پرداخت کنندگان مالیات تأثیر   .3

مثبتی دارد؟
آیا مشروعیت، اعتماد عمومی و رضایت عمومی پرداخت کنندگان مالیات نسبت به نظام مالیاتی، بر تمکین   .4

داوطلبانه مالیاتی آنان تأثیر مثبتی دارد؟
 در ادامه مقاله، نخست به  مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش متغیرهای موجود در مدل پرداخته خواهد شد. در 
بخش بعدی روش اجرایی تحقیق، شامل چارچوب نظری، مدل مفهومی، جامعه آماری و روش نمونه گیری، اندازه گیری 
متغیرها، شیوه گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها ارائه می گردد. سپس یافته های تحقیق بیان می شود و درنهایت به 

بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق پرداخته خواهد شد.

2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
پاسخگویی

قرار  مورداستفاده  عمومی  امور  اداره  در  گسترده ای  به صورت  اگرچه  که  است  بحث برانگیز  مفهومی  پاسخگویی 
می گیرد، در رسیدن به معنایی بدون ابهام با شکست مواجه شده است )برندسما و اسکیلمنس،2013: 954(. به نظر 
مولگان، در طول زمان عناصر بیشتری به عنوان بخشی از پاسخگویی طبقه بندی شده است که این امر موجب شده 
است پاسخگویی به یک مفهوم همواره در حال گسترش تبدیل شود )مولگان، 2000: 556(. بونس، میان دو مفهوم 
اصلی پاسخگویی تفاوت قائل شده است: پاسخگویی به عنوان فضیلت  و پاسخگویی به عنوان سازوکار . در پاسخگویی 
به عنوان فضیلت، پاسخگویی در اصل به عنوان یک مفهوم هنجاری به کار می رود، به عنوان مجموعه ای از استانداردها 
برای ارزیابی رفتار بازیگران عمومی. پاسخگویی یا به صورت دقیق تر پاسخگو بودن، به عنوان یک کیفیت مثبت برای 
سازمان و مأموران در نظر گرفته می شود )بونس،2010: 949(. در این رویکرد اغلب، صفت »پاسخگو » در مواردی 
به شرح ذیل به کار می رود:«مأموران عمومی باید پاسخگو باشند »،«حکمرانی پاسخگو »، »دولت باید به شیوه ای 
پاسخگویانه رفتار کند » )آکپانوکو و آسوگوا، 2013: 166(. همچنین کاپل، معنای اصلی پاسخگویی به عنوان فضیلت 

را در پنج طبقه گروه بندی کرده است: شفافیت، التزام، قابلیت کنترل، مسؤولیت و پاسخ دهی )کاپل،2010: 35(.

به کاربرده می شود، پاسخگویی  به عنوان سازوکار، پاسخگویی در معنایی محدودتر و توصیفی  اما در پاسخگویی 
پاسخگویی  به  مرجع  یک  به وسیله  می تواند  بازیگر  یک  آن   در  که  می شود  دیده  نهادی  ترتیبات  یا  رابطه  به عنوان 
فراخوانده شود. در اینجا کانون مطالعات پاسخگویی، رفتار کارگزاران عمومی نیست، بلکه طریقی است که در آن این 
ترتیبات نهادی عمل می کنند )بونس، 2010: 951(. در این مفهوم، بونس، پاسخگویی را یک رابطه میان  یک بازیگر 
و یک مرجع پاسخگویی می داند که در آن بازیگر برای توضیح و توجیه رفتارش التزام دارد و مرجع پاسخگویی ممکن 
است پرسش هایی را مطرح کند و او را مورد قضاوت قرار دهد و بازیگر ممکن است با پیامدهایی مواجه شود )بونس، 

.)450 :2007
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محققان، پاسخگویی به عنوان سازوکار را در انواع مختلفی طبقه بندی کرده اند. سینکلر، پاسخگویی را به پنج نوع 
مختلف تقسیم بندی کرده است: پاسخگویی سیاسی، عمومی، مدیریتی، حرفه ای و شخصی )سینکلر، 1995: 224(. 
همچنین رمزک انواع پاسخگویی را به چهار نوع سلسله مراتبی، حرفه ای، قانونی و سیاسی طبقه بندی کرده است 
)رمزک، 2000: 24(. بونس، پاسخگویی به عنوان سازوکار را بر مبنای این که 1- به چه کسی باید گزارش ارائه شود؟ 
یا بر مبنای مرجع پاسخگویی 2- چه کسی باید گزارش پاسخگویی را ارائه کند؟ یا بر مبنای ماهیت بازیگران 3- چرا 
بازیگر »باید« به پاسخ گویی احساس التزام داشته باشد؟ یا بر مبنای ماهیت التزام 4- بر مبنای ماهیت عملکرد به 

شرح جدول ذیل طبقه بندی کرده است )بونس، 2007: 461(:

در پژوهش حاضر مفهوم پاسخ دهی از پاسخگویی موردنظر است. در این مفهوم، پاسخگویی به اندازه ای که در آن 
دولت ها، خواسته ها و نیازهای شهروندان را تعقیب می کنند )پاسخگویی به عنوان پاسخ دهی( در ارتباط است )مولگان، 

 .)556 :2000
مشروعیت

از معیارها و  به عنوان یک پذیرش اجتماعی در نظر می گیرند که به وسیله تبعیت  را  دیفوز و کارتر، مشروعیت 
انتظارات قانونی، هنجاری و شناختی حاصل می شود )دیفوز و کارتر، 2005: 332(. مباحث مطرح شده درباره باورهای 
مشترک از مشروعیت بر یک الزام پذیرفته شده اجتماعی در اجابت کردن خط مشی های دولتی، علی رغم اینکه این 
خط مشی ها برخالف منافع شخصی و ترجیحات هنجاری بوده و با هزینه کمی می توان از جرائم رسمی که ضمانت 
اجرای این خط مشی ها است اجتناب کرد داللت دارد )اسکارپف، 2003: 1(. مشروعیت، مفهومی است که به منظور 
تسخیر اعتقاداتی که تمکین رضایتمندانه را تقویت می کند به کار می رود )لوی و دیگران، 2009: 354( و سطوح 
پایین مشروعیت دولت، علت اصلی ناتوانی در برقراری تمکین است )دی جان، 2006: 5(. به نظر تایلر، مشروعیت 
موجب می شود مردم احساس کنند بهتر است به تصمیم ها و قوانین احترام بگذارند و به طور داوطلبانه و بدون اجبار 
از آن ها تبعیت کنند تا اینکه به دلیل ترس از تنبیه یا انتظار پاداش )تایلر، 2006: 375(. همچنین در سطح سازمان، 
مشروعیت سازمانی، فرایندی است که در آن  یک سازمان به دنبال به دست آوردن تائید )اجتناب از مجازات( از گروه ها 
در جامعه است )کاپالن و رولند، 370:1991(. سطح تجانس میان فعالیت های سازمان و انتظارات از این فعالیت های 

به خصوص، انعکاس مستقیمی از مشروعیت آن است )ماروین و همکاران، 2017: 63(.
بررسی مبانی نظری حاکی از تأثیر مثبت پاسخگویی بر مشروعیت است. پاسخگویی به عنوان فضیلت ازاین رو دارای 
اهمیت است که برای مأموران و سازمان های عمومی مشروعیت فراهم می کند )بونس، 2010: 954(. اتهام فقدان 
پاسخگویی نشان دهنده فقدان پاسخ دهی است و از طرف دیگر با مشروعیت پراگماتیک در ارتباط است. سازمانی که 

جدول )1(- طبقه بندی انواع پاسخگویی بونس )2007(

بر مبنای ماهیت عملکردبر مبنای ماهیت التزامبر مبنای ماهیت بازیگرانبر مبنای مرجع پاسخگویی

پاسخگویی سیاسی

پاسخگویی قانونی

پاسخگویی اداری

پاسخگویی اجتماعی

پاسخگویی حرفه ای

پاسخگویی شرکتی

سلســله  پاســخگویی 
تبــی ا مر

پاسخگویی جمعی

پاسخگویی انفرادی

پاسخگویی عمودی

پاسخ گویی دووجهی

پاسخگویی افقی

پاسخگویی مالی

پاسخگویی رویه ای

پاسخگویی محصولی
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امتحانی در خصوص رضایتمندی  از هرگونه  ناکام مانده است به سختی می تواند  انتظارات موکالن خود  برآوردن  از 
نسبت به تأمین منافع آنان سربلند بیرون بیاید. چنین شکست هایی در نوع پاسخ دهی پاسخگویی به عنوان شکست های 
مشروعیت پراگماتیک تجربه می شوند )کاپل، 2010: 45(. پژوهش های تجربی اندکی در خصوص تأثیر پاسخگویی بر 
مشروعیت انجام یافته است. کاپل )2010( در تحقیق خود رابطه مثبتی میان جنبه شفافیت پاسخگویی و مشروعیت 
یافت. او متغیرهای دیگری را که ممکن بود بر مشروعیت تأثیرگذار باشد مانند اختیار و فرایندهای تصمیم گیری را نیز 
در تحقیق خود اضافه کرد. اگرچه این متغیرها نیز بر مشروعیت تأثیرگذار بودند اما رابطه میان پاسخگویی و مشروعیت 
از همه عمیق تر بود. همچنین ورمن )2013( در تحقیق خود پاسخگویی را به  اندازه ای که یک سازمان برای ذینفعان 
خود اطالعات فراهم می کند در نظر گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که برخالف فرضیه تحقیق، اگرچه رابطه 
معناداری بین پاسخگویی و مشروعیت وجود داشت، سطوح باالی پاسخگویی با سطوح پایین مشروعیت در ارتباط بود.

اعتماد عمومی
نیوتون، اعتماد را این باور در فرد تعریف می کند که دیگران در بدترین شرایط، آگاهانه و عامدانه آسیبی به او 
نمی رسانند و در بهترین شرایط به نفع او عمل می کنند )نیوتن، 2001: 202(. اعتماد به عنوان انتظاری تعریف می شود 
که ما نسبت به مردم و گروه ها و نهادهایی که با آن ها در ارتباط و تعامل و همکاری هستیم داریم مبنی بر اینکه 
به گونه ای عمل می کنند که برای خوشبختی ما سودمند است )پالیسکیویچ، 2011: 317(؛ بنابراین می توان اعتماد 
را نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که یک  طرف می تواند بر مبنای اقدام مورد انتظار طرف دیگر، در یک تعامل که 
مشخصه اصلی آن عدم اعتماد است، دریافت نماید. بر این اساس وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می آید بدین 
معنی است که عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه که در 
این تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمان های دولتی وجود دارد، به انتظارات آنان 
از دریافت مثبت پاسخ به خواسته هایشان از طرف  انتظارات عموم  پاسخ دهند؛ به عبارت دیگر اعتماد عمومی یعنی 

متولیان امور عمومی )الوانی و دانایی فرد، 1380: 9(.
مطالعات نشان می دهد یکی از مهم ترین عواملی که موجب بی اعتمادی می شود فقدان پاسخگویی است )دانایی فرد 
و انوری رستمی، 2007: 331(. پاسخگویی برای اندازه گیری اعتماد عمومی استفاده می شود زیرا پاسخگویی پتانسیل 
همچنین   .)7 )لی، 2004:  کند  ثابت  را  سازمان  یک  اثربخشی  می تواند  و  دارد  را  ذینفعان  تعهد  و  اعتماد  افزایش 
پژوهش های تجربی حاکی از تأثیر مثبت پاسخگویی بر اعتماد شهروندان است. ون کران و اسکوگن )2015( در تحقیق 
خود تأثیرات پاسخ دهی و رفتار منصفانه را در محاسبه اعتماد شهروندان به پلیس مورد بررسی قرار دادند. یافته های 
تحقیق حاکی از آن بود که پاسخ دهی پیامدهای بسیار زیادی در محاسبه اعتماد نسبت به پلیس دارد. ابوحسنین 
)2017( در تحقیق خود تأثیر عناصر پاسخگویی را بر اعتماد عمومی به مقامات دولتی مورد بررسی قرار داد. نتایج 
تحقیق حاکی از آن بود که اعتماد عمومی به مقامات فلسطینی در نوار غزه تحت تأثیر عناصر پاسخگویی )پاسخ دهی، 
مسؤولیت و عدالت( قرار دارد. همچنین، نتایج تحقیقات خانباشی و همکاران )1390( و شهابی و همکاران )1391( 

حاکي از تأثیر مثبت متغیر پاسخگویي بر ارتقاي سطح اعتماد عمومي شهروندان است.
رضایت عمومی

رضایت عمومی به خرسندی روان شناختی مردم از برآورده شدن نیازها و اهداف خود، هنگامی که اداره امور عمومی 
و خدمات آن را تجربه می کنند اشاره دارد )ژنگ و لو، 2012: 495(. ادبیات مدیریتی موجود بیشتر بر رضایت مشتری 
از خدمات  ارباب رجوعان به عنوان مشتریانی نگریسته می شوند که  نیز  متمرکز است و حتی در سازمان های دولتی 
عمومی استفاده می کنند. رضایت مشتری و نارضایتی او بر مبنای تجربه و احساسی است که ارباب رجوع از طریق 
تماس با یک سازمان به دست می آورد )هیل و دیگران، 2007: 32(. به نظر کاتلر، اگر خدمات، انتظارات مشتری 
را برآورده کند مشتری راضی خواهد شد و اگر از سطح انتظارات او فراتر رفته باشد، بسیار راضی باقی می ماند؛ ولی 
ناراضی باقی می ماند )همان: 31(.  ارائه شده، مشتری  انتظارات را برآورده نسازد، بدون توجه به خدمت  اگر نتیجه، 
دولسیکس )2010( تدارک خدمت، کیفیت آن، قابلیت دسترسی، چگونگی تحویل )کارایی(، حرفه ای گری، خدمات 
بر  از عوامل مؤثر  را  آنان و محیط فیزیکی  برخورد دوستانه کارمندان، نگرش و توجه  اطالع رسانی، درک مشتری، 
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رضایت مشتری برمی شمارد. همچنین به نظر جونیکاس )2010( رضایت استفاده کننده از خدمات بستگی به رابطه 
برقرارشده با فراهم کننده خدمات دارد. او بحث می کند که ارزش خدمات ارائه شده به مشتری صرفاً بر مبنای خدمات 
ارائه شده نیست بلکه همچنین به رابطه میان کارکنان شرکت، تصویر شرکت و هزینه های اقتصادی آن بستگی دارد 

)ججکایت، 2012: 7-8(.
مطالعه ادبیات موجود، بیانگر رابطه مثبت پاسخگویی با رضایت عمومی است. درواقع مطالبه پاسخگویی سبب 
شده است تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و سعی و تالش نمایند 
حداکثر رضایت مندی را برای آنان فراهم سازند )خاکی،1381: 206(. پژوهش های تجربی )سلواناتان و همکاران، 2017؛ 
ما، 2017؛ تسوا و ونگ، 2008( حاکی از تأثیر مثبت پاسخگویی بر رضایت شهروندان است. دانایی فرد )1381( در 
تحقیقی به بررسی رابطه بین پاسخگویی و اعتماد عمومی از طریق متغیر مداخله گر رضایتمندی شهروندان پرداخت. 
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که پاسخگویی با تحت تأثیر قرار دادن رضایتمندی شهروندان، اعتماد عمومی را تحت 
تأثیر قرار می دهد. همچنین با توجه به اینکه مفهوم پاسخ دهی از پاسخگویی در تحقیق حاضر مورداستفاده قرارگرفته 
است می توان به نتایج تحقیقات ویگودا )2000( در اسرائیل و رل )2017( در آلمان اشاره کرد که حاکی از رابطه 

معنی دار و قوی بین متغیرهای رضایت از اداره امور عمومی و انواع پاسخ دهی بررسی شده است.

تمکین داوطلبانه مالیاتی
تمکین مالیاتی عبارت از قبول و پرداخت داوطلبانه مالیات قانونی تشخیص داده شده در تشکیالت مالیاتی )ریچارد 
توسط مؤدی  آن  پرداخت  و  مالیات  و محاسبه مأخذ مشمول  به معنی تشخیص  یا خوداظهاری  و  برد، 1383(  ام 
)زنجیردار و فرهودی، 1388(، در کنار پایبندی داوطلبانه به متن و روح قانون و مقررات مالیاتی )عرب مازار، 1374( 
قابل شناسایی  مالیاتی، دو رویکرد متفاوت  به تمکین  ادبیات مربوط  است )عرب مازار و همکاران، 1390: 29(. در 
است. تحقیقات آشکار ساخته است که تمکین مالیاتی، قابل اسناد به دامنه ای از عوامل است که ماهیتاً یا اقتصادی و 
یا روان شناختی- اجتماعی هستند )موهلبچر و همکاران، 2011: 90-89(. رویکرد اقتصادی یا بازدارندگی به تمکین 
مالیاتی )بکر، 1968 و آلینگتون و سندمو،1972( چنین فرض می کند که تهدید مجازات )برای نمونه احتمال بازرسی 
اجتماعی،  از سوی دیگر رویکرد روان شناختی-  را شکل می دهد.  مالیات  پرداخت کنندگان  رفتار  و جرائم متعاقب( 
تمکین مالیاتی را به برخی عوامل غیراقتصادی مرتبط می داند؛ مانند اعتماد پرداخت کنندگان مالیات به مقامات )ون 
دیجک و وربون، 2008؛ فلد و فرای، 2002؛ واهل و همکاران، 2010؛ ترگلر، 2003(، به اینکه چگونه پرداخت کنندگان 
مالیات، مشروعیت مقامات را ادراک می کنند )ونزل و جابلینگ، 2006؛ جگرز و همکاران، 2016؛ لوی و همکاران، 
2009( و همچنین میزان رضایتمندی پرداخت کنندگان مالیات از کاالها و خدمات و شیوه ای که مقامات مالیاتی با 
آنان برخورد می کنند )مارتین، 2013؛ موسائو، 2015؛ جایا و همکاران، 2017(. درحالی که تحقیقات تجربی نشان 
می دهد رویکرد بازدارندگی در توضیح رفتار مالیاتی افراد ناکافی است، جنبه های روان شناختی سیستم مالیاتی، توجه 

فزاینده ای را به خود معطوف کرده است.
تلویحی  روان شناختی  قرارداد  یک  که  کردند  نتیجه گیری  این گونه  خود  تحقیق  در   )2002( فرای  و  فلد 
در  مستقیم  به صورت  رأی دهندگان  اگر  به خصوص  دارد  وجود  مالیاتی  مقامات  و  مالیات  پرداخت کنندگان  میان 
تصمیم گیری های سیاسی دخیل باشند. این قرارداد روان شناختی بر مبنای یک رابطه مبتنی بر اعتماد است. نتایج 
تحقیق ون دیجک و وربون )2008( حاکی از آن بود که اعتماد باال به مقامات یک موقعیت کرانی برای اثربخشی 
عدالت رویه ای به عنوان وسیله ای برای افزایش تمکین مالیاتی ایجاد می کند. واهل و همکاران )2010( در تحقیق 
خود به این نتیجه رسیدند که اعتماد و قدرت به طور مثبتی بر پرداخت مالیات تأثیر دارد. اعتماد، تمکین داوطلبانه 
را افزایش و قدرت آن را کاهش می دهد درحالی که قدرت، تمکین اجباری را افزایش و اعتماد آن را کاهش می دهد.

جگرز و همکاران )2017( در تحقیقی به بررسی اهمیت و مقایسه این موضوع پرداختند که چگونه نگرش های 
مشروعیت در فرایند خط مشی گذاری بر حمایت از خط مشی ها تأثیر می گذارد. یافته های تحقیق آنان حاکی از آن 
بود که مشروعیت برای حمایت از خط مشی ها ضروری است. عالوه بر این یافته ها حاکی از یک تأثیر پیوسته و دائمی 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1121  

در هنگامی بود که حمایت در یک مرحله بستگی به مشروعیت در مرحله فعلی و قبلی داشت. یافته های تحقیق لوی 
و همکاران )2009( حاکی از شواهد قابل توجهی از ارتباط میان قابلیت اعتماد به دولت و عدالت رویه ای و تمایل 

شهروندان به تسلیم شدن در برابر پلیس، دادگاه ها و سازمان مالیاتی در دامنه وسیعی از جوامع آفریقایی داشت.
 جایا و همکاران )2017( در تحقیقی به مطالعه تأثیر دانش و کیفیت خدمات بر دسترسی به اطالعات، آگاهی و 
رفتار پرداخت کنندگان مالیات و تأثیر آن بر رضایت و تمکین پرداخت کنندگان مالیات پرداختند. نتایج تحقیق حاکی 
از تأثیر مثبت رضایت پرداخت کنندگان مالیات بر تمکین مالیاتی آنان بود. یافته های تحقیق موسائو )2015( حاکی 
از آن بود که افرادی که از تدارک خدمات عمومی راضی هستند، اطالعات مالیاتی کافی دارند، به مأموران دولتی در 
رسیدگی به امور مالیاتی اعتماد دارند و این ادراک را دارند که رویه های مالیاتی پیچیدگی کم تری دارد احتمال تمکین 

مالیاتی بیشتری دارند.

3- روش شناسی پژوهش
ارائه  ارائه شده، چارچوب نظری پژوهش را به شکل زیر  با بررسی مبانی نظری و پژوهش های تجربی  محققان، 

نمودند:

شامل  مالیاتی  نظام  پاسخگویی  بودن  مطلوب  در حد  که  است  فرض شده  چنین  پژوهش  نظری  چارچوب  در 
سازوکارهای پاسخگویی خط مشی گذاران، مدیران و مأموران اجرایی به عنوان فرایند تبدیل مدل، از طریق پاسخ دهی 
به انتظارات و خواسته های مشروع پرداخت کنندگان مالیات که به عنوان دروندادهای مدل در نظر گرفته شده اند، موجب 
این متغیرهای میانجی،  از طریق  بروندادهای مدل و  اعتماد عمومی و رضایت عمومی به عنوان  افزایش مشروعیت، 

موجب افزایش تمکین داوطلبانه مالیاتی به عنوان پیامد مدل می گردد و بالعکس.
در چارچوب نظری پژوهش، انتظارات و خواسته های مشروع پرداخت کنندگان مالیات از خط مشی گذاران، مدیران 
و مأموران اجرایی مالیاتی به عنوان دروندادهای مدل و همچنین انواع سازوکارهای پاسخگویی به عنوان فرایند مدل 
برای پاسخ دهی به این خواسته ها و انتظارات شناسایی نشده بود، لذا از طریق تکنیک دلفی به شناسایی آن ها اقدام و 
متناسب با این خواسته ها و انتظارات مشروع، چهار سازوکار پاسخگویی سیاسی، مدیریتی، قانونی و اجتماعی بر اساس 
طبقه بندی بر مبنای مرجع پاسخگویی بونس )2007( انتخاب گردید. درنهایت به منظور پاسخگویی به پرسش های 

پژوهش در طراحی مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی مدل مفهومی زیر ارائه گردید:

نمودار )1(- چارچوب نظری پژوهش
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پژوهش حاضر میدانی است و به بررسی و تحلیل نگرش ها و رفتار پرداخت کنندگان مالیات در استان مازندران 
پرداخته است.

این  ازآنجاکه پژوهش دیگری در  و  تا خرداد 1397 گردآوری شده است  بهمن 1396  از  این پژوهش  داده های 
خصوص انجام نشده است و به دنبال تکمیل پژوهش پیشین نبوده ایم ماهیتی قطعی دارد.

استان  در  مشاغل  منبع  مالیات  پرداخت کنندگان  کلیه  پژوهش،  کمی  داده های  گردآوری  برای  آماری  جامعه 
مازندران به تعداد 26500 نفر است. به دلیل پراکندگی جغرافیایی از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای تصادفی 
و برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران استفاده شد که بر این اساس تعداد نمونه 379 نفر 
است. الزم به ذکر است که از تعداد 379 پرسشنامه توزیع شده درنهایت تعداد 334 پرسشنامه تکمیل شده قابلیت 

تجزیه وتحلیل را دارا بود و مورداستفاده قرار گرفت.
نوع کمی  از  و هم  نوع کیفی  از  داده های گردآوری شده هم  است،  آمیخته  نوع  از  پژوهش حاضر  اینکه  به  نظر 
می باشد. تحقیق کمی بر نتایج آماری که به صورت اعداد ارائه می شود متکی است درحالی که تحقیق کیفی بیشتر بر 
توصیف نقلی تأکید دارد. همچنین محققین کیفی داده های خود را بیشتر به صورت استنتاجی  تجزیه وتحلیل می کنند 
نه قیاسی )دالور، 1389: 317(. درصورتی که پژوهشگر بخواهد برای بررسی یک مسأله با تدوین یک ابزار اندازه گیری، 
اندازه گیری  ابزار  تا  نماید  اول داده های کیفی را گردآوری  بپردازد الزم است در مرحله  به مطالعه متغیرهای کمی 
ساخته شود. سپس در مرحله بعد با استفاده از ابزار یادشده، داده های کمی را گردآوری می نماید )بازرگان هرندی، 
1378: 24(. در مرحله نخست، به منظور شناسایی دروندادهای مدل، نسبت به گردآوری داده های کیفی در خصوص 
انتظارات و خواسته های مشروع مؤدیان مالیاتی، از خط مشی گذاران، مدیران و مأموران اجرایی اقدام گردید. گردآوری 
داده ها از 20 نفر از خبرگان مالیاتی به وسیله تکنیک دلفی، از طریق مصاحبه هدایت شده و پرسشنامه باز –سؤال فرعی 
اول پژوهش- در سه مرحله انجام شد. سپس، با بررسی دقیق مبانی نظری تحقیق و تجزیه وتحلیل کیفی داده های 
گردآوری شده، انواع سازوکارهای پاسخگویی در نظام مالیاتی به عنوان فرایند مدل، برای پاسخ دهی به خواسته ها و 
انتظارات مشروع پرداخت کنندگان مالیات شناسایی گردید. آنگاه با توجه به مدل مفهومی تحقیق و داده های کیفی 
اندازه گیری - پرسشنامه تحقیق- تدوین گردید. در مرحله دوم به منظور شناسایی بروندادها و  ابزار  گردآوری شده، 
پیامد مدل، نسبت به گردآوری داده های کمی از طریق روش تحقیق توصیفی پیمایشی، در خصوص تأثیر پاسخگویی 
و  عمومی  اعتماد  عمومی،  رضایت  تأثیر  همچنین  و  مشروعیت  و  عمومی  اعتماد  عمومی،  رضایت  بر  مالیاتی  نظام 

مشروعیت بر تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی اقدام گردید.

نمودار )2( مدل مفهومی پژوهش



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1123  

جدول )2(- دروندادهای مدل سیستمی پاسخگویی

برای سنجش  بود،  انجام نشده  پاسخگویی  در خصوص طراحی مدل سیستمی  مشابهی  پژوهش  اینکه  دلیل  به 
متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه، از روش تحلیل محتوا 
نظرات  از  استفاده  با  و  تحقیق  متغیرهای  در خصوص  مشابه  پرسشنامه های  بررسی  با  که  به گونه ای  شد،  استفاده 
متخصصان و کارشناسان موضوع، پرسشنامه ای در خصوص هر یک از متغیرهای موجود در مدل ساخته شد و روایی 
آن ها مورد تأیید قرار گرفت. همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه، تعداد 30 نسخه از پرسش نامه دو بار با فاصله 
 spss نرم افزار  از  استفاده  با  و  توزیع شد  مالیاتی خوشه های مختلف پژوهش  پرداخت کنندگان  بین  زمانی 10 روز 
ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر پاسخگویی 0/752، متغیر رضایت عمومی 
0/744، متغیر اعتماد عمومی0/746، متغیر مشروعیت 0/742 و متغیر تمکین داوطلبانه مالیاتی 0/761 برآورد گردید 

که با توجه به بزرگ تر بودن مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده از 0/7 از پایایی مناسبی برخوردار است.
در بخش کیفی تحقیق حاضر، داده های گردآوری شده از طریق تکنیک دلفی از خبرگان، به صورت استنتاجی و با 
مراجعه مستقیم به داده ها مورد تحلیل قرار گرفت و توسط محققان به  نوعی جمع بندی نهایی رسیده شد. ابتدا داده ها 
به صورت طبقات مشخص گروه بندی و نهایتاً به صورت اطالعات موردنیاز برای پاسخگویی به پرسش های اول و دوم 
تحقیق که به ترتیب مربوط به شناسایی دروندادها و مؤلفه های فرایند مدل پژوهش بود به کار گرفته شد. همچنین 
در بخش کمی پژوهش، از روش مدل یابی مسیر حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزار Smart PLS به منظور بررسی 
بر واریانس  اندازه گیری و ساختاری و آزمون فرضیات استفاده شد.PLS نگرشی پیش بینی گرا و مبتنی  مدل های 
در مدل یابی معادالت ساختاری است که در مقایسه با تکنیک های سنتی تر مشابه معادالت ساختاری مانند لیزرل، 
مفروضات خیلی کمی را در مورد توزیع متغیرها ایجاد می کند و به مشاهدات نسبتاً کمی نیاز دارد )لیلجاندر و دیگران، 
2009: 17(. برای نمونه برخالف لیزرل، مدل یابی مسیر در PLS برای کاربردهای واقعی مناسب تر است، به ویژه 
 PLS یابی مسیر  از طریق مدل  بود.  این نگرش مطلوب تر خواهد  از  استفاده  هنگامی که مدل ها پیچیده تر هستند 
می توان ضرایب رگرسیون استاندارد را برای مسیرها، ضرایب تعیین را برای متغیرهای درونی و اندازه شاخص را برای 
مدل مفهومی به دست آورد )ون وو، 2010: 136(. در این بخش سعی شد، تمام عملیات آماری انجام شده بر روی 
پرسشنامه در قالب دسته بندی معین ارائه شود. همچنین از آزمون تی استودنت و نرم افزار SPSS به منظور بررسی 

وضعیت متغیرهای مدل استفاده شد.

4- یافته های پژوهش
شناسایی دروندادهای مدل سیستمی پاسخگویی

یافته های گردآوری شده در خصوص پرسش فرعی اول پژوهش، با بررسی دقیق ادبیات
تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت و به چهار دسته طبقه بندی و به عنوان دروندادهای مدل سیستمی پاسخگویی، به 

شرح جدول )2( شناسایی گردید:

خواسته ها و انتظارات در خصوص وضع قوانین و مقررات
تدوین نرخ های مالیاتی منصفانه و متناسب با شرایط اقتصادی

تخصیص درآمدهای مالیاتی به منظور افزایش رفاه عمومی

تخصیص عادالنه درآمدهای مالیاتی به اقشار مختلف جامعه

عدم تخصیص درآمدهای مالیاتی به سایر کشورها و حیف ومیل آن

تدوین قوانین ساده و مناسب در شناسایی، تشخیص و وصول مالیات
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جدول )3(- سازوکارهای فرایند پاسخگویی در نظام مالیاتی

شناسایی سازوکارهای فرایند پاسخگویی در نظام مالیاتی
پاسخگویی سیاسی،  نوع  ادبیات تحقیق، چهار  بررسی دقیق  و  به دروندادهای مدل  یافته های مربوط  با تحلیل 
بر مبنای مرجع پاسخگویی بونس )2007( به شرح جدول )3(  بر مبنای طبقه بندی  قانونی و اجتماعی  مدیریتی، 

شناسایی گردید.

خواسته ها و انتظارات در خصوص اجرای قوانین و مقررات
اجرای صحیح و انعطاف پذیر قوانین و مقررات مالیاتی

عدم اجرای سلیقه ای قوانین و مقررات مالیاتی

عدم تبعیض در شناسایی، تشخیص و وصول مالیات

خواسته ها و انتظارات در خصوص اثربخشی نظام مالیاتی
کاهش هزینه پرداخت کنندگان مالیات هنگام انجام تکالیف مالیاتی

فراهم آوردن امکانات الزم و ایجاد سهولت هنگام انجام تکالیف مالیاتی

عدم اتالف وقت پرداخت کنندگان مالیات و به تعویق انداختن خدمات مالیاتی

خواسته ها و انتظارات اجتماعی
اطالع رسانی در خصوص چگونگی تخصیص مالیات های گردآوری شده

اطالع رسانی در خصوص حقوق و تکالیف قانونی پرداخت کنندگان مالیات

آموزش قوانین و مقررات مالیاتی به پرداخت کنندگان مالیات

راهنمایی پرداخت کنندگان مالیات هنگام انجام تکالیف مالیاتی

رعایت اصول اخالقی و احترام به ارباب رجوع

ایجاد سازوکار مناسب جهت ارتباط مدیران و مأموران و خط مشی گذاران با پرداخت کنندگان مالیات

سازوکارهای پاسخگویی خط مشی گذاران مالیاتی
پاسخگویی سیاسی

پاسخگویی اجتماعی

سازوکارهای پاسخگویی مدیران مالیاتی
پاسخگویی قانونی

پاسخگویی مدیریتی

پاسخگویی اجتماعی

سازوکارهای پاسخگویی مأموران مالیاتی
پاسخگویی قانونی

پاسخگویی مدیریتی

پاسخگویی اجتماعی
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جدول )4(- میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی

جدول )5(- میزان R2 و Q2 متغیرهای وابسته تحقیق

شناسایی بروندادها و پیامد مدل سیستمی پاسخگویی
در این بخش برای پاسخگویی به پرسش اصلی سوم و چهارم تحقیق که به ترتیب برای شناسایی بروندادها و پیامد 
مدل طراحی شده بود، پرسش های فرعی سوم و چهارم تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. قبل از انجام آزمون و تأیید یا 

رد سؤاالت/ فرضیات تحقیق ابتدا برازش مدل اندازه گیری و ساختاری تعیین گردید:

برازش مدل اندازه گیری
جهت برازش مدل اندازه گیری از شاخص های مقادیر میانگین واریانس استخراج شده  و پایایی ترکیبی  استفاده 

 شده است.
 جدول )4( معناداری مقادیر میانگین واریانس استخراج شده و پایایی ترکیبی متغیرهای اصلی پژوهش را نشان 

می دهد:

مقادیر میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای اصلی پژوهش با توجه به جدول فوق بزرگ تر از 0/5 هستند که 
حاکی از پایایی مناسب و برازش قابل قبول مدل اندازه گیری است. همچنین با توجه به اینکه مقادیر پایایی ترکیبی 
متغیرهای اصلی پژوهش بزرگ تر از 0/7 هستند، حاکی از پایایی مناسب و برازش قابل قبول مدل اندازه گیری می باشد.

برازش مدل ساختاری
به منظور بررسی برازش مدل ساختاری از شاخص های R2 و Q2 استفاده می گردد.

جدول )5( میزان R2 و Q2 متغیرهای وابسته تحقیق را نشان می دهد:

متغیر
0/7> پایایی ترکیبیمیانگین واریانس استخراج شده

0/5030/795پاسخگویی

0/5450/816رضایت عمومی

0/5600/819اعتماد عمومی

0/5150/799مشروعیت

0/6470/784تمکین داوطلبانه مالیاتی

متغیر
R2Q2

0/7880/785رضایت عمومی

0/7490/746اعتماد عمومی

0/7030/699مشروعیت

0/8630/859تمکین داوطلبانه مالیاتی
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t-value -)3( نمودار

همه ی مقادیر R2  معنی دار است. چین  )1998(، سه مقدار 0/19، 0/33 و 0/67 را به عنوان مقدار مالک برای 
  R2 این اساس مقدار  بر  R2 معرفی می کند )محسنین و اسفیدانی، 150:1393(.  مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 
متغیرهای وابسته تحقیق در سطح قوی قرار دارند. همچنین شاخص Q2 قدرت پیش بینی مدل را مشخص می سازد و 
درصورتی که مقدار آن در مورد یک سازه درون زا مقادیر 0/02، 0/15 و 0/35 را کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت 
پیش بینی ضعیف، متوسط و قوی مدل در مورد سازه درون زا را دارد )محسنین و اسفیدانی، 72:1393(. بر این اساس 

مقدار Q2 متغیرهای وابسته تحقیق در سطح خیلی قوی قرار دارند.

 GOFبررسی برازش کلی مدل با استفاده از شاخص
 GOF برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل می کند، از معیار

استفاده می گردد:

 
GOF= 0.412

وتزلس و همکاران  )2009، ص 187( سه مقدار 0/01، 0/25 و 0/36 را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، 
متوسط و قوی GoF معرفی می کنند )محسنین و اسفیدانی، 155:1393(؛ بنابراین حاصل شدن مقدار 0/412 برای 

GoF نشان از برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد.

آزمون پرسش های سوم و چهارم تحقیق
ابتدا تأثیر پاسخگویی کلی نظام مالیاتی بر مشروعیت، اعتماد عمومی و رضایت عمومی و آنگاه تأثیر مشروعیت، 

اعتماد عمومی و رضایت عمومی بر تمکین داوطلبانه مالیاتی مورد آزمون قرار گرفت.

)*(
2
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نمودار )4(- ضریب مسیر

جدول شماره )6(- تأیید/ رد پرسش های فرعی سوم و چهارم پژوهش

یافته های تحقیق در خصوص تأثیر پاسخگویی نظام مالیاتی بر اعتماد عمومی، رضایت عمومی و مشروعیت که 
به منظور شناسایی بروندادهای مدل سیستمی پاسخگویی مورد آزمون قرارگرفته بود، با توجه به ضریب مسیر و آماره 
تی بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته، حاکی از رابطه قوی بین متغیرها و همچنین تأثیر مثبت پاسخگویی کلی 
نظام مالیاتی، بر اعتماد عمومی، مشروعیت و رضایت عمومی پرداخت کنندگان مالیات است؛ یعنی در حد مطلوب بودن 
و یا اثربخش بودن پاسخگویی کلی نظام مالیاتی موجب افزایش مشروعیت، رضایتمندی عمومی و اعتماد عمومی در 
نظام مالیاتی می گردد و بالعکس. لذا می توان اعتماد عمومی، مشروعیت و رضایت عمومی را به عنوان بروندادهای مدل 

سیستمی پاسخگویی در نظر گرفت.

یــب آماره tبه متغیراز متغیر ضر
مســیر

تائید/ رد

27/6320/865اعتماد عمومیپاسخگویی

19/2120/838مشروعیتپاسخگویی

28/3920/887رضایت عمومیپاسخگویی

2/7760/486تمکین داوطلبانه مالیاتیاعتماد عمومی

7/7340/564تمکین داوطلبانه مالیاتیمشروعیت

2/4780/491تمکین داوطلبانه مالیاتیرضایت عمومی
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نمودار )5(- مدل سیستمی پاسخ گویی در نظام مالیاتی ج.1.1

یافته های تحقیق در خصوص تأثیر اعتماد عمومی، رضایت عمومی و مشروعیت بر تمکین داوطلبانه مالیاتی که 
به منظور شناسایی پیامد مدل سیستمی پاسخ گویی در نظام مالیاتی مورد آزمون قرارگرفته بود، حاکی از آن است 
که با توجه به ضریب مسیر و آماره تی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، هرکدام از متغیرهای اعتماد عمومی، 
بین  متوسطی  رابطه  و  دارد  مثبتی  تأثیر  مالیاتی  داوطلبانه  تمکین  بر  کلی،  به صورت  عمومی  رضایت  و  مشروعیت 
متغیرها وجود دارد. لذا می توان تمکین داوطلبانه مالیاتی را به عنوان پیامد مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی 

در نظر گرفت.
با توجه به شناسایی دروندادها و فرایند تبدیل و بروندادها و پیامد مدل و تأیید آن به وسیله مدل سازی معادالت 

ساختاری، مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی به شرح نمودار )5( ارائه می گردد.

پس از طراحی مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی به منظور تبیین دقیق تر متغیرهای مدل، تأثیر هر یک 
از سازوکارهای پاسخگویی سیاسی، مدیریتی، قانونی و اجتماعی بر ابعاد متناظر سیاسی، مدیریتی، قانونی و اجتماعی 
مشروعیت، اعتماد عمومی و رضایت عمومی و همچنین تأثیر ابعاد سیاسی، مدیریتی، قانونی و اجتماعی مشروعیت، 
اعتماد عمومی و رضایت عمومی بر تمکین داوطلبانه مالیاتی از طریق مدل یابی مسیر حداقل مربعات جزئی مورد 
بررسی قرار گرفت. آماره تی به دست آمده به ترتیب حاکی از تأثیر مثبت هر یک از سازوکارهای پاسخگویی سیاسی، 
 ،)19/15(  ،)19/86(  ،)27/23( عمومی  اعتماد  در  متناظر خود  ابعاد  بر  مالیاتی  نظام  اجتماعی  و  مدیریتی  قانونی، 
 ،)9/004(  ،)7/35(  ،)33/28( مشروعیت  و   )32/56(  ،)21/84(  ،)17/07(  ،)23/49( عمومی  رضایت   )24/07(
)22/65( و همچنین ضریب مسیر به دست آمده به ترتیب حاکی از رابطه قوی بین سازوکارهای پاسخگویی سیاسی، 
قانونی، مدیریتی و اجتماعی نظام مالیاتی و ابعاد متناظر خود در اعتماد عمومی )0/89(، )0/84(، )0/8(، )0/84(، 
رضایت عمومی )0/891(، )0/797(، )0/814(، )0/893( و مشروعیت )0/915(، )0/673(، )0/708(، )0/819( است. 
همچنین یافته های تحقیق با توجه به ضریب مسیر و آماره تی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، به ترتیب حاکی 
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از رابطه قوی و تأثیر مثبت بعد سیاسی اعتماد عمومی )0/621(، )20/438(، رضایت عمومی )0/626(، )21/243( و 
مشروعیت )0/623(، )20/523( و تمکین داوطلبانه مالیاتی و رابطه ضعیف و تأثیر مثبت بعد اجتماعی اعتماد عمومی 
)0/261(، )5/890(، رضایت عمومی )0/298(، )5/370( و مشروعیت )0/273(، )5/814( و تمکین داوطلبانه مالیاتی 
است. یافته های تحقیق با توجه به آماره تی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، به ترتیب حاکی از آن است که بین 
ابعاد مدیریتی و قانونی اعتماد عمومی )0/976(، )0/888(، رضایت عمومی )0/727(، )0/012( و مشروعیت )0/648(، 

)0/915( و تمکین داوطلبانه مالیاتی اثر معناداری وجود ندارند.
آزمون تی استودنت:

بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش
یافته های حاصل از بررسی وضعیت متغیرهای مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی، در سطح معناداری 
95% و با توجه به نقطه بحرانی 1/645 به دست آمده، حاکی از آن است که با توجه به آماره تی به دست آمده وضعیت 
پاسخگویی مدیریتی )8/735( و پاسخگویی قانونی )4/224( در حد مطلوب و وضعیت پاسخگویی سیاسی )20/22-( 
و پاسخگویی اجتماعی )9/695-( به عنوان فرایندهای مدل در حد مطلوب نیست. همچنین یافته ها حاکی از آن است 
که وضعیت پاسخگویی کلی نظام مالیاتی )2/026-(، به عنوان فرایند کلی مدل، در نظام مالیاتی در حد مطلوب نیست.

یافته های حاصل از بررسی وضعیت بروندادهای مدل، یعنی مشروعیت، رضایت عمومی و اعتماد عمومی در نظام 
مالیاتی حاکی از آن است که با توجه به آماره تی به دست آمده، در کل وضعیت مشروعیت )1/679-(، رضایت عمومی 
)1/774-( و اعتماد عمومی )1/724-( در حد مطلوب نیست. همچنین با توجه به آماره تی به دست آمده، به ترتیب 
اعتماد  و   )-10/794(  ،)-21/029( عمومی  رضایت   ،)-11/768(  ،)-21/546( اجتماعی مشروعیت  و  ابعاد سیاسی 
عمومی )22/349-(، )12/361-( در حد مطلوب نیست و ابعاد مدیریتی و قانونی این سه متغیر به ترتیب -مشروعیت 
)9/689(، )5/048(، رضایت عمومی )7/888(، )5/562( و اعتماد عمومی )10/926(، )5/212(- در حد مطلوب است.

تی  آماره  به  توجه  با  که  است  آن  از  حاکی  مالیاتی،  داوطلبانه  تمکین  مدل،  پیامد  وضعیت  بررسی  همچنین 
به دست آمده، در کل وضعیت تمکین داوطلبانه مالیاتی )17/810-( در حد مطلوب نیست.

5- بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش در خصوص شناسایی دروندادهای مدل سیستمی پاسخگویی، حاکی از تفاوت در انتظارات و 
خواسته های مشروع پرداخت کنندگان مالیات است؛ به طوری که انتظارات و خواسته های پرداخت کنندگان مالیاتی از 
خط مشی گذاران که بخش سیاسی نظام مالیاتی می باشند، مربوط به وضع خط مشی های مالیاتی است. پاسخ دهی به 
این انتظارات و خواسته های مشروع صرفاً بر عهده خط مشی گذاران مالیاتی است. همچنین انتظارات و خواسته های 
مربوط به اطالع رسانی و ایجاد سازوکارهای ارتباطی مناسب با پرداخت کنندگان مالیاتی که به عنوان بخشی از انتظارات 
پرداخت کنندگان  مشروع  خواسته های  و  انتظارات  جزء  می توان  را  است  دسته بندی  شده  اجتماعی  خواسته های  و 
مالیات از خط مشی گذاران مالیاتی دسته بندی کرد. از سوی دیگر انتظارات و خواسته های مشروع از مدیران و مأموران 
مالیاتی که بخش اداری نظام مالیاتی می باشند، اگرچه اندک تفاوتی با یکدیگر دارند شامل انتظارات و خواسته هایی 
در خصوص اثربخشی و صحت اجرای قوانین و مقررات و همچنین اطالع رسانی و ایجاد سازوکارهای ارتباطی مناسب 
با پرداخت کنندگان مالیاتی، راهنمایی و آموزش و حفظ کرامت پرداخت کنندگان مالیاتی است که به عنوان انتظارات 

و خواسته های اجتماعی طبقه بندی می شود.
یافته های تحقیق در خصوص شناسایی سازوکارهای فرایند مدل سیستمی پاسخگویی در نظام مالیاتی، حاکی 
از نیاز به چهار سازوکار پاسخگویی سیاسی، مدیریتی، قانونی و اجتماعی برای پاسخ دهی به انتظارات و خواسته های 
مشروع پرداخت کنندگان مالیات است. با توجه به آماره تی به دست آمده، می توان نتیجه گیری کرد که در حد مطلوب 
نبودن پاسخگویی کلی نظام مالیاتی به ترتیب اهمیت به دلیل مطلوب نبودن پاسخگویی سیاسی و سپس پاسخگویی 

اجتماعی است.
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همچنین یافته ها حاکی از تأثیر مثبت پاسخگویی نظام مالیاتی بر اعتماد عمومی، مشروعیت و رضایت عمومی 
و وجود رابطه ای قوی بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته است. با توجه به در حد مطلوب نبودن ابعاد سیاسی 
و اجتماعی مشروعیت، رضایتمندی عمومی و اعتماد عمومی و در حد مطلوب بودن ابعاد مدیریتی و قانونی این سه 
متغیر، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در حد مطلوب نبودن کلی اعتماد عمومی، مشروعیت و رضایت عمومی 

به ترتیب اهمیت به دلیل مطلوب نبودن ابعاد سیاسی و اجتماعی آن ها است.
داوطلبانه  تمکین  بر  عمومی  رضایت  و  مشروعیت  عمومی،  اعتماد  سیاسی  بعد  مثبت  تأثیر  از  حاکی  یافته ها 
مالیاتی و وجود رابطه ای قوی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است. همچنین یافته ها حاکی از تأثیر مثبت 
بعد اجتماعی اعتماد عمومی، مشروعیت و رضایت عمومی بر تمکین داوطلبانه مالیاتی و وجود رابطه ای ضعیف بین 
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و عدم وجود اثر معنی دار بین ابعاد قانونی و مدیریتی اعتماد عمومی، مشروعیت و 
رضایت عمومی و تمکین داوطلبانه مالیاتی است. با توجه آماره تی به دست آمده، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که 
علی رغم در حد مطلوب بودن پاسخگویی مدیریتی و قانونی، در حد مطلوب نبودن سازوکارهای پاسخگویی سیاسی و 
اجتماعی به ترتیب اهمیت، موجب شده است ابعاد سیاسی و اجتماعی مشروعیت، اعتماد عمومی و رضایت عمومی در 

حد مطلوب نباشد و از این طریق موجب شده است وضعیت تمکین مالیاتی در حد مطلوب قرار نداشته باشد.
پاسخگویی سیاسی در حد مطلوب  است که هنگامی که وضعیت  آن  از  به صورت کلی حاکی  تحقیق  یافته های 
ندارد.  مالیاتی  داوطلبانه  تمکین  بر  معناداری  تأثیر  قانونی  و  مدیریتی  پاسخگویی  بودن  مطلوب  حد  در  نیست، 
ابعاد مدیریتی و قانونی اعتماد عمومی، مشروعیت و رضایت عمومی تأثیر مثبتی  بر  پاسخگویی مدیریتی و قانونی 
داشته است، لیکن این دو بعد بر تمکین داوطلبانه مالیاتی اثر معناداری نداشته است؛ که این به دلیل مطلوب نبودن 
پاسخگویی سیاسی و در درجه بعدی پاسخگویی اجتماعی است. وجود رابطه قوی و تأثیر مثبت بعد سیاسی اعتماد 
عمومی، مشروعیت و رضایت عمومی بر تمکین داوطلبانه مالیاتی نشان دهنده اهمیت پاسخگویی سیاسی و تأثیر آن 
بر وضعیت نامطلوب فعلی تمکین داوطلبانه مالیاتی است. لذا با توجه به نتیجه گیری های به عمل آمده پیشنهادهای 

زیر ارائه می شود:
برای افزایش مشروعیت، رضایتمندی عمومی و اعتماد عمومی و درنتیجه افزایش تمکین داوطلبانه مالیاتی در نظام 
مالیاتی باید بخش اداری و سیاسی نظام مالیاتی توأمان موردتوجه قرار گیرد. انتظار از بخش اداری نظام مالیاتی که 
به تنهایی با اصالح و بهبود روش ها و فرایندها و افزایش اثربخشی و صحت اجرای قوانین و درنتیجه بهبود پاسخگویی 
مدیریتی و قانونی موجب افزایش رضایت عمومی، اعتماد عمومی و مشروعیت و درنتیجه افزایش تمکین داوطلبانه 
مالیاتی گردد مثمر ثمر نخواهد بود. در شرایط کنونی توجه به خواسته ها و انتظارات مشروع سیاسی پرداخت کنندگان 

مالیات باید موردتوجه بیشتری قرار بگیرد.
پاسخگویی سیاسی مهم ترین عامل تأثیرگذار بر افزایش مشروعیت، رضایت عمومی و اعتماد عمومی و درنتیجه 
افزایش تمکین داوطلبانه مالیاتی است. در شرایط کنونی این تقویت مردم ساالری و پاسخ دهی به خواسته ها و انتظارات 
مشروع سیاسی پرداخت کنندگان مالیات است که می تواند موجب افزایش تمکین داوطلبانه مالیاتی و درنهایت وصول 
نهادینه  باید در جامعه  پاسخگویی سیاسی است  ابزار  آزاد و مردم ساالرانه که مهم ترین  انتخابات  لذا  مالیات گردد. 
گشته و مورد توجه بیشتر مسؤوالن قرار گیرد تا صدای شهروندان یا همان خواسته ها و انتظارات مشروع آنان در 

خط مشی های وضع شده انعکاس بیشتری داشته باشد.
پاسخگویی اجتماعی مهم است. سیاستمداران پس از انتخاب به عنوان خط مشی گذاران مالیاتی اگرچه تا انتخابات 
بعدی مورد پاسخگویی مستقیم قرار نمی گیرند اما باید به خواسته ها و انتظارات پرداخت کنندگان مالیات طی دوره 
مسؤولیت خود حساس باشند و با ایجاد کانال های ارتباطی مناسب، شفافیت در اطالع رسانی، احترام به خواسته های 
صنفی و غیره به مطالبات اجتماعی رأی دهندگان پاسخ دهی داشته باشند. همچنین در بخش اداری، مدیران و مأموران 
اجرای خط مشی نیز باید عالوه بر پاسخگویی مدیریتی و قانونی به خواسته ها و انتظارات مشروع پرداخت کنندگان 
مالیات  پرداخت کنندگان  تکریم  و  آموزش  و  اطالع رسانی  مناسب،  ارتباطی  کانال های  ایجاد  خصوص  در  مالیاتی 
حساسیت داشته باشند و وظایف خود را منحصراً به بهبود اثربخشی و اجرای صحیح و انعطاف پذیر قوانین و مقررات 

محدود نکنند.
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چکیده
مالیات ها به طور قابل توجهي بر تصمیمات اقتصادي شرکت تاثیر مي گذارند، زیرا آنها جزء اصلي خروجي نقدي 
مالیاتي  اجتناب  میزان  بر  مالي  تامین  و  فعالیت هاي سرمایه گذاري  و  تفاوت در تصمیم گیري ها  شرکت هستند. 
شرکت آثار متفاوتي به همراه دارد. هدف از این پژوهش بررسي رابطه بین تنوع شرکتی و اجتناب از پرداخت مالیات 
براساس اطالعات شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشي 
کاربردي و به لحاظ روش، همبستگي با رویکرد پانل و در طبقه رویکردهاي اثباتگرایي قرار میگیرد. محتواي نظري و 
داده ها ي آماري در این پژوهش از دو منبع کتابخانه اي و میداني طي سال هاي 1388 الي 1395 گردآوري شده است.  
فرضیه هاي تحقیق در سطح خطاي پنج درصد مورد آزمون قرار گرفتند، نتایج حاکي از آن بود: بین تنوع جغرافیایی 
و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه معني داري وجود ندارد. بین تنوع در واحدهای فرعی و اجتناب از پرداخت مالیات 

رابطه معني داري وجود دارد.

واژگان کلیدي:  تنوع شرکتی، مالیات، اجتناب از پرداخت مالیات.

بررسي رابطه تنوع شرکتی و
 اجتناب از پرداخت مالیات

محمد قیاسی سنگ2دکتر سید محمود موسوی شیری1

1( دانشیار حسابداري، گروه حسابداري، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسالمي ، مشهد، ایران
mohammadgh1@yahoo.com :2( کارشناس ارشد ،گروه حسابداري، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسالمي ، مشهد، ایران- نویسنده مسئول
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1- مقدمه
انجام این تحقیق از چند جنبه حائز اهمیت است. نخست آن که، این تحقیق نشان خواهد داد که شرکت های 
متنوع -نسبت به شرکت های مستقل- آیا بیشتر در اقدامات اجتناب ناپذیر مالیاتی شرکت می کنند؟. این تحقیق 
همچنین به ادبیات موجود در زمینه مباحث مالیاتی کمک بسزایی می کند. دساي و هارماپال  )2009( دریافتند که 
آثار فعالیت های اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت برای شرکت هایی که دارای مدیریت برتر هستند، بیشتر است. 
سطح پایین فعالیت های اجتناب مالیاتی در شرکت های متنوع می تواند منعکس کننده ضعف مدیریت شرکت های 

ضعیف در ارزش گذاری شرکت ها باشد. 
یافته های حاصل از این تحقیق بر اساس مشاهدات بازار سرمایه در صورت همسو شدن با نتایج تحقیقات پیشین 
بر این خصوصیت مالیاتی اشاره می کند که منجر به ارزیابی بازار از سازمان های متنوع می شود. به عبارت دیگر، در 
صورت اثبات ادعای مطرح شده شرکت های مستقل، اجتناب مالیات بیشتری و ارزیابی سهام بیشتری دارند. گاه  و 
همکاران )2016( هم چنین با این دیدگاه استدالل می کند که شرکت های دارای گریز از مالیات، دارای هزینه های 
پایین تری نسبت به حقوق صاحبان سهام هستند و بنابراین ارزیابی بازاری بیشتر دارند. اگر چه ادبیات زیادی در 
مورد تنوع شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود دارد، ولیکن محققان تأثیر تنوع شرکتی در جلوگیری از مالیات را بررسی 

نکرده اند. 
اجتناب مالیاتی، نوعی استفاده از خألهای قانونی در قوانین مالیاتی به منظور کاهش مالیات است که می تواند از 
طریق انتقال درآمد به یک منطقة با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. در اغلب پژوهش هایی که تاکنون 
با هدف تبیین عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی صورت گرفته، تأکید بر ویژگی های خاص شرکت ها بوده است؛ این در 
حالی است که پژوهش های اخیر، ویژگی های تنوع شرکتی را به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کنندة اجتناب 
مالیاتی بررسی می کند. نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کنندة اجتناب مالیاتی، مفهوم 
تنوع شرکتی است. با بررسی پیشینه های موجود در ادبیات داخلی این نتیجه حاصل شد که در ارتباط با موضوع 
پیش رو تاکنون پژوهشی با عنوان بررسی رابطه تنوع شرکتی و اجتناب از پرداخت مالیات در بین شرکت ها بر اساس 
شواهد بازار سرمایه به انجام نرسیده از اینرو از جنبه جدید بودن این پژوهش جدید می باشد. بر این اساس ماهیت 

وجودی این تحقیق در بین تحقیقات موجود منحصر دارای نوآوری در انجام در بازار سرمایه است.

2- ادبیات نظري
شرکت های مستقل به عنوان شرکت هایی تعریف شده اند که همیشه تنها در یک بخش واحد از کسب و کار 
فعالیت دارند و شرکت های متنوع به عنوان شرکت هایی معرفی می شوند که در بیش از یک بخش تجاری دخیل 
استانداردهای  بیانیه  و  تاریخ 1976/12(  مالی شماره 14 )صادر شده در  استانداردهای حسابداری  بیانیه  هستند.  
حسابداری مالی شماره  131 )صادر شده در تاریخ 1997/6( از شرکت های دولتی ایاالت متحده خواسته است که 
بخش های کسب و کار خود را گزارش دهند. تنوع سازمانی زمانی اتفاق می افتد که شرکت ها بیش از یک بخش 
کسب و کار گزارش دهند یا شرکت های یکسان، چندین بخش را گزارش دهند. در ادبیات، اگر شرکت ها دارایی 
های گوناگونی را تشکیل می دهند و معموال در صنایع مختلف فعالیت می کنند، آن ها به عنوان شرکت های متنوع  
)شرکت هایی با فعالیت های متنوع( تعریف می شوند، در حالی که شرکت های مستقل به عنوان شرکت هایی تعریف 
می شوند که همیشه تنها یک بخش را گزارش می دهند و معموال یک کسب و کار در یک صنعت واحد را اداره می 
کنند. بسیاری از شرکت های متنوع ،غول های جهانی هستند که محصوالت و خدمات خود را در سراسر جهان به 
فروش می رسانند. شرایط جهانی نه تنها بر بازده سهام و درآمد، بلکه بر بدهی های مالیاتی نیز تاثیر می گذارد )زنگ 

.)2017،
از آنجایی که مطالعات النگ و استالز  )1994( و برگر و افک  )1995( شواهدی را نشان می دهند که سهام رایج 
شرکتهای متنوع اغلب با تتزیل قیمت معامله می شود، تحقیق در مورد تنوع شرکتی به طور عمده بر نحوه توضیح 
تنزیل قیمت سهام تمرکز دارد. این تنزیل می تواند به سه عامل اصلی مربوط باشد: سرمایه گذاری ناموفق، شفافیت 
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ضعیف اطالعات حسابداری و ضعف مدیریت شرکت. از سوی دیگر، محققان دیگر دریافتند که تنوع شرکتی ارزش 
شرکت را از بین نمی برد؛ کیفیت افشای باال ارزش اضافی تنوع را افزایش می دهد )بنس و موناهان ، 2004(. عالوه 
بر این، اتردج  و همکاران )2006( نشان می دهد که تنوع سازی شرکتی می تواند سود و سود گزارش شده را هموار 
سازد. با این حال، تفاوت اجتناب مالیات بین شرکت های مستقل و شرکت های متنوع در ادبیات موجود در داخل 

کشور در بازار سرمایه نادیده گرفته شده است. 
مالکیت، حکمیت شرکت،  های شرکت، ساختار  ویژگی  با  مالیاتی  اجتناب  که  است  داده  نشان  قبلی  مطالعات 
فرهنگ شرکتی و غیره ارتباط مستقیم دارد. با این حال، این عوامل هنوز نمی توانند بخش بزرگی از تغییرات در 
اجتناب مالیاتی را توضیح دهند )هانلون و هایتمن، 2010(.  تنوع شرکتی زمینه ای را برای بررسی عوامل تعیین 
کننده اجتناب از مالیات فراهم می کند. اثر بیمه ناشی از تنوع ممکن است به شرکت ها اجازه دهد سود را در بخش 
های مختلف کسب و کار هموار سازند )اتردج و همکاران، 2006(. این امر همچنین نشان می دهد که شرکت های 
متنوع ممکن است فرصت هایی برای انتقال قیمت ها در بخش های مختلف کسب و کار داشته باشند و بنابراین در 
فعالیت های اجتناب مالیاتی مشارکت دخیل شوند. ادبیات مالیاتی همچنین نشان می دهد که مالیات، یک نقش 
کلیدی را در توضیح این که چرا شرکت ها قیمت ها را انتقال می دهند ایفا می کند )زنگ، 2017(. بنابراین، به جای 
تمرکز بر خود شرکت ها در این پژوهش، بررسی می شود که آیا تفاوتی بین اجتناب مالیاتی بین شرکت های مستقل 

و شرکت هایی با فعالیت های متنوع وجود دارد یا خیر؟

3. بسط فرضیه های تحقیق
نتایج  و  محققان  و  صاحبنظران  نظرات  منظر  از  پژوهش  فرضیه هاي  نظري  چارچوب  بررسي  به  بخش  این  در 

پژوهشي آنان پرداخته مي شود. نخست به بررسی پیشینه موجود در این زمینه پرداخت می شود.
اگر چه ادبیات زیادی در مورد تنوع شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود دارد، ولیکن محققان تأثیر تنوع شرکتی در 
جلوگیری از مالیات را بررسی نکرده اند. در این بخش، ویژگی های زیر را بین شرکت های مستقل و شرکت های 
های  ویژگی  مالکیت،  ساختار  حاکمیت شرکتی،  شود:  می  مقایسه  گوناگون(  های  فعالیت  با  هایی  )شرکت  متنوع 
شرکتی و تصمیم گیری های سرمایه گذاری. این امر اجازه می دهد تا ارتباط بین ویژگی های شرکت و اجتناب از 

پرداخت مالیات بررسی گردد. 
پلسکو  )2003( در مقاله اي با عنوان اجتناب از مالیات و خصوصیات درآمدي شرکت ها به بررسي تفاوت اندازه 
استفاده کنندگان  بهتر توسط  بر نقش آن ها در درک و تصمیم گیري  تاکید  با  مالیاتي  گیري گزارشگري مالي و 
پرداخت. این تفاوت ها مي تواند ناشي از تفاوت هاي مربوط به محاسبه استهالک طبق روش هاي حسابداري و طبق 
قوانین مالیاتي مي باشد.نتیجه تحقیق نشان داد اطالعات اضافي در مورد تفاوت گزارشگري مي تواند مدیران را در 
تعیین انطباق گزارشگري مالیاتي دفتري با قانون هاي مالیاتي و سرمایه گزاران را در درک خصوصیات درآمد گزارش 
شده کمک کند. دسایي  و همکاران )2007( مدل مربوط به معافیت هاي مالیاتي و انحراف بهاء به وسیله مدیران 
را توسعه دادند. آنان به این نتیجه رسیدند که مکمل هاي قوي ممکن است بین این فعالیت ها به وجود بیاید، زیرا 
اختفاي درآمد حاصل از مالیات از طریق معامالت پیچیده توانایي نظارت سهامداران بر فعالیت هاي مدیران را کم 

مي کند. در نتیجه باعث انحراف هزینه کمتر مدیران مي شود.
هانلون و اسلمرود  )2009( به مطالعه واکنش هاي قیمت سهام نسبت به اخبار مربوط به سیاست هاي متهورانه 
مالیاتي پرداخته است. نتایج نشان مي دهد که به طور متوسط، قیمت سهام شرکت، هنگام وجود اخبار مرتبط با 
معافیت هاي مالیاتي کاهش مي یابد اما این واکنش ارتباط کمتري با واکنش هاي مربوط به سایر اعمال و اقدامات 
متقلبانه و غیرقانوني شرکت دارد. در این مقاله به شواهد محدودي درباره انحرافات بین مقطعي در این واکنش ها 
دست یافتند. به عنوان نمونه، کاهش قیمت سهام در شرکت هایي که از اصول راهبردي مناسبي برخوردارند ، کمتر 
ابزار کار براي اعمال و سیاست  اتفاق مي افتد، به عبارت دیگر، در این گونه شرکت ها استفاده از اخبار به عنوان 
هاي متهوارنه مالیات در جهت منافع سرمایه گذاران کمتر به کار گرفته مي شود. فرانسیس  و همکاران )2014( در 
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پژوهشی اقدام به بررسی رابطه بین قابلیت مدیران و اجتناب از پرداخت مالیات برای 7001 شرکت طی سال های 
1988- 2009 پرداختند. نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی معناداری بین قابلیت مدیراان و اجتناب از پرداخت 
مالیات وجود دارد. همچنین بازار سرمایه واکنش منفی کمتری به هنگام افشای اخبار در زمینه پناه مالیاتی در شرکت 
هایی که به وسیله مدیران توانا اداره می شوند نسبت به شرکت هایی که توسط مدیران غیر کارآمد اداره می شوند، 

نشان می دهد.
از مالیات را بررسي مي کند.  توانایي مدیریتي در اجتناب  افزایشي  آثار  این مطالعه  پارک  و همکاران )2015( 
توانایي مدیریتي از طریق تحلیل پوششي داده ها و رگرسیون  برآورد مي شود. مشاهده مي شود که یک رابطه ي منفي 
بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت وجود دارد. عالوه بر این، یک رابطه منفي معني دار آماري بین توانایي مدیریتي 
و اجتناب از مالیات را مستند شد. همچنین نتایج نشان مي دهد که توانایي مدیریتي باال، رابطه ي منفي بین اجتناب از 
مالیات و ارزش شرکت را کاهش مي دهد. این یافته ها نشان مي دهند که توانایي مدیریتي، بر رفتار اجتناب از مالیات 

شرکت تاثیر مي گذارد.
هانگ  و همکاران )2016( در تحقیق خود دریافتند شرکت هایی که دارای پایه مشتری متمرکز بیشتری می 
باشند، نیاز به حفظ پول بیشتر و انگیزه قوی تری برای مدیریت سود صعودی دارند. از آنجا که برنامه ریزی مالیاتی 
می تواند جریان نقدی و سود حسابداری را افزایش دهد، شرکت هایی با پایه مشتری متمرکز احتمال بیشتری برای 
دخیل شدن در فرآیند اجتناب از مالیات دارند. این محققین شواهدی مبنی بر ارتباط مثبت بین سطح تمرکز مشتری 
شرکت و میزان اجتناب از مالیات مشاهده نمودند. عالوه بر این، دریافتند که رابطه مثبت بین مشتری های متمرکز 
شرکت و اجتناب از مالیات زمانی برجسته تر است که یک شرکت دارای سهم بازار پایین تری در صنعت خود بود و 
از تنوع درآمدی کمتری بهره می گیرد و همچنین کمتر در مدیریت سود واقعی درگیر می شود. در مقابل مشتریان 
عمده شرکتی، مشتریان عمده دولتی جریان نقدی پایدارتری به تامین کنندگان ارائه می دهند که به احتمال زیاد 
سبب کاهش نیاز تامین کننده شرکت برای اجتناب از مالیات می شود. این محققین دریافتند که شرکت ها زمانی در 
سطوح پایین تری از اجتناب از مالیات درگیر می شوند که یک مشتری بزرگ دولتی داشته باشند و این رابطه در 
شرایط تحت ریاست جمهوری دموکراتیک کمتر مشخص است. خاني و سلطاني اسفریزي )1392( بررسي نمودند 
که آیا شرکت هایي که داراي گزارشگري مالي متهورانه هستند، داراي گزارشگري مالیاتي متهورانه نیز مي باشند یا 
خیر؟. جامعه آماري مورد مطالعه 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1388-1383 
مي باشند. در این تحقیق براي اندازه گیري گزارشگري مالي متهورانه از باقیمانده هاي مدل تعدیل شده جونز استفاده 
است و براي اندازه گیري گزارشگري مالي متهورانه تفاوت هاي مالیات دفتري محاسبه شده است. براي آزمون فرضیه 
از ضریب همبستگي اسپیرمن و پیرسون و نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که 

همبستگي مثبت و معني داري بین گزارشگري مالي متهورانه و گزارشگري مالیاتي متهورانه وجود دارد.
مالیات شرکت های  پرداخت  از  اجتناب  بر  محصول  بازار  رقابت  تأثیر  بررسی  به   )1394( بزرایی  و  پور  خدامی 
نرخ  مالیات،  پرداخت  از  اجتناب  برای  استفاده  پرداختند. شاخص مورد  تهران  بهادار  اوراق  بورس  پذیرفته شده در 
موثر مالیاتی و شاخص های مورد استفاده برای رقابت، شاخص هزینه ورود و شاخص هرفیندال میباشد. نمونه آماری 
تحقیق شامل 78 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1390 است. 
نتایج  استفاده شده است.  ترکیبی  برای دادههای  از رگرسیون حداقل مربعات معمولی  آزمون فرضیه تحقیق  برای 
تحقیق نشان می دهد بین شاخص هزینه ورود و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. اما 

در خصوص رابطه شاخص هرفیندال و اجتناب از پرداخت مالیات نتایج معناداری یافت نشد.
مطالعات پیشین که به بررسی ارتباط میان تنزیل متنوع سازی و مدیریت شرکتی پرداخته اند نشان می دهد که 
این امر منجر به درگیری های سازمانی بین سهامداران و مدیران می شود )آگاروال و اسماویچ ، 2003(. بنگاه های 
متنوع، به لحاظ مدیریت از شرکت های مستقل ضعیف تر هستند )هئوچل  و همکاران، 2012(. حاکمیت ضعیف، 
روابط میان عوامل و مدیران را مختل می کند و سبب می شود که مدیران شرکت ها، در مورد افزایش ارزش شرکت از 
طریق اجتناب مالیاتی کمتر تهاجمی باشند )دسای و دهارماپاال ، 2006(. شرکت های متنوع دارای ساختار مالکیت 
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متمایزی از شرکت های مستقل هستند. ساختار مالکیت شامل نظارت خارج و نظارت داخلی است که هر دو بر شیوه 
های اجتناب مالیات شرکت تاثیر می گذارند. 

نظارت  برای  بیشتری  انگیزه  هستند  بیشتری  محرمانه  های  مسئولیت  دارای  که  بزرگ  نهادی  گذاران  سرمایه 
فعالیت سرمایه  که  دریافتند   )2012( و همکاران  دارند. چنگ   تر  نسبتا کوچک  نهادی  گذاران  به سرمایه  نسبت 
گذاری صندوق بیمه، به عنوان بخشی از سرمایه گذاران نهادی بزرگ، بهبود کارایی مالیات را افزایش می دهد. لی  و 
همکاران )2008( همچنین نتیجه گرفته اند که سرمایه گذاران نهادی از سرمایه گذاری در شرکت هایی با سهمیه 
دو گانه اجتناب می کنند. ساختار شرکت دوگانه، توانایی سرمایه گذاران نهادی را برای نظارت بر تصمیمات شرکت 
محدود می کند. مطابق با این دیدگاه، مکگایر  و همکاران )2014( نشان می دهند که شرکت های با سهمیه دو گانه، 
با توجه به اختالفات سازمانی ذاتی در ساختار مالکیت دوگانه، نسبت به شرکت های واحد، کمتر به اجتناب از مالیات 
روی می آورند. در مقایسه با شرکت های مستقل، شرکت های متنوع درصد بیشتری از مالکیت نهادی، مالکیت نهادی 
متمرکز کمتر و تعداد بیشتری سرمایه گذاران نهادی دارند. دنیس و سارین  )1997( نشان می دهد که سطح پایین 
مالکیت خودی و شمار زیادی از سهامداران بیرونی، نشان دهنده ی حاکمیت پایین تر در شرکت های متنوع است. 
عالوه بر این، یک مالکیت نهادی کمتر متمرکز نیز سبب می شود که نظارت بر سیاست های شرکت برای سرمایه 
گذاران مستقل سخت تر شود. بنابراین، انتظار می رود که مدیران شرکت های متنوع، تمایل به تالش کمتری برای 
مشارکت در فعالیت های اجتناب مالیاتی به دلیل نظارت بیرونی داشته باشند. از این رو فرضیه زیر مورد انتظار است:

فرضیه اول: بین تنوع در واحدهای فرعی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه معني داري وجود دارد.
دساي و هارماپال )2006( با بررسي نقش آثار بازخورد میان معافیت مالیاتي و رفتارهاي گوناگون مدیریتي را در 
انگیزه هاي باالي مدیران بر تصمیمات مالیاتي )معافیت مالیاتي( را نشان مي  تعیین چگونگي و نحوه تاثیرگذاري 
دهد )اجزاي شکاف مالیات وارزش دفتري، قابل انتساب به اقدام تعهدي حسابداري نیست( با بررسي رابطه بین این 
معیارهاي ترفند هاي مالیاتي و انگیزه هاي جبراني و تشویقي دریافتند که افزایش در انگیزه هاي جبراني و تشویقي 
منجر به کاهش سطح معافیت مالیاتي مي شود به گونه اي که مطابق و سازگار با رابطه مکمل میان تنوع وتهور مالیاتي 
است. این اثر منفي، در وهله اول ناشي از وجود تدارکات و الزامات ضعیف نظام راهبري در شرکت است. شکاف هاي 
مالیات و ارزش دفتري در ارتباط با نرخ ها و بازده هاي غیرعادي منفي مکرر هستند. چن  و همکاران )2010( در 
تحقیق، آیا شرکت هاي سهامي نسبت به شرکت هاي غیر سهامي از سیاست هاي متهوارنه مالیاتي بیشتري برخوردار 
است؟ به این نتایج رسیدند که مالیات ها بیانگر هزینه هاي با اهمیت براي شرکت ها و سهامداران است و به طور کلي 
و عمومي انتظار مي رود که سهامداران سیاست هاي متهوارنه مالیاتي را در پیش گیرند. به هر حال این استدالل هزینه 
هاي مالیاتي را که منجر به فعالیت هاي متهورانه و کاهش دهنده مالیات، به خصوص اقداماتي که ناشي از مشکالت 
نمایندگي است را نادیده مي گیرد. شرکت ها با ساختار سهامي به گونه ایست که داراي تضاد و شکل نمایندگي 
واحدي میان سهامدران چیره غالب و سهامداران کوچک هستند .در شرکت هاي سهامي نسبت به شرکت هاي غیر 
سهامي از سیاست هاي متهوارنه مالیاتي کمتري استفاده مي کنند. مالکان شرکت هاي سهامي تمایل دارند که از 
مزایاي مالیاتي به دلیل اجتناب از هزینه هاي غیرمالیاتي ناشي از تخفیف هاي بالقوه قیمت صرف نظر کنند که مي 
تواند ناشي از کنترل سهامداران نسبت به پوشاندن اجاره بها از طریق فعالیت ها و ترفند هاي مالیاتي باشد .مالکان 
شرکت هاي سهامي بیشتر از شرکت هاي غیرسهامي نگران مجازات هاي بالقوه و زیان و خسارت شهرت و آبرو ناشي 

از حسابرسي استانداردهاي گزارشگري مالي هستند.
رابطه  بررسي  به  ارزش شرکت  و  اطالعاتي  و شفافیت  مالیات  از  اجتناب  عنوان  با  تحقیقي  در  وانگ  )2011( 
شفافیت اطالعاتي و اجتناب از مالیات و نیز ارتباط اجتناب از مالیات با ارزش شرکت ها و تاثیر شفافیت بر ارزش 
شرکت ها پرداخت و به این نتیجه رسیدند که شرکت هاي شفاف نسبت به سایر شرکت ها داراي فعالیت هاي اجتناب 

از مالیات بیشتري دارند و افزایش ارزش شرکت ها با شفافیت بیشتر شرکت ها کاهش مي یابد.
از  تأثیر قدرت رقابتی شرکت بر میزان فعالیت های اجتناب  لینچ  و همکاران )2013( در تحقیقی به بررسی 
از  تا 2010 و استفاده  بازه زمانی 1993  از نمونه ای در  با استفاده  پرداخت مالیات شرکت ها پرداختند. محققان 
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شاخص های چندگانه برای اجتناب از پرداخت مالیات به این نتیجه رسیدند که هرچه قدرت شرکت در بازار محصول 
بیشتر باشد رفتار اجتناب از مالیات شرکت بیشتر می شود. زانگ )2017( این مطالعه به بررسی این امر می پردازد 
که آیا تفاوتی بین اجتناب مالیاتی بین شرکت های مستقل و شرکت هایی با فعالیت های متنوع وجود دارد یا خیر؟ 
شرکت های مستقل به عنوان شرکت هایی تعریف شده اند که همیشه تنها در یک بخش واحد از کسب و کار فعالیت 
دارند و شرکت های متنوع به عنوان شرکت هایی معرفی می شوند که در بیش از یک بخش تجاری دخیل هستند. در 
این مطالعه نتایج نشان داد که شرکت هایی با فعالیت های متنوع در ایاالت متحده- در مقایسه با شرکت های مستقل  
بیشتر در بین اجتناب مالیاتی دخیل می شوند. این یافته ها را نمی توان با ویژگی های شرکت و ساختار مالکیت 
توضیح داد و به روش های آزمون جایگزین غیر حساس است. ما نتیجه اصلی نشان می دهد که اجتناب مالیاتی پایین 
در شرکت هایی با فعالیت های متنوع در درجه اول توسط تنوع شرکت تغییر نمی کند و اثرات مالیاتی اهمیت باالیی 
در تنوع سازمانی ندارد. خواجوی و همکاران )1395( به بررسی اثرگذاری قابلیت های مدیران بر اجتناب از پرداخت 
مالیات شرکت ها پرداختند. مدیران ارشد سازمان با درجه توانایی های مختلفی هستند. یکی از دارایی های نامشهود 
ارزشمند شرکت ها، قابلیت های مدیران بوده که توجه به آن باعث بهبود عملکرد سازمان و افزایش توان رقابت آن 
در بازار می شود. هم چنین، از آنجا که مالیات، سود شرکت را کاهش می دهد، بسیاری از شرکت ها به میزان زیادی 
فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات را با هدف کاهش درآمد مشمول مالیاتشان را به کار می برند. از این رو، هدف 
از پژوهش حاضر بررسی تجربی اثرگذاری قابلیت  های مدیران بر فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات 145 شرکت  
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1392 است. در این راستا، یافته های پژوهش نشان 
می دهد که به طور کلی بین قابلیت مدیران و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به سخنی دیگر، 
مشاهده شد که مدیران باقابلیت باال جهت افزایش سود خالص به سمت فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات کمتر 

سوق پیدا کرده و بیشتر به سمت وسوی سرمایه گذاری بلندمدت و فعالیت های مولد آتی حرکت می کنند.
حسنی القار و صابر شعری )1396( به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی پرداختند. جامعة آماری 
تا 1393 تشکیل می دهد.  بهادار تهران طی سال های 1386  اوراق  پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس 
تفاوت سود حسابداری و  نقدی و  مالیات  نرخ مؤثر  از دو سنجة  مالیاتی  اجتناب  اندازه گیری  برای  این پژوهش  در 
سود مشمول مالیات استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین و برای آزمون آنها، 
روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان 
می دهد توانایی مدیریت، تأثیر مثبت معناداری بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

تهران دارد. همچنین یافته ها نشان دهندة تأثیر غیرمستقیم اندازة شرکت و اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی است.
باباجانی و عبدی )1389( به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تفاوت معنی داری بین میانگین درصد اختالف سود 
مشمول مالیات ابرازی و قطعی در شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی 
که فاقد معیارهای مزبور هستند، وجود ندارد. این در حالی بود که در هردو گروه شرکت ها، درصد اختالف بین سود 

مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.
 عبدلي و همکاران )1391( هدف تحقیق حاضر بررسي تاثیر ساختار هیات مدیره شرکت ها بر فرار مالیاتي شرکت 
ها بوده است براي فرار مالیاتي وجود بند حسابرسي در خصوص وضعیت مالیاتي درگزارش حسابرس مستقل مورد 
بررسي قرار گرفته است که به آن سیاست متهورانه مالیاتي گفته مي شود. جامعه آماري این تحقیق، کلیه شرکت 
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طي دوره زماني 1388-1390 )دوره سه ساله( است. نتایج نشان داد از 
میان سه متغیر مستقل اصلي، استقالل هیات مدیره رابطه معني داري با سیاست هاي متهورانه مالیاتي داشت ولیکن 
نسبت اعضاء غیرموظف هیات مدیره با سیاست هاي فرار مالیاتي را بطه مثبت و معني داري را نشان نمي دهد به عالوه 

تغیرات هیات مدیره نیز نمي تواند سیاست فرار مالیاتي شرکت ها را تبیین نماید.
تری  پایین  اجرایی  مدیران  مالکیت  دارای  متنوع  های  شرکت  مستقل،  های  شرکت  به  نسبت  دیگر،  سوی  از 
هستند و مدیران آن ها حساسیت پایین تری برای پرداخت به ازای عملکرد دارند )هاچل و همکاران، 2012(. مدیران 
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اجرایی، همراه با مدیران مالی و دیگر مدیران، نقش مهمی در تعیین سطح اجتناب مالیاتی شرکت هایشان ایفا می 
کنند )دایرنگ و همکاران، 2010(. انگیزه های پایین تر باعث می شود تا مدیران کمتر در فعالیت های پنهان سازی 
مالیات دخیل شوند )دسای و دهارماپاال، 2006(. کنترل های ضعیف داخلی می تواند منجر به کاهش میزان اجتناب 
مالیاتی در شرکت های متنوع شود. بنابراین، نظارت خارجی و کنترل داخلی نشان می دهد که در مقایسه با شرکت 
های مستقل، شرکت های متنوع - با فرض ثابت بودن تمام شرایط- کمتر در فعالیت های اجتناب از مالیات دخیل 

می شوند. 
تفاوت های بین شرکت های مستقل و متنوع می تواند منجر به کاهش نوسانات مالیاتی شود. به عنوان مثال، 
اندازه شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه را در نظر بگیرید. زیرمرمن )1983( دریافتند که اندازه شرکت به طور 
مثبت با نرخ مالیات موثر شرکت رابطه مستقیم دارد. همچنین، برون و کرال )2008( نشان می دهد که شرکت ها 
هزینه های تحقیق و توسعه را افزایش می دهند تا از مزایای مالیاتی تحقیق و توسعه بهره مند شوند. بنابراین، شرکت 
ها می توانند از طریق هزینه های تحقیق و توسعه در فعالیت های اجتناب مالیاتی مشارکت کنند. شرکت های متنوع 
دارای مقادیر مقیاس اقتصادی بیشترو هزینه های تحقیق و توسعه کمتری نسبت به شرکت های مستقل هستند. این 
ویژگی ها اجازه می دهد که پیش بینی شود که شرکت های متنوع، دارای مقادیر پایینتری از اجتناب مالیاتی نسبت 

به شرکت های مستقل هستند. 
با در نظر گرفتن مطالب فوق، باید انتظارات مالیاتی در شرکت های متنوع را با ویژگی های ذکر شده در باال توضیح 
داد. با این حال، تعهد مالیاتی می تواند به عنوان یک نتیجه از تصمیم گیری های سرمایه گذاری و تامین مالی باشد. 
مالیات، به طور بالقوه بر راهبردهای مالی و عملیاتی شرکت و تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. اما اینکه »آیا 
تأثیرات مالیاتی دارای اولویت های مهمی هستند یا خیر« هنوز یک سوال بی پاسخ است )هانلون و هیتزمن، 2010(. 
اثرات مالیاتی با تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و عملیاتی که در یک شرکت صورت می گیرد، رخ می دهد. 
هنگامی که یک شرکت در فعالیت های کاهش ارزش شرکت فعالیت می کند، یک نتیجه ناخواسته ممکن است کاهش 
اقدامات اجتناب مالیاتی در این شرکت باشد. همچنین، گراهام  و همکاران )2002( دریافتند که به دست آوردن 
دارایی های کم ارزش بر کم ارزیابی شرکت های متنوع تاثیر می گذارد. با تنوع سازی، مدیران می توانند از مزایای 
خصوصی مانند وضعیت اجتماعی باالتر و امپراتوری سازی برخوردار شوند. در نتیجه، سطوح پایین اجتناب مالیاتی 
در شرکت های متنوع می تواند نتیجه غیر مستقیم تصمیم گیری های سرمایه گذاری ناکارآمد باشد. به طور خالصه، 

فرضیه دوم را به صورت زیر مطرح می شود:
فرضیه دوم: بین تنوع جغرافیایی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه معني داري وجود دارد.

مدل مفهومی زیر جهت به تصویر کشیدن رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه دراین تحقیق ارائه شده است:
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این تحقیق توصیفی است چراکه شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف شرایط حاکم بر پدیده های 
انواع  از  یکی  است.  تصمیم گیری  فرآیند  به  کمک  و  پدیده ها  بین  روابط  شناخت  برای  صرفاً  و  است  بررسی  مورد 
حاضرازنوع  پژوهش  می پردازد.  متغیرها  بین  همبستگی  بررسی  به  که  است  همبستگی  تحقیق  توصیفی  تحقیقات 
پژوهش هاي کاربردي است زیرا کاوشی به منظور کسب دانش علمی جدید می باشد واز نظرماهیت وروش ازنوع 
توصیفی همبستگی است زیرا به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود مي پردازد و وضعیت کنوني موضوع مورد 
بحث را مورد مطالعه قرار مي دهد و چون به بررسي روابط دو متغیر مي پردازد و براي محاسبه میزان ارتباط بین  این 

دو متغیر از ضرایب مختلف همبستگي استفاده می شود.

مدل آزمون فرضیه های تحقیق:
مدل فرضیه اول:

آزمون فرضیه اول: در مدل شماره 1 جهت آزمون فرضیه اول تحقیق اگر ضریب β1 در متغیر )M( در سطح 
خطای پنج درصد معنی دار باشد فرضیه اول تحقیق مورد پذیرش قرار می گیرد.

مدل فرضیه دوم:

آزمون فرضیه دوم : در مدل شماره 2 جهت آزمون فرضیه دوم تحقیق اگر ضریب β1 در متغیر )D( در سطح 
خطای پنج درصد معنی دار باشد فرضیه دوم تحقیق مورد پذیرش قرار می گیرد. در مدل های فوق داریم:

نحوه محاسبه و گردآوري داده ها در مدل:
متغیر وابسته:

Tax Avoidance:  اجتناب از پرداخت مالیات است که از باقي مانده مدل رگسیوني زیر محاسبه مي گردد)پارک 
و همکاران،2015(. این متغیر در مدل های تحقیق داراي نقش وابسته است:

ΒTDit: تفاوت دفتري مالیات؛ تفاوت درآمد مشمول مالیات اظهارنامه اي شرکت i در سال t با درآمد مالیاتي، 
مالیات  تقسیم هزینه  از  نیز  مالیاتي  آید. درآمد  به دست مي    t ابتداي دوره   i دارایي هاي شرکت  بر کل  تقسیم 
تشخیصي قطعي توسط اداره دارایي بر نرخ مالیات )22.5%( به دست مي آید. ASSET: ارزش دفتري کل دارایي ها 

شرکت i در سال t-1 ؛ TA: معرف کل اقالم تعهدي میباشد.
متغیرهای مستقل:

تنوع تجاری :  برای بررسی متنوع سازی تجاری دو شاخص زیر بهره گرفته می شود:
M: تعداد واحدهای فرعی یا وابسته شرکت اصلی که نشان دهنده تنوع و وسعت فعالیت شرکت اصلی می باشد.

D: در مورد متنوع سازی جغرافیایی نسبت های مختلفی پیرامون اندازه گیری فعالیت های تجاری جغرافیایی 
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مورد استفاده قرار گرفته و در کشورهای مختلف و در شرایط گوناگون هم مدل های متنوعی ارائه شده است. براساس 
به کل فروش  از نسبت فروش صادراتی  برای محاسبه متنوع سازی جغرافیایی  آپوستو  در سال )2010(  پژوهش 

استفاده می شود.
متغیرهاي کنترلي: 

.t در سال i عبارت از درصد سهام سرمایه گذاران نهادی شرکت :IO
IOC: عبارت از تمرکز مالکیت شرکت i در سال t که از  شاخص هرفیندال- هیرشمن اندازه گیری می شود

 

در این شاخص  منظور از سهم درصد سهام تحت تملک سهامدار i در شرکت  j می باشد. در این پژوهش درصد 
مالکیت بزرگتر و مساوی پنج درصد در محاسبه شاخص در نظر گرفته شده است. هر چقدر این شاخص بیشتر باشد 
بیانگر تمرکز بیشتر و حضور تعداد اندکی سهامدار عمده در ساختار مالکیت شرکت است )ستایش و ابراهیمی،1393(.

.t در سال i لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایي های شرکت :LnAT
.t در سال i عبارت است نسبت سود قبل از بهره ومالیات به فروش شرکت :EBIT

CAPX )مخارج سرمایه ای(: مخارج سرمایه ای شرکت i در سال t که مخارج سرمایه ای برابر است با وجوه 
پرداختی بابت جهت خرید دارایی های ثابت مشهود )از محل فعالیت های سرمایه گذاری صورت جریان وجوه نقد( 
شرکت i در سال t به عالوه هزینه تحقیق و توسعه )از محل هزینه ها در پیوست صورت های مالی( تقسیم بر ارزش 

دفتری کل دارایی ها )از محل ترازنامه(.
LEV )اهرم مالی(: نسبت ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری کل دارایی ها

t در سال i نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش شرکت :RD
LnMB: لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت i در سال t که جهت محاسبه ارزش بازار شرکت از حاصلضرب قیمت 

هر سهام در پایان سال و تعداد سهام در دست سهامداران بهره گرفته می شود.
NOL: یک متغیر مجازی است جهت کنترل زیانده بودن شرکت ها بدین صورت که اگر شرکت i در سال t زیانده 

باشد مقدار آن یک ودر غیر این صورت مقدار آن صفر در نظر گرفته می شود.
.t در سال i نسبت تغییرات سود و زیان به مبلغ فروش شرکت :NOL∆

∆ FORIN:  تغییرات فروش نسبت سال قبل. 
.t  در سال i نسبت سود قبل از بهره و مالیات به ارزش دفتری کل دارایی های شرکت :EQINC

Industry : صنعت یک متغیر مجازي جهت کنترل صنایع انتخابي از بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در 
خصوص همگن نمودن صنایع انتخابي از بورس اوراق بهادار تهران به جهت محاسبه دقیق تر و قابل اتکا تر ضرایب، 
گروه هاي صنعت موجود در بورس بر اساس تحقیق رهنماي رودپشتي و همکاران )1390( در هفت زیرگروه زیر قرار 

داده شدند:

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه شرکت هاي تولیدی پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران مي باشند. 
شرکت های تولیدی مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران که دارای شرایط ذیل باشند به عنوان نمونه آماری در 

این تحقیق شناخته می شوند: 
طي سال هاي مورد مطالعه ي پژوهش، نماد معامالتي آن ها از تابلوي بورس خارج نشده باشد   .1
اطالعات مالي موردنیاز، به  خصوص یادداشت هاي همراه صورت هاي مالي در دسترس باشد.   .2

جزء شرکت هاي مالي، سرمایه گذاري ، بانک ها، بیمه، صندوق ها و غیر تولیدی نباشد.   .3
طی4 دوره پژوهش وارد بورس نشده باشند.  .4
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در نمونه گیري انجام شده مالک سال پایه 1387 مي باشد. تعداد کل شرکت ها 516 شرکت، فاقد اطالعات 
مورد،   است 99  نبوده  ها موجود  آن  قبل  اطالعات چند سال  یا  است  اخراج شده  بورس  از  قبل  که در سال هاي 
واسطه گری مالی )بانک ها موسسات اعتباری- بیمه- شرکت ها و صندوق سرمایه گذاری( 108 مورد، شرکت هایي 
غیرتولیدي که در صنایع انتخابي قرار نمي گرفتند 82 مورد، شرکت هایي که در یکي از سال هاي مورد مطالعه 

اطالعات نداشته اند 48 شرکت، در نهایت نمونه مورد مطالعه 183 شرکت انتخاب شد. 
5- یافته هاي تحقیق

1-5.آمار توصیفي
آمار توصیفي متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق در جدول )1( ارائه گردیده است.

جدول 4-1 آمار توصیفي متغیرهاي مورد مطالعه

جدول 4-4 نتیجه آزمون F لیمر انجام شده براي انتخاب مدل داده هاي تلفیقي یا پانل دیتا

کشیدگيچولگيانحرافبیشترینکمترینمیانگینمقیاسنامنماد
TAXAVOID0/059-0/022-3/5172/7660/989-0/0008-باقي مانده مدلاجتناب ازپرداخت مالیات

M2/1050695/0675/96854/611نسبتواحدهای فرعی
D0/12306/0370/2658/921170/383عددتنوع جغرافیایی
IO1/272-36/294098/9833/1960/482درصدسرمایه گذاران نهادی

IOC1/5251/927-69/209099/423/684نسبتتمرکز مالکیت
LnAT13/96710/10319/1491/4380/7371/117لگاریتمارزش دفتری دارایی ها
EBIT4/44713/5540/52811/646302/014-0/195نسبتسودآوری
CAPX0/0350/0000/4120/0402/63711/921نسبتمخارج سرمایه ای
LEV0/6170/0123/0600/2872/44914/103نسبتاهرم مالي
RD0/000200/0200/0019/669113/913نسبتهزینه تحقیق وتوسعه

LnMB13/6469/82118/8621/5710/5580/5589لگاریتمارزش بازار شرکت
NOL0/124010/3302/2793/200مجازيزیانده  شرکت

Δ NOL22/157618/018-17/6851/8970/582-0/019-نسبتتغییرات سود یا زیان
FORIN ∆0/93126/9210/93919/440497/564-0/219نسبتتغییرات فروش
EQINC0/2254/153-1/1570/7460/165-0/132نسبتبازده دارایی ها

نتیجهاحتمالآمارهفرضیه صفر)H0(مدل

رد فرضیه صفر5/6410/000ارجحیت مدل داده هاي تلفیقي1

رد فرضیه صفر5/9010/000ارجحیت مدل داده هاي تلفیقي2

منبع: محاسبات محقق
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با توجه نتایج جدول 4-4 از آزمون لیمر مي توان دریافت با توجه به مقادیر آماره به دست آمده از آزمون F لیمر 
در مدل هاي مورد بررسي و مقادیر احتمال حاصل از آزمون که کمتر از 0/05 شده است، فرضیه صفر آزمون یعني 

ارجحیت مدل داده هاي تلفیقي رد شده و روش داده هاي تابلویي )پنل دیتا( پذیرفته مي شود.

انتخاب مدل های بهینه
آزمون تصریح هاسمن  که در سال 1978 توسط هاسمن ارائه شد، بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطاي 
رگرسیون برآورد شده و متغیرهاي مستقل شکل گرفته است. اگر چنین ارتباطي وجود داشته باشد، مدل آثار تصادفي 
و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مدل آثار ثابت کاربرد خواهد داشت. فرضیه آماري این آزمون به صورت زیر است:

آماره این آزمون داراي توزیع کاي دو با درجه آزادي k-1 خواهد بود )k-1برابر با ضرایب Xها است(. اگر مقدار 
آماره کاي دو محاسبه شده از مقدار بحراني کاي دو جدول بیشتر باشد و یا به عبارتيp - مقدار این آزمون کم تر از 
آلفا تعیین شده ) 5 درصد( باشد، در این صورت فرضیه  رد مي شود. یعني مدل آثار ثابت بر مدل آثار تصادفي برتري 
دارد. نتایج حاصل از آزمون هاسمن در جدول )4-5( نمایش داده شده است. این جدول به طور خالصه حاوي اطالعات 

مدل ها جهت آزمون فرضیه هاي تحقیق مي باشد. 

با توجه نتایج جدول 4-5 حاصل از آزمون هاسمن قبل از آزمون مدل ها مي توان دریافت که با توجه به  مقدار 
آماره به دست آمده از آزمون و مقدار احتمال حاصل از آزمون که در مدل هاي تحقیق  کمتر از 0/05 است فرضیه 
صفر آزمون تایید نشده یعني ارجحیت مدل آثار تصادفي مورد قبول واقع نمي شود و به عبارتي روش مدل آثار ثابت 

در سال- شرکت هاي مورد بررسي در مدل هاي مورد بررسي پذیرفته مي شود.

بررسي فرضیه نرمال بودن توزیع خطاها
یکي از مفروضات مدل رگرسیون خطي، فرضیه نرمال بودن توزیع خطاها است. بدیهي است که در صورت عدم 
برقراري این پیش فرض نمي توان از رگرسیون کالسیک استفاده کرد. به منظور آزمون نرمال بودن جمله خطا از آزمون 
جارکو- برا  طراحي شده توسط جارکو و برا  )1981( استفاده مي شود. اگر احتمال آماره بیشتر از 5 درصد باشد، 

فرضیه H0 مبني بر نرمال بودن توزیع خطاها پذیرفته مي شود. 
همان گونه که به طور خالصه در جدول 4-6 مالحظه مي کنید با توجه به مقدار آماره آزمون جارکو- برا  و مقدار 
احتمال آماره که در تمامي مدل ها کمتر از 0/05 گردیده  لذا در سطح خطاي 0/05 توزیع جمالت باقي مانده در 

مدل ها نرمال نمي باشد و جهت تخمین مدل مناسب بایستي از روش هاي تعمیم یافته بهره گرفت.

نتیجهاحتمالآمارهفرضیه صفر)H0(مدل

رد فرضیه  صفر121/6300/000استفاده از روش آثار تصادفي1

رد فرضیه صفر106/4200/000استفاده از روش آثار تصادفي2

منبع: محاسبات محقق

جدول 4-5 آزمون هاسمن انجام شده براي تعیین مدل آثار تصادفي در مقابل مدل آثار ثابت
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بررسي فرضیه عدم وجود خودهمبستگي سریالی خطاها
 - p فرضیه صفر آزمون بروش- گادفري بیان میکند که مشکل خود همبستگي سریالي وجود ندارد با توجه به
مقدار آزمون اگر از پنج درصد بیشتر شود فرضیه صفر را میپذیریم و در نتیجه رگرسیون مشکل خود همبستگي 

سریالي ندارد.

با توجه به نتایج حاصل از آزمون بروش - گادفري در سطح خطاي پنج درصد فرضیه صفر این آزمون رد شده و 
در نتیجه در رگرسیون مشکل خود همبستگي سریالي بین خطاها در مدل هاي تحقیق وجود دارد و استقالل خطاها 

مورد تایید نمي باشد و بایستي جهت تخمین مدل مناسب بایستي از روش هاي تعمیم یافته بهره گرفت.

بررسي فرضیه همساني واریانس خطاها
فرضیه صفر آزمون بروش- پاگان بیان میکند که مشکل ناهمساني واریانس وجود ندارد با توجه به p - مقدار 
آزمون اگر از پنج درصد بیشتر شود فرضیه صفر را میپذیریم و در نتیجه رگرسیون مشکل ناهمساني واریانس وجود 

ندارد.

با توجه به نتایج حاصل از آزمون بروش - پاگان در سطح خطاي پنج درصد فرضیه صفر این آزمون رد شده و در 
نتیجه در رگرسیون ها مشکل ناهمساني واریانس وجود دارد و بایستي جهت تخمین مدل مناسب بایستي از روش 

هاي تعمیم یافته بهره گرفت.

نتیجهاحتمالآمارهفرضیه صفر)H0(مدل

رد فرضیه صفر262/9500/000نرمال بودن توزیع خطاها1

رد فرضیه صفر263/7200/000نرمال بودن توزیع خطاها2

منبع: محاسبات محقق

جدول 4-6 آزمون جارکو-برا انجام شده براي تعیین نرمال بودن باقي مانده مدل ها

نتیجهاحتمالآمارهفرضیه صفر)H0(مدل

رد فرضیه صفر138/5300/000عدم وجود خود همبستگي بین خطا1

رد فرضیه صفر137/4900/000عدم وجود خود همبستگي بین خطا2

منبع: محاسبات محقق

جدول 4-7: نتایج آزمون  بروش - گادفري به منظور تشخیص خودهمبستگي سریالي بین خطا

جدول 4-8: نتایج آزمون  بروش - پاگان به منظور تشخیص همساني واریانس بین خطا

نتیجهاحتمالآمارهفرضیه صفر)H0(مدل

رد فرضیه صفر479/6400/000همساني واریانس بین خطا1

رد فرضیه صفر525/4500/000همساني واریانس بین خطا2
منبع: محاسبات محقق
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آزمون فرضیه های تحقیق
به منظور آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل رگرسیوني )3-1( استفاده مي شود. پس از تایید مدل آثار ثابت با 
توجه به آزمون هاي انجام شده، مدل رگرسیوني مورد نظر برآورد مي شود. جدول شماره 4-9 برآورد رگرسیون مدل 

فوق را ارائه نموده است. 

Tax Avoidance it = β0 + β1 M it  + β2 IO it + β3 IOC it + β4 LnATit  + β5 EBIT it + 
β6 CAPX it  + β7 LEV it + β8 RDit + β9 LnMBit  + β10 NOL it  + β11 ∆NOL it + β12 ∆ 

FORIN it + β13 EQINC it  + β14 Industry + ɛ it

p- مقدارآماره tانحراف معیارضریبنام متغیر

C5/2413/84813/6200/000

M1/4696/1532/3880/016

IO-2/2208/896-2/4950/012

IOC-9/6161/022-0/9410/346

LnAT-3/1394/259-7/3690/000

EBIT-6/2124/025-1/5430/122

CAPX1/9545/1003/8320/000

LEV-1/6571/003-1/6520/098

RD-1/6631/664-0/9990/317

LnMB-9/61633/227-2/9800/002

NOL-3/0296/894-4/3930/000

Δ NOL-4/7453/018-1/5720/115

FORIN ∆4/8991/8130/2700/787

EQINC2/5171/96612/8010/000

IND23/7891/6152/3460/018

IND37/7041/5265/0500/000

IND41/3251/2831/0330/301

IND54/9411/4643/3750/000

IND61/6961/4751/1500/250

IND75/5911/5773/5440/000
منبع: محاسبات محقق 

جدول 4-9 نتایج برآورد ضرایب مدل رگرسیوني شماره 3-1 با استفاده از روش پانل آثار ثابت تعمیم یافته
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فرضیه اول تحقیق بیان مي کند: » فرضیه اول: بین تنوع در واحدهای فرعی و اجتناب از پرداخت مالیات 
رابطه معني داري وجود دارد.« بیان آماري این فرضیه به شکل زیر است:

H0 .بین تنوع در واحدهای فرعی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه معني داري وجود دارد
H1 .بین تنوع در واحدهای فرعی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه معني داري وجود ندارد

پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون هاي انجام شده، مدل )3-1( رگرسیوني مورد نظر برآورد شد. جدول 
شماره 4-9 برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. نتایج نشان داد بین تنوع در واحدهای فرعی با ضریب 
)1/469( و اجتناب از پرداخت مالیات ارتباط معناداري )p= 0/016( وجود دارد. بنابراین با اطمینان 95 درصد فرضیه 

صفر مورد پذیرش واقع شده است و مي توان ادعا نمود فرضیه اول تحقیق مورد پذیرش واقع مي گردد. 

آزمون فرضیه دوم تحقیق
به منظور آزمون فرضیه دوم تحقیق از مدل رگرسیوني )3-2( استفاده مي شود. پس از تایید مدل آثار ثابت با 
توجه به آزمون هاي انجام شده، مدل رگرسیوني مورد نظر برآورد مي شود. جدول شماره 4-10 برآورد رگرسیون مدل 

فوق را ارائه نموده است. 

ax Avoidance it = β0 + β1 D it  + β2 IO it + β3 IOC it + β4 LnATit  + β5 EBIT it + 
β6 CAPX it  + β7 LEV it + β8 RDit + β9 LnMBit  + β10 NOL it  + β11 ∆NOL it + β12 ∆ 

FORIN it + β13 EQINC it  + β14 Industry + ɛ it

p- مقدارآماره tانحراف معیارضریبنام متغیر

C5/0853/84013/2400/000

D1/1328/2881/3660/172

IO-2/0868/942-2/3330/019

IOC-1/1511/0231-/1250/260

LnAT-2/9794/242-7/0220/000

EBIT-5/4664/013-1/3620/173

CAPX1/9105/0973/7470/000

LEV-1/6021/006-1/5930/111

RD-1/7441/665-1/0480/294

LnMB-9/9223/232-3/0700/002

NOL-3/1036/885-4/5070/000

Δ NOL-4/8743/015-1/6170/105

FORIN ∆5/4621/8110/3020/762

EQINC2/5041/96512/7410/000

IND14/0341/6472/4500/014

جدول 4-10 نتایج برآورد ضرایب مدل رگرسیوني شماره 3-2 با استفاده از روش پانل آثار ثابت تعمیم یافته
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پس از تایید مدل آثار ثابت با توجه به آزمون هاي انجام شده، مدل )3-2( رگرسیوني مورد نظر برآورد شد. جدول 
شماره 4-10 برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است. همان گونه که در فصل سوم تشریح شد.فرضیه دوم  
تحقیق بیان مي کند: » فرضیه دوم: بین تنوع جغرافیایی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه معني داري وجود دارد.«

بیان آماري این فرضیه به شکل زیر است:
  H0 .بین تنوع جغرافیایی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه معني داري وجود دارد 
H1 .بین تنوع جغرافیایی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه معني داري وجود ندارد

 )p=0/172( و اجتناب از پرداخت مالیات ارتباط معناداري )نتایج نشان داد بین تنوع جغرافیایی با ضریب )1/132
وجود ندارد. بنابراین با اطمینان 95 درصد فرضیه صفر مورد پذیرش واقع نشده است و مي توان ادعا نمود فرضیه دوم 

تحقیق مورد پذیرش واقع نمي گردد.

6. نتیجه گیري و پیشنهادها
فرضیه اول تحقیق بیان مي کند: » بین تنوع در واحدهای فرعی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه معني داري 
وجود دارد«. نتایج نشان داد بین تنوع در واحدهای فرعی و اجتناب از پرداخت مالیات ارتباط معناداري وجود دارد. 
اول تحقیق  نمود فرضیه  ادعا  واقع شده است و مي توان  اطمینان 95 درصد فرضیه صفر مورد پذیرش  با  بنابراین 
مورد پذیرش واقع مي گردد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش زنگ )2017( همخواني نداشت. فرضیه دوم  
تحقیق بیان مي کند: » بین تنوع جغرافیایی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه معني داري وجود دارد.« نتایج نشان 
داد بین تنوع جغرافیایی و اجتناب از پرداخت مالیات ارتباط معناداري وجود ندارد. بنابراین با اطمینان 95 درصد 
فرضیه صفر مورد پذیرش واقع نشده است و مي توان ادعا نمود فرضیه دوم تحقیق مورد پذیرش واقع نمي گردد. نتایج 
حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش زنگ )2016( همخواني نداشت. اگر چه ادبیات زیادی در مورد تنوع شرکتی 
اند. این  از مالیات را بررسی نکرده  و اجتناب مالیاتی وجود دارد، ولیکن محققان تأثیر تنوع شرکتی در جلوگیری 
پژوهش به این مهم بر اساس شواهد مستند شده از بازار سرمایه ایران پرداخت. فرضیه اول تحقیق نشان داد: » بین 
تنوع در واحدهای فرعی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه معني داري وجود دارد«. مطابق با این دیدگاه، مکگایر و 
همکاران )2014( نشان می دهند که شرکت های با سهمیه دو گانه، با توجه به اختالفات سازمانی ذاتی در ساختار 
مالکیت دوگانه، نسبت به شرکت های واحد، کمتر به اجتناب از مالیات روی می آورند. از سوی دیگر، نسبت به شرکت 
های مستقل، شرکت های متنوع دارای مالکیت مدیران اجرایی پایین تری هستند و مدیران آن ها حساسیت پایین 
تری برای پرداخت به ازای عملکرد دارند )هاچل و همکاران، 2012(. کنترل های ضعیف داخلی می تواند منجر به 
افزایش میزان اجتناب مالیاتی در شرکت های متنوع شود. بنابراین، نظارت خارجی و کنترل های داخلی نشان می 
دهند که در مقایسه با شرکت های مستقل، شرکت های متنوع - با فرض ثابت بودن تمام شرایط- بیشتر در فعالیت 
های اجتناب از مالیات دخیل می شوند. با این حال، تعهد مالیاتی می تواند به عنوان یک نتیجه از تصمیم گیری های 
سرمایه گذاری و تامین مالی باشد. مالیات، به طور بالقوه بر راهبردهای مالی و عملیاتی شرکت و تصمیمات سرمایه 
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IND51/6901/5091/1200/262
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منبع: محاسبات محقق 
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گذاری تاثیر می گذارد. سطوح باالتر اجتناب مالیاتی در شرکت های متنوع می تواند نتیجه غیرمستقیم تصمیم 
گیری های سرمایه گذاری ناکارآمد باشد.

با توجه به نتایج حاصل از فرضیه ها پیشنهاد می شود:

از آنجائي که اعمال سیاست هاي اجتناب از پرداخت  مالیات در محاسبه مالیات مي تواند به نتایج گمراه   -1
کننده منجر گردد، لذا آشنایي با نحوه ي عمل مدیران در این زمینه مي تواند به دولت، تدوین کنندگان استاندارد 
و مقامات مالیاتي در جهت شفاف سازي اطالعات مالیاتي و بهینه ساختن موارد مرتبط با مالیات شرکت ها و کسب 

حقوق دولت کمک کند.
دولت و قانونگذاران با شناخت دالیل و ابزار سیاست هاي اجتناب از پرداخت  مالیات؛ در تالش براي وضوح   -2
و  آگاهي  باالبردن سطح  و همچنین  مالیات  درآمد مشمول  محاسبه  نحوه  مالیاتي،  مقررات  و  قوانین  بیشتر  هرچه 

فرهنگ مدیران در پرداخت مالیات، گامي موثر در جهت کاهش این رویداد فراهم آورند.
پیشنهاد  به مکانیزه کردن و سراسري شدن سیستم مالیاتي کشور: تا به واسطه یکپارچگي این سیستم   -3
توسط مراجع ذیصالح سازمان امور مالیاتي کشور از اعمال سیاست هاي متهورانه و دستکاري سود مشمول مالیات 

شرکت ها توسط هیات مدیره هاي شرکت ها جلوگیري به عمل آید و نظارت کامل صورت گیرید.
این تحقیق در مسیر انجام با محدودیت های زیر مواجه بوده است:

در این تحقیق جهت سنجش اجتناب از پرداخت مالیات از روش پارک و همکاران،)2015( بهره گرفته شد.   .1
به کارگیری سایر روش های اندازه گیری اجتناب از پرداخت مالیات در ادبیات نظری ممکن است بر دقت محاسبه 
این متغیر افزوده و نتایج را تحت تاثیر قرار دهد از اینرو به استفاده  کنندگان از این تکنیک توصیه می شود جانب 

احتیاط را مد نظر قرار دهند.
در این تحقیق جامعه هدف شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده و نتایج قابل تعمیم با سایر شرکت   .2
های فعال در صنایع کوچک و متوسط در شهرک های صنعتی و غیره نمی باشد. همچنین به استفاده کنندگان از 
نتایج این تحقیق در تعمیم آن به بازه های زمانی غیر از بازه مورد مطالعه در این تحقیق توصیه می شود جانب احتیاط 

را مد نظر قرار دهند.
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چکیده
هدف پژوهش ارایه دالیل مثبت جهت ایجاد خزانه متمرکز اسالمی از محل مالیات های شرعی، خمس و زکات 
جهت تقویت بنیه مالی اقتصاد کشور و مبارزه استراتژیک با فقر نزد وزارت اموراقتصادی و دارائی است. روش تحقیق 
توصیفی- تحلیلی و اطالعات به دست آمده کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش اثرات تشکیل چنین خزانه ای 
برای مبارزه با فقر و افزایش توان اقتصادی کشور تحلیل می گردد. با وجود فعالیت شدید دولت در مبارزه با فقر و 
تخصیص منابع مختلف و ردیف بودجه های گوناگون در برنامه های توسعه، همچنین تخصیص زکات و دیگر کمک های 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و مصرف خمس توسط مراجع در این مبارزه، کماکان شاهد فقر و شّدت گرفتن آن 
هستیم. طبق یافته های پژوهش رقم تخمینی مجموع وجوهات بالقوه خمس با وجوهات بالفعل زکات 14 درصد کمتر 
از کل درآمد عمومی کشور در سال 1392 و عملکردهای متولیان مبارزه  با فقر موفق نبوده و نرخ فقر از سال 1384 
تا 1392 در حال افزایش بوده و رقم آن به 30  درصد رسیده است.  با استناد به مطالعات و نظرات آیات عظام چنین 
برمی آید که منع شرعی در سپردن خمس و زکات به حکومت اسالمی جهت تقویت توان اقتصادی و  فقرزدایی وجود 

ندارد.

واژه هاي کلیدي: زکات، خمس، فقر، خزانه اسالمی، نرخ رشد اقتصادی 
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1- مقدمه
برای جامعه ایران و مردم و دولت مردانش در کنار مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اولویت بسیار با اقتصاد 
است. اقتصاد ایران از مهمترین دغدغه های کشور؛ مسئولین، پژوهشگران، مقامات و مراجع عظام دینی بشمار می آید؛ 
تاکید مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای  در نامگذاری متعدد سال های شمسی مزین به اقتصاد و سخنرانی ها 
و جهت دهی های متعدد ایشان نشان از اهمیت موضوع دارد. اعداد و ارقام استخراج شده اداره بررسی های اقتصادی 
بانک مرکزی مشکالت و چالش های اقتصاد کشور را به وضوح مشخص می نماید: نرخ تورم مهر ماه 1392 به 40/4 
درصد و نرخ تورم سال 1393 به عدد 34/7 درصد رسید، نرخ لرزان رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 3 درصدی در 
سال 1393 می باشد. )این رشد در سال های 1392 و 1391 عدد منفی 1/9 بوده است(. با وجود افزایش 29 درصدی 
وصول مالیات های مستقیم در سال 1393 به مبلغ 359199 میلیارد ریال و افزایش 62 درصدی مالیات غیر مستقیم 
در سال 1393 به مبلغ 350451/9 میلیارد ریال، بدهی دولت در سال 1393 به میزان 20772147/1 رسید و حجم 
نقدینگی در این سال با 23/4 افزایش به رقم 7823/8 هزار میلیارد ریال رسید و رقم عملکرد درآمدها و پرداخت های 
هزینه ای عملیاتی دولت 460/4 هزار میلیارد ریال کسری بودجه داشته است. در سال 1392 نرخ بیکاری 10/4 و در 

سال 1393 به رقم 10/6 رسید) بانک مرکزی، 1393: 8و 9(. 
از طرف دیگر حتی با گذشت سه دهه از تشکیل جمهوری اسالمی در ایران و علی رغم تالش دولت مردان و فشار 
حوزه های دینی بر بانکهای و نظام اقتصادی کشور هنوز بانکداری بدون ربا در کشور اجرایی نشده است. و علی رغم 
توصیه های دینی و تاکید بر فرایض دینی نظیر پرداخت خمس و زکات در بین آحاد جامعه، شاهد ریشه کن شدن 
فقر در جامعه و بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی و پر شدن فاصله های طبقاتی نشده ایم و نرخ فوق در سال 1392 

به مرز 30 درصد رسیده است. )راغفر، باباپور و یزدان پناه، 1394: 79-59(. 
بنابراین سیاست های اقتصادی و مبارزه با فقر نیازمند بازبینی جدی است، که این پژوهش این سیاست ها را تشریح 

کرده  و برای آن ها راهکار ارایه می دهد.
زکات و خمس دو ابزار بسیار مهم دولت برای رفع فقر هستند، دو ابزاری که از منابع مختلفی جمع آوری می 
شوند و دارای مصارف مشخصی هستند. با توجه به فلسفه وضع زکات در اسالم می توان گفت که زکات و خمس عمدتاً 
برای رفع فقر وضع شده اند )شیخ صدوق،1413 ق، ج 2، ص 308(؛ اما این بدان معنا نیست که استفاده از زکات 
محصور در رفع فقر باشد. از مجموع روایات و آیات قرآن کریم و نیز از نظر حضرت امام خمینی ره( این گونه برداشت 
می شود که زکات و خمس صرفاً برای رفع فقر و کمک به زندگی فقرا نیست هرچند هدف اصلی آن رفع فقر است. 
این دو درآمد می توانند برای رفع فقر و بر اساس صالحدید حاکم اسالمی نیز مورد استفاده قرار گیرد و در اموری 
مانند پروژه های عمرانی دولت، سیاستگذاری های فرهنگی کشور، امور اقتصادی و سایر موارد مشابه مورد استفاده قرار 

گیرند )شعبانی و کاشیان، 1393: 46(
منابع مالی شرعی خمس و زکات برای تقویت مالی اقتصاد ایران و رفع فقر در سطح جامعه قابل توجه است؛ و 
الزمه ریشه کن کردن فقر تمرکزگرای و جامع گرایی در ستادن و توزیع کمک های مالی هست. در ادامه تاکیدات 
فراوانی دیگری از واگذاری جمع-آوری خمس به دولت و حکومت اسالمی خواهیم آورد. متاسفانه با وجود تاکیدات 
بسیاری از علما و نیاز حکومت اسالمی به منابع مالی جمع آوری خمس به صورت غیر شفاف، غیر کاربردی ادامه دارد. 
در قرن حاظر پویاترین و زنده ترین منابع فقهی به نظریه مصرف حقوق امام در بیت المال حکومت اسالمی روی 
آورده اند. ) یوسفی، 1393: 360(. رویکرد مصرف وجوهات شرعی نظیر خمس و زکات در حکومت اسالمی با توجه 
به مکتب های نظریه ای و فکری امام خمینی )ره( و مکتب شهید صدر و حوزه های علمیه قم و نجف وجود دارد؛ 
بر اساس تحقیقات انجام شده مکتب های فقه معاصر شیعه، یعنی حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف به رویکردی 
اسالمی  حکومت  هزینه های  کننده  تامین  را  خمس  مقوله  در  امام  سهم  مصرف  و  کرده اند  پیدا  گرایش  حکومتی 
دانسته اند. بزررگترین این رویکرد حکومتی حضرت امام خمینی )ره( می باشند. شهید صدر نیز از دیگر اندیشمندان 
مکتب شیعی در این خصوص می باشند ) یوسفی، 1393: 349- 359(. مدتهاست که با تشکیل شورای زکات کار 
جمع آوری زکات توسط کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره(  انجام می شود؛ بنابراین جهت ایجاد چنین خزانه ای 

مشکل شرعی وجود ندارد. 
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با تاسیس خزانه اسالمی راه برای تشکیل بانکهای اسالمی که تحت قوانین اسالمی به تولید و تخصیص بودجه 
هموار می شود )ساکیرو، 2018، 3( 

با پیشنهاد ایجاد خزانه اسالمی که طبق یافته های این پژوهش رقم موجودی و درآمد آن  نزدیک به رقم وصولی 
مالیات سالیانه کشور است می توان اهداف زیر را جامع عمل پوشاند. این خزانه  به شکل متمرکز و آی تی  محور نزد 

دولت اسالمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ایجاد گردد:
تقویت اقتصاد و کمک به رشد اقتصادی کشور؛   -1

از بین بردن هزینه های زاید دیوان ساالری جذب و توزیع وجوهات شرعی؛  -2
تمرکز و جمع آوری زکات و خمس از سوی پرداخت کنندگان؛  -3

انتقال وجوه مورد درخواست حاکم اسالمی جهت استفاده در بین مردم مستحق؛  -4
تهیه آمارهای روزانه و ماهانه دریافت و پرداخت خزانه اسالمی؛  -5

تخصیص اعتبارات بانک اسالمی ایران جهت به جریان انداختن قرض الحسنه بدون ربا؛  -6
به  کمک  و  فقر  مستقیم  رفع  اعتبارات  تخصیص  تنظیم  و  تهیه  برای  برنامه وبودجه  سازمان  با  همکاری   -7

مستمندان جامع و حذف دستگاه ها و نهاد های اجرایی موازی؛
از دیکته های  اقتصادی و دینی و رهایی  نو آوری  نوین دیگری در عرصه  باید تجربه  ما  حکومت اسالمی   -8

ناموفق اقتصاد غربی را تجربه می کند؛
بانکداری اسالمی و به تمام معنا بدون ربا خواهد بود که توان  این خزانه محلی برای حمایت و پشتوانه   -9

حمایت از اقتصاد ملی یک حکومت اسالمی دارد؛
10-  این خزانه درکنار آن قشر محروم و بسط و گسترش عدالت اسالمی از هر نوعی را خواهد داشت. مسئولین 
اقتصادی کشور قادر به اجرای برنامه های جامع استراتژیک اقتصادی جهت مصرف این وجوهات طبق شئونات و شرع 

به منظور مقابله با فقر و افزایش رفاه اجتماعی آحاد مسلمین و جامعه را خواهند داشت؛
11-  با توجه به اصل بدهکاران و بستانکاران و ماهیت ذاتی خزانه، برآوردهای دقیقی از میزان پتانسیل جذب و 
اخذ وجوهات به صورت علمی بوجود خواهد آمد، از طرف دیگر برآورد دقیق و علمی از مقدار نیاز جامعه به کمک ارایه 
خواهد شد. دولت مردان به راحتی نسبت به اجرایی نمودن برنامه های راهبردی و استراتژیک خود جهت وصول و توزیع 

درآمد این خزانه در بین جامعه و دهک های نیازمند و فقیر جامعه بعمل خواهندآورد؛
12-  افزایش شفافیت مالی در جمع آوری و پرداخت وجوهات شرعی؛ 

13-  افزایش مشارکت و اعتماد سازی مردم با ایجاد شفافیت مالی.
چنین پژوهشی برای اولین بار در کشور انجام می گیرد، و آخرین محاسبه استخراج آمار بلقوه خمس و زکات 
نیز مربوط به سال 1392 می باشد. در ادامه ضمن تعریف خزانه، خمس، زکات و فقر به بررسی شرعی امکان ایجاد 
چنین خزانه ای پرداخته می شود. در بخش دیگری از پژوهش به بررسی ظرفیت وجودی و تاثیر آن بر اقتصاد و رفع 

فقر می-پردازد.  

2- ادبیات و پیشینه پژوهش و چارچوب نظری
2-1- مفهوم خزانه

تعبیر خزانه به شکل امروزی در ایران بعد از سال های انقالب مشروطه مطرح شد. پس از تشکیل مجلس و وضع 
قوانین برای امور مختلف کشور، قانونی هم به نام تشکیالت وزارت مالیه کل مملکت در سال 1286 هجری شمسی 
تصویب و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و در ماده )13( قانون 
تشکیل وزارت مالیه کل مملکت، اصول و وظایف خزانه داری کل تعیین شد. در سال 1289 هجری شمسی، خزانه داری 
کل، گمرک و وصول عایدات به عنوان مهم ترین سازمان های وزارت مالیه مطرح شد. در سال 1290 وزارت مالیه به 9 
اداره، دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصات و مسکوکات خزانه داری کل، محاسبات کل و دیون عمومی و وظایف 
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گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس و مشاوره عالی برای محاکمات 
اداری تقسیم شد. سال 1292 قانونی تحت عنوان »قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران« به تصویب مجلس 
قانون  همین  در  مذکور  وظایف  مناسب  نیز  تشکیالتی  و  نمود  مستقیم  نظارت  مأمور  را  کل  خزانه داری  که  رسید 
پیش بینی شد. در سال 1366 قانون جدید محاسبات عمومی کشور به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. در این 
قانون، وظایف و تکالیف و اختیارات مشخصی در رابطه با پرداخت درخواست وجه ذی حسابان، واگذاری تنخواه گردان 
خزانه، استان و حسابداری، افتتاح حساب های بانکی برای تمرکز وجوه درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار، افتتاح 
حساب برای تمرکز وجوه سپرده، افتتاح حساب های بانکی پرداخت برای وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، تهیه و 
تنظیم حساب های دریافت و پرداخت ماهانه و اختیارات الزم درخصوص برداشت از سایر حساب ها برای رفع نیازهای 
ضروری، برای خزانه تعیین شده است. خزانه امروز محل تمرکز نقدینه دولت، دریافت ها و پرداخت های آن ها است.  
خزانه کشور در بانک مرکزی است و خزانه داری کل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور معاون 

وزیر دارایی است.
اوند تند برگ  )2005:( در مورد ویژگی خزانه ها می نویسد:

در  دولت  مالی  مدیریت  کارایی  و  پاسخگویی  از  اطمینان  راستای  در  اساسی  نقش  خزانه داری  »سیستمهای 
بسیاری از کشورها ایفا  می کنند.تمایل به ایفای نقش مقتدرانه در مدیریت نقدینگی و جریانهای نقدی درآمد، در تمام 
خزانه داری ها وجود دارد. به نظر می رسد که در بیشتر کشورها حساب واحد خزانه )TSA( ابزاری کارا برای سازماندهی 

مدیریت نقدینگی دولت محسوب می  شود.
از  برخی  دارند. در  تمرکز کنترلها  بر  انتظار  از حد  بیش  تأکید  از کشورها  برخی  واقعی، خزانه داری  در شرایط 
کشورها )همانند فرانسه( این امر ناشی از سنتهای سیاسی است. دیگر کشورها )از جمله ایاالت متحد( ممکن است 

تأکیدشان بر خزانه از این جهت باشد که خزانه یک سازوکار عالمت دهی است.
در بسیاری از سیستمهای خزانه داری، گرایش به سنتهای سیاسی و اداری است )مانند نروژ( یا اینکه دلیل آن 

اولویتهای سیاسی و اولویت در هدفهاست )مانند بلغارستان و آفریقای جنوبی(.«
اوند تند برگ )2005( کارآمدی یک خزانه را در عوامل زیر می داند:

برنامه ریزی مالی؛توزیع بودجه در راستای اهداف تعیین شده؛ کنترل تعهدها؛ مدیریت مالی و نقدینگی؛ مدیریت 
سیستم  اجرایی  مالی؛  گزارش  تهیه  درآمد؛  حسابداری  و  حسابرسی  پرداخت؛  پردازش  درآمد؛  مدیریت  ها؛  بدهی 

اطالعاتی؛ و حسابرسی داخلی.
2-2- تعریف خزانه اسالمی

خزانه اسالمی پیشنهادی؛ خزانه ای بر پایه فن آوری اطالعات ایجاد می شود که این پژوهش برای اولین بار در 
خواست تشکیل آن را دارد. با توجه به تجربه وزارت امور اقتصاد و دارایی در تاسیس و بهره برداری خزانه کشور، 
تشکیل خزانه اسالمی در این وزارتخانه کار چندان سختی نخواهد بود. با توجه به راه اندازی سیستم جامع نرم افزاری 
وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور؛ اخذ مکانیزه مالیات اسالمی، خمس و زکات بر بستر آی تی؛ توسط 

این سازمان به حساب اختصاصی این خزانه واریز می گردد.

2-3- خمس  و زکات
2-3-1-خمس

تاری و همکاران  )1393، 140( خمس را از جمله واجبات مشترک مسلمانان بشمار می آورد؛ و طبق آیه 41 
سوره انفال آنرا واجب می داند. در ادامه می نویسند که بین مسلمانان در مورد اینکه خمس متعلق به چه مواردی 
است، اختالف وجود دارد. مرجع عظام تقلید شیعه بر این باورند که خمس در هفت مورد واجب است که عبارتند از: 
1- منفعت و درآمد کسب و کار، 2- معدن، 3- گنج، 4- مال مخلوط به حرام، 5- جواهری که بواسطه غواصی، 

یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید، 6- غنمیت جنگ و 7- زمین که کافر ذمی از مسلمان بخرد. 
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اما برخی اهل سنت اگرچه خمس را بعنوان واجب الهی می پذیرند، اما آن را در موارد معدودی مانند غنایم جنگ، 
معدن و گنج واجب می دانند؛ و هرگز ارواح تجارت را مشمول خمس نمی دانند.  ) تاری و جعفری، 1393: 140(.

2-3- 2- زکات
شعبانی و همکاران  )1395، ص 47( در خصوص وجوب نه گانه و نظرات فقها در خصوص زکات توضیح می دهد 
که؛ زکات در نه چیز واجب است و این نه چیز عبارتست از: گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طال و نقره. 
بزرگانی مانند شیخ صدوق، شیخ مرتضی، شیخ طوسی، محقق حلی، شهیدین و بیشتر علما و فقهای متاّخر و معاصر، 
این قول را اختیار کرده و برخی برآن ادعای اجماع کرده اند. در میان فقهیان شیعه تعداد معدودی، قول مشهور را 
نپذیرفته و وجوب زکات در مواردی بجز اشیای نه گانه قائل شده و یا بنابر احتیاط، ترک آن را در این اشیا جایز ندانسته 
اند )عسکری، 1382، 1(. عده ای نیز انحصار زکات در موارد نه گانه را پذیرفته اند اما تفسیر دیگری از برخی از موارد 

مانند نقدین نموده اند و پول را نیز مصداق نقدین و مشمل زکات دانسته اند )هاشمی شاهرودی، 1389(.
در حال حاضر با تشکیل شورای احیاء زکات در کشور به طور عملی زکات توسط کمیته حضرت امام خمینی 
)ره( اخذ می گردد و توسط این کمیته صرف اقشار ضعیف جامع می گردد. مشکل شرعیه آن از بابت دخالت حکومت 

اسالمی در اخذ آن حل گردیده است.

2-3- 2- رویکرد حکومتی اخذ مالیات شرعی توسط حکومت اسالمی 
یوسفی )1393، 349- 352( این رویکرد حکومتی اخذ مالیات شرعی توسط حکومت اسالمی را به شرح ذیل 

تقسیم بندی می نماید: 
الف- رویکرد مکتب فقهی قم

قبل از نظریه رضایتی برخی فقیهان قائل به تتمیم دیگر اصناف بودند و از جمله این فقیهان فرزند مرحوم حائری 
مؤسس حوزه علمیه قم است  و سپس رویکرد حکومتی طرح شد و پیروانی یافت.

الف-1- تکوین نظریه مصرف حکومتی حقوق امام توسط امام خمینی
اولین فقیهی که نظریه جدید حکومتی در باب حقوق امام را طرح کردند، امام خمینی )ره( بودند. ایشان با بررسی 
این مسئله نشان می دهند که تمام نظریاتی که فقیهان شیعی در مورد حقوق داده اند، بر اساس یک مبنا و پیش فرض 
بوده است و با نقد آن پیش فرض مسیر نوینی را در این مسئله پدید آورده اند و به صورت قاطع می فرمایند: در باب 
این پیش فرض آنچه برای من آشکار می شود، غیر از آن چیزی است که فقیهان شیعه آن را افاده نموده اند. )امام 

خمینی، 1410: 49(.
امام خمینی )ره( در کتاب والیت فقیه تصریح می کند به این که خمس، یک نوع مالیاتی است که در اختیار حکومت 
اسالمی قرار می گیرد، چرا که سهم امام و سادات، یک ثروت کالنی است که بی شک برای سیر کردن شکم سادات فقیر 
و یتیم و درمانده، وضع و تشریع نشده است، ولی از آن جایی که صدقه بر ذّریه رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( تحریم 
شده، مقّرر گردیده است که حکومت اسالمی به جای صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان کمک کند و این، 
تبعیض نیست، بلکه می خواهد سادات از زکات واجب که مخصوص مستمندان غیر سادات است و می تواند در عمران 

و آبادانی بالد اسالمی نقش اساسی داشته باشد، استفاده نکنند.
نقد نظریه  از  امام هزینه های حکومت اسالمی است،  ادعا که مورد مصرف حقوق  این  اثبات  برای  امام خمینی 
رضایت شروع می کنند و می فرمایند: »چگونه می توان به نظر امام دست پیدا کرد و گفت قطع حاصل کردیم که امام 

به این امر راضی است؟ چنین قطعی برای انسان حاصل نمی شود« )امام خمینی، 1410، ج: 489(.
ایشان خمس را حق شخصی امام نمی دانند، بلکه خمس و انفال را حقی برای والی حکومت و صاحب این منصب 

می دانند )امام خمینی، 1410، ج 2: 490، 495(.
مرحوم امام از تحلیل آیه خمس آغاز می کنند و با استاد به روایتی از امام علی )ع( می فرمایند این آیه در جنبه 
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امارت و والیت خلق آمده است )حر عاملی، 1365، ج 12: 341(. پس خمس به ملک شخصی امام مربوط نیست )امام 
خمینی، 1415، ج 2: 491( سپس به تحلیل مفهومی آیه پرداخته اند و معنای »برای خدا بودن« خمس را بررسی 
می کنند و می-فرمایند معنای والیت تصرف خداست نه مالکیت اعتباری یا تکوینی خداوند و چون عبارت »لرسوله 
و لذی القربی« پس از عبارت »للـه« آمده است، به یک معنا خواهد بود. ازاین رو مفهوم آیه در مورد برای رسول و 
امام بودن خمس، این است که ایشان والیت تصرف این اموال را دارند نه اینکه ملک شخصی آن حضرات باشد )امام 
خمینی، 1410: 492(. ایشان بر اساس این تفسیر از منبع تشریع می فرمایند: »بالجمله من تدبر فی مفاد اآلیه و 
الروایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال و الوالی ولی التصرف فیه ... و الظاهر ان االنفال ایضالم تکن 
ملکا لرسول اهلل و االئمه و بیانه یظهر مماتقدم« )امام خمینی، ج 2: 495-496(. خمس جزو بیت المال است و والی 
و حاکم والیت تصرف در آن دارند ... و ظاهراً انفال نیز مانند خمس ملک شخصی امام و پیامبر نیست و بیان آن از 
مطالب قبلی روشن می شود؛ ایشان همان تحلیل را که در مورد آیه خمس انجام داده اند در مورد انفال نیز ارایه کرده اند 

و مفهوم »للـه« بودن را در والیت تصرف می گیرند و همین مفهوم را در مورد پیامبر جاری می دانند.
الف-2- محقق داماد

ایشان یکی از فقیهان اثرگذار در حوزه علمیه قم است که به بررسی مسئله مزبور با نظریه والیت فقیه پرداخته 
است، ایشان در نقد نظریه تصدق می فرمانید: اگر خمس جزو اموال شخصی و حقیقی امام است، نیابت فقیه در آن 

معنا ندارد و اگر جزو اموال متعلق به جایگاه حقوقی امامت باشد، تصدق در آن معنا ندارد. 
وی در پایان بحث خویش می فرماید این مباحث با قطع نظر از نظریه والیت فقیه است، اما با لحاظ ادله والیت 
فقیه و اثبات چنان والیتی برای فقیه، مصارفی چون تتمیم دیگر اصناف صحیح نیست؛ زیرا حق متعلق به امام است 
)به عنوان امامت( و باید حق را به صاحبش رساند و فقیه نایب امام است و با رساندن حق و مال به نایب، آن را به 
صاحبش رسانده ایم و وقتی ما می توانیم به این صورت حق را به صاحبش برسانیم، نمی توانیم در مصارف دیگری 
قرار دهیم )داماد یزدی، 1418: 438(. این نظر وی یکی از نقاط عطف مهمی است که می فرماید، باید میان چگونگی 
مصرف حقوق امام و نظریه والیت فقیه ارتباط برقرار کنیم و اگر نیابت فقیه را می پذیریم، ایصال حق نایب، ایصال به 

مالک و صاحب است.
الف-3- توسعه رویکرد حکومتی به فقه و نظریه امام در مکتب فقهی قم، توسط شاگردان امام خمینی

یکی از پیروان مهم امام خمینی در نظریه حکومتی مصرف خمس، مرحوم آیت اهلل منتظری بودند. ایشان به طور 
صریح درباره حقوق امام اعتقاد داشتند که امامت حیثیت تعلیلیه برای والیت تصرف امام است نه حیثیت تقییدیه که 
شخص امام بودن قید باشد، بلکه خمس و انفال برای مقام امامت و امارت قرار داده شده است )منتظری، 1412: 61 

و 305( و برای استدالل به این امر سه نکته اضافی را مطرح می کنند که رویکرد جدید را در این نظریه می گشاید.
مرحوم آیت اهلل منتظری می گویند: فرض اینکه اسالم همه زمین ها و معادن و دریا ها و بیشه زارها و مانند آن را به 
شخص یک فرد اختصاص دهد با عدالت و انصاف اسالم سازگار نیست و با آیه »لکی الیکون دوله بین االغنیاء منکم؛ تا 
اینکه میان ثروتمندان شما جمع ثروت نشود« منافات دارد )منتظری 1412: 61(. نکته مهم دیگری که شاید مبنای 
جدید را بگشاید، الگو گیری از شیوه معمول نظام های حکومتی دیگر است. ایشان بیان می کنند که در حکومت های 
دیگر نیز برخی از حقوق و اختیارات برای منصب حاکمیت قرار داده شده است و فرق میان حکومت اسالمی و دیگر 
حکومت ها، عدالت و علم به مصالح در حکومت اسالمی است )منتظری، 1412: 61( و در نهایت نکته سومی که ایشان 
اضافه می کنند این است که انفال و )همه دنیا( برای مقام امامت و اداره شئون مسلمین بلکه برای همه مردم است 
»خلق لکم ما فی االرض جمیعا؛ همه آنچه در زمین است برای شما آفریده شده است«. در نهایت زمام امور آن ها به 
دست امام است که آن ها را در جهت مصالح امام و امت استفاده کنند )منتظری، 1412: 349(. بر این مبنا حقوق 

امام، حقوق منصب حاکمیت برای اداره همه انسان ها و جوامع است.
مرحوم آیت ااهلل فاضل لنکرانی نیز همان استدالل و تحلیل مرحوم امام را در شرح تحریر الوسیله نقل می کنند 

وکتاب البیع امام ارجاع می دهند )فاضل لنکرانی، 1423: 268(.
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یکی از فقیهان معاصرکه بر غنای استداللی نظریه حکومتی خمس افزوده اند، مرحوم آیت اهلل اشتهاردی هستند. 
ایشان هم در تحلیل و تفسیر آیات مرتبط و هم در تبیین روایت مربوط، برای توجیه نظریه، نظرهای جدید را طرح 

کرد ه اند.
مرحوم اشتهاردی می فرمایند لفظ » للـه و لرسوله« در آیه خمس دارای مفهوم اللوهیته و لرسوله است، یعنی 
برای مقام خداوندی و مقام رسالت چنین حقی است و در نهایت عبارت »لذوی القربی« نیز بخاطر نزدیکی آن ها با 
پیامبر است و مانند دو سهم خداوند و پیامبر برای تقویت الوهیت و دین هست و سپس ایشان برخی از روایت را 

به عنوان شاهد و دلیل این نظریه ذکر می کنند )پناه اشتهاردی، 1417، ج 23: 426(.
قرار  را در راه خدا  پیامبر خمس خدا )سهم خدا(  براساس روایت جعفی  بیان می کنند که  آیت اهلل اشتهاردی 
می دهند، پس مصرف این سهم سبیل اله است و باید وسیله ای برای شناخت خداوند باشد و سپس فرمدند »خمس 
الرسول القرابه« در این فقره مقصود نزدیکان خاص است که امامان هستند، فلذا امامان به عنوان امام، حق خمس 
الرسول )سهم الرسول( را دارند و در روایت احمد ابن محمد می فرماید سهم الرسول اهلل برای حجت است و همچنین 
در روایت حماد بن عیسی بیان می کند که سهم الرسول برای ولّی امر است که در هر دو روایت عنوانئ حجت بکار رفته 

و نشان می دهد که حق مذکور برای مقام حجیت و والیت است )پناه اشتهاردی، 1417، ج 23، 427(.
ایشان زکات، فی و انفال را برای تایید نظریه خمس به امامت مطرح می کنند و می فرمایند: روایات می گویند اگر 
زکات کم آمد والی جبران می کند و در صورت زیادت، متعلق به والی است، در حالی که هیچ کس معتقد نیست زکات 
ملک شخصی والی است و خمس هم مانند زکات است که والی مسئول خمس است نه مالک آن )پناه اشتهاردی، 
417، ج 23: 42(؛ اما در مورد فیء و انفال همه اعتقاد دارند که مصرف آن ها در مصالح عامه است و در روایات اینها با 
هم آمده اند یا اینکه همان عبارت فیء و انفال برای خمس هم آمده است، پس مصرف آن ها نیز یکی خواهد بود )پناه 

اشتهاردی، 1417، ج 23: 423 و 429(.
از دیگر شاگردان حضرت امام خمینی که نظریه رضایت را قبول داشته اند می توان به آیت اهلل سبحانی نام برد.

ب- رویکرد مکتب فقهی نجف
ب-1- نظریه رضایتی مصرف حقوق امام

رویکرد غالب در حوزه علمیه علمیه نجف عبارتست از نظریه رضایتی که مصرف حقوق امام را در موارد رضایت امام 
می داند. مرحوم نراقی در این زمینه پس از آنکه اقوال و دالیل آن ها را می آورد، می گوید درست است که بسیاری از 
وجوه شمرده شده دارای اشکال هستند، اما بر اذنی داللت دارند که از شاهد حال بر می آید. ایشان سپس چند مقدمه 

را در کنار هم چیده اند و نتیجه می گیرند. عالمه نراقی می فرمایند:
امام زمان غایب صاحب این حق است.  -1
صاحب حق به این مال احتیاج ندارد.  -2

کسی که حق بر ذمه او هست، نمی تواند آن  را به صاحب حق برساند.  -3
مال در معرض تلف شدن و ضایع شدن است )نمی توان آن را نگه داشت(.  -4

دوستداران و پیروان امام غایب و صاحب حق در نهایت احتیاج و فقر به سر می برند.  -5
ایشان از تصور این مقدمات به این تصدیق می رسند که امام صاحب حق راضی هستند که با مال ایشان، پیروان 

وی حوایج خود را رفع کنند.
در همین رابطه یوسفی )1393، 355( شش وجه مؤیّد برای استدالل مرحوم نراقی می آورد:

اولی مجاز خواهند  نیاز ندارند، به طریق  ایثار می کردند. هنگامی که  نیاز داشتند،  امامان وقتی خودشان   -1
دانست.

امام جانشین خداوند بر زمین است و مومنان عیال او هستند و صاحب عیال نیاز وی را برطرف می کند.  -2
امامان منبع بخشش و کرامت هستند و به این کار توصیه کردند، پس خود نیز در مورد اموالشان این کار را   -3

می کنند.
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امامان فرموده اند هر کس به امر مسلمین اهتمام نکند، مسلمان نیست. پس خود ایشان اهتمام کرده اند و   -4
راضی به حل مشکالت مسلمانان خواهند بود.

امامان یکی از حقوق مسلمان بر دیگر را مواسات به واسطه مال می دانند. این مورد هم از مصادیق مواسات   -5
با مال است.

امام در روایت محمدبن زید می فرماید: هر کس به ما صله برساند، به شیعیان ما برساند )حر عاملی، 1365،   -6
10: 456( و اعطای خمس صله است.

یوسفی )1393، 355( در جمع بندی بحث مرحوم نراقی می آورد که این نظریه همان نظریه اباحه نیست، زیرا 
طبق ادله باید حق امام را پرداخت کرد، اما مورد مصرف آن رضایت مالک است و بر مبنای این نظریه مالک جواز 

اعطای نیازمندی است و فرقی میان سادات و دیگران وجود ندارد. 
محقق  و  خوانساری  محقق  مرحوم حکیم،  همدانی،  رضا  آغا  نراقی، شیخ  مرحوم   )356-355 ،1393( یوسفی 
خویی، مرحوم سید محمد روحانی، سید محمد صادق روحانی، شیخ جواد تبریزی و آیت اهلل سیستانی را نیز در صف 
مدعیان مصرف سهم امام می آورد و می نویسد که این حضرات عظماء نظریه رضایت را پذیرفته و نسبت به تقویت 

آن اهتمام ورزیده اند.
مرحوم شیخ انصاری از مکتب فقهی نجف نیز از حامیان نظریه رضایت می فرمایند: اگر ما نسبت )احوال و احوال 
ضعیفان شیعه( را تصور بکنیم و به هم نسبت بدهیم، یقین می کنیم که امام راضی است که با سهم وی از خمس، 

شیعیان رفع حاجت شوند. سپس چنین تایید اضافی ذیل را بر ادعای خود می آورد.
1-  گرچه علم به رضایت هم نباشد، چنین اعطایی احسان محض است و علیه فاعل احسان حجتی نیست.

عمومیت روایت محمدبن زید که هرکس نتوانست ما را صله کند به شیعیان ما برساند.  -2

2-4- فقر
در یک تعریف کلي، فقیر کسي است که قادر به تأمین نیازهاي مصرفي اولیه  شامل اقالم خوراکي و غیرخوراکی 
نباشد. از این رو خط فقر معموالً با مشخص کردن یک سبد مصرفي مناسب براي نیازهاي مصرفي اولیه و سپس برآورد 
هزینه ی این نیازهاي اولیه محاسبه می شود. به عبارت  دیگر خط فقر می تواند به عنوان حداقل هزینه های الزم براي 

تأمین نیازهاي اولیه ی خوراکي و غیرخوراکی در نظر گرفته شود )باقری و همکاران  1386(.
راغفر و همکاران )1394( ضمن اندازه گیری شّدت و شکاف فقر در طول اجرای برنامه های توسعه کشور اصلی 
ترین عامل موفقیت در ریشه  کن کردن فقر را افزایش رشد اقتصادی می داند، بنابراین توزیع مستقیم پول بین فقرا 
تاثیر چندانی در ریشه-کن کردن فقر در دراز مدت ندارد و تنها یک مسکن زودگذر محسوب می شود: »شاخص های 
سرشمار، شکاف و شدت فقر طی سال های 1363 تا 1392 در کشور نشان می هد که علیرغم وجود برنامه های توسعه 
اقتصادی و اجتماعی در کشور، به علت هدف گذاری نامناسب سیاست ها، نرخ فقر و درصد افراد زیرخط فقر در سال 
1363 و سال 1391 به یک اندازه اند. متوسط نرخ 30 درصد طی 30 سال مورد بررسی نشان  می دهد که این برنامه ها 
کمکی به کاهش نسبت جمعیتی فقرا نکرده اند و به طور متوسط از هر 10 نفر، 3 نفر زیرخط فقر به سر می برند. فراز 
و نشیب های فراوان در این روند، تحلیل آن را دچار سردرگمی می کند. از سال 1363 تا 1365 با افزایش نرخ فقر 
مواجه بوده ایم. از سال 1365 تا سال 1379 شاهد کاهش آن و از سال 1370 به بعد این روند تا حدی ثابت شده 
است. از سال 1380 تا سال 1384 مشاهده می کنیم که این نرخ با روندی منظم کاهش می یابد. از سال 1384 تا سال 
1392 شاهد افزایش نرخ فقر هستیم. شاخص های مربوط به شکاف و شدت فقر نیز بسیار مشابه شاخص سرشمار فقر 
حرکت کرده اند که نشان می دهند، برای کاهش نابرابری در بین فقرا و شدت فقر سیاست اثرگذاری دنبال نشده است. 
از طرف دیگر، محاسبه سهم درآمد )هزینه( افراد فقیر و افراد غیر فقیر از درآمد )هزینه( کل جامعه نشان می دهد که 
سهم درآمدی گروه فقیر طی سال های مورد بررسی، بهبود چندانی نداشته و تنها 13 درصد بوده است. درحالی که 
سهم جمعیت غیر فقیر از  درآمد کل 87 درصد بوده است. با توجه به اینکه نرخ سرشماری فقر در این سه سال به طور 
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متوسط 30 درصد بوده است، فقرا تنها 2/30 درصد از سهم درآمدی خود از کل درآمد را دریافت می-کنند به عبارت 
 دیگر اگر نسبت جمعیت فقرا 30 درصد از جمعیت کل باشد، در حالت برابری کامل سهم آن ها باید 30 درصد باشد 
درحالی که نسبت درآمد آن ها از کل درآمد جامعه تنها 13 درصد است. لذا برای دستیابی به نابرابری صفر و سهم 30 
درصدی فقرا از درآمد کل میزان درآمد آن ها باید 2/3 برابر باشد. روندهای رشد درآمد اسمی در بین فقرا همگام با 
رشد درآمد اسمی کل جامعه بوده است و نشانه ای از رشد حامی فقرا نیست. بنابراین به علت افزایش سطح عمومی 

قیمت ها در طی این سال ها درآمد اسمی آن ها افزایش یافته است« راغفر و همکاران ) 1394، 69 ، 70(.
نتیجه گیری  راغفر و همکاران )1394(  جهت  توجه  به تحوالت اقتصادی و سیاسی در ایران طی این سال های 
تا حد زیادی می تواند توضیح این مسئله باشد، که  فقر محصول یک فرآیند است و بنابراین نمی توان صرفاً با تأکید بر 
حمایت در یک بُعد مصرف یا درآمد خانوار انتظار داشت که فقر کاهش یابد. دوم اینکه حل معضل فقر امری کوتاه مدت 
نیست و مستلزم مداومت در برنامه های توانمندسازی و فراهم آوردن فرصت های مشارکت در تولید محصول اجتماعی 
توسط آحاد کشور و ازجمله فقرا است.  سوم اینکه نابرابری های فاحش می توانند تالش های کاهش فقر را خنثی کنند. 
ازاین رو هر چه توزیع درآمد مصرف در جامعه عادالنه تر باشد می توان انتظار داشت که تأثیر سیاست های فقرزدایی 

اثربخش تر باشد.
سیاست های اقتصادی و نیز برنامه هایی که باهدف اصالح نظام توزیع درآمد در کشور صورت می پذیرد باید از 
جنس سیاست های حامی فقرا باشند. سیاست های اقتصادی بر این مبنا می توانند به بهبود معیشت عمومی مردم و 

کاهش نابرابری فاحش بیانجامد.
ازآنجایی که قربانیان اصلی تورم مزمن و باال فقرا و گروه های کم درآمد جامعه هستند، کنترل تورم باید در فهرست 

اولویت سیاست های دولت به منظور جلوگیری از افزایش خط فقر قرار گیرد.
با توجه به نتایج به دست آمده راغفر و همکاران )1394(  نابرابری توزیع درآمد، بخشی از فواید رشد اقتصادی را 
در ایران زایل می کند، اگرچه رشد اقتصادی توانایی کاهش فقر را دار است. لذا توصیه می شود دولت به سیاست هایی 
توجه کند که به طور هم زمان رشد و توزیع مجدد را مدنظر قرار دهد و به سیاست های اتخاذشده در جهت افزایش 
نرخ رشد، معادل فقر و سیاست های رشد محوری که زمینه افزایش درآمد گروه های فقیر را فراهم می آورد، تأکید 

بیشتری داشته باشد.
بنابراین  است؛  رشد  محصول  از  فقرا  به ویژه  مردم  همه  بهره مندی  و  مشارکت  مستلزم  فقر  کاهش  برنامه های   

اصلی ترین هدف رشد باید فراگیری حضور مردم و حداکثر کردن کّمی و کیفی حضور آن ها در فرایند رشد باشد.
اشتغال محور برنامه های توسعه و فقرزدایی است. اتخاذ سیاست هایی که به بهبود فضای کسب درآمد و ارتقاء 

کیفیت مشاغل و خلق شغل پایدار بیانجامد به خروج فقرا از فقر شتاب می بخشند.
به منظور پایش اثربخشی سیاست های فقرزدایی و هدف گیری یارانه ها به سمت گروه های آسیب-پذیر تهیه یک 

بانک اطالعاتی برای شناسایی افراد فقیر الزامی است.

2-4-1- عوامل مؤثر بر ایجاد فقر
محمدی و همکاران  )1391( عوامل فقر را در 5 بند عنوان می کنند:

رشد اقتصادي کم و منفي؛  -1
2-  بی ثباتی اقتصاد کالن ناشي از شوک ها و سیاست های نامناسب؛
3-  کارایي نداشتن بازار کار و درنتیجه، محدودیت در رشد مشاغل؛

4-  بهره وری اندک و دستمزد ناچیز در بخش غیررسمی؛
5-  کاهش کیفیت خدمات اجتماعي همراه با توزیع نامناسب.

مطالعات تجربي نشان می دهد از بین عوامل اشاره شده، رشد اقتصادي کم یا منفي بیش ترین تأثیر را بر گسترش 
فقر دارد؛ یعني کشورهایي که به هر دلیلي براي دوره ای طوالني رشد اقتصادي کم یا منفي داشته اند، بیش ترین میزان 

فقر را نیز تجربه کرد ه اند.
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2-5- بررسی ظرفیت تأثیرگذاری زکات و خمس اقتصاد ایران
بررسی شعبانی و همکاران  )1395، 50( نشان می دهد که ظرفیت خمس و زکات به اندازه ای هست که بتوان آن ها 
را به عنوان منابع عظیم تأثیرگذار بر اقتصاد نامید: »یکی از موضوعات مهمی که باید بدان پرداخته شود... درآمدهای 
بالقوه زکات و خمس در اقتصاد ایران و میزان تأثیرگذاری این درآمدها بر تغییرهای کالن اقتصادی است. بسیاری از 
اقتصاددانان مسلمان به استناد ثامنی کیوانی )1377(، زمانی فر )1382( و کیا الحسینی )1387( این گونه استدالل 
کرده اند که درآمدهای زکات بسیار ناچیز است و تأثیر آن در پیشبرد اهداف و مسائل کشور بسیار کم است. هرچند 
این استدالل در مورد زکات نه گانه صحیح است، اما در مورد زکات به معنای عام آن که شامل خمس می شود صادق 

نیست. «
شعبانی و همکاران  )1395، ص 51( به محاسبه این ظرفیت می پردازد: ... درآمد خمس و زکات آن قدر زیاد است 
که بتواند به عنوان منبعی عظیم در اختیار حکومت اسالمی قرار گیرد. برای محاسبه زکات نه گانه، از آمار سرشماری 
عمومی کشاورزی کشور در سال 1382 استفاده شده است و با چینش میزان تولید محصوالت کشاورزی و دام مشمول 
زکات، آن مواردی که مکلف به پرداخت زکات شده شناسایی کرده و میزان ظرفیت بالقوه زکات حساب گردیده است. 
الزم به ذکر است که طبق نظر مشهور فقهای شیعه، به طال و نقره زمانی زکات تعلق می گیرد که اوالً مسکوک باشد 
و ثانیاً پول مبادله ای در بین مردم باشد. طبق این نظر به طال و نقره امروزی زکات تعلق نمی گیرد و ازاین رو میزان 

درآمد موردنظر آن صفر در نظر گرفته شده است.
برای محاسبه ظرفیت بالقوه خمس و زکات از دو روش شبیه سازی کالن و شبیه سازی خرد استفاده شده است و 

برای محاسبه ظرفیت بالقوه زکات از آمار سرشماری کشاورزی استفاده شده است. 

جدول )1(: ظرفیت بالقوه خمس و زکات در اقتصاد ایران طی سالهای 80 لغایت 89
)ارقام به میلیارد ریال(

منبع: شعبانی، کاشیان، 1395

خمس ارواح سال
مناسب

خمس بخش 
نفت و گاز

جمع کلزکات فطرهجمع زکات بالقوهخمس معدن

138029.85122.30592348017435.733

138145.40832.8301.01260821980.077

138258.87241.4961.154745257102.224

138383.55560.7051.930861296147.347

1384109،17283،7292.7001.004329196.934

1385138.76798.6383.3331.227449242.414

1386186.883131.1904.4421.521547324.583

1387215.429134.7065.5501.256740358.181

1388225.945109.5295.3322.154939343.899

1389292.747152.8075.4122.519952454.437
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با محاسبه ظرفیت بالقوه خمس و زکات و با استفاده از آمارهای رسمی کشور متون درآمدهای بالقوه حاصل از 
خمس و زکات را با درآمدهای مالیاتی کشور مقایسه کرد. این مهم در ادامه انجام می گردد.

همان طور که مشاهده می شود درآمدهای حاصل از مالیات های اسالمی بسیار زیاد و قابل توجه است و ورود آن 
به چرخه اقتصاد بر اساس نوع مصارف آن ها می تواند تأثیر زیادی در اقتصاد کشور داشته باشد. آثار توزیع زکات و 
خمس هم از بعد نظری و هم از بعد تجری در توسعه و رشد اقتصادی، بیکاری، کاهش ضریب جینی و عدالت بسیار 

قابل توجه است. 
طبق یافته های شعبانی و همکاران )1395( رقم وجوهات بالقوه شرعی خمس و زکات در اکثر موارد دو برابر 

رقم بالفعل 
وصولی مالیات کشور در طول سالهای مورد بررسی بین سالهای 1380 لغایت  1389 می باشد.   

2-6- نقاط ضعف و قوت سیستم مدیریت زکات و خمس
سیستم مدیریت زکات و خمس یکپارچه نیست و سیستم اطالعاتی با توجه به نبود یک سیستم یکپارچه بانک 
اطالعاتی از مصارف این گونه از درآمدها همپوشانی در مصارف خمس، زکات و حتی هزینه کرد دولتی در کمک به 
مردم نیازمند و باز توزیع آنها وجود دارد به عبارتی  خمس و زکات به درستی مصرف نمی شود. از طرف دیگر با توجه 
به وجود نظرات مختلف در بین مراجع در مورد خمس، هیچ گونه تظمینی برای مصرف خمس طبق اولویت های اهم 
کشور وجود ندارد. حوزه های علمیه با توجه به ساختار شان قدرت جذب و مصرف خمس به مقدار زیاد را ندارند. این 

در حالی است که دولت اسالمی به عنوان وکیل حکومت اسالمی، توان چنین کاری را دارد.
سیستم مصارف زکات در بسیاری از مواقع، با سایر سیستم های تأمین اجتماعی و حمایتی در جامعه هم پوشانی 
دارد. به عبارتی این امکان وجود دارد که خانواده هایی همزمان از چند سیستم حمایتی از جمله مصارف زکات تحت 
پوشش قرار گیرند و در عین حال خانوار هایی باشند که علی رغم نیاز و شایستگی از چنین درآمدهایی محروم باشند.

در حال حاضر سیستم اطالعاتی و آماری یکپارچه در دریافت و مصارف  خمس وجود ندارد؛ بنابراین امکان تحلیل 
وضعیت موجود وجود ندارد.  

جدول )2(: مقایسه درآمد حاصل از خمس و زکات با درآمدهای مالیاتی دولت برای سالهای های 80 تا 89 
)ارقام به میلیارد ریال(

منبع: شعبانی، کاشیان، 1395

درآمدهای مالیاتی )ظرفیت بالفعل(خمس و زکات ظرفیت بالقوه   سال
138053.73341.786

138180.07750.586
1382102.22465.099
1383147.34784.421
1384196.934134.574
1385242.414151.620
1386324.583191.815
1387358.181239.741
1388343.899300.040
1389484.437210.000
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2-7- لزوم یکپارچگی و حذف نهاد های زاید در اخذ وجوه شرعی و مصرف آن در جامعه
سازمان امورمالیاتی کشور بعنوان نماینده دولت در تامین هزینه های جاری و عمومی دولت جهت اخذ مالیات 
در کشور از تجربه کافی و الزم برخوردار است و در چند سال اخیر به سمت مکانیزه نمودن فرایند امور با محوریت 
و  مالیات  منابع جدید  نمودن  اضافه  برای  الزم  توان  و  و ظرفیت  است.  برداشته  بلندی  گام های  اطالعات  فن آوری 
راه اندازی سیستم موازی اخذ هر وجوهی با یک کد منبع مشخص و شماره حساب دارد. سازمان امور مالیاتی کشور 
به همین منظور پروژه طرح جامع مالیاتی کشور را از سال 1384 با استفاده از توان داخلی کشور و شرکت دلویت 
کانادا و شرکت بول فرانسه شروع کرده است )سازمان امور مالیاتی کشور؛ دفتر طرح جامع مالیاتی، 1385(. بنابراین 

می توان از پتانسیل قوی این سازمان در اهداف این پژوهش استفاده کرد.
متولی اخذ زکات در کشور، کمیته امداد امام خمینی )ره( می باشد که چندان بستر قوی و سازکار مکانیزه ای 
برای اخذ زکات ندارد؛ با تعریف این وظیفه به سازمان امور مالیاتی کشور هزینه وصول و جمع آوری وجوه شرعیه از 
بین رفته و با تسهیل در فرایند اخذ این وجوه رغبت و تعامل مردم در این راه افزایش خواهد یافت. وجوهات شرعی 
نیز مانند مالیات به خزانه مستقل خود بنام خزانه اسالمی واریز خواهد شد. با توجه به گزارش آماری1392  کمیته 
امداد )ص 29( تعداد پرسنل 14813 نفر تقریبا معادل نصف سازمان امور مالیاتی کشور  می باشد، استفاده از پتانسیل 
سازمان امور مالیاتی هزینه ساختار تشکیالتی و منابع از دوش زکات کاسته شده و کارایی سیستم اخذ وجوهات 

افزایش می باید.
شعبانی و همکاران  )1395، ص 55( در بررسی های خود در مورد وصول مالیات و وجوه خمس و زکات می نویسد: 
» مردم پرداخت کننده خمس، مالیات و زکات هستند، خمس توسط مراجع تقلید جمع اوری می شود و در جهت 
کمک به مستمندان، مدیریت امورخیریه از جمله ساخت مساجد و مراکز علمی و امثال آن و نهایتاً مدیریت حوزه های 
علمیه و پرداخت شهریه طالب مورد استفاده قرار می گیرد. متولی جمع آوری مالیات، دولت و به طور اخص سازمان 
امور مالیاتی کشور است که مصارف آن را می توان به طور کلی بودجه جاری و عمرانی دولت منحصرکرد، نهایتاً اینکه 
امر زکات در جمهوری اسالمی ایران کمیته امداد امام خمینی)ره( است، این نهاد با جمع آوری درآمدهای حاصل از 
زکات، به اقدامات متعددی از جمله کمک به مستمندان در قالب طرح های مختلف، ساخت مساجد و رسیدگی به امور 

مردم در منطق محروم و امثال آن مبادرت می ورزد.« 
در خصوص جمع آوری خمس توسط دولت بنابه آورده های شعبانی و همکاران )1395( نباید نگرانی در بین حوزه 

علمیه باشد: درآمدهای اقتصادی کشور زیاد خواهد شد.
به هیچ عنوان قدرت حوزه علمیه با توجه به انتخاب خبرگان رهبری از حوزه علمیه کاسته نمی شود.  -1

2-  استقالل حوزه های علمیه تنها به خرانه اسالمی است. و قدرت مالی بقیشتر می-شود.
حوزه های علمیه حسابهای دقیق مالی و شفاف ارایه خواهند داد.  -3

مصارف خمس ضابطه مند می شود.  -4

3-یافته ها
با فرض تغییرات افزایش 10 درصدی سه سال آخر تحقیق شعبانی و همکاران؛ رقم خمس بالقوه سال 1392 مبلغ 
286 هزار میلیارد ریال برآورد می شود، با اضافه شدن  31 هزار میلیارد ریال درآمد مالی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( که 6/37 درصد مالیات وصولی سال 1392 می باشد به رقم خمس بالقوه 1392، رقم موجودی  خزانه اسالمی 
پیشنهادی  617 هزار میلیارد برای سال 1392 تعیین می گردد؛ که نسبت به درآمد مالیاتی 494 هزار میلیارد ریال- 
تحقق یافته سال 1392 مبلغ 123 هزار میلیارد ریال از این مبلغ موجودی سال 1392 بیشتر است.  درآمد مالی  این 
خزانه نسبت به درآمد مالیاتی سال  1392 رقم 20 درصد بیشر  می باشد. در سال 1392 کل عملکرد درآمد های 
عمومی کشور 717/384  می باشد که درصد این خزانه اسالمی پیشنهادی نسبت به کل عملکرد درآمد-های عمومی 
کشور  100 هزار میلیارد ریال کمتر می باشد. به عبارت دیگر درآمد خزانه اسالمی وجوهات شرعی پیشنهادی  14 

درصد  نسبت به درآمدهای عمومی سال 1392  کمتر است.  
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با توجه به داده ها پیشینه تحقیق مبنی بر عدم موفقیت فقرزدایی با توزیع مستقیم پول و عدم جوابدهی عملکرد 
نظام مبارزه با فقر؛ استفاده استراتژیک از منابع مالی خزانه اسالمی یاد شده  در کمک به رشد اقتصادی کشور به نفع 

فقرا الزم االجرا می باشد.

4-بحث و نتیجه گیری
بالندگی خود نیاز مبرم به منابع مالی و سرمایه گذاری است و بعلت وجود نوسانات  اقتصاد کشور برای رشد و 
قیمت نفت و چشم انداز نقطه پایان فروش نفت، اتکاء به منابع نفتی منطقی نمی باشد؛ یکی از راه های تقویت اقتصاد 
کشور روی آوردن به منابع مالیاتی و وجوهات شرعیه اسالمی است. تشکیل خزانه اسالمی از محل مالیات های شرعی 
به همان قدرتمندی منابع مالیاتی است و توان اثر گذاری بر رشد اقتصادی کشور را دارا می باشد. بحث فقر را ازآن 
نظر در این پژوهش گنجانده شد که اغلب تصور اصلی مصرف وجوهات را فقر زدایی می دانند در این نوشتار  نشان 
دادیم که سپردن مدیریت استراتژیک جمع آوری و مصرف این وجوهات با افزایش توان اقتصادی و رشد اقتصادی تاثیر 
مستقیمی بر فقرزدایی دارد. و با توجه به منابع و نظریه های علما و مجتهدین جمع آوری مالیاتهای شرعی در حکومت 

اسالمی توسط کارگزاران این حکومت و تجمیع آن در خزانه پیشنهادی محقق منع شرعی ندارد.  

جدول شماره 3: گزارش آماری عملکرد کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392

گزارش آماری 1392 امور اعتماد سازی و جلب مشارکت کمیته امداد امام خمینی )ص 320- 360(

مبلغ به میلیارد شرح ردیف 

 16.515 کل در آمد های اختصاصی و امانی داخل کشور 1

 510 کل در آمد های اختصاصی و امانی خارج از کشور 2

 2.605صدقات3

 1.003مجتمع های اقتصادی4

  954درآمدهای محلی 5

  6.679درآمدهای انتظامی 6

  402            جشن نیکوکاری7

  273جشن عاطفه ها8

 117 فطریه 9

 207 نذورات عید قربان10

 2.254 زکات11

 31.519 عملکرد مالی کمیته امداد جمع کل  

494.250کل درآمد سالیانه  مالیاتی کشور 1392

37/6درصد عملکرد مالی کمیته امداد نسبت به کل درآمد سالیانه مالیاتی کشور در سال 1392

46/0درصد کل زکات وصول شده نسبت به مالیات 

منبع: یافته های محقق
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چکیده
مالیات از منابع حائز اهمیت دولت است که عالوه بر ویژگي درآمدی،مهم ترین ابزار اعمال سیاست مالي است و 
نقش مهمي در دستیابي به اهداف اقتصادی ازجمله عدالت اجتماعي، بهبود توزیع درآمدو ثبات و رشد اقتصادی ایفا 
مي کند. هدف این تحقیق بررسي تبادل بین مالیات مستقیم و غیرمستقیم و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در بازه ی 
1393-1384 ایران با استفاده از مدل رگرسیون انتقال آرام STR است.نتایج نشان می دهد که متغیر رشد مالیات های 
مستقیم به عنوان یک سهم ازکل درآمد ملی جاری، در مدل خطی تأثیر مثبت و بی معنا و در حالت غیرخطی دارای 
تأثیر منفی و معنادار است؛ اما متغیر رشد مالیات های غیرمستقیم بهعنوان یک سهم از کل درآمد ملیثابت، در حالت 
خطی دارای تأثیر مثبت و معناداری است و در حالت غیرخطی تأثیر بی معنایی دارد. رشد مالیات های مستقیم در 
حالت ثابت، مقدار آستانه ای برابر با 16/84 درصد را دارد که در حالت غیرخطی تأثیر آن مثبت و معنادار است و رشد 
مالیات های غیرمستقیم در حالت جاری مقدار آستانه-ای برابر با 40/18 درصد را دارد که در حالت خطی تأثیر آن 

منفی و معنادار است.

.)STR( واژگان کلیدی: مالیات های مستقیم، مالیات های غیرمستقیم، رشد اقتصادی، مدل رگرسیون انتقال آرام

تبادل بین مالیات مستقیم و غیرمستقیم 
و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دکتر حمیدرضا حری1
راضیه اسماعیل پور2

دکتر علیرضا شکیبایی3

horryhr@uk.ac.ir1( دانشیار اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
Razieh.esmailpour.1992@gmail.com.2( کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
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1- مقدمه
است. دستیابي  بوده  اقتصادي  از جنگ جهاني دوم، مسئله رشد  بعد  اقتصاد طي سال هاي  در  مهم ترین بحث 
به رشد اقتصادي پایدار در اغلب کشورها، یکي از اهداف اساسي سیاست هاي اقتصادي دولت ها را تشکیل مي دهد. 
به جرأت مي توان گفت که در حوزه نظریه اقتصادي هیچ موضوعي به اندازه رشد اقتصادي بحث بر انگیز نبوده است و در 
هر دوره با توجه به خصوصیات ساختار اقتصادی، عوامل مختلفي در این زمینه موردتوجه قرارگرفته است )محرابیان 

و شفائی، 1389(.
به طورکلی نگرش سیاست گذاران دراین حوزه متأثراز مؤلفه  های متعددي ازقبیل شرایط اقتصادي،فرهنگي،امکانات 
استراتژي جامع  وتدوین یک  درتصمیم سازي،تصمیم گیري  مؤلفه  هانقش عمده ای  است.این  اجرایي  ومحدودیت هاي 
مالیاتي ایفا مي کنند. به همین دلیل یک استراتژي جامع بهینه مالیات یکسان ومنحصربه فرد براي جوامع نمي توان 

پیشنهادنمود.

1-1. مالیات در ایران
با توجه به این که در سند چشم انداز بیست ساله، کشور باید دارای جایگاه اول علمی، اقتصادی و فناوری باشد؛ و 
با توجه به متغیر بودن قیمت و حجم صادرات نفت و همین  طور عدم تجدیدپذیری این منبع درآمدی، همواره کسری 
بودجه و عدم تحقق برنامه ریزی های مالی و اقتصادی کالن و عدم ثبات اقتصادی کشور را تهدید می نماید. کاهش سهم 
درآمدهای نفتی در بودجه و مخارج دولت و جایگزینی آن با دیگر منابع درآمدی ازجمله مالیات  ها یکی از اهداف مهم 
سند چشم  انداز برای رسیدن به رشد و ثبات در نظام اقتصادی است. یکی از راهکارهای رسیدن به نظام مالیاتی پویا 
و کارآمد، استفاده از روشی مناسب و کاربردی برای تعیین میزان نرخ مالیات بهینه است تا بتوان با استفاده از آن در 

هر دوره زمانی موانع تولید و بهره وری را کاهش داده و موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.
از مالیات های مستقیم به غیرمستقیم و  بار  با تعیین نسبت بهینه مالیات  های مستقیم و غیرمستقیم و تغییر   
دستیابی به نرخ بهینه مالیاتی، انگیزه فرار مالیاتی در بین شرکت ها و اشخاص حقیقی و در کل پرداخت کنندگان 
مالیات  های مستقیم کاهش می یابد که موجب افزایش درآمدهای دولت می شود و همچنین با افزایش بار مالیات های 
غیرمستقیم دولت می تواند سعی در تحریک تولید برای افزایش توان رقابت پذیری در بازار داشته باشد که درمجموع 
در نیل به هدف رشد اقتصادی تأثیری مطلوب خواهد داشت.مهم ترین اهداف تعیین مناسب ترین نرخ یا درواقع حد 
آستانه برای مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به منظور دستیابی به یک نرخ بهینه برای افزایش کارایی نظام مالیاتی 

و افزایش درآمدهای دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی است.
رشد اقتصادي باال به دلیل اینکه راه حل بسیاري از معضالت اقتصادي از جمله فقر، توزیع نامناسب درآمد و غیره 
تلقي مي گردد و موجب افزایش رفاه جامعه مي شود، به  عنوان یک هدف سیاستي مهم و نشانه از قدرت کشورها نیز 
تلقي می شود )غفاری، 1394(. برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و در نتیجه آن رفاه اقتصادی، دولت ها باید منابعی 
برای خرج کردن در مسیر توسعه داشته باشند. در یک اقتصاد سالم منبع اصلی تأمین درآمدهای دولتی مالیات است. 
مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و 

معموالً متناسب با میزان درآمد، و یا ثروت آن ها تعیین می گردد.
مهم ترین اهداف وضع مالیات عبارت اند از: 

تحقق بخشی از درآمدهای دولت   
تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه   

کنترل و هدایت مخارج و هزینه ها در اقتصاد  
کنترل حجم واردات و صادرات  

مالیات ها به مالیات های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. مالیات های مستقیم به مالیات هایی گفته می شود 
که دولت بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند. تقسیم بندی این نوع مالیات به قرار زیر است:

الف( مالیات بر دارایی ، مانند: 1. مالیات ارث 2. حق تمبر
ب( مالیات بر درآمد، مانند 1. مالیات درآمد امالک 2. مالیات بر درآمد حقوقی 
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می شود.  گرفته  تولیدکنندگان  از  تولید  جریان  در  که  می شود  گفته  مالیات هایی  به  غیرمستقیم  مالیات های 
تقسیم بندی این نوع مالیات که بر قیمت کاالها و خدمات اضافه شده هست، به صورت زیر است:

الف( مالیات بر واردات، مانند: 1. حقوق گمرکی 
ب( مالیات بر مصرف و فروش، مانند: 1. مالیات نوشابه های غیرالکلی 

به طورکلی نگرش سیاست گذاران در این حوزه متأثر از مؤلفه های متعددي از قبیل شرایط اقتصادي، فرهنگي، 
امکانات و محدودیت هاي اجرایي است. این مؤلفه ها نقش عمده در تصمیم سازي، تصمیم گیري و تدوین یک استراتژي 
براي جوامع  مالیات یکسان و منحصربه فرد  بهینه  استراتژي جامع  به همین دلیل یک  ایفا مي کنند.  مالیاتي  جامع 

نمي توان پیشنهاد نمود. 
تحوالت اجتماعی، افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی به ویژه درکشورهای درحال توسعه که با کمبود شدید 
طرح های زیربنایی مواجه هستند، همچنین تالش دولت ها برای دستیابی به اهدافی همچون تخصیص کاراتر منابع، 
توزیع عادالنه تر درآمد، رشد اقتصادی و گسترش اشتغال، ثبات اقتصادی و بهبود تراز پرداخت ها، هزینه هنگفتی را به 
دولت ها تحمیل می نماید که این هزینه ها به ویژه درکشورهای درحال توسعه دارای سیر صعودی است. یکی از راه های 
اصولی برای تأمین منابع مالی دولت و کاهش کسری بودجه اتکا به درآمدهای مالیاتی هست. همچنین با توجه به 
پایین بودن سهم مالیات یعنی نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما و مشکالت و نارسایی های 
فراوان موجود در نظام مالیاتی آن، نیاز به یک سیستم مالیاتی جدید که با روشی کارا بتواند درآمد مالیاتی قابل توجهی 

داشته باشد کاماًل احساس می شود )نبی زاده ولوکالیی، 1393(.
در تالش برای تقویت رشد اقتصادی، سیاست گذاران در سراسر جهان در حال تمرکز بر سیاست اصالحات مالیاتی 
به عنوان وسیله ای برای رسیدن به این هدف هستند )فیری، 2016(. در این تحقیق اثرات تعاملی مالیات مستقیم 
توسعه یافته ، در  به  تازگی  )STR( که  آرام  انتقال  به روش رگرسیون  استناد  به  اقتصادی  و غیرمستقیم روی رشد 

چارچوب یک مدل غیرخطی بررسی می شود.

1-2. سواالت تحقیق
با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال مشخص کردن حد آستانه نرخ مالیات مستقیم و غیرمستقیم به عنوان 

حداکثر نرخ بهینه قابل قبول است؛ در نتیجه هدف این مقاله پاسخ به سواالت ذیل می باشد:
سوال اول: مقدار آستانه مالیات مستقیم چقدر است؟

       سوال دوم: مقدار آستانه مالیات غیرمستقیم چقدر است؟
نتایج  ترتیب  به  بیان می گردد؛ درنهایت  از آن تصریح مدل  به پیشینه تحقیق پرداخته می شود؛ پس  ادامه  در 

تحقیق، پیشنهادات و منابع تحقیق ارائه می گردد.

2. پیشینه تحقیق
2-1. مطالعات داخلی

رشیدی)1374( در مطالعه  خود نشان داده است که دور شدن از مالیات های غیرمستقیم، دور شدن از تکیه بر 
مالیات بر حقوق  و دستمزدها و مالیات بر شرکت ها و در مقابل وسیع تر کردن پایه ی سیستم مالیاتی از راه تکیه بر 
مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده از ضروریات اصالح نظام مالیاتی است. آقاییوکمیجانی)1380( مبانی نظری 
و  قراردادند. جعفری صمیمی  موردمطالعه  مالیاتی،  نظام  اصالح  راستای  در  را  آن  مزایای  و  ارزش افزوده  بر  مالیات 
حسن زاده جزدانی)1380( به بررسی اثر مالیات بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل های نظری رشد درون زا، اثر مالیات 

بر رشد اقتصادی را مبهم ارزیابی کرده اند.
موسوی و شاکری)1382( در مطالعه خود به این نتیجه رسیده اند که سیستم مالیاتی در جمع آوری مالیات  ها کارایی 
الزم را ندارد و نسبت به تغییرات قیمت  ها از حساسیت چندان باالیی برخوردار نیست. معتمدی و موسوی)1385( 
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بامطالعه مالیات بر شرکت  ها به این نتیجه رسیدند که وقفه جمع آوري مالیات باال بوده و سیستم نسبت به تغییرات 
شاخص قیمت  ها انعطاف ناپذیر است یعنی فرضیه تانزي را تأییدکرده اند.در مطالعه ابریشمی، مهرآرا و هیبتي)1386( 
اقتصاد زیرزمیني به شیوه اي متقارن نسبت به افزایش یا کاهش مالیات هاي مستقیم واکنش نشان مي دهد؛ اما چنین 

نتیجه اي درباره مالیات  هاي غیرمستقیم صادق نیست. 
سعیدیو کالمي)1388( تأثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت  ها بر سرمایه گذاري شرکت  هاي تولیدي را بررسی 
کردند و نتیجه بیانگر تغییر محسوس در میزان مالیات بر درآمد و سرمایه گذاري شرکت  هاي تولیدي در سال  هاي 
بعد از تغییر قانون مالیات  هاي مستقیم نسبت به سال  هاي قبل از تغییر قانون مالیات  هاي مستقیم بوده است.موسوی 
جهرمی، طهماسبی بلداجی و خاکی)1388( فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کردند. نتایج نشان 
می دهد که با افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی افزایش می یابد.فالحتی و 
همکاران)1389( به برآورد ظرفیت مالیاتی کشور با استفاده از شبکه های عصبیپرداخته اند. نتایج نشان دادند درجه 

شهرنشینی، باز بودن اقتصادی و ضریب جینی در برآورد ظرفیت مالیاتی از اهمیت باالیی برخوردارند.
سیفی پور و رضایی)1390( به بررسي عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با تأکید بر مالیات  هادریافتند که 
با افزایش مالیات  هاي مستقیم و سطح حداقل دستمزد، کاهش مالیات  هاي غیرمستقیم و نرخ بیکاري، توزیع درآمد 
بهبود مي یابد.ارشدی،نجفی زاده و مهدوی)1390( تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت ها در ایران را موردبررسی 
قرارداده اند و بر اساس بررسی انجام شده جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با سایر مالیات های غیرمستقیم منجر به 
کاهش تغییرات قیمت کل شده است، معافیت صادرات نیز تغییرات قیمت ایجادشده را کاهش داده و درنهایت، اجرای 

قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث کاهش سطح قیمت ها شده است.
شکیبایی و خراسانی)1391( به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد مالیاتی ایران پرداختند. نتایج نشان می دهد 
که افزایش نسبت ارزش افزوده بخش  های خدمات، معدن، صنعت و ساختمان به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش 

نسبت مالیاتی شده است.
دادگر، نظری و صیامی عراقی)1392( درمطالعه خود دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد 
دولت و مالیات در ایران نتیجه گرفتند که فاصله قابل توجهی بین دولت و مالیات موجود در اقتصاد ایران ازیک طرف 
و دولت و مالیات بهینه در نظریات بخش عمومی از سوی دیگر وجود دارد.غالمی)1393( به بررسي نظام مالیات بر 
ارزش افزوده در ایران و 22 کشور دیگر پرداخته است یافته ها حاکي از آن است که مالیات بر ارزش افزوده در ایران 
همانند کشورهای منتخب از نوع مصرفی و مبتنی بر اصل مقصد است، مالک ثبت نام در اغلب کشورها گردش مالی 
ماهیت  معیارها  این  از  استفاده  بر  عالوه  ایران  در  درحالی که  است،  ساالنه  مالیات  مشمول  مالی  گردش  یا  ساالنه 

فعالیت های اقتصادی نیز به کار می رود.
محمودی، قهرمانی و عبداهلل پور)1393( درجه توفیق اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را موردمطالعه قراردادند، 
نتایج نشان داد آموزش مأموران مالیاتی و صاحبان مشاغل حرفه ای، مهلت پرداخت، نحوه اطالع رسانی، نحوه برخورد، 
این نظام مالیاتی تأثیردارد.شکیبایی  نحوه دریافت و نحوه محاسبات مالیات بر ارزش افزوده بر درجه توفیق اجرای 
نتایج  پرداختند  فضایی  اقتصادسنجی  رهیافت  با  کشور  استان  های  مالیاتی  ظرفیت  بررسی  به  همکاران)1394(  و 
نشان می دهند که افزایش شاخص توسعه انسانی به افزایش مالیات بر درآمد، ثروت، فروش و کل می انجامد و سهم 
هم چنین  است.  دخیل  مالیاتی  ظرفیت  در  غیرمستقیم  ارزش افزودهبه صورت  کل  از  کشاورزی  بخش  ارزش افزوده 
افزایش سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از کل ارزش افزوده منجر به افزایش مالیات بر درآمد و مالیات کل 

می شود، درحالی که تأثیرپذیری مالیات بر فروش و ثروت از افزایش ارزش افزوده این بخش مثبت نیست.
غفاری و همکاران)1394( در مطالعات خود در پی تعیین نرخ بهینه مالیات در ایران دریافته اند که عوامل مؤثر بر 
تعیین نرخ بهینه عبارت اند از نسبت مخارج بخش خصوصی به مخارج بخش دولتی که تأثیر منفی بر نرخ مالیات بهینه 
دارد و نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به بخش خصوصی که تأثیر مثبت بر نرخ مالیات بهینه دارد؛ وهمچنین نرخ 
مالیات بهینه 20 درصد برآورد شده است.قربانی و فاطمی )1394( در مطالعه خود به بررسیتأثیرمالیات هایمستقیموغ
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یرمستقیمبرتوزیعدرآمد درکشورهایمنتخبخاورمیانه پرداخته اند. نتایجتحقیقنشان می  دهدکهمالیات هایمستقیماثرمثب
تیبربهبودتوزیعدرآمددربرخیاز کشورها ازجملهایران،عمان، کویت،داشتهاست. نعمت زاده و معمارنژاد در سال )1395( 
با استفاده از مدل پانل دیتا پویا  به بررسی رابطه ی بین مالیات ارزش افزوده و اشتغال برای 27 کشور پرداخته اند. 
طبق نتایج اگر مالیات از نوع ارزش افزوده باشد منجر به افزایش اشتغال خواهد شد اما سایر مالیات ها منجر به کاهش 

اشتغال می شود.

2-2. مطالعات خارجی
برای سادگی منابع موجود کنونی در رابطه با مالیات و رشد را می توان به طورکلی مطالعات را به دودسته اصلی از 
آثار تجربی تقسیم کرد. اولین و مهم ترین این مطالعات، داده های تابلویی است که از تخمین لگ خطی از تغییراتی 
که سولو  )1965( انجام داده و مدل  های رشد درون زا نئوکالسیک و لوکاس  )1988( استفاده می کند. نمونه  های 
برجسته از پیشگامان متعلق به این دسته از مطالعات شامل کورمندی و مگوآیر  )1985(، کینگ و ریبلو  )1990( و 
بارو  )1990( که مجموعاً مسیری است برای موجی از دیگر مطالعات تجربی و همچنین روی داده  های مقطعی که در 

مطالعات تجربی استفاده می شود تکیه می کند.
و  انگل  به عنوان مثال  می دهد؛  نشان  را  رشد  و  مالیات  معکوس  رابطه  تابلویی  داده های  مطالعات  از  برخی 
اسکینر  )1992(، لی و گوردون  )2005(، فولستر و هنریکسون  )2001( و رومر و آویال و استراچ  )2008(. حتی 
کورمندی  و  کوویستر  به عنوان مثال  است،  داده  نشان  و رشد  مالیات  بین  مثبت  رابطه  استثنایی  مطالعات  از  برخی 
)1989(،دوارنجان،سوپاروپ و زو  )1996(، اگل، اولسون و تورزی  )2006( و سه مقاله دیگر رابطه معناداری بین 
متغیرها پیدا نکردند. به عنوان مثال لوین و رنلت  )1992(، استرلی و ریبلو  )1993( و مندوزا، رازین و تاسر  )1994(. 
از ایرادات عمده مطالعات فوق می توان به عدم توضیح مناسب برای تفاوت بین کشوری در تجزیه وتحلیل تجربی خود 

نام برد. 
جلوه محسوس این ناکارآمدی را برای اقتصاد ایاالت متحده می توان یافت که در آن مطالعات داده های تابلویی 
به یک  فراگیر  تابلویی  داده های  از  استفاده  با   )1996( زو  و  دوارنجان،سوپاروپ  و  و کورمندی )1989(  از کویستر 
همبستگی مثبت بین مالیات و رشد رسیده اند، درحالی که مطالعات موردی از مرتنز و رون  )2013(، بارو و ردلیک  

)2011( و رومر  )2011( همه یک رابطه منفی برای همان کشور پیداکرده اند.
موضوع دیگر که می توان مطرح کرد نارسایی این مطالعات در تفاوت قائل شدن بین مالیات اختالل زا و غیراختالل زا 
و  اختاللزا  اشکال  بین  تمایز  است،  شده  بحث   )2013( سارایداریز  و  پمپتزوگلو  کاراگانی،  در  که  همان طور  است. 
غیراختالل زا مهم است. زیرا استفاده از میانگین نرخ مالیات یک شاخص مالیاتی نامناسب است که ناشی از همبستگی 
از یک »ترکیب ساختار  تا  این موضوع محققان تصمیم گرفتند  رفع  است.برای  با هزینه های عمومی  مالیات  باالی 
مالیاتی« به عنوان وسیله اندازه گیری اثر سیاست مالیاتی بر رشد اقتصادی استفاده کنند. این ترکیب ساختار مالیاتی، 
ترکیبی از مالیات مستقیم و غیرمستقیم است که در برآورد معادالت رشد استفاده می شود. تاکنون اجماع برگرفته از 
ادبیات این است که مالیات بر شرکت های بزرگ، درآمد و اشکال دیگر مالیات مستقیم برای رسیدن به رشد اقتصادی 
با رشد  یا منفی  ارزش افزوده همبستگی مثبت  بر  مالیات  مالیات های غیرمستقیم مثل  اختاللزا هستند. درحالی که 
دارند. اسکینر  )1987(، لی و گوردون )2005(، آرنولد  )2008(، وید مالم  )2009(، داکهاگ و هانسون  )2012(، 

بوجانگ،حکیم و احمد  )2013(.
دسته دوم از آثار تجربی در تأیید ادبیات برای یک رابطه غیرخطی بین مالیات و رشد اقتصادی، خود به دو زیرگروه 
اسکالی )1995- نوشته شده توسط  از یک سری مقاالت  اولین زیرگروه مطالعات کسانی است که  تقسیم می شود. 

1996-2000-2003( پیروی می کنند.که هر دو خصوصیت تجربی و نظری را برای محاسبه نرخ مالیات بهینه که 
رشد را به حداکثر می رساند، توسعه داده است. این زیرگروه از مطالعات متعلق هستند به آثار چائو و گروبل  )1998(، 

هیل  )2008(، کیهو  )2010(،و سایبو  )2015( است.
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باید توجه داشت که چائو و گروبل )1998( نرخ مالیات بهینه 34 درصد را برای داده های کانادا برآورد کرده اند. از 
سوی دیگر هیل )2008( نرخ مالیات بهینه را در حدود 9 تا 29 درصد تولید ناخالص داخلی در سراسر ایاالت متحده 
امریکا تخمین می زند. در همین حال کیهو )2010( نرخ مالیات بهینه را 22/3 درصد برای ساحل عاج با استفاده از 
داده های 1960 تا 2006 تخمین می زند.درحالی که سایبو )2015( نرخ مالیات بهینه را برای نیجریه و آفریقای جنوبی 

با استفاده از داده های بین سال های 1964 تا 2012 میزان 30 درصد و 15 درصد تخمین می زند. 
نکته قابل توجه این است که نرخ مالیات بهینه ی مستند در ادبیات نه تنها در کشورهای مختلف بلکه برای همان 
از  زیرگروه خاص  این  از  می توان  باوجوداین  است.  متفاوت  جنوبی  افریقای  برای   )2015( سایبو  مطالعه  در  کشور 
مطالعات برای هدایت سیاست گذاران در اصالح اختالف بین نسبت مالیات به رشد فعلی و نرخ بهینه مالیات به رشد 
برآورد شده استفاده کرد. وحتی با ماهیت مترقی این مطالعات درگرفتن سطح بهینه مالیاتی، مدل تجربی با استفاده 
از یک فرم تابعی که یک برآورد ساختگی از سطح بهینه مالیاتتولید می کند به عنوان یک فرض ناقص به حساب می آید 
هیل )2008( و کندی )2000(. این نقص منجر به ایجاد دومین زیرگروه مطالعات غیرخطی شد که ازلحاظ تجربی 
فرض غیرخطی رابطه مالیات و رشد با استفاده از دو معیار مالیاتی دولت در معادالت رشد خود یعنی نسبت اظهارنامه 
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و همچنین توان دوم از بازده مالیات به عنوان نسبت تولید ناخالص داخلی بیان شده 

است.
اصطالح اول برای اندازه گیری رابطه مالیات و رشد در سطح پایین مالیات در نظر گرفته شده درحالی که اصطالح 

دوم اندازه گیری این رابطه در سطوح باالی مالیاتی است.
از  عبارتند  کرده اند  استفاده  رشد  و  مالیات  رابطه  در  غیرخطی  کمیت  تعیین  برای  روش  این  از  که  مطالعاتی 

داکیهاگ و هانسون )2012(، استویالوا و پاتونو  )2013(، نانتوب  )2014( و هانادی و اورویساال  )2015(.
مالیات  پایین  سطح  که  می دهد  نشان   )2014( نانتوب  و   )2012( هانسون  و  داکیهاگ  مطالعات  یک طرف  از 
دیگر  از سوی  دارد.  رشد  بر  منفی  اثرات  مالیات  باالی  درحالی که سطوح  دارد  اقتصادی  رشد  با  مثبت  همبستگی 
مطالعات استویالوا و پاتونو )2013( دریافتند که نرخ مالیات پایین مانع رشد اقتصادی است درحالی که سطح باالی 
مالیات دررسیدن به رشد سودمند است. یک بار دیگر بی نتیجه بودن مطالعات تجربی نشان داده شده است و درنتیجه 

حکم شور و مشورت بیشتر به این موضوع داده می شود.
فیری  )2016( در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که نرخ مالیات بهینه در آفریقای جنوبی با استفاده از 
داده های1990 تا 2015، مقدار 10/27 درصد است که در پایین تر از این نرخ مالیات غیرمستقیم با رشد رابطه مثبت 
دارد درحالی که مالیات های مستقیم با رشد رابطه منفی دارند. باالتر از نرخ مالیات بهینه بین مالیات و رشد اقتصادی 
رابطه معنی داری وجود ندارد؛ بنابراین سیاست گذاران باید سهم بیشتری به مالیات های مستقیم دهند و درعین حال 

اطمینان حاصل شود که سهم مالیات های غیرمستقیم به رشد اقتصادی از آستانه 10/27 تجاوز نکند.

3. مبانی نظری
در اقتصاد نوین و غیرنفتی مالیات ها دارای جایگاه مهمی می باشند؛ زیرا نیاز دولت ها به اعتبار مالی برای ایفای 
وظایف و مسئولیت های تأمین و حراست از مرزها، ارائه کاالها و خدمات عمومی، تثبیت و نظایر آن در جامعه، آنها 
را بر آن می دارد تا از راه های گوناگون به تأمین اعتبار مالی اقدام کنند و مالیات ها به  عنوان یکی از مهم ترین راه های 

تأمین اعتبار مالی از آغاز شکل گیری جوامع و دولتها همیشه مورد توجه و بررسی بوده اند. 
اجرای  عمومی،  مخارج  پرداخت  به منظور  و  قوانین  به موجب  که  است  افراد  دارایی  یا  درآمد  از  قسمتی  مالیات 
سیاست های مالی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به وسیله اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول 
درآمدی،  ویژگی  بر  عالوه  که  هست  دولت  درآمدهای  اهمیت  حائز  منابع  جمله  از  مالیات  اساس  این  بر  می شود. 
مهم ترین ابزار اعمال سیاست مالی دولت است و نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی مانند عدالت اجتماعی، 
بهبود توزیع درآمد، تخصیص منابع و ثبات اقتصادی ایفا می کند )شکیبایی و خراسانی،1391(. مالیات برحسب تعریف 
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سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  پرداختی است الزامی و بالعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی 
و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت های تأمین اجتماعی را هم در برمی گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و 

عرف مالیاتی ایران اصطالح مالیات پرداخت های اخیر را شامل نمی گردد.
انواع مالیات ها از نظر ترتیب پرداخت به دو دستة زیر تقسیم می شوند:

الف( مالیات هاي مستقیم، ب( مالیات هاي غیرمستقیم. 
مالیات هاي مستقیم مالیات هایي هستند که پرداخت کنندگان آن مشخص است، نام و مشخصات و منبع مالیاتي 
آن ها و سایر اطالعات مربوط به هر یک در پرونده هاي مالیاتي و فهرست مؤدیان درج گردیده است. این مالیات ها 
پرداخت  کوتاه  موعدهاي  در  و  فوري  به صورت  معموالً  و  مي شوند،  مطالبه  مالیاتي  مأموران  توسط  مستقیم  به طور 
می شوند. مالیات های غیرمستقیم مالیات هایي هستند که پرداخت کنندگان آن براي سازمان امور مالیاتي ناشناخته 
هست به صورت غیر فوري پرداخت مي شوند و بین مرحله هاي تشخیص و قطعي شدن از یک طرف و وصول و اجرا 
مالیات هاي  قانون  بر اساس  ایران  مالیات هاي مستقیم در  .در حال حاضر  از طرف دیگر فاصله ي زماني وجود دارد 
مستقیم و بنابر آخرین اصالحات 1380/11/27 به لحاظ منبع شامل مالیات بر دارایي و مالیات بر درآمد مي باشند. 
مالیات بر دارایي )ثروت( شامل مالیات بر ارث، مالیات حق تمبر و مالیات نقل وانتقال حق واگذاري )سرقفلي( و مالیات 
بر درآمد: شامل مالیات بر درآمد امالک)مستغالت(، مالیات بر درآمد کشاورزي، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر 
درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقي)شرکت ها( و مالیات بر درآمد اتفاقي هست. درآمدهاي به دست آمده 
از فعالیت های کشاورزي از پرداخت مالیات معاف هستند، همچنین مالیاتي به عنوان مالیات بر جمع درآمد ناشي از 
منابع مختلف وصول نمي شود. مالیات بر شرکت ها در میان انواع مالیات هاي مستقیم، مهم ترین رقم مالیاتي است. 
بلکه به موجب قوانین متعدد و تبصره هاي قوانین  بر قانون واحدي مبتني نیست،  ایران  مالیات هاي غیرمستقیم در 
بودجه کل کشور برقرار مي گردند؛ قانون تجمیع عوارض یا قانون مالیات بر ارزش افزوده. مالیات هاي غیرمستقیم بر 
قیمت کاالها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل مي گردند؛ شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف 
ارزش  از  درصدي  کاال،  سفارش  ثبت  بازرگاني، حق  سود  گمرکي،  حقوق  بر  مشتمل  واردات،  بر  مالیات  فروش،  و 
الکل طبي  تولید  نفتي،  فراورده های  فروش  بر  مالیات  فروش، شامل  و  بر مصرف  مالیات  است.  وارداتي  خودروهاي 
و صنعتی فروش سیگار، نوشابه، خودرو، درصدي از ارزش خودروهاي داخلي، مالیات بر نقل وانتقال خودرو، فروش 
خاویار، نوار ضبط صوت و تصویر، حق اشتراک تلفن هاي خودکار و خدمات مخابراتي بین المللی. از سال 1382 مالیات 

بر مصرف جایگزین مالیات تجمیع عوارض شد)صفاریزدی، 1389(.
مطالعه سیستم مالیاتي در کشورهاي مختلف نشان مي دهد نسبت درآمد مالیاتي به GDP به سطح توسعه یافتگی 
کشورها بستگي دارد. این نسبت براي اوایل دهه اول قرن بیست و یکم در کشورهاي با درآمدهاي باال به طور متوسط 
30 درصد و کشورهاي با درآمد متوسط و پایین به ترتیب 17 و13 درصد است، درحالی که این نسبت براي ایران 
نیز بسیار کمتر است. وابستگي  پایین  با درآمد  این دوره زماني 6/5 درصد است که حتي نسبت به کشورهاي  در 
دارد. کشورهاي درحال توسعه سهم  بستگي  توسعه یافتگی کشورها  به سطح  نیز،  مالیات  نوع  به  مالیاتي  درآمدهاي 
بیشتري از مالیات را از مالیات غیرمستقیم و کشورهای توسعه یافته کمترین وابستگي را به این مالیات دارند. آمارهاي 
ارائه شده در)GFS(  نشان مي دهد که در کشورهاي توسعه یافته و کمتر توسعه یافته به ترتیب 3 و50 درصد از درآمد 
مالیاتي را مالیات هاي غیرمستقیم تشکیل مي دهد. سهم مالیات هاي مستقیم از کل درآمدهاي مالیاتي در کشورهاي 
توسعه یافته و درحال توسعه به ترتیب 30 و20 درصد است. از دالیل اصلي براي اتکاي بیشتر کشورهاي درحال توسعه 
به مالیات هاي غیرمستقیم، مي توان به این موارد اشاره کرد: اوالً در کشورهاي درحال توسعه به دلیل سطح درآمد 
پایین، پایه مالیاتي کوچک است لذا مالیات غیرمستقیم روش آسان تري براي جمع آوری درآمد مالیاتي دولت است. 
ثانیاً، کارایي جمع آوری مالیات در کشورهاي درحال توسعه ضعیف است. ثالثاً، فرار مالیاتي در کشورهاي درحال توسعه 
باال است. زیرا در این کشورها، بخش اقتصادي غیررسمي که نسبت به بخش رسمي بزرگ تر است، از پرداخت مالیات 
متنوع مي کند. لذا در این کشورها سهم مالیات هاي غیرمستقیم از کل درآمدهاي مالیاتي بیشتر از سهم مالیات هاي 

مستقیم است )سیفی پور و رضای، 1390(.
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4. تصریح مدل
در این تحقیق اثرات تعاملی مالیات مستقیم و غیرمستقیم روی رشد اقتصادی به استناد به روش رگرسیون انتقال 
آرام )STR( که به تازگی توسعه یافته ، در چارچوب یک مدل غیرخطی بررسی می شود. بر اساس نظریه هاي اقتصادي، 
برخي از متغیرهاي سری زمانی داراي رفتار غیرخطي بوده و رفتار آن ها در طـي زمـان ثابـت نیست، بنابراین براي 
مطالعه این گونه متغیرهـا بایسـتي از روش هاي غیرخطـي بهـره گرفـت. یـک نمونـه از مـدل هـاي غیرخطي که در 
ادبیات سری زمانی مورد استفاده قرار گرفته است، مدل رگرسیون انتقال مالیم است. براسـاس این مدل ها، لزوماً همه 
فراینـدها داراي تغییـرات شـدید حـولنقطه آستانه نبوده و تغییرات در پارامترها مي-تواند به آرامی نیـز صورت گیرد. 
مدل STR عالوه بر این که قابلیـت مشخص کردن تعـداد دفعات و زمان تغییر رژیم را دارد، سرعت انتقال از یـک 

رژیـم به رژیم دیگر را نیز نشان مي دهد )صمیمی، منتظری شورکچالی و تاتار، 1392(.
 )STR( برای بررسی اثر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی می توان از رگرسیون انتقال مالیم
طبق نتایج دوت و همکاران  )2005( استفاده کرد که در آن، دو بخش تابع تولید فدر  )1983( را برای مقاصد تجربی 

گسترش داده است. در مقاله فدر از دو معادله نهایی زیر برای کار خود استفاده کرده است:
)1(

)2(

که در این تابع متغیر وابسته رشد GDP است و متغیرهای مستقل به ترتیب عبارت است از I⁄Y نسبت تشکیل 
سرمایه ثابتبه GDP، L ̇⁄Lرشد نیروی کار،)X ̇⁄X(رشد صادرات و                                     رشد صادرات ضربدر 

سهم صادرات در نظرگرفته شده است. 
به طور خاص نویسندگان امکان تأثیرگذاری روی بخش دولتی را از دو کانال بهره برداری از طریق مجموعه درآمد 
این اساس، مدل رشد تجربی مورد استفاده در این تحقیق  از طریق تخصیص کارآمد منابع بررسی می کنند. بر  و 

به صورت زیر تعریف می شود و هر یک از متغیرهای آن در جدول )1( معرفی شده است.
)3(

به ترتیب                         ، ضرایب سرمایه گذاری، نیروی کار، مالیات مستقیم، و مالیات غیرمستقیم بر رشد 
اقتصادی هستند.

جدول )1(- معرفی متغیرهای پژوهش
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ضرایب                                     اثرات کارایی بین مالیات های مستقیم و اقتصاد واقعی و همچنین بین 
مالیات های غیرمستقیم و اقتصاد واقعی است.

در صورت مثبت بودن هر یک از ضرایب فوق، منابع جمع آوری شده توسط بخش دولتی نسبت به منابع حاصله در 
بقیه بخش های واقعی اقتصاد به طور کاراتری به وسیله دولت به کار گرفته می شوند )دوت و همکاران 2005(.

معادله رگرسیون رشد خطی )3( را می توان به مدل STR زیر تبدیل کرد:
)4(

پس از فرمول  بندی مدل تحقیق، مراحل برآورد رگرسیون STR به شرح ذیل است: مرحله اول آزمون خطی در 
برابر جایگزینی LSTR با استفاده از هر یک از متغیرهای توضیحی به عنوان یک متغیر انتقال امکان پذیر است. اگر 
رابطه خطی رد شود، با استفاده از معیارهای تصمیم گیری بین مشخصات LSTR-2 وLSTR-1 یکی را انتخاب 
کرده و مدل با باالترین درجه رد حذف خواهد شد.در مرحله دوم یک سیستم سه بعدی برای رگرسیون STR روی 
مقادیر y ، zt و c جستجو خواهد شد. مقادیر بهینه مواردی هستند که مجموع مربعاتشان حداقل باشد. در مرحله 
سوم مدل انتخاب شده با استفاده از یک الگوریتم نیوتون رافسون، برآورد حداکثر تابع احتمال شرطی به دست خواهد 
آمد. درنهایت آزمون های تشخیصی، به عنوان مثال آزمون ناهمسانی واریانس، آزمون عدم  خودهمبستگی پسماند و 

مانایی متغیرها بر روی مدل برآورد شده انجام خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق و مبانی نظری ارائه شده و بر اساس معادله ارائه  شده در کار فیری )2016(، می توان از 
اثرگــذاري  انتقــالمالیــم)STR(بــهتبیـین  رگرســیون  ازمــدل  اسـتفاده  بـا  و  کرد  استفاده   )4( مدل  تصریح 

مالیات بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1384تا 1393 پرداخته خواهد شد.

4-1. روش اقتصادسنجی
 STR به دالیل زیر مدل  ادبیات،  اقتصادسنجی غیرخطی موجود در  از مدل های  به طیف گسترده ای  با توجه 

به عنوان مناسب ترین مدل برای این تحقیق انتخاب شده است:
آستانه  مدل  مانند  می شود،  غیرخطی  اقتصادسنجی  مدل های  دیگر  شامل   STR مدل  اول،  مرحله  در   
خود کاهشی )TAR( ، خود رگرسیون نمایی )EAR(، مدل مارکوف )MS( که مدل هایی هستند که درنهایت از 

رگرسیون )STR( مشتق شده اند.
در مرحله دوم، مدل STR فرض انتقال آرام بین ضرایب رژیمی است که یکی از ویژگی های مدل اقتصادی   

است که آن را ازلحاظ نظری جذاب می کند. 
درنهایت مدل STR اجازه می دهد تا متخصصان اقتصادسنجی برخالف دیگر مدل های اقتصادسنجی رژیم   

سویچینگ، هم متغیر سویچینگ مناسب و هم نوع تابع انتقال را انتخاب کنند)دیویس ، 1977(.
اخیراً تعداد زیادی از مدل های اقتصادسنجی غیرخطی پیچیده به ادبیات دانشگاهی معرفی شده است. در میان این 

مدل ها STR توسط لوکانن، سایکنن و تراسویرتا  )1998( و تراسویراتا  )1994( معرفی می شود:

)5( 
 C بردار متغیرهای توضیحی،    برآورد آستانه و xt ،بردار پارامترها β1 و β0 ،یک متغیر وابسته yt که در آن

متغیر گذار یا تحول است.
G تابع انتقال است که فرض می شود، دارای تابع لجستیک به شرح زیر باشد:

)6(
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که در آن zt تابع انتقال یا آستانه متغیر است.    و c به ترتیب برآورد آستانه واقعی و پارامتر انتقال هستند.
برای مقادیر تجربی  مدل STR به موارد محدود برای k=1 (LSTR-1))و k=2 (LSTR-2 قرار می دهیم.

انجام خواهد شد.بااین حاالزآنجاکه مدل   H01: β1 = 0بلندمدت در معادله )5( آزمون اولین آزمون برای  در 
LSTR شامل پارامترهای مزاحم ناشناس تحت فرض صفر بلندمدت است، آزمون معمولی توزیع از نوع غیراستاندارد 

تولید خواهد کرد )دیویس، 1977(.
همان طور که توسط لوکانن، سایکنن و تراسویرتا )1998( پیشنهادشده است یکی از روش های ساده سازی این 
مدل جایگزین کردن دستور اول تیلور γ = 0 در تابع انتقال G(zt; γ ,c) و بسط دادن در کل آزمون است، که 

درنتیجه به تابع کمکی زیر می رسیم:
)7(

درنهایت فرضیه صفر بلندمدت )خطی( به صورت                                      از طریق یک آزمون LM آزمون 
 2-LSTR یا LSTR-1 خواهد شد.هنگامی که فرض صفر بلندمدت )خطی( رد می شود باید در مورد تناسب داده ی
تصمیم گرفت. تراسویرتا )1994( با استفاده از یک قانون تصمیم گیری بر اساس دنباله ای از آزمون ها در معادله )7( 

قاعده تصمیم گیری برای انتخاب یک مدل بینLSTR-1 یا LSTR-2 ارائه کرده است.

4-2. برآورد مدل
در این تحقیق ابتدا به کمک آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته  آزمون مانایی متغیرهای مورداستفاده انجام شده 
است. با توجه به اینکه متغیرهای مورد استفاده به صورت نسبت رشد می باشند؛ همگی در سطح مانا بوده اند. بدین 
ترتیب امکان استفاده از مدل رگرسیون انتقال آرام )STR(فراهم خواهد بود؛ زیرا در صورتی این امکان وجود دارد که 

یا متغیرها مانا باشند و یا در صورت نامانا بودن، صحت آزمون های آماری، تردید کاذب بودن را رد کند.

4-3. آزمون ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی
نتایج آزمون ناهمسانی واریانس سطح معنی داری باالی 5 را نشان می دهد؛ پس فرضیه H0 مبنی بر همسانی 
واریانس رد نمی شودو تنها در معادله          سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است؛ پس فرضیه H0 مبنی بر 

همسانی واریانس رد می شود. 
 H0 با توجه به اینکه در آزمون های عدم خودهمبستگی، سطح احتمال بیشتر از 5 درصد شده است، پس فرضیه
مبنی بر عدم خودهمبستگی سریالی رد نمی شود و تنها در معادله          فرضیهH0 مبنی بر عدم خودهمبستگی 

سریالی رد می شود که باید رفع گردد.

4-4. برآورد نهایی
 )STR( پس از حل مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی، با استفاده از مــدل رگرســیون انتقــالمالیــم
بــهتبیـین اثرگــذاري مالیات بر رشد اقتصادی طی دوره 1384تا 1393 پرداخته می شود. آمار و اطالعات موجود در 
ایران برای این تحقیق از دوره زمانی1393-1384 به صورت فصلی و از آمارهای سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی 
ایران استخراج شده اند. متغیر تولید ناخالص داخلی در این تحقیق در دو حالت جاری و ثابت در نظرگرفته شده و نتایج 

باهم مقایسه خواهد شد. نتایج نهایی برآورد در جدول )2( و )3( ارائه گردیده است.
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جدول)2(-نتایج برآورد نهایی )خطی و غیرخطی(
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منبع: محاسبات تحقیق

جدول)3(- نتایج برآورد نهایی سایر متغیرها

همان طور که در جدول )2( مشاهده می گردد، در معادله های ذکرشده، تأثیر بیشتر متغیرهای مستقل در سطح 
90 درصد معنادار بوده است. باالی مدل در هرکدام از معادله های برآورد شده، نشان دهنده ی این است که درصد 

باالیی از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی موجود در مدل توضیح داده شده اند. 
همان طور که مشاهده می شود نتایج حاکی از آن است که نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی 
)جاری( در حالت غیرخطی دارای اثری منفی و معنادار است و در حالت خطی این متغیر دارای اثری منفی و بی معنا 
است. اما نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی )ثابت( در حالت خطی در سطح 90 درصد تأثیر مثبت 

و معنادار و در حالت غیرخطی رابطه عکس یعنی تأثیر منفی و معنادار دارد.
رابطه  تأثیر مثبت و معنادار و در حالت غیرخطی  نیروی کار در حالت خطی در سطح 90 درصد  متغیر رشد 
عکس یعنی تأثیر منفی و معنادار دارد. رشد مالیات مستقیم به عنوان یک نسبت از کل مالیات در حالت خطی و 
غیرخطی دارای تأثیری بی معنایی است؛ اما رشد مالیات غیرمستقیم به عنوان یک نسبت از کل مالیات در حالت خطی 

و غیرخطی در سطح 90 درصد دارای تأثیری منفی و معنادار است.
همچنین متغیر رشد مالیات های مستقیم به عنوان یک سهم از کل درآمد ملی جاری در حالت خطی تأثیر مثبت 
و بی معنا و در حالت غیرخطی در سطح 90 درصد دارای تأثیر منفی و معناداری است، اما متغیر رشد مالیات های 

مستقیم به عنوان یک سهم از کل درآمد ملی ثابت در حالت خطی و غیرخطی دارای تأثیر بی معنایی است.
درنهایت متغیر رشد مالیات های غیرمستقیم به عنوان یک سهم از کل درآمد ملی جاری در حالت خطی و غیرخطی 
تأثیر منفی و بی معنایی دارد؛ ولی متغیر رشد مالیات های غیرمستقیم به عنوان یک سهم از کل درآمد ملی ثابت در 

حالت خطی در سطح 90 درصد دارای تأثیر مثبت و معناداری است، اما در حالت غیرخطی تأثیر بی معنایی دارد.
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همان طور که در جدول )3( مشاهده می گردد، در معادله های ذکرشده، تأثیر بیشتر متغیرهای مستقل در سطح 
90 درصد معنادار بوده است.R2 باالی مدل در هرکدام از معادله های برآورد شده، نشان دهنده ی این است که درصد 
باالیی از تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی موجود در مدل توضیح داده شده  اند. نتایج حاکی از آن 
است که نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی در معادله اول، دوم و چهارم دارای اثری منفی و معنادار 
و در معادله سوم، این متغیر دارای اثر مثبت و  معنادار است. اما متغیر رشد نیروی کار در معادله های مورد بررسی 

دارای تأثیر بی معنایی است. 
متغیر رشد مالیات مستقیم به عنوان یک نسبت از کل مالیات در معادله دوم دارای تأثیری مثبت و معنادار و در 
سایر معادالت تاثیر بی-معنایی دارد. اما متغیر رشد مالیات غیرمستقیم به عنوان یک نسبت از کل مالیات در معادله 
دوم و چهارم در سطح 90 درصد دارای تأثیری منفی و معنادار و در معادله اول و سوم دارای اثری بی معنا است. 
همچنین تأثیر متغیر رشد مالیات های مستقیم به عنوان یک سهم از کل درآمد در معادله سوم مثبت و معنادار و در 
معادله چهارم دارای تأثیر منفی و معنادار است. اما متغیر رشد مالیات های غیرمستقیم به عنوان یک سهم از کل درآمد 

در معادله اول تاثیر مثبت و در معادله دوم تاثیر منفی و معناداری دارد.

5. نتایج تحقیق
نتایج تحقیق حاکی از آن است که نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی )جاری( در حالت غیرخطی 
دارای اثری منفی و معنادار است و در حالت خطی این متغیر دارای اثری منفی و بی معنا است. اما نسبت تشکیل 
سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی )ثابت( در حالت خطی تأثیر مثبت و معنادار و در حالت غیرخطی رابطه عکس 
یعنی تأثیر منفی و معنادار دارد. متغیر رشد نیروی کار در حالت خطی تأثیر مثبت و معنادار و در حالت غیرخطی 
رابطه عکس یعنی تأثیر منفی و معنادار دارد. رشد مالیات مستقیم به عنوان یک نسبت از کل مالیات در حالت خطی 
و غیرخطی دارای تأثیر بی معنایی است؛ اما رشد مالیات غیرمستقیم به عنوان یک نسبت از کل مالیات در حالت خطی 

و غیرخطی دارای تأثیری منفی و معنادار است.
همچنین متغیر رشد مالیات های مستقیم به عنوان یک سهم از کل درآمد ملی جاری در حالت خطی تأثیر مثبت 
و بی معنا و در حالت غیرخطی دارای تأثیر منفی و معناداری دارد؛ اما متغیر رشد مالیات های مستقیم به عنوان یک 
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سهم از کل درآمد ملیثابت در حالت خطی و غیرخطی دارای تأثیر بی معنایی است. درنهایت متغیر رشد 
مالیات های غیرمستقیم به عنوان یک سهم از کل درآمد ملی جاری در حالت خطی و غیرخطی تأثیر منفی 
و بی معنایی دارد ولی متغیر رشد مالیات های غیرمستقیم به عنوان یک سهم از کل درآمد ملی ثابت در 

حالت خطی دارای تأثیر مثبت و معناداری دارد اما در حالت غیرخطی تأثیر بی معنایی دارد. 
با توجه به برآوردهای صورت گرفته برای رشد مالیات های مستقیم به عنوان یک سهم از کل درآمد ملی جاری 

مقدار آستانه وجود ندارد اما در حالت ثابت مقدار آستانه محاسبه شده برابر با 16/84 درصد از کل مالیات دریافتی 
است که در حالت غیرخطی دارای تأثیر مثبت و معنادار است اما در حالت خطی تأثیر بی معنایی دارد. همچنین در 
رشد مالیات های غیرمستقیم به عنوان یک سهم از کل درآمد ملی ثابت مقدار آستانه وجود ندارد اما در حالت جاری 
مقدار آستانه محاسبه شده برابر با 40/18 درصد از کل مالیات دریافتی است که در حالت خطی دارای تأثیر منفی و 
معنادار است. اما در حالت غیرخطی تأثیر بی معنایی دارد که می توان نتایج این تحقیق را با تحقیق های مشابه مقایسه 
کرد و همان طور که در تحقیق فیری )2016( مشاهده می شود که نرخ مالیات بهینه در آفریقای جنوبی با استفاده از 
داده های1990 تا 2015، 10/27 درصد است که در پایین تر از این نرخ مالیات غیرمستقیم با رشد رابطه مثبت دارد 
درحالی که مالیات های مستقیم با رشد رابطه منفی دارند که در قسمت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم مشابه با 

نتایج در کشور ایران شده است و نتایج تحقیق را تأیید می-کند.

5-1. پاسخ به سواالت تحقیق
سوال اول: مقدار آستانه مالیات مستقیم چقدر است؟

با توجه به جدول )2( نتایج حاکی از آن است که برای رشد مالیات های مستقیم در حالت جاری، مقدار آستانه 
وجود ندارد اما در حالت ثابت مقدار آستانه محاسبه شده برابر با 16/84 است که در حالت غیرخطی دارای تأثیر مثبت 

و معنادار، اما در حالت خطی تأثیر بی معنایی دارد. 
سوال دوم: مقدار آستانه مالیات غیرمستقیم چقدر است؟

با توجه به جدول )2( نتایج حاکی از آن است که برای رشد مالیات های غیرمستقیم در حالت ثابت، مقدار آستانه 
وجود ندارد اما در حالت جاری مقدار آستانه محاسبه شده برابر با 40/18 است که در حالت خطی دارای تأثیر منفی 

و معنادار، اما در حالت غیرخطی تأثیر بی معنایی دارد.
با توجه به اینکه در حال حاضر، 20 تا 25 درصد از اقتصاد کشور، به دلیل ارتباط با اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق، 
مالیات پرداخت نمی کند؛ همچنین عالوه بر بحث فرار مالیاتی، حدوداً 40 درصد از فعالین اقتصاد کشور که به شکل 
رسمی کار می کنند، مشمول مالیات نمی شوند یا از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.  در نتیجه نرخ مالیاتی بسیار 
باالی برآورد شده توجیه پذیر است. در صورتی که نظام مالیاتی مناسبی در کشور برقرار شود؛ نرخ مالیاتی می تواند 

کمتر از مقدار برآوردی در این تحقیق باشد.

6. پیشنهادهای تحقیق
نتایج تحقیق حاکی از آن است که مالیات غیرمستقیم با رشد رابطه مثبت دارد؛ درحالی که مالیات های مستقیم با 
رشد رابطه منفی دارند. بنابراین الزم است مالیات ها به سمت مالیات های غیر مستقیم متمایل گردند و سیاست گذاران 
سهم بیشتری به مالیات های غیرمستقیم بدهند. البته نباید سهم هر یک از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم از مقدار 
آستانه ای محاسبه شده تجاوز کند تا بدین طریق شرایط را برای بهبود رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کنند و 

همچنین در زمینه تصمیم گیری های مهم و سیاست های مالیاتی این مورد را در نظر بگیرند.
براساس اعالم بانک مرکزی در پنج ماهه نخست سال جاری 197.1 هزار میلیارد ریال درآمد از محل مالیات های 
مستقیم و 170.4 هزار میلیارد ریال درآمد از محل درآمدهای غیرمستقیم نصیب دولت شده است. بنا بر آمار منتشره، 
جمع دریافتی از محل درآمدهای مستقیم 197.1 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 198 
هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده که این آمار نشان از افت 0.5 درصدی دارد. گفتنی است میزان مصوب مالیات های 
مستقیم برای پنج ماهه نخست سال جاری 241.5 هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده بود، که میزان محقق شده سهم 
53.6 درصدی را در میان درآمدهای مالیاتی دارد. بر اساس همین آمار جمع مالیات های غیرمستقیم وصول شده در 
پنج ماهه نخست سال جاری 170.4 هزار میلیارد ریال اعالم شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 158 هزار 
میلیارد ریال به ثبت رسیده که ارقام نشان دهنده رشد 7.9درصدی است. بنابراین مشخص می شود که جهت گیری 

سیاست گذاران نیز به سمت مالیات های غیر مستقیم است که با نتایج این تحقیق سازگار است.
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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین توسعه تجارت الکترونیکی و فرار مالیاتی شرکت های تجاری انجام شده 
های  شرکت  مالی  مدیران  کلیه  تحقیق  این  آماری  جامعه  بوده،  همبستگی  توصیفی  بصورت  تحقیق  روش  است. 
تجاری شهر سمنان در سال 1397 می باشد. که 248 نفر از آنها با روش نمونه گیری نمونه در دسترس به عنوان 
نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 16 سوالی توسعه تجارت الکترونیکی امیری ( 1396 ) 
و پرسشنامه 13 سوالی فرار مالیاتی از پرسشنامه وفایی ( 1392 ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار 
spss23 انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و 
رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که: بین توسعه تجارت الکترونیکی و فرار مالیاتی شرکت 
های تجاری رابطه معکوس و معنادری وجود دارد. همچنین توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک، اصالح و توسعه 
توسعه  و  دارد  وجود  معنادری  و  معکوس  رابطه  تجاری  های  مالیاتی شرکت  فرار  با  توسعه محصوالت  و  ساختارها 
زیرساختهای تجارت الکترونیک، اصالح و توسعه ساختارها و توسعه محصوالت بصورت همزمان 21 / 0 از واریانس فرار 
مالیاتی شرکت های تجاری را تبیین می کنند و توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک و اصالح و توسعه ساختارها 

امور مالیاتی به ترتیب بهترین پیش بینی کننده های فرار مالیاتی شرکت های تجاری می باشند.

واژه های کلیدی: توسعه، تجارت الکترونیکی، فرار مالیاتی، شرکت های تجاری

بررسی رابطه توسعه تجارت الکترونیکی 
و فرار مالیاتی شرکت های تجاری

حسابرس ارشد مالیاتیمصطفی جواهری
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1- مقدمه
شاید بتوان ادعا کرد همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است. کلمه 
مالیات به معنای باج و خراج و وجوهی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می گیرند.در بیشتر 
کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریقدریافت مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل 
درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد (

علیپور و آقاجان، 1389 ). حجم و میزان درآمدهای مالیاتی در قسمت منابع بودجه، معرف سالمت اقتصادی حکومت 
شناخته می شود و نقطه قوت سیستم اقتصادی هر کشوری، شفافیت و سالمت نظام اقتصادی از طریق اتکاء به منابع 
و درآمدهای مالیاتی می باشد (زهی و محمد خانلی، 1389 ). شواهد اقتصاد ایران نشان دهنده آن است که درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی بخش قابل توجهی از درآمد دولت را تشکیل می دهد. البته 
وابستگی بودجه و درآمد دولت به دالرهای ارزی همواره یک سری عواقب منفی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته 

است (شفیعی و صبوری دیلمی، 1388 .(
تامین هزینه های عمومی کشورها همچون تامین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و غیره نیازمند منابع مناسب 
و مستمر برای دولت ها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تامین این هزینه ها در جهان امروز مالیات 
است. اصالح ساختار اقتصادی کشور یکی از اهداف مهم دولت در حال حاضر محسوب می شود در همین چارچوب 
از  العاده ای برخوردار است. یکی  از اهمیت فوق  نفتی  به درآمدهای  اتکاء  اصالح ساختار درآمدی دولت و کاهش 
راهکارهای برنامه ریزی شده برای اصالح ساختار درآمدی و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی اجرای قانون مالیات بر 

ارزش افزوده است (پناهی و طهماسبی، 1396 .(
هر چه سهم مالیاتها در تامین مخارج دولت بیشتر باشدآثار نامطلوب اقتصادی کمتر خواهد شد. به همین دلیل 
در کشورهای پیشرفته برخالف کشورهای درحال توسعه مالیاتها درتامین مالی مخارج دولت نقش بسیار باالیی را 
دارند و تقریبا قسمت عمده مخارج دولت از این طریق تامین می شود. موضوع تامین مالی هزینه های دولت ازطریق 
درآمدهای عادی و مخصوصا درآمدهای مالیاتی یکی ازموضوعاتی است که درسالهای اخیر درکشورهای درحال توسعه 

و همچنین کشور خودمان نیز مورد تاکید قرارگرفته شده است (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، 1397 (
علی رغم تمامی مزیت های ذکر شده برای درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای غیر مالیاتی، وصول این 
گونه درآمدها همواره با مشکالتی روبه رو بوده است. یکی از دالیل فاصله داشتن سطح تحقق یافته مالیات از سطح 
واقعی آن، وجود پدیده فرار مالیاتی است. تأخیر در پرداخت به موقع مالیات برای سوءاستفاده از شرایط تورمی و، به 
طور کلی، هرگونه تالش غیرقانونی برای نپرداختن مالیات، فرارمالیاتی نامیده می شود (ضیایی و طهماسبی، 1394 ). 
فرار مالیاتی در حالت کلی اشاره به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام 
فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و... به منظور فرار از پرداخت مالیات دارد. در این راستا و برای رسیدن به این هدف، 
درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می شود، سودی که به آن مالیات تعلق میگیرد، میزان یا منبع درآمدها مخفی 
میگردد و یا اقداماتی که سبب تخفیف مالیاتی می گردند، به طور کلی باالتر از میزان واقعی بیان می شوند(کالیز و 

جونز، ترجمه نادریان و اسالمی، 1396 ). 
معموال راه های فرار مالیاتی موجود به شرح زیر است:

1 -خودداری افراد مشمول مالیات از نام نویسی: نگهداری آمار افرار مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیازمند یک 
سیستم اجرایی قوی است، در غیر این صورت افراد مشمول پرداخت مالیات می توانند از نام نویسی اجتناب ورزند. 
2 ادعاهای غلط در مورد صادرات: به علت معاف بودن صادرات گاهی اوقات اطالعات غلطی اعالم می شود. 3 -اعالم 
مقدار فروش کمتر از میزان واقعی: در این روش هرچه شخص کمتر فروش اعالم کند مقدار بدهی کمتر می شود و 
4 -اعالن ادعاهای اغراق آمیزدر مورد استرداد:راه دیگر بیش از حد نشان دادن ادعا برای مالیات های پرداخت شده 
در مراحل قبلی تولیداست.ساده ترین راه جعل فاکتورهای ساختگی برای خریدهایی است که هرگز صورت نگرفته 

است (موسوی جهرمی، 1394 .(
فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال 
تجزیه و تحلیل این پدید ه هستند. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که در بسیاری از پژوهش های انجام شده 
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در زمینه جرم و جنایت، اقتصاد زیر زمینی با فرار مالیاتی یکی در نظر گرفته شده است؛ یک توجیه ممکن 
برای این تشابه آن است که درآمد گزارش نشده شامل آن دسته از فعالیت های اقتصادی است که در صورت 

گزارش به دولت، ملزم به پرداخت مالیات هستند (هادیان و تحویلی، 1392 .(
فرار مالیاتی درآمد دولت را کاهش می دهد. این مسئله، مدیریت برنامه های اجتماعی، اقتصادی و... کشور را با 
مشکل تامین مالی مواجه کرده و در نهایت کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. فرار مالیاتی میتواند رقابت 
بین گروههای مختلف  بابت شکاف  این  از  و  تغییر داده  اند  نپرداخته  مالیات  آنهایی که  نفع  به  را  اقتصادی  عوامل 

درآمدی را بیشتر کرده و وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند (صمدی و تابنده، 1392 .(
در نتیجه، دولت در تخصیص سرمایه گذاری های الزم، با کمبود مواجه خواهد شد. در چنین حالتی، فرار مالیاتی 
اثر منفی بر اقتصاد خواهد داشت(دل آنو 1 و همکاران، 2014 ). تأخیر در پرداخت به موقع مالیات برای سوءاستفاده 
از شرایط تورمی و، به طور کلی، هرگونه تالش غیرقانونی برای نپرداختن مالیات، فرارمالیاتی نامیده میود.(ضیایی و 

طهماسبی، 2014 ) 
یکی از راهکارهای افزایش حجم درآمدهای مالیاتی، شناسایی و ریشه یابی فرار مالیاتی و به دنبال آن جلوگیری و 
کاهش فرار مالیاتی است (زهی و محمد خانلی، 1389 ). فرار مالیاتی یکی از اساسی ترین و مشکالت هر نظام مالیاتی 
محسوب می شود که ضرورت دارد ضمن ریشه یابی، عوامل مؤثر در شیوع این پدیده مخرب اقتصادی شناسایی و 
در رفع آن برنامه ریزی شود. در شناسایی عوامل مؤثر در پدیده فرار مالیاتی بایستی دقت نمود که این معضل فقط 
ریشه اقتصادی نداشته و در کنار علل اقتصادی سایر عوامل اجتماعی (سرمایه اجتماعی و میزان پذیرش و مقبولیت 
آحاد جامعه ) فرهنگی (فرهنگ مالیاتی) و سیاسی و حاکمیتی (تصمیمات و سیاست ها و قوانین متخذه) و عوامل 
تکنولوژیکی (توسعه فناوری اطالعات و تجارت الکترونیک) نیز بابستی مدنظر قرار گیرد (زهی و محمد خانلی، 1389 
). سبک مدیریت، عدم پذیرش تکنلوژی جدید، مقاومت در برابر تغییر،اندازه دولت، ساختار سازمانی، عدم توسعه 
الکترونیکی و. ... برخی از متغیرهای هستند که در فرار مالیاتی نقش دارند. بدون شک امروز رواج و گسترش فرار 
مالیاتی در هر کشوری تابعی از شرایط توسعه تجارت الکترونیکی است و این شرایط بستگی به پیشرفت و توسعه 
فناوری هر کشور دارد (کالیز و جونز، ترجمه نادریان و اسالمی، 1396 ). بررسی های مختلف نشان می دهد که شکاف 
چشم گیری میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در ایران وجود دارد که با اصالح شیوه اخد مالیات و توسعه تجارت 

الکترونیک می توان این شکاف را پر کرده و درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد (پژویان، 1395 .(
بنابراین می توان گفت یکی از عواملی که می تواند نقش تعیین کننده ای در فرار مالیاتی داشته باشد توسعه 
تجارت الکترونیکی است. تجارت الکترونیکی به عنوان مهمترین محصول و زاییده فناوری نوین اطالعات و ارتباطات 
می تواند فرصت مناسبی را برای کشورها در مبادالت داخلی و بین المللی فراهم نماید. امروزه با پیشرفت روزافزون و 
رشد چشمگیر ابزارها و تکنولوژی های ارتباطی مدرن و جایگزینی بسیاری از فعالیتهای سنتی، در بخش تجارت نیز 

حرکت از سوی تجارت سنتی به سوی تجارت نوین آغاز شده است (صنایعی، 1396 (
بکارگیری نوآوریهای فن آوری، نوعی تغییر است که بر فرآیندها و اجزاء سیستم تجاری تأثیر می گذارند و عموماً 
اثرات مثبتی بر جای می گذارند. یکی از نوآوری های مذکور بکارگیری ابزارهای الکترونیکی و بویژه اینترنت درسیستم 
تجاری است. این نوآوری و تغییر که تجارت الکترونیکی نام دارد مزایای متعددی برای سازمانها به همراه دارد، به 
همین دلیل که بسیاری از شرکتها به بکارگیری آن تمایل دارند . از سو ی دیگر هما ن گونه که پورتر 2 ) 2011 ) 
می گوید بکارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست بلکه نوعی اجبار است و شرکتها ناگزیر از 

به کارگیری آن هستند.
بکارگیری تجارت الکترونیکی تحت تأثیر عواملی قرار دارد که تأثیرات مثبت و یا منفی در بکارگیری EC دارند. 
سازمانهائی که از این ابزار نوین استفاده نکنند از نظر راهبردی آسیب پذیر می گردند. یکی از انواع سازمان ها، شرکت 
های تجاری هستند که نقش عمده ای در اقتصاد کشورها دارند . از طرف دیگر آمار و ارقام حجم تجارت الکترونیکی و 
سهم 40 - 55 درصدی آن از کل تجارت بین المللی و پیش بینی نرخ رشد سالیانه آن در حدود 50 درصد، شاهدی 
بر اثبات این ادعا است. در این میان، کشورهایی بیشتر توانسته اند از این فرصت به وجود آمده بیشترین بهره را ببرند 
که به وجود آورنده و ترویج دهنده فناوریهای نوین و معتقد به اصل رقابت مندی برای حضور در بازارها بوده اند (

دژپسند، 1394 ( .
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بکارگیری تجارت الکترونیکی در اقصی نقاط جهان در حال افزایش است . این گسترش به خاطر منافع 
کاربرد شبکه های کامپیوتری و به ویژه اینترنت در امور تجاری و بازرگانی می باشد . تارافدار و وایدیا3 ) 2014 

) علت تمایل سازمان ها و شرکتها به بکارگیری و استقرار تجارت الکترونیکی را وجود محرک هایی می داند که این 
محرک ها عبارت اند از : اقدامات رقبا و انتظارات مشتری ، تغییر در سیاست های دولت و تدوین مقررات ، شرایط 
میزان  و  سازمان  ماهیت محصوالت  کنندگان،  تامین  و  مشتریان  از سوی  الکترونیکی  تجارت  بکارگیری  اقتصادی، 
اطالعات همراه با محصول. تجارت الکترونیکی محدودیت های هزینه ساز مثل محدودیت زمان و مکان را حذف نموده 

و سبب افزایش بهره وری و کارایی اقتصادی می گردد.
چانگ و همکاران 4 ) 2011 ) بیان می کند پیشرفت در علوم کامپیوتر و ICT سازمان ها را قادر ساخته تا 
به منظور کسب مزیت رقابتی راهبردهای نوین را به کار ببرند بنابراین شرکت ها و سازمان ها در سطح ایران برای 
رسیدن به سطح رشد جهانی در زمینه تجارت الکترونیک باید راهبرد استقرار تجارت الکترونیک را به کار گیرند. 
بر اساس نظر لفبوره و همکارانش 5) 2010 ) عوامل مختلف در بکار گیری تجارت الکترونیکی موثرند. ساالرزهی و 
همکاران ( 1391 ) نشان داد عوامل بازار، ویژگی های خاص تجارت الکترونیک با و عوامل سازمانی بر کاربرد تجارت 
الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط فعال اثر گذار هستند حاج کریمی و و عزیزی ( 1387 ) به این نتیجه 
بر  تاثیر مثبت  آوری شرکت  ،نوع  بازار  پویایی  الکترونیکی،  تجارت  مزایای  آمادگی سازمانی،  ترتیب  به  رسیدند که 
بکارگیری تجارت الکترونیکی خواهند داشت. کوین 6 ) 2012 ) به این نتیجه رسید که تجارت الکترونیکی برشفافیت 
مالیاتی اثر مستقیم دارد. کاسیپیالیی 7 و همکاران ( 2013 ) نشان دادند که توسعه تجارت الکترونیک بر پرداخت 

به موقع مالیات تاثیر داشته است.
برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد می تواند گامی در مسیر تحقق اهداف دولتها محسوب گردد. بنا به اهمیت 
تجارت  توسعه  بین  رابطه  درباره  تحقیقی  میدانی  بررسی  مالیاتی  فرار  بر  الکترونیک  تجارت  توسعه  تاثیر گذاری  و 
الکترونیک و فرار مالیاتی در شرکتهای تجاری در ایران ضروری به نظر می رسد چرا که طبق پیشنه بررسی شده تا 
کنون محققین بصورت میدانی رابطه بین این دو متغیر را مورد سنجش قرار نداده اند. به همین خاطر تحقیق حاضر 

به دنبال پاسخ به سوال زیر بوده است:
آیا توسعه تجارت الکترونیک با فرار مالیاتی شرکت های تجاری شهر سمنان رابطه دارد؟

روش شناسی
تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد که بصورت میدانی 
انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران مالی شرکت های تجاری مستقر در شهر سمنان در سال 
1397 می باشد که 248 نفر از آنها با روش نمونه گیری نمونه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار های 

جمع آوری اطالعات شامل دو پرسشنامه استاندارد می باشد
پرسشنامه توسعه تجارت الکترونیکی: این پرسشنامه شامل 16 سوال می باشد که توسط امیری ( 1396 ) ساخته 
شده است. و گزینه های پاسخگویی آن بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای از کامال موافقم تا کامال مخلفم می باشد 

و توسعه
توسعه محصوالت می سنجد.  و  زیرساختها، اصالح ساختار ها  توسعه  بعد شامل  را در سه  الکترونیکی  تجارت 
سازنده روایی سازه ای پرسشنامه را 57 / 0 و پایایی آن را با روش ضریب آلفای کرونباخ 82 / 0 ذکر کرده و در تحقیق 

حاضر ضریب پایایی این پرسشنامه باروش آلفای کرونباخ 76 / 0 بدست آمده است.
پرسشنامه فرار مالیاتی: جهت سنجش فرار مالیاتی از پرسشنامه وفایی ( 1392 ) استفاده شد این پرسشنامه 
دارای 13 سوال با مقیاس لیکرت 5 گزینه ( کاماًل مخالفم، مخالفم، تا حدی موافقم، موافقم و کاماًل موافقم) می باشد 
نمره دهی این پرسشنامه از 1 تا 5 بوده است و داری 3 مولفه خودداری افراد مشمول از نام نویسی، اعالم میزان فروش 
کمتر از واقعی و اعالن ادعاهای اغراق آمیز در مورد استرداد است و وفایی ( 1392 ) روایی پرسشنامه فرار مالیاتی 
را 87 / 0 بدست آورده است. و در تحقیق حاضر ضریب پایایی این پرسشنامه باروش آلفای کرونباخ 71 / 0 بدست 
آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی مثل میانگین و انحراف معیار و آماره های استنباطی 
ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق 

spss23 بوده است.
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یافته ها
یافته های توصیفی

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
فرضیه های آزمون نیکویی برازش نرمال (کولموگوروف اسمیرنوف

باتوجه به اینکه معنی داری متغیرها، باالی 0/05 به دست آمده بنابراین فرضیه H0 رد نمی شود و این بدان 
آزمونهای همبستگی  از  ها  فرضیه  آزمون  برای  بنابراین  کند،  پیروی می  نرمال  توزیع  از  متغیرها  این  که  معناست 

پیرسون و رگرسیون استفاده شود.

یافته های استنباطی
فرضیه 1: بین توسعه تجارت الکترونیکی و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود دارد.

H0: .بین توسعه تجارت الکترونیکی و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود ندارد
H1: .بین توسعه تجارت الکترونیکی و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود دارد

تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر توسعه تجارت الکترونیکی و 
فرار 0 و کوچکتر از سطح معنی داری / معنی داری) کمتر از p ( 001 0- و با مقدار / مالیاتی شرکت های تجاری 
برابر 45 05 / 0 هستند، لذا در این سطح فرض H 0 توسعه تجارت الکترونیکی یعنی عدم وجود رابطه رد می شود 
و در نتیجه بین و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه معنادری وجود دارد. منفی بودن ضریب همبستگی نشان از 
رابطه معکوس 20 / 0 است. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر بین این دو متغیر ) R2 = 0 / 20 درصد از 
20 ) است، به عبارتی .( واریانس فرار مالیاتی شرکت های تجاری توسط توسعه تجارت الکترونیکی تبیین می شود 

( جدول 3
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فرضیه 2: بین توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود دارد.
H0: .بین توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود ندارد
H1: .بین توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود دارد

تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر توسعه زیرساختهای تجارت 0 
و کوچکتر از / معنی داری) کمتر از p ( 001 0- و با مقدار / الکترونیک و فرار مالیاتی شرکت های تجاری برابر 405 
یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین توسعه H 0 هستند، لذا در این سطح فرض 0 / سطح معنی داری 
05 زیرساختهای تجارت الکترونیک و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه معنادری وجود دارد. منفی بودن ضریب 
=164/0) 0/ همبستگی نشان از رابطه معکوس بین این دو متغیر است. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر 
164 2 16 درصد از واریانس فرار مالیاتی شرکت های تجاری توسط توسعه زیرساختهای تجارت / است، به عبارتی 4 

( R .( الکترونیک تبیین می شود ( جدول 4

فرضیه 3: بین اصالح و توسعه ساختارها و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود دارد.
H0: .بین اصالح و توسعه ساختارها و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود ندارد
H1: .بین اصالح و توسعه ساختارها و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود دارد

تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر اصالح و توسعه ساختارها و 
فرار 0 و کوچکتر از سطح معنی داری / معنی داری) کمتر از p ( 001 0- و با مقدار / مالیاتی شرکت های تجاری 
برابر 40 یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین اصالح و توسعه ساختارها H 05/0 هستند، لذا در این 
سطح فرض 0 و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه معنادری وجود دارد. منفی بودن ضریب همبستگی نشان از 
رابطه معکوس است، به عبارتی 16 درصد از ( R2 =16/0) 0/ بین این دو متغیر است. همچنین ضریب تعیین بین دو 
متغیر برابر 16 .( واریانس فرار مالیاتی شرکت های تجاری توسط اصالح و توسعه ساختارها تبیین می شود ( جدول 5

جدول 3: آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین توسعه تجارت الکترونیکی و فرار مالیاتی شرکت 
های تجاری

جدول 4: آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک و فرار
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فرضیه 4: بین توسعه محصوالت و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود دارد.
H0: .بین توسعه محصوالت و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود ندارد
H1: .بین توسعه محصوالت و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه وجود دارد

تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر توسعه محصوالت و فرار 
مالیاتی 0/ 0 و کوچکتر از سطح معنی داری 05 / معنی داری) کمتر از p ( 001 0- و با مقدار / شرکت های تجاری 
برابر 29 یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین توسعه محصوالت و فرار مالیاتی H هستند، لذا در این 
سطح فرض 0 شرکت های تجاری رابطه معنادری وجود دارد. منفی بودن ضریب همبستگی نشان از رابطه معکوس 
بین این دو متغیر 8 درصد از واریانس فرار / است، به عبارتی 4 ( R2 =084/0) 0/ است. همچنین ضریب تعیین بین 

دو متغیر برابر 084 .( مالیاتی شرکت های تجاری توسط توسعه محصوالت تبیین می شود ( جدول 6

فرضیه 5- مولفه های توسعه تجارت الکترونیک (توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک، اصالح و توسعه ساختارها 
و توسعه محصوالت) پیش بینی کننده فرار مالیاتی شرکت های تجاری هستند.

رابطه خطی توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک ( X1)، اصالح و توسعه ساختارها ( X2) و توسعه محصوالت 
( X3) و فرار مالیاتی ( Y ) با استفاده از مدل رگرسیون خطی زیر تعیین میگردد:

 

در این مدل، برای تعین رابطه فوق، فرضیه های آماری به صورت زیر میباشند:
H0 : مدل رگرسیون خطی نیست
H1 : مدل رگرسیون خطی است

 

با توجه به این که مقدار p محاسبه شده از آزمون ( 001 / 0 ) کمتر از سطح معنیدار 05 / 0 است، لذا در این 
سطح، H0 رد میشود و در نتیجه مدل رگرسیون خطی معنیدار می باشد، یعنی بین توسعه زیرساختهای تجارت 
الکترونیک، اصالح و توسعه ساختارها و توسعه محصوالت با فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه خطی معنیداری 

جدول 5: آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین اصالح و توسعه ساختارها و فرار مالیاتی شرکت های 
تجاری

جدول 6: آماره های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین توسعه محصوالت و فرار مالیاتی شرکت های تجاری
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جدول 7: تحلیل واریانس مدل رگرسیون مولفه های توسعه تجارت الکترونیک و فرار مالیاتی شرکت های تجاری

جدول 8: ضرایب مدل رگرسیون رابطه بین مولفه های توسعه تجارت الکترونیک و فرار مالیاتی شرکت های تجاری

توسعه  همزمان  رابطه  میزان  دهنده  نشان  که  باشد  می   r  =  0  /  47 چندگانه  همبستگی  ضریب  دارد.  وجود 
زیرساختهای تجارت الکترونیک، اصالح و توسعه ساختارها و توسعه محصوالت با فرار مالیاتی شرکت های تجاری می 
باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری برابر 001 / 0 و کوچکتر از سطح α = 0 / 05 است. بنابراین این رابطه 
معنی دار میباشد. با توجه به اینکه مقدار adj R2 تعدیل شده R2 برابر با 21 / 0 می باشد، پس توسعه زیرساختهای 
تجارت الکترونیک، اصالح و توسعه ساختارها و توسعه محصوالت بصورت همزمان 21 / 0 از واریانس فرار مالیاتی 

شرکت های تجاری را تبیین می کنند)جدول 7(

همچنین با توجه به p  مقدار محاسبه شده در آزمون ضرایب مدل رگرسیون H20H ,10 (توسعه زیرساختهای 
تجارت الکترونیک و اصالح و توسعه ساختارها)، در سطح 05 / 0 رد میشود، اما ، 30H (توسعه محصوالت ) در سطح 
05 / 0 رد نمیشود، با توجه به مقدار β برای توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک و اصالح و توسعه ساختارها که به 
ترتیب برابر 272 / 0 - و 264 / 0 - می باشد، پس توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک و اصالح و توسعه ساختارها 

امور مالیاتی به ترتیب بهترین پیش بینی کننده های فرار مالیاتی شرکت های تجاری می باشند (جدول 8 .(

نتیجه گیری:
به لحاظ تأکید کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بر استفاده از سیاست اقتصادی کاهش وابستگی بودجه دولت 
به درآمدهای نفتی و اتکاء بر درآمدهای مالیاتی و افزایش نرخ متوسط مالیات در کشور برای شتاب دادن به روند رشد 
توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ضرورت افزایش و به بیانی منطقی نمودن وصول و أخذ مالیات در هر جامعه ای با 
توجه به ویژگی های آن یکی از ضروریات است. مالیات ها به عنوان مؤثرترین عامل در سیاست های مالی نقش خطیر 
و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند و می توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها، مقابله با تورم 
قیمت ها ،هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب، کاهش مصرف های تجملی و غیرمفید طبقات ثروتمند و 
نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنان به سرمایه گذاری های مولد مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین 
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مالیات ها نقش بسیار مهمی در تأمین مالی دولت از یک سو و تنظیم امور اقتصادی از سوی دیگر ایفا می کنند. (
متین، 1394 ). ساندمو 8 ) 2007 ) معتقد است که فرار مالیاتی منجر به افزایش مالیات تحریفی 9 گردیده و از 
این رو با بزرگتر نمودن اقتصاد زیرزمینی، منابع را به سمت فعالیت های غیر تولیدی سوق داده، لذا مانعی برای رشد 
اقتصادی به شمار می آید. در نهایت، فرار مالیاتی می تواند بر اثر بخشی سیاست های اقتصادی نیز اثر گذار باشد، زیرا 
اینگونه سیاست ها بر اساس شاخص های رسمی (همانند بیکاری، تعداد نیروی کار رسمی، درآمد، مصرف) صورت می 
پذیرد و این در حالی است که وجود اقتصاد زیرزمینی سیاست مداران را با مشکل روبه رو ساخته و منجر به این می 
گردد که سیاست اقتصادی درست و مناسبی اعمال نگردد. لذا اگر بتوان عوامل موثر بر فرار مالیاتی را شناسایی کرد، 
آنگاه سیاست گذاران به راحتی می توانند سیاست های مناسب در جهت حداقل نمودن هزینه های فرار مالیاتی را 
به کار گیرند (هادیان و تحویلی، 1392 ). امروزه تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای مبارزه بافرار مالیاتی محسوب 
می شود.عدم درك اهمیت راهبردی تجارت الکترونیکی و یا مواجهه با موانع قدرتمند در راستای بکارگیری تجارت 
الکترونیکی. (پارتت 10 ، 2002 ) به کارگیری تجارت الکترونیکی نیازمند آماده سازی زیرساختهای ضروری است. 
استفاده درست و بجا از فناوری های امروزی و جدید، بارزترین و اصلی ترین تفاوت میان کسب و کارهای کشور 
ما و نمونه های موفق جاری در کشورهای صنعتی است. امروزه شرکت هایی موفق هستند و می توانند در دنیای 
پر رقابت به حیات خود ادامه دهند که توانایی انطباق با تغییرات ایجاد شده در حوزه تکنولوژی اطالعات، تجارت 
الکترونیک و فناوری اطالعات را داشته باشند. اینگونه سازمان ها توانایی بیشتری نیز برای معرفی محصوالت جدید و 
ورود به بازارهای مولد درآمد را خواهند داشت. در دنیای کنونی، تکنولوژی به عنوان یک توانایی در رفتارهای جدید، 
محصوالت و استراتژیهای جدید برای افراد و شرکتهای موجود در چرخه اقتصادی، محسوب می شود. ارزیابی قابلیت 
های تکنولوژی، تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات امکان تحلیل شرایط و پتانسیل های هر بنگاه ومقایسه آن با 
وضعیت رقبا را جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک فراهم خواهد نمود. همچنین این ارزیابی ها در تدوین استراتژی 

های آتی سازمان بسیار مفید و ارزشمند می باشد.
طبق نتایج حاصل از تحقیق بین توسعه تجارت الکترونیکی و فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه معکوس 
و معنی داری وجود دارد، یعنی هر چقدر تجارت الکترونیکی بیشتر توسعه یابد و توسط شرکت ها مورد استفاده 
قرار بگیرد به طبع آن فرار مالیاتی این شرکت ها کمتر می شود که این نتایج با یافته های زهی و محمد خانلی ( 
1389 ) که یکی از عوامل موثر در پیشگیری از فرار مالیاتی را عوامل تکنولوژیکی (توسعه فناوری اطالعات و تجارت 
الکترونیک) ذکر کرده اند، با مطالعات کالیز و جونز( 1396 ) که اظهار می کنند رواج و گسترش فرار مالیاتی در هر 
کشوری تابعی از شرایط توسعه تجارت الکترونیکی است و با مطالعات پژویان ( 1395 ) که بیان می کند با اصالح 
شیوه اخد مالیات و توسعه تجارت الکترونیک می توان درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد، همسو است. براین اساس 
می توان گفت وقتی که فعالیتهای مالی شرکت بصورت الکترونیکی صورت بگیرد و تجارت الکترونیک در بین شرکت 
توسعه یابد و از فناورهای اطالعات برای ارائه محصواالت و انجام مبادالت مالی استفاده شود، شفافیت مالی شرکت ها 

بیشتر می شود و به طبع آن فرار مالیاتی کمتر می شود.
نتایج دیگر تحقیق حاکی از آن است که بین توسعه زیرساختهای تجارت الکترونیک، اصالح و توسعه ساختارها و 
توسعه محصوالت با فرار مالیاتی شرکت های تجاری رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، یعنی هر چقدر توسعه 
زیرساختهای تجارت الکترونیک، اصالح و توسعه ساختارها و توسعه محصوالت بیشتر باشد فرار مالیاتی شرکت های 
تجاری کمتر می شود که این نتایج با یافته های زهی و محمد خانلی ( 1389 )، کالیز و جونز( 1396 ) و پژویان ( 
1395 ( همسویی دارد. بر این اساس وقتی که مسئولین شرکت ها جهت توسعه زیر ساختهای تجارت الکترونیکی 
باشد،  داشته  المللی مطابقت  بین  استانداردهای  با  الکترونیک  تجارت  زیر ساختهای شرکت در حوزه  کنند،  تالش 
بسترها و زیرساختهای مخابراتی کشور منطبق با نیازهای تجارت الکترونیک باشد و در راستای آن گسترش یابد، 
دروره های آموزش ضمن خدمت برای نیروی انسانی در جهت تسهیل تجارت الکترونیک برگزار شود، نیروی انسانی 
خبره و متخصص در حوزه فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی در شرکت ها جذب شود، سیستم های کامیوتری 
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شرکت از نظر سخت افزاری و نرم افزاری در راستای توسعه تجارت الکترونیکی بروز رسانی شود، قوانین و مقررات 
حقوقی الزم برای توسعه تجارت الکترونیک تدوین شود، برنامه ریزی های راهبردی برای توسعه تجارت الکترونیک 
وجود داشته باشد، مسئولین جهت فرهنگ سازی گسترش تجارت الکترونیکی تالش کنند، بودجه الزم برای توسعه و 
گسترش تجارت الکترونیک تخصیص داده شود، سیاست شرکت ها گسترش ارائه خدمات الکترونیکی باشد و سیاست 
کلی بانک دسترسی آسان به خدمات الکترونیکی شرکت باشد در آنصورت شرکت ها نمی توانند از نام نویسی در 
از واقعیت اعالم کنند و نمی توانند  اداره مالیات خودداری کنند، مودیان نمی توانند فروش خود را کمتر  پروتابل 
فاکتورهای ساختگی برای خریدهایی که هرگز صورت نگرفته است ارائه دهند، نمی توانند فروش خود را صوری اعالم 
می کنند و نمی توانند از نام نویسی در دادن مالیات طفره روند و درآمد خود را کتمان کنند و این رفتارها باعث 

کاهش فرار مالیاتی آنها می شود.
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چکیده
هدف اصلی از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تمایل استفاده از فناوری سیستم های الکترونیکی مالیات در 
بین مودیان حقیقی مالیات در استان بوشهر می باشد. جامعه آماری پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر، شامل تمامی 
اعضای اتاق اصناف می باشد که 168 نفر از آنان به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. 
ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 51 گویه ای می باشد که دارای پایایی معادل با نمره آلفای کرونباخ 0/91 می باشد. 
روایی محتوایی پرسشنامه نیز توسط مدیران مالیاتی و نیز صاحبنظران این حوزه تایید گردید. به منظور تجزیه و 
گردید.  استفاده  آموس  نرم افزار  کمک  به  ساختاری  معادالت  مدل سازی  شیوه  از  شده  جمع آوری  داده های  تحلیل 
سودمندی  شده،  ادراك  سهولت  )شامل:  متغیر  هشت  بررسی،  مورد  متغیر  نه  از  می دهد  نشان  پژوهش  یافته های 
ادراك شده، سازگاری، تصویر دولت الکترونیک، تاثیرگذاری اجتماعی، کیفیت خدمات، اعتماد به دولت الکترونیک 
و خودکارآمدی سیاسی( تاثیر مثبت و مستقیم بر تمایل به استفاده از خدمات الکترونیکی مالیات دارند. با توجه به 
یافته ها بدست آمده، سودمندی ادراك شده و اعتماد به دولت الکترونیک )با ضریب 0/75( دارای بیشترین تاثیر و 
تاثیرگذاری اجتماعی )با ضریب 0/43(دارای کمترین تاثیر بر افزایش تمایل به استفاده از سیستم های الکترونیکی 
مالیاتی می باشند. لذا توجه به عوامل تاثیرگذار می تواند به صورت بندی سیاست های آتی سازمان مالیاتی در بازطراحی 

یا اصالح سامانه الکترونیکی مالیات کمک نماید.

 کلیدواژگان: مالیات، دولت الکترونیک، فرایندها، بوشهر
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1- مقدمه
کشورهاي مختلف براي طراحي نظام مالیاتي خود باید راهکارها و روش هاي متفاوتي را بررسي و در نهایت یک 
سیستم و راهکار واحد مالیاتي را انتخاب  نمایند. آنچه در زمینه طراحي نظام مالیاتي باید مدنظر تمامي کشورها قرار 
گیرد، مثلث مالیاتي شامل نیروي انساني، سیستم وصول مالیاتي و مودیان مالیاتي مي باشد.) منجگاني و لطف آبادي، 

 )1394
سیستم وصول مالیاتي مي تواند سنتي و یا الکترونیکي باشد. بر خالف ساختارهاي سنتي وصول مالیاتي که سلسله 
مراتبي، خطي و یک طرفه مي باشند. سیستم هاي وصول الکترونیکي مالیاتي غیرسلسله مراتبي، دوطرفه و در 24 ساعت 
شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس مي باشند. هدف اصلي دولت الکترونیک، انجام فعالیت هاي اداري روزانه یک 
دولت و ارائه یک شیوه ساده تر براي تسهیل ارتباط دولت با نهادهاي خارجي مانند شهروندان، کسب و کارها و نیز 
ارتباطات درون دولتي بر مبناي تکنولوژي ارتباطات و اطالعات مي باشد. ارائه خدمات بهتر دولت به شهروندان، تعامل 
بهتر دولت با کسب و کارها و صنعت، توانمندسازي شهروندان از طریق دسترسي بهتر به اطالعات و مدیریت کاراتر 
همگي از مزایاي مختلف تکنولوژي اطالعات مي باشد. در مجموع، دلیل اصلي دولت براي استقبال از سیستم هاي دولت 
الکترونیک، برداشتن موانع بین بنگاه هاي دولتي و شهروندان براي ایجاد رابطه نزدیک تر بین آن ها مي باشد. )وست ، 

 )2010
با وجود مزایاي بالقوه و متعدد، توسعه و استقرار فناوري هاي سیستم هاي دولت الکترونیک براي برخورداري از 
این مزایا کافی نیست، بلکه فناوري باید به وسیله کاربران به کارگرفته شود.)بونفیس، هالریس و کوکینو ، 2004( 
در صورت عدم پذیرش و عدم به کارگیري فناوري جدید توسط کاربران، سرمایه گذاري در حوزه مورد نظر بی نتیجه 
خواهد ماند. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش هاي زیادي در این مورد در بیشتر کشورها انجام شده است که 
دغدغه اصلی آنها، پذیرش و به کارگیري فناوري هاي جدید و از جمله مهمترین آنها، فناوري اطالعات و ارتباطات 
و دولت الکترونیکي بوده است. در واقع تنها سرمایه گذاري و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نمی تواند 
به برخورداري جامعه از مزایاي دولت الکترونیک منجر شود. براي دستیابی به مزایاي بالقوه دولت الکترونیک، باید 
پذیرش آن در جامعه مد نظر قرار گیرد.)الهی، عبدی و دانایی فرد، 1389( به همین منظور مطالعه در این زمینه و 

بررسي و شناسایي عوامل موثر بر افزایش تمایل استفاده از خدمات دولت الکترونیک ضروري مي باشد. 
سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی براي اولین بار در ایران در سال 1389 پیاده سازي و اجرا گردید. ولی با 
یک نگاه اجمالی به فرآیند این سیستم، مشاهده می شود که نه تنها مراجعه حضوري در آن حذف نشده است، بلکه 
وقت بیشتري براي انجام این فرآیند مورد نیاز است و مؤدي باید عالوه بر تکمیل اظهارنامه به صورت الکترونیکی، 
جهت  خود  منطقه  مالیاتی  امور  اداره  در  مربوطه  مالیاتی  ممیز  به  آنرا  سپس  و  نموده  امضا  و  گرفته  پرینت  آنرا 
محاسبه مالیات و ثبت در دبیرخانه تحویل نماید. در نهایت مبلغ محاسبه شده مالیات را نیز باید به صورت دستی 
به بانک پرداخت نماید. با توجه به بکارگیري سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی به عنوان بخشي از سیستم دولت 
الکترونیک در ایران شناسایي و ارزیابي عوامل موثر بر تمایل به استفاده از این سیستم ضروري مي باشد. بنابراین هدف 
اصلی از انجام این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری سیستم های الکترونیکی مالیاتی توسط کاربران 
الکترونیکی دولتی پرداخته  ابتدا به معرفی عوامل موثر بر بکارگیری سیستم های  ادامه  این سیستم ها می باشد. در 
خواهد شد و سپس مدل پذیرش سیستم های الکترونیکی مالیات معرفی و مورد آزمون قرار خواهد گرفت و در پایان 

نتایج آزمون فرضیات پژوهش تبیین می-گردد. 

2. ادبیات نظری پژوهش و مرور پیشینه
در این بخش از پژوهش به بررسی مفاهیم نظری مطرح شده در خصوص مدل و فرضیات پژوهش و همچنین مرور 

مطالعات پیشین در این زمینه پرداخته خواهد شد.
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1.2. مفاهیم نظری پژوهش
به  تمایل  افزایش  بر  موثر  متغیرهاي  و  الکترونیک  دولت  ابعاد  الکترونیک،  دولت  مفاهیم  بررسي  به  ادامه  در 
استفاده از سیستم هاي الکترونیکي مالیاتي مانند اجزای مدل پذیرش فناوري، سازگاری، تصویر، کیفیت خدمات، نفوذ 

اجتماعي، اعتماد و ریسک ادراك شده و خودکارآمدي سیاسي پرداخته خواهد شد.
1.1.2. دولت الکترونیک 

برخی دولت الکترونیک را به سادگی اطالعات دیجیتالی دولت یا شیوه درگیر کردن مشتریان در تراکنش های 
اطالعات  آن  در  که  می-دانند  سایتی  وب  ایجاد  شامل  را  الکترونیک  دولت  دیگر  برخی  می کنند.  تعریف  دیجیتال 
مربوط به مسائل سیاسی یا دولتی نمایش داده می شود. این تعاریف محدود از دولت الکترونیک، دامنه فرصت هایی 
الکترونیکی  ارتباطات  از  مجموعه ای  الکترونیک  دولت  می نماید.  محدود  را  کند  ارائه  می تواند  الکترونیک  دولت  که 
الکترونیک، در تعاریف مختلف به  با دولت  ارتباط  است که بین دولت، سازمان ها و شهروندان به وجود می آید. در 
جنبه های پاسخگویی ، مسئولیت-پذیری ، شفاف سازی  و غیره اشاره شده است. دولت الکترونیک برای ایجاد تغییر 
در ساختارها و فرایندهای کاری سازمان های دولتی از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده می نماید.)بینون-دیویس ، 
2005( از سوي دیگر مولفه های متعدد دیگری که زمینه الزم برای تحقق دولت الکترونیک را فراهم می آورند می توان 
به رشد فناوری های جدید و به ویژه فناوری اطالعات، رشد اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن، تغییر انتظارات 

شهروندان و بنگاه های اقتصادی، جهانی شدن و فشارهای ناشی از رقابت اشاره نمود.)رضایي، 1383(
یکی دیگر از دالیلی که بسیاری از ابتکارات دولت الکترونیک با شکست مواجه می شود مربوط به تعریف محدود 
و ناکافی و فهم ناچیز از مفهوم، فرایندها و وظایف دولت الکترونیک می باشد. دولت الکترونیک یک مفهوم چند بعدی 
و پیچیده مي باشد که به تعریف و ادراکی وسیع نیاز دارد تا بتوان استراتژی موفقی برای انطباق با آن و پذیرش آن 
توسط مخاطبانش پیاده سازی و اجرا نمود. تعاریف مختلفی از دولت الکترونیک ارائه شده است که در ادامه برخی از 

آن ها بیان گردیده است:
عموم  دولت،  بین  اطالعات(  تبادل  و  )تراکنش  الکترونیکی  تعامل  عنوان  به  می تواند  الکترونیک  دولت   *

)شهروندان و بنگاه های اقتصادی( و کارمندان تعریف شود. )آبرامسون و مین ، 2001(
*  دولت الکترونیک سیستم های فناوری اطالعات و ارتباطات تحت مالکیت یا اداره دولت است که ارتباط با 
شهروندان بخش خصوصی و یا سازمان های دولتی را به گونه ای تغییر می دهد که توانمندی شهروندان را افزایش، ارائه 

خدمات را ارتقا، پاسخگویی را قدرت، شغافیت را افزایش و کارایی دولت را بهبود می بخشد.)بانک جهاني ، 2001(
*  دولت الکترونیک عبارت است از تغییر ارتباطات داخلی و خارجی بخش دولتی از طریق عملیات های توانمند 

شده توسط شبکه ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور بهبود تحویل خدمات دولتی.)فراجا ، 2002(
*  دولت الکترونیک دولتی است که در داخل، سیستم های قانونی را با تکنولوژی های جدید پیوند می دهد و از 

طرف دیگر این زیر ساخت اطالعاتی دولتی را با هر چیز دیجیتال و با هر کس پیوند می دهد.)تاپ اسکات ، 1996(
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده بخش دولتی از نوآورانه ترین فناوری اطالعات و ارتباطات مانند   *
اینترنت برای تحویل خدمات بهبود داده شده، اطالعات قابل اطمینان و دانش وسیع تر به منظور تسهیل دسترسی به 

فرایندهای حکومتی و تشویق شهروندان به مشارکت عمیق تر.)یونپا و آسپا ، 2001(
2,1,2. ابعاد دولت  الکترونیک 

فرصت هاي خدمت گذاري دولت به شهروندان از طریق وب  به چهار دسته اصلي تقسیم مي-گردد. در ادامه هر 
یک از این سطوح مورد بحث و بررسي قرار مي گیرد.

1- سطح دولت  ـ شهروند 
این سطح از ارائه خدمات به »توانایی  دولت  و شهروندان برای  برقرار کردن  ارتباط  اطالعاتی  از راه  الکترونیکی  و 
کارا« تمرکز دارد. اغلب شهروندان از این ارتباط با دولت سود مي برند. یکي از مرسوم-ترین روش هاي برقراري ارتباط 
به این شیوه، ارسال فرم هاي الکترونیکي و ثبت نام الکترونیک  در مواردي که پیشتر تنها براي کساني در دسترس بود 
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که باید در صف هاي طوالني منتظر مي ماندند. سایر مزایاي براي خدمت به شهروندان ارتقا و بهبود آموزش الکترونیک 
و برقراري انتخابات الکترونیک مي باشد. همچنین در خصوص مالیات، شهروندان به عنوان مشتري مي توانند میزان 
مالیات خود را اظهار و از همین طریق پرداخت نمایند. با اتخاذ این روش هم از طول صف انتظار مودیان کاسته خواهد 

شد و هم هزینه سازمان مالیاتي و مودیان کاهش خواهد یافت.)وانگ ، 2002(
2- سطح دولت - شرکت 

 این  سطح از ابعاد دولت الکترونیک بر »امکان  کاهش هزینه ها و جمع آوری بهتر اطالعات« در ارتباط دولت با 
شرکت ها و یا بالعکس تمرکز دارد. این  بعد به  دولت  امکان می دهد که  کاالهای مورد نیازش  را سفارش دهد، صورت  
حساب هایش  را پرداخت  نماید و با شیوه  اثربخش تري  هزینه هایش را کاهش دهد.  همچنین  به دولت  کمک مي نماید 
تا داده ها مورد نیازش را با هزینه کمتر برای  تجزیه  و تحلیل  جهت  اتخاذ تصمیماتش به  دست  آورد.  برخي از اهداف 
براي  آنالین  مالیاتي  مقررات هاي  بودن  دردسترس  الکترونیک،  دولت  ابعاد  از سطوح چهارگانه  بعد  این  براي  دیگر 
شرکت ها)مودیان( و همچنین افزایش توانایي شرکت ها در اظهار و پرداخت مالیات خود به صورت الکترونیک مي باشد. 

هدف دیگر، ثبت اطالعات تجاري براي ورود و خروج داده و ایجاد مرکز انطباق داده  مي باشد. 
3- سطح دولت  - دولت  

این  سطح از دولت الکترونیک تالش دارد تا  کارایی  خدمت رساني  را زمانی  که  تبادل  اطالعات  در درون یک دولت  
یا با دیگر دولت ها رخ مي دهد، ارتقا دهد. این  بخش  به  دولت  ها امکان  می دهد که  به  نحوی  اثربخش ، با حذف  موانع  
و دوباره  کاری ها، با یکدیگر ارتباط  برقرار نمایند. همچنین  این  نحوه  رابطه  می تواند تشخیص  جرائم  و امنیت کشور را 
ممکن  سازد. از مثال های  آن  می توان  به  همکاری  میان  دولت ها، توسعه  سیستم های  پاسخ  اضطراری  و ارتباط گیری  با 

بنگاه های  اجرای  قانون،  اشاره  کرد.
4- سطح درون  دولتی  

این  سطح از خدمات دولت  الکترونیک،  بر روی  جابجایي اطالعات  که  درون سیستم  هاي دولت  الکترونیک  قرار 
دارند، متمرکز شده است. این  بخش  به  دنبال دستیابي به این  هدف  است  که  صرفه جویی های  قابل توجهي را  برای  
مدیریت  بهتر مسائل پیرامون زنجیره تامین   و همچنین  گردآوری  اطالعات  براي آن، صورت  دهد. در واقع این  بخش  
به  دولت  امکان  می دهد که  به  نحوی  اثربخش  زنجیره  پشتیبانی  خود را مدیریت  نماید تا بدین  وسیله  حداقل  انبار داده 

پدید آید و همچنین دولت متحمل کمترین هزینه شود.)اوان و ین ، 2006(
در این پژوهش، مطالعه در دو سطح »دولت- شهروند« و »دولت- بازار« مد نظر مي باشد. در سطح دولت- بازار، 
مودیان مالیاتي که به صورت حقوقي و در قالب شرکت ها و سازمان هاي غیردولتي مشغول به کسب و کار هستند و 
مشمول مالیات مي شوند، مورد بررسي قرار مي گیرند و در سطح دولت-شهروند، مودیان مالیاتي که در قالب اشخاص 

حقیقي مشغول به کسب و کار و مشمول مالیات مي شوند، مورد بررسي قرار مي گیرند.
 2,1,2. ابعاد مدل تمایل استفاده از سیستم هاي الکترونیکي مالیات

در ادامه به بررسي مفاهیم و متغیرهایي پرداخته خواهد که بر میزان تمایل استفاده از سیستم هاي الکترونیکي 
مالیات تاثیر مستقیم دارند. در نهایت متغیرهاي مذکور براساس پیشینه پژوهش در قالب یک مدل گردآوري خواهند 

شد.

)TAM(  1.2.1.2. پذیرش فناوری
مورد  اطالعاتی  پژوهش های سیستم های  در  به طور مکرر  است که  نظریه هایی  از جمله  فناوری،  پذیرش  مدل 
استفاده قرار می گیرد و به عنوان یک مدل قدرتمند برای توضیح و پیش بینی پذیرش تکنولوژی ایجاد شده است.

از  استفاده  سهولت  ادراك  و  شده   ادارك  سودمندی  که  می کند  استدالل  مدل  این   )2000، داویس  و  )ونکاتش 
تکنولوژی  بر نگرش، قصد و رفتار واقعی کاربر در پذیرش و استفاده از تکنولوژی تاثیرگذار است. داویس  )1989( 
سودمندی ادراك شده را به عنوان » درجه ای از اعتقاد فرد مبنی بر اینکه او با استفاده از یک سیستم خاص می تواند 
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عملکرد شغلی خود را بهبود بخشد« تعریف می نماید. در همین حال سهولت ادراك شده در استفاده از تکنولوژی اشاره 
به »درجه ای از اعتقاد فرد مبنی بر این دارد که استفاده از یک سیستم خاص فاقد هرگونه زحمت اضافی برای اوست«. 
تعداد کمی از مطالعات تئوریک، مدل پذیرش فناوری را با متغیرهای جدید و یا نظریه-های دیگر برای بررسی تمایل 
کاربران به استفاده از دولت الکترونیک گسترش داده اند. برای مثال، بالنجر و کارتر )2008( در پژوهشی تئوری انتشار 
نوآوری  را با مدل پذیرش فناوری برای ارائه یک مدل جامع از خدمات الکترونیکی دولتی تلفیق کردند. ال آداوی 
و همکاران )2005( در مطالعه دیگری مدل پذیرش فناوری را با اعتماد و ریسک ادراك شده ترکیب کردند. وانگ 
)2002( نیز در مطالعه ای که در تایوان انجام داد، دریافت که مدل پذیرش فناوری را می توان برای پیش بینی تمایل 

کاربران جهت استفاده از سیستم های الکترونیکی مالیات استفاده نمود.
بر اساس آنچه پیشتر بیان گردید، این مطالعه از سه سازه اصلی مدل پذیرش فناوری یعنی سهولت استفاده ادراك 
برای نشان دادن سازگاری کاربران در  از تکنولوژی  استفاده  به  تمایل  ادراك شده و  از تکنولوژی، سودمندی  شده 

استفاده از خدمات الکترونیکی مالیات استفاده می نماید. بر این اساس، فرضیه های زیر تدوین می گردد:
فرضیه اول: سهولت استفاده ادراك شده از تکنولوژی تاثیر مثبت و موثری بر سودمندی ادراك شده از سیستم 

الکترونیکی مالیات دارد.
فرضیه دوم: سهولت استفاده ادراك شده از تکنولوژی تاثیر مثبت و موثری بر تمایل استفاده از سیستم الکترونیکی 

مالیات دارد.
فرضیه سوم: سودمندی ادراك شده تاثیر مثبتی و موثری بر تمایل به استفاده از سیستم الکترونیکی مالیات دارد.

)PCI(  و ویژگی ادراك شده از نوآوری )DOI(  2,2,1,2. انتشار نوآوری
انتشار نوآوری که توسط راجرز )1995( پایه گذاری شده است، یکی دیگر از نظریه های مورد استفاده در تحقیقات 
سیستم های اطالعاتی است که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است. انتشار نوآوري به این صورت تعریف 
می گردد:  »فرایندی است که با استفاده از آن یک نوآوری از طریق کانال های خاصی در طول زمان در میان اعضای 
جامعه ارتباط برقرار می نماید«، در اینجا نوآوری، اشاره به ایده یا موضوعی دارد که تصور می شود جدید است. به گفته 
نوآوری، سازگاری، پیچیدگی، دشواری استفاده و مشهود بودن  تاثیر مزیت نسبی  نوآوری تحت  انتشار  راجرز، نرخ 

نتایج، قرار می گیرد.
سازگاری به عنوان »میزان سازگاری یک نوآوری با ارزش های موجود، تجارب گذشته و نیازهای بالقوه پذیرندگان 
چهار  معرفی  و  »پیچیدگی«  سازه  پس حذف  را  راجرز  مدل   )1991( بنباسات  و  مور  می شود.  تعریف  تکنولوژی« 
سازه جدید دیگر اصالح کردند، که این چهار سازه عبارتند از: تصویر، ملموس بودن نتایج، قابلیت مشاهده و پذیرش 
عنوان  به  مدل  این  تاثیرگذار هستند.  نوآوری  از  استفاده  و  پذیرش  بر  بودند  معتقد  آن ها  که  تکنولوژی،  داوطلبانه 
ویژگی های ادراك شده نوآوری شناخته شده است. تصویر، به ادراك فرد از یک نوآوری به عنوان یک نماد وضعیتی 
اشاره دارد. در این دیدگاه، آن دسته از شهروندانی که استفاده از خدمات الکترونیکی دولت را برای خود نوعی پرستیژ 
اجتماعی می-دانند، تمایل دارند تا به تعامل بیشتری با سیستم بپردازند و در آینده استفاده از سیستم را ادامه دهند. 
اعتقاد بر این است کسانی که سریعتر با سیستم های دولت الکترونیک سازگار می شوند، خود را به عنوان افرادی زرنگ، 
دانا و پیشرفته در جامعه تصور می کنند. سازه دیگر در این مطالعه عبارت است از »ملموس بودن نتایج« که ترکیبی 

است از دو زیر سازه تحت عنوان »قابل مشاهده بودن« و »قابلیت برقراری ارتباط«.
اعتقاد بر این است که ملموس بودن نتایج، درك بهتری از چگونگی دید کاربران نسبت به نوآورانه بودن یک 
موضوع و سودمندی آن برای زندگیشان و همچنین چگونگی به اشتراك گذاشتن و برقراری ارتباط آنها با یکدیگر 

ایجاد می نماید. براساس آنچه بیان گردید، سه فرضیه زیر را تدوین می گردد:
فرضیه چهارم: سازگاری تاثیر مثبت و موثری بر قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک دارد.

فرضیه پنجم: تصویر کاربران از سیستم دولت الکترونیک تاثیر مثبت و موثری بر قصد استفاده آنها از سیستم 
آنالین مالیات دارد.

فرضیه ششم: ملموس بودن نتایج تاثیر مثبت و موثری بر قصد استفاده از سیستم آنالین مالیاتی دارد.
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3.2.1.2. تاثیرگذاری اجتماعی
نظریه  در  که  است  اصطالحاتی  از  یکی  هنجار ذهنی  دارد.  روانشناسی  در  ریشه  اجتماعی  تاثیرگذاری  نظریه   
تاثیرگذاری اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد و اشاره به ادراك یک فرد دارد در مورد اینکه اغلب افرادی که برای او 
مهم هستند، درباره رفتارهایی که او باید یا نباید انجام دهد، چه فکری می کنند. هنجار ذهنی یا تاثیرگذاری اجتماعی 
بر قصد استفاده از خدمات یا محصوالت تاثیرگذار می-باشد، زیرا افراد ممکن است رفتاری را تحت تاثیر عقاید و 
نظرات دیگران اتخاذ نمایند حتی اگر آن رفتار یا پیامدهای آن رفتار مطلوب نظر آن ها نباشد.)لی و همکاران ، 2003(
در زمینه اظهار و پرداخت مالیات، اصنافی که درآمد کسب می کنند موظف به گزارش و پرداخت مالیات می باشند. 
با این حال، استفاده از روش آنالین پرداخت مالیات دواطلبانه می باشد، یعنی فرد می تواند از روش های غیرآنالین 
هم یعنی پرکردن اظهارنامه های کاغذی استفاده نماید. به منظور ترغیب استفاده از روش آنالین، کسانی که از روش 
آنالین اظهار و پرداخت مالیات استفاده می نمایند باید از اثربخشی و کارایی در انجام تراکنش های آنالین بهره مند 
گردند تا بتوانند استفاده از روش های آنالین پرداخت مالیات را به دیگران نیز توصیه نمایند.)رانی ، 2000( از این رو، 
هنجار ذهنی به عنوان یک عامل مهم برای توضیح تمایل استفاده از فناوری جدید در نظر گرفته شده است و در این 
مطالعه به بررسی اثر نفوذ اجتماعی بر قصد استفاده از خدمات آنالین مالیاتی کاربران پرداخته خواهد شد. با در نظر 

گرفتن این موضوع، فرضیه های زیر تدوین می گردد:
فرضیه هفتم: تاثیرگذاری اجتماعی تاثیر مثبت و موثري بر سودمندی ادراك شده از سیستم آنالین مالیات دارد.

فرضیه هشتم: تاثیرگذاری اجتماعی تاثیر مثبت و موثري بر قصد استفاده از سیستم آنالین مالیات دارد.

4.2.1.2. کیفیت خدمات
 کیفیت خدمات یکی از موارد مورد توجه در تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطالعاتی می باشد. در مطالعه ای 
که توسط پاراسورامان  )1985( بروی کیفیت خدمات صورت گرفت، پنج بُعد مهم از ویژگی خدمات ارائه شده تحت 

عنوان مدل سروکوال  و شامل اجزای ملموسات، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی شناسایی گردید. 
براساس مقیاس سروکوال، محققان و پژوهشگران درك مشتری از کیفیت خدمات در محیط اینترنت را مورد 
ارزیابی قرار می دهند، یا این مقیاس ها را در مطالعات خاص)به عنوان مثال، تجارت الکترونیک، خدمات وب و غیره( 
آزمایش می کنند و یا مقیاس هایی را که برای ارزیابی کیفیت خدمات آنالین مناسب هستند را توسعه می دهند.

کیفیت  الکترونیکی،  دولت  زمینه  در  کلی  طور  به  همکاران، 2005(  و  پاراسورامان  ، 2002؛  همکاران  و  )زیسامل 
خدمات می تواند عامل مهمی برای تشریح پذیرش خدمات دولت الکترونیک توسط شهروندان باشد. به نظر می رسد 
که کیفیت خدمات ادراك شده توسط کاربران در محیط آنالین متفاوت از کیفیت خدمات ادراك شده توسط آنها 
در محیط های متداول)غیرآنالین( است. ممکن است شهروندان از خدمات متداول)غیر آنالین( مالیاتی دولت راضی 
باشند، اما در محیط آنالین، وضعیت کامال متفاوت می باشد، زیرا در آنجا شهروندان می-توانند تجربه های جدیدی را 
با استفاده از خدمات ارائه شده سیستم آنالین بدست آورند که ممکن است آنها را در محیط های غیرآنالین نتوانند 
کسب نمایند.)کونلی و بانیستر ، 2008( از این رو، بررسی کیفیت خدمات آنالین می تواند بینش کاربران راجع به 
ادامه استفاده از سیستم آنالین خدمات الکترونیکی دولتی را تحت تاثیر قرار دهد. با این استدالل، ما فرضیه های زیر 

را تدوین می نماییم:
فرضیه نهم: کیفیت خدمات تاثیر مثبت و موثري بر سودمندی ادراك شده از سیستم آنالین مالیاتی دارد.
فرضیه دهم: کیفیت خدمات تاثیر مثبت و موثري بر قصد استفاده از سیستم آنالین مالیاتی خواهد دارد.

5.2.1.2. اعتماد و ریسک ادراک شده
 جلب اعتماد و کاهش ریسک ادراك شده از جمله عوامل تاثیرگذاري هستند که می توانند منجر به ارتقا تمایل 
تمامي  اعتماد مسئله اي محوری در   )2000 ، الکترونیک شوند.)گیفن  از سیستم هاي دولت  استفاده  شهروندان در 
تعامالت روزانه، ارتباطات بین فردي و معامالت اقتصادي می باشد، به ویژه هنگامی که این تعامالت از راه دور و از 
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طریق اینترنت انجام شوند. اگرچه اطالعات اندکی در مورد تعریف اعتماد شهروندان به خدمات دولتی یا چگونگی 
ارتقا اعتماد یا از دست رفتن اعتماد در پیشینه وجود دارد، اما بسیاری از محققان هم نظر هستند که اعتماد و ریسک 
ادراك شده از عوامل تعیین-کننده و مهمی می باشند که در اقدامات و همکاری های تجاری مردم و شرکت ها با دولت 
مورد توجه قرار مي گیرند.)دالبرگ، مالت و اورني ، 2006( اعتماد از دیدگاه راتر )1971( »امیدی است که به یک فرد 
یا گروه نوید می دهد که می توانند بر درستي خدمتی تکیه نماید«. تعریف راتر از اعتماد پایه-گذار برخي از تعاریف 

اعتماد شهروندان به خدمات دولت الکترونیک گردید. 
زوکر  )1986( اعتماد در زمینه سیستم هاي اطالعاتي را به سه بخش تقسیم می نماید، که عبارتند از: اعتماد 
مبتنی بر ویژگی ها ، اعتماد مبتنی بر فرآیندها  و اعتماد مبتنی بر نهادها )موسسات(  . اعتماد مبتني بر ویژگي ها، 
نوعي از اعتماد است که اطمینان را در کاربران به لحاظ مشخصات فني سیستم هاي اطالعاتي مورد استفاده ایجاد 
مي نماید. اعتماد مبتنی بر فرآیند، اعتماد براساس تجربه قبلی فرد در هنگام برخورد با دولت می باشد. این حالت از 
اعتماد هنگامی می تواند در زمینه دولت الکترونیک ایجاد شود که دولت بتواند این اطمینان را به کاربرانش بدهد 
که فناوری های الکترونیکي   اش به خوبی آماده استفاده هستند و از امنیت باالیي برخوردارند. اعتماد مبتنی بر نهاد 
)موسسه( در ارتباط با ادراك فرد از محیط سازمانی از قبیل ساختار و قوانین و مقرراتی مي باشد که باعث می شود 
محیط امن و قابل اعتمادی بین دولت و افراد جامعه ایجاد شود. بالنجر و کارتر )2008( نیز دو نوع اعتماد در زمینه 
دولت الکترونیک پیشنهاد دادند، که عبارتند از: اعتماد به اینترنت و اعتماد به دولت. که در این پژوهش از مدل بالنچر 
و کارتر براي بیان اعتماد به دولت الکترونیک استفاده خواهد شد. اعتماد، در واقع به پیشینه ریسک ادراك شده، 
بستگی دارد. اگر هیچ ریسکی احساس نشود، اقدامات می توانند با اطمینان و قاطعیت کامل صورت گیرند و در آنجا 
هیچ متغیری تحت عنوان »اعتماد« مطرح نخواهد بود.)تونگ و همکاران ، 2008( نتایج پژوهش هاي پیشین در این 
زمینه مشخص مي سازد هنگامی که ریسک ادراك شده کاهش پیدا کند، اعتماد پدید می آید. با این حال، از آنجایی 
که اندازه گیری ریسک به طور عینی دشوار است، محققان ریسک ادراك شده را به عنوان »انتظارات ذهنی شهروندان 

از امکان عدم دستیابی به نتیجه مطلوب« تعریف نموده اند.)رید و لوي ، 2008(
به طور کلی، در هر نظام مالیاتی آنالین، دو فرایند اصلی در تراکنش های مالیاتی عبارتند از: گزارش مالیات و 
پرداخت مالیات. شهروندان هنگامی که مالیات را گزارش می دهند، ریسک کمتری را احساس می نمایند، اما هنگامی 
که می خواهند آن را به طور آنالین پرداخت نمایند، ریسک بیشتری را احساس می نمایند که این ریسک بیشتر ادراك 
شده می تواند بر قصد استفاده آن ها از سیستم آنالین مالیات در آینده تاثیرگذار باشد. از این رو، باید رابطه اعتماد به 
اینترنت و اعتماد به دولت به دلیل خطر ادراك شده هنگام استفاده از سیستم مالیاتی آنالین به منظور بررسي تاثیر 
آن ها بر قصد مجدد استفاده از سیستم آنالین مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور با توجه به آنچه بیان شد، 

فرضیه هاي زیر تدوین می گردد:
فرضیه یازدهم: اعتماد به دولت الکترونیک تاثیر مثبت و موثري بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکي مالیاتی 

دارد.

6.2.1.2. خودکارآمدی سیاسی
 با توجه به مطالعات پیشین مي توان بیان نمود تجربه قبلی شهروندان در برخورد با سازمان های دولتی به عنوان 
یک عامل مهم در پذیرش خدمات دولت الکترونیک مطرح می باشد.)چمینگ و جینگ ، 2013( گرایش به استفاده 
از سیستم دولت الکترونیک، نه تنها وابسته به اعتماد به دولت و سالمت اینترنت است، بلکه اعتماد خود به عنوان 
لوپیا   و  پریور  است.  دولتي  سازمان هاي  با  برخورد  در  آن ها  گذشته  تجربه  براساس  افراد  ذهنی  برداشت  از  بازتابی 
برای درك  می تواند  که  است  سازه هایی  از  یکی  که خودکارآمدی سیاسی  داشتند  اظهار  مطالعه خود  در   )2008(
عوامل درگیر در شروع و حفظ مشارکت شهروندان در محیط سیاسی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد؛ بدین گونه 
و  فعالیت های دولت شود  یا  برنامه ها  برای شرکت در  فرد  ادراك  ارتقا  به  باال می تواند منجر  خودکارآمدی سیاسی 
برعکس، خودکارآمدی سیاسی پایین ممکن است منجر به ایجاد بدگماني نسبت به  فعالیت هایی دولت و در نتیجه 
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اینگونه  را  بار خودکارآمدی  براي نخستین  بندورا )1986(  اینگونه فعالیت ها شود.  براي مشارکت در  امتناع فرد 
تعریف مي نماید:«خودکارآمدي اعتقاد به این موضوع است که یک فرد به تنهایي، توانایی انجام یک رفتار خاص را 
تابر )2000(  و  لودج  قرار مي گیرد،  تعریف خودکارآمدی سیاسی  برای  پایه ای  از خودکارآمدی،  تعریف  این  دارد«. 
خودکارآمدي سیاسي را بدین گونه تعریف می نمایند: »احساس شهروندان راجع به اینکه آنها بر تحوالت سیاسی و 
درکشان از اقدامات دولت تاثیر دارند«. گرین  )2002( بیان مي نماید که خودکارآمدی سیاسی شامل دو بُعد اصلي 
در  آنها  که  می-کنند  احساس  کشور  یک  شهروندان  که  است  زماني  داخلی،  سیاسی  خودکارآمدی  اول،  می شود: 
روندهاي سیاسي مشارکت دارند و بر توسعه سیاسی اثرگذار هستند. دوم، خودکارآمدی سیاسی خارجی، که به ادراك 

شهروندان از مسئولیت کلی دولت در برآوردن نیازهای آنها اشاره دارد. 
اگرچه سیستم دولت الکترونیک به طور معمول رو به رشد است، اما شهروندان هنوز از مزایا و پیامد های تکمیل 
تراکنش های آنالین با دولت به طور کامل آگاه نیستند. با در نظر گرفتن این موضوع، دولت نه تنها باید به چگونگی 
توسعه تکنولوژی خدمات دولت الکترونیک توجه کند، بلکه باید بر چگونگی تشویق شهروندان در استفاد از خدمات 
دولت الکترونیک نیز تاکید نماید. براساس آنچه بیان شد، در ارتباط با خودکارآمدي سیاسي و اعتماد فرضیه های زیر 

را مي توان تدوین نمود :
فرضیه دوازدهم: خودکارآمدی سیاسی تاثیر مثبت و معناداري بر اعتماد به دولت الکترونیک دارد.

2و2. بررسی مطالعات پیشین
1.2.2. مطالعات داخلی

نقش  تبیین  ایران:  در  الکترونیک  دولت  »پذیرش  عنوان  تحت  مطالعه اي  در  دانایي فرد)1389(  و  عبدي  الهی، 
به  تهران  استان  در  با مطالعه شهروندان ساکن  فناوري«  پذیرش  اجتماعي مطرح در  و  فردي، سازماني  متغیرهاي 
بررسي و شناسایي عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک در قالب سه دسته متغیر فردي، سازماني و اجتماعي در 
ایران مي پردازند. نتایج پژوهش نشان مي دهد که فراهم بودن زیرساخت ها و در دسترس بودن خدمات، مهمترین 

عوامل موثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران مي باشند.

نمودار شماره 1- مدل مفهومي پژوهش
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قاضي نوري و علیپور )1388( در مطالعه اي تحت عنوان »بررسي اثر اعتماد در پذیرش خدمات الکترونیکي)مطالعه 
موردي دفاتر پلیس+ 10(« به مطالعه تاثیر چهار عامل گرایش به اعتماد، اعتماد به دولت، اعتماد به فناوری اطالعات 
و ریسک ادراك شده بر قصد استفاده شهروندان از خدمات الکترونیکی دولت می پردازد. نتایج پژوهش مذکور نشان 
می دهد که گرایش به اعتماد به نحو مثبت و موثری اعتماد به دولت و اعتماد به اینترنت را تحت تاثیر قرار می دهد 

که در نتیجه این دو باعث افزایش قصد استفاده از خدمات الکترونیکی می گردند.
رستمی)1391( در مطالعه ای تحت عنوان »نقش عوامل موثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری اطالعات در بین 
اجتماعی،  اقتصادی،  فرهنگی،  فردی،  عوامل  تاثیر  بررسی  به  راجرز«  نوآوری  نشر  نظریه  براساس  روستایی  جوانان 
جمعیتی و ویژگی های مربوط به نوآوری به عنوان متغیر مستقل بر پذیرش و بکارگیری فناوری اطالعات به عنوان 
متغیر وابسته  می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهاي مفید بودن، سهولت استفاده و نوع شغل، در میزان 
پذیرش آي سي تي تاثیر داشته و سازگاري آي سي تي و میزان تحصیالت، در پذیرش آن تاثیر ندارند. همچنین، بین 
متغیرهاي میزان آموزش، بهره مندي از کانالهاي ارتباطي و به کارگیري آي سي تي، رابطه معناداري وجود داشته و 

بین متغیر پایگاه اقتصادي افراد و به کارگیري آي سي تي، ارتباط معناداري حاصل نگردیده است.

2.2.2. مطالعات خارجی
یانگ و چوی )2001( در مطالعه ای تحت عنوان »بازبینی مدل تکنولوژی اطالعات با در نظر گرفتن عوامل روابط 
اجتماعی« به بررسی تاثیرگذاری ساختار روابط اجتماعی و شبکه سازی بین افراد بر گسترش پذیرش فناوری اطالعات 
می پردازد. نتایج این مطالعه مشخص می نماید که نفوذ اجتماعی تاثیر مثبت و موثری بر استفاده از اتوماسیون اداری 

توسط کارکنان دارد.  
هیونگ و کایومی )2011( در مطالعه ای با عنوان »بررسی تاثیر کیفیت خدمات و نوآوری در خدمات بر پذیرش 
نوآوری  و  کیفیت  تاثیر  بررسی  به  تایلند  فرودگاه های  هواپیمایی  مسافران  آماری  جامعه  در  اطالعاتی«  تکنولوژی 
خدمات در سیستم های فرودگاهی بر میزان پذیرش سیستم های مذکور از سوی مسافران می پردازند. نتایج پژوهش 
نشان می دهد که کیفیت خدمات و نوآوری در آن بر سهولت استفاده از سیستم تاثیر مثبت و معناداری دارد. از سویی 
سهولت استفاده از سیستم های اطالعاتی بر نگرش کاربران نسبت به سیستم ها و در نهایت نگرش رفتاری آن ها تاثیر 

مثبتی دارد.
کونلی و بانیستر )2008( در پژوهشی تحت عنوان »کیفیت خدمات و اظهارنامه آنالین مالیاتی« با هدف ارتقا 
ایرلند  کشور  در  سروکوال  مدل  از  استفاده  با  مالیاتی  آنالین  خدمات  کیفیت  بررسی  به  الکترونیک  دولت  خدمات 
می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتقا کیفیت خدمات الکترونیک مالیات منجر به بهبود اعتماد و رضایت 

شهروندان از دولت الکترونیک می شود.
رامالح و همکاران )2009( در پژوهشی تحت عنوان »پذیرش سیستم های اطالعاتی دولت در مالزی با در نظر 
دولت  پذیرش  بر  تاثیرگذار  عوامل  بررسی  به  شده«  ادراك  ریسک  و  سیاسی  خودکارآمدی  اعتماد،  نقش  گرفتن 
الکترونیک در مالزی می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که خودکارآمدی سیاسی سبب شکل گیری و ارتقا اعتماد 
شهروندان و از سوی دیگر کاهش ریسک ادراك شده خواهد شد در نهایت مجموع این عوامل زمینه ساز پذیرش دولت 

الکترونیک می شود.
بر پذیرش سیستم های  تاثیرگذاری اجتماعی  با عنوان » بررسی  ناسیوشن )2007( در پژوهشی  فاریدیودین و 
اطالعاتی مدیریتی« پس از تبیین عوامل مختلف تاثیرگذار اجتماعی مانند وجهه اجتماعی، هویت، پیوندهای بیرونی، 
اطالعاتی مدیریتی  واقعی کاربران سیستم های  رفتار  رفتاری و سپس  نگرش  بر  این عوامل  تاثیر  بررسی  به  قدرت؛ 
پرداختند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران تحت تاثیر عوامل تاثیرگذار اجتماعی میزان پذیرش مختلفی از 

سیستم های اطالعاتی را نشان می دهند.
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جدول شماره 1- مشخصات پرسشنامه و نتایج آزمون آلفای کرونباخ

3. روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي است، زیرا مدیران و برنامه ریزان راهبردی سیستم های دولت الکترونیک 
)باالخص مدیران اداره کل مالیات( می توانند از نتایج این پژوهش برای بهینه سازی عملکرد و پذیرش بهتر سیستم های 
اطالعاتی خود بهره گیرند. همچنین پژوهش فعلی از نظر نحوه اجرا توصیفي- پیمایشي مي باشد. در این پژوهش از 
آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های متغیرهای جامعه و از آمار استباطی و مدل سازی معادالت ساختاری برای 
بررسی رابطه میان متغیرها، بر حسب هدف تحقیق استفاده گردیده است. همچنین این پژوهش از آن جهت که به 
بررسی داده های مرتبط با برهه ای از زمان می پردازد، از نوع پژوهش های مقطعی است. قلمرو مکانی پژوهش استان 

بوشهر می باشد و داده های پژوهش نیز در سال 1394 جمع آوری گردیده است.

1.3. جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی اعضای اتاق اصناف استان بوشهر می باشد. با توجه به محدود بودن جامعه 
آماری و توانایی محقق در تدوین چارچوب جامعه آماری، تعداد نمونه آماری این پژوهش براساس فرمول کوکران در 
سطح اطمینان 95% و درصد خطای 5% برابر با 160 نفر از مودیان حقیقی مالیاتی مورد محاسبه قرار گرفت و از 
روش نمونه گیری تصادفی ساده به منظور انتخاب آن ها استفاده شد. برای اطمینان از دست یابی به تعداد نمونه آماری 
محاسبه شده، 180 پرسشنامه توزیع گردید، که پس از حذف پرسشنامه های مخدوش، تعداد 168 پرسشنامه مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

2.3. ابزار و روش گرد آوری داده ها
به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه مذکور حاوی 51 سوال است 
که متناسب با متغیرها و مدل پژوهش طرح گردید. به منظور تایید پایایی یا قابلیت اطمینان پرسشنامه از آزمون 
آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج آزمون نشان داد که پرسشنامه کلی دارای پایایی، با نمره آلفای کرونباخ 0/91 
می باشد. همچنین آلفای کرونباخ برای هر کدام از متغیرهای پژوهش نیز مورد محاسبه قرار گرفت که نتایج آن در 

جدول شماره 1 به نمایش درآمده است. 

نمره آلفای کرونباختعداد گویههاشماره سواالتمتغیر
Q1-Q3 30/91نفوذ اجتماعی

Q4-Q14110/92کیفیت خدمات

Q15-Q1730/88سازگاری

Q18-Q2030/89تصویر

Q21-Q2330/90ملموس بودن نتایج

Q24-Q2740/87اعتماد به اینترنت

Q28-Q3140/92اعتماد به دولت

Q32-Q3540/89خودکارآمدی سیاسی داخلی

Q36-Q3940/88خود کارآمدی سیاسی بیرونی

Q40-Q4340/96سهولت ادراک شده

Q44-Q4740/91مطلوبیت ادراک شده
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جدول شماره2- بررسی اعتبار سازه پرسشنامه

نمره آلفای کرونباختعداد گویههاشماره سواالتمتغیر

Q48-Q5140/89تمایل استفاده از خدمات آنالین مالیات

Q1-Q51510/91کل پرسشنامه

روایی محتوایی پرسشنامه مذکور با استفاده از نظر اساتید و محققان مورد تایید قرار گرفت، همچنین به منظور 
تایید روایی سازه، از آزمون KMO استفاده گردید. این آزمون مقادیر همبستگی مشاهده شده را با مقادیر همبستگی 
تفکیکی مقایسه می نماید. دامنه آماره KMO بین صفر و یک در نوسان است. چنانچه مقدار این آماره بیش از 0/70 
باشد همبستگی های موجود به طور کلی برای تحلیل عاملی بسیار مناسب هستند. که جدول شماره 2 نتایج آزمون 

مذکور را به تفکیک هر متغیر نمایش می دهد.

3.3. روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش به منظور آزمون میانگین متغیرهای مدل مفهومی و انجام آزمون تی یک نمونه ای و همچنین به 
منظور تجزیه و تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه از نرم افزار SPSS استفاده گردید. به منظور انجام آزمون فرضیه های 

پژوهش و برازش مدل مفهومی از مدل سازی معادالت ساختاری به کمک نرم افزار Amos  استفاده گردید.

4. یافته های پژوهش
نتایج پژوهش حاضر به دو قسمت ارائه آمار توصیفی پاسخگویان و آزمون فرضیه ها و ارائه مدل مفهومی پژوهش 

تقسیم گردیده است. که در ادامه به بررسی هر یک پرداخته خواهد شد.

درصد واریانس تبیین شده در هر KMO.sig برای هر مولفهتعداد گویههامتغیر
مولفه

30/850/000/81 نفوذ اجتماعی

110/790/000/72کیفیت خدمات

30/890/000/68سازگاری

30/910/000/76تصویر

30/860/000/64شرح نتایج

40/930/000/83اعتماد به اینترنت

40/970/000/74اعتماد به دولت

40/880/000/87خودکارآمدی سیاسی داخلی

40/920/000/69خود کارآمدی سیاسی بیرونی

40/870/000/78ادراک سهولت استفاده

40/950/000/75مطلوبیت ادراک شده

40/940/000/77تمایل استفاده از خدمات آنالین مالیات

510/890/000/81کل پرسشنامه
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جدول شماره 3- اطالعات توصیفی جامعه مورد مطالعه

جدول شماره 4- اطالعات توصیفی جامعه مورد مطالعه

1.4. توصیف پاسخگویان
در جدول )3( و جدول )4(، اطالعات آماری مربوط به نمونه های مورد بررسی به نمایش درآمده است. همانگونه 
که داده های جدول نشان می دهند، بیشتر پاسخگویان مرد، دارای تحصیالت لیسانس و در رده سنی 40 تا 45 سال 

مي باشند.

4.2. آزمون مدل مفهومی پژوهش و فرضیه های پژوهش
به منظور آزمون مدل مفهومی پژوهش و همچنین فرضیه های پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل 
مسیر استفاده شده است. بدین منظور از نرم افزار آموس استفاده شده است. از آنجایی که قبل از برازش جزیی مدل 
یا همان آزمون فرضیه های پژوهشی باید برازش کلی مدل مقدار مناسبی را نشان دهد، ابتدا با توجه به اطالعات اولیه 
بدست آمده از نرم افزار آموس، به اطالح مدل و سپس به آزمون فرضیه ها و بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم بین 
متغیرهای پژوهش پرداخته می شود. خروجی نرم افزار پس از آزمون اولیه مدل مفهومی پژوهش در شکل شماره 2 

به نمایش در آمده است.

صــد فراوانیپراکندگی جنسیتیدرصد فراوانیفراوانیرده سنی پاسخگویان ر د
نــی ا و ا فر

21%36زن7%12کمتر از 25 سال

79%132مرد14%23بین 25 سال تا 30 سال

100%168جمع کل17%28بین 30 سال تا 35 سال

22%37بین 35 سال تا 40  سال

26%44بین 40 سال تا 45 سال

9%15بین 45 سال تا 50 سال

5%9بیش از 50 سال

100%168جمع کل

درصد فراوانیفراوانیسطح تحصیالت

13%21دیپلم و کمتر

20%34فوق دیپلم

48%81لیسانس

فوق لیسانس و 
دکتری

32%19

100%168جمع کل
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نمودار شماره 2- آزمون مدل مفهومی اولیه پژوهش

جدول شماره 5- شاخص های برازش گزارش شده برای مدل مفهومی اولیه و مدل اصالح شده پژوهش

هدف از برازش کلی مدل پاسخ به این پرسش است که آیا داده های تجربی جمع آوری شده مدل مفهومی پژوهش 
را حمایت می کند یا خیر. بدین منظور نرم افزار آموس تعدادی از شاخص ها را محاسبه می نماید که نشانگر برازش 
کلی مدل هستند. جدول )5( شاخص های برازش مدل اولیه و همچنین مقادیر مطلوب شاخص ها را نمایش می دهد.

مقدار برآورد شده مدل اختصارنام شاخص
اولیه

مقدار برآورد شده مدل 
اصالح شده

برازش قابل قبول

بین 1 تا 5/1531/5813شاخص کای اسکوئر بهنجار یا نسبی

بیش از NFI0/8510/9580/9شاخص بنتلر- بونت

بیش از GFI0/8840/9740/9نیکویی برازش

بیش از AGFI0/8230/9540/9نیکویی برازش اصالح شده

بیش از TLI0/7980/9420/9 شاخص تاکر - لویز

بیش از CFI0/7680/9610/9شاخص برازندگی تطبیقی

بیش از IFI0/8510/9310/9شاخص برازش افزایشی
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نمودار شماره 3- مدل نهایی پژوهش

همان گونه که اطالعات جدول )5( نشان می دهد، شاخص های برآورد شده اولیه مدل، مقدار مناسبی را نشان 
نمی دهد و این به مفهوم عدم حمایت داده های تجربی جمع آوری شده از مدل مفهومی پژوهش می  باشد؛ در نتیجه 
مدل ارائه شده نیاز به اصالح دارد. با توجه به اطالعات بدست آمده از نرم افزار آموس ابتدا به اصالح مدل، سپس به 
آزمون فرضیه ها و بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها پرداخته می  شود. شکل شماره )3( مدل مفهومی 
نهایی پژوهش را پس از انجام اصالحات پیشنهادی توسط نرم افزار نشان می دهد. همچنین شاخص های برازش مدل 
اصالح شده در جدول شماره )5( به نمایش درآمده است که نتایج ارائه شده برازش قابل قبولی را برای مدل نهایی 

پژوهش نشان می دهد.

بزرگتر از 0/5 یا PNFI0/4370/8410/6شاخص برازش مقتصد هنجار شده

بیش از PRATIO0/8410/9360/9شاخص نسبت مقتصد بودن

بزرگتر از 0/5 و یا PCFI0/4720/8370/6شاخص برازش تطبیقی مقتصد

کمتر از RMSEA0/1940/040/1ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
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جدول شماره 6- نتایج بررسی فرضیه های مستقیم مورد مطالعه در پژوهش

پس از برازش کلی مدل نوبت به برازش جزیی یا همان آزمون فرضیه های پژوهش می رسد. در این مرحله ضریب 
اثرگذاری هر متغیر و معنادار بودن این ضریب مورد بررسی قرار می گیرد. جدول شماره )6( ضرایب تاثیر برآورد شده 
برای روابط تدوین شده در مدل و نیز معناداری این ضرایب را نشان می دهد. بر این اساس می توان در رابطه با رد یا 

تایید فرضیه های پژوهشی تصمیم گیری نمود.

با توجه به اطالعات بدست آمده از نرم افزار که در جدول شماره 6 به نمایش در آمده است، تمام فرضیه های 
مستقیم پژوهشی به غیر از فرضیه ششم، مورد تایید قرار گرفت. در فرضیه ششم بیان شده بود که ملموس بودن 
نتایج بدست آمده از استفاده سیستم های الکترونیکی مالیاتی بر تمایل استفاده از سیستم الکترونیکی مالیاتی تاثیر 
مثبت و مستقیم دارد، با توجه به اینکه نسبت بحرانی محاسبه شده برای این فرضیه )1/729(، کمتر از مقدار بحرانی 
آن )1/96( است، در نتیجه شواهد کافی برای تایید این فرضیه وجود ندارد. در رابطه با سایر فرضیه های پژوهشی، به 
دلیل اینکه مقدار t محاسبه شده بیشتر از مقدار بحرانی است و نیز با توجه به مقدار p برآورد شده، می توان نتیجه 

گرفت که داده های تجربی نیز این فرضیه ها را تایید کرده و ضرایب تاثیر برآورد شده معنادار هستند.

5. نتیجه گیری
هدف اصلی از انجام این پژوهش طراحی و ارائه مدلی معتبر برای بررسی عوامل موثر بر افزایش تمایل افراد به 
استفاده از سیستم های الکترونیکی مالیاتی می باشد. در این پژوهش 168 نفر از مودیان حقیقی مالیاتی مورد بررسی 

یه
رض

رابطه مورد بررسیف

ب 
ری

 ض
 

یر
تاث

ی 
طا

خ
رد

ندا
ستا

ا

ت
سب

ن

بی
حرا

 ب

ی
دار

عنا
م

جه
نتی

H1تایید***0/210/1194/658سودمندی ادراك شدهسهولت ادراك شده
H2تایید***0/670/1243/327تمایل استفاده از سیستم الکترونیکی مالیاتسهولت ادراك شده
H3 سودمندی ادراك

شده
تایید***0/750/1424/311تمایل استفاده از سیستم الکترونیکی مالیات

H4تایید***0/710/1162/256تمایل استفاده از سیستم الکترونیکی مالیاتسازگاری
H5 تصویر دولت

الکترونیک
تایید***0/680/1083/849تمایل استفاده از سیستم الکترونیکی مالیات

H6رد0/840/1281/7290/7تمایل استفاده از سیستم الکترونیکی مالیاتملموس بودن نتایج
H7تایید0/470/1333/7490/001سودمندی ادراك شدهتاثیرگذاری اجتماعی
H8تایید***0/430/1726/267تمایل استفاده از سیستم الکترونیکی مالیاتتاثیرگذاری اجتماعی
H9تایید***0/310/1644/328سودمندی ادراك شدهکیفیت خدمات
H10تایید***0/610/1583/422تمایل استفاده از سیستم الکترونیکی مالیاتکیفیت خدمات
H11 اعتماد به دولت

الکترونیک
تایید***0/750/1374/326تمایل استفاده از سیستم الکترونیکی مالیات

H12 خودکارآمدی
سیاسی

تایید***0/510/1726/212اعتماد به دولت الکترونیک
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قرار گرفتند. نتایج تحلیل های توصیفی جامعه آماری مورد بررسی نشان می دهد که بیشتر پاسخگویان مردان)79 
درصد از کل پاسخگویان(، در رده سنی 40 تا 45 سال )با فراوانی26 درصد( و دارای تحصیالت لیسانس)با فراوانی 
48 درصد( می باشند. در این پژوهش تاثیر هشت متغیر مختلف بر تمایل استفاده از سیستم های الکترونیکی مالیاتی 
در قالب دوازده فرضیه مورد سنجش و بررسی قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که تمام فرضیات پژوهش به جز 

فرضیه ششم مورد تایید است. در ادامه به تبیین فرضیات پژوهش پرداخته خواهد شد.
تبیین فرضیات اول تا سوم: نتایج بدست آمده از تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد که دو سازه سهولت 
از  استفاده  به  تمایل  افزایش  برای  ادراك شده دو متغیر پیش بینی کننده عمده   ادراك شده و سودمندی  استفاده 
سیستم های آنالین مالیاتی می باشند. مرور نتایج بدست آمده نشان می-دهد که یافته های پژوهش با نتایج مطالعات 
ویو و چن )2005( و پارك )20009( نیز همسو می-باشد. بدین منظور دولت باید در طراحی سیستم های الکترونیکی 
خود مالحظاتی مانند کاربرپسند بودن، دسترسی آسان، انعطاف پذیر بودن، مفید بودن، مقرون به صرفه بودن و شفاف 
مدنظر  مالیاتی  آنالین  خدمات  از  کاربران  رضایت  جلب  منظور  به  را  الکترونیک  دولت  سیستم های  تعامالت  بودن 
قرار دهد. بر این اساس، سازمان مالیاتی به منظور حمایت جهت افزایش استفاده عموم مردم از خدمات الکترونیکی 
باید معیارهای مهمی که پیشتر ذکر گردید را در بدنه سیستم مالیاتی الکترونیکی خود تعبیه  نماید و از این طریق 
سودمندی ادراك شده و نیز سهولت استفاده از خدمات آنالین مالیاتی را نسبت به مراجعه حضوری برجسته تر نماید. 
نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد مردم تمایل دارند سیستم های آنالین دولت الکترونیک را براساس سهولت 
استفاده ادراك شده و سودمندی یا مزایایی که برای آن ها به همراه دارد ارزیابی نمایند. از این رو، دولت و در این مطالعه 
سازمان مالیاتی باید این نکته را درنظر گیرد که شهروندان زمانی به استفاده از سیستم های دولت الکترونیک ادامه 
خواهند داد که این سیستم ها مزایا و منافعی را برای آن ها فراهم نماید. تجربه های پیشین در زمینه تمایل شهروندان 
به استفاده از سیستم های الکترونیکی بانکی نشان داده است که شهروندان تمایل دارند همواره از سیستم های دولت 
الکترونیکی قابل اعتماد که برای آن ها راحتی و آسایش را فراهم می آورد استفاده نمایند، زیرا کاربران ترجیح می دهند 
که تراکنش های آنالین بانکی خود را در محل کار یا منزل انجام دهند تا اینکه زمان خود را در صف انتظار یا رانندگی 

در جاده برای رسیدن به بانک به منظور انجام عملیات بانکی به صورت حضوری صرف نمایند. 
به  تمایل  افزایش  تاثیرگذار دیگر در  به عنوان دو سازه  نیز  پنجم: تصویر و سازگاری  و  تبیین فرضیات چهارم 
استفاده از سیستم های الکترونیکی مالیات شناخته شده اند. هر دو این سازه ها از تئوری ویژگی ادراك شده از نوآوری 
استخراج شده اند. این دو سازه مرتبط با سبک زندگی و وضعیت حال شهروندان می باشد. شهروندانی که از خدمات 
آنالین مالیاتی)به طور کلی دولت الکترونیک( استفاده می کنند، اعتقاد دارند که نیمرخ و تصویر جذابی را از خود در 
مقابل با دیگران )خصوصا کسانی که تراکنش های مالیاتی خود را به صورت سنتی انجام می دهند( ترسیم می نمایند. 
ترغیب  مالیاتی  الکترونیکی  از سیستم های  استفاده  تداوم  به  را  آن ها  می توان  تفکر  این  داشتن  نظر  در  با  بنابراین 
نمود. سازه دیگری که در تعامل با دولت چه به صورت الکترونیک و چه به صورت تعامل سخت افزاری حائز اهمیت 
است، سازگاری می باشد. در واقع کاربران سیستم های الکترونیکی مالیات ممکن است همزمان از سایر خدمات دولت 
الکترونیک مانند تعویض کارت گواهینامه رانندگی یا انجام تراکنش-های بانکی نیز استفاده نمایند، سازگاری بین 
خدمات دولت الکترونیک سبب می شود که کاربران استفاده از خدمات آنالین که توسط دولت ارائه می  شوند را تداوم 
بخشند. دولت از سوی دیگر باید از این مزیت)سازگاری( به منظور تسریع و توسعه بیشتر مشارکت عمومی در جهت 

گسترش استفاده از خدمات آنالین بهره گیرد.
تبیین فرضیات هفتم و هشتم: با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش می توان بیان نمود که تاثیرگذاری اجتماعی 
بر سودمندی ادراك شده از سیستم  الکترونیکی مالیاتی و نیز تمایل استفاده از این سیستم ها تاثیرگذار است؛ نتایج 
بدست آمده با یافته  پژوهش های ناسیوشن  )2007( و نیهاوس و همکاران )2012( هماهنگی دارد. هر چه مقبولیت 
اجتماعی در خصوص استفاده از سیستم های الکترونیکی مالیاتی افزایش پیدا کند، نگرش رفتاری جامعه مخاطب 
اینگونه از سیستم ها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در واقع زمانی که فرد معتقد باشد دیگران از او انتظار دارند از 
خدمات الکترونیکی مالیاتی استفاده کند، بالطبع تصمیمات رفتاری خود در خصوص بکارگیری این گونه سیستم ها 
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را مورد تجدید نظر قرار خواهد داد. از سوی دیگر فشار اجتماعی و محیطی سبب می شود، فرد تحت تاثیر مزایای 
بکارگیری سیستم های الکترونیکی مالیات مانند سرعت، دقت و کارایی عملیات این سیستم ها قرار گیرند. با توجه 
به سطوح تاثیرگذار بر رفتار اجتماعی فرد که شامل خانواده و آشنایان، افراد تاثیرگذار در محیط کاری، دستگاه های 
تبلیغاتی )مانند اینترنت، تلویزیون، روزنامه و...( و کالس اجتماعی  می باشد؛ سازمان مالیاتی، تاثیرگذاری اجتماعی 
به منظور ارتقا تمایل استفاده از سیستم های الکترونیکی مالیات را تنها از طریق دو منبع، دستگاه های تبلیغاتی و پُر 

رنگ کردن کالس اجتماعی می تواند تحت تاثیر قرار دهد.
دولتی  آنالین  خدمات  از  استفاده  تمایل  ارتقا  و  سازگاری  در  که  دیگری  عامل  دهم:  و  نهم  فرضیات   تبیین 
نقش دارد، کیفیت خدمات آنالین مبتنی بر وب می باشد. نتایج بدست آمده از این فرضیات با یافته های زیتامل و 
همکاران)2002( هماهنگی دارد. این سازه در واقع به منظور مشخص نمودن کیفیت خدماتی که به بخش عمومی 
ارائه می شود به کار می رود و مرتبط با رضایت کاربران می باشد. به طور کلی کاربران زمانی راضی می باشند که کیفیت 
خدمات باالیی را از ارائه دهنده خدمات خود دریافت دارند. اطالعات به هنگام، دقیق، مرتبط و به خوبی سازماندهی 
شده شاخص های کیفیت خدمات خوب وب می باشد. بنابراین در ارتقا استفاده از خدمات آنالین برای عموم  مردم، 
دولت باید از بکارگیری این معیارها در عمل، اطمینان حاصل نماید. دولت باید در زمینه خدمات آنالین مالیاتی وب 
سایتی را طراحی نماید که اطالعات دقیق و با جزییات کامل را در اختیار عموم قرار دهد. این وب سایت باید اطالعات 
مفید و دقیقی را فراهم نماید و راهنمای گام به گام مراحل اظهار و پرداخت مالیات به شهروندان را نشان دهد. عالوه 
بر این، دولت باید به عموم شهروندان خود اطمینان دهد که اظهار و پرداخت مالیات تنها با فشار یک دکمه و بدون 
طی مراحل سخت و پیچیده بروکراسی اداری قابل انجام است.  عالوه بر این کیفیت خدمات ادراك شده در سودمندی 
استفاده از خدمات آنالین مالیاتی نقش به سزایی دارد. در واقع هر چه کیفیت خدمات باالتری به لحاظ کامل بودن 
اطالعات و سرعت در انجام فرایندها ارائه شود، کاربران به همان میزان سیستم های الکترونیکی مالیاتی را سودمندتر 

در می یابند.  
پذیرش خدمات دولت  در  به دولت، سازه مهم دیگری می باشد که  اعتماد  دوازدهم:  و  یازدهم  فرضیات  تبیین 
الکترونیک نقش دارد. صداقت در تعامل دستگاه های دولتی با مردم بسیار حائز اهمیت می باشد. زمانی که به مردم 
اطمینان داده می  شود که اعتماد را به عنوان حس صحیح خود در موقعیت های مختلف در تعامل با دولت بپذیرند، 
مردم نیز برای اعتماد ارزش قائل خواهند شد. در این مطالعه شهروندان اعتماد و اطمینان را در تعامل آنالین با دولت 
اظهار نمودند. با این دیدگاه شهروندان آگاهی دارند که کارکنان ادارات دولتی توسط برخی از محدودیت ها و قوانین 
دولتی کنترل می شوند که آن ها را از افشای اطالعات و داده های شخصی ارباب رجوع منع می کند. با دنبال کردن 
این دیدگاه، دولت باید احساس اعتمادی را که از شهروندان بدست می آورد حفظ نماید. برای حفظ و نگهداشت این 
اعتماد، دولت باید شفافیت را در تعامالت خود با شهروندان مدنظر قرار دهد و رسمیت و عملکرد حرفه ای را در میان 
کارکنان بخش عمومی خود ترویج نماید. ارتقا سیستم های فعلی در شاخص اعتماد می تواند از طریق کار بر نقاط قوت 

قوانین و مقررات فعلی با تاکید بر مراقبت از داده ها و حریم شخصی افراد امکانپذیر  باشد.
از سوی دیگر خودکارآمد سیاسی تاثیر مهمی بر اعتماد به دولت دارد. در واقع نوع شناسی رویکرد افراد در برخورد 
با دولت و میزان مشارکت سیاسی آن ها می تواند میزان اعتماد به سیستم های الکترونیکی مالیاتی که متولی آن دولت 
می باشد را تعیین نماید. فردی که خودکارآمدی سیاسی باالیی دارد و می تواند به دولت اعتماد نماید، مشارکت خود 
را از طریق بکارگیری سیستم های الکترونیکی دولتی می تواند بروز دهد. بنابراین الزم است که نهادهای بکارگیرنده 
سیستم های الکترونیکی مشارکت افراد در بکارگیری این سیستم ها را از طریق افزایش اعتماد آن ها مدنظر قرار دهند.

پیشنهادات مربوط به مطالعه:
بودن،  کاربرپسند  مانند  مالحظاتی  خود  الکترونیکی  سیستم های  طراحی  در  دولت  می گردد  پیشنهاد   *
دسترسی آسان، انعطاف پذیر بودن، مفید بودن، مقرون به صرفه بودن و شفاف بودن تعامالت سیستم های الکترونیکی 

مالیاتی را به منظور جلب رضایت کاربران از خدمات آنالین مدنظر قرار دهد.
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دولت  سایر سیستم-های  با  که  گردد  طراحی  گونه ای  به  مالیاتی  الکترونیکی  سیستم   می گردد  پیشنهاد   *
الکترونیک چه به لحاظ ملزومات استفاده )مانند سیستم عامل یا مرورگر مورد نیاز( و چه به لحاظ تشابه منوهای 

کاربری هماهنگ باشد.
سیستم های  از  استفاده  تمایل  ارتقا  منظور  به  اجتماعی  تاثیرگذاری  مالیاتی  سازمان  می گردد  پیشنهاد   *
این  از  استفاده  اجتماعی  کالس  کردن  رنگ  پُر  و  تبلیغاتی  دستگاه های  منبع،  دو  طریق  از  را  مالیات  الکترونیکی 

سیستم ها تحت تاثیر قرار دهد.
پیشنهاد می گردد سیستم های مالیاتی به گونه ای طراحی گردند که در آن ها اطالعات دقیق و با جزییات   *
کامل را در اختیار کاربران قرار گیرد. عالوه بر آن، راهنمای گام به گام مراحل اظهار و پرداخت مالیات با جزییات کامل 

در سامانه مالیاتی قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد سازمان مالیاتی با تدوین قوانین یه مودیان مالیاتی اطمینان دهد که اطالعات اظهار شده   *
آن ها هرگز فاش نخواهد شد، از سوی دیگر اعتماد کاربران سیستم-های الکترونیکی مالیاتی را از طریق باال بردن 

امنیت سامانه الکترونیکی جلب نماید. 

 سایر پیشنهادات:
پیشنهاد می گردد مزایا یا منافع استفاده از خدمات الکترونیکی مالیاتی در قالب اجرای طرح-هایی مانند   *
تخفیف در محاسبه و پرداخت مالیات به گونه ای برجسته گردد که مودیان مالیاتی به استفاده از این سیستم ها ترغیب 

گردند.
پیشنهاد می گردد فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیکی مالیاتی در میان افراد جامعه به گونه ای ترویج   *

گردد که در آن افراد استفاده از این خدمات را به عنوان یک عملکرد مثبت که قابل افتخار می باشد بپندارند.
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برونسپاری فرایندها و تاثیر آن بر عملکرد
سازمان امور مالیاتی: 
نتایج یک مطالعه میدانی

عاطفه رستم نیاکان کلهری1

atefeh. :1( حسابرس ارشد مالیاتی، اداره امور مالیاتی کرمانشاه-   آدرس: کرمانشاه-پارکینگ شهرداری- پل اجاللیه- اداره امور مالیاتی کرمانشاه، آدرس ایمیل
rostamniakan@gmail.com، تلفن: 083-37221186

چکیده :
دراین پژوهش تاثیر برونسپاری فرآیندهای سازمان امور مالیاتی برعملکرد آن باتوجه به مطالعه موردی مالیات 
برخودرو در استان کرمانشاه در نیمه اول سال 1393 بررسی گردیده است.پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده 
و از حیث نحوه ی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی ، از نوع پیمایشی است.این تحقیق از آن جهت کاربردی است 
که یافته  های آن در حل مشکالت سازمان امور مالیاتی به کار گرفته می شود.و از آن جهت توصیفی است  که متغیرها 
بر حسب وضع موجود مورد بررسی قرار می گیرند و متغیرهای تحقیق دستکاری نمی-شوند.جامعه آمارِی این تحقیق، 
مؤدیان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه می باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع و اطالعات الزم 
جمع آوری ونظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه گردیده است.نتایج حاصله گواه بر تاثیر 

مثبت و به سزایبرونسپاری مالیات برخودرو در استان کرمانشاه بر عملکردسازمان امور مالیاتی کرمانشاه می-باشد.

واژگان کلیدی: برونسپاری، سازمان امور مالیاتی، عملکرد سازمانی
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1. مقدمه 
امروزه،مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی،دشواریهای کسب وکار،محدودیت منابع ،پیچیدگی های تکنولوژیک 
اندازه  از  آینده،افزایش هزینه ها،بزرگ شدنبیش  به  اطمینان  وتخصصی ترشدن کارها،شتاب تحوالت محیطی،عدم 
برخی از سازمانها )به ویژه در بخش عمومی ( ونیز محدودیت های قانونی سبب شده است تا سازمانها در الگوهای 
مدیریتی خود تجدید نظر کرده وبرای دست یابی به مزیتهای رقابتی در دنیای کنونی کسب وکار ،به استراتژیهای 
جدیدی روی آورند. یکی از این استراتژیها تمرکز برشایستگی های اصلی وواگذاری انجام بسیاری از فعالیتها به منابع 

خارج ازسازمان )برون سپاری ( است.( چشم براه، مرتضوی،1389(
استفاده از روش هاي نوینمدیریتخدمات، از جمله برونسپاري کـه در آن تمـام یا بخشي ازفعالیتهاي سازمانبه 
افراد یا سازمانهاي بیرونـي واگـذارمـيشـود، یکـيازروشهاي بهره وریاستکه دردو دههاخیر مورد توجه قرار گرفته 

است. )پورمعلم ،1390(
با توجه به رشد بخش خدمات و اهمیت موضوعاتي مانند کارائي، کیفیت، هزینه و ارزش افزوده،تکریم ارباب رجوع 
که در سازمانهاي دولتي مطرح شده است برون سپاري فعالیتها در سازمانهاي دولتي و بخش خدمات نیز مورد توجه 

واقع شده است ودر اولویت هاي کاري سازمانها قرار گرفته است.( عالم تبریزوشایسته،1390)
هدف نهایی از برون سپاری ،افزایش سودآوری ،انعطاف پذیری وکاهش مخاطرات سرمایه گذاری در کسب وکار 
بهبود  باعث  سپاری  برون  باشد  داشته  اطمینان  که  کند  استفاده  سپاری  برون  از  باید  زمانی  است.سازمان  سازمان 
وضعیت مالی وبهره وری خواهد شد.برای بررسی تاثیر برون سپاری در سازمان ،می بایست با نگاهی سیستمی اثرات 
عمده  دواثر  دارای  مدت،  کوتاه  ،در  سپاری  برون  تصمیم  ارزیابی شود  مرتبط  مختلف  عناصر  در  آن  ومعلولی  علی 
برسازمان است:ازیک سو باعث کاهش هزینه های عملیاتی خواهد شدو از سوی دیگر با آزاد شدن سرمایه ،امکان 
سرمایه گذاری در سایر حوزه ها را برای سازمان فراهم خواهد ساخت،در نهایت ،برآیند این دو تاثیر ،می تواند باعث 

افزایش سودمندی برای سازمان وایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهام داران گردد. )میمند و همکاران، 1389(
در حالیکه تحقیقات آکادمیک قابل مالحظه اي در زمینه استفاده از برونسپاري در فعالیتهاي ساخت محصول 
موجود است، متاسفانه مطالعات عملي محدودي در زمینه برونسپاري خدمات موجود است.)کوك  و همکاران ،1995(

،ایجاد  وکیفیت خدمات  بهره وری  ،افزایش  ها  باکاهش هزینه  برون سپاری موجب کوچک شدن دولت همراه 
اشتغال موثر دربخش خصوصی،انتقال فن آوری ،جذب سرمایه گذاری خارجی،ایجاد درآمد ارزی ،کم کردن فاصله 

میان بازارهای داخلی باخارجی وکمک به توسعه می شود.) الوانی ، اشرف زاده،1387(
در این مقاله  به بررسی برون سپاری دریک سازمان  دولتی پرداخته شده است. برون سپاري به عنوان یک روش 
افزایش درآمد،ارتقاي  براي صرفه جویي در هزینه،  ابزار مفیدي  بودن ویژگیهاي الزم میتواند  با شرط دارا  مناسب 
کیفیت، آزاد سازي منابع وباال رفتن رضایت مشتریان باشد.همانگونه که این ابزار در بسیاري از شرکتها کارآمدي خود 
را نشان داده است،در برخي موارد نیز با ناکامي هایي در رسیدن به اهداف خود مواجه بوده است .برون سپاري با توجه 
به نوع شرکت یا سازمان یا شرایطمحیطي ورقابتیالزاماتفناوري،درزمانهایمختلفیانجاممیپذیرد.برونسپاریبههردلیلیکه

باشد،بایستینهایتاقدرترقابتییابهرهوریراافزایشدهد. امروزه مدیران دریافته اند که باید از تصدي گري هاي بي حاصل که 
فعالیت هاي واقعي آنها نیستند، دست کشیده، از نقش کنترلي خودکاسته و به نقش هاي مذاکره گر، پشتیبان، تحلیلگر، 
راه حل دهنده و کمک دهنده بیفزایند. در این شرایط است که برون سپاري فعالیت هاي سازمان به عنوان ضرورتي 
اجرایي و یک راهبرد اجتناب ناپذیر براي سازمان ها مطرح مي شود.مدیران خواهان شرکت ها و سازمان هایي مي باشند 
که الغر، چابک، انعطاف پذیر، پاسخگو، رقابت گر، مبتکر، کارآمد، مشتري دوست، و سود آور باشند.  سازمان هاي کوچک 
نوآوري،  و  است  پویا  و  ارگانیک  آنها  مدیریت  و  شده  سرمایه گذاري  روش هاي  جایگزین  اقدامات  و  انعطاف پذیرتر 
براي جبران ضعف ها  اقدام  به دنبال  پویا  اقتصاد  نوین و  ابتکار عمل درآنها تشویق مي شود. در مدیریت  و  خالقیت،  
هستند .از جمله این اقدامات، کارا کردن شرکت ها،سازمان ها و موسسات و حرکت به سوي واگذاري فعالیت ها به بخش 
خصوصي به منظور افزایش بهره وري مي باشد. مطالعات نشان داده که امروزه سازمان ها برون سپاري را به عنوان یک 
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ضرورت اجرایي در نظر مي گیرند و بسیاري از خدمات را جهت واگذاري برنامه ریزي مي نمایند. با توجه به برنامه توسعه 
سوم و بخصوص برنامه چهارم و عزم دولت براي کاهش تصدي گري این ضرورت بر دوش سازمان ها و شرکت هاي 
دولتي و شبه دولتي است که به مساله برون سپاري در چارچوب ضوابط اقدام کنند. برون سپاري به عنوان یک راهبرد 

و یا در سطحي پائین تر یک سیاست اجتناب ناپذیر جهت ارتقاء کارایي فعالیت ها امري ضروري مي باشد.
بر اساس موضوعی که در ادامه روند بررسي بخش هاي هزینه اي الیحه بودجه 92 بند 50 به تصویب رسید 
سازمان امور مالیاتي مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتي مودیان، قسمتي از فعالیت هاي خود را به 
استثناي تشخیص مواخذ مالیاتي، دادرسي مالیات و عملیات اجرایي وصول مالیات را به بخش غیردولتي واگذار نماید. 
نحوه واگذاري و انجام دادن تکالیف طبق دستور العملي است که توسط سازمان امور مالیاتي کشور تهیه مي شود و 

به تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایي مي رسد.
در سازمان های ارائه دهنده خدمات موضوعات مهمی از قبیل افزایش میزان رضایت مشتریان، کاهش هزینه های 

ارائه خدمات، افزایش میزان اثربخشی کارکنان، از مهم ترین اهداف برون سپاری فرایندهاست. 
نگرش سیستماتیک به زنجیره و فرآیندهای مالیاتی، هوشمندسازی و مکانیزه کردن روش های رسیدگی مشخص 
از   یکی  غیردولتی  بخش  به  مالیاتی  فرآیندهای  از  بخشی  برون سپاری  همچنین  و  مالیات  وصول  و  حسابرسی  با 
محورهای طرح جامع مالیاتی است. به رغم اینکه نظام مالیاتی در پایه ها و منابع مختلف، الکترونیکی شده است، اما این 
منابع به لحاظ اطالعات با هم ارتباط متقابل ندارند. در طرح جامع مالیاتی پیش بینی شده است همه اطالعات درون 
و برون سازمانی از طریق ذی نفعان یکپارچه شود. با توجه به تاکید اصل 44 مبنی بر کوچک سازی دولت، برونسپاری 

فرایندهای مالیاتی می تواند گامی موثر در این راستا باشد.
بخش های بعد به ترتیب بصورت زیر می باشند: ادبیات و پیشینه تحقیق، روش شناسی تحقیق، تجزیه و تحلیل 

داده ها، و نتایج و پیشنهادات.

2. ادبیات و پیشینه تحقیق
در این بخش به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق می پردازیم. ابتدا مفاهیم اصلی و سپس جدول پیشینه تحقیق 

ارائه می گردد.

برونسپاری
ازسازمان  دربیرون  آن  کننده  تامین  به  سازمان  یک  داخلی  فعالیتهای  برخی  واگذاری  از  عبارتست  برونسپاری 

وواگذاری حق تصمیم گیری به تامین کننده بیرونی براساس قرارداد(رهاننده پورلنگرود،1392 )
درکشور ما مدتهاست که صحبت از برون سپاری به شکلی جدی مطرح شده است.مطالعه برنامه های اخیر توسعه 
کشور وبه ویژه برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که دولتمردان نیز به ضرورت توجه بیش از پیش به این استراتژی 
واقف شده ودر جهت کوچک سازی وکاهش تصدی گری،این مفهوم رادر دل برنامه های توسعه کشور جای داده اند.

رفتار بسیاری از سازمان های کشورمان اعم از خصوصی ودولتی در سال های اخیر نیز نشان از توجه به مقوله برون 
سپاری در کشورمان دارد. )پورمعلم،1390(

مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور ،جایگاه ویژه ای داشته 
است.طرح جامع مالیاتی یکی از ضرورت های اصالح نظام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شد. این 
طرح باهدف تهیه زیرساختی مناسب وضروری به منظور گردآوری اطالعات،یکپارچه کردن شبکه اطالعاتی ،بهنگام 
شدن اطالعات مالیاتی ،جلوگیری از فساد مأموران وکارگزاران مالیاتی ،حل تناقضات مربوط به احکام ،سرعت گردش 

اطالعات وتسهیل روش خود اظهاری پی ریزی شده است.
   مأموریت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، انجام عملیات اداری تمامی امور مالیاتی  و اجرای قوانین وآیین نامه 

های مربوط است.اهداف راهبردی نظام مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:
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افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع با مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان  *
مؤدیان  وتکریم  رضایت،اعتماد  افزایش  درجهت  مالیاتی  امور  وگسترده  آسان،سریع،دقیق،یکپارچه  اجرای   *

درچارچوب قانون
اجرایی کردن سیستم های نوین درسازمان  *

رفع نیازهای سازمان درقالب دولت الکترونیکی که از طریق همراهی باتحوالت نوین فناوری اطالعات،بهبود   *
کارایی خدمات مراجعان،حسابداری مالیاتی ،ممیزی وتمکین مؤدیان به کمک آن تاکید وتضمین می شو.

افزایش درآمدهای )خالص( مالیاتی  *
ثبت فعالیتهای اقتصادی مهم نقش آفرینان اقتصادی از طریق ایجاد شبکه ای یکپارچه از معامالت مهم در   *

سراسر کشور
افزایش منابع مالیاتی وبازنگری ضرایب ومعافیت های مالیاتی  *

کاهش هزینه های اجرایی دوایر مالیاتی  *
با سازمان وکاهش هزینه های وصول)گزارش  موءدیان  رابطه  تسهیل  از طریق  داوطلبانه  تمکین  افزایش   *

عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور،1384(

عملکرد
می توان عملکردرا اغلب با کارایی واثربخشی تعریف نمود.اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف بوده وکارایی 
به این موضوع اشاره داردکه منابع از نظر اقتصادی ،چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند،می توان آنها را دوبعد مهم 
عملکرد دانست.یعنی هم علل داخلی »کارایی«وهم دالیل خارجی »اثربخشی«برای بخش های خاص عملکرد،می 

توانندوجودداشته باشند،از اینرو عملکرد تابعی از کارایی واثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است.) سالونه،1390(
تاثیرات استفاده از استراتژی برون سپاری بر روی بهره وری وعملکرد سازمانها نه تنها مختص سازمانهای مالی 
واعتباری وبانکهاست،بلکه شامل بسیاری از فعالیتها در سازمانهای مشابه وغیر مشابه نیز می گردد.درتحقیق دیگری 
تاثیرات وچگونگی آن در عملکرد  این  ایلینویز آمریکا صورت گرفت به تشریح  الموتی  در دانشگاه  که توسط دین 
وبهره وری سازمانها پرداخته است. نتایج نگرشی که در این تحقیق نشان داده شده است حمایتهایی رابرای ادعاهای 
افزایش  را  تاشرکتها تخصصهای خود  اجازه می دهد  برون سپاری  آن  آماده می کند که طی  برون سپاری  اجزای 
دهند،کیفیت سرویسهای خدماتی خود را ارتقا بخشند،تعداد کارمندان خود راکاهش دهند،فرآیندهای خود را ساده 
اداری راکاهش دهند ودر وقت صرفه جویی کنند. )دین  سازی کنند،هزینه های کلی را کمتر وهزینه های سربار 

والموتی، 2003(

برنامه ریزی برون سپاری 
،بهتراست  حساس  رویدادهای  جمله  دهد،از  می  راشرح  سپاری  برون  از  هدف  که  رسمی  ارتباطی  برنامه  یک 
فرآیندهای سازمانی دخیل در» برون سپاری«راتشریح کند.این فرآیندهای سازمانی شامل مسیرهای زمانی ونیز شرح 
چگونگی جریان ارتباطات در سرتاسر سازمان است.سازمان ها باید در مورد اثرات بلندمدت برون سپاری با کارکنان 
شان صادق باشند.این اثرات عبارتند از انتصابات شغلی جدید،انتقال کارکنان فعلی به فروشنده ی برون سپاری وامکان 
حذف شغلی باتوجه به این نکته که حمایت کارکنان همیشگی نیست،ضروریست تمامی سواالت ومواردی که ممکن 

است از سوی جامعه ی کارکنان بوجود آید رادر نظر داشته باشیم.
بهتر است سازمانها همیشه درست واخالقی عمل نموده وبا تمامی پرسنل حاضر در پروژه ی برون سپاری به طور 

حرفه ای وبانهایت احترام رفتار نمایند. )سیدجوادین،حسینقلی پور،1390

تحلیل استراتژیک  برون سپاری
تیم تصمیم  -

هدف از ایجاد این تیم ،تصمیم گیری درباره ی موضوع برون سپاری ودلیل روی آوردن به این مفهوم خواهد بود.
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تیم تصمیم باید به فعالیت های مرتبط بابرون سپاری به عنوان یک پروژه بنگرد.مدیر پروژه منحصراًباید در اختیار 
این پروژه باشد وتیم نیز به منظور توسعه ی برنامه عملیاتی اثربخش ،باید روشی برای همکاری دایرکند.

استراتژی خود راشکل دهید.  -
دکترآدامز مدیر اجرایی ارشد شرکت پاراسافت  )یکی از تامین کنندگان پیشروی راه کارهای نرم افزاری پرهیز 
از خطا در سراسر جهان (  به مدیران اجرایی توصیه می کند از این رویکرد سه مرحله ای برای تعیین موضوع برون 

سپاری استفاده کنند:
حوزه ی تمرکز اصلی شرکت خود راتعیین کنید.  -1

به تحلیل سازمان خویش بپردازید.  -2
باتامین کنندگان متخصص ارتباط برقرار کنید. )دومینگز ،2010(  -3

تحلیل هزینه  برون سپاری   -
باید تا حد امکان هزینه های ناشی از این کار را شناسایی وبررسی کرد.برخی از این هزینه ها عبارتند از:

هزینه های تغییر وضعیت به برون سپاری.این هزینه ها شامل موارد زیر است:
هزینه های آشکار

جستجو وانتخاب تامین کنندگان ،تدوین ویژگی ها ومشخصه ها ،تهیه ی چارچوب وتدوین قراردادها ،هزینه های 
مناقصه ،بررسی پیشنهادها ومذاکرات

هزینه های ضمنی
اصالح وتجدیدنظر در مشخصه ها،تعدیالت وتطبیق های مذاکره ای برای مقادیر ،کیفیت ونوسانات

هزینه های نظارت
به طور اجتناب ناپذیر در طی مدت قراردادبرون سپاری برسازمان تحمیل خواهد شد.علت این هزینه ها،اختالفات 

وتضادهای ذاتی وتفکیک ناپذیر بین منافع طرفین است.
هزینه های هماهنگی

هماهنگی فعالیت های تولید باتعداد قابل توجه تأمین کنندگان،کار ساده ای نیست.فقدان یک هماهنگی حساب 
شده وتوام باخبرگی وتجربه به این معنی است که توانایی وقابلیت شرکت در دریافت خدمات طبق تقاضا و ویژگی 

های مورد توافق ممکن است به دفعات لطمه بخورد.
هزینه های مالکیت پراکنده

فقدان کنترل بر فرآیندهای برون سپاری شده می تواند منجر به هزینه های باالتر ناشی از مالکیت پراکنده یا 
فقدان کارآمدی باشد.

تضعیف واضمحالل تدریجی مهارت ها
برون سپاری فرآیندهایی که به طور متداول وسنتی در داخل انجام می شده اند،می تواند منجر به از دست دادن 

مهارت ها وحافظه ی شرکت در مورد فرآیند مذکور شود،در نتیجه دانش جمعی سازمان تضعیف خواهد شد.
هزینه سازماندهی مجدد

هزینه ی مرحله گذار شامل سازماندهی مجدد شرکت وتبعات روانی وبروز اختالفات در رفتار اجتماعیکارکنان
هزینه های آموزش اعضاءونیز هزینه های آموزش وانتقال دانش به تامین کننده)چشم براه وهمکاران، 1386(

مذاکرات برون سپاری   -
پس از مشخص شدن تأمین کنندگان برگزیده، نوبت به انجام مذاکره با تأمین کنندگان و عقد قرارداد با آنها می 

رسد. معموالً در انجام مذاکره بین خریدار و تأمین کننده اهداف زیر دنبال می شود:
روشن کردن دامنه ی عملیاتی و حوزه ی خدمات مورد انتظار از تأمین کننده

مشخص کردن ساز و کارهای شفاف و اثر بخش برای ارزیابی عملکرد تأمین کننده و نحوه ی نظارت بر   *
فعالیت وی)در حین اجرای قرارداد(

روشن کردن نحوه ی قیمت گذاری بر خدمات تأمین کننده و حصول توافق نهایی بر قیمت   *
تعیین زمان بندی تحویل ها و چگونگی تائید کار   *
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تعیین شرایط خاتمه یا فسخ قرارداد  *
با توجه به اهداف ذکر شده ،گام های مذاکره و عقد قرارداد در فرآیند برون سپاری را می توان به صورت زیر بیان 

کرد:
آگاه ساختن تأمین کنندگان برگزیده  *

تهیه ی فهرست موارد مطرح شده در قرارداد و نکات نیازمند گفتگو  *
برنامه ریزی برای مذاکره  *

اداره و هدایت مذاکره  *
انعقاد نهایی قرارداد  *

)چشم براه و همکاران،  1386(
طرح ریزی مذاکره  -

طرح ریزی مذاکره به عنوان مهم ترین رکن انجام یک مذاکره ی موفق به شمار می آید،زیرا در صورت طراحی 
درست،مخاطرات وریسک های ناشی از انعقاد یک قراردادضعیف ،به حداقل خواهد رسید .

بدیهی است که با ارتقاءسطح مهارت وفزایش تجربیات مذاکره کنندگان سازمان ،پس از مدتی،گام های یادشده 
خود به خود وبه طور منسجم طی می شوند.با این حالت ،برای مذاکره کنندگان کم تجربه،طرح ریزی گام به گام 

مذاکره امری ضروری است.)چشم براه ،مرتضوی، 1386 (
یکی از مهم ترین گام ها در طرح ریزی مذاکره برای عقد یک قرارداد برون سپاری عبارتست از شناسایی روشن 
مجموعه ی انتظارات وسطوح خدمات مورد نیاز. در واقع ،یکی از علل شکست در برون سپاری ،عدم توانایی برای 

تعیین حوزه ی کاملی از نیازمندی ها وانتظارات است.
هرچه انتظارات در قراردادها وپیمان ها شفاف تر بیان شود،از حجم فعالیت های غیر ارزش افزا در آینده )برای 
هردوطرف( کاسته خواهد شد.این شفاف سازی به عهده ی تیم اجرایی برون سپاری است.آن ها همچنین باید از وجود 
یک توازن بین حد ایده آل وحد قابل انجام ودر توان وتحمل تأمین کنندگان مطمئن شوند.)چشم براه ،مرتضوی، 

) 1386

الزامات پس از قرارداد برون سپاری 
زمانی که فعالیت به تأمین کننده واگذار گردید،عملکرد وی باید به صورت مداوم مورد ارزیابی قرار گیرد.اهداف 
ارزیابی عملکرد تأمین کننده در طول مدت قرارداد مورد استفاده قرار می  برون سپاری به عنوان سنجه ای برای 

گیرند .
برای مثال اگر ارتقاءکیفی خدمات،هدف اصلی برون سپاری باشد،سنجه هایی نیز برای اندازه گیری عملکرد در 

این حوزه باید وجود داشته باشد.
برای مدیریت و نظارت اثر بخش بر عملکرد تأمین کننده، مدیر روابط سازمان برون سپار باید انجام موارد زیر را 

در دستور کار خود داشته باشد:
-کنترل منظم پیشرفت تأمین کننده جهت اطمینان از برآورده شدن تعهدات 

-بازرسی های تصادفی منظم از کاالها و خدمات ارائه شده توسط تأمین کننده به منظور اطمینان از تولید مطابق 
استاندارد

-کنترل انجام امور براساس کلیه شرایط و موارد مندرج در قرارداد
-ترغیب تأمین کننده به عنوان نمودن موارد عدم رضایت از مفاد قرارداد)و در صورت لزوم اصالح آن(

-اقدام فوری در صورت بروز مشکل و تشکیل جلسه با نمایندگان ارشد سازمان برون سپار وتأمین کننده به منظور 
حل مسائل

، صورتجلسات  تلفنی  مکالمات  ها،  بازرسی  فایل  مثال  برای  قرارداد،  اجرای  تأمین کننده در  -نگهداری سوابق 
جلسات، فاکتور هزینه ها و مواردی  از این دست.)الفت، براتی،1389 (
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در جدول 1 مروری کلی بر تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با برونسپاری خدمات ارائه می گردد:

روش شناسی پژوهش  .3
در این بخش به فرضیات، مدل مفهومی، متغیرها و جامعه آماری پژوهش می پردازیم:

فرضیات  .3.1
فرضیه اصلی  *

بین برون سپاری فرایند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان امور مالیاتی  رابطه مستقیم ومعناداری وجوددارد.

جدول 1-پیشینه پژوهش

سال-نویسندهعنوانردیف

ناصر پور معلم ،1390مهندسی برون سپاری در حمل و نقل1

سید مهدی الوانی ،فرزاد اشرف زاده ،1387مدیریت برون سپاری :راهی به سوی توسعه۲

محسن چشم براه ،محسن مرتضوی ، 1386مدیریت برون سپاری اثربخش۳

لعیا الفت ،مسعود براتی ،1389درآمدی بر برون سپاری۴

ــنقلی فرآیند برون سپاری 5 ــورث حس ــیدجوادین ،طهم ــا س ــید رض س
ــور،1390   پ

لیندا دومینگز،2010راهنمای گام به گام مدیران در برون سپاری۶

اوزبرن وگبلر ،1991باز آفرینی دولت ۷

فرآینــد بــرون ســپاری : اســتراتژی هایــی بــرای 8
ارزیابــی  و  مدیریــت 

رونان مک الرور ،1384

فریتاگ وهمکاران ،2012بازنگری راه حل برون سپاری9

دیوید پرینتیک ، 2010برون سپاری وتشکیل اتحادیه10

ASAیــک 11 انســانی  منابــع  ســپاری  بــرون  آیــا 
اســت؟ رقابتــی  اســتراتژی 

کوک وهمکاران ، 2005

الموتی ، 2003تأثیر ادراک از برون سپاری بر عملکرد سازمانی1۲

ــط 1۳ ــد در رواب ــاد و تعه ــگ واعتم ــه جن ــت زدن ب دس
ــپاری ــرون س ب

نیلسونولی ، 2010

خطــرات وپــاداش در فرآینــد کســب وکار بــرون ســپاری 1۴
ــانی منابع انس

کونکلین ، 2005

ناراسیمهان، 2010کاربرد فناوری اطالعات در برونسپاری15

نتایــج طوالنــی مــدت برونســپاری و فاکتورهــای موثــر 1۶
بــر آن

کاوچیچ و تاواک، 2008

راپ، 2009فرایندهای قابل برونسپاری در سازمان1۷

شارما و اله، 2009فرایندهای قابل برونسپاری در سازمان18
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شکل 1 -مدل پژوهش

فرضیات فرعی  *
فرضیه فرعی اول :

بین برنامه ریزی برون سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امور مالیاتی رابطه مستقیم 
ومعناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: 

مستقیم  رابطه  مالیاتی  امور  سازمان  وعملکرد  برخودرو  مالیات  فرایند  سپاری  برون  استراتژیک  تحلیل  بین 
ومعناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم:
بین تحلیل هزینه  برون سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امور مالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری 

وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:

بین مذاکرات برون سپاری فرایند مالیات برخودرو وعملکرد سازمان امور مالیاتی رابطه مستقیم ومعناداری وجود 
دارد.

فرضیه فرعی پنجم:
مالیاتی رابطه مستقیم  امور  مالیات برخودرو وعملکرد سازمان  فرایند  از قرارداد برون سپاری  الزامات پس  بین 

ومعناداری وجود دارد.
اهداف ویژه 

شناسایی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون سپاری فرایند مالیات بر خودرو
اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون سپاری فرایند مالیات بر خودرو
رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر پیاده سازی برون سپاری فرایند مالیات بر خودرو

طراحی مدل چگونگی تحلیل پیاده سازی برون سپاری فرایند مالیات بر خودرو
مدل مفهومی

دیدگاه رایج سازمان ها به برونسپاري به عنوان وسیله  اي براي کاهش هزینه مي باشد، اما مزیت مهمتر ، بهبود 
غیراصلي  فعالیتهاي  کلیه  برونسپاري  باشد.  مي  سازمان  کارکنان  بیشتر  اثربخشي  و  محصوالت  و  فعالیتها  کیفیت 
سازمان منجر به کاهش فعالیتهاي کاري مدیران ارشد سازمان شده و از این طریق تمرکز بر مزیت رقابتي مدیریت 

افزایش مي یابد .) فریتاگ  و همکاران،2012(. 
در شکل1 به چگونگی ارزیابی عملکرد برونسپاری فرایند مالیات بر خودرو در قالب یک مدل مفهومی با الهام از 

پژوهش فریتاگ و همکاران )2012( پرداخته شده است. 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1226  

تعریف متغیرهای پژوهشی
الف:متغیر مستقل:برونسپاری متغییرمستقل راتشکیل می دهد.

ب:متغیر وابسته:عملکردسازمان متغیر وابسته راتشکیل می دهد.
ج:متغیر تعدیل گر:برنامه ریزی ،تحلیل استراتژیک وتحلیل هزینه متغیرهای تعدیل گر می باشند.

روابط  به دنبال توصیف  اجراي آن  پیمایشي است که درطي مراحل  پژوهش حاضرازنوع پژوهش های توصیفي 
بین عوامل شناخته شده مرتبط با برونسپاری بر عملکرد سازمان امور مالیاتی کرمانشاه می باشد. ابتدا باتشریح مباني 
نظري پژوهش وتوصیف شرایط موجودباطرح پرسشنامه وتوزیع آن اطالعات الزم جمع آوري شده وسپس با استفاده 
برونسپاری  تاثیر  بررسی  پژوهش  این  اینکه هدف  به  توجه  با  قرارمي گیرد.  موردتجزیه وتحلیل  آماري  ازنرم افزارهاي 
فرایندهای سازمان امور مالیاتی بر عملکرد آن )برونسپاری مالیات برخودرو(درکرمانشاه می باشد، بنابراین می توان این 

پژوهش را کاربردی به حساب آورد.

جامعه آماری:
در این پژوهش جامعه آماری شامل کارکنان اداره امور مالیاتی کرمانشاه به تعداد 400نفر است. 

نمونه آماری و حجم آن:
در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه می گردد. بر این اساس برای حجم جامعه 400 
نفری کارمندان ، حجم نمونه 196 نفری بدست آمد که به منظور رفع اثرات ناشی از پرسشنامه های ناقص،گمشده و 
پاسخ داده نشده، پرسشنامهاضافی بین پاسخ دهندگان توزیع گردید ودرنهایت تعداد  196 پرسشنامه صحیح مورد 

تجزیه وتحلیل قرارگرفت. بنابراین حجم نمونه پژوهش حاضر را تعداد 196 نفرتشکیل می دهد. 

روش و ابزارگردآوري اطالعات:
در این پژوهش از دو دسته اطالعات اولیه و ثانویه براي دستیابي به هدف استفاده شده است.

الف(روش کتابخانه اي: در این پژوهش براي جمع آوري اطالعات مربوط به پیشینه پژوهش و ادبیات موضوع از 
کتاب ها و مقاالت تخصصي، پایان نامه ها و جستجو در پایگاه اینترنتي استفاده شده است.

ب( روش میداني:به منظور گردآوري داده های مورد نیاز در مطالعه متغیرهای مورد بررسی از روش میداني استفاده 
شده است. در این پژوهش براي سنجش و بررسي عوامل موثر از ابزار پرسش نامه اي جهت جمع آوري اطالعات استفاده 

شده که براساس روش امتیازدهی در مقیاس 1  تا 100طراحي شده است.

تشریح پرسشنامه ها :
پرسش نامه مذکور داراي دو بخش اصلي است:

نامه همراه:
 در این قسمت هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسش نامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده های 
موردنیاز، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده های حاصل از پرسش نامه تاکید گردیده تا پاسخ دهنده 

به طور مناسب پاسخ سوال ها را عرضه کند. 
سواالت پرسش نامه: 

که به دو بخش تقسم مي شود
پرسشنامه های این پژوهش داراي دو بخش اصلي است:

سواالت عمومي:
 که در آن اطالعات کلي و جمعیت شناختي در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوري مي گردد که در پرسشنامه 

مربوط به این بخش چهار سوال اول به این بخش تعلق دارد.
سواالت تخصصي:

در این بخش سواالت مربوط به متغیرها و شاخص ها مطرح مي شود که شامل 21 سوال مي باشد که از دیدگاه 
کارکنان به آن پرداخته اند.  همچنین پرسشنامه مربوط به مؤدیان شامل 10 سؤال تخصصی می باشد که به بررسی 

رضایت مؤدیان از عملکرد سازمان درنتیجه فرآیند برون سپاری می پردازند.
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جدول 2-تقسیم بندی پرسشنامه

5 – 1برنامه ریزی مقدماتی 
9 – 6تجزیه و تحلیل استراتژیک 

10تحلیل هزینه 
12 – 11مذاکرات 

14 – 13الزامات پس از قرارداد 
14 – 1برون سپاری 
21 – 15عملکرد سازمان
10 - 1رضایت مؤدیان

روایي و پایایي پرسشنامه
روایي

پرسش نامه  وتنظیم  تهیه  از  بدین ترتیب که پس  است،  بررسي شده  از طریق روش محتوایي  پرسشنامه  روایي 
نمونه اي از آن جهت مطالعه واظهارنظر به اساتید فن تقدیم گردید و نقطه نظرات واصالحات مورد نظرایشان اعمال 

شد.
پایایي

در پژوهش حاضر پایایي پرسشنامه به وسیله آزمون آلفاي کرونباخ سنجیده شد. هرقدراین عدد به یک نزدیکتر 
باشد پرسشنامه از پایایي بیشتري برخوردار مي باشد. در این پرسشنامه ها میزان آلفای کرونباخ کلی برای پرسشنامه 

کارمندان و مؤدیان به ترتیب برابر 0/934 و 0/735است. 

4. تجزیه و تحلیل داده ها
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

با استفاده ازآمارتوصیفي به بررسي ویژگي هاي جامعه آماري وسپس به آزمون فرضیات وترسیم دیاگرام تحلیل 
مسیرمي پردازیم. به منظور بررسي رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته وبررسي فرضیه هاي پژوهش، بااستفاده ازنرم 
افزار ، ازآزمون ضریب همبستگي پیرسون استفاده مي-شود.همچنین به منظورآزمون مجموعه روابط علتومعلولي بین 
متغیرها ومؤلفه هاي مورد بررسي با استفاده از نرم افزارآموس معادالت ساختاري روابط بین متغیرها مدلسازي مي گردد.

یافته ها
آزمون نرمال بودن داده ها :

براي بررسي نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف  اسمیرنوف  استفاده کرده ایم. فرض صفر در ین آزمون 
نرمال بودن توزیع متغیر است. اگر سطح معني داري آزمون از 0/05 کمتر باشد فرض صفر رد شده و نتیجه مي گیریم 

که توزیع متغیر مورد نظر نرمال نمي باشد.
نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که به غیر از مؤلفه های تجزیه و تحلیل استراتژیک، مذاکرات 
و عملکرد سازمان هیچ یک از مؤلفه های مورد بررسی در این پژوهش از توزیع نرمال پیروی نمی کنند لذا به منظور 

بررسی فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن  استفاده می نمائیم .

مدل ساختاری تحقیق )بررسی مدل اصلی تحقیق( 
توزیع چند متغیره داده ها و نرمال بودن آن بحثی است که بی توجهی به آن توسط پژوهشگر می تواند وی را به 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1228  

نتیجه گیری نادرست هدایت کند ، چنین وضعیتی به این واقعیت بر می گردد که عمومی ترین روش برآورد پارامترها 
و خطای معیار آنها یعنی حداکثر درست نمایی بر پیش فرض نرمال بودن چند متغیره استوار است . از آنجا که در 
پژوهش حاضر مفروضه نرمال بودن چند متغیره برقرار نیست به منظور مقایسه مدل های مختلف با داده های یکسان 
و نیز به منظور گزینش مناسب ترین آنها می توان از خودگردان سازی استفاده نمود . خود گردان سازی به عنوان 
روشی که مبتنی بر بازنمونه گیری با جایگذاری   از یک نمونه مورد مطالعه است ) نمونه ای که فرض می شود معرف 
جامعه است ( ، در شرایطی که در آن مفروضه ی نرمال بودن چند متغیره نقض شده است می تواند به برآورد دقیق تر 

پارامترها و خطای معیار مرتبط به آنها یاری رساند .

جدول 3-بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری 

نتیجه سطح معنی داریمیزان تأثیرفرضیه اصلی و فرعی تحقیق
فرض

بیــن بــرون ســپاری فرآینــد مالیــات بــر خــودرو و عملکــرد ســازمان امــور مالیاتــی رابطــه 
پذیرفته 0/710/000مســتقیم معنــی دار وجــود دارد.  

بین برنامه ریزی مقدماتی برون سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان امور 
پذیرفته 0/250/000مالیاتی رابطه مستقیم معنی دار وجود دارد.  

بین تجزیه و تحلیل استراتژیک برون سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان امور 
پذیرفته 0/490/000مالیاتی رابطه مستقیم معنی دار وجود دارد.  

بین تحلیل هزینه برون سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان امور مالیاتی رابطه 
پذیرفته 0/220/000مستقیم معنی دار وجود دارد.  

بین مذاکرات برون سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان امور مالیاتی رابطه 
پذیرفته 0/280/000مستقیم معنی دار وجود دارد.  

بین الزامات پس از قرارداد برون سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان امور 
پذیرفته 0/270/000مالیاتی رابطه مستقیم معنی دار وجود دارد.  

مالیاتی نشان می دهد.  امور  بر متغیر وابسته عملکرد سازمان  را  تأثیر متغیرهای مستقل تحقیق  شکل 2میزان 
همانطور که نتایج نشان می دهند متغیر مستقل برونسپاری فرآیند مالیات بر خودرو دارای تأثیر 71 درصدی، برنامه 
ریزی مقدماتی دارای تأثیر 25 درصدی، تجزیه و تحلیل استراتژیک دارای تأثیر 49 درصدی، تحلیل هزینهدارای 
تأثیر 22 درصدی، مذاکرات دارای تأثیر 28 درصدی و الزامات پس از قرارداد دارای تأثیر 27 درصدی بر متغیر وابسته 
عملکرد سازمانی دارند. همچنین مشاهده می گردد که همه این روابط از نوع مستقیم و مثبت می باشند. نتایج تأیید 
یا رد فرضیات را در جدول 3می توان مشاهده نمود. جدول 4شاخص های برازش مدل را نشان می دهد. با توجه به 
نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه مطلوب ارائه شده در جدول می توان اذعان کرد تمامي شاخص هاي برازندگي 

مدل فوق در این دامنه قرار گرفته اند و بنابراین تناسب داده هاي گردآوري شده با مدل مطلوب است .
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جدول 4 - شاخص هاي برازش مدل معادالت ساختاری

عنوان شاخص مقدار دامنه مطلوب نتیجه 

تأیید مجذور کای 
0/665مدل

ریشه خطای میانگین مجذورات 
تقریب 

مورد 
قبول 

 RMSEA <
0.050/000RMSEA

تأیید ریشه میانگین مربعات باقیمانده 
RMR ≥ 00/013RMRمدل

تأیید نیکویی برازش 
GFI > 0. 90/996GFIمدل

شاخص نیکویی برازش اصالح 
شده 

تأیید 
مدل

 AGFI >
0.850/979AGFI

شاخص برازش هنجار شده ) 
بنتلر ـ بونت (

تأیید 
NFI > 0.900/996NFIمدل

تأیید شاخص برازش تطبیقی 
CFI > 0. 901CFIمدل

تأیید شاخص برازش افزایشی 
IFI > 0. 901IFIمدل

شکل 2 -مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد
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نتایج و پیشنهادات   .5
نتایج و پیشنهادات برگرفته از آزمون فرضیه کلی

بین برون سپاری و عملکرد سازمان رابطه معنی داری وجود دارد . لذا با توجه به مقدار و عالمت ضریب همبستگی 
اسپیرمن بدست آمده که برابر 0/639 می باشد این رابطه از نوع مستقیم میباشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته 
میگردد. درکتاب مهندسی برون سپاری در حمل ونقل  که توسط ناصر پورمعلم گردآوری شده است  ،تجزیه وتحلیل 
آثار ناشی از واگذاری کارها به پیمانکاران برعملکرد شرکت بوتان مورد مطالعه قرار گرفته است که تاثیر برون سپاری 
بر عملکرد سازمانی شرکت بوتان مثبت بوده وتأثیر آن باالتر از متوسط است. بنابراین این موضوع با فرضیه کلی این 
تحقیق )بین برون سپاری فرایند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان امور مالیاتی  رابطه مستقیم ومعناداری وجوددارد( 

همسو بوده است. باتوجه به نتیجه بدست آمده پیشنهاد می شود:
 - واحدهای مکانیزه مالیات مستغالت به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود.

- رضایتمندی کارکنان سازمان پیش نیاز وشرط الزم برای اجرای طرح رضایتمندی مؤدیان مالیاتی می باشد لذا 
سازمان امور مالیاتی قبل از هراقدامی جهت تکریم مؤدیان به این موضوع توجه ویژه ای نماید.

- خدمات با کیفیت باال وایجاد رضایتمندی دراز مدت و وفادار نمودن مؤدیان ارائه شود.

نتایج و پیشنهاداتبرگرفته از آزمون فرضیه  فرعی اول
برای اینکه بتوانیم یک چشم انداز استراتژیک داشته باشیم باید برای برونسپاری ؛برنامه ریزی داشته باشیم.نداشتن 
یک برون سپاری شکننده بستگی به یک برنامه ریزی دقیق دارد.بین برنامه ریزی مقدماتی برون سپاری و عملکرد 
سازمان رابطه معنی داری وجود دارد . لذا با توجه به مقدار و عالمت ضریب همبستگی اسپیرمن بدست آمده که برابر 
0/576 میباشد این رابطه از نوع مستقیم می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته می گردد.برنامه ریزی وتدوین 
استراتژی برون سپاری به ویژه در مورد نامزدهای بالقوه برای برون سپاری ،اولین گام در مدیریت ریسک است که 
متأسفانه کمتر مورد توجه شرکت ها قرار گرفته است .نتایج یک بررسی توسط تری آی  در سال 1994 نشان می 
دهد که تنها 26 درصد از سازمان ها به بررسی سیستماتیک ونظام مند برای تعیین حوزه های بالقوه جهت برون 
سپاری اقدام نموده اند ، وتنها 25 درصد سازمان ها به تدوین یک سیاست بلند مدت برای خود در زمینه ی برون 

سپاری اقدام کرده اند.
برون  قابل  ودپارتمانهای  عملکردها  بررسی  در حال  پیشنهاد می شود:هنگامیکه  آمده  بدست  نتیجه  به  باتوجه 
سپاری هستیم،عملکردهای معیوب وناقص را به امید برطرف شدن ایرادهای آنها پس از برون سپاری ،در بررسی های 
خود لحاظ نکنیم.این گونه عملکردها پس از برون سپاری نیز معیوب باقی مانده وحتی در این حالت از کنترل ما نیز 
خارج می شوند.قبل از برون سپاری فرآیند های معیوب ، نخست نواقص آنها را بر طرف ، سپس آن دسته از عملکردها 
یا فرآیند های غیر محوری را که منجر به بهبود کسب وکار، برگشت سرمایه وافزایش رضایت مؤدیان خواهند شد 

برون سپاری کنیم .

نتایج و پیشنهاداتبرگرفته از آزمون فرضیه فرعی دوم
بین تحلیل استراتژیک برون سپاری و عملکرد سازمان رابطه معنی داری وجود دارد . لذا با توجه به مقدار و عالمت 
ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 0/527 می باشد این رابطه از نوع مستقیم می باشد بنابراین فرضیه 

پژوهشی فوق پذیرفته می گردد.
برون سپاری باید به عنوان ابزاری استراتژیک برای سازمان؛مدنظر گرفته شود تا با اجرای آن، رقابت وعملکرد 
باید  گیرد.همچنین  می  قرار  بررسی  سازمان،مورد  استراتژیک  وضعیت  ابتدا  برونسپاریمؤثر،  ارتقاءیابد.برای  بازار  در 
بتوان نسبت به انجام صحیح برون سپاری تصمیم گیری کرد. در طول مرحله تصمیم به برون سپاری ، به طور واضح 
،مورد  وکار   کسب  استراتژی  عنوان  به  را  سپاری  برون  بکارگیری  از  مؤثرحاصل  وعوامل  ها  ها،مزایا،ریسک  انگیزه 
بررسی قرارگرفته است.انجام این کار،مستلزم آن است که سازمان، شایستگی هاوحوزه های مناسب برای برونسپاری 
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را شناسایی کند سپس باید استراتژی مناسب برون سپاری را تعیین کرد.تحقیقی که در سال 1997 توسط کاکس 
ولونسدل  صورت گرفت ،نشان داد که تنها حدود 20 درصد از سازمان ها به صورت آگاهانه از برون سپاری استفاده 
کرده اند ومابقی یا در همراهی وتبعیت کورکورانه با موج به وجود آمده اقدام به استفاده از این رویکرد نموده اند ویا 

اینکه بدون تحلیل استراتژی به این کار اقدام کرده اند. 
 باتوجه به نتیجه بدست آمده پیشنهاد می شود:

سازمان به منظور دستیابی به منافع ناشی از برون سپاری ،عالوه بر حمایت مدیران اجرایی ؛باید نیروهای متخصص 
وخبره داخلی وخارجی را با چشم اندازی مشترك ودرکی شفاف وروشن از استراتژی ها، اهدف ومقاصد به کار گیرد.

منافع کامل برون سپاری تنها در صورت اتخاذ دیدگاهی خوش بینانه ودر عین حال حامیانه طی این فرآیند گاه کند 
ودلسردکننده محقق خواهد شد.در هر برنامه ی برون سپاری، برخورداری از حمایت وپشتیبانی تمامی گروه های 
داخلی سازمان امری حیاتی به شمار می رود واین حمایت باید از رده های ارشد مدیریتی آغاز شود.برون سپاری های 
موفق، تحت رهبری مدیران اجرایی که درك وشناخت کاملی از برون سپاری داشته وطی دوره ای به حمایت از برون 
سپاری وکنترل دقیق متدولوژی توسعه برون سپاری می پرداختند، شکل گرفته اند.بنابراین با استفاده از تمام داشته 

ها وتوان سازمان اقدام به برون سپاری شود .

نتایج و پیشنهادات برگرفته از آزمون فرضیه فرعی  سوم
بین تحلیل هزینه برون سپاری و عملکرد سازمان رابطه معنی داری وجود دارد . لذا با توجه به مقدار و عالمت 
ضریب همبستگی اسپیرمن بدست آمده که برابر 0/415 میباشد این رابطه از نوع مستقیم میباشد بنابراین فرضیه 

پژوهشی فوق پذیرفته می گردد. 
تمایل به صرفه جویی هزینه ها ، دلیلی برای اقدام به برونسپاری است.در بسیاری از مواقع تحلیل هزینه ای گزینه 

ی مورد بررسی ، کمک زیادی به تصمیم گیری در خصوص نحوه ی تأمین آن خواهد کرد.
در مقاله طراحی مدل اثرات برون سپاری موفق بر فعالیتهای سازمانی نوشته دری نوکورانی وسبحانی فرد)1390( 
تحلیل هزینه بر برون سپاری مورد بررسی گرفته است . اثر مثبت این موضوع توسط محقق به اثبات رسیده است 

.بنابراین با فرضیه سوم این تحقیق همسو بوده است.
باتوجه به نتیجه بدست آمده پیشنهاد می شود:چون اغلب در تحلیل های متعارف ،تنها هزینه های متغییر مورد 
بررسی قرار می گیرد وهزینه های ثابت به دالیل مختلف ، از قلم می افتد بنابراین بهتر است تحلیل هزینه با دقت 

انجام شود تاسازمان  بیشترین اثربخشی را داشته باشد. 

نتایج و پیشنهادات برگرفته از آزمون فرضیه  فرعی چهارم
بین مذاکرات برون سپاری و عملکرد سازمان رابطه معنی داری وجود دارد . لذا با توجه به مقدار و عالمت ضریب 
همبستگی پیرسون بدست آمده که برابر 0/563 می باشد این رابطه از نوع مستقیم می باشد بنابراین فرضیه پژوهشی 
فوق پذیرفته می گردد.مدیریت اثربخش یک مذاکره، به عوامل مختلفی بستگی خواهد داشت.یکی از مهم ترین ارکان 
تأثیر گذار در مدیریت مذاکره را، تجربه وقدرت افراد تشکیل می دهد.تجربه در مذاکره به میزان کارآزمودگی ، پختگی 

وتسلط بر اصول وقواعد یک مذاکره ی برنده-برنده وابسته است.
باتوجه به نتیجه بدست آمده پیشنهاد می شود:در مذاکرات تالش کنیم یک مذاکره ی برنده  برنده داشته باشیم 
بنابراین پیش از هر مذاکره باید یک کمیته ارزیابی برای مذاکره آماده کنیم وراهبرد مذاکره به خوبی برنامه ریزی 
شود وقوانین اصلی برای مذاکره تعیین ومشخص گردد.فرآیند مذاکره را به مثابه صافی یا فیلتری تصور کنیم که در 
آن مطالب وموضوعاتی که در باالی آن قرار گرفته اند،از طریق تجزیه وتحلیل وگفتگو به آرامی بررسی شده،ونهایتا“ 

در انتهای صافی توافق الزم حاصل می شود.
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نتایج  و پیشنهادات برگرفته از آزمون فرضیه  فرعی پنجم
بین الزامات پس از قرارداد برون سپاری و عملکرد سازمان رابطه معنی داری وجود دارد . لذا با توجه به مقدار و 
عالمت ضریب همبستگی اسپیرمن  بدست آمده که برابر 0/579 می باشد این رابطه از نوع مستقیم می باشد بنابراین 
فرضیه پژوهشی فوق پذیرفته می گردد. الزم است در آخرین مرحله برونسپاری بازخوردهای ناشی از اجرای تمام 
مراحل فرآیند ،بازخوردهای ناشی از اجرای تمام مراحل جمع آوری شده مورد تحلیل ودقت قرار گیرد ، ضمن این 
که نتایج این تحلیل ها باید به تمامی اجزای درگیر در فرآیند برون سپاری ؛جهت بهتر شدن فرآیند واحیاناْ تصحیح 
اثرات برون سپاری موفق بر فعالیتهای سازمانی  انتقال یابد.در مقاله طراحی مدل  تصمیمات یا رویه های نادرست 
نوشته دری نوکورانی وسبحانی) 1390( فرد الزامات پس از قرارداد نیز از مواردی است که  اثر مثبت آن توسط محقق 

به اثبات رسیده است .بنابراین با فرضیه پنجم این تحقیق همسو بوده است.

باتوجه به نتیجه بدست آمده پیشنهاد می شود:
سازمان امور مالیاتی  باید برای آگاهی از رضایت مؤدیان ،با اندازه گیری مکرر وپیوسته، میزان رضایت آنها   -

از عملکرد دفاترپیشخوان دولت را مشخص نمایند.
دفاترباید به کارکنان خود آموزش داده تا در انجام کارها دقت کافی را لحاظ نموده و همچنین دفاترباید   -
امکاناتالزم را در جهت به انجام رسانیدن قول ها و تعهدات خود فراهم نمایند تا بتوانند به تعهدات خود نسبت به 

مؤدیان پایبند بوده و در حداقل زمان ممکن  وبا بهترین وجه به وعده های خود عمل نمایند.
رویه ها ومکانیزم های ارزیابی باید از همان ابتدا مشخص باشند،مورد توافق هر دو طرف باشند ومکتوب   -

گردند.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1233  

منابع
الفت ،لعیا و براتی ،مسعود ، 1389،درآمدی بر برون سپاری ، چاپ اول  ، تهران ،  انتشارات پژواك کیوان

الوانی ،سیدمهدی واشرف زاده ،فرزاد ، 1387 ، مدیریت برون سپاری راهی به سوی توسعه ، چاپ اول  ، تهران  
، انتشارات مبتکران 

اوزبرن وگبلر ، بازآفرینی دولت ، 1991  ، ترجمه فضل اهلل امینی ،انتشارات فرا 
پور معلم، ناصر،1390 ،مهندسی برون سپاری  در حمل و نقل، تهران  ، انتشارات وزارت راه و ترابری

 چشم براه ،محسن و مرتضوی ، سید محسن ، 1386، مدیریت برون سپاری اثر بخش ، چاپ دوم   ،تهران ،موسسه 
کتاب مهربان نشر

دري نوکوراني ، بهروز و سبحاني فرد، یاسر ، طراحی مدل اثرات برونسپاری موفق برفعالیتهای سازمانی ،مجله  
چشم انداز مدیریت دولتي ، شماره هشتم ،زمستان 1390 ،   123-137.

دومینگز ، لیندا ، 1390 ،ترجمه: حمیدرضا قاضی مقدم ،راهنمای گام به گام مدیران در برون سپاری ، چاپ اول  
، تهران ،  انتشارات شرکت مهندسی نیروی نفت وگاز سپانیر

مدیریت  دانشکده  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  برونسپاری،  استراتژی  رفیع،  پورلنگرودي،  رهاننده 
وحسابداری،سال91-1392 13.

سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت برنامه ریزی و پژوهشی ،طرح برنامه ریزی استراتژیک سازمان امور مالیاتی 
کشور، بیانیه مأموریت ،چشم انداز و ارزشهای سازمان امور مالیاتی کشور 1384

سالونه ، شهال ،1390 ،بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد 
مدیریت بازرگانی 

سید جوادین ،سید رضا و حسنقلی پور ،طهمورث  و پورولی  ، بهروز،1390 ، فرآیند برون سپاری ، چاپ اول  ، 
تهران ،انتشارات نگاه دانش نوین 

عالم تبریز ، اکبر و شایسته ،رویا ، ارزیابي و اولویت بندي برون سپاري فرایندهاي مالیات ستاني در سازمان امور 
مالیاتي با رویکرد Topsis فازي،پژوهشنامه مالیات، سال نوزدهم ، شماره دهم ، بهار وتابستان 1390 ،189-220

محمودی میمند ،محمد و رحمانی ، زین العابدین و بصیرت نیا ،مهدی ، بررسی اثر استفاده از استراتژی برون 
،فصلنامه مدیریت  مازندران  استان  نوین  اقتصاد  بانک  ،مطالعه موردی شعب  بانکداری  بهره وری صنعت  بر  سپاری 

صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سنندج ،سال پنجم ،شماره13،پاییز 1389 ،71-88
مک الور. رونان، 1384 ،ترجمه: پوریا مومنی و ناصر آزاد، فرایند برون سپاری: استراتژی هایی برای مدیریت و 

ارزیابی

Conklin ,  David W . (2005). Risks and Rewards in HR Business Process Out-
sourcing . Long RangPlanning . 579-598 

Cooke , F.L .  sheen ,J . Mcbride, A. (2005).outsourcing HR ASA competitive 
strategy? A Literature Review An Assessment

Lonsdale,C.,Cox,A.(2000) “The historical development of Outsourcing: the latest 
fad? ” ,Industrial management& data systems ,vol.100,No.9.

Fretag, per v .clarke, Ann  H .majbritt,  R .Evald . (2012).Reconsidering  outsoure-
ing  solutions. 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1234  

Magnani ,Elisabetta .   Prentice,David.(2010). Outsourcing and unionization :A 
Tale of Misallocated (Resistance) resource :Economic inquriry .460-482Elmuti , 
Dean.(2003).The perceived Impact of outsourcing on organizational performance, 
Eastern Illinois university

Nelsonoly ,Ndubish .(2010). Conflict handling , Trust and Commitment in out-
sourcing relationship :A Chinese and Indian study :industrial Marketing Manage-
ment.

Narasimhan, R., Narayanan, S., & Srinivasan, R. (2010). Explicating the mediat-
ing role of integrative supply management practices in strategic outsourcing: A case 
study analysis. International Journal of Production Research, 48(2), 379–404.

Kavcic, K., & Tavcar, M. I. (2008). Planning successful partnership in the process 
of outsourcing. Kybernetes, 37(2), 241–249.

Rapp, A. (2009). Outsourcing the sales process: Hiring a mercenary sales force. 
Industrial Marketing Management, 38(4), 411–418. 

Sharma, A., & Loh, P. (2009). Emerging trends in sourcing of business services. 
Business Process Management Journal, 15(2), 149–165.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1235

مالیات بر آالینده ها در نظام حقوقی ایران
از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

حامد ادریسیان2سعیدرضا ابدی1

 09121053186 ،s_abadi@sbu.ac.ir   )1( دکتری حقوق عمومی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی )نویسنده مسئول
02122495121 ،09124039714 ، hamededrisian@yahoo.com  2( دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

خود  منفعت شخصی  افزایش  برای  اشخاص  فعالیت  که  شده  باعث  تکنولوژی  پیشرفت  نیز  و  افزایش جمعیت 
بر دیگران اثرات جدی بار کند. این اثرات گاهی مثبت و گاهی منفی است که به عنوان پیامدهای جانبی شناخته 
می شوند. آالینده ها یکی از شناخته  شده ترین پیامدهای جانبی منفی هستند و از آنجا که در باب برطرف کردن 
پیامدهای جانبی منفی از جمله آالینده ها در فرایند بازار، نارسایی وجود دارد لذا اقتصاددانان خصوصاً متخصصین 
بخش عمومی به تبیین راه حل هایی برای مقابله با آن  پرداخته اند که برجسته ترین این راهکارها مالیات است که در 
قالب های خاصی به کار گرفته می شود. نظریات اقتصاددانان برای اثرگذار بودن باید در قالب های حقوقی چون قانون 
و مقررات، جنبه الزام آور پیدا کند. پس در این یادداشت، بعد از تبیین مفاهیم مرتبط با موضوع، امکان سنجی به 
کارگیری مالیات به طور کلی و مالیات مستقیم به طور خاص را در جهت مقابله با آالینده ها بررسی می کنیم و با 
بهره گیری از رویکرد میان رشته ای »حقوق و اقتصاد« و متناسب با قوانین مالیاتی ایران، نهادی را پیشنهاد می کنیم 
تا به تعیین میزان مالیات بر آالینده ها با توجه به موقعیت جغرافیایی آن ها بپردازد و موجب هرچه کارامدتر شدن 

قوانین مربوط گردد.

کلمات کلیدی:  کارایی، مالیات تعدیلی، مالیات بر آالینده ها، پیامد جانبی منفی
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1- مقدمه
بیشینه طلبی افراد آن ها را به فعالیت در عرصه های مختلف وا می دارد. فعالیت هایی که در بسیاری از موارد اثرات 
مضری برای اشخاص غیر از کسانی که از آن فعالیت سود می برند دارد یا می تواند داشته باشد. در ادبیات اقتصادی 
Varian, 2010: 644-666 ) (Bade, Parkin, 2013: 242-) .چنین اثری را پیامد جانبی منفی  می نامند

( 246
از آنجا که یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زندگی در جامعه این است که تالش های هر شخص برای افزایش 
مطلوبیتش نباید مزاحمت برای دیگرانی که خارج از این فرایند هستند ایجاد کند لذا ضروری است که ساز و  کاری 
طراحی شود تا عالوه بر اینکه اثرات زیان بار را از بین می برد یا آن را کاهش می دهد به میزان حداقلی بر عملکرد 

طبیعی و کارایی بازار، اثر منفی گذارد.
به طور کالسیک، اقتصاددانان، پیامدهای جانبی منفی را در یکی از بارزترین مصادیق آن یعنی آلودگی مورد توجه 
قرار می دهند. هرچند بدون شک تنها پیامد جانبی منفی آلودگی نیست. از دیگر سو، حقوق دانان بدون ذکر عنوان 
پیامدهای جانبی منفی به روشنی دریافته اند که »هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا 
تجاوز به منافع عمومی قرار دهد « و برای جلوگیری از ورود چنین ضررهایی به وضع قوانین و مقررات می پردازند. 
این آسیب ها گاه ملموس و عینی است مثل تصادف خودروی سواری با عابر و گاهی هم چندان مشهود نیست مثل 
ورود خودروهای تازه تولید شده به جامعه که در آن اگرچه خریدار از این خودروی جدید مطلوبیت کسب می کند اما 
به بار ترافیک شهری یا آلودگی هوا می افزاید. به تناسب همین شدت و ضعف، راهکارهای مقابله ای متفاوتی در نظر 
گرفته شده است. مسئولیت مدنی و نیز پیش بینی جریمه برای متخلفان از مصادیق این روش ها است. اما در میان 
اقتصاددانان، همواره مالیات بیشترین مطلوبیت را برای مقابله با پیامد جانبی منفی، خاصه مالیات بر آالینده  ها داشته 
است. از دیگر سو، حقوقدانان نیز به غیر از چند دهه اخیر که مطالعات میان رشته ای »حقوق و اقتصاد« جایگاه ویژه 

در محافل علمی پیدا کرده، چندان به این موضوع نپرداخته اند.
در این مقاله برآنیم تا با رویکردی میان رشته ای، با بهره گیری از مفاهیم و ابزارهای اقتصادی به این سواالت پاسخ 
دهیم که تاثیر مالیات در کاهش آالیندها به چه نحوه است؟ آیا مالیات سیاست مناسبی برای مقابله با این مصادق 
از پیامد جانبی است؟ نهایتاً اینکه سیاست های مالیات مستقیم در پرداختن به این موضوع در قوانین کشور ما به چه 

شکل وارد شده و چه پیشنهاداتی برای بهبود قوانین قابل طرح است؟
برای پاسخ به این سواالت در قسمت بعد مفهوم و عملکرد مالیات بر آالینده  ها که یکی از مصادیق مالیات تعدیلی  
است و نیز مفهوم پیامدهای جانبی، خاصه پیامد جانبی منفی را تشریح می کنیم؛ چرا که فرض نویسنده این است که 
مخاطبان این یادداشت نه صرفاً اقتصاددانان بلکه حقوق دانان هم می توانند باشند. در قسمت سوم، که عمده بحث های 
مقاله را در بر می گیرد، به تحلیل آن دسته از سیاست های مالیاتی مستقیم که جهت کنترل آالینده ها مطرح است 
می پردازیم. سپس با نگاهی به قوانین مالیاتی ایران بررسی می  کنیم که سیاست هایی که توضیح داده ایم با چه کیفیتی 

در قوانین داخلی پیش بینی شده و برای کارامدتر شدن آن ها چه راهکاری می توان پیشنهاد داد.

2- تبیین مفاهیم اصلی
این قسمت را به تعریف و تبیین دقیق دو مفهومی که در عنوان مقاله ذکر شده یعنی پیامد جانبی خصوصاً پیامد 
جانبی منفی و مالیات بر آالینده ها اختصاص داده  ایم چرا که به نظر می رسد این دو مفهوم در ادبیات حقوق مالیاتی 

ایران چندان مورد بررسی قرار نگرفته اند.

1-2( پیامد جانبی
در چارچوب نظریه قیمت، فرض بر وجود یک بازار رقابتی کامل یا نزدیک به کامل است که در آن عرضه و تقاضا 
مشخص کننده قیمت یک کاال یا خدمت است. در حقیقت اساس ارزیابی کاالها و خدمات قیمت است و مصرف  کننده 
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در هنگام خرج کردن درآمد خود برای یک کاال یا خدمت بر مبنای قیمت آن، دست به ارزیابی می  زند 
)لفت ویچ، 1387: 20(. چرا که اصل بر این است که قیمت، هزینه نهایی تولید کاال را منعکس می کند. اما 
حقیقت این است که در دنیای واقعی شرایط ضروری و استانداردهای الزم برای تحقق نظریه های اقتصادی 
همیشه فراهم نیست. همین مسأله موجب می شود تا بازار همواره نتواند کارکرد طبیعی خود را داشته باشد و 
خروجی  های این سیستم نتواند حداکثر کارایی را برآورده کند. از این مشکل به عنوان نارسایی یا شکست بازار  یاد 
می شود. به بیانی دیگر، شکست بازار تحت شرایطی رخ می  دهد که دنبال کردن منافع خصوصی منجر به استفاده 
کارامد از منابع جامعه یا توزیع عادالنه کاالهای جامعه نمی شود (Zerbe, 1999: 559). چندین عامل را به عنوان 
عوامل ایجاد کننده شکست بازار می دانند که از آن جمله می توان به  وجود انحصار ، اطالعات ناقص یا کاالهای 

عمومی اشاره کرد.
پیامدهای جانبی نیز یکی دیگر از عوامل شکست بازار است. پیامد جانبی زمانی اتفاق می افتد که فعالیت یک 
شخص بر رفاه شخص دیگر به طریقی که خارج از فرایند بازار است تأثیر می گذارد. در حقیقت تأثیرگذاری پیامدهای 
جانبی خارج از چارچوب قیمت بازاری است(Rosen, 1988: 125(. بدین معنی که مطلوبیت شخص A (uA) به 
 )x3( یا مطالعه )x2( استراحت کردن ،)x1( فعالیت هایی که تحت کنترل خودش است بستگی دارد. مصرف میوه
 ،A از آن ها کسب مطلوبیت می کند اما گاهی در تابع مطلوبیت شخص A و... همه فعالیت هایی هستند که شخص
                     Buchanan, 1962: 372).)اثرگذار است A بر تابع مطلوبیت شخص )y( هم با فعالیت هایش )B( شخص دیگری

   (uA = f (x1 , x2 , x3 , . . . , y1
شناخته شده ترین تقسیم بندی از پیامدهای جانبی، آن ها را بر مبنای اثر فعالیت بر دیگران به دو نوع پیامد جانبی 
منفی و پیامد جانبی مثبت تقسیم می کنند. در این دیدگاه پیامد جانبی منفی هنگامی رخ می دهد که یک فعالیت 
هزینه هایی را به دیگران تحمیل می کند(Steinacker, 2006: 462). در مقابل اگر فعالیت شخصی برای افزایش 

مطلوبیت خود اثر مثبتی بر مطلوبیت شخص دیگری گذارد آن را پیامد جانبی مثبت می گویند. 
پیامد جانبی شبکه ای صحبت  نام  به  نوع سومی  از  منفی  و  مثبت  پیامد جانبی  کنار  در  نویسندگان  از  بعضی 
می کنند که در آن هزینه یا منفعت نهایی یک کاال یا خدمت برای شخصی که از آن بهره می برد به تعداد اشخاصی 
بستگی دارد که از آن خدمت یا کاال استفاده می کنند. مثال بارز این پیامد جانبی در وسایل و نرم افزارهای ارتباط 
 Krugman,)جمعی است که با افزایش افراد استفاده کننده آن ها ارزش کاال یا خدمت برای هر فرد افزایش می یابد
نیستند. همان طور که  پیامدهای جانبی هرگز خنثی  نتیجه گرفت  توان  آنچه گفته شد می  469 :2013). طبق 

اثرگذاری یک فعالیت بر رفاه دیگران هرگز خنثی نیست )انصاری، 1390: 271(.
در مبحث بعدی به چگونگی تأثیرگذاری پیامد جانبی منفی که آلودگی نیز یکی از مصادیق آن است بر سطح 

مطلوبیت افراد خواهیم پرداخت.

ب : عملکرد پیامد جانبی منفی
اگر بنگاهی کاالیی تولید کند که از تولید آن هیچ پیامد جانبی خاصی به دیگران وارد نشود در تئوری قیمت، در 
قالب بازار رقابتی هزینه نهایی این کاال با درآمد نهایی آن برابر خواهد بود. در نتیجه قیمت این کاال منعکس کننده 
هزینه نهایی بنگاه در تولید آن کاال است. اما اگر این بنگاه در تولید کاالیی عالوه بر هزینه نهایی فردی، هزینه ای را 
هم به جامعه و دیگران بار کند در این صورت هزینه نهایی فردی با هزینه نهایی تولید کاال برابر نخواهد بود چرا که 
هزینه نهایی تولید کاال مجموع هزینه نهایی فردی و هزینه نهایی اجتماعی است )دادگر، 1386: 154(. در این صورت 
اگر قرار باشد مجموع هزینه نهایی فردی و اجتماعی مبنای قیمت گذاری باشد، از آنجا که هزینه تولید بیشتر از زمانی 
است که صرفاً هزینه های نهایی فردی مبنای قیمت گذاری است پس سطح تولید کاهش خواهد یافت؛ در نتیجه 
 White,)قیمت افزایش می یابد. یعنی تعادلی جدید تنها با افزایش قیمت ها و کاهش سطح تولید به دست می آید

. (1987: 580
خریدار و فروشنده هنگامی که تصمیم می گیرند چه مقدار عرضه یا تقاضا کنند به دلیل بی توجهی به مسئله 
 Mankiw,(هزینه اجتماعی از اثرات خارجی فعالیتشان غفلت می کنند، در نتیجه تعادل بازار کارآمد نخواهد بود
196 :2015(. وقتی از پیامدهای جانبی منفی غفلت شود موجب می شود که تولید کننده برای کسب سود بیشتر 
سطح فعالیتش را افزایش دهد و در نتیجه بر حجم هزینه های اجتماعی می افزاید. پس ضروری است تا راهکاری اتخاذ 
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شود که به تناسب میزان پیامد جانبی، یا سطح فعالیت کاهش پیدا کند یا دقت در انجام کار باال رود و 
یا هر نوع روش کاهنده دیگری به کار گرفته شود تا هزینه فردی و اجتماعی را به هم نزدیک کند. همین 

مسئله دخالت دولت در اقتصاد را می تواند توجیه می کند تا با ابزارهایی که در اختیار دارد تالش در رفع 
این نارسایی کند.

ذکر این نکته ضروری است که وقتی از دخالت دولت در اقتصاد صحبت می کنیم منظور دولت بهینه و خوب 
است که با به کارگیری متخصصین و کارشناسی مسائل مختلف اقتصادی در مسائل ورود می کند )دادگر، 1391: 
39-44( ؛ در غیر این صورت ورود دولت نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه به مشکالت می افزاید. در همین 
راستا متخصصین در قالب نظریه  »انتخاب عمومی « معتقدند که خود دولت هم می تواند پیامدهای جانبی ایجاد 

.(Tullock, 1998: 412) کند که از نمونه های پیامد جانبی منفی می توان به جنگ اشاره کرد

2-2( مالیات بر آالینده ها  
وقتی از مالیات بر آالینده ها صحبت می کنیم در واقع نوعی از مالیات مستقیم مد نظر است که بر سطوح 

.(Stavins, 2001: 4) مختلف آلودگی که یک شرکت یا بنگاه ایجاد می کند وضع می شود
مالیات بر آالینده ها یکی از انواع مالیات های تعدیلی است. مالیات تعدیلی در حقیقت مالیاتی است که از افرادی 
که به فعالیت های به طور بالقوه آسیب رسان اشتغال دارند گرفته می شود. در این نوع مالیات، نکته مهم این 
است که میزان مالیات با ضرری که پیش بینی می شود از فعالیت های مختلف به دیگران می رسد تطبیق داشته 
 Baumol,)باشد. به عبارت دیگر میزان مالیات بر آن فعالیت با هزینه اجتماعی ناشی از فعالیت باید برابر باشد

(1972: 311
اقتصاددانان به تبعیت از پیگو، اقتصاددان بزرگ انگلیسی، که در کتاب » اقتصاد رفاه  « خود به تحلیل مالیات 
برای مقابله با پیامدهای جانبی منفی پرداخته بود، همواره جایگاه مالیات را در تاثیر گذاری بر پیامدهای جانبی 
منفی بررسی می کنند و آن را به عنوان ابزار دولت برای مداخله در اقتصاد جهت مقابله با پیامدهای جانبی منفی به 
رسمیت شناخته اند. بر همین مبنا این نوع مالیاتی را مالیات پیگویی  می گویند. مالیات پیگویی به دلیل کارکردی 

که در جهت اصالح و تعدیل پیامدهای جانبی دارد به عنوان مالیات تعدیلی نیز شناخته می شود.

3- تأثیرگذاری مالیات بر آالینده ها
در این فصل ابتدا قابلیت اعمال مالیات را بر روی آالینده ها بررسی می کنیم و سپس راهکار مالیات بر آالینده 
ها را در چارچوب مالیات مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم و بر وجود یا امکان سنجی وجود آن ها در قوانین 

مالیاتی ایران دقیق می شویم.

 1-3( قابلیت اعمال مالیات بر آالینده ها
در این بخش به این سوال پاسخ می دهیم که آیا اعمال مالیات برای کنترل و کاهش آلودگی راه حل مناسبی 
بار توسط  است؟ در اکثر فعالیت ها، متغیرهای بیشماری در تعیین آسیب احتمالی دخیل است. مثاًل در حمل 
جرثقیل، ویژگی های جرثقیل)نو یا قدیمی بودن، سرعت، ارتفاع و..(، ویژگی های بار)وزن، حجم و...( و حتی دقت 
راننده بر تعیین آسیب احتمالی اثرگذار است. اگر تمام این متغیرها تحت محاسبه مالیات تعیین شده قرار نگیرند، 
مالیات دقیق نخواهد بود و خود تبدیل به یک مشکل خواهد شد. عالوه بر مشکل فوق، در شرایطی که متغیر2ها 
زیاد باشند هزینه اجرایی در مالیات تعدیلی بسیار باال خواهد بود. تشخیص همه متغیرها، تعیین رابطه متغیرها با 
 Shavell, 2011,).آسیب احتمالی و جمع کردن این مالیات، همه هزینه بر و در بعضی موارد غیر ممکن است

(249-266
در نتیجه، دالیل فوق عدم کارایی مالیات تعدیلی برای بسیاری از فعالیت های مضر را مشخص می کند. اما 
این راهکار برای کنترل آالینده ها مطلوب است؛ چرا که در مسئله آلودگی تنها یک متغیر که همان میزان آلودگی 
است وجود دارد)برای نمونه دود، مواد شیمیایی، آلودگی صوتی(. در نتیجه هیچ یک از مشکالت باال پیش نمی آید؛ 
بدین توضیح که وقتی صرفاً یک متغیر وجود دارد تعیین دقیق مالیات برای آن دشوار نیست. بعالوه هزینه اجرایی 

 .(Shavell, 2001: 273-276) در رابطه با یک متغیر بسیار کمتر از شرایطی با متغیرهای بیشمار است
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2-3( چگونگی تاثیرگذاری مالیات مستقیم بر آالینده ها
در این نوع سیستم مالیاتی، در نسخه اجرا شده در کشورها ابتدا باید سطح استاندارد محیط زیستی 
مشخص شود و بعد به ازای هر واحد آلودگی که به عنوان هزینه اجتماعی بر دیگران تحمیل می شود مبلغی را 
به عنوان مالیات وضع کنند. در سایر انواع مالیات، با وضع آن مالیات، بازار از حالت تعادل کارآمد خارج می شود و 
اضافه کل )مجموع اضافه مصرف کننده و تولیدکننده( را کاهش می دهد  . اما مالیات بر آالینده ها موجب می شود که 
تولیدکنندگان، پیامد جانبی که ایجاد می کنند را در هزینه فعالیت خود به حساب آورند و سعی در کاهش آن داشته 
باشند که این مسأله موجب تخصیص هر چه بهتر منابع به لحاظ مطلوبیت اجتماعی می شود. بنابراین این مالیات در 
حالی که مشابه سایر مالیات ها، درآمد دولت را افزایش می دهد، بر خالف انواع دیگر مالیات، کارایی اقتصادی را نیز 

.(Mankiw, 2015: 204) باال می برد
نکته بسیار مهم درباره مالیات بر آالینده ها این است که مقدار مبلغی که به عنوان مالیات تعیین می شود باید با 
هزینه اجتماعی برابر باشد. در این صورت کسی که آلودگی تولید می کند برای اینکه کمترین هزینه را در فعالیت 
تولیدیش بپردازد راهکارهای متفاوتی که موجب کاهش هزینه اجتماعی می شود را بررسی می کند. برای مثال اگر 
نصب دستگاه ها و فیلترهای تصفیه هوا موجب کاهش سطح آلودگی شود و هزینه آن از میزان مالیات وضع شده کمتر 
باشد تولیدکننده چنین اقدامی را انجام خواهد داد )اسدی، 1387: 206(؛ یا ممکن است ترکیبی از نصب تجهیزات و 
کاهش تولید را به کار گیرد. اما اگر مالیات غیر دقیق وضع شود و میزان آن به قدری کم باشد که تولید بیشتر برای 

تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد او به چنین کاری دست خواهد زد.
پیامدهای جانبی  با  مقابله  برای  این سیستم، مدل های دیگری  به  انتقاداتی  دانستن  وارد  با  نویسندگان  برخی 
پیشنهاد می کنند. یکی از مهم ترین این انتقادات مربوط به دشواری تخمین مبلغی منطقی که برابر با خسارت نهایی 
اجتماعی باشد است (Baumol, Oates, 1971: 43). به بیانی دیگر ایراد وارده به کمبود اطالعات و تکنولوژی 
الزم برای تعیین میزان هزینه اجتماعی آلودگی برمی گردد. در نتیجه پیشنهاد می کنند که دولت ها راهکار وضع 
مقررات و محدودیت قانونی برای سطح تولید را به کار بگیرند (Baumol, Oates, 1988: 284-296). در پاسخ 
به این انتقاد گفته شده که اگر تعیین میزان مبلغی که نشان دهنده هزینه اجتماعی است به لحاظ عدم امکان تعیین 
هزینه اجتماعی در سطوح مختلف فعالیت، عملی نباشد، تعیین میزانی از سطح تولید که در آن هزینه اجتماعی در 
حد مطلوب است هم نباید عملی باشد. در نتیجه اگر قرار است آسیب احتمالی تخمین زده شود مزیت های مالیات 
 Kaplow, Shavell,) تولید رجحان می بخشد  تعیین تخمینی حد مجاز  و  مقررات گذاری   بر  را  آن  تعدیلی، 

.(2002: 9
انتقاد دیگر به این سیستم مالیاتی، تأثیر نامطلوب آن بر آن دسته از واحدهای اقتصادی است که به شدت به 
انرژی های ایجاد کننده آلودگی وابسته اند. زیرا با این مالیات به دلیل افزایش هزینه فعالیتشان، کارایی آن ها کاهش 
خواهد یافت. به عالوه این مالیات ممکن است موجب کاهش تولید و افزایش قیمت شود که به لحاظ توزیع درآمد در 

جامعه به صورت کاهش رفاه اقشار کم درآمد نمایان می شود )سید نژاد فهیم، اقدامی، 1390: 95-96(.

3-3( جایگاه مالیات بر آالینده ها در قوانین ایران
 در قوانین مالیاتی ما تنها در تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 هزینه ای تحت عنوان 
عوارض به واحدهای تولیدی به دلیل سطح آالینده ها بار شده است. تبصره این ماده اشعار می دارد: »واحدهاي تولیدي 
آالینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمي نمایند، طبق تشخیص و اعالم 
سازمان حفاظت محیط زیست) تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد(، همچنین پاالیشگاه هاي نفت 
و واحدهاي پتروشیمي، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (%1) از 
قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگي مي باشند...«. در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 1389 نیز ذیل 
عنوان اصالح نظام مالیاتی در ماده 123 به تبصره 1 ماده 38 ق. م. ا. ا اشاره شده اما صرفاً روش توزیع عوارض را 
تغییر داده و آن را تکمیل کرده است. پس ضروری است بر مبنای آنچه تا کنون گفته شد به تحلیل تبصره 1 ماده 

38 ق. م. ا. ا بپردازیم.
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ابتدائاً باید به این نکته توجه کرد که دو واژه عوارض و مالیات با هم متفاوت هستند. مختصراً می توان 
مالیات و عوارض است. طبق اصل  تفاوت ها، در خصوص مرجع وضع کننده  از مهمترین  گفت که یکی 

51 قانون اساسی: »هیچ  نوع  مالیات  وضع نمي  شود مگر به  موجب  قانون . موارد معافیت  و بخشودگي  و تخفیف  
مالیاتي  به  موجب  قانون  مشخص  مي شود.« پس وضع هر نوع مالیات نیازمند تصویب مجلس است اما درباره عوارض 
و مرجع وضع آن شرایط متفاوت است. مرجع وضع عوارض، هم قانون می تواند باشد و هم نهادها یا سازمان هایی 
که به حکم قانون اجازه وضع عوارض را دارا باشند. برای نمونه، قانون مالیات بر ارزش افزوده در فصل هفتم صرفاً 
به وضع عوارض پرداخته است. از سوی دیگر بند 16 ماده 71 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 

کشور مصوب 1375، وظیفه تصویب و تغییر عوارض را به شورای اسالمی شهر داده است.
نکته بعدی این که راه حلی که در تبصره 1 ماده 38 ق. م. ا. ا به آن اشاره شد با آنچه که مالیات بر آالینده ها 
تحت مفهوم مالیات تعدیلی نامیده می شود متفاوت است. زیرا اخذ عوارض به ازاء یک درصد از فروش کاالهای 
تولیدی به هیچ عنوان با معیاری که مالیات باید با میزان هزینه اجتماعی برابر باشد همخوانی ندارد. این در حالی 
است که  طبق تبصره 2 ماده 15 » قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا « مصوب  1374  که بیان می دارد : 
»سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای هوای پاك و استانداردهای آلوده کننده های حاصل از 
کارخانجات و کارگاه ها  که به هر طریق وارد هوای آزاد می گردند را برای هر منطقه و با توجه به کیفیت هوا و 
مناسبات زیست محیطی آن مناطق تهیه نموده و در اختیار متقاضیان  و صاحبان کارخانجات و کارگاه ها قرار دهد. 
حد مجاز ) استانداردهای محیط زیست( این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت 
وزیران خواهد رسید.« و نیز تبصره 3  »قانون هوای پاك« مصوب 1396/5/11 به نظر می رسد تشخیص آالیندگی 

یا عدم آالیندگی واحد تولیدی از طرق مختلف برای سازمان حفاظت از محیط زیست ممکن است. 
انتقاد وارده به فرمول قانون مالیات بر ارزش افزوده این است که بنگاه های مختلف ممکن است بسته به صنعتی 
که در آن مشغولند و نیز منطقه ای که بنگاه در آن فعال است،  هزینه های نهایی متفاوتی برای کاهش آلودگی 
داشته باشد. در نتیجه پاسخ آن ها به وضع چنین عوارضی یکسان نخواهد بود. آن ها که از اعمال روش های کاهنده 

آلودگی هزینه کمتری متحمل می شوند مشتاق تر به این کارند تا واحدهای صنعتی با هزینه باال برای کاهش. 
به عالوه ممکن است واحدهای تولیدی قادر به کاهش سطح آلودگی باشند؛ اما اگر بخواهند به استانداردهای 
مشخص شده برسند تا از پرداخت عوارض معاف شوند این فرایند بسیار هزینه بر یا غیر ممکن باشد. در نتیجه 
انگیزه ای برای کاهش تولید یا به کارگیری سایر روش ها برای کاهش هیچ مقدار از آلودگی نخواهند داشت؛ چون 

کاهش آلودگی باعث کاهش عوارض نمی شود و صرفاً هزینه تولید آن ها را افزایش می دهد. 
حتی در این شرایط ممکن است واحد های اقتصادی رفتار متفاوتی از خود نشان دهند و با محاسبه اینکه 
می توانند در بلند مدت با افزایش تولید، هزینه متوسط خود را کاهش دهند دست به تولید بیشتر زنند که افزایش 
آلودگی را به همراه خواهد داشت. بحثی که در اقتصاد تحت عنوان » صرفه جویی به مقیاس « معروف است )دادگر، 
1391: 148(. برای مثال اگر یک واحد تولیدی ایجاد کننده آلودگی، 100 واحد کاال به قیمت 1000 ریال تولید 
کند، طبق قانون فعلی به ازاء هر کاال 10 ریال مالیات می پردازد که در مجموع 100 کاال، 1000 ریال می شود. 
درآمد بنگاه از فروش کل با احتساب مالیات کاالها 000 100 ریال است. پس اگر کل مالیات را که 1000 ریال 
است از کل درآمد حاصل از فروش که 000 100 ریال است کم کنیم 99000 ریال درآمد کل منهای مالیات 
خواهد بود. حاال با افزایش تولید از 100 واحد به 200 واحد درآمد کل منهای مالیات 198000 ریال خواهد بود. 

با فرض ثبات سایر شرایط، مطلوبیتی که از درآمد 99000 کسب می شود کمتر از 198000 است.
راهکار دیگری در ماده 12 قانون هوای پاك پیش بینی شده که اشعار می دارد:

» ماده 12 - سازمان مکلف است که تمامي مراکز و واحدهاي صنعتي، تولیدي، عملیات معدني، خدماتي، 
عمومي و کارگاهي را که آلودگي آنها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان 
آلودگي، وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤوالن یا مدیران عامل و یا باالترین مقام 
تصمیم گیر واحد ابالغ کند تا در مهلت معیني که توسط سازمان تعیین مي شود نسبت به رفع آلودگي یا تغییر 

تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلي کار و فعالیت خود )براساس نوع آلودگي و ماهیت فرآیند کنترلي( اقدام 
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نمایند. درطي مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهاي مذکور، جریمه ایجاد و 
انتشار آلودگي تعلق مي گیرد.

تبصره 1 - تصمیم گیري در خصوص تعطیلي کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهاي آالینده 
از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان،  بزرگ که تأثیرات ملي و منطقه اي دارند بر عهده ستادي متشکل 

استاندار و باالترین مقام دستگاه ذي ربط است.
تبصره 2 - در صورت عدم اجراي مفاد این ماده، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیري نموده 
و متخلف را جهت پیگرد قضائي، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائي معرفي مي کند. واحد تولیدي عالوه بر 
جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدي معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط زیست محکوم مي شود. 
مجازات مقرر در این تبصره در خصوص مالکان، مسؤوالن و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاههاي تولیدي، صنایع 
نفتي و گازي، نیروگاهها و سایر واحدهاي تولیدي، خدماتي و معدني آلوده کننده نیز که پس از تعطیلي، رأساً و بدون 

کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایي و ادامه فعالیت آنها نمایند، اعمال مي شود.«
در این راهکار، تمرکز بر جریمه صرف، برداشته شده است. اما ایرادی که به این مقرره وارد است رویکرد برخورد 
قهری و اصطالحاً همه یا هیچ است. بنگاه مربوط در صورتی که نتواند در مدت تعیین شده نسبت به رفع آلودگي یا 
تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید اقدام کند عالوه بر اینکه باید جریمه های مربوط را بپردازد بنگاه وی تعطیل خواهد 
شد. بدیهی است تعطیلی بنگاه های ناتوان در کاهش سریع آلودگی، عواقب جدی را به همراه خواهد داشت مثل بیکاری 
یا کاهش تولید محصولی خاص که خود این موضوع نیز نیاز به تحلیل اقتصادی جداگانه ای دارد که آیا منافع حاصل از 
تعطیلی بنگاه بیشتر از آسیب های آن است یا خیر.  به خصوص در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور مناسب نباشد 
بعید به نظر می رسد که دولت دست به اجرای چنین مقرره ای بزند و حاضر به عواقب آن را بپذیرد که در عمل این امر، 
موجب محجور ماندن اجرای قانون به دلیل تنبیه های سخت خواهد شد. در نهایت اینکه بسته به اینکه بنگاه مربوط چه 
تعداد نیروی کار در اختیار دارد و یا تولیدات آن تا چه اندازه مورد اهمیت باشد ممکن است برخورد نهاد ناظر را تحت 

تاثیر قرار داده و زمینه برخورد تبعیض آمیز به وجود آید.
اما راه حل پیشنهادی چیست؟ در ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران دو کمیته در راستای 
... در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ  این ماده اشعار می داشت:»  از  بود. بخشی  توزیع عوارض پیش بینی شده 
تولیدی )پنجاه نفر و بیشتر( به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای 
اعالمی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی ربط، 
مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود. در صورتی که شهرستانهای 
متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ )پنجاه 
نماینده سازمان حفاظت محیط  استان های ذی ربط،  برنامه ریزی  معاونین  معاونت،  نماینده  از  بیشتر( متشکل  و  نفر 
زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعالمی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد. «. 
این ماده دو کمیته ی ویژه را برای توزیع عوارض آلودگی پیش بینی کرده بود اما اگر کمیته هایی مشابه آنچه در ماده 
123 برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده طراحی کنیم و مالیات بر آالینده ها را در قالب عوارض آلودگی در نظر 
بگیریم )همانطور که در تبصره 1 ماده 38 ق.م.ا.ا آمده( می توانیم با مجوز قانون، صالحیت وضع عوارض آلودگی را به 
آن کمیته ها محّول کنیم تا بر مبنای ارزیابی های سازمان حفاظت از محیط زیست و نیز بر مبنای شرایط محل و انواع 

آلودگی )که هزینه های اجتماعی متفاوتی ایجاد می کند( عوارضی متفاوت و متناسب پیش بینی کنند.
 در این شکل هر چه میزان آلودگی و به عبارت دیگر هزینه اجتماعی از معیار مطلوب تعیین شده فاصله بیشتری 
داشته باشد مالیات هم بیشتر است. در نتیجه موجب می شود که بنگاه ها برای کاهش هزینه تولید و مالیات به هر قدر 
که می توانند آلودگی را کاهش دهند. تحت این نوع مالیات اگر واحد اقتصادی تولیدکننده آلودگی حساب کند که وارد 
کردن سیستم های کنترل آلودگی یا سرمایه گذاری برای پیدا کردن روشی جدید برای کاهش آلودگی می تواند در بلند 
مدت به نفعش باشد این کار را انجام خواهد داد، تا اینکه بخواهد سطح تولید را کم کند یا حتی مالیات مقرر شده را 
بپردازد. حتی راهکارهای ابتکاری واحدهای تولیدی برای کاهش آلودگی می تواند تحت حمایت سوبسید دولتی قرار 
بگیرد (Wenders, 1972: 82 ) ؛ به شرط اینکه دولت کاهش آلودگی را نسبت به افزایش درآمد در اولویت قرار دهد.
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این نوع مالیات بر آالینده ها مانع افزایش منفعت از طریق افزایش تولید هم خواهد شد. چرا که در 
افزایش آلودگی را به همراه دارد و در نتیجه مالیات  مالیات بر آالینده ها از آنجا که افزایش تولید متعاقباً 

افزایش خواهد یافت پس روند افزایشی مالیات مانع از افزایش تولید جهت کاهش هزینه متوسط می شود. 
تا جایی  بنگاه  افزایش پیدا می کند،  این است که در زمانی که هزینه کنترل آلودگی  این روش  مزیت دیگر 
فعالیت را ادامه خواهد داد که هزینه کنترل نهایی با ضرر نهایی برابر شود. پس در شرایط قانون فعلی) که یک 
درصد از فروش به عنوان عوارض اخذ می شود( اگر هزینه کنترل افزایش یابد برای جلوگیری از مشکلی که پیش 
تر گفته شد، یعنی افزایش تولید برای کاهش هزینه متوسط، نیاز به طی فرایند اصالح قانون برای تعیین درصدی 
که کارایی الزم را داشته باشد داریم. اما تغییر عوارض در قالب مقررات، هزینه اصالح قانون را ندارد. این در حالی 
است که به دلیل وجود تورم در ایران ممکن است برای کارامد بودن مقررات مربوطه، هر سال یا هر چند سال یکبار 

نیاز به تغییر ارقام عوارض تعیین شده داشته باشیم.
در نهایت اینکه اعمال روش پیشنهادی مالیات بر آالینده ها، هزینه های مادی و غیرمادی ناشی از اجرای راهکار 
دیگری که در ماده 12 قانون هوای پاك پیش  بینی شده بود را نیز نخواهد داشت و به لحاظ هزینه اجرایی نیز 
با روش فعلی قانون مالیات بر ارزش افزوده تفاوت چندانی وجود نداشته باشد. بند 5 ماده 3 دستورالعمل اجرایی 
مقرر داشته که با درخواست واحد اقتصادی آلوده کننده مبنی بر رفع آالیندگی، کمیته اجرایی که برای این هدف 
در نظر گرفته شده بررسی را انجام داده و بعد از تأیید، واحد مذکور طی مدتی معین از لیست واحدهای آالینده 
حذف می شوند. طبق قانون هوای پاك نیز بازرسان سازمان حفاظت محیط زیست بازرسی و ارزیابی مشابهی انجام 
می دهند. حال اگر مالیات بر آالینده ها پیش بینی شود، فرایند مشابهی وجود خواهد داشت. بدین ترتیب که واحد 
تولیدی با ارائه دالیل و مستندات مبنی بر کاهش آالیندگی از کمیته مربوط درخواست بازرسی می کند و کمیته 
اجرایی به ارزیابی سطح آلودگی پرداخته و در صورت تأیید، یک یا چند رتبه جایگاه واحد اقتصادی را به لحاظ 

کنترل میزان آالیندگی بهبود می دهد و در نتیجه آن واحد اقتصادی کمتر مالیات می پردازند.

4- نتیجه
روشن شد که مالیات در زمینه انواع آلودگی می تواند راهکاری مناسب در جهت کاهش پیامد جانبی منفی 
باشد. اگرچه این موضوع غیر قابل انکار است که وضع مالیات در صورت عدم وجود بازار رقابتی از رفاه مصرف کننده 
خواهد کاست چرا که تولید کننده به تحمیل هرچه بیشتر بار مالیات بر مصرف کننده ترغیب می شود اما به هر 

حال درونی کردن پیامدهای جانبی منفی اثر مثبتی در کاهش هزینه های اجتماعی خواهد داشت. 
با تحلیل تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 12 قانون هوای پاك، انتقاداتی را به آن وارد 
دانستیم و در جهت ارتقاء کیفیت نظام مالیاتی برای کاهش هزینه های اجتماعی فعالیت آالینده ها پیشنهاد کردیم 
که سیستم مالیات تعدیلی در قالب مالیات مستقیم، به شکل عوارض بر آالینده ها پیش بینی شود و میزان عوارض 
توسط کمیته هایی مشابه آنچه که در ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه برای توزیع عوارض آمده تعیین گردد. 
مزایای این پیشنهاد به طور کامل شرح داده شد که مهمترین مزیت این است که عوارض می تواند بر مبنای نوع 
آلودگی، شرایط محیط و ارزیابی های سازمان حفاظت از محیط زیست متفاوت باشد و با افزایش هزینه اجتماعی 
فعالیت، میزان عوارض نیز بر همین مبنا افزایش بیابد. درنتیجه انگیزه صاحبان صنایع را برای کاهش آلودگی بنگاه 

هایشان و به تبع کاهش هزینه اجتماعی فعالیتشان افزایش دهد.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی اعتماد عمومی براساس شاخص های تحول نظام مالیاتی با رویکرد آمیخته اکتشافی 
در سازمان امور مالیاتی استان های شمالی کشور )استان گلستان، مازندران و گیالن( می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ 
با  از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی  اکتشافی می باشد،  نظر ماهیت  از  هدف کاربردی - توسعه ای، 
رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی تحقیق، تیم مشارکت کننده شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران 
سازمان امور مالیاتی به شیوه غیرتصافی )هدفمند( و روش گلوله برفی به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری 
در بخش کمی پژوهش، مدیران کل، معاونین و رؤسای مرکز استان و رؤسای ادارات شهرستان های استان های شمالی 
کشور به تعداد 130 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 100 به روش نمونه گیری 
تصادفی طبقه ای برآورد گردید. نتایج نشان داد شاخص های شناسایی شده از طریق تحلیل محتوا با روش دلفی فازی 
توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد که مؤلفه های تحول نظام 
مالیاتی شامل منابع انسانی، زیرساخت ها، نظام یکپارچه مالیاتی و صاحبان منافع می باشد. همچنین مؤلفه های اعتماد 
عمومی شامل اعتمادسازی، عدالت ورزی، خطرپذیری می باشد. نتایج مدل یابی ساختاری نشان داد مؤلفه های تحول 
نظام مالیاتی شامل منابع انسانی، زیرساخت ها، نظام یکپارچه مالیاتی و صاحبان منافع با اعتماد عمومی نسبت به 
سازمان امور مالیاتی استان های شمالی کشور در ارتباط هستند. در انتها پیشنهاد گردید سازمان امور مالیاتی این 
شاخص ها رو مورد عنایت و توجه بیشتری قرار دهد و حمایت خود را بیشتر از قبل کند تا موجبات ارتقاء اعتماد 

عمومی نسبت به سازمان امور مالیاتی گردد.

واژه های کلیدی:  تحول نظام مالیاتی، اعتماد عمومی، تحلیل محتوا، دلفی فازی، رویکرد آمیخته 
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1- مقدمه
اعتماد یکي از جنبه هاي مهم روابط انساني و زمینه ساز مشارکت و همکاري میان اعضاي جامعه است. اعتماد 
مبادالت را در زمینه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سرعت مي بخشد. در فضاي مبتني بر اعتماد ابزارهایي 
مانند زور و اجبار براي تضمین دادوستدها کارایي خود را از دست مي دهند و در عوض قصد افراد براي بازپرداخت ها 
و اعتقاد به درست کاري افزایش پیدا مي کند. اعتماد، کار بازار را رونق مي بخشد. تمایل افراد را به تعامل و همکاري 
با گروه ها افزایش مي دهد و شبکه اي پررونق از تجمع هاي داوطلبانه در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي ایجاد مي کند. 
اعتماد رضایت را جانشین اجبارمي سازد و این یکي از اهداف مهمي است که نخبگان و اداره کنندگان جامعه درصدد 
دست پیدا کردن به آن هستند. دنیس  )2004( اعتماد را مفهومی چندسطحی می داند که به تعامالت سطوح گوناگون 
تیم ها و سطوح سازمانی مربوط می شود. اعتماد تامین کننده ارتباطات و گفتمان است و می تواند امکان دسترسی به 

افراد را برای تبادل سرمایه فکری فراهم سازد )الوانی و حسینی، 1392(.
اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت های فردی و سازمانی است و باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت 
پیش بینی آینده می شود )جابرانصاری و همکاران، 1395(. بر این اساس اعتماد عمومی به این معنا است که عامه 
مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه مردم به انتظارات آنان پاسخ 
مثبت دهند. در این نوع تعامل نوعی عدم اطمینان و عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمان های دولتی وجود 
دارد. به عبارت دیگر اعتماد عمومی، یعنی انتظار عموم از دریافت پاسخ مطلوب به خواسته هایشان از سوی متولیان 
از جمله مباحثی است که در علوم مختلف، همچون  اعتماد عمومی  )نرگسیان و محمدزاده، 1393(.  امور عمومی 
جامعه شناسی، روان شناسی، رفتار سازمانی و اقتصاد مطرح است. چرا که اعتماد عمومی در سازمان ها مهم است، زیرا 
کارکرد اثربخش سازمان ها از جمله سازمان امور مالیاتی به میزان اعتماد مردم به این سازمان ها بستگی دارد )ترول 

و همکاران ، 2009(. 
امروزه مالیات یکی از مهمترین راه های متداول کسب درآمد دولت محسوب می شود و همچنین به عنوان مهمترین 
ابزار اجرای سیستم های مالی دولت در تدوین سیاست های اقتصادی، اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توزیع 
مناسب و مجدد درآمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذاری ها و غیره تنها در صورت 
داشتن یک نظام مالیاتی کارا میسر خواهد بود. طرح تحوالت مالیاتی در قالب پنج محور )سامانه یکپارچه مالیاتی: 
تهیه و پیاده سازی سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی؛ زیرساخت: ارتقاء زیرساخت های سازمان امور مالیاتی از منظر 
منافع:  انسانی سازمان؛  صاحبان  منابع  و  امور کارکنان  با مدیریت  مرتبط  موارد  انسانی:  منابع  فرایندی؛  و  فناوری 
ارتباط سازمان با مودیان مالیاتی و سایر صاحبان منافع سازمان؛ و مدیریت طرح: مدیریت برنامه ها و نظارت بر اجرای 
طرح جامع مالیاتی( به عنوان برنامه اي جامع براي رفع مشکالت نظام هاي کلیدي و تحقق سند چشم انداز 20 ساله 
کشور و برنامه هاي توسعه اي به ویژه برنامه پنجم توسعه مطرح شد، زیرا دستیابی به اهداف اقتصادي و متعالی اسناد 
مذکور همچون قرارگرفتن ایران در جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی، رشد 
پرشتاب و مستمر اقتصادي، توزیع مناسب درآمد و ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه، دستیابی به اشتغال کامل و غیره 
با ساختار فعلی اقتصاد کشور ممکن نیست، چراکه بررسی شاخص هاي مختلف اقتصادي کشور حاکی از وجود فاصله 
معناداري میان ظرفیت بالفعل و بالقوه اقتصاد کشور است )کالنتری بنگر و همکاران، 1392(. سازمان امور مالیاتی 
یکی از سازمان های دولتی و بسیار مهم در اقتصاد کشور محسوب می  شود. از سویی سازمان امور مالیاتی در راستای 
همگام شدن با اهداف کالن رونق اقتصادی کشور و اجرای سیاست های دولت در زمینه ساماندهی و کمک به راه 
اندازی، تکمیل و تقویت واحدهای صنفی به سمت سیاست های ارتقاء اعتماد عمومی حرکت کرده است. این نگرش در 
سطح سازمانی امور مالیاتی نوید این را می دهد که با بررسی اجمالی بر این پدیده بتوان به سازمان در جهت رسیدن 
به اهداف تعیین شده اش کمک کرد. بدون تردید سازمان امور مالیاتی مانند سایر سازمان های عصر حاضر با تحوالت و 
تهدیدهای گسترده ملی، منطقه ای و بین المللی روبه روست و تضمین و تداوم حیات و بقای سازمان ها نیازمند یافتن 
راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکالت است که به ابداع، خلق خدمات، فرایندها و روش های جدید بستگی 
زیادی دارد، از اینرو سازمان امور مالیاتی به تحول نظام مالیاتی به دلیل نقشی که در تقویت اعتماد عمومی نسبت به 

سازمان  ایفا می کند توجه خاصی داشته باشد.
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پرداختن به موضوع اعتماد عمومی براساس شاخص های تحول نظام مالیاتی و انجام پژوهش در این 
زمینه از جنبه های متعددی دارای اهمیت است که می توان به این موارد اشاره نمود:

در سازمان امور مالیاتی، عدم پرداخت به موقع مالیات ها از جانب شهروندان دال بر اعتماد کم شهروندان 
به سازمان امور مالیاتی است. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور باید با استفاده از راهکارهایی اعتماد شهروندان 
را به پرداخت مالیات ارتقاء نماید. لذا در این پژوهش، به دنبال ارائه ارائه الگوی اعتماد عمومی براساس شاخص های 
تحول نظام مالیاتی در سازمان امور مالیاتی استان های شمالی کشور هستیم. فواید آنی و آتی پژوهش حاضر شناسایی 
اعتماد عمومی براساس شاخص های تحول نظام مالیاتی در سازمان امور مالیاتی، ایجاد آگاهی نسبی از مفهوم اعتماد 
عمومی، ارائه الگوی اعتماد عمومی براساس شاخص های تحول نظام مالیاتی می باشد. همچنین کمک به مسئولین و 
مدیران سازمان امور مالیاتی استان های شمالی کشور برای تدوین استراتژی های بلندمدت جهت ارتقاء اعتماد عمومی 
براساس شاخص های تحول نظام مالیاتی از پیامدهای کاربردی این پژوهش است. با توجه به اینکه اعتماد عمومی، در 
مرز دانش مدیریت و نظریه پردازی سازمان قرار دارد و رویکردی است که می تواند تحولی در زمینه مدیریت سازمان 
به همراه داشته و کاربردی تر نمودن یافته های محققان رفتار شهروندی بیانجامد. از اینرو محقق به دلیل کنجکاوی و 
عالئق شخصی، این رویکرد نو را برای تحقیق خود انتخاب نموده است. از سوی دیگر، موضوع شناسی محقق در حوز 
تخصصی خود با تکیه بر تجارب پژوهشی و مشاوره ای، موجب شد اعتماد عمومی برای این تحقیق انتخاب گردد. لذا 

پرداختن به موضوع اعتماد عمومی مباتنی بر شاخص های نظام تحول از چند جهت حائز اهمیت است:
1- اعتماد عمومی، با رویکرد شاخص های تحول نظام مالیاتی می پردازد و نقاط ضعف و اشکاالت وارد بر رویکردهای 
دیگر را پوشش می دهد. از اینرو باید بعنوان جایگزینی مناسب برای اعتماد عمومی به صورت تلویحی پیشنهاد گردد. 

این تحقیق می تواند این ضرورت را پاسخگو باشد.
اعتماد  فرایند  و  و یکپارچگی روش ها  به همسویی  اعتماد عمومی  ارائه مدل  از طریق  این تحقیق می تواند   -2
از  با جزئیات مفاهیم نظری و عملی  نتیجه می گیریم که  مالیاتی کمک کند.  استراتژی های تحول نظام  با  عمومی 
احتماالت است که تفاوت های مهمی در بین چگونگی اعتماد، مخصوصاً درباره ی نقش اعتماد عمومی در این فرایند، 

وجود دارد که در فرآیند سازمانی و تصمیم گیری مؤثر است.
از این رو در این پژوهش با توجه به اهمیت اعتماد عمومی در سازمان های امور مالیاتی شمال کشور، به ارائه الگوی 
از دستگاه های  به عنوان یکی  اکتشافی  با رویکرد آمیخته  براساس شاخص های تحول نظام مالیاتی  اعتماد عمومی 
دولتی کشور مورد بررسی قرار گرفته است؛ که به ترتیب به تعریف و اهمیت موضوع مطرح شده در این خصوص 
پرداخته و بعد از بررسی پیشینه تحقیق به ارائه نتایج حاصل از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی و درنهایت نتیجه گیری 

و پیشنهادها ارائه می گردد. 

پیشینه پژوهش  -2
برخی از صاحبنظران )باربر ، 1983؛ بلو ، 1964؛ لوهمان ، 1988( بیان کردند که اعتماد نوعي سازوکار انسجام 
دهنده است که وحدت را در سیستم هاي اجتماعي ایجاد و حفظ مي کند. اعتماد کیفیت تمام ابعاد زندگی و جامعه را 
تحت تأثیر خود قرار می دهد و تمامی لحظه های حال و آینده را از نظر مسیر و نتیجه هم در مسائل شخصی و هم در 
موارد کاری تغییر می کند )رجبی فرجاد و همکاران، 1393(. پیوند میان مدیران و متولیان امور در دستگاه هاي دولتي 
و به طور کلي در بخش عمومي با شهروندان و عامه مردم مي تواند بر میزان موفقیت و پیشرفت امور بیافزاید و این 
در حالي است که جدایي و بریدن از مردم و عدم توجه به خواسته ها و نیازهاي آنها مي تواند به عنوان عنصري نابود 
کننده، مدیران و مسئولین دستگاه ها را با شکست وناکامي روبرو سازد )الوانی وشریف زاده، 1390(. بنابراین می توان 
اعتماد را نوعی انتظار نتایج مثبت دانست که تواند بر مبنای اقدام مورد انتظار طرح دیگر، یک تعامل که مشخصه 
اصلی آن عدم اطمینان است، دریافت نماید. تعریف اعتماد تعریف کاملی است زیرا در محیطی که عدم اطمینان وجود 
دارد شکل می گیرد؛ بیانگر نوعی انتظار است که امکان تخطی از آن وجود دارد؛ میزانی از اعتماد به طور مستقیم 
به میزانی از انتظارات پیوند می خورد؛ مستلزم دو یا چند طرف است؛ به نتایج مطلوب بود مرتبط می شود نه نتیجه 
منفی )الوانی و دانایی فرد، 1380(. بر اساس مقررات تجربی یا قوانین طبیعی، موضوع اعتماد می تواند افراد، مقامات 
ذي صالح، سازمان ها، نهادها و قدرت هاي برتر باشد. در اعتماد عمومی موضوع اعتماد، اعتماد مردم به دولت و حکومت 
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است. بر این اساس وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می آید بدین معنی است که عامه مردم انتظار 
دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه که در این تعامل نوعی عدم 

اطمینان به عدم شناخت از نحوه انجام امور در سازمانهای دولتی وجود دارد، به انتظارات آنها پاسخ دهند. 
امور  از طرف متولیان  به خواسته هایشان  پاسخ  از دریافت مثبت  انتظار عبور  اعتماد عمومی یعنی  عبارت دیگر 
عمومی )الوانی و دانایی فرد، 1380(. خصوصیاتی همچون خوش  بینی، اطمینان به همکاری و احساس کنترل 
را در جنبه  اعتماد خود  افراد  اینکه  تأثیر دارند. ضمن  اعتماد  بر  از جمله متغیرهایی اند که  بر زندگی شخصی، 
های متفاوت زندگی خویش در خانواده، جمع دوستان و همکاران و مواضع سیاسی بارز می سازند )نرگسیان و 

محمدزاده، 1393(.
اعتماد می تواند به عنوان ابزاری برای کاهش پیچیدگی در نظر گرفته شود، چرا که علیرغم عدم اطمینان ها و 
فقدان اطالعات، باعث احساس امنیت درونی قبل از انجام اقدامات می شود )لگزائیان و همکاران، 1387(. با توجه 
به اینکه اعتماد عمومي از جمله مباحثي است که در علوم مختلف مانند اقتصاد، انسان شناسي، جامعه شناسي، 
با  ابعاد مختلفي را مدنظر قرار داد. در این تحقیق  روان شناسي، رفتار سازماني و غیره دارد، مي توان براي آن 
مرور ادبیات و تحقیقات قبلي، اعتماد عمومي بر اساس سه بعد اطمینان، خطرپذیری و درستکاری مفهوم سازی 
شده است )منوریان و همکاران، 1389(. ژائو  و همکاران )2018( بیان داشتند رضایت از خدمات دولتی منجر 
به افزایش سطح اعتماد به دولت و سیستم مورد استفاده می شود. سلیم  و همکاران )2017( نشان دادند رضایت 
و  لیم   مؤثرند.  عمومی  اعتماد  بر  فساد  با  مبارزه  دولت،  عملکرد  شفافیت  عمومی،  خدمات  کیفیت  شهروندان، 
همکاران )2016( بیان داشتند اعتماد بین فردی، شبکه، کیفیت حکومت داری و شهروندی از متغیرهای مؤثر در 
ایجاد اعتماد عمومی هستند. سطح رضایت از ارزش های حکومت، عملکرد دولت در برخورد با فساد سیاسی و 
اقتصادی از مهمترین عوامل اعتماد عمومی در جامعه است )کیم ، 2016(. ژائو و هو  )2015( بیان داشتند رضایت 
شهروندان، کیفیت خدمات عمومی، دموکراسی عمومی، مشارکت در دولت و شفافیت دولت با اعتماد عمومی در 
ارتباط است. نتایج گراسیا و آرینو  )2015( نشان می دهد که کیفیت درك شده از خدمات عمومی الکترونیکی 
دارای اثر مثبتی بر اعتماد به ادارات دولتی دارد. مدیریت عمومی باید منابع محدود خود را به منظور بهبود سطح 

اعتماد شهروندان سرمایه گذاری کند. 
برای ارتقاء سطح اعتماد عمومی از طریق دولت و بخش دولتی و سازوکارهای مورد استفاده بر عواملی تأکید 
شده است که موجب رضایتمندی و استفاده رساندن به شهروندان می شود که در نهایت موجب اعتماد عمومی به 
دولت دستگاه دولتی می شود. برای ایجاد اعتماد عمومی میان شهروندان جامعه و سازمان های دولتی و مدیران 
و دولتی باید بدانند که شهروندان، صاحبان اصلی سازمان های دولتی هستند. طرح تحوالت اقتصادي به عنوان 
برنامه اي جامع براي رفع مشکالت نظام هاي کلیدي و تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه هاي توسعه اي 
به ویژه برنامه پنجم توسعه مطرح شد. طرح مذکور در قالب 7 محور ارائه گردید که در انتخاب هر یک از محورهاي 
7 گانه میزان اثرگذاري و اهمیت آنها در اقتصاد و نیز شکاف میان وضعیت مطلوب و موجود آنها مؤثر بوده است. 
بر اساس اصول مذکور نظام مالیاتی نیز به عنوان یکی از محورهاي 7 گانه طرح تحوالت اقتصادي انتخاب گردید.
اقتصاد کشورها دارد. سازمان امور مالیاتی  با توجه به کارکردهاي خود نقش بسیار مهمی در  نظام مالیاتی 
به عنوان یکی از نهادهای دولتی، می تواند باعث افزایش اعتماد عمومی در جامعه گردد. امروزه تحول در تمامی 
با  مأموریت های خود  و  اهداف  تحقق  راستای  در  نیز  مالیاتی  امور  و سازمان  است  و ضرورت  نیاز  عرصه ها یک 
سیاست گذاری و برنامه ریزی مؤثر به سمت تحول همه جانبه پیش می رود که تحقق آن با بهره گیری از فناوری های 
جدید اطالعاتی و سامانه های طرح جامع مالیاتی امکان پذیر است. قابلیت ها و ظرفیت های طرح جامع نظام مالیاتی 
افزایش رضایت  به کاهش هزینه های وصول،  مالیاتی منجر  نظام  اهداف  به  مالیاتی در رسیدن  امور  در سازمان 
ذینفعان به ویژه مودیان و تسهیل خدمات رسانی می شود. سازمان امور مالیاتی با توجه به شاخص های طرح تحول 
با ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی توانسته است با سرعت و با کمترین مراجعه به سازمان، امور مالیاتی مودیان را 
انجام دهد )کالنتری بنگر و همکاران، 1392(. اعتماد یکي از جنبه هاي مهم روابط انساني و زمینه ساز مشارکت 
و همکاري میان اعضاي جامعه است. بدون اعتماد عمومي افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه مي شود. اعتماد 
عمومي از ملزومات اساسي پیشرفت هر جامعه و زمینه ساز موفقیت دولت ها است. اعتماد منجر به بروز رفتارهاي 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1249  

مشارکتي و کاهش تعارض و همچنین کاهش هزینه انجام کار مي شود. کارکرد اثربخش سازمان ها 
در جامعه به میزان اعتماد مردم به این سازمان ها بستگي دارد )جابرانصاری و همکاران، 1395(. نتایج 
شجاعی و همکاران )1396( نشان داد کیفیت ارایه خدمات، مشارکت دادن مراجعان، رضایت شهروندان 
از عملکرد و خدمات ارایه شده، اعتماد اجتماعی، فساد اداری، سطح آگاهی مراجعان و اطالع رسانی و اعتماد 
به سازمان های دولتی در شهر ارومیه رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب رضایت 
شهروندان از عملکرد و خدمات ارایه شده، کیفیت ارایه خدمات، مشارکت دادن مراجعان، اعتماد اجتماعی، سطح 
بیان  اعتماد داشته اند. گالبدوست )1396(  بر متغیر  را  تاثیر  بیشترین  اداری، اطالع رسانی  آگاهی مراجعان، فساد 
داشت بکارگیری فناوری اطالعات در بخش های مختلف دولت به منظور افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات رسانی، 
مهمترین نتیجه اعتماد عمومی و افزایش رضایت مردم خواهد بود به شرطی که پیاده سازی دولت الکترونیکی به 
طور صحیح و باموفقیت صورت گیرد. صفری )1395( نیز نشان داد صداقت، صالحیت، ثبات، وفاداری و صراحت به 
عنوان مولفه های اعتماد مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور با میزان تمکین مالیاتی آنان رایطه معناداری وجود 
دارد. دانایی فرد و همکاران )1393( با واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت بیان کردند برابری 
اجتماعی در استفاده از خدمات دولت، ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی، وجود نهادهای قضایی کارآمد، پاسخ گویی 
و مسئولیت پذیری دولت، اعتراف دولتمردان به اشتباهاتشان از مهمترین سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی 

است.
از منظر تحقیقات خارج از کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد. در بررسی درك عوامل تعیین کننده اعتماد 
عمومی به نظام مراقبت های بهداشتی در چین، پاسخ دهندگانی که اعتماد بیشتری به افراد جامعه دارند، بیشتر به 
دولت اعتماد دارند و کسانی که از سیستم مراقبت بهداشتی رضایت بیشتری داشتند به سیستم مراقبت بهداشتی 
کشور اعتماد بیشتری دارند. عالوه بر این، پاسخ دهندگان که سطح باالتری از شادی، وضعیت سالمتی و نگرش مثبت 
نسبت به عدالت اجتماعی را گزارش دادند بیشتر احتمال دارد که به سیستم مراقبت بهداشتی در چین اعتماد کنند 
با کیفیت خدمات  )ژائو و همکاران، 2018(. سلیم و همکاران )2017( بیان داشتند متغیرهای رضایت شهروندان 
عمومی، شفافیت عملکرد دولت و دولت در مبارزه با فساد، به طور مثبت با اعتماد عمومی به دولت یمن رابطه مثبت 
دارد. لیم و همکاران )2016( در بررسی تأثیر میانجی از اعتماد عمومی به دولت بر رقابت ملی نشان دادند عوامل 
موثر بر اعتماد عمومی به دولت در میان گروه هایی با زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی متفاوت است. کیفیت 
حکومت داری بر اعتماد عمومی به حکومت با سطوح مختلف ارزش ها تاثیر مثبت دارد و شهروندان به طور مثبت بر 
اعتماد عمومی به دولت تاثیر می گذارند. ژائو و هو )2015( نیز نشان دادند متغیرهای رضایت شهروندان با کیفیت 
خدمات عمومی، دموکراسی عمومی، مشارکت در دولت و شفافیت دولت ارتباط مثبتی با اعتماد عمومی به دولت 
در چین در سطوح شهری و مرکزی دارد. عالوه بر این، شهروندان جوان تر، تحصیلکرده تر و تحصیل کرده اند، اعتماد 
بیشتری به دولت در چین دارند )ژائو و هو، 2015(. کیفیت درك شده از خدمات عمومی الکترونیکی دارای اثر مثبتی 
بر اعتماد به ادارات دولتی دارد. مدیریت عمومی باید منابع محدود خود را به منظور بهبود سطح اعتماد شهروندان 
سرمایه گذاری کند )گراسیا و آرینو، 2015(. با این نگرش هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی اعتماد عمومی براساس 

شاخص های تحول نظام مالیاتی در سازمان امور مالیاتی استان های شمالی کشور است.
در راستای این هدف، سواالت زیر مطرح می شوند:

مؤلفه های تحول نظام مالیاتی کدامند؟  -1
مؤلفه های اعتماد عمومی در سازمان امور مالیاتی استان های شمالی کشور کدامند؟  -2

الگوی ساختاری روابط و برازش آن چگونه است؟  -3

روش شناسی  پژوهش  -3
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی - توسعه ای، از نظر ماهیت اکتشافی است؛ زیرا به مسئله ای توجه می کند 
که پیش از این به آن پرداخته نشده است، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی با رویکرد آمیخته از 
نوع اکتشافی است. ویژگی اصلی روش های تحقیق آمیخته متأثر از چگونگی استفاده از دو روش کمی و کیفی است. 
با توجه به اینکه محقق در تحقیق حاضر قصد دارد با بررسی یک مسأله و تدوین یک ابزار اندازه گیری، به مشاهده 
متغیرهای کمی بپردازد، ابتدا داده های کیفی را جمع آوری می کند تا ابزار اندازه گیری ساخته شود سپس با کمک 

ابزار تهیه شده داده های کمی را گردآوری می نماید.
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در بخش کیفی پژوهش، تیم مشارکت کننده شامل خبرگان دانشگاهی )در خصوص موضوع تحقیق 
)حداقل  مالیاتی  سازمان  مدیران  همچنین  و  داشتند(  پژوهشی  فعالیت های  و  مقاالت  تألیفات،  دارای 
10 سال سابقه کار اجرایی( به شیوه غیرتصافی )هدفمند( و روش گلوله برفی به تعداد 30 نفر انتخاب 

ادارات  رؤسای  و  استان  مرکز  رؤسای  و  معاونین  پژوهش، مدیران کل،  آماری در بخش کمی  شدند. جامعه 
شهرستان های استان های شمالی کشور به تعداد 130 نفر )استان گلستان 30، استان مازندران 55 و استان گیالن 
45 نفر( که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 100 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 
برآورد گردید بطوریکه 23 پرسشنامه در استان گلستان، 42 پرسشنامه در استان مازندران و 35 پرسشنامه در 

استان گیالن توزیع شد.
ابزار جمع آوری اطالعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه بود. در مرحله مصاحبه 
با استفاده از 9 پرسش باز اقدام به جمع آوری اطالعات از مشارکت کنندگان درباره متغیرهای تحقیق گردید. در 
از  ابزار بخش کمی، بدین گونه عمل شد که پس  افزایش پیدا کرد جهت ساخت  ادامه جلسه مصاحبه سؤاالت 
هر مصاحبه، متن آنها پیاده و مفاهیم شناسایی و احصاء و کدگذاری شدند. مصاحبه ها تا حد اشباع نظری انجام 
گرفت؛ به عبارتی از مصاحبه 23 به بعد هیچگونه مفهوم جدیدی شناسایی نشد، لذا مصاحبه ها متوقف و جمع بندی 
نهایی صورت گرفت. در گام بعدی با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت شده کدهای اولیه براساس مصاحبه و 
تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع استخراج گردید و بعد از ادغام کدهای مشابه، درنهایت 37 زیرطبقه بدست 
آمد که در 10 طبقه و 2 درون مایه قرار داده شد. سپس پرسشنامه به 30 نفر از اساتید حوزه مدیریت و مدیران کل 
سازمان مالیاتی ارسال شد و نظرات آنها نسبت به سؤاالت اخذ، و با نظر اساتید راهنما ابهامات رفع و اصالحات الزم 
اعمال شد. و پرسشنامه ای با 37 پرسش بر مبنای مقیاس پنج درجه ای لیکرت بدست آمد )تأیید روایی(. همچنین 
برای تأیید پایایی ابزار نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آلفا در کلیه شاخص ها باالتر از 95 % بدست 
آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از روش های آمار 
توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادالت ساختاری استفاده شد. تحلیل ها در سطح 
اطمینان 95 درصد و با استفاده از بسته آماری برای علوم اجتماعی  (SPSS) نسخه 25 و بسته آماری پی. ال. اس  

نسخه 3 انجام شد

4- یافته های پژوهش
اسنادی ب-  مطالعات  الف-  بدین شرح طی شد:  مرحله  در بخش کیفی 4  پژوهش  به سؤاالت  پاسخ  برای 
مشاهده و تحلیل نظری موضوع در حوزه ی اعتماد عمومی؛ در این زمینه، به بررسی و مطالعه مدل های مختلف 
اعتماد عمومی در سایر تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شد. عامل ها و شاخص های آنها احصاء شد و از لحاظ 
نظری تحلیل شد. پ- مصاحبه های عمیق؛ مصاحبه های عمیق با خبرگان حوزه ی مالیات در حد اشباع نظری انجام 
گرفت به گونه ای که دیگر کدگذاری محوری سبب ایجاد دسته ی مفهومی جدیدی نشد. ت- کدگذاری و تحلیل 
مصاحبه ها؛ کدگذاری مصاحبه ها به موازات انجام مصاحبه ها صورت گرفت. پس از استخراج کدها یا نشانگرهای باز، 
از طریق ادغام و تجمیع چندین کد باز در قالب یک مقوله، کدگذاری محوری انجام شد و سرانجام با انتخاب چند 
مقوله از میان مقوله های به دست آمده در کدگذاری محوری، متغیرها و مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده ی مدل 
پژوهش تعیین شدند. بنابراین طی این مراحل، ابتدا متون علمی مرتبط با موضوع تحقیق توسط محقق شناسایی 
و طبقه بندی شد. فیش برداری از جمالت، عبارات، و پاراگراف های مربوطه انجام و مبانی نظری موضوع تحول نظام 
مالیاتی و اعتماد عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مفاهیم اولیه استخراج شد و در پایان کدگذاری انجام 
شد. همچنین به موازات استخراج مفاهیم از مبانی نظری، مصاحبه نیمه مدون نیز از نمونه پژوهش انجام شد. 
پس از انجام هر مصاحبه مفاهیم بدست آمده به لحاظ مفهومی یکسان سازی و کدگذاری می شد در نهایت مفاهیم 
کدگذاری شده مستخرج از ادبیات نظری و همچنین مفاهیم کدگذاری شده مستخرج از مصاحبه ها در هم ادغام و 
مجدداً یکسان سازی و کدگذاری شدندکه جمعاً 70 کد مفهوم بدست آمد. مفاهیم بدست آمده در قالب پرسشنامه 
اولیه به خبرگان و متخصصان ارسال و نظرات آنها نسبت به مفاهیم اخذ شد و ابهامات رفع و اصالحات الزم اعمال 
شد. نهایتاً مفاهیم هم دسته شده شامل 37 عنوان بدست آمد که مجدداً برای خبرگان ارسال شد که با توجه به 
گزینه هاي پیشنهادي و متغیرهاي زباني تعریف شده در پرسشنامه، نتایج حاصل از بررسي پاسخ هاي ارائه شده 
توسط خبرگان با رویکرد دلفی فازی در جدول 1 و 2 ارائه گردیده است. با توجه به اینکه میانگین فازی زدایی 
بدست آمده برای کلیه شاخص ها باالتر از 75 درصد می باشد، این شاخص ها توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت.
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جدول )1(- میانگین فازی دیدگاه هاي خبرگان برای شاخص های تحول نظام مالیاتی با رویکرد دلفی فازی

منبع: یافته های پژوهش

شاخص ها
میانگین میانگین فازي مثلثيمیزان موافقت

فازي 
زدایي 
شده

خیلی 
LMخیلی کمکممتوسطزیادزیاد

U

13125000.570.820.960.78بومی سازی نرم افزاری یکپارچه مالیاتی1

1785000.600.850.960.80برقراری سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی2

2055000.630.880.960.82طرح خدمات پشتبیانی و نگهداری3

12135000.560.810.960.78ارتقاء سطح اشراف اطالعاتی سیستم مالیاتی4

12115200.530.780.930.74مکانیزه کردن عملیات مالیاتی5

17103000.620.870.980.82بهینه سازی فرآیندهای مالیاتی6

14106000.570.820.950.78تدوین استراتژی های فناوری7

2550000.710.961.000.89ارتقاء شبکه ارتباطات از راه دور8

نرم افــزار 9 در  اطالعاتــی  سیســتم های  برقــراری 
یکپارچــه مالیاتــی

244200
0.680.930.980.87

2370000.690.941.000.88حفظ و تقویت انگیزه کارکنان10

2280000.680.931.000.87مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی11

1983000.630.880.980.83همسوسازی کارکنان جدید با سازمان12

2091000.660.910.990.85آموزش کارکنان13

شاخص ها
میانگین میانگین فازي مثلثيمیزان موافقت

فازي 
زدایي 
شده

خیلی 
LMخیلی کمکممتوسطزیادزیاد

U

2460000.700.951.000.88استقرار سیستم اطالعات مدیریت منابع انسانی14

2541000.700.950.990.88طراحی نظام جبران خدمات کارکنان15

2361000.680.930.990.87تبادل اطالعات با صاحبان منافع16

2721000.720.970.990.89ارتباط سازمان با مؤدیان مالیاتی 17

2730000.730.981.000.90طرح ریزی روابط با صاحبان منافع سازمان18

2450000.710.961.000.89اهمیت نقش صاحبان منافع سازمان 19

20100000.670.921.000.86نظارت بر اجرای طرح جامع مالیاتی20

1857000.590.840.940.79مدیریت برنامه های جامع مالیاتی21

19110000.660.911.000.86مهندسی مجدد فرآیندها22
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جدول )2(- میانگین فازی دیدگاه هاي خبرگان برای شاخص های اعتماد عمومی با رویکرد دلفی فازی

شاخص ها
میانگین میانگین فازي مثلثيمیزان موافقت

فازي 
زدایي 
شده

خیلی 
خیلی کممتوسطزیادزیاد

کم
LM

U

1992000.640.890.980.84رفتار صادقانه با مردم1

15105000.640.890.980.84توجه به امر درستکاری در محیط کار2

18120000.580.830.960.79درستکاری مسئوالن3

15142000.650.901.000.85حمایت مدیران از عدالت محوری4

1956000.600.850.980.81رفتار منصفانه سازمان در قبال مردم5

2550000.610.860.950.81تصمیم گیری های عادالنه6

ــرای 7 ــر رســمی ب تشــکیل جلســات رســمی و غی
حــل مشــکل

246000
0.710.961.000.89

2451000.700.951.000.88رسیدگی به موقع به مشکالت8

گــردآوری اطالعــات توســط مدیــران دربــاره 9
ــکل مش

209100
0.690.940.990.88

شاخص ها
میانگین میانگین فازي مثلثيمیزان موافقت

فازي 
زدایي 
شده

خیلی 
خیلی کممتوسطزیادزیاد

کم
LM

U

18111000.660.910.990.85قابل اطمینان بودن مسئوالن10

1893000.640.890.990.84قابل اعتماد بودن اداره امورد مالیاتی11

اعتمــاد مــردم بــه شناســایی بــه موقــع مشــکالت 12
و رفــع آن هــا

1313400
0.630.880.980.83

12135000.580.830.970.79بیان جسورانه نظرات به سازمان13

15132000.560.810.960.78خطرپذیری در برخورد با سازمان14

2190000.610.860.980.82عدم وجود محدودیت در روابط با سازمان15

منبع: یافته های پژوهش

در ادامه برای پاسخ به پرسش شماره 1 و 2 پژوهش و جهت اعتباربخشی به یافته های بخش کیفی تحقیق، از روش 
تحلیل عاملی اکتشافی با رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد. خالصه نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی به 

شرح جداول ذیل می باشد:
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جدول )3(- خالصه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و ماتریس عاملی پس از چرخش به شیوه واریماکس پرسشنامه تحول 
نظام مالیاتی

شاخص ها
عامل های استخراج شده

نظام یکپارچه زیرساخت هامنابع انسانی
مدیریت طرحصاحبان منافعمالیاتی

0,6470,494حفظ و تقویت انگیزه کارکنان

0,6070,497مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی

0,849همسوسازی کارکنان جدید با سازمان

0,7710,397آموزش کارکنان

0,771استقرار سیستم اطالعات مدیریت منابع انسانی

0,7300,3020,3190,321طراحی نظام جبران خدمات کارکنان

542.0,520مکانیزه کردن عملیات مالیاتی

.870بهینه سازی فرآیندهای مالیاتی

723.0.365تدوین استراتژی های فناوری

.0.335870ارتقاء شبکه ارتباطات از راه دور

نرم افــزار  در  اطالعاتــی  سیســتم های  برقــراری 
ــی ــه مالیات 742.0.388یکپارچ

0.836بومی سازی نرم افزاری یکپارچه مالیاتی

0.3590.807برقراری سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی

0.4980.548طرح خدمات پشتبیانی و نگهداری

0.4460.690ارتقاء سطح اشراف اطالعاتی سیستم مالیاتی

0.697تبادل اطالعات با صاحبان منافع

0.3740.649ارتباط سازمان با مؤدیان مالیاتی 

0.4160.644طرح ریزی روابط با صاحبان منافع سازمان

0.619اهمیت نقش صاحبان منافع سازمان 

0.611نظارت بر اجرای طرح جامع مالیاتی

0.711مدیریت برنامه های جامع مالیاتی

0.3550.3710.752مهندسی مجدد فرآیندها

KMO 0/801آزمون

)χ 2( 2294/39آزمون بارتلت***

25/146/7965/5373/6879/11واریانس تبیین شده کل )%(

5/524/774/121/791/19مقادیر ویژه

** سطح معنی داری کمتر از یک درصد
منبع: یافته های پژوهش
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در جدول )3( بعد از 8 بار چرخش ماتریس عاملی مشخص  شد که 5 عامل بعنوان مؤلفه های تحول نظام مالیاتی 
شناسایی شده و به این صورت نامگذاری شدند: مؤلفه اول »منابع انسانی«، مؤلفه دوم »زیرساخت ها«، مؤلفه سوم 

»نظام یکپارچه مالیاتی« و مؤلفه چهارم »صاحبان منافع«. 
در جدول )4( به تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه اعتماد عمومی پرداخته شده است.

جدول )4(- خالصه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و ماتریس عاملی پس از چرخش به شیوه واریماکس پرسشنامه اعتماد 
عمومی

شاخص ها
عامل های استخراج شده

خطرپذیریعدالت ورزیاعتمادسازی

.406.473.499رفتار صادقانه با مردم

.630.624توجه به امر درستکاری در محیط کار

ــل  ــرای ح ــمی ب ــر رس ــمی و غی ــات رس ــکیل جلس تش
ــکل مش

653.401.379.

.803رسیدگی به موقع به مشکالت

.648.565قابل اطمینان بودن مسئوالن

.768.467قابل اعتماد بودن اداره امور مالیاتی

اعتمــاد مــردم بــه شناســایی بــه موقــع مشــکالت و رفــع 
آن هــا

734.

.731.335.337گردآوری اطالعات توسط مدیران درباره مشکل

.750.350حمایت مدیران از عدالت محوری

.726.537رفتار منصفانه سازمان در قبال مردم

.352.783.323تصمیم گیری های عادالنه

.313.820درستکاری مسئوالن

.437.655بیان جسورانه نظرات به سازمان

.887خطرپذیری در برخورد با سازمان

.387.313.745عدم وجود محدودیت در روابط با سازمان

KMO 0/823آزمون

)χ 2( 1408/37آزمون بارتلت***

29/0252/8975/82واریانس تبیین شده کل )%(

4/353/583/44مقادیر ویژه
** سطح معنی داری کمتر از یک درصد

منبع: یافته های پژوهش
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در جدول )4( بعد از 10 بار چرخش ماتریس عاملی مشخص  شد که 3 عامل بعنوان مؤلفه های اعتماد عمومی 
شناسایی شده و به این صورت نامگذاری شدند: مؤلفه اول »اعتمادسازی«، مؤلفه دوم »عدالت ورزی«، مؤلفه سوم 
»خطرپذیری«. در ادامه جهت بررسی الگوی ساختاری روابط بین متغیرها، به بررسی همبستگی بین متغیرهای 

تحقیق در جدول )5( پرداخته شده است. 

جدول )5(- ماتریس همبستگی بین تحول نظام مالیاتی و مؤلفه های آن با اعتماد عمومی و مؤلفه های آن

مدیریت طرحصاحبان منافعنظام یکپارچه مالیاتیزیرساخت هامنابع انسانیتحول نظام مالیاتیمتغیر

**0,693**0,716**0,726**0,803**0,803**0,869اعتماد عمومی

**0,715**0,690**0,715**0,792**0,778**0,855اعتمادسازی

**0,500**0,540**0,615**0,610**0,638**0,678عدالت ورزی

**0,547**0,673**0,561**0,698**0,703**0,742خطرپذیری

** در سطح کمتر از یک درصد همبستگی معنی داری وجود دارد.
منبع: یافته های پژوهش

نتایج جدول )5( نشان می دهد که بین متغیرهای تحقیق در سطح کمتر از 5 درصد همبستگی معنی داری وجود 
دارد. بنابراین در ادامه، نتایج حاصل از تکنیک معادالت ساختاری جهت بررسی الگوی ساختاری روابط و برازش آن 

ارائه شده است.

شکل 1: مدل ساختاری برازش یافته )در حالت ضرایب استاندارد(
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)t شکل 2: مدل ساختاری برازش یافته )در حالت معناداری اعداد

استخراجی  واریانس  میانگین   ،(CR) ترکیبی  پایایی  بارعاملی،  شاخص های  از  مدل  برازش  برای  نهایت  در 
(AVE)، ضریب تعیین (R2) و شاخص نیکویی برازش (GOF) استفاده شده است که نتایج آن در جدول )6( 

ارائه می گردد.

شاخص های برازشمتغیر

CR=0,962, AVE= 0,540تحول نظام مالیاتی

CR=0,937, AVE= 0,713منابع انسانی

**0,731حفظ و تقویت انگیزه کارکنان

**0,731مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی

**0,700همسوسازی کارکنان جدید با سازمان

**0,756آموزش کارکنان

**0,800استقرار سیستم اطالعات مدیریت منابع انسانی

**0,855طراحی نظام جبران خدمات کارکنان

CR=0,924, AVE= 0,708زیرساخت ها

**0,853مکانیزه کردن عملیات مالیاتی

**0,853بهینه سازی فرآیندهای مالیاتی

**0,790تدوین استراتژی های فناوری

**0,845ارتقاء شبکه ارتباطات از راه دور

**0,880برقراری سیستم های اطالعاتی در نرم افزار یکپارچه مالیاتی

CR=0,919, AVE= 0,741نظام یکپارچه مالیاتی

جدول )6(- شاخص های برازش مدل ساختاری پژوهش
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**0,852بومی سازی نرم افزاری یکپارچه مالیاتی

**0,852برقراری سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی

**0,729طرح خدمات پشتبیانی و نگهداری

**0,849ارتقاء سطح اشراف اطالعاتی سیستم مالیاتی

CR=0,880, AVE= 0,647صاحبان منافع

**0,857تبادل اطالعات با صاحبان منافع

**0,731ارتباط سازمان با مؤدیان مالیاتی 

**0,723طرح ریزی روابط با صاحبان منافع سازمان

**0,723اهمیت نقش صاحبان منافع سازمان 

CR=0,892, AVE= 0,734مدیریت طرح

**0,829نظارت بر اجرای طرح جامع مالیاتی

**0,773مدیریت برنامه های جامع مالیاتی

**0,751مهندسی مجدد فرآیندها

CR=0,954, AVE= 0,585, R2= 0,783اعتماد عمومی

CR=0,936, AVE= 0,650اعتمادسازی

**0,812رفتار صادقانه با مردم

**0,834توجه به امر درستکاری در محیط کار

تشــکیل جلســات رســمی و غیــر رســمی بــرای حــل 
مشــکل

0,811**

**0,773رسیدگی به موقع به مشکالت

**0,856قابل اطمینان بودن مسئوالن

**0,856قابل اعتماد بودن اداره امور مالیاتی

ــع  ــع مشــکالت و رف ــه موق ــه شناســایی ب اعتمــاد مــردم ب
آن هــا

0,893**

**0,827گردآوری اطالعات توسط مدیران درباره مشکل

CR=0,913, AVE= 0,724, R2= 0,346عدالت ورزی

**0,725حمایت مدیران از عدالت محوری

**0,725رفتار منصفانه سازمان در قبال مردم

**0,691تصمیم گیری های عادالنه

**0,813درستکاری مسئوالن

CR=0,912, AVE= 0,776, R2= 0,346خطرپذیری

**0,812بیان جسورانه نظرات به سازمان

**0,812خطرپذیری در برخورد با سازمان

**0,895عدم وجود محدودیت در روابط با سازمان

** در سطح کمتر از یک درصد معنی داری است.
منبع: یافته های پژوهش
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از 0,7، میانگین واریانس استخراجی   (CR) پایایی ترکیبی اینکه برای تمامی شاخص های مدل،  با توجه به 
(AVE) از 0,5 بیشتر و ضرایب استاندارد شده در سطح معناداری کمتر از پنج درصد معنادار می باشند و همچنین 
مقدار شاخص نیکویی برازش (GOF) مقدار 0,734 بدست آمد که از 0,5 بیشتر است. بنابراین می  توان گفت که 

مدل ساختاری از برازش مناسبی برخوردار است. 

جدول )7(- تحلیل مسیر آثار سازه هاي تحقیق به منظور آزمون مدل تحقیق

R2نتیجهtp مقدارضریب مسیربر متغیراثر متغیر

تحول نظام مالیاتی

اعتماد عمومی

0.751پذیرش**0.86729.8050.0001

پذیرش**0.3623.5690.001منابع انسانی

0.783

پذیرش**0.4434.8580.0001زیرساخت ها

پذیرش**0.2212.2760.0001نظام یکپارچه مالیاتی

پذیرش**0.3183.2340.0001صاحبان منافع

پذیرش**0.2572.7550.0001مدیریت طرح

**معنی داری کمتر از یک درصد؛ *معنی داری کمتر از 5 درصد
منبع: یافته های پژوهش

ضرایب استاندارد شده مسیر )شکل 1( و نتایج آزمون های معناداری ضرایب مسیر )شکل 2( نشان می دهد که 
 .(p ,80/29 = t ,867/0 = β > 001/0) تحول نظام مالیاتی بر اعتماد عمومی اثر مستقیم و معناداری دارد
عالوه براین، نتایج این مدل یابی نشان داد که تحول نظام مالیاتی و مؤلفه های آن در مجموع 78 درصد از تغییرات 
 ،(t ,362/0 = β = 57/3) اعتماد عمومی را تبیین می کنند. با توجه به جدول )7( می توان گفت که منابع انسانی

زیرساخت ها (t ,443/0 = β = 86/4)، نظام یکپارچه مالیاتی (t ,221/0 = β = 27/2)، صاحبان منافع
اثر مستقیم و  اعتماد عمومی  بر   (t ,257/0 = β t ,318/0 = β) و مدیریت طرح (75/2 =   = 23/3)  

معناداری دارند.

نتیجه گیری  -5
تبدیل شدن سازمان امور مالیاتی به دستگاه محبوب مردم و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های طرح جامع 
مالیاتی در جهت خدمت رسانی هرچه مطلوب تر به مؤدیان از جمله مهم ترین برنامه های راهبردی سازمان به شمار 
می رود. سیاست ها و برنامه های سازمان امور مالیاتی بر رویکرد اعتماد آفرینی و مودی مداری استوار بوده و به شکل 
جدی این روند را دنبال می کند. همچنین برای تحقق جلب اعتماد عمومی و محبوب شدن در نزد افکار عمومی، 
سازمان از همه توانمندی ها و داشته های خود بهره می گیرد که ارائه الکترونیکی فرایند های مالیاتی و تسهیل در 
انجام امور مالیاتی می تواند نقش مهمی را در این خصوص ایفا کند. سازمان ها برای موفقیت در کار خود نیازمند 
جلب اعتماد کسانی هستند که تحت نظارت آنها به فعالیت پرداخته و موفقیت آنها در گرو جلب اعتماد است. الوانی 
و همکاران )1385( نیز بر این باورند متولیان امور عمومی در صورتی که از اعتماد شهروندان نسبت به خود برخوردار 
اقداماتشان استفاده  اثربخش نمودن  ارائه خدمات و  توانایی ها و استقالل خود در جهت  از مهارت ها،  باشند، بهتر 
کنند. هنگامیکه مدیران و سرپرستان امور در سازمان ها مورد اعتماد شهروندان باشند قادر به استفاده منعطف تر 

از مهارت ها و همینطور ازادی عمل و استقالل خود به منظرو افزایش کارایی و اثربخشی می شوند. از طرفی دیگر 
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اطالعاتی که برای اتخاذ اقدامات متولیان امور عمومی به طور شفاف به مردم ارائه می شود به بهبود پاسخگویی 
دولت و افزایش اعتماد عمومی منجر می گردد. اعتماد عمومی بر خالف اعتماد فردی، از شبکه های موجود در امور 
اجتماعی، مدنی و هنجارهای روابط متقابل ناشی می شود. حق کنترل رفتار و اعمال فرد، صرفاً از آن وی نبوده، بلکه 
به طور جمعی از سوی جامعه ای که در آن قرار دارد بر وی اعمال می شود و علت آن عمدتاً این است که ممکن 
است این اعمال بر دیگران نتایج ناخواسته ای را تحمیل کنند، عواقبی که نمی توان در جامعه، مبادله آنها را تحت 
کنترل درآورد. این مساله لزوم توجه به امر پژوهش جهت دستیابي به الگوي مطلوب در چارچوب مفاهیم مدیریتی 

را دوچندان کرد.
همانطور که بیان شد، این پژوهش به روش آمیخته با هدف ارائه الگوی اعتماد عمومی براساس شاخص های 
تحول نظام مالیاتی در سازمان امور مالیاتی استان های شمالی کشور پرداخته است. در این مدل شاخص های اعتماد 
عمومی و تحول نظام مالیاتی ازطریق مصاحبه های انجام شده شناسایی و توسط تحلیل عاملی اکتشافی تبیین شدند 
و پس از آن با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری به بررسی الگوی ساختاری پژوهش پرداخته شد. نتایج نشان 
داد که منابع انسانی، زیرساخت ها، نظام یکپارچه مالیاتی، صاحبان منافع و مدیریت طرح بر اعتماد عمومی نسبت 
به سازمان امور مالیاتی مؤثر هستند. باید در نظر داشت که سطح باالي اعتماد، پاسخ گویي را منتفي نمي سازد 
بلکه به مدیران آزادي عمل مي دهد و به تفویض اختیار بیشتري منجر مي شود. این عوامل توانسته اند 78 درصد از 
تغییرات اعتماد عمومی را تبیین کنند بعبارتی دیگر شاخص های تحول نظام مالیاتی از لحاظ نفوذ بر اعتماد عمومی 
از اهمیت باالیی در سازمان امور مالیاتی برخوردار است. براین اساس به پژوهشگران پیشنهاد می شود ارتباط بین 
سایر عوامل با اعتماد عمومی، متغیرهای میانجی در بین این ارتباط مانند رفتارهای مؤدیان، پاسخگویی و غیره 
بررسی گردد. به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد می شود این شاخص ها رو مورد عنایت و توجه بیشتری قرار دهد و 
حمایت خود را بیشتر از قبل کند تا موجبات ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان امور مالیاتی گردد. از دیدگاه 
مدیریتی علت بی اعتمادی، نوع عملکرد سازمان امور مالیاتی است. از دیدگاه خاص مدیریت دولتی نیز حجم کاری 
زیاد و حوزه فعالیت گسترده سازمان امور مالیاتی از علل بی اعتمادی به آن است، زیرا حجم مسئولیت ها با توجه 
به بودجه محدود به حدی وسیع است که سازمان امور مالیاتی کشور توان الزم برای انجام همه آنها را ندارد. همین 
ارائه شده برای  با توجه به رویکردهای مختلف راهکارهای  موضوع سبب کاهش یا سلب اعتماد عمومی می شود. 
مالیاتی شمال  امور  بنابراین پیشنهاد می گردد مدیران سازمان  متفاوت هستند،  نیز عموماً  اعتماد عمومی  تقویت 

کشور به مسائل زیر دقت بیشتری داشته باشند:
- افزایش کیفیت خدمات 

- افزایش پاسخگویی
- جوابگویی به انتظارات

- ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان.
اثرگذاری  به  قادر  کنند  احساس  که  شد  خواهند  خود  جامعه  اداره  امور  در  مشارکت  به  تمایل  زمانی  مردم 
می باشند. شاید از مهمترین جنبه های مشارکت عمومی تمایل و اقدام مردم به انتقاد و پرسش درباره تصمیمات و 
عملکرد سازمان امور مالیاتی است. بدیهی است مردم در صورتی نسبت به چنین مشارکت هایی تمایل نشان می دهند 
که ادراك کنند سازمان امور مالیاتی نسبت به عملکرد خود و نیز خواسته های مردم پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند. 
مالیاتی  نیز به صورت آگاهانه و داوطلبانه در فعالیت های  بعنوان یک شهروند  بنابراین پیشنهاد می گردد مؤدیان 
امور  برخوردار شوند. دولت و سازمان  مالیاتی  از خدمات  و عادالنه  به طور مناسب  باشند. مؤدیان  شرکت  داشته 
مالیاتی در قبال مریدان خود احساس مسئولیت کنند و انتقادپذیر باشند و نظرات را دریافت کنند و در جهت بهبود 

عملکرد و بالطبع افزایش اعتماد عمومی بکار ببندند.
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ارائه الگوی نقش فرهنگ مالیاتی در تحول
 نظام مالیاتی با رویکرد آمیخته اکتشافی

اعظم زنگانه1 
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حسین دیده خانی3 
محمود رضا مستقیمی4

چکیده
در  اکتشافی  آمیخته  رویکرد  با  مالیاتی  نظام  تحول  در  مالیاتی  فرهنگ  نقش  الگوی  ارائه  پژوهش حاضر  هدف 
ادارات امور مالیاتی شمال کشور)استان گلستان، مازندران و گیالن( می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی 
- توسعه ای، از نظر ماهیت اکتشافی است، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی با رویکرد آمیخته از 
نوع اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، تیم مشارکت کننده شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمان امور 
مالیاتی به شیوه غیرتصافی )هدفمند( و روش گلوله برفی به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی 
پژوهش شامل مدیران کل و معاونین، رؤسای امور مرکز استان، رؤسای ادارات شهرستان و رئیس گروه های سازمان 
امور مالیاتی شمال کشور )استان گلستان، مازندران و گیالن( به تعداد 350 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول 
کرجسی و مورگان و برای اطمینان بیشتر به تعداد 200 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برآورد گردید. در این 
مطالعه شاخص های شناسایی شده از طریق تحلیل محتوا با روش دلفی فازی توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و 
با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد که مؤلفه های فرهنگ مالیاتی شامل نگرش مؤدیان، آموزش مؤدیان، 
اعتمادسازی مؤدیان، قانون گرایی مؤدیان، فرهنگ سازی رسانه ای، نگرش مؤدیان به کارکرد مالیات می باشد. همچنین 
مؤلفه های تحول نظام مالیاتی شامل بهره گیری از سامانه یکپارچه مالیاتی، ارتقاء زیرساخت هاي فناوري و فرایندي، 
ارتباط سازمان با مؤدیان مالیاتی، توسعه سیستم اطالعات مالیاتی می باشد. نتایج مدل یابی ساختاری حاکی از آن بود 
که نگرش مؤدیان، آموزش مؤدیان، اعتمادسازی مؤدیان، قانون گرایی مؤدیان، فرهنگ سازی رسانه ای و نگرش مؤدیان 
به کارکرد مالیات به عنوان پیشایندهای فرهنگ مالیاتی بر تحول نظام مالیاتی تأثیرگذار هستند. در نهایت سازمان 
امور مالیاتی با توجه به سیاست های کالن و خرد در جهت بهبود سطح فرهنگ مالیاتی در شمال کشور، باید در زمینه 
ایجاد، بهبود و تقویت نگرش، آموزش، اعتمادسازی، قانون گرایی مؤدیان، فرهنگ سازی رسانه ای و نگرش مؤدیان به 
کارکرد مالیات تالش کند و برنامه ریزی و استراتژی های دقیقی را تعیین و پیاده سازی کند تا موجبات ارتقاء تحول 

نظام مالیاتی گردد.
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1-مقدمه
فرهنگ مالیاتي را می توان مجموعه ای از طرز تلقي، بینش و واکنش اشخاص در قبال سیستم مالیاتي دانست، این 
طرز تلقي بطور قطع با یک قانون مناسب و نیز عملکرد مأمورین مالیاتي در بکارگیري قانون در مواجهه با مؤدیان، 
ایدئولوژیکي،  عوامل  نیز  و  عمومي  فرهنگ  از  متأثر  زیادي  تا حد  مالیاتي  فرهنگ  است  بدیهي  دارد.  اساسي  نقش 
قرار  تأثیر  را در جامعه تحت  مالیاتي  نیز عواملي هستند که فرهنگ  قوانین  و  اجتماعي است  و  اقتصادي  سیاسي، 
اجابت  بر  مبتني  باید  مالیاتي  فرهنگ  هستند  معتقد   )1997( کامدسوس   مانند  اقتصاددانان  از  برخي  می دهند. 
داوطلبانه با قوانین شفاف مالیاتي که بطور مداوم و سـازگار بکار گرفته می شود، باشد. فرهنگ مالیاتي مبین و تجلیي 
از خالقیت و خصوصیات دروني افراد است که قوانین مالیاتي را وضع و نظام مالیاتي را طراحي می کنند )پوشچ ، 
2001(. تانزي  )2017( فرهنگ مالیاتي یک کشور را آگاهي مالیاتي خاصي از سوي بخشي از مالیات دهندگان معنا 
می کند. تانزي اعتقاد دارد که درك، فرهنگ مالیاتي یک کشور نیازمند آگاهي دادن اطالعات و قوانین مالیاتي به 

مودیان می باشد )تانزي، 2017(.
شناخت و آگاهي نسبت به فرهنگ مالیاتي حاکم بر جامعه براي سیاستگذاران، تصمیم گیران و مدیران کشور 
در امر برنامه ریزي از اهمیت باالئي برخوردار است. وجود یک فرهنگ پیشرو مالیاتي کمک قابل توجهي به توسعه 
اقتصادي آن کشور می نماید. از سوي دیگر مدیران با آگاهي و مطالعه عوامل دربرگیرنده ارتقاي فرهنگ مالیاتي حاکم 
بر جامعه بهتر می توانند فرهنگ مالیاتي را مدیریت و توسعه دهند. تالش در جهت ایجاد یک فرهنگ مالیاتي پیشرو 
و قوي در کشور می تواند تأثیر مهمي در کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهاي دولت و ایجاد کنترل های مؤثر داشته 
باشد که نتیجه آن افزایش عدالت اجتماعي و رفاه عمومي باشد. با ایجاد یک نظام مالیاتي منسجم، اتکاء دولت به 
درآمدهاي نفتي کم شده و بخش عظیمي از هزینه های جاري و عمراني آن تأمین می گردد که در این راستا تقویت 
فرهنگ مالیاتي امري ضروري بنظر می رسد. بدین منظور سازمان امور مالیاتی کشور تمامی مساعی خود را باالخص 
در سه ساله ی اخیر بر پیگیری راهبردهای اصالح نظام مالیاتی و انجام اقدامات الزم برای اعتالی نقش مالیات متمرکز 
انجام کار به عنوان جز مـهم اصالح نظام مـالیاتی مورد توجه قرار گرفته و  ارتباط شیوه های  این  نموده است. در 
مؤلفه هایی مانند سرعت، صحت و سهولت انجام کار و حذف ارتباط مستقیم ماموران با مودیان و کاهش فساد اداری 
از محورهای اصلی اصالحات مد نظر بوده است. در این راستا، راهبردها و استراتژی هایی جهت تحول نظام مالیاتی 
اندیشیده و طراحی شده است تا بتواند در به موفقیت رساندن این رکن از تحول نظام اقتصادی کشور مؤثر باشد و نقش 
خود را به درستی ایفا نماید. اکنون اگر بخواهیم اهداف مهم نظام مالیاتی یعنی کارایی و عدالت، در کناران شفافیت 
مالیاتی را محقق سازیم باید به سمتی حرکت کنیم که از ابزارهای نوین مالیاتی استفاده کنیم. وقتی در نظر داریم 
فشار مالیاتی کم شود و یک نظام مالیاتی خوب و هوشمند و عدالت مندانه و منضبط و منعطف ایجاد شود الزم است 
پوشش و پایه مالیاتی گسترش یابد. گام اولیه و محکم روند تحول نظام مالیاتی فرهنگ سازی مردم و حرکت بسوی 
تمکین و عدالت مالیاتی و دور شدن از فرار مالیاتی می باشد. همچنین در طرح تحول نظام مالیاتی بر روی مقوله 
آموزش کارکنان تاکید بسیاری شده است. اگر بخواهیم دولت الکترونیک محقق شود باید سیستم های فرعی آن که 
یکی از مهم ترین آن ها نظام مالیات الکترونیک است محقق شود. در مسیر رسیدن به این هدف عواملی وجود دارند 
که با تأثیر گذاری مستقیم یا غیر مستقیم خود عوامل موجود را تحت تأثیر قرار داده و حتی می توانند مسیر رسیدن 

به هدف را دورتر یا نزدیک نمایند.
پرداختن به موضوع فرهنگ مالیاتی و تحول نظام مالیاتی و انجام پژوهش در این زمینه از جنبه های متعددی 

دارای اهمیت است که می توان به این موارد اشاره نمود:
با ایجاد یک نظام مالیاتی منسجم، اتکاء دولت به درآمدهای نفتی کم شده و بخش عظیمی از هزینه های جاری 
و عمرانی آن تأمین می گردد که در این راستا توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی، امری ضروری بنظر می رسد. اگرچه 
براي رشد فرهنگي در تمام جوامع نمی توان معیار ثابتي را پیش بیني نمود )چرا که عوامل زیادي در تأثیر فرهنگي 
هر جامعه به طور جداگانه وجود دارد( بلکه چیزي که در تمام جوامع مشترك است، واکنش و تأثیرپذیري قوانین از 
فرهنگ مربوط به هر جامعه می باشد )شمس الدینی و شهرکی، 1395(. هر چند روح حاکم بر قوانین نمی تواند جداي 
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از تفکر مردم درباره قانون باشد و معموالً در ایجاد قوانین، از عرف و عادات و رسوم نیز بهره گرفته می شود، اما باید 
در نظر داشت در برخورد با پدیده های مهم، هماهنگ ساختن نگرش مردم از این واژه مشخص، نیازمند برنامه ریزي و 
آینده نگري است. این انسان ها هستند که جوامع بشري را به حرکت در مي آورند و اگر در جامعه ای، انسان های الیق 
و شایسته و فهیم وجود داشته باشند، و انگیزه واحدي را رشد و نمو دهند، توسعه همه جانبه آن جامعه بسیار سریع 
و در جهت انگیزه های مشترك آنان خواهد بود. ایجاد وحدت فکري تابع شرایط خاص اجتماعي، سیاسي است و گاه 
نیازمند تبلیغات و اقدامات عمگرایانه والقاء یک فرهنگ در میان مردم و مستلزم آموزش به سطوح پایین و افراد در 

حال رشد خواهد بود )حسن قیامتی آرانی، 1384(.
سیستم مالیاتی ایران از سه قسمت سازمان و تشکیالت مالیاتی، قانون و مقررات مالیاتی و مؤدیان مالیاتی تشکیل 
شده است. این سیستم از وضعیت اقتصادی و میزان تولید ناخالص داخلی و ده ها متغیر دیگر متأثر است. در واقع 
شاید بتوان چنین ترسیم کرد که عوامل تشکیل دهنده سیستم مالیاتی شبیه اتومبیلی است که سازمان و تشکیالت 
مالیاتی در حکم بدنه اتومبیل، قانون و مقررات مالیاتی به مثابه موتور و مؤدیان نیز چرخ های این ماشین را تشکیل 
می دهند و نیروی انسانی، سوخت رسانی به این اتومبیل را عهده دارند. این اتومبیل بر روی جاده اقتصادی قرار دارد 
و بر اساس تابلوی سیاست های مالیاتی )در حکم تابلوی راهنمایی( حرکت و سرعت خود را تنظیم می کند. در آن 
تمثیل آن چه که مشهود است این است که بار اصلی بدنه اتومبیل )سیستم مالیاتی( بر دوش مؤدیان )چرخ های 
سیستم مالیاتی( می باشد که از یک طرف فشار وضعیت اقتصادی جامعه )جاده( به آن ها وارد می شود و از طرف دیگر 
باید تأمین کننده خواسته های سیستم مالیاتی باشد )صالحی و همکاران، 1393(. ظرفیت مالیاتی، که در واقع بیان 
کننده این مطلب است که ما چه مقدار می توانیم و مجاز هستیم که از یک اقتصاد، مالیات دریافت کنیم که در واقع 
ظرفیت مالیاتی بالقوه را به ما نشان می دهد. تالش مالیاتی، عبارت است از نسبت مالیات دریافتی به ظرفیت بالقوه 
مالیاتی در واقع بیانگر این است که ما چه مقدار توانسته ایم ظرفیت مالیاتی بالقوه پیش بینی شده را به مالیات دریافتی 
واقعی تبدیل کنیم و پیش بینی را محقق سازیم. نسبت مالیاتی، نشانه کارایی سیستم مالیاتی است. این نسبت به ما 
می گوید که سیستم مالیاتی د رجمع آوری مالیات تا چه میزان موفق بوده است. تمام این مطالب گویای یک نکته 
دقیق و مهم است و آن اینکه وضعیت فرهنگ مالیاتی ما در وضعیت خوبی نمی باشد و جامعه ما از ضعف فرهنگ 
 مالیاتی رنج می برد. در صورتی که اگر ما دارای فرهنگی قوی و نهادینه مالیاتی بودیم این نسبت ها به صورت واقعی تر 
رشد می کرد و ما متعهدانه تر رفتارهای مالیاتی خود را در هنگام افتتاح واحد کسبی، تشکیل پرونده مالیاتی، تسلیم 
به موقع اظهارنامه های مالیاتی واقعی و پرداخت مالیات متعلقه انجام می دادیم. در مجموع پژوهش حاضر از سه جنبه 

زیر حائر اهمیت است:
الف- اهمیت نظری: با توجه به آن که تاکنون پژوهشی در این باب انجام نشده است، این پژوهش می تواند به 

شناخت فرهنگ مالیاتی در یک الگوی یکپارچه و منسجم منجر شود.
ابعاد مختلف فرهنگ مالیاتی در  با شناسایی شاخص ها، مؤلفه ها و  این پژوهش می تواند  ب- اهمیت کاربردی: 

ادارات امور مالیاتی شمال کشور و ارائه الگوی مناسب، در جهت بهبود تحول نظام مالیاتی کمک کند. 
ج- اهمیت توسعه ای: که امید است بتوانیم مبنای نظری مناسبی در این زمینه از تئوری ها، الگوها و مدل های 

فرهنگ مالیاتی گردآوری و در اختیار جامعه علمی و نظام دانشگاهی قرار داد.
 ح- و در نهایت تحقیق و پژوهش در زمینه فرهنگ مالیاتی ضروری به نظر می رسد و نتایج حاصل از آن برای 
برنامه ریزی و تبیین استراتژی برای بهبود فرهنگ مالیاتی و تحول نظام مالیاتی در کشور اهمیت پیدا می کند و مالکی 
برای تصمیم گیری مدیران در این زمینه می شود. با توجه به آنچه گفته شد و با مروری بر ادبیات فرهنگ مالیاتی، 
مشاهده می شود که الگوی کاربردی مناسبی در زمینه تحول نظام مالیاتی برای الگوی فرهنگ مالیاتی در ادارات امور 
مالیاتی شمال کشور ارائه نشده است. بر این اساس در این پژوهش درصدد ارائه الگوی فرهنگ مالیاتی با رویکرد تحول 

نظام مالیاتی در ادارات امور مالیاتی شمال کشور می باشد.
از این رو در این پژوهش با توجه به اهمیت فرهنگ مالیاتی در سازمان های امور مالیاتی شمال کشور، به ارائه الگوی 
نقش فرهنگ مالیاتی در تحول نظام مالیاتی با رویکرد آمیخته اکتشافی به عنوان یکی از دستگاه های دولتی کشور 
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مورد بررسی قرار گرفته است؛ که به ترتیب به تعریف و اهمیت موضوع مطرح شده در این خصوص پرداخته و بعد از 
بررسی پیشینه تحقیق به ارائه نتایج حاصل از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی و درنهایت نتیجه گیری و پیشنهادها 

ارائه می گردد. 

2- پیشینه پژوهش
و  اقتصادی  اهداف  به  دستیابی  مسیر  در  دولت ها  درآمد  کسب  ابزارهای  اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  مالیات    
اجتماعی مطرح است. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و نقش فزایندة دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات 
عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تالش در جهت تحقق رشد 
اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسئله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است )ایمانی 
برندق و همکاران، 1395(. از آنجائیکه مالیات یکی از مهمترین منابع تامین کننده درآمد دولت ها محسوب می گردد 
واقع گردد.  بعضا سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  اهداف  به  برای دستیابی  نیز  گاه مطمئنی  تکیه  می تواند 
اینرو در سال های اخیر کلیه کشورها تالش می کنند که برای تامین هزینه های جاری خود سهم بیشتری را به  از 
مالیات اختصاص دهند )لویس  و همکاران، 2009(. امروزه تقریبا در همه دنیا، مردم پذیرفته اند که اگر در زندگی 
روزمره شان خدمتی دریافت می کنند، باید هزینه آن را بطور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند. پس در ازای خدماتی 
که دریافت می کنند، با رغبت مالیات می پردازند )کول و فالتون ، 2009(. تصمیم گیری و مدیریت در امـر برنامه ریزی 
از اهمیت بـاالئی برخـوردار اسـت. وجـود یـک فرهنگ پیـشرو مالیـاتی کمـک قابـل تـوجهی بـه توسـعه اقتصادی 
آن کشور مـی نمایـد. از سـوی دیگـر مـدیران بـا آگاهی و مطالعه عوامل دربرگیرنده ارتقای فرهنگ مالیاتی حاکم بر 
جامعه بهتر می توانند فرهنگ مالیاتی را مـدیریت و توسعه دهند )رضایی، 1396(. تالش در جهت ایجاد یک فرهنگ 
مالیاتی پیشرو و قوی در کشور می تواند تاثیر مهمی در کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد کنترل های 
موثر داشته باشد که نتیجه آن افزایش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی باشد. با ایجاد یک نظام مالیـاتی منـسجم، 
اتکـاء دولت به درآمدهای نفتی کم شـده و بخـش عظیمـی از هزینه های جاری و عمرانی آن تامین می گردد که در 
این راستا تقویت فرهنگ مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد )مسچی و محمدنژاد عالی زمینی، 1394(. فرهنگ 
مالیاتی برگرفته از متغیرهایی همچون عدالت و کارکرد سازمان مالیاتي که متغیرهاي عدالت، عدم اعتماد به مسؤلین 
مالیاتي، شفافیت سازمان مالیاتي، نحوه خرج کرد مالیات، احساس مسؤلیت، رشوه، ملموس نبودن خرج کرد مالیات 
دروغگویي،  اطالعات،  ندادن  متغیرهاي  که  مؤدیان  مسؤلیت  احساس  و  صداقت  می شود.  شامل  را  پرداخت  نوع  و 
احساس افتخار از نپرداختن مالیات، احساس دین به جامعه یا یک امر خوشایند و پول زور را شامل می شود. تمایل 
به پرداخت مالیات که متغیرهاي فرار مالیاتي، چانه زني، نپرداختن مالیات و مقاومت در پرداخت مالیات را در شامل 
از عدالت، کارکرد  اعم  مالیاتی،  و ویژگی های فرهنگ  بیان داشتند عوامل  به  می شود. صالحی و همکاران)1393( 
سازمان، صداقت، احساس مسئولیت مؤدیان، تمایل به پرداخت، بر تمکین مالیاتی تأثیرگذار بودند. پوراستاد )1392( 
عنوان کرد اعتماد عمومی نسبت به نحوه تخصیص و مصرف مالیات، صداقت و احساس مسئولیت مودیان و فرهنگ 
مالیاتی مناسب از مهمترین عوامل موثر بر تمکین مالیاتی می باشند. عباس زاده)1390( سطح آگاهی مودیان، داشتن 
انگیزه برای مشارکت اجتماعی، آشنائی مودیان با قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، نگرش مثبت 
مودیان نسبت به کارکرد مالیات، اعتماد سیاسی نسبت به دولت را در ارتقای فرهنگ مالیاتی موثر دانست. محسنی 
به  مالیاتی  بر شناخت و میزان آگاهی مؤدیان و ترغیب مؤدیان  ارتباط جمعی  بیان داشت وسایل  تبریزی)1389( 
پرداخت مالیات تأثیر می گذارد. سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی جمع آوری و وصول مالیات نیز می بایست 
در درون خود تغییراتی را ایجاد می کرد تا بتواند به رشد فرهنگ مالیاتی کمک کند. لشکری زاده و عزیزی )1390( 
بازدارنده فرهنگ مالیاتي است. ساده سازي  از اهمیت پرداخت مالیات یکي از عوامل  بیان داشت بي اطالعي مردم 
متون قوانین مالیاتي و منطقي کردن مراحل اخذ مالیات در ارتقا فرهنگ مالیاتي تاثیر دارد. آموزش مردم با قوانین 
و مقررات مالیاتي، مشکالت مامور تشخیص را کم مي کند و در ارتقاي فرهنگ مالیاتي موثر است. افزایش عدالت و 
کارکرد سازمان مالیاتي در ارتقا فرهنگ مالیاتي تاثیر دارد. صداقت و احساس مسوولیت مودیان یکي از عوامل ارتقاي 
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فرهنگ مالیاتي است. سازمان امور مالیاتي مي تواند با معرفي مؤدیان نمونه مالیاتي و انتخاب یک مؤدي نمونه برتر از 
هر اداره کل مالیاتي، فاصله ایجاد شده بین مؤدي و سازمان مالیاتي را کم کند  و عماًل نشان دهد که سازمان عالوه بر 
دریافت مالیات به جنبه هاي فرهنگي، ذهني و رفتاري مالیات دهندگان نیز اهمیت مي دهد. همچنین با تشویق مادي 
مؤدیان به صورت هاي مختلف »بخشش جرایم، تقسیط هاي طوالني مدت و...« و دادن پاداش هاي مالي، عاملي براي 
افزایش مشارکت مؤدیان یا سیستم مالیاتي ایجاد کند. عباس زاده)1390( بیان داشت وجود نظام جامع اطالعات 
مالیاتی، اطالع رسانی مالیاتی، شفاف بودن قوانین مالیاتی، در ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤثر است. قربانی)1387( بیان 
داشت نظام اطالعاتی مناسب، مدیریت صحیح منابع انسانی، فرایند وصول مالیات، قوانین و رفتار مناسب دولت بر 

ارتقاء فرهنگ مالیاتی تأثیر دارد.
یک نظام کارآمد مالیاتی، مطلوب و ایده آل به نظر می رسد، ولی یک نظام مالیاتی تنها براساس یک معیار مورد 
قضاوت قرار نمی گیرد. در واقع از نظر بسیاری از مردم، اعمال یک توزیع مناسب درآمد به وسیله نظام مالیاتی، مهمتر 
برقراري تعادل بین کارایی نظام و  ایجاد یک نظام مالیاتی، هدف اساسی،  از کارایی نظام مالیاتی است. در جریان 
توزیع درآمد است. تشویق و تقدیر از مودیان خوش حساب مي تواند ما را در رسیدن به فرهنگ مالیاتي یاري نماید. 
مي بایست به مودیان خوش حساب نگاهي دیگر داشت و از ابزارها و سیاست هاي مالیاتي در جهت تشویق آنها استفاده 
نمود. تجربه نشان داده است که ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان بستگی به عوامل دارد که تحت شرایط مخصوص به 
خود منجر به ارتقاء آن می شود. همچنین محسنی تبریزی)1389( با بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی همچون انجام 
مکانیزه امور مالیاتی، وجود نظام جامع اطالعات مالیاتی، اطالع-رسانی مالیاتی شفاف بودن قوانین مالیاتی در افزایش 
فرهنگ مالیاتی مورد تأیید قرار داد. اگر مردم به دولتمردان خود و دست اندرکاران امور مالیات اعتماد داشته و این 
اعتماد به صورت یک باور و نگرش عمومي در اذهان مردم شکل گرفته باشد، در انجام وظایف خود احساس مسئولیت 
مي کنند و پرداخت مالیات با کمترین هزینه و با رضاي قلبي صورت مي گیرد. یک سیستم مالیاتي زماني موفق است 
که در این راه حداکثر اعتماد مؤدیان و شهروندان را به خود جلب کند. شرط الزم آن، این است که در مرحله اول به 
ارباب رجوع و مؤدیان خود اعتماد و به سخنان آنان توجه کند، زیرا قدم اول را باید مأموران امور مالیاتي بردارند. وقتي 
پل اعتماد ایجاد شد، در نتیجه آنان با کمال صداقت و شهامت درآمد و معامالت خود را اعالم و با در اختیار گذاشتن 
اسناد و مدارك خود، مأموران مالیاتي را در مسیر تشخیص درست و واقعي راهنمایي مي کنند. بنابراین اعتماد، گوهري 
است که در فرهنگ مالیات و توسعه آن  باید مورد توجه قرار گیرد و اگر افرادي در این مسیر وجود دارند که مي خواهند 

سوءاستفاده کنند، باید با آنان برخورد شود.
از منظر تحقیقات خارج از کشور در زمینه فرهنگ مالیاتی و نظام مالیاتی می توان به موارد زیر اشاره کرد. در 
بررسی عوامل موثر بر پذیرش مالیاتی عوامل سادگي نظام مالیاتي، احتمال تشخیص و استحکام سازماني مؤسسه 
مالیاتي مطرح شد. همچنین عوامل اجتماعی، روانی، اقتصادی، جمعیت شناختی و نهادی نیز بر رفتار سازگاری مالیات 
دهندگان اثر می گذارد )تیالهون ، 2018(. دینکو و آالمیر  )2018( بیان داشتند بازده حسابرسی، تحقیقات مالیاتی 
و مجازات کیفری می تواند نقش مهمی در بهبود تطابق مالیات دهندگان داوطلبانه با تأثیر رفتار مالیات دهندگان 
داشته باشد. الیفیانی  و همکاران )2018( در بررسی ادراك مالیات دهندگان سیستم های الکترونیکی تشکیل پرونده 
در افزایش رفتار گزارش ساالنه اظهارنامه مالیاتی نشان دادند نگرش نسبت به رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتار درك 
شده از عوامل مؤثر بر ادراك مالیات دهندگان سیستم های الکترونیکی تشکیل پرونده می باشد که ارتباط مثبت و 
معناداری با رفتار گزارش ساالنه اظهارنامه مالیاتی دارد. مهاری و پاشا  )2017( نیز نشان دادند کارایی و اثربخشی 
اقتدار در بهبود ارزیابی مالیات و پروسه های جمع آوری، ایجاد آگاهی، اجرای قانون مالیاتی، بر میزان مالیات داوطلبانه 
مالیات دهندگان تأثیر می گذارد. عوامل اجتماعی-فرهنگی نیز بر نگرش مالیات دهندگان نسبت به مالیات تأثیر دارند. 
آموزش الکترونیکی مالیات دهندگان، آموزش پرداخت مالیات بصورت رسانه های چاپی و حساسیت شرکت کنندگان 
بر درآمدهای مالیاتی تأثیر معناداری دارند )گیتارو ، 2017(. برای ایجاد یک سیستم مالیاتی ساختار یافته مستلزم 

وجود فرصت عدم انطباق، ادراکات و نگرش ها، رفتار سازگار با مالیات دهندگان می باشد )اوتی و اودی ، 2017(.
با این نگرش هدف اصلی این پژوهش الگوی فرهنگ مالیاتی با رویکرد تحول نظام مالیاتی در ادارات امور مالیاتی 
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شمال کشور است. در راستای این هدف، سواالت زیر مطرح می شوند:
مؤلفه های فرهنگ مالیاتی در ادارات امور مالیاتی شمال کشور کدامند؟  -1

مؤلفه های تحول نظام مالیاتی در ادارات امور مالیاتی شمال کشور کدامند؟  -2
اهمیت هر یک از مؤلفه های فرهنگ مالیاتی و تحول نظام مالیاتی در ادارات امور مالیاتی شمال کشور چگونه   -3

است؟
الگوی ساختاری روابط و برازش آن چگونه است؟  -4

3- روش شناسی  پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی - توسعه ای، از نظر ماهیت اکتشافی است؛ زیرا به مسئله ای توجه می کند 
که پیش از این به آن پرداخته نشده است، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی با رویکرد آمیخته از 
نوع اکتشافی است. ویژگی اصلی روش های تحقیق آمیخته متأثر از چگونگی استفاده از دو روش کمی و کیفی است. 
با توجه به اینکه محقق در تحقیق حاضر قصد دارد با بررسی یک مسأله و تدوین یک ابزار اندازه گیری، به مشاهده 
متغیرهای کمی بپردازد، ابتدا داده های کیفی را جمع آوری می کند تا ابزار اندازه گیری ساخته شود سپس با کمک ابزار 

تهیه شده داده های کمی را گردآوری می نماید.
در بخش کیفی پژوهش، تیم مشارکت کننده شامل خبرگان دانشگاهی )در خصوص موضوع تحقیق دارای تألیفات، 
مقاالت و فعالیت های پژوهشی داشتند( و همچنین مدیران سازمان مالیاتی )حداقل 10 سال سابقه کار اجرایی( به 
شیوه غیرتصافی )هدفمند( و روش گلوله برفی به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش 
امور  گروه های سازمان  رئیس  و  ادارات شهرستان  رؤسای  استان،  مرکز  امور  رؤسای  معاونین،  و  مدیران کل  شامل 
مالیاتی شمال کشور به تعداد 350 نفر )استان گلستان 80 نفر، مازندران، 180 و گیالن 90 نفر( به تعداد 350 نفر 
و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و برای اطمینان بیشتر به تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری 
تصادفی طبقه ای برآورد گردید بطوریکه 46 پرسشنامه در استان گلستان، 103 پرسشنامه در استان مازندران و 51 
پرسشنامه در استان گیالن توزیع شد و تعداد 188 پرسشنامه کامل جمع آوری شد که نشان می دهد نرخ برگشت 

پرسشنامه ها 94 درصد بود.
ابزار جمع آوری اطالعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه بود. در مرحله مصاحبه 
با استفاده از پرسش های باز به تعداد 7 پرسش اقدام به جمع آوری اطالعات از مشارکت کنندگان درباره متغیرهای 
تحقیق گردید. در ادامه جلسه مصاحبه سؤاالت افزایش پیدا کرد جهت ساخت ابزار بخش کمی، بدین گونه عمل 
شد که پس از هر مصاحبه، متن آنها پیاده و مفاهیم شناسایی و احصاء و کدگذاری شدند. مصاحبه ها تا حد اشباع 
نظری انجام گرفت؛ به عبارتی از مصاحبه 26 به بعد هیچگونه مفهوم جدیدی شناسایی نشد، لذا مصاحبه ها متوقف 
و جمع بندی نهایی صورت گرفت. در گام بعدی با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت شده مبتنی بر ارتباط بین 
فرهنگ مالیاتی و تحول نظام مالیاتی کدهای اولیه براساس مصاحبه و تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع استخراج 
گردید و بعد از ادغام کدهای مشابه، درنهایت 39 زیرطبقه بدست آمد که در 12 طبقه و 2 درون مایه قرار داده شد. 
سپس پرسشنامه به 30 نفر از اساتید حوزه مدیریت و مدیران کل سازمان مالیاتی ارسال شد و نظرات آنها نسبت به 
سؤاالت اخذ، و با نظر اساتید راهنما ابهامات رفع و اصالحات الزم اعمال شد و پرسشنامه ای با 39 پرسش بر مبنای 
مقیاس پنج درجه ای لیکرت بدست آمد )تأیید روایی(. همچنین برای تأیید پایایی ابزار نیز از آلفای کرونباخ استفاده 
شد که میزان آلفا در کلیه شاخص ها باالتر از 95 % بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش کیفی 
از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی و مدل 
معادالت ساختاری استفاده شد. تحلیل ها در سطح اطمینان 95 درصد و با استفاده از بسته آماری برای علوم اجتماعی  

)SPSS( نسخه 25 و بسته آماری اسمارت پی ال اس  نسخه 3 انجام شدند.
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4- یافته های پژوهش
برای پاسخ به سؤاالت پژوهش در بخش کیفی 4 مرحله بدین شرح طی شد: الف- مطالعات اسنادی ب- مشاهده و 
تحلیل نظری موضوع در حوزه ی فرهنگ مالیاتی؛ در این زمینه، به بررسی و مطالعه مدل های مختلف فرهنگ مالیاتی 
در سایر تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شد. عامل ها و شاخص های آنها احصاء شد و از لحاظ نظری تحلیل شد. 
پ- مصاحبه های عمیق؛ مصاحبه های عمیق با خبرگان حوزه ی مالیات در حد اشباع نظری انجام گرفت به گونه ای 
که دیگر کدگذاری محوری سبب ایجاد دسته ی مفهومی جدیدی نشد. ت- کدگذاری و تحلیل مصاحبه ها؛ کدگذاری 
مصاحبه ها به موازات انجام مصاحبه ها صورت گرفت. پس از استخراج کدها یا نشانگرهای باز، از طریق ادغام و تجمیع 
چندین کد باز در قالب یک مقوله، کدگذاری محوری انجام شد و سرانجام با انتخاب چند مقوله از میان مقوله های 
به دست آمده در کدگذاری محوری، متغیرها و مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده ی مدل پژوهش تعیین شدند. بنابراین 
طی این مراحل، ابتدا متون علمی مرتبط با موضوع تحقیق توسط محقق شناسایی و طبقه بندی شد. فیش برداری از 
جمالت، عبارات، و پاراگراف های مربوطه انجام و مبانی نظری موضوع فرهنگ مالیاتی و تحول نظام مالیاتی مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت و مفاهیم اولیه استخراج شد و در پایان کدگذاری انجام شد. همچنین به موازات استخراج مفاهیم 
از مبانی نظری، مصاحبه نیمه مدون نیز از نمونه پژوهش انجام شد. پس از انجام هر مصاحبه مفاهیم بدست آمده به 
لحاظ مفهومی یکسان سازی و کدگذاری می شد در نهایت مفاهیم کدگذاری شده مستخرج از ادبیات نظری و همچنین 
مفاهیم کدگذاری شده مستخرج از مصاحبه ها در هم ادغام و مجدداً یکسان سازی و کدگذاری شدندکه جمعاً 60 کد 
مفهوم بدست آمد. مفاهیم بدست آمده در قالب پرسشنامه اولیه به خبرگان و متخصصان ارسال و نظرات آنها نسبت به 
مفاهیم اخذ شد و ابهامات رفع و اصالحات الزم اعمال شد. نهایتاً مفاهیم هم دسته شده شامل 39 عنوان بدست آمد 
که مجدداً برای خبرگان ارسال شد که با توجه به گزینه هاي پیشنهادي و متغیرهاي زباني تعریف شده در پرسشنامه، 
نتایج حاصل از بررسي پاسخ هاي ارائه شده توسط خبرگان با رویکرد دلفی فازی در جدول 1 و 2 ارائه گردیده است.

جدول )1(- میانگین فازی دیدگاه هاي خبرگان برای شاخص های فرهنگ مالیاتی با رویکرد دلفی فازی

شاخص ها

خیلی زیاد

میانگین میانگین فازي مثلثيمیزان موافقت
فازي 
زدایي 
شده

خیلی کممتوسطزیاد
کم

LMU

14115000.580.830.960.79آشنا بودن با اصول مالیات1
1866000.600.850.950.80آشنا بودن با قوانین مالیاتی2
1965000.620.870.960.81آشنا بودن با رویه های اخذ مالیات3
12105300.510.760.910.73احساس افتخار از پرداختن مالیات4
1295400.490.740.890.71پول زوری نبودن مالیات 5
15105000.580.830.960.79استفاده درست از پول مالیات6
1497000.560.810.940.77عدم تبعیض در پرداخت های مالیاتی7
2550000.710.961.000.89اعتماد به قوانین مالیاتی8
ــن 9 ــع قوانی ــرای وض ــئوالن ب ــه مس ــاد ب اعتم

ــی مالیات
224400

0.650.900.970.84
2370000.690.941.000.88اعتماد به شیوه پرداخت مالیات10
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منبع: یافته های پژوهش

جدول )2(- میانگین فازی دیدگاه هاي خبرگان برای شاخص های تحول نظام مالیاتی با رویکرد دلفی فازی

شاخص ها

خیلی زیاد

میانگین میانگین فازي مثلثيمیزان موافقت
فازي 
زدایي 
شده

خیلی کممتوسطزیاد
کم

LMU

2082000.650.900.980.84باور داشتن به قانون مالیات11
1983000.630.880.980.83عدالت محوری قانون در پرداخت مالیات12
2181000.670.920.990.86التزام قلبی و عملی به قانون13
تأثیــر وســایل ارتبــاط جمعــی در ترغیــب 14

مؤدیــان
246000

0.700.951.000.88
2541000.700.950.990.88راهکارهای مناسب جهت ترغیب مؤدیان15
رســانه 16 از طریــق  مالیاتــی  اطالعــات  دادن 

ارتبــاط جمعــی
246000

0.700.951.000.88
شــناخت آگاهــی مؤدیــان از طریــق رســانه 17

ــی ــاط جمع ارتب
282000

0.730.981.000.91
ــق 18 ــات از طری ــت مالی ــت پرداخ ــی اهمی آگاه

ــی ــای ارتباط ابزاره
273000

0.730.981.000.90
اهمیــت 19 مــورد  در  مســتمر  آموزش هــای 

مالیــات پرداخــت 
245100

0.690.940.990.88
اهمیــت 20 برابــر  در  مؤدیــان  بــودن  صــادق 

مالیاتــی پرداخــت 
209100

0.660.910.990.85
1857000.590.840.940.79توجه به آموزش همگانی قوانین مالیاتی 21
آمــوزش قوانیــن از طریــق کارکنــان امــور 22

مالیاتــی
1911000

0.660.911.000.86
ــق 23 ــی از طری ــن مالیات ــتمر قوانی ــوزش مس آم

ــی  ــاط جمع ــایل ارتب وس
273000

0.730.981.000.90
2262000.670.920.980.86عالقه به امور مالیاتی و پرداخت آن24
2073000.640.890.980.84اهمیت دادن به پرداخت مالیات25
101010000.640.890.980.84تمایل به پرداخت به موقع مالیات26

شاخص ها

خیلی زیاد

میانگین میانگین فازي مثلثيمیزان موافقت
فازي زدایي 

شده خیلی کممتوسطزیاد
کم

LMU

18120000.500.750.920.72استفاده از سامانه یکپارچه مالیاتی1
15150000.650.901.000.85یادگیری سامانه یکپارچه مالیاتی2
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منبع: یافته های پژوهش

جدول )3(- خالصه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و ماتریس عاملی پس از چرخش به شیوه واریماکس پرسشنامه فرهنگ 
مالیاتی

در ادامه برای پاسخ به پرسش شماره 1 و 2 پژوهش و جهت اعتباربخشی به یافته های بخش کیفی تحقیق، از روش 
تحلیل عاملی اکتشافی با رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد. خالصه نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی به 

شرح جداول ذیل می باشد:

شاخص ها

خیلی زیاد

میانگین میانگین فازي مثلثيمیزان موافقت
فازي زدایي 

شده خیلی کممتوسطزیاد
کم

LMU

یکپارچــه 3 ســامانه  مطلــوب  پاســخگویی 
مالیاتــی

195600
0.630.881.000.83

2550000.610.860.950.81سرعت عمل سامانه یکپارچه مالیاتی4
2460000.710.961.000.89ارتقاء سیستم های ارتباطی درون بخشی5
2451000.700.951.000.88ارتقاء سیستم شناسایی مؤدیان6
20100000.690.940.990.88ارتقاء سیستم منابع انسانی سازمان7
18102000.670.921.000.86نقش ارتباط سازمان با مؤدیان8
ــع 9 ــان مناف ــا صاحب ــاط ســازمان ب نقــش ارتب

ســازمان
188400

0.630.880.980.83
12124000.620.870.970.82نقش ارتباط سازمان با رسانه10
10128000.550.800.950.77استفاده از سیستم های اطالعاتی بروز11
15141000.520.770.930.74استفاده از افراد خبره12
ــم 13 ــتیبان تصمی ــتم های پش ــتفاده از سیس اس

گیــری
219000

0.620.870.990.83

شاخص ها
عامل های استخراج شده

آموزش نگرش مؤدیان
مؤدیان

اعتمادسازی 
مؤدیان

قانون گرایی 
مؤدیان

فرهنگ سازی 
رسانه ای

نگرش مؤدیان به 
کارکرد مالیات

0,774آشنا بودن با اصول مالیات

0,7520,347آشنا بودن با قوانین مالیاتی

0,672آشنا بودن با رویه های اخذ مالیات

0,6350,460احساس افتخار از پرداختن مالیات

0,5980,506اهمیت دادن به پرداخت مالیات

0,5960,510عالقه به امور مالیاتی و پرداخت آن

آموزش های مستمر در مورد اهمیت 
0,857پرداخت مالیات
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** سطح معنی داری کمتر از یک درصد
منبع: یافته های پژوهش

توجه به آموزش همگانی قوانین 
0,843مالیاتی 

آموزش قوانین از طریق کارکنان امور 
0,715مالیاتی

راهکارهای مناسب جهت ترغیب 
0,5990,491مؤدیان

0,808اعتماد به قوانین مالیاتی

اعتماد به مسئوالن برای وضع قوانین 
0,771مالیاتی

0,663اعتماد به شیوه پرداخت مالیات

0,3730,609تمایل به پرداخت به موقع مالیات

صادق بودن مؤدیان در برابر اهمیت 
.0,663پرداخت مالیاتی

0,6270,368باور داشتن به قانون مالیات

عدالت محوری قانون در پرداخت 
0,3740,588مالیات

0,4160,550التزام قلبی و عملی به قانون

تأثیر وسایل ارتباط جمعی در ترغیب 
.787مؤدیان

آموزش مستمر قوانین مالیاتی از 
.771طریق وسایل ارتباط جمعی 

دادن اطالعات مالیاتی از طریق 
.745رسانه ارتباط جمعی

شناخت آگاهی مؤدیان از طریق 
.0,397542رسانه ارتباط جمعی

آگاهی اهمیت پرداخت مالیات از 
.0,394459طریق ابزارهای ارتباطی

0,3430,723پول زوری نبودن مالیات

0,678استفاده درست از پول مالیات

0,3550,3710,546عدم تبعیض در پرداخت های مالیاتی

KMO 0/880آزمون

)χ 2( 5936/46آزمون بارتلت***

واریانس تبیین شده 
کل (%)

13/0624/8836/6648/0159/166/28

3/393/073/062/952/881/87مقادیر ویژه
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** سطح معنی داری کمتر از یک درصد
منبع: یافته های پژوهش

جدول )4(- خالصه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و ماتریس عاملی پس از چرخش به شیوه واریماکس پرسشنامه تحول نظام 
مالیاتی

در جدول )3( بعد از 7 بار چرخش ماتریس عاملی مشخص  شد که 6 عامل بعنوان مؤلفه های فرهنگ مالیاتی 
شناسایی شده و به این صورت نامگذاری شدند: مؤلفه اول »نگرش مؤدیان«، مؤلفه دوم »آموزش مؤدیان«، مؤلفه 
سوم »اعتمادسازی مؤدیان«، مؤلفه چهارم »قانون گرایی مؤدیان«، مؤلفه پنجم »فرهنگ سازی رسانه ای«، مؤلفه ششم 

»نگرش مؤدیان به کارکرد مالیات«. 
در جدول )4( به تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه تحول نظام مالیاتی پرداخته شده است.

شاخص ها
عامل های استخراج شده

بهره گیری از سامانه 
یکپارچه مالیاتی

ارتقاء زیرساخت هاي 
فناوري و فرایندي

ارتباط با مؤدیان 
مالیاتی

توسعه سیستم 
اطالعات مالیاتی

0.810استفاده از سامانه یکپارچه مالیاتی

0.۷90یادگیری سامانه یکپارچه مالیاتی

پاسخگویی مطلوب سامانه یکپارچه 
0.۷۶۳مالیاتی

سرعت عمل سامانه یکپارچه 
0.۶۷۴مالیاتی

ارتقاء سیستم های ارتباطی درون 
0.8۴5بخشی

0.8۳1ارتقاء سیستم شناسایی مؤدیان

0.811ارتقاء سیستم منابع انسانی سازمان

0.۳۴10.8۴1نقش ارتباط سازمان با مؤدیان

نقش ارتباط سازمان با صاحبان 
08۶۲منافع سازمان

0.۶9۲نقش ارتباط سازمان با رسانه

استفاده از سیستم های اطالعاتی 
0.۳800.585بروز

0.8۳۶استفاده از افراد خبره

استفاده از سیستم های پشتیبان 
0.8۲8تصمیم گیری

KMO 0/787آزمون

)χ 2( 2299/65آزمون بارتلت***

واریانس تبیین شده 
کل (%)

21/1940/2655/7870/49

2/752/482/021/910مقادیر ویژه



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1273  
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جدول )5(- میانگین رتبه و درجه اهمیت هر یک مؤلفه ها

جدول )6(- ماتریس همبستگی بین فرهنگ مالیاتی و مؤلفه های آن با تحول نظام مالیاتی و مؤلفه های آن

در جدول )4( بعد از 5 بار چرخش ماتریس عاملی مشخص  شد که 4 عامل بعنوان مؤلفه های تحول نظام مالیاتی 
شناسایی شده و به این صورت نامگذاری شدند: مؤلفه اول »بهره گیری از سامانه یکپارچه مالیاتی«، مؤلفه دوم »ارتقاء 
زیرساخت هاي فناوري و فرایندي«، مؤلفه سوم »ارتباط سازمان با مؤدیان مالیاتی«، مؤلفه چهارم »توسعه سیستم 

اطالعات مالیاتی«.
جهت پاسخ به پرسش 3 پژوهش یعنی اهمیت هر یک از مؤلفه های فرهنگ مالیاتی و تحول نظام مالیاتی در 
ادارات امور مالیاتی شمال کشور چگونه است؟ با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه بندی مؤلفه های فرهنگ مالیاتی و 

تحول نظام مالیاتی پرداخته شد که نتایج آن در جدول )5( آورده شده است.

در جدول )5( با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون فریدمن برای هر دو متغیر کمتر از سطح 5 درصد می باشد، 
بنابراین بین میانگین ها تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به میانگین رتبه بدست آمده در بین مؤلفه های فرهنگ 
مالیاتی، فرهنگ سازی رسانه ای و نگرش مؤدیان به کارکرد مالیات و آموزش مؤدیان در اولویت اول تا سوم قرار دارند. 
این مؤلفه  به  باید  بنابراین  پایین تری برخوردار است،  از میانگین رتبه  اعتمادسازی مؤدیان  اینکه مؤلفه  به  با توجه 
توجه بیشتری نشان داد. در بین مؤلفه های تحول نظام مالیاتی، بهره گیری از سامانه یکپارچه مالیاتی، توسعه سیستم 
اطالعات مالیاتی، ارتباط سازمان با مؤدیان مالیاتی و ارتقاء زیرساخت هاي فناوري و فرایندي در اولویت اول تا چهارم 

قرار گرفتند.
در ادامه جهت بررسی الگوی ساختاری روابط بین متغیرها، به بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق در جدول 

)6( پرداخته شده است. 

میانگین مؤلفه های فرهنگ مالیاتی
رتبه

اولویتمیانگین رتبهمؤلفه های تحول نظام مالیاتیاولویت

3.961فرهنگ سازی رسانه ای
2.901بهره گیری از سامانه یکپارچه مالیاتی نگرش مؤدیان به کارکرد 

3.892مالیات

3.783آموزش مؤدیان
2.872توسعه سیستم اطالعات مالیاتی

3.594قانون گرایی مؤدیان

2.253ارتباط سازمان با مؤدیان مالیاتی3.255نگرش مؤدیان

1.994ارتقاء زیرساخت هاي فناوري و فرایندي2.546اعتمادسازی مؤدیان

سطح درجه آزادیآماره خی دوسطح معناداریدرجه آزادیآماره خی دو
معناداری

202.7450.0001191.9130.0001

تحول نظام متغیر
مالیاتی

بهره گیری از سامانه 
یکپارچه مالیاتی

ارتقاء زیرساخت هاي 
فناوري و فرایندي

ارتباط با مؤدیان 
مالیاتی

توسعه سیستم اطالعات 
مالیاتی

**0.420**0.413**0.406**0.479**0.579فرهنگ مالیاتی

**0.361**0.360**0.273**0.391**0.462نگرش مؤدیان

**0.356**0.373**0.391**0.477**0.538آموزش مؤدیان
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** در سطح کمتر از یک درصد همبستگی معنی داری وجود دارد.
منبع: یافته های پژوهش

شکل 1: مدل ساختاری برازش یافته )در حالت ضرایب استاندارد(

نتایج جدول )6( نشان می دهد که بین متغیرهای تحقیق در سطح کمتر از 5 درصد همبستگی معنی داری وجود 
دارد. بنابراین در ادامه، نتایج حاصل از تکنیک معادالت ساختاری جهت بررسی الگوی ساختاری روابط و برازش آن 

ارائه شده است.

تحول نظام متغیر
مالیاتی

بهره گیری از سامانه 
یکپارچه مالیاتی

ارتقاء زیرساخت هاي 
فناوري و فرایندي

ارتباط با مؤدیان 
مالیاتی

توسعه سیستم اطالعات 
مالیاتی

**0.194**0.324**0.298**0.196**0.352اعتمادسازی مؤدیان

**0.360**0.325**0.319**0.381**0.466قانون گرایی مؤدیان

**0.384**0.268**0.397**0.374**0.484فرهنگ سازی رسانه ای

نگرش مؤدیان به کارکرد 
**0.270**0.184**0.142**0.372**0.314مالیات
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)t شکل 2: مدل ساختاری برازش یافته )در حالت معناداری اعداد

جدول )7(- شاخص های برازش مدل ساختاری پژوهش

 ،)AVE( میانگین واریانس استخراجی ،)CR( در نهایت برای برازش مدل از شاخص های بارعاملی، پایایی ترکیبی
ضریب تعیین )R2( و شاخص نیکویی برازش )GOF( استفاده شده است که نتایج آن در جدول )7( ارائه می گردد.

شاخص های برازشمتغیر

CR=0.935. AVE= 0.561فرهنگ مالیاتی

CR=0.905. AVE= 0.616. R2= 0.714نگرش مؤدیان

**0.731آشنا بودن با اصول مالیات

**0.700آشنا بودن با قوانین مالیاتی

**0.756آشنا بودن با رویه های اخذ مالیات

**0.800احساس افتخار از پرداختن مالیات

**0.855اهمیت دادن به پرداخت مالیات

**0.853عالقه به امور مالیاتی و پرداخت آن

CR=0.907. AVE= 0.709. R2= 0.555آموزش مؤدیان

**0.790آموزش های مستمر در مورد اهمیت پرداخت مالیات

**0.845توجه به آموزش همگانی قوانین مالیاتی 

**0.880آموزش قوانین از طریق کارکنان امور مالیاتی
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**0.852راهکارهای مناسب جهت ترغیب مؤدیان

CR=0.871. AVE= 0.630. R2= 0.418اعتمادسازی مؤدیان

**0.729اعتماد به قوانین مالیاتی

**0.849اعتماد به مسئوالن برای وضع قوانین مالیاتی

**0.857اعتماد به شیوه پرداخت مالیات

**0.731تمایل به پرداخت به موقع مالیات

CR=0.853. AVE= 0.593. R2= 0.657قانون گرایی مؤدیان

**0.723صادق بودن مؤدیان در برابر اهمیت پرداخت مالیاتی

**0.829باور داشتن به قانون مالیات

**0.773عدالت محوری قانون در پرداخت مالیات

**0.751التزام قلبی و عملی به قانون

CR=0.861. AVE= 0.559. R2= 0.556فرهنگ سازی رسانه ای

**0.797تأثیر وسایل ارتباط جمعی در ترغیب مؤدیان

ــاط  ــایل ارتب ــق وس ــی از طری ــن مالیات ــتمر قوانی ــوزش مس آم
ــی  جمع

0.839**

**0.567دادن اطالعات مالیاتی از طریق رسانه ارتباط جمعی

ــانه  ــق رس ــات از طری ــال مالی ــان در قب ــی مؤدی ــناخت آگاه ش
ــی ــاط جمع ارتب

0.832**

**0.665آگاهی اهمیت پرداخت مالیات از طریق ابزارهای ارتباطی

CR=0.833. AVE= 0.625. R2= 0.547نگرش مؤدیان به کارکرد مالیات

**0.815پول زوری نبودن مالیات

**0.843استفاده درست از پول مالیات

**0.706عدم تبعیض در پرداخت های مالیاتی

CR=0.880. AVE= 0.750. R2= 0.355تحول نظام مالیاتی

CR=0.882. AVE= 0.652. R2= 0.664بهره گیری از سامانه یکپارچه مالیاتی

**0.812استفاده از سامانه یکپارچه مالیاتی

**0.834یادگیری سامانه یکپارچه مالیاتی

**0.811پاسخگویی مطلوب سامانه یکپارچه مالیاتی

**0.773سرعت عمل سامانه یکپارچه مالیاتی

CR=0.894. AVE= 0.738. R2= 0.346ارتقاء زیرساخت هاي فناوري و فرایندي

**0.856ارتقاء سیستم های ارتباطی درون بخشی

**0.893ارتقاء سیستم شناسایی مؤدیان

**0.827ارتقاء سیستم منابع انسانی سازمان

CR=0.788. AVE= 0.555. R2= 0.591ارتباط سازمان با مؤدیان مالیاتی
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** در سطح کمتر از یک درصد معنی داری است.
منبع: یافته های پژوهش

**معنی داری کمتر از یک درصد؛ *معنی داری کمتر از 5 درصد
منبع: یافته های پژوهش

جدول )8(- تحلیل مسیر آثار سازه هاي تحقیق به منظور آزمون مدل تحقیق

استخراجی  واریانس  میانگین   ،0,7 از   )CR( ترکیبی  پایایی  مدل،  شاخص های  تمامی  برای  اینکه  به  توجه  با 
)AVE( از 0,5 بیشتر و ضرایب استاندارد شده در سطح معناداری کمتر از یک درصد معنادار می باشند و همچنین 
مقدار شاخص نیکویی برازش )GOF( مقدار 0,5 بدست آمد. بنابراین می  توان گفت که مدل ساختاری از برازش 

مناسبی برخوردار است.

ضرایب استاندارد شده مسیر )شکل 1( و نتایج آزمون های معناداری ضرایب مسیر )شکل 2( نشان می دهد که 
فرهنگ مالیاتی بر تحول نظام مالیاتی اثر مستقیم و معناداری دارد )β = 0/595, t = 16/02, p > 0/001(. عالوه 
براین، نتایج این مدل یابی نشان داد که فرهنگ مالیاتی و مؤلفه های آن در مجموع 36 درصد از تغییرات تحول نظام 
مالیاتی را تبیین می کنند. با توجه به جدول )8( می توان گفت که نگرش مؤدیان )β = 0/183, t = 3/36(، آموزش 
 0/139, t = 2/58( قانون گرایی مؤدیان ،)β = 0/278, t = 3/97( اعتمادسازی مؤدیان ،)β = 0/308, t = 5/77( مؤدیان
 )β = 0/107, t = 2/302( و نگرش مؤدیان به کارکرد مالیات )β = 0/219, t = 3/493( فرهنگ سازی رسانه ای ،)β =

بر تحول نظام مالیاتی اثر مستقیم و معناداری دارند.
5- نتیجه گیری

هدف نظام مالیاتي افزایش درآمدهاي مالیاتي است به گونه اي که  این افزایش ها به سمت عدالت گرایي مالیاتي 
بروند. از این رو، تسهیل روندها و تسریع امور مربوط به اخذ مالیات و اصالح روش ها و فرآیندها و داشتن تعاریف دقیق 

**0.725نقش ارتباط سازمان با مؤدیان

**0.691نقش ارتباط سازمان با صاحبان منافع سازمان

**0.813نقش ارتباط سازمان با رسانه

CR=0.875. AVE= 0.701. R2= 0.609توسعه سیستم اطالعات مالیاتی

**0.812استفاده از سیستم های اطالعاتی بروز

**0.895استفاده از افراد خبره

**0.802استفاده از سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

ضریب بر متغیراثر متغیر
R2نتیجهtp مقدارمسیر

فرهنگ مالیاتی

تحول نظام مالیاتی

0.355پذیرش**0.59516.0180.0001

پذیرش**0.1833.3630.001نگرش مؤدیان

0.411

پذیرش**0.3085.7660.0001آموزش مؤدیان

پذیرش**0.2783.9720.0001اعتمادسازی مؤدیان

پذیرش**0.1392.5780.001قانون گرایی مؤدیان

پذیرش**0.2193.4930.001فرهنگ سازی رسانه ای

پذیرش**0.1072.3020.001نگرش مؤدیان به کارکرد مالیات
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از مؤدي و مأمور مالیاتي و طبقه بندي و شناسایي متغیرهاي تأثیرگذار مي تواند ما را براي رسیدن به  این هدف اساسي 
کمک کند. اصالح هم به یکباره امکان پذیر نیست، بلکه باید با عنایت به توانایي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
در چند دوره از برنامه هاي کوتاه مدت حاصل شود تا در  این دوره ها شکل نظام و ساختار اخذ مالیات دگرگون شود. 
سازمان امور مالیاتی متولي دریافت مالیات از مردم و انتقال آن به حساب دولت مي باشد و در این میان ذینفع محسوب 
نمي شود به بیان دیگر این وظیفه دولت است تا با اطالع رساني از چند و چون مالیات هاي دریافتي و نحوه مصرف آن 
به جامعه توضیح داده و در جهت تنویر اذهان گام موثري بردارد و در این مرحله است که مودیان مي فهمند که دولت 
مالیات دریافتي از آنها را در چه اموري هزینه کرده و لذا همگام با دولت حرکت خواهند کرد. یکي از معضالت قانون 
مالیات ها در ایران غیر شفاف بودن، ثقیل بودن و دیر هضم بودن قانون مالیات هاست سبک نگارش قانون در ایران که 
زبان خاص خود و استفاده از اصطالحات حقوقي خاص خود را داراست باعث شده است که مودیان مالیاتي به راحتي 
متن قانون مالیات ها را متوجه نشوند و لذا شفاف سازي و ساده نویسي قانون مالیات ها از اهم امور در افزایش فرهنگ 

مالیاتي محسوب مي شود. 
همانطور که بیان شد، این پژوهش به روش آمیخته با هدف ارائه الگوی فرهنگ مالیاتی با رویکرد تحول نظام 
مالیاتی پرداخته است. در این مدل شاخص های فرهنگ مالیاتی و تحول نظام مالیاتی در ادارات امور مالیاتی شمال 
کشور ازطریق مصاحبه های انجام شده شناسایی و توسط تحلیل عاملی اکتشافی تبیین شدند و پس از آن با استفاده 
از مدل یابی معادالت ساختاری به بررسی الگوی ساختاری پژوهش پرداخته شد. نتایج نشان داد که نگرش مؤدیان، 
آموزش مؤدیان، اعتمادسازی مؤدیان، قانون گرایی مؤدیان، فرهنگ سازی رسانه ای و نگرش مؤدیان به کارکرد مالیات 

به عنوان پیشایندهای فرهنگ مالیاتی بر تحول نظام مالیاتی تأثیرگذار هستند. 
پرداختن به موضوع فرهنگ مالیاتی از دیدگاه مدیران سازمان مالیاتی و اثر آن بر تحول نظام مالیاتی کمتر مورد 
توجه پژوهشگران قرار گرفته و بیشتر به جنبه های رفتاری مؤدیان پرداخته است. به عبارتی دیگر سازمان امور مالیاتی 
با توجه به سیاست های کالن و خرد در جهت بهبود سطح فرهنگ مالیاتی در شمال کشور باید در زمینه ایجاد، بهبود 
و تقویت نگرش، آموزش، اعتمادسازی، قانون گرایی مؤدیان، فرهنگ سازی رسانه ای و نگرش مؤدیان به کارکرد مالیات 
تالش کند و برنامه ریزی و استراتژی های دقیقی را تعیین و پیاده سازی کند. از طرفی دیگر این عوامل توانسته اند تنها 
41 درصد از تغییرات تحول نظام مالیاتی را تبیین کنند بنابراین تقریباً 60 درصد دیگر مربوط به سایر متغیرهایی 
می گردد  پیشنهاد  آینده  تحقیقات  برای  اینرو  از  گردد.  مالیاتی  نظام  تحول  تنزل  یا  و  بهبود  موجب  که  می باشد 
پژوهشگران به موضوعاتی از قبیل شناسایی عوامل مؤثر بر تحول نظام مالیاتی، آسیب شناسی فرهنگ مالیاتی، بررسی 

موانع مرتبط با تحول نظام مالیاتی، بررسی اثر تعدیلی سایر متغیرهای رفتاری مؤثر بر فرهنگ مالیات بپردازند. 
در ادامه نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاد می شود که سازمان امور مالیاتی اقدام به برگزاری جلسات ساالنه تقدیر 
از مودیان خوش حساب در هفته مالیات یا روز مالیات و یا روز اصناف و پخش آن توسط رسانه ملی و مطبوعات نماید. 
بدین صورت مردم در زمینه مالیات و آشنایی هر چه بیشتر و مشارکت بهتر ترغیب می شوند. همچنین جهت اطالع 
رسانی و تنویر افکار عمومی، نحوه هزینه و عملکرد مالیات را برای مودیان و مصرف کنندگان نهایی اعالم نماید. بدین 
صورت نگرش مؤدیان نسبت به کارکرد مالیات تغییر خواهد کرد. از آنجایی که سطح آگاهی افراد نسبت به مسائل 
مالیاتی توسط رسانه ها انجام می گیرد الزم است که سازمان با استفاده از ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی سطح آگاهی 
مؤدیان را نسبت به مالیات و پرداخت آن باال ببرد و برای آشنایی مؤدیان با قوانین مالیاتی می تواند دوره های آموزشی 

در خصوص مالیات و قوانین مالیاتی برای مؤدیان توسط متخصصین مالیاتی تدارك ببیند.
از جمله محدودیت ها و موانعی که بر سر راه پژوهش حاضر وجود داشت می توان به محدودیت های ذاتی پرسشنامه 
و استفاده از آن به عنوان ابزار سنجش و کمی نمودن نکات کیفی مرتبط با متغیرهای تحقیق اشاره نمود. همچنین، 
ممکن است دخالت مسائل شخصی و تمایل درونی افراد در پاسخ دهی به پرسشنامه ها، محدودیت های زمانی جهت 
انجام تحقیق و کوتاه بودن دوره نمونه گیری، مشغله زیاد اعضای جامعه آماری و به تبع آن نداشتن زمان الزم جهت 
پاسخ دهی به سؤاالت پرسشنامه ها و نگرانی برخی پاسخ دهندگان از بیان اطالعات و ابراز عقایدشان نسبت به سازمان 
یافته های پژوهش حاضر را دست خوش محدودیت کرده باشد که از کنترل محقق خارج بوده است و در تفسیر نتایج 

باید مدنظر قرار گیرد.
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 )TAM( توسعه مدل پذیرش فناوری
در زمینه پیاده سازی طرح جامع مالیاتی

زهرا زادسر2سّیدمرتضی موسوی نیا1

چکیده
سریع تر  چه  هر  حرکت  موجب  می پیوندد  وقوع  به  اطالعات  فن آوری  زمینه  در  که  چشمگیری  پیشرفت های 
این حرکت وسیع، فراگیر و گاه رقابی، پذیرش و  با  اما  این فن آوری گردیده است.  از  سازمان ها به سمت استفاده 
به خود  را  پژوهشگران  از  بسیاری  توجه  که  گردیده  بحثی  به  تبدیل  سازمان ها  در  اطالعاتی  موفقیت سیستم های 
معطوف داشته است. هدف ما در این پژوهش، توسعه مدل پذیرش فناوری دیویس از طریق بررسی اثرات خصوصیات 
طرح جامع مالیاتی بر باور کاربران نسبت به منافع طرح جامع مالیاتی می باشد. تحلیل داده ها بر مبنای هدف و روش 
پژوهش بر اساس پرسشنامه های گردآوری شده از 197 کاربر طرح جامع مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شرق تهران 
به عنوان نمونه آماری صورت گرفته است. به منظور برازش مدل و بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادالت 
ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی )PLS( استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است کیفیت 
سیستم، اطالعات و خدمات در پذیرش طرح جامع مالیاتی نقش مهمی را ایفا می کند و می تواند به بهبود عملکرد 
بر آن )سهولت  با پذیرش طرح جامع مالیاتی و عوامل مؤثر  ارتباط  این پژوهش در  یافته های  سازمان منجر شود. 
استفاده ادراك شده، سودمندی ادراك شده، باور به منافع طرح جامع مالیاتی، کیفیت سیستم، اطالعات و خدمات( 

توانایی این سیستم را برای سازگاری با شرایط جدید تسهیل می کند.

کلیدواژه: مدل پذیرش فناوری، طرح جامع مالیاتی، کیفیت سیستم، سودمندی و سهولت ادارك شده.

1( دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مالی، دانشگاه گیالن، حسابرس مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران، اداره امور مالیاتی میدان هروی، 
Sayedmorteza_mousavinia@yahoo.com

2( دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، دانشگاه آزاد اسالمی، حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران، اداره امور مالیاتی 
Zahra.568@gmail.com ،میدان هروی
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1-مقدمه
پویا و رقابتی کسب و کار کنونی سازمان ها، توسعه و استقرار سیستم های اطالعاتی مدرن  در محیط متحول، 
به صورت بسیار گسترده مورد توجه مدیران قرار گرفته و کاربرد این سیستم ها تأثیرات شگرفی را در تسهیل فرآیند 
مدیریت برجای گذاشته است، به گونه ای که با ابزارهای تولید، پردازش و توزیع اطالعات به مدیران سطوح مختلف این 
امکان را فراهم نموده که با اتکا به دانش بیشتر بتوانند بر جریان حرکت اطالعات در سازمان خود نظارت داشته باشند 
و مدیریت سنجیده و فنی تری بر آن اعمال نمایند. با مرور مطالعات انجام شده در ارتباط با سیستم های اطالعاتی 
بیشتر به اهمیت پذیرش فناوری و سیستم های اطالعاتی پی می بریم. رامتچ  )1989( در مطالعات خود به این نتیجه 
رسید که 70 درصد کاربران سیستم های اطالعاتی معتقدند که سرمایه گذاری روی این سیستم ها هیچ گونه برگشتی 
نداشته است. کرنی  )1987( به این نتیجه رسیده است که هزینه های صرف شده در این رابطه بسیار بیشتر از مقداری 
بوده که قباًل پیش بینی شده بود. معموالً بین 30 تا 40 درصد از کل پروژه های نرم-افزاری، پروژه های ناتمامی هستند 
که از برنامه زمانی و بودجه تعیین شده خود بسیار فراتر رفته اند و در انجام آنچه از ابتدا برای آنها تعیین شده، ناموفق 
بوده اند )الودن، الودن، 1392: 534(. ورود سیستم-های اطالعاتی به سازمان ها حقیقت انکارناپذیری در دنیای امروز 
می باشد و این مسأله در مورد سازمان امور مالیاتی کشور نیز صادق می باشد. ورود این سیستم به سازمان مباحث 
مختلفی هم چون استفاده از سیستم، پذیرش این سیستم توسط کارکنان، بودجه تخصیص یافته برای این سیستم، 
رضایت کاربر از سیستم، خدمات پس از اجرا، محتوای اطالعاتی سیستم و بسیاری مسائل از این دست را به همراه 
داشته است. سازمان امور مالیاتی، طرح جامع مالیاتی را با هدف افزایش کارایی و اثربخشی عملیات و با صرف هزینه ای 
زیاد به منصه ی ظهور رسانید. از طرفی دیگر، با توجه به نقش سیستم یکپارچه و واقع شدن آن در قلب توانایی سازمان 
برای برقراری ارتباط با محیط درون سازمان و خصوصاً در سازمانی هم چون سازمان امور مالیاتی که روزانه با حجم 
باالیی از اطالعات ارباب رجوع و محیط تجاری رو به رو هستند و در نظر گرفتن این که سیستم یکپارچه مالیاتی سبب 
بهبود و توسعه جریان اطالعاتی برای فرایند تصمیم گیری سازمان می شود، ارزیابی پذیرش طرح جامع مالیاتی، به 
منظور درك ارزش و کارایی سیستم، سنجش رضایت کاربران از سیستم و همچنین به منظور توجیه حجم هنگفت 
بر پذیرش  بنابراین شناسایی عوامل مؤثر  این سیستم الزم و حیاتی می باشد.  ایجاد  انجام شده در  سرمایه-گذاری 
فناوری در سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. طی دو دهه اخیر بخش قابل مالحظه ای از مطالعات سیستم های 
اطالعات مدیریت، به شناسایی عوامل مختلفی که بر رفتار پذیرش و کابرد یک فناوری در محیط های سازمانی اثر 
می گذارند، متمرکز شده اند، که این موضوع به شکل گیری مدل های نظری متعددی در این زمینه منجر شده است. از 
جمله این مدل ها می توان به مدل پذیرش فناوری دیویس  )1989( اشاره کرد. هدف ما در این پژوهش، توسعه مدل 
پذیرش فناوری دیویس از طریق بررسی اثرات خصوصیات طرح جامع مالیاتی بر باور کاربران نسبت به منافع طرح 

جامع مالیاتی می باشد. 
در ادامه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش و روش شناسی پژوهش ارائه 

شده و در نهایت تحلیل داده ها و یافته های پژوهش و نتیجه گیری ارائه می گردد.

2-مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سریع تر  چه  هر  حرکت  موجب  می پیوندد  وقوع  به  اطالعات  فن آوری  زمینه  در  که  چشمگیری  پیشرفت های 
سازمان ها به سمت استفاده از این فن آوری گردیده است. سیستم های اطالعاتی با سرعت فزاینده ای به سازمان ها پا 
می گذارند و سازمان ها را با تعداد انبوهی از کاربران مواجه می گردانند. اما با این حرکت وسیع، فراگیر و گاه رقابتی، 
پذیرش و موفقیت سیستم های اطالعاتی در سازمان ها تبدیل به بحثی گردیده که توجه بسیاری از دست اندرکاران را 
به خود معطوف داشته است )اخوین، 1391(. تحت این شرایط، تنها توسعه و استقرار این فناوری ها برای برخورداری 
از مزایای آنها کافی نیست؛ بلکه الزم است به شرایط پذیرش و استفاده از این سیستم ها نیز توجه گردد. پذیرش یا 
عدم پذیرش فناوری های اطالعاتی متغیری است که در گستره وسیعی از پژوهش های مرتبط با سیستم های اطالعاتی 
به آن توجه شده و در کانون توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است تا فهم بهتری از عوامل تأثیرگذار بر نحوه 
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تصمیم گیری کاربران جهت پذیرش یا عدم پذیرش فناوری اطالعات به دست آید )جهانگیر و همکاران، 1394(. به 
منظور سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات، نظریه ها و مدل های متعددی ارائه و آزمون شده است )مدل 
پذیرش فناوری دیویس، 1989، مدل پذیرش فناوری 2 توسط وینکاتش و دیویس، 2000، نظریه عمل استدالل شده  
توسط آجزن و فیشبین، 1975، نظریه رفتار برنامه ریزی شده  توسط آجزن، 1991، نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده  
توسط تیلر و تاد، 1995، مدل پذیرش فناوری تلفیق شده  توسط تیلر و تاد، 1995، و نظریه یگانه سازی پذیرش و 
کاربرد فناوری  توسط وینکاتش و یسوانت، 2003( که یکی از مهمترین آنها، مدل پذیرش فناوری اطالعات دیویس 
است )احمدی، 1389(. مدل پذیرش فناوری به صورت گسترده ای به منظور پذیرش فناوری در سازمان ها استفاده 
شده است از قبیل، برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری، نرم افزار به عنوان یک خدمت، انبار داده ها 
و غیره )ورما و همکاران ، 2018(. مدل پذیرش فناوری در آغاز توسط فرد دیویس )1989( پیشنهاد شد. این مدل 
از نظریه عمل استدالل شده آجزن و فیشبین  )1975( اقتباس شده است )ورما و همکاران، 2018، کیم و همکاران 
کابرد سیستم  می باشد.  اطالعات  فناوری  کاربرد  اطالعاتی، سطح  اجرای سیستم  موفقیت  کلیدی  معیار   .)2008 ،
دربرگیرنده پذیرش فناوری توسط کابران می باشد )آجلدیس و چاتزگلو ، 2009(. مدل پذیرش فناوری در مطالعات 
است  شده  استفاده  اطالعاتی  فناوری های  از  استفاده  به  کاربران  رفتاری  تمایل  بررسی  منظور  به  زیادی  پژوهشی 
)چانگ و ووگل ، 2013؛ لی و همکاران ، 2011(. این مدل به صورت خاص به منظور مدل سازی پذیرش سیستم های 

اطالعاتی با هدف توضیح قصد رفتاری به کاربرد سیستم ها طراحی شده است )هسو و لین ، 2008(.
این مدل موفقیت سیستم اطالعاتی، ادعا می کند که سهولت استفاده و سودمندی ادراك شده، تعیین کننده های 
اصلی استفاده از سیستم می باشند )ورکسلو و همکاران ، 2010(. در این مدل، دو دسته از عوامل منجر به پذیرش 
ادراك شده، سهولت  از: متغیرهای درونی شامل سودمندی  از سوی کاربران می شوند که عبارتند  اطالعات  فناوری 
کاربرد ادراك شده، نگرش نسبت به فناوری اطالعات، نیت رفتاری کاربرد فناوری اطالعات و کاربرد واقعی فناوری 
می باشد که از متغیرهای بیرونی تأثیر می پذیرند و متغیرهای بیرونی شامل عوامل شخصی )کارایی شخصی در زمینه 
سیستم،  وکیفیت  قابلیت ها،  )طراحی،  سیستمی  عوامل  پذیرش(،  مورد  در  قبلی  رفتارهای  و  بودن  نوآور  کامپوتر، 
اطالعات و خدمات( و عوامل سازمانی )پشتیبانی مدیریت ارشد و آموزش( می باشد که می توانند بر عقیده و رفتار تأثیر 
بگذارد. بنابراین دیویس )1989( اظهار داشت که متغیرهای خارجی یک مدل پذیرش فن آوری می توانند بر باورهای 
کاربران از سهولت استفاده و سودمندی ادراك شده تأثیر گذارند. به این ترتیب بیشتر پژوهش-های صورت گرفته، 
متغیرهای خارجی ای را برای مدل پذیرش فن آوری اطالعات شناسایی نموده اند. مدل پذیرش فناوری ادعا می کند 
که کاربرد یک سیستم اطالعاتی توسط تمایل رفتاری به استفاده از سیستم تعیین می شود که خود به وسیله نگرش 
افراد نسبت به استفاده از سیستم و سودمندی ادراك-شده آن بستگی دارد. مطالعات پژوهشی زیادی این نظریه را 
به منظور آزمون دو سازه اعتقادی )سهولت کاربرد ادراك شده و سودمندی ادراك شده( مدل پذیرش فناوری توسعه 
داده اند. اموکو و ساالم  )2004( استدالل می کنند که درك بهتر این سازه های اعتقادی به طراحی مؤثر فرایندهای 
سازمانی کمک می کند که در نهایت منجر به افزایش پذیرش و کاربرد سیستم های اطالعاتی جدید توسط کاربران 
می شود. این نگرش یکی پس از دیگری به تمایل رفتاری به استفاده از سیستم منجر می شود که مترادف کاربرد 
اثر مستقیم و غیرمستقیمی )از طریق متغیر  باور کاربران به سودمندی سیستم  واقعی سیستم می باشد. همچنین 
نگرش نسبت به سیستم( بر کابرد واقعی سیستم دارد. در نهایت هم می توان گفت که سهولت استفاده از سیستم بر 

سودمندی ادراك شده از سیستم اثر می گذارد )ورما و همکاران، 2018(.
ابعاد کیفیت در کاربرد واقعی خدمات موبایل  شارما و شارما )2018( پژوهشی با عنوان آزمون نقش اعتماد و 
بانک به انجام رسانیدند. نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که رضایت و تمایل به استفاده از سیستم دو عامل 
مهم اثرگذار بر کاربرد واقعی خدمات موبایل بانک می باشد. همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که رضایت کاربران 
نقش میانجی میان سه متغیر کیفیت خدمات و کیفیت اطالعات و اعتماد با تمایل به استفاده از سیستم دارد. نتایج 
به دست آمده نشان داد که سطح باالی اعتماد و کیفیت خدمات بهتر در خدمات موبایل بانک مشتریان قدیمی را 
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حفظ و مشتریان بالقوه را به استفاده از سیستم متمایل می سازد. ورما و همکاران )2018( در پژوهشی به کاربرد مدل 
پذیرش فناوری دیویس در پیاده سازی سیستم تحلیل حجم انبوه داده ها پرداختند. نتایج پژوهش آنها که با استفاده 
از داده های جمع آوری شده از 150 نمونه بود که با مدل سازی معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی مورد 
اثرات مستقیم و غیرمستقیم  انبوه داده ها  از آن است که خصوصیات سیستم تحلیل  تحلیل قرار گرفته بود حاکی 
معناداری بر باور و اعتقاد به منافع سیستم، سودمندی ادراك شده و نگرش نسبت به کاررد سیستم دارد. عالوه بر 
انبوه داده، سودمندی ادراك شده و  اثرات میانجی میان متغیرهای خصوصیات سیستم، منافع سیستم تحلیل  این، 
نگرش نسبت به کاربرد سیستم تحلیل انبوه داده وجود دارد. به زعم این پژوهشگران، توسعه مدل پذیرش فناوری 
یک درك مفهومی از تفاوت میان اعتقادات و نگرش نسبت به تمایل به کابرد سیستم های اطالعاتی به وجود می آورد. 
برنامه ریزی سفر  برای  از رسانه مشتری محور  استفاده  به  تمایل  به پیش بینی  پژوهشی  و همکاران )2013( در  آیه 
پرداختند. نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که سهولت استفاده ادراك شده اثر مثبت و معناداری بر سودمندی 
ادراك شده دارد. همچنین سودمندی و سهولت ادراك شده از طریق نگرش بر تمایل به استفاده از رسانه های جدید 
اثر می گذارد. روکا و همکاران )2006( در پژوهشی با عنوان درك تمایل مستمر کاربران به یادگیری الکترونیک در 
محیط کاری به این نتیجه رسیدند که سودمندی ادراك شده، سهولت استفاده ادراك شده و شادمانی ادراك شده از 
سیستم یادگیری الکترنیک اثر معناداری بر تمایل به استفاده مستمر از سیستم یادگیری الکترونیک دارد. کائو و لی 
)2009( در پژوهشی به بررسی پذیرش سیستم مدیریت دانش: اثر کیفیت اطالعات پرداختند. نتایج پژوهش آنها 
حاکی از آن است که کیفیت اطالعات بر سهولت استفاده ادراك شده اثر مستقیم و معنادار دارد. همچنین، متغیر 
تناسب وظیفه-فناوری رابطه کیفیت اطالعات و سودمندی ادراك شده را تعدیل می کند و اینکه سهولت ادراك شده اثر 
معناداری بر سودمندی ادراك شده دارد. لیائو و تسو )2009( در پژوهشی به بررسی فاکتورهای اثر گذار ادراك کاربران 
از شادمانی و کیفیت بر پذیرش فناوری در نرم افزار اسکایپ پرداختند. آنها در پژوهش خود از مدل پذیرش فناوری 
دیویس استفاده کردنده و به این نتیجه رسیدند که سهولت استفاده از سیستم بر سودمندی استفاده از سیستم اثر 
معناداری دارد. نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که سودمندی ادراك شده بر نگرش کاربران اثر معناداری ندارد و 
همچنین سهولت استفاده ادارك شده از طریق شادمانی ادراك شده بر نگرش کاربران اثر می گذارد. ونکاتش و دیویس 
)2000( اولین پژوهشگرانی بودند که کوشیدند با اضافه کردن سازه های جدید به مدل پذیرش فناوری، آن را توسعه 
دهند. این سازه های جدید شامل فرایندهای تأثیر اجتماعی )هنجارهای ذهنی، دواطلبی و تصور( و فرایندهای ابزاری 
شناختی )ارتباط شغلی، کیفیت خروجی، قابلیت اثبات نتایج و سهولت استفاده ادراك شده( بود. آنها در پژوهش خود 
به این نتیجه دست یافتند که فرایندهای اجتماعی و ابزاری شناختی تأثیر قابل توجهی در پذیرش فناوری دارند. 
دیویس )1993( برداشت کاربران از یک سرویس پست-الکترونیکی و ویرایشگرهای متن را مورد مطالعه قرار داد و 
نتایج نشان داده که ویژگی های یک سیستم تأثیر به سزایی در سهولت استفاده ادراك شده دارد. زمانی که کاربران با 
یک سیستم جدید و ناآشنا مواجه می شوند، برداشت خود را در مورد آن سیستم بر اساس مدل های ذهنی  خود در 
مورد آن سیستم استوار می سازندو مدل ذهنی کاربر در مورد یک سیستم به بازنمایی درونی وی از ویژگی های یک 
سیستم، ساختار وعملکرد آن اشاره دارد. میرتقی )1394( پژوهشی با عنوان ارزیابی موفقیت سیستم یکپارچه مالیاتی 
در سازمان امور مالیاتی کشور به انجام رسانید. نتایج پژوهش وی نشان داد که کیفیت اطالعات و خدمات سیستم 
یکپارچه مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر استفاده از سیستم یکپارچه مالیاتی دارد اما رابطه معناداری میان کیفیت 
و همکاران )1394( در  نگردید. جهانگیر  مالیاتی مشاهده  یکپارچه  از سیستم  استفاده  و  مالیاتی  یکپارچه  سیستم 
پژوهشی تالش نمودند از طریق سنجش تأثیر باورهای خودکارآمد و ناکارآمد به توسعه مدل پذیرش فناوری بپردازند. 
نتایج پژوهش آنها نشان داد که پذیرش سامانه پژوهان با باورهای خودکارآمد کاربران رابطه مثبت و معنی دارد و با 
باورهای ناکارآمد آنان رابطه منفی و معنی داری داشته است. رندی و همکاران )1393( در پژوهشی به بررسی عوامل 
مؤثر بر رفتار خرید مشتریان اینرنتی در ایران با توجه به مدل پذیرش فناوری دیویس پرداختند. نتایج پژوهش آنها 
نشان داد که تمایل مشتری نسبت به خرید اینترنتی بیشترین تأثیر بر رفتار خرید اینترنتی دارد. همچنین تجربه 
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قبلی خرید اینترنتی و رضایت مندی تأثیر به سزایی بر تمایل به خرید دارد. احمدی )1389( در پژوهشی به بررسی 
روابط درونی بین سازه-های مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکی از آن است که ضریب 
مسیر سهولت ادراك شده کابرد اینترنت بر سودمندی ادراك شده اینترنت، ضریب مسیر سودمندی ادراك شده بر نیت 
رفتاری کاربرد اینترنت، ضریب مسیر نگرش نسبت به کاربرد اینترنت بر نیت رفتاری کاربرد اینترنت و ضریب مسیر 

نیت رفتاری کاربرد اینترنت بر کاربرد واقعی اینترنت تأثیر معناداری دارد. 

3-توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش
کاربرد  یعنی سهولت  فناوری  پذیرش  مدل  اعتقادی  سازه  دو  بر  اثرگذار  متغیرهای  بررسی  پژوهش  این  هدف 
ادراك شده و سودمندی ادراك شده می باشد. مطالعه اثرات متغیرهای خارجی بر سازه های اصلی مدل پذیرش فناوری 
فقط به توسعه این نظریه کمک نمی کنند بلکه این مطالعات به طراحی خصوصیات سیستمی مناسب از قبیل، کیفیت 
سیستم، کیفیت اطالعات و کیفیت خدمات نیز کمک می کنند. بنابراین، این مطالعات ممکن است به بهبود پذیرش 
فناوری توسط کاربران منجر شود. این مطالعات به صورت خاص در مورد طرح جامع مالیاتی نیز صادق می باشد. مدل 
پیشنهادی پژوهش در شکل )1( نشان داده شده است. این مدل، سازه های اصلی مدل پذیرش فناوری و روابط بین 
آنها را نشان داده است. این پژوهش مبتنی بر این فرضیه ها است که باور کاربران به منافع طرح جامع مالیاتی تحت 
تأثیر کیفیت سیستم، کیفیت اطالعات و کیفیت خدمات می باشد که از طریق اثرگذاری بر سهولت کاربرد ادرکی و 
سودمندی ادرکی طرح جامع مالیاتی بر نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی و در نهایت بر تمایل رفتاری به کاربرد 

آن اثر می گذارد.
 ، و همکاران  )لین  توسط سیستم می باشد  ارائه شده  اطالعات  بیانگر کیفیت  کیفیت سیستم: کیفیت سیستم  
2011(. کیفیت سیستم همچنین معیارای است که یک سیستم به لحاظ فنی بی عیب و نقص می باشد )آجلدیس 
و  سیستمی  مهارت  سیستم،  دقت  انعطاف پذیری،  قبیل  از  شاخص هایی  با  معموالً  معیار  این   .)2009 چاتزگلو،  و 
یکپارچه سازی نشان داده می شود )دلون و مکلین ، 2003(. سیستمی که به خوبی طراحی و پیاده سازی شده باشد 
نیاز ضروری به منظور دستیابی به منافع سازمانی از قبیل افزایش درآمدها، کاهش هزینه ها و بهبود کارایی فرایندهای 
کاری می باشد. از طرف دیگر، سیستمی که طراحی آن متناسب با سازمان نباشد عملیات سازمان را مختل کرده 
ادراك کاربران  )لین و همکاران، 2011(. خصوصیات سیستمی مناسب،  افزایش می دهد.  را  و هزینه های سازمانی 
نسبت به منافع سیستم های اطالعاتی را شخصی به شخص دیگر گسترش می دهد. یکی از اهداف طراحی خصوصیات 

سیستمی مناسب اثرگذاری بر رفتار از طریق تغییر در نگرش کاربران می باشد )نوجوروپیتی و همکاران ، 2016(.
کیفیت اطالعات: کیفیت اطالعات  ادراك کاربران از کیفیت خروجی های تولیدشده توسط سیستم های اطالعاتی 
می باشد و در برگیرنده شاخص های از قبیل، صحت، اعتبار، کامل بودن و به موقع بودن می باشد )دلون و مکلین، 
1992(. اگر اطالعات ارائه شده توسط یک سیستم اطالعاتی نیازهای کابران را بر طرف نسازد، کاربران منافع فناوری 
جدید را درك نخواهند کرد و در نتیجه فناوری جدید مورد پذیرش قرار نمی گیرد. کیفیت اطالعات قلب سیستم های 
اطالعاتی جدید است و اطالعات نامربوط و غیر دقیق اثربخشی عملیات سازمان را کاهش می دهد و تصمیم گیری را 
مختل می کند )آچینگ ، 2015(. محتوای اطالعاتی مناسب )صحت، دقت، به موقع بودن و کامل بودن( بر ادراك 

کابران نسبت به منافع سیستم های اطالعاتی جدید اثر مثبت دارد )ورما و همکاران، 2018(.
کیفیت خدمات: در سال های اخیر پژوهشگران، کیفیت خدمات  را به عنوان عاملی در سنجش موفقیت سیستم های 
اطالعاتی مطرح نموده اند. کیفیت خدمات در حوزه سیستم های اطالعاتی به ارائه خدمات، با کیفیت باال به کاربران 
به در دسترس بودن مکانیزم های ارتباطی چندگانه برای قبول شکایات، پاسخگویی  اشاره دارد. این معیار، معموالً 
به شکایات، کمک به کاربران برای استفاده مؤثر از سیستم، پیشنهاد کاال یا خدمات مکمل و حل مسائل مشترك 
اشاره می کند )آن و همکاران ، 2004(. کیفیت خدمات، میزان حمایت کاربر توسط واحد سیستم اطالعاتی می باشد 
که اغلب توسط شاخص-هایی همچون ارائه خدمات همیشگی، سرعت در ارائه خدمات و ارائه خدمات به موقه مورد 

سنجش قرار می گیرد )آن و همکاران، 2004؛ پیتر و مکلین ، 2009(. 
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باور و اعتقاد به منافع سیستم: باورها در ارتباط با فناوری مبنایی جهت نگرش نسبت به ساختار فناوری فراهم 
می کند. درك باورها و اعتقادات فرایندهای ساختاری یک سیستم اطالعاتی منجر به افزایش درك چگونگی اثرگذاری 
خصوصیات سیستمی از قبیل کیفیت سیستم، کیفیت اطالعات و کیفیت خدمات بر شکل باورها می گردد )ورما و 
همکاران، 2018(. باورها و اعتقادات به منافع طرح جامع مالیاتی نشآت گرفته از این موضوع است که این طرح، یک 
سیستم اطالعاتی درون و برون سازمانی است که یک دید یکپارچه نسبت به داده ها و فرایندهای کاری ایجاد می کند. 
این سیستم کاربران زیادی را در سطوح مختلف سازمانی در بر می گیرد. موفقیت طرح جامع مالیاتی به اعتماد و تعهد 
اظهار نظر آزاد کاربران طرح جامع مالیاتی وابسته است. باورها به منافع سیستم های اطالعاتی تحت تأثیر خصوصیات 
سیستم از قبیل کیفیت سیستم، کیفیت اطالعات و کیفیت خدمات می باشد و بر سودمندی ادراکی و سهولت کاربرد 
ادراك شده تأثیر می گذارد. سودمندی ادراکی اعتقادات مرتبط با عملکرد و اینکه چگونه یک سیستم خاص عملکرد 
میان  باید  اطالعاتی  سیستم های  منافع  به  اعتقادات  و  باور  نتیجه،  در  می دهد.  نشان  را  می بخشد  بهبود  را  شغلی 
همکاران و مدیران ارشد به منظور واقعی سازی منافع سیستم جدید گسترش یابد )شین و چوی ، 2015(. همچنین، 
اثر  بر سهولت کاربرد سیستم های جدید  با پیچیدگی   به علت مسائل مرتبط  به منافع سیستم های اطالعاتی  باور 
می گذارد. مدیران باید محدودیت ها و تغییرات ایجادشده به وسیله سیستم های جدید را درك کنند و اقدامات اساسی 

را برای آموزش کاربران و رفع پیچیدگی های سیستم جدید انجام دهند )چن و همکاران ، 2015(. 
استفاده  دارد  باور  خاص  سامانه ای  کابر  که  درجه ای   ، ادراك شده   کاربرد  سهولت  ادراك شده:  کاربرد  سهولت 
یک  درونی  ادراك شده خصوصیات  کاربرد  سهولت   .)2008 همکاران،  و  )کیم  باشد  آسان  و  راحت  می تواند  آن  از 
و همکاران، 2015(.  )گنگور  بررسی می کند  را  و وضوح  انعطاف پذیری  استفاده،  راحتی  قبیل  از  اطالعاتی  سیستم 
قبل از تصمیم گیری نسبت به اقتباس یک سیستم جدید، درك پیچیدگی های مرتبط با سیستم جدید بسیار حائز 
اهمیت است. تمایل رفتاری افراد به استفاده از سیستم جدید افزایش می یابد اگر کاربران معتقد باشند که استفاده از 
سیستم راحت و آسان است. تمایل مدیران سازمان ها نسبت به استقرار سیستم های اطالعاتی جدید در محیط های 
کاری پیچیده و با توجه به سرعت باالی تغییرات فناوری در صورتی افزایش می یابد که آنها این سیستم های جدید 
را منعطف، آسان برای یادگیری، قابل کنترل و مناسب عملیات سازمان یابند )کائو و لی ، 2009(. مطالعات مختلفی 
به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سهولت کاربرد ادراك شده بر تمایل رفتاری به استفاده از سیستم انجام 
شده است. اما این چنین به نظر می رسد که متغیر سهولت ادراك شده به طور غیرمستقیم و از طریق دو متغیر نگرش 
نسبت به سیستم جدید و سودمندی ادراك شده بر تمایل رفتاری اثر می گذارد. اگر فناوری جدید برای یادگیری آسان 
باشد، کاربران سودمندی آن را درك می-کنند و نگرش بهتری نسبت به سیستم جدید خواهند داشت )دیویس و 
همکاران، 1989(. عالوه بر این سهولت کاربرد ادراك شده به دلیل اینکه سیستم های آسان نیاز کمتری به سعی و 

تالش برای انجام وظایف دارد، اثر مسقیمی بر سودمندی ادراك شده دارد )کائو و لی، 2009(. 
و  اهداف  شامل  اطالعاتی  سیستم  یک  بیرونی  خصوصیات  ادراك شده    سودمندی  ادراك شده:  سودمندی 
خروجی های وظیفه محور همچون، اثربخشی  و کارایی  وظیفه را بررسی می کند )ویکسم و تاد، 2005(. اگر کاربران 
سودمندی باالی طرح جامع مالیاتی را درك کنند تمایل بیشتری به کاربرد آن خواهند داشت. سودمندی ادراك شده، 
از سیستم جدید به بهبود عملکرد وی در محیط کار منجر  به عنوان درجه ای که یک کاربر معتقد است استفاده 
می شود تعریف می شود. سودمندی ادراك شده تعیین کننده اصلی تمایل کاربران به پذیرش فناوری های جدید است. 
اگر مدیران سازمان ها این موضوع را درك کنند که استفاده از سیستم های جدید به احتمال زیاد به بهبود عملکرد 
سازمان و افزایش بهره-وری منجر می شود، این موضع تأثیر قابل توجهی بر نگرش و تمایل آنها به کاربرد سیستم های 

جدید خواهد داشت )ورما و همکاران، 2018(.
ارزیابی هنجارهای  تأثیر  : تمایل کاربران به نشان دادن رفتاری خاص تحت  نگرش نسبت طرح جامع مالیاتی 
ذهنی و نگرش افراد بستگی دارد. نگرش نسبت به سیستم های اطالعاتی جدید، به ارزیابی کاربر از درجه مطلوبیت 
در به کارگیری فناوری گفته می شود. نگرش نسبت به سیستم جدید به طور مستقیم از سهولت کاربرد ادراك شده و 
سودمندی ادراك شده تأثیر می پذیرد )ورما و همکاران، 2018(. نگرش کاربران نسبت به استفاده از سیستم های جدید 
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یک متغیر میانجی کلیدی می باشد که اثرات متغیرهای بیرونی را بر تمایل کاربران به استفاده از سیستم جدید منتقل 
می کند. رابطه مثبت میان نگرش نسبت به سیستم و تمایل به کاربرد سیستم های جدید در مطالعات زیادی گزارش 

شده است )اموکو و ساالم، 2004(. 
تمایل رفتاری به کاربرد طرح جامع مالیاتی: متغیر وابسته اصلی در این پژوهش تمایل رفتاری  به کاربرد طرح 
و  )لین  دارد.  عالقه  فناوی جدید  از  استفاده  به  کاربر  یک  که  درجه ای  از  است  عبارت  که  می باشد  مالیاتی  جامع 
همکاران، 2011(. تمایل رفتاری، از نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی و سودمندی ادراك شده مشتق می شود و به 
رفتار واقعی منجر می گردد. بر این اساس، در این پژوهش با توجه به مدل پذیرش فناوری تمایل رفتاری به کاربرد 
طرح جامع مالیاتی توسط کاربران به طور پیوسته توسط نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی و سودمندی ادراك شده 

از طرح جامع مالیاتی تعیین می شود.
با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه های این پژوهش به شرح ذیل ارائه می گردد:

1( کیفیت سیستم اثر مثبت و معناداری بر باور به منافع طرح جامع مالیاتی دارد.

2( کیفیت خدمات اثر مثبت و معناداری بر باور به منافع طرح جامع مالیاتی دارد.
3( کیفیت اطالعات اثر مثبت و معناداری بر باور به منافع طرح جامع مالیاتی دارد.

4( باور به منافع طرح جامع مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر سودمندی ادراك شده دارد.
5( باور به منافع طرح جامع مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر سهولت استفاده ادراك شده دارد.

6( سهولت استفاده ادراك شده اثر مثبت و معناداری بر سودمندی ادراك شده دارد.
7( سودمندی ادراك شده اثر مثبت و معناداری بر نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی دارد.

8( سهولت استفاده ادراك شده اثر مثبت و معناداری بر نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی دارد.
9( سودمندی ادراك شده اثر مثبت و معناداری بر تمایل رفتاری به استفاده از طرح جامع مالیاتی دارد.

10( نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر تمایل رفتاری به استفاده از طرح جامع مالیاتی 
دارد.

شکل )1(: مدل مفهومی پژوهش
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4-روش شناسی
پژوهش حاضر به لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی می باشد؛ پژوهش از این نظر کاربردي است که این نوع پژوهش ها 
به سمت کاربرد عملي دانش و نتایج حاصله در جهت حل مشکل هدایت مي شود. همچنین این پژوهش از نظر ماهیت 
از نوع پژوهش-های توصیفی به حساب می آید چرا که پژوهشگر درصدد بررسی وضع موجود است و به  و روش، 
توصیف نظام مند وضع فعلی می پردازد و ارتباط بین متغیرها را بررسی می کند. در نهایت، پژوهش حاضر را می توان 
به لحاظ روش گردآوری داده ها می توان جزو پژوهش های توصیفی و آزمون فرضیه دانست چرا که به توصیف نتایج 
حاصل از جمع آوری داده ها و وضع فعلی متغیرها می پردازد و از آن جایی که با استفاده از آزمون های آماری مناسب 

سعی در تعیین معناداری فرضیه های پژوهشی دارد از نوع آزمون فرضیه ای می باشد.

4-1-جامعه و نمونه آماری
روش  می باشد.  تهران  مالیاتی شرق  امور  اداره کل  در  مالیاتی  کاربران طرح جامع  پژوهش،  این  آماری  جامعه 
نمونه گیری این پژوهش، نمونه گیری احتمالی و از نوع نمونه احتمالی ساده می باشد. در این پژوهش با توجه به محدود 
بودن جامعه از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد استفاده شد. در این فرمول z، اندازه 
متغیر در توزیع طبیعی )توزیع نرمال مربوط به منحنی گاوس( است که از جدول مربوط در سطح احتمال مورد نظر 
استخراج می شود. p و q معموالً 0,5 در نظر گرفته می شود. d، تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین 
پژوهشگر برای وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا 0,05 است و دقت نمونه گیری به آن بستگی 

دارد و N، حجم جامعه مورد مطالعه می باشد )حافظ نیا، 1387: 142-138(. 
 )2(

بنابراین با توجه به تعداد اعضای جامعه )394 نفر(، حجم نمونه 203 کاربر محاسبه شد. برای اطمینان از بازگشت 
حجم نمونه مورد نظر به دالیلی همچون عدم پاسخگویی و یا وجود اشکاالت در پرسشنامه های مرجوعی تعداد 200 

پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 197 پرسشنامه کامل بازگشت داده شد.

4-2-ابزار گردآوری داده ها
ابزار اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. در طراحی سؤاالت پرسشنامه دقت الزم به عمل 
آمده تا سؤاالت از سادگی و وضوح کافی برخوردار باشند. پرسشنامه پژوهش شامل 21 سؤال با طیف پنج گزینه ای 
این پژوهش، روایی  با اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهنده بوده است. در  ارتباط  لیکرت و همچنین 5 سؤال در 
محتوا و روایی سازه مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است. برای سنجش روایی محتوا با مطالعه منابع مربوط و با 
توجه به ابعاد و شاخص های مدل که از ادبیات پژوهش استخراج شده است، طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید و توسط 
متخصصین این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصالحات مورد نظر، پرسشنامه نهایی تدوین گردید. 
برای سنجش روایی سازه از روایی همگرا )میانگین واریانس استخراج شده ( و روایی واگرا )روش فورنل و الرکر ( 
استفاده شده است و در نهایت به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی  و ضرایب بارهای 

عاملی استفاده گردیده است.
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)k-S( نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف :)جدول )1

منبع: یافته های پژوهش

5-تحلیل داده ها و یافته ها
اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. در این پژوهش از کل 197 نفری که به پرسشنامه پژوهش پاسخ داده 
و اطالعات آنها در دسترس می باشد حدود 61,9 درصد مرد و تعداد 38,1 درصد زن بوده اند. از این بین 9 نفر سابقه 
استفاده کمتر از 6 ماه، 10 نفر سابقه استفاده 6 تا یک سال، 29 نفر سابقه یک تا 1,5 سال، 123 نفر سابقه 1,5 سال 
تا 2 سال و 26 نفر سابقه استفاده بیشتر از 2 سال طرح جامع مالیاتی را دارند. از نظر میزان تحصیالت تعداد 22 نفر 
زیر لیسانس، تعداد 116 نفر دارای مدرك تحصیلی لیسانس، تعداد 50 نفر دارای مدرك فوق لیسانس و تعداد 9 نفر 
دارای دکتری و باالتر هستند. از کل افراد نمونه 14,2 درصد بین زیر 30 سال، 45,2 درصد بین 30 تا 40 سال، 35 
درصد بین 40 تا 50 سال و 5,6 درصد بیشتر از 50 سال سن دارند و در مجموع 89,3 درصد متاهل و 10,7 درصد 

مجرد بوده اند. 
آزمون و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها. نرمال/ غیر نرمال بودن توزیع داده ها از جمله معیارهایی است که در این 
پژوهش جهت انتخاب نوع رویکرد مناسب در مدل سازی معادالت ساختاری و جهت تجزیه و تحلیل صحیح و معتبر، 
مورد بررسی قرار گرفت. اگر متغیرهای مشاهده شده پژوهش از توزیع نرمال برخوردار باشند از روش های نسل اول 
)مبتنی بر رویکرد حداکثر درست نمایی(، در غیر این صورت از روش های نسل دوم ) مبتنی بر رویکرد کمترین مربعات 
جزئی( استفاده می شود. در این آزمون، اگر سطح معنا داری کمتر از 5 درصد باشد داده ها از توزیع نرمال برخوردار 

نمی باشند. نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش در جدول )1( ارائه شده است.

منبع: یافته های پژوهش
اینکه سطح معناداری )Sig( در تمامی متغیرهای  با توجه به  همانطور که در جدول )1( قابل مشاهده است، 
پژوهش کمتر از 5 درصد است، در نتیجه فرض نرمال بودن متغیرها تأیید نمی گردد. در نهایت، با توجه به توزیع 
غیرنرمال متغیرهای پژوهش، جهت برازش مدل و بررسی فرضیه ها از رویکرد کمترین مربعات جزئی  استفاده گردیده 

است.
برای تحلیل مدل ها در روش مدل سازی معادالت ساختاری  با رویکرد حداقل مربعات جزئی، دو مرحله اصلی 
مرحله  هستند.  پژوهش«  فرضیه های  »آزمودن  سپس  و  مدل«  برازش  »بررسی  شامل  مراحل  این  که  دارد  وجود 
اول یعنی برازش مدل خود در سه بخش انجام می شود: 1(برازش مدل های اندازه گیری  )در مدل های اندازه گیری، 
پژوهشگر به دنبال تعریف سازه یا سازه هایی پنهان بر مبنای مجموعه ای از معرف ها )سؤاالت( است(، 2(برازش مدل 

مخفف متغیر در سازه
مدل

Kolmogor-  آماره
ov-Smirnov Z

Sig

BI1.8230.003تمایل رفتاری به کاربرد طرح جامع مالیاتی

ATT2.2040.000نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی

PEU2.5590.000سهولت کاربرد ادراکشده طرح جامع مالیاتی

PU1.5280.019سودمندی ادراکشده طرح جامع مالیاتی

BENB2.4590.000باور و اعتقاد به منافع طرح جامع مالیاتی

SQ1.8950.002کیفیت سیستم طرح جامع مالیاتی

SEQ1.9970.001کیفیت خدمات طرح جامع مالیاتی

IQ1.7520.004کیفیت اطالعات طرح جامع مالیاتی
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جدول )2(: نتایج برازش مدل اندازه گیری

ساختاری  )الگوی ساختاری جزئی از الگوی معادله ساختاری است که نشان می دهد متغیرهای پنهان )و گاهی اوقات 
آشکار( چگونه بر یکدیگر اثر می گذارند( و 3( برازش مدل کلی )مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و 

ساختاری می شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می شود(.

5-1-برازش مدل اندازه گیری
برای بررسی برازش مدل های اندازه گیری سه معیار مورد استفاده قرار می گیرد: پایایی شاخص، روایی همگرا  و 
روایی واگرا . پایایی شاخص خود از طریق سه معیار مورد سنجش واقع می گردد: 1( ضرایب بارهای عاملی )بارهای 
مقدار  این  اگر  که  محاسبه می شوند  آن سازه  با  مقدار همبستگی شاخص های یک سازه  محاسبه  از طریق  عاملی 
برابر یا بیشتر از مقدار 0/4 شود )هولند ، 1999(، موید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص های آن از 
واریانس خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازه گیری قابل قبول است(، 2( آلفای 
کرونباخ )مقدار آلفای کرونباخ باالتر از 0/7 )کرونباخ ، 1951(، نشانگر پایایی قابل قبول است( و 3( پایای ترکیبی 
)در صورتی که مقدار CR برای هر سازه باالی 0/7 )نونالی، 1978( شود، نشان از پایداری درونی مناسب برای مدل-

های اندازه گیری دارد(. میانگین واریانس استخراج شده )AVE( در روایی همگرا بیانگر میزان همبستگی یک سازه 
با شاخص های خود است که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش آن نیز بیشتر است )به زعم فورنل و الرکر  
)1981( مقدار AVE باالی 0/5 روایی همگرای قابل قبولی را نشان می دهند(. فورنل و الرکر )1981( بیان می کنند: 
روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان AVE برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه 

و سازه های دیگر )یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی بین سازه ها( در مدل باشد.

t آماره  بارهای 
عاملی

شاخصها AVE پایایی ترکیبی آلفای 
کرونباخ

منبع سازهها

58/36 0/921 ATT1 0/855 0/9۲1 0/8۳  Verma et al.,
 2018; Liao and

tsou, 2009

نگرش نسبت به 
75/53طرح جامع مالیاتی 0/928 ATT2

35/45 0/834 BENB1 0/۶81 0/8۶5 0/۷۶۷  Verma et al.,
 2018; Kuo and

Lee, 2009

باور و اعتقاد به 
منافع طرح جامع 

21/96مالیاتی 0/812 BENB2

32/03 0/830 BENB3

67/48 0/911 BI1 0/8۲۶ 0/90۴ 0/۷89  Verma et al.,
 2018; Ayeh et al.,

2013

تمایل رفتاری به 
کاربرد طرح جامع 

55/88مالیاتی 0/906 BI2

22/28 0/821 IQ1 0/۷0۲ 0/8۷۶ 0/۷88  Sharma and
 Sharma, 2018;
Petter and Mc-

lean, 2009

کیفیت اطالعات 
طرح جامع مالیاتی

29/86 0/854 IQ2

25/49 0/837 IQ3

105/41 0/917 PEU1 0/۷99 0/888 0/۷5۲  Ayeh et al.,
 2013; Kuo and

Lee, 2009

سهولت کاربرد 
ادراکشده طرح 

30/74جامع مالیاتی 0/870 PEU2

47/75 0/887 PU1 0/۷۴9 0/899 0/8۳۳  Ayeh et al.,
 2013; Kuo and

Lee, 2009

سودمندی 
ادراکشده طرح 

33/81جامع مالیاتی 0/854 PU2

27/67 0/855 PU3
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منبع: یافته های پژوهش

جدول )3(: ماتریس روایی واگرا به روش فورنل و الرکر

همانگونه که از جدول )3( برگرفته از روش فورنل و الرکر )1981( مشخص می باشد، مقدار جذر AVE متغیرهای 
مکنون )متغیرهای اصلی( در پژوهش حاضر که در خانه های موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته اند، از مقدار 
همبستگی میان آنها که در خانه های زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب داده شده اند بیشتر است. از این رو می توان 
اظهار داشت که در پژوهش حاضر، سازه ها )متغیرهای مکنون( در مدل تعامل بیشتری با شاخص های خود دارند تا با 

سازه های دیگر به بیان دیگر، روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.

5-2-برازش مدل ساختاری پژوهش
معیارهایی که برای ارزیابی برازش بخش ساختاری در این پژوهش به کار رفته اند عبارتند از: 1( معیار R2 )چین  
)1998( سه مقدار 0,19، 0,33 و 0,67 را به عنوان مالك برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی R2  معرفی می کند 
و باال بودن آن نشان از قوت رابطه ی بین سازه های دیگر با سازه درون زا است( و 2( معیار Q2  )این معیار قدرت 
پیش بینی مدل را مشخص می سازد. هنسلر و همکاران  )2009( در مورد شدت قدرت پیش بینی مدل در مورد 

سازه های درون زا سه مقدار 0,02، 0,15 و 0,35 را تعیین کرده اند(.

17/97 0/798 SEQ1 0/۶۴۳ 0/8۴۴ 0/۷۳۲  Sharma and
 Sharma, 2018;
Petter and Mc-

lean, 2009

کیفیت خدمات 
طرح جامع مالیاتی

24/16 0/822 SEQ2

23/67 0/785 SEQ3

34/49 0/864 SQ1 0/۶98 0/8۷۲ 0/۷8  Sharma and
 Sharma, 2018;
Petter and Mc-

lean, 2009

کیفیت سیستم 
طرح جامع مالیاتی

93/36 0/921 SQ2

9/17 0/705 SQ3

SQSEQPUPEUIQBIBENBATT

0/9۲۴ATT

0/8۲50/57BENB

0/9080/700/72BI

0/8۳۷0/410/400/34IQ

0/8۲0/410/690/860/56PEU

0/89۳0/640/510/600/630/50PU

0/80۲0/490/470/470/480/530/46SEQ

0/8350/480/590/630/370/560/670/51SQ
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جدول )4(: نتایج Q2 و R2 برای سازه های درون زای مدل

Q2  و سه مقدار مالك، قدرت پیش بینی قوی سازه های  برای  آمده  به دست  به جدول )4(، مقادیر  توجه  با 
درون زای مدل و برازش مناسب مدل ساختاری تأیید می شود و همچنین مقادیر به دست آمده R2  برای تمامی 

سازه های درون زای، با توجه به سه مقدار مالك، برازش نسبتا ًقوی مدل ساختاری را تأیید می کند.

5-3-برازش مدل کلی پژوهش
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری می شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک 
مدل کامل می شود. معیار GOF  مربوط به بخش کلی مدل های معادالت ساختاری است. بدین معنی که توسط این 
معیار، محقق می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش 
کلی را نیز کنترل نماید. معیار GOF توسط تننهاوس  و همکاران )2004( ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه 

می گردد )داوری و رضازاده، 1392(: 
 )2(

                          نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه می باشد که برای ارزیابی کیفیت مدل های اندازه 
گیری از این معیار استفاده می شود. این معیار نشان می دهد که چه مقدار از تغییرپذیری شاخص ها )سواالت( توسط 
سازه مرتبط با خود تبیین می شود و       نیز مقدار میانگین مقادیر R2 سازه های درون زای مدل می باشد که برای 
بررسی برازش بخش ساختاری مدل بکار گرفته می شود و نشان از میزان قوت سازه های درون زا با دیگر سازه ها دارد.

با توجه به سه مقدار 0,01، 0,25، و 0,36 که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی شده 
است )وتزلس ، 2009( و حصول مقدار 0,6309 برای GOF مدل پژوهش می توان بیان نمود که مدل کلی این 

پژوهش از برازش قوی برخوردار است و مورد تأیید قرار می گیرد.

5-4-آزمون فرضیه ها
پس از تأیید برازش مدل های اندازه گیری، مدل ساختاری و مدل کلی، مطابق با الگوریتم تحلیل داده ها در روش 
PLS، پژوهشگر اجازه می یابد که به بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش خود پرداخته و به یافته های پژوهش برسد. 
برای بررسی فرضیه ها دو معیار مورد استفاده قرار می گیرد: الف( بررسی ضرایب معناداری z مربوط به هر یک از 

فرضیه ها ب( بررسی ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه ها.

PU PEU BI BENB ATT سازه

0/323 0/50 0/496 0/334 0/252   Q2 

0/439 0/756 0/606 0/520 0/353 R2
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شکل )2(: الگوی پژوهش در حالت ضرایب تخمین استاندارد و ضرایب معناداری

جدول )5(: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

میان  از  می دهد،  نشان  را  پژوهش  فرضیه های  آزمون  نتایج  که   )5( جدول  همچنین  و   )2( شکل  به  توجه  با 
فرضیه های پژوهش 9 فرضیه دارای عدد معناداری بیشتر از 1/96 بوده اند که در نتیجه مورد تأیید واقع شده است و 
یک فرضیه )فرضیه سوم( دارای عدد معناداری کمتر از 1/96 می باشد در نتیجه فرضیه سوم در سطح اطمینان 95 
درصد رد شده است. ضریب تعیین متغیر درون زای تمایل رفتاری به استفاده از طرح جامع مالیاتی 0/606 می باشد. 
این معیار نشان می دهد که بیش از 60 درصد از تغییرات در تمایل رفتاری به استفاده از طرح جامع مالیاتی قابل 
استناد به متغیرهای سودمندی ادراك شده، سهولت کاربرد ادراك شده و نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی است و 
بقیه تغییرات ناشی از عواملی غیر از سه متغیر فوق است. با توجه معیار چین )1998( و مقدار به دست آمده برای 

متغیر اصلی پژوهش )تمایل رفتاری به استفاده از طرح جامع مالیاتی( برازش قوی مدل پژوهش تأیید می گردد.

ضیه ها میــزان تأثیرفر

تخمین  (
رد( ندا ستا ا

ری ا د نتیجهمعنا

0کیفیــت سیســتم ← باور به منافع طرح جامع مالیاتی /5277 یید31/ تأ

0کیفیت خدمات ← باور به منافع طرح جامع مالیاتی /2363 یید35/ تأ

0کیفیــت اطالعــات ← باور بــه منافع طرح جامــع مالیاتی /0951 رد667/

0بــاور بــه منافع طرح جامع مالیاتی ← ســودمندی ادراکشــده /3182 یید924/ تأ

0بــاور بــه منافع طــرح جامع مالیاتی ← ســهولت کاربرد ادراکشــده /87035 یید334/ تأ

0سهولت کاربرد ادراکشده ← سودمندی ادراکشده /3683 یید30/ تأ

0سودمندی ادراکشده ← نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی /2423 یید66/ تأ
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6-نتیجه گیری و پیشنهادها
مناسب بودن برازش مدل پژوهش )اندازه گیری، ساختاری و کلی( حاکی از آن است که چارچوب نظری ساختار 
عاملی )مدل( مفروض با داده های جمع آوری شده از نمونه هماهنگی و انطباق دارد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها و 
برازش مدل فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، مدل توسعه یافته پذیرش فناوری دیویس 
با  این پژوهش مدل پذیرش فناوری دیویس را  در محیط پیاده سازی طرح جامع مالیاتی مورد آزمون قرار گرفت. 
)کیفیت سیستم، کیفیت  متغیر خارجی  و سه  مالیاتی(  منافع طرح جامع  به  )باور  اعتقادی  اضافه کردن یک سازه 
اطالعات و کیفیت خدمات( توسعه می دهد. یافته های پژوهش، کاربرد مدل پذیرش فناوری به منظور درك عوامل 
اثرگذار بر پذیرش طرح جامع مالیاتی تأیید می کند. از میان فرضیه های پژوهش، فرضیه سوم )تأثیر کیفیت اطالعات 
بر باور به منافع طرح جامع مالیاتی( در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار نگرفت. البته با کمی اغماض این 
فرضیه در سطح اطمینان 90 درصد )آماره تی بیش از 1/65( مورد تأیید قرار گرفته است. هدف از اجرای سیستم های 
اطالعاتی بهبود مدیریت عملیات و عملکرد شغلی می باشد. طرح جامع مالیاتی نه تنها عملکرد و بهره وری سازمان 
را بهبود می بخشد بلکه یک بینش بالدرنگ برای تصمیم گیری به وجود می آورد. بر اساس مطالعات دلون و مکلین 
)1992( کیفیت سیستم، اطالعات و خدمات به منظور ایجاد یک سیستم اطالعاتی موفق ضروری هستند. کیفیت 
اطالعات نقش کلیدی در زمینه فراهم کردن و گردآوری اطالعات از منابع مختلف دارد. کیفیت سیستم، اطالعات و 
خدمات این اطمینان را در کاربران ایجاد می کند که طرح جامع مالیاتی به لحاظ فنی و وظیفه ای به صورت دقیق 
طراحی شده است که این سه عامل بر باور به منافع طرح جامع مالیاتی اثر مثبتی دارند. سطوح باالی کیفیت سیستم، 
اطالعات و خدمات ارائه شده توسط طرح جامع مالیاتی به خروجی های بهتر و افزایش ادراك این موضوع که طرح 
جامع مالیاتی می تواند برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد ارزش کند، منجر می شود. باور به منافع طرح جامع 
مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر سودمندی ادراك شده و سهولت کاربرد ادارك شده دارد. زمانی که کاربران و مدیران 
سازمان به منافع طرح جامع مالیاتی باور داشته باشند، این باور به سطوح باالی سودمندی ادراك شده و سهولت کاربرد 
ادارك شده منجر می گردد که نتایج پژوهش در این زمینه با پژوهش کائو و لی )2009( سازگار است. باور به منافع 
طرح جامع مالیاتی این امکان را برای کاربران به وجود می آورد تا روش های مختلف ارتباط میان خصوصیات سیستم 
و سودمندی ادراك شده را درك کنند و به این معنی است که باور به منافع طرح جامع مالیاتی با کارهای روزمره 
و تکراری کاهش نمی یابد. سهولت استفاده ادراك شده طرح جامع مالیاتی به صورت غیر مستقیم و از طریق نگرش 
بر تمایل رفتاری به استفاده از طرح جامع مالیاتی اثر می گذارد. به عبارت دیگر، اگر کاربران معتقد باشند که کار با 
طرح جامع مالیاتی سخت است به احتمال زیاد به دنبال راه-های جایگزین می گردند )استفاده از سیستم سنتی(. 
نتایج پژوهش در این زمینه با پژوهش ورما و همکاران، )2018( و کائو و لی )2009( مطابقت دارد. همچنین نتایج 
پژوهش حاکی از آن است که سهولت کاربرد ادراك شده اثر معناداری بر سودمندی ادارك شده دارد که با پژوهش ورما 
و همکاران، )2018(، آیه و همکاران  )2013(، لیائو و تسو  )2009( و برونر و کومار  )2005( مطابق دارد. سودمندی 
ادراك شده طرح جامع مالیاتی اثر مثبت و قابل توجهی بر نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی دارد که با پژوهش ورما 
و همکاران )2018( سازگار است. نتایج حاکی از آن است که اگر کاربران معتقد باشند استفاده از طرح جامع مالیاتی 
عملکرد آنها را بهبود می بخشد نگرش مثبت نسبت به طرح جامع مالیاتی افزایش می یابد که در نهایت تمایل رفتاری 
افزایش می دهد. کیفیت سیستم، اطالعات و خدمات در پذیرش سیستم های اطالعاتی جدید  را  از آن  به استفاده 
نقش مهمی را ایفا می کند و می تواند به بهبود عملکرد سازمان منجر شود. یافته های این پژوهش در ارتباط با پذیرش 

0سهولت کاربرد ادراکشده ← نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی /4095 یید58/ تأ

0سودمندی ادراکشده ← تمایل رفتاری به کاربرد طرح جامع مالیاتی /3175 یید12/ تأ

0نگرش نسبت به طرح جامع مالیاتی ← تمایل رفتاری به کاربرد طرح جامع مالیاتی /56911 یید22/ تأ
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طرح جامع مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن )سهولت استفاده ادراك شده، سودمندی ادراك شده، باور به منافع طرح جامع 
مالیاتی، کیفیت سیستم، اطالعات و خدمات( توانایی این سیستم را برای سازگاری با شرایط جدید تسهیل می-کند.

با توجه به نتایج پژوهش، به منظور افزایش کاربرد طرح جامع مالیاتی پیشنهادها و برنامه های ذیل در راستای 
بهبود کیفیت سیستم، اطالعات و خدمات طرح جامع مالیاتی ارائه می گردد:

ارائه خدمات  کاربران،  به شکایات  رسیدگی  زمان  کاهش  از طریق  مالیاتی  کیفیت خدمات طرح  ارتقای   *
همیشگی، ارائه خدمات در زمان مقرر.

ارتقای کیفیت سیستم طرح مالیاتی از طریق کاهش پیچیدگی سیستم، باال بردن امنیت سیستم، کاهش   *
خطاهای موجود در سیستم و انعطاف پذیری سیستم در تطابق با تغییرات قانون.

ارتقای کیفیت اطالعات طرح مالیاتی از طریق ارتقای جامعیت، دقت، صحت، به روز بودن، مطلوبیت ارائه   *
گزارشات سیستم و به موقع بودن اطالعات.
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بررسی نقش عدالت مالیاتی از دیدگاه نهج البالغه
  وتاثیر آن دراقتصاد مقاومتی

بهروز برزگر1
حسن قراباغی2

فرزانه سپه وند3
بهزاد برزگر4

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی نقش عدالت مالیاتی از دیدگاه امام علی ) ع( در اقتصاد مقاومتی - مالیات ها و معافیت 
های مالیاتی و عوامل تاثیرگذار بر آن و نقش فاکتورهای تعیین کننده در اقتصاد مقاوم پرداخته است. سعی شده است 
بین عدالت مالیاتی و گفته های امام علی )ع( ارتباط ایجاد گردد. ساختار و نحوه هزینه مالیات های اسالمی )خمس 
و زکات و..( با مالیات های وضع شده توسط دولت ها، متفاوت می باشد. مالیات های اسالمی به تنهایی و با ایجاد 
هزینه های جدید،کفاف هزینه دولت ها را نمی دهند. الزم است منابع جدید درآمدی برای خود ایجاد نمایند چونکه 
نقش دولت ها از حفاظت از مرزهادرگذشته، گسترش یافته، ونقش های اجتماعی،  منطقه ای و جهانی آنها گسترش 
یافته است. بعالوه تازمانی که فرار مالیاتی و عدم تمکین به قانون از نظر جامعه مذموم نگردد، زیرساخت ها و بنگاه 
های اقتصادی خصوصی گسترش نیابند و از فعالین کارآفرین حمایت نگردد، فعالیت های اقتصادی غیر قانونی و فرار 
مالیاتی کاهش نیابد نمیتوان انتظار عدالت مالیاتی وافزایش وصول مالیات راداشت، این سیاست در صورت اجرا می 

تواند پایه های مالیاتی را گسترش داده و به تبع آن شاهد افزایش وصول مالیات و مقاوم شدن اقتصاد باشیم.

کلمات کلیدی: ، مالیات ، عدالت مالیاتی ، اقتصاد مقاومتی ، نهج البالغه

1( دانشجوی دکتری مدیریت مالی ، گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران،ایران-حسابرس ارشد سازمان امور 
                                                                            gholipoor.behrooz48@yahoo.com   مالیاتی و مدرس دانشگاه لرستان

gh.shobar@yahoo.com 2( عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی ، دانشگاه مالیر ، مالیر ، ایران
sepahvand@yahoo.com  3( دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه علوم تربیتی،دانشگاه مالیر، مالیر، ایران

4( دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،گروه حقوق ،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تهران شمال،تهران، ایران
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1-مقدمه
در شرایط امروزی کشور و جامعه که در تحریم ظالمانه و برخی نامهربانی ها و سوء مدیریتی ها قرار دارند. ابزار 
ها ، ساختارها و سیاست های مالیاتی مناسب می تواند در جهت گیری کنترل تورم ، عدالت اقتصادی و ایجاد عدالت 
اجتماعی که مناسب ترین و بهترین بستر آرامش اجتماعی می باشد از طریق باز توزیع ثروت ، کاهش فاصله طبقاتی 
و تامین منابع مالی با ثبات اقدام نماید. همچنین با توجه به اهداف وسیع اقتصاد اسالمی در مقایسه با دیگر مکاتب 
، اسالم اقتصاد را هدف نمی داند بلکه آنرا ابزاری برای تکامل و تعالی انسان میداند که انسان را به اهداف واالتر می 
رساند به همین جهت برای استحکام و تعالی جامعه، به اقتصاد در جوامع اسالمی توجه ویژه ای می گردد. دولت جهت 
تامین مخارج خود نیازمند اقتصادی پویا و درآمدهای متنوعی است که  یکی از مهمترین این درآمدها مالیات می 
باشد. چونکه اقتصاد و نقش آن در رفاه و معیشت جامعه و بر نحوه زندگی مردم بسیار حائز اهمیت است. اهمیت این 
موضوع را دو چندان می کند. که یکی از مهمترین مباحث جامعه می باشد در این بین نقش دولت حائز اهمیت است، 
بازتوزیع ثروت از طریق مالیات بر ثروت ونرخ های تصاعدی مالیاتی، به ایجاد عدالت اقتصادی کمک می نماید. دولت 
می تواند با ایجاد محدودیت در واردات کاالهای لوکس و غیر ضروری از طریق افزایش تعرفه های مالیاتی و گمرکی ، 
کاهش وابستگی ها و اتکای به داخل ، افزایش مالیات بر مصرف ) انتقال از تولید بر مصرف(  ، کاهش مخارج دولت ، 
کمک به خصوصی سازی واقعی ، کمک وحمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی در حوزه های اقتصادی، تکیه بر 
علم و دانش و فن آوری و جلوگیری از فرار مالیاتی،که می تواند از مهمترین ابزارهای مالی دولت باشند ، جلوگیری 
از اقتصاد زیر زمینی ، ایجاد انگیزه و حمایت از صادرات به کمک اقتصاد جامعه بشتابد که عالوه بر حرکت در مسیر 

عدالت اجتماعی و اقتصادی،گامی در جهت مقاوم سازی اقتصاد بر داشته باشد.  

2- بیان مساله
نظام مالیاتی باید به گونه ای تنظیم شود که در جهت منافع و افزایش اقتدار و گشایش تولیدات داخلی و رشد 
اقتصادی و همسو با سیاست های تولید و اشتغال در داخل کشور باشد به گونه ای که با کمک نظام مالیاتی  وکاهش 
وابستگی به نفت که درآمد و منابع آن پایدار و همیشگی نیست )البته غیر از افزایش نرخ مالیاتی( بتوان در راستای 
کاهش بیکاری و ایجاد و افزایش اشتغال )و به تبع آن ایجاد رفاه(  و تولیدات جدیدی در داخل ، پایه های مالیاتی را 
گسترش ونرخ رشد مالیات را کنترل و درآمد های مالیاتی را افزایش داد . همچنین نظام مالیاتی می تواند نرخ های 
مالیاتی را به گونه ای تنظیم نماید که در شرایط فشار اقتصادی بر کشور بر اثر محدودیت ها، کمترین فشار بر تولید 
ات داخلی و رفاه مردم ) افزایش نرخ مالیات نقش های مخرب ، مثل دالالن خارج از شبکه رسمی، مصرف، سود 
بانکی و...( وارد آید. که با مطالعه روایات اسالمی  و تاکید عالمان دینی بر آموزه های دینی و عدالتی پایدار می باشد. 
در آموزه های اسالمی تاکید فراوان بر اقتدار و عظمت و نفوذ ناپذیری امت اسالمی گردیده که چنانچه اقتصاد یک 
جامعه آسیب پذیر باشد به اقتدار آن جامعه آسیب وارد می گردد که تاثیری بیشتر از اثر اقتصادی بر جامعه دارد و 
دامنه گسترده ا ی را در بر می گیرد. حال این سوال پیش می آید که چگونه چنین نظام مالیاتی کارآمدی، می تواند 
به رونق در رکود اقتصادی و تاب آوری و مقاومت اقتصادی وگشایش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی کمک نماید؟ 

که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 
اسالم اقتصاد را در جهت خدمت به بشر و اهداف آن دانسته و هر گونه نگرش  سرمایه داری را رد می کند و روابط 
اقتصادی جهت تامین نیازها و رفع مشکالت اقتصادی و زدودن فقر از جوامع انسانی اسالمی و همچنین خودکفایی 
و نفی از وابستگی تا حد ممکن را مورد تاکید قرار می هد. به گونه ای که امام خمینی )ره( در نکوهش وابستگی 
اقتصادی در صحیفه می فرمایند: اگر ما مسامحه بکنیم و وابسته به خارج باشیم ، این وابستگی اقتصادی به خارج 
قهراً وابستگی سیاسی می آورد ، قهراً وابستگی اجتماعی می آورد، و همان اسیرها خواهیم بود که بودیم و به همانها 
حکومت خواهند کرد که کردند. ما باید از این جهت اقتصادی فارغ بشویم . )امام خمینی، صحیفه امام ، 333/10  (

بنابراین هر گونه وابستگی اقتصادی که وابستگی های دیگری برای جامعه اسالمی به دنبال داشته باشد مورد 
نکوهش است که اقدام به اقتصاد مقاوم می تواند از این وابستگی ها بکاهد. شاید یکی از مهمترین پایه های یک 
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اقتصاد مقاوم فعالیت های اقتصادی عمومی باشد. به تبع این فعالیت ها اصوال فعاالن اقتصادی مالیات بیشتری در 
جهت تامین مالی دولت ها پرداخت می نمایند. ودولت ها هم باید این نکته را در سرلوحه خود قرار دهند که هزینه 
های خود را تاحد ممکن کاهش دهند ، که ریخت و پاش های دولتی یک نوع حرکت علیه اقتصاد مقاومتی و علیه 
فرهنگ پرداخت مالیات می باشد. همچنین رعایت این اصل مهم در وصول مالیات ضروری است که هر چه مالیات 
فراگیر و به عدالت نزدیک تر باشد و مصارف آن مشخص باشد وصول آن نیز سهل تر خواهد بودکه رضایت مودیان 

را فراهم می آورد. 
امام علی ) ع( در خصوص آستانه تحمل اقتصادی و تاثیر مالیات ورضایت مالیات دهندگان به استاندار مصر چنین 

می فرمایند: 
»  مالیات و بیت المال را به گونه ای وارسی کن که صالح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات 
دهندگان، عامل اصالح امور دیگر اقشار جامعه می باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصالح نشود کار دیگران نیز سامان 
نخواهد گرفت، زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تالش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع 
آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمیگردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست 
آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندك مّدتی دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، 
از سنگینی مالیات، یا آفت زدگی، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمی باران، یا خراب شدن زمین در سیالب ها، 
یا خشکسالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد، و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را 
نگران نسازد، زیرا آن، اندوخته ای است که در آبادانی شهرهای تو، و آراستن والیت های تو نقش دارد، و رعّیت تو را 
می ستایند ، و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهی شد، و به افزایش قّوت آنان تکّیه خواهی کرد، بدان 
چه در نزدشان اندوختی و به آنان بخشیدی، و با گسترش عدالت در بین مردم، و مهربانی با رعّیت، به آنان اطمینان 
خواهی داشت، آنگاه اگر در آینده کاری پیش آید و به عهده شان بگذاری، با شادمانی خواهند پذیرفت، زیرا عمران و 

آبادی، قدرت تحّمل مردم را زیاد می کند«.) نهج البالغة / ترجمه دشتی ،  )581: 1379 

3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 
امروزه با توجه به شرایط غیر عادی اقتصادی کشورمان در منطقه و جهان به علت تحریم های ظالمانه ، دولت ها 
برای ایجاد عدالت اقتصادی و مقاومت اقتصادیو تامین هزینه ها، وظایف گوناگونی به عهده می گیرند که بازارهای 
اقتصادی و قیمت ها را تعیین و کنترل می کنند و نقش مهمی در توزیع ثروت و درآمدها  دارند. وبر اکثر بازارها نظارت 
تأمین عدالت  و  امکانات محدود  و  نامحدود  نیازهای  اقتصادِی  تعادل  اما مهمترین نقش دولت در  دارند.  و دخالت 
اجتماعی ، وصول مالیات است. شرایط ویژه ی محدودیت های اقتصادی به وجود آمده ی امروزی کشور در جهان 
ومنطقه و بازی های سیاسی و اقتصادی و تنگناهایی که دولت و آحاد جامعه با آن مواجه اند ، هرچه بیشتر بحث 
مقاومت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی را برجسته تر می کند . مقاوم بودن اقتصاد هر دولتی به اقتدار آن دولت در صحنه 
بین الملی کمک شایانی می نماید. بسیار واضح است که هدف از جنگ های اقتصادِی عوامل سلطه،ایجاد نارضایتی و 
کاهش امنیت داخلی و اعتباربین المللی و جلوگیری از توسعه همه جانبه کشور می باشد که عوامل یاد شده همگی 
بر پایه تضعیف اقتصاد بنیان گردیده اند. تاثیر گذاری این  عوامل دولتمردان را بر آن می دارد که هر چه بیشتر به 
دنبال برون رفت از وضعیت نامناسب اقتصادی باشند. مسلما یکی از تکیه گاه های اقتصادی در چنین موقعیتی که 
باعث کاهش وابستگی می گردد می تواند مالیات باشد. مالیات دولت را قادر می سازد که بر جریان ها و مسائل اقتصادی 
کشورو افزایش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته و از تقاضاهای کاذب، فساد و رکود اقتصادی جلوگیری کند.

4- پیشینه پژوهش
)علیزاده ، 1395 : 145( در تحقیقی تحت عنوان نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی دریافت که سازگاری 
نظام مالیاتی، شاخص ترکیبی موزونی از شاخص های منفردی همچون نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی، 
درجه شفافیت و پاسخگویی، میزان انعطاف پذیری زمانی و مکانی و مدت وقفه های وصول مالیات می باشد. همچنین 
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دریافت که نظام مالیاتي سازگار با هموار کردن سیکل تجاری، می تواند موجب تثبیت و رشد حقیقی اقتصاد و افزایش 
آستانه مقاومت اقتصاد کالن کشور شود. شفافیت در تمام بخش های اقتصادی از جمله نظام مالیاتی و گسترش پایه 
های مالیاتی می تواند هم درآمد مالیاتی را افزایش دهد و هم از فشار بیشتر بر پایه های مالیاتی موجود بکاهد که 
به نوبه خود موجب تقویت تولید و در نتیجه افزایش آستانه مقاومت اقتصادی کشور می شود و اینکه فرار مالیاتی و 

اقتصاد زیر زمینی نشان دهنده ناسازگاری نظام مالیات با اقتصاد مقاومتی در ایران است.
  ) راثی و محسنی زنوزی ، 1395 : 132 ( در پژوهشی تحت عنوان بررسی مولفه های اقتصاد مقاومتی در نظام 
درآمدی دولت تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران  به این نتیجه رسیدند که،  باید فعالیت هایی در جهت کوچک کردن 
دولت انجام گیرد. برای کوچک سازی اندازه دولت و کاهش تصدی گری های دولت ، بر طبق تفسیر اصل 44 قانون 
اساسی ، سیاست خصوص سازی و یا مردمی سازی شرکت های دولتی به صورت جدی پیگیری شود. همچنین اقتصاد 
ایران تا حدودی به دالرهای نفتی بستگی دارد الزم است سیاست های گذشته در ارتباط با مدیریت این درآمدها مورد 
بازنگری قرار بگیرد. ازجمله : تبدیل نفت خام به فرآورده و توسعه زنجیره ارزش افزوده ، و درآمدهای حاصل از فروش 
نفت صرف تامین منابع الزم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد شود همچنین برنامه ریزی در جهت نبل 

به جایگاه مطلوب نظام مالیاتی انجام گیرد.
)مروتی و دارابی ، 1392 : 124( در تحقیقی تحت عنوان  بررسی فرآیند عدالت مالیاتی در نهج البالغه دریافتند 
هرچند مالیات، امري عمومي است که تمامي نظام هاي حکومتي با مؤلفه هاي معرفت شناسي متفاوت از آن بهره 
مي گیرند، عدالت مالیاتي یکي از موضوعات پیچیده و دشوار مالي است که اختالف نظرهاي اساسي دربارة آن وجود 
دارد .حکومت کوتاه و کارآمد امام علي( ع(،  به عنوان الگوي عدالت از زوایاي گوناگون، پیام هایي براي این امر مهم 
و اثرگذار دارد؛ پیام هایي که اجرا و به کارگیري آنها باعث مي شود جامعه از سقوط در بي عدالتي و ظلم رهایي یابد.

5-مالیات وعدالت مالیاتی
   مالیات سهمي است که به موجب اصل تعاون ملي و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه ی کشور موظف است که 
از ثروت و درآمد خود به منظور تأمین هزینه هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي یا سیاسي یا اجتماعي کشور به قدر 

قدرت و توانایي خود به دولت بپردازد. ) دهخدا ، 1377: 13/ 2001 (
اقتدار هر دولت و حکومتی بر بال های ثروت و قدرت سوار شده است. شایستگی دولت ها در این است که منافع 
و مصالح امت خود را تامین نمایند . ناتوانی در تامین نیازها ی جامعه در بعد اجتماعی یا سیاسی و رفع تبیضات ناروا 
و اقتصادی و... می تواند از اقتدار دولت ها بکاهد و آن را ناکارآمد جلوه دهد. برای تامین نیازها و تسهیل دسترسی 
عموم جامعه و فراهم آوردن امکانات و وظایف گسترده دولت، منابع مالی و دسترسی به ثروت و درآمد نیاز است. یکی 
از منابع و مسیرهای دسترسی به منابع مالی، مالیات است .مالیات به نوعی میزان مشارکت جامعه در اداره حکومت 
و کشور می باشد. به تعبیری هر چه میزان مشارکت افراد در پرداخت مالیات بیشتر باشد نشان دهنده مقبولیت آن 
حکومت بوده و به هر میزان فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت آن باشد نوعی دهن کجی و عدم تبعیت ازآن حکومت 
می باشد که برخورد قهریه ای با فراریان مالیاتی در راستای عدالت مالیاتی وکاهش نظام های طبقاتی و طبقات اشرافی 
را ایجاب می نمایند. به گونه ای که پرداخت مالیات وظیفه عموم افراد تلقی گردد که باعث گسترش سیستم مالیاتی 

و عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت و اقتدار اقتصادی می گردد.  
 یکی از شاخص های مردم ساالری پرداخت مالیات است . مالیات از اساسی ترین پایه های تثبیت حکومت و قوام 
دولت به شمار می آید. عدم پرداخت مالیات، موجب ناتوانی دولت و شکست طرح ها و برنامه ها خواهد شد، و پیامد 

ناگوار آن دامنگیر شهروندان و عموم ملت خواهد شد) فرمیهنی فراهانی ، 1390، 263(
دولت اسالمی همانند سایر دولت ها در اداره کشور نیازمند درآمد با ثبات و مستمّری است. اگر چه دولت اسالمی 
منابع مالی فراوانی چون انفال دارد و در برخی هزینه ها مجاز است از محّل خمس و زکات، تأمین مالی کند، اگر این 
اقالم برای پوشش دادن هزینه ها کافی نباشد می توان با وضع مالیات به مقصود رسید. شهید مهطری در این باره می 
گوید: وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی است. او در هر زمانی می تواند برای هر چیزی، اتومبیل، غیر اتومبیل، هر 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1303  

چه باشد بر طبق مصلحتی که ایجاب می کند، مالیات وضع کند و این ربطی به زکات ندارد؛ بنابراین، این دو را نباید 
با همدیگر مقایسه کرد که زکات، مالیات اسالم است و در غیر این موارد هم زکاتی نیست. ) مطهری ، 1368 : 64 (  
وی در جایی دیگر حّتی فراتر از نیازهای متعارف دولت ها، گرفتن مالیات تصاعدی برای تعدیل ثروت و کم کردن 

فاصله طبقاتی را مجاز می شمارد:
وضع مالیات، یعنی به خاطر مصالح عمومی، قسمتی از اموال خصوصی را جزو اموال عمومی قرار دادن. اگر واقعا 
نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و حّتی اگر ضرورت تعدیل ثروت اجتماعی ایجاب 
می کند که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد، مثاًل فقط صدی پنج آن به دست مالک اصلی برسد و 

صدی نودوپنج گرفته شود، باید چنین کرد. ) همان: 86 (
مبنای مشروعّیت چنین مالیاتی، حّق والیتی است که از طرف خداوند برای ولّی امر بر جامعه قرار داده شده 
اندازه ای که  با رعایت مصلحت مسلمانان به هر  است. ولّی امری که مسؤولّیت اداره امور جامعه را دارد می تواند 
صالح بداند، مالیات حکومتی وضع کند و دایره چنین مالیات هایی گسترده تر از فلسفه تشریع خمس و زکات است.

) مومن، 1370: 272 ( 
 حضرت امام خمینی رحمه اهلل نیز در کتاب البیع از حّق دولت در گرفتن مالیات هایی افزون بر خمس و زکات 

دفاع می کند). امام خمینی: 467/2.(
برخی از عالمان اهل سّنت نیز مالیات را مصداق »عفو« که در قرآن وارد شده، می دانند. 

  هر چند عفو در شرایط عادی به صورت اختیاری جمع آوری و هزینه می شود، اّما در شرایط استثنایی )مصلحت(، 
دولت اسالمی حق دارد آن را به عنوان فریضه ای واجب و الزامی درآورد؛ چرا که قاعده اسالمی می گوید: در صورتی 
که مصلحت جامعه ایجاب کند، ولّی امر می تواند مباح را واجب یا حرام کند و به گمان ما، هیچ کس این واقعّیت را 
انکار نمی کند که توسعه اقتصادی، مصلحتی است که اسالم به ولّی امر اجازه می دهد برای تحّقق آن، جمع آوری 
اموال افزون بر نیاز مسلمانان )عفو( را واجب کند؛ یعنی کسانی را که می توانند افزون بر زکات، اموال مازاد بر نیاز 
خود را صدقه دهند، وادار به این کار نماید؛ البّته در صورتی که مصلحت اّمت اقتضا کند.) البهی الخولی ،1971 : 139( 
حضرت علی علیه السالم نیز در دوران حکومت خویش، فراتر از زکات متعارف، بر هر اسب از اسب هایی که آزاد 

می چرند، در هر سال دو دینار و بر اسب های تندرو در هر سال یک دینار مالیات قرار داد. )حّر عاملی: 51/6 ( 
پس نیازهای مالی دولت ها را مجاب به وضع مالیات هایی جدید می کند که بتوانند به توسعه رفاه مطلوب  و 
کمک به معنویات و ایجاد عدالت ) چنانچه بی عدالتی باعث نا امیدی و عدم تالش اقتصادی و کاهش تولید ثروت در 
جامعه و... در بین مردم می گردد که جامعه ای فقیر، مطلوب هیچ دولتی نمی باشد(و زندگی در شان ملت اسالمی 
و کاهش فقر و محرومیت و کاهش فاصله طبقاتی بپردازد و چرخ های اقتصادی و اموراجتماعی و روزمره آن دولت و 

جامعه را به پیش ببرند. 
با تمام این احوال، باید توّجه داشت که فقط نظام مالیاتی درست و عادالنه با روح اسالم سازگار، و مورد تأیید است. 
تمام ُخلفای عدالت پیشه چون علی بن ابی طالب علیه السالم تأکید کرده اند که مالیات را باید با عدالت و مهربانی 
جمع کرد و مقدار آن نباید بیش از توان تحّمل مردم باشد و آن ها را از ضرورت های اساسی زندگی محروم کند  . 

شاپرا ،مطالعاتی در اقتصاد.: اسالمی، ص 219 . 
دولت  علوی، برای  ادارة  جامعه  و ادای  وظایفی  که  بیان  شد، دارای  اموال  و درآمدهایی  است. برخی  از این  اموال  به  
طور مستقل  متعلق  به  دولت  است  )انفال( و برخی  دیگر متعلق  به  عموم  مسلمانان، که  در عین  حال  در اختیار دولت  
اسالمی  قرار دارد. در واقع  دولت  اسالمی  از آن  جا که  حافظ  منافع  و مصالح  عامة  جامعه  است، سرپرستی  این  اموال  

رابر عهده  دارد. امام علی)ع( دربارة  انواع  مختلف  مال ها، می فرماید:
به  سهم  هر یک  میان   را  بود: مال های  مسلمانان  که  آن   و مال ها چهار قسم   نازل  گردید  پیغمبر)ص(  بر  قرآن  
میراث بران  قسمت  نمود؛ غنیمت  جنگی  که  آن  را بر مستحقانش  توزیع  فرمود؛ خمس  که  آن  را در جایی  که  باید نهاد، 

و صدقات  که  خدا آن  را در مصرف های  معین  قرار داد. )نهج البالغه، حکمت  270  )
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5-1 -عدالت مالیاتی
امام علی )ع( عدالت را چنین بیان می نمایند : عدالت هر چیزي را در جاي خود قرار مي دهد و سخاوت آن را از 
جهتي که دارد، بیرون مي آورد. عدالت، رهبري همگاني است و سخاوت عارضه اي است محدود؛ پس عدالت شریف 

ترین و بهترین این دو صفت است. ) نهج البالغه ، حکمت 437(
از فرمایشات گهر بار امام علی )ع( می توان دریافت که عدالت ، بسیار وسیع و گسترده می باشد و اجرای آن نیز 
مشگل تر از سخاوت است و آثار آن نیز به تبع گستردگی زیاد می باشد. چنانچه در جامعه ی اقتصادی و مالیاتی ، با 
عدالت با مالیات دهنده گان برخورد شود به این معنا که همه ی آحاد جامعه در ترازوی قانون برابر باشند و معافیت 
مالیاتی برای همه و یا هیچ کس باشد و یا هر کس به مقدار درآمدی که به دست می آورد به تناسب، مالیات پرداخت 
نماید، و رانت ها، بیراهه ها و سیاه چاله های اقتصادی و مالیاتی پُر گردند یا تاثیری بر اجرای عدالت مالیاتی نداشته 
باشند) که مشکل به نظر می رسد(، وصول مالیات می توان خیلی کم هزینه تر و سریع تر و عادالنه باشد که یکی از 

پایه ها ویا شاید مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی مستحکم می گردد.

رفتار انسان ها به ویژه در مسائل معیشتی و ماّدی تحت تأثیر شدید صفات فردگرایی و زیاده خواهی های افراطی 
است و این سبب می شود هر کسی که قدرت و امکانات بیش تری دارد، بر دیگران سلطه مستمر داشته باشد. سلطه 
سیاسی و اقتصادی گروهی اقلّّیت و به استثمار و استعمار کشیده شدن اکثریّتی انبوه در طول تاریخ بشر در همه مکان 
ها، شاهد گویای این مّدعا است. برای جلوگیری از چنین وضعّیتی، یکی از اهداف دولت اسالمی جلوگیری از ستم 

اجتماعی و برپاداشتن عدالت، به ویژه در ابعاد معیشتی و اقتصادی است.   ) موسویان ، 1389 :10( 
5-2-پرداخت حقوق بیت المال

هر فردی در اجتماع که از خدمات آن جامعه استفاده می نماید به آن اجتماع بدهکار می باشد.این بدهکاری در 
تمام جوامع بشری امروزی به صورت مالیات دریافت می گردد . درواقع پرداخت مالیات یک نوع ادای دین و انجام 
وظیفه به ازای دریافت خدمات متنوعی ) بهداشتی ، آموزشی ، امنیت و...( است که فرد از آن دولت و جامعه دریافت 
نموده است. عدم پرداخت آن پایمال نمودن حق و دست درازی به حقوق سایرین می باشد. لذا پرداخت مالیات برای 
دولت اسالمی قبل از اینکه بنا بر دالیل اسالمی و تبعیت مسلمین از حاکمان حکومت اسالمی، حق مشروع آن دولت 

باشد یک نوع وظیفه شهروندی بوده که در قبال عموم بر عهده نهاده شده است. 
وظایف و تکالیف مالی مسلمین و مالیات های اسالمی از صدر اسالم تا کنون در حکومت های اسالمی وجود داشته 
اند به گونه ای که ، نمایندگان اعزامی قبیله ی »عبد قیس« به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم گفتند : »میان 
ما و شما، مشرکان قبیله ی »مضر« قرار دارند و ما، جز ماه های حرام، وقت دیگری نمی توانیم به خدمت شما برسیم، 

به ما دستوری بده که اگر به آن عمل کردیم، داخل بهشت شویم و دیگران را نیز به آن دعوت کنیم.
پیامبر اکرم) ص( در جواب آنها فرمود: شما را به چهار چیز، امر و از چهار چیز، نهی می کنم: شما را، امر می 
کنم به: این که به خدا ایمان بیاورید و سپس در مقام توضیح به آنها فرمود: یعنی بگویید »ال إله اال اهلل« نماز را به 
پا دارید و زکات را بپردازید و یک پنجم آن چه را به دست می آورید، خمس دهید.صحیح مسلم، ج 1، ص 27، باب 

األمر باالیمان.

6- فرار مالیاتی و اقتصاد مقاومتی
فرار مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی زیر زمینی و غیر قانونی و قاچاق ، فسادهای دولتی و خصوصی ، کاهش ارزش 
پول ملی ، واردات بی رویه ، عدم حمایت از توان و تولیدات داخلی، رانت های اداری و دولتی ، کاهش رشد اقتصادی 
و... همگی مصداق تضعیف اقتصاد مقاومتی می باشند. زیرا چنین فعالیت هایی عالوه بر اینکه بر اشتغال کشور تاثیر 
منفی می گذارند باعث بیکاری بنگاه های اقتصادی و مشاغلی که، مودی مالیاتی می باشند و مالیات پرداخت می 
نمایند می گردد. در آینده مالیات چنین بنگاه هایی که به مرز رکود و ورشکستگی می رسند را در ابهام قرار می هد. 
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که به تبع آن باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و یا سخت شدن وصول مالیات می گردد.فرار مالیاتی گسترده در یک 
جامعه حکایت از غیر قانونمند بودن مبادالت و مسائل اقتصادی آن جامعه دارد. فراریان مالیاتی عالوه بر اینکه از 
مسئولیت پرداخت ها نسبت به دولت و جامعه شانه خالی می کنند از منابع و امکاناتی و خدمات و تسهیالتی که با 
وصول مالیات ، اجرا می گردند استفاده نموده و در حق سایر افراد که مالیات پرداخت نموده اند ظلم و اجحاف می 

نمایند که این اقدام نوعی ظلم مضاعف به اجتماع و دولت می باشد 
عدم انجام تکالیف مالیاتی و عدم ارائه صحیح و تحریف اطالعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی توسط مودیان 
وتاخیر در پرداخت به موقع حقوق حقه مالی دولت ، فعالیت های قانونی و غیرقانونی اقتصادی کتمان شده و به طور 

کلی هرگونه عمل غیر قانونی که منجر به نپرداختن مالیات گردد را فرار مالیاتی می گویند.
عواملی متععدی در پیدایش فرار مالیاتی نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از:

عدم گسترش فرهنگ مالیاتی  -
عدم مبادله کامل اطالعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات  -

تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن  -
تأخیر در وصول به موقع مالیات  -

وجود معافیت های مالیاتی وسیع و متنوع  -
پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی  -

ضعف سیاست های مالیاتی  -
عدم توجه به جذب منابع انسانی کارآمد  -

عدم وجود پاداش و تنبیه متناسب با عملکرد مؤدیان  -
عدم اطالع مؤدیان مالیاتی از حقوق خود«(نصر اصفهانی و دیگران، 1392: 29 (  -

6-1- اقتصاد مقاومتي
اقتصاد مقاومتی یک نوع حمله ی پیشگیرانه ی اقتصادی، قبل از وقوع بحران های اقتصادی تحمیلی بر یک جامعه 
می باشد. و یک نمایش اقتدار اقتصادی جهت بهره مندی کامل از منابع بالقوه درونی می باشد. یا یک نوع دفاع همه 

جانبه در جلوگیری از کاستن رفاه مطلوب و کاهش وابستگی به غیر از خود می باشد.

اقتصاد مقاومتي پارادایم خاصي از دانش و نظام اقتصادي است که بیشتر، راهبردها و سیاست هاي مواجهه عقالني 
و کارامد با عدم تعادل ها و بحران هاي اقتصادي، بالیاي طبیعي، تحریم ها و شوك هاي منفي اقتصادي را دنبال 
مي کند. اقتصاد مقاومتی، مهندسی اقتصاد در وضعیت خاصی است که یا در خود جامعه وجود دارد، مانند قحطی، 
کمبود، بالیای طبیعی و کمبود منابع طبیعی و نهاده های تولید در یک کشور خاص یا ایجاد محدودیت ها و تحریم 
هایی که به این جامعه تحمیل شده و ناشی از بستن راه ارتباط و مبادله با سایر کشورهاست. )  خادم علیزاده ، 1395:  

 )149
اقتصاد مقاومتی زمانی می تواند به اهداف خود برسد و آستانه مقاومت و تحمل و رویارویی معقول و کارآمد با 
بحران ها، فشارها، عدم تعادل ها، بی نظمی های اقتصادی و اجتماعی را در جامعه افزایش دهد که به شکل فراگیر در 
رفتار مردم نهادینه شود؛ به طوری که هنگام مشکل و بحران، همگان واکنش مسئوالنه انجام دهند. )  همان : 150(

اقتصاد مقاومتی راهکار اقتصادی یک کشور در شرایط خاص ، اعم از تحریم ها ، تکانه های اقتصادی ، بحران های 
مالی و ... است که با شعار مقاومت و با ویژگی پویایی و پایداری و با اتکا به نیرو ها و و پتانسیل داخلی و بومی و با 
اصل قرار دادن آموزه های اسالمی و دینی در یک بازه زمانی دراز مدت ، تضمین کننده بقاء اقتصادی با روند پیشرفت 

رو به جلو است . )بهرامی و مهدیه ، 1396 : 91 (
  اقتصاد مقاومتی ، یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار ،در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های 
شدید ، می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. ) از بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان، 1391/05/16(
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    مقاوم سازی اقتصاد جامعه با تاکید بر درونزا بودن تولید و برونزا بودن صادرات و کاهش وابستگی ها به اقتصاد 
تک محصولی و اجرای کامل و واقعی سیاستهای اصل 44 که منجر به کاهش تصدی گری های دولت در اقتصاد ، 
اصالح نظام پولی -مالی ، تقویت کارآفرینی و اشتغال ، کاهش هزینه های جاری دولت ،مولد بودن مشاغل دولتی ،  

فراهم نمودن زمینه های رشد و توسعه اقتصادی در هر شرایطی باعث تقویت بنیه اقتصادی کشور می گردد .
    شاید یکی از زیباترین تعاریف اقتصاد مقاومتی در گفته پیش رو نمایان شود که : اقتصاد  مقاومتی شکل خاصی 
از نظام اقتصادی اسالم است که در وضعیت همه جانبه اقتصادی  دشمن که کیان جامعه اسالمی را به خطر می اندازد 
، پدید می آید. در نظام اقتصادی اسالم در این وضعیت با تغییر اولویت هدف ها و به تبع آن در اصول راهبردی و 
سیاست های کالن و حاکمیت روحیه جهادی بر رفتارهای اقتصادی دولت و مردم ، راهبردی کالن طراحی می شود 

که تهدید را به فرصت تبدیل کرده و باعث رشد جهشی می شود .) میر معزی،  1391 :49 (
7-تفاوت خمس و زکات با مالیات در اسالم 

میان خمس و زکات با مالیات تفاوت های اساسی وجود دارد. اصوالً مالیات در نظام های دینی یا غیر دینی برای 
هزینه های جاری دولت ها گرفته می شود، اما خمس و زکات به عنوان واجب مالی مسلمانان شناخته شده و توسط 

دولت اخذ نمی شود. 
زکات برای فقر زدایی در جامعه وضع شده است و خمس در قسمی از آن برای فقر زدایی از عدة خاصی که بر 
طبق قوانین شرع، زکات دریافت نمی کنند، می باشد و در قسم دیگرش برای رفع مخارج شخص امام و رهبر که 
مخارج خاص خودش را دارد، است. مسلمانان به خصوص شیعیان که در طول تاریخ به جز در برخی از اعصار محدود، 
حکومتی نداشته اند، خمس و زکات مال خودشان را پرداخت می کرده اند. در زمان امامان معصوم)ع( با توجه به 
عدم وجود یک حکومت شیعی، خمس و زکات شیعیان پرداخت می شده است. امروزه نیز حکومت اسالمی به عنوان 
دریافت کننده خمس و زکات مؤمنین شناخته نمی شود؛ بلکه حاصل انجام این گونه از تکالیف مادی، به دست مراجع 

عظام تقلید می رسد.
ولی فقیه و حاکم اسالمی از باب مصلحت می تواند پرداخت مالیات یا بخشی از آن را به عنوان خمس کافی بداند؛ 
چنان که در وضعیت کنونی، افراد می توانند مالیاتی که به دولت می پردازند را جزء مؤنه سال)هزینه سال( خود محاسبه 

کرده و پس از خارج کردن تمام هزینه های متعارف و از جمله مالیات، خمس اموال خود را تعیین و پرداخت کنند.
اصل فلسفه تشریع زکات برای فقر زدایی و تامین نیازهای مسلمین است و مالیات برای تامین نیازهای دولت 
اسالمی؛ اگر در جامعه نیازمندی یا ورشکسته ای یا در راه مانده ای باشد از طریق زکات تامین می شود، ولی برآوردن 
نیازهایی که جنبه دولتی و حکومتی دارند مانند بودجه های فرهنگی، نظامی و آموزشی، بر عهده حکومت است که از 
طریق مالیات این نیازها بر آورده می شود. بنابر این هر دو برای رفع نیازهای جامعه اسالمی است؛ منتهی یکی نیازهای 
مردمی و دیگری نیازهای حکومتی. تفاوت دیگر اینکه زکات نصاب مشخصی دارد و از اشیاء و اموال معینی گرفته می 

شود، اما مالیات مقدار معینی ندارد و تعیین آن به عهده کارشناسان حکومت است.
درباره تفاوت مصادیق خمس با مالیات نیزگفتنی است که یک دوم خمس سهم امام است و یک دوم دیگر آن 
مانند زکات برای رفع نیازمندیهای سادات است. خمس، حق خدا و محرومین و برای دیگران است در حالی که مالیات، 
برای خود شهروندان است. به طور مثال مالیات برای آسفالت جاده ها و سایر خدمات و تاسیسات و امکاناتی است که 

دولت در اختیار شهروندان قرار می دهد.)سیدضیاالدین مومنی(
بنابراین می توان گفت که خمس مبنای قرآنی دارد اما مالیات از طرف حکومت ها بر مردم اعمال می گردد و در 
اختیار حاکمیت می باشد . نرخ مالیات بسته به شرایط می تواند قابل تغییر باشد اما نرخ خمس و زکات تعیین شده 
و ثابت و غیرقابل تغییر می باشد . دریافت زکات از محصوالت کشاورزی و دامی به صورت کاال می باشد که تاثیری بر 
عرضه و تقاضا و افزایش یا کاهش قیمت آن ندارد اما دریافت مالیات می تواند هم جهت در راستای سیاست های مالی 
باشد که در عرضه و تقاضا و تورم تاثیر گذار است. زکات و در قسمی ازخمس حق فقرای جامعه نزد اغنیا می باشد 
که پرداخت آن موجب مودت و برادری می شود. همچنین پرداخت خمس جنبه عبادی داردکه پرداخت آن عبادت 
می باشد اما نپرداختن مالیات سرپیچی از  عمل مالی واجبی ) مثل زکات ، خمس (  محسوب نمی گردد، هر چند 
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پرداخت مالیات عملی قانونی محسوب می گردد وعدم پرداخت و فرار مالیاتی جرم محسوب می گردد . خمس یک 
نوع تکلیف فردی است اما مالیات یک حق عمومی و اجتماعی است. لذا از بعد اجتماعی هر دو تاثیر گذارند اما تاثیر 
اجتماعی پرداخت مالیات و بعد مصرف آن بیشتر از خمس به نظر می رسد. از لحاظ شرعی خمس یک نوع تکلیف 

دینی است و موارد مصرف آن با مالیات متفاوت می باشد.

7-1- زکات
 زکات بدین سبب واجب شد که خداوند افراد تندرست را موّظف کرده است به کار مردم زمین گیر و گرفتار 
رسیدگی کنند، درضمن پرداخت زکات موجب برکت مال است، و سبب رأفت و مهربانی به ناتوانان و عطف توجه 
به مسکینان، و انگیزش مردم به مساوات، و تقویت فقرا و مددرساندن به آنان در انجام دادن تکالیف دینی است .) 

حکیمی ، 1380: 6 / 422 (
اسالم برای آن که جامعه ای شبیه خانواده هسته ای پدید آورد که در آن، ثروت عادالنه توزیع، و نیازهای تمام 
افراد به کمک برنامه ریزی و کمک تشکیالتی دولت برآورده شود، نظام اجتماعی قدرتمندی را پدید آورده و بدان 
تقّدس مذهبی بخشیده که در هیچ جا و در هیچ نظامی وجود ندارد. یکی از واجبات مذهبی فرد مسلمان این است 
که از ثروت خالص یا جریان های درآمدی ویژه ای، نرخ معّینی را به صورت زکات بپردازد. اهّمّیت زکات در اسالم 
به حّدی است که هر گاه اسالم درباره فریضه به پا داشتن نماز سخن می گوید، همزمان، بر وجوب پرداخت زکات بر 

مسلمانان نیز تأکید می کند. ) بن سالم ، 1353 : 919 ( 
زکات فطره؛ کسی که موقع غروب آفتاب شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگری 
نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع گندم که تقریبا سه کیلو است، گندم، 

جو، کشمش، برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق به عنوان زکات بدهد.
زکات اموال؛ مقصود از زکات اموال، زکاتی است که ساالنه به برخی از اموال تعلق می گیرد. زکات در 9 چیز واجب 
گشته است، که عبارتند از: غاّلت اربعه )گندم، جو، خرما و کشمش( انعام ثالثه )گاو، گوسفند و شتر( و نقدین ) طال 
و نقره(. در قرآن هشت مورد مصرف برای زکات ذکر شده است: فقرا و مساکین، عامالن زکات، ایجاد الفت، آزادگی 

بردگان، بدهکاران، در راه خدا و در راه ماندگان.

7-2- باج وخراج
الگوی خراج که بعداً در نظام مالیاتی مورد عمل قرار گرفت به طور کلی به تصریح مآخذ اسالمی از سیستم باج 
ستانی امپراتوری ساسانی گرفته شده است، زیرا در آن دوران پادشاهان و حاکمان وقت به منظور تأمین مخارج جنگها 
و لشکرکشیها و ادارة حرمسراها و تهیه عطایا و مخارج دربار بر روی اراضی زراعی و باغات باج می بستند و گاه پیش 
می آمد که حکومت مرکزی از عهدة مخارج ارتش و لشکریانش بر نمی آمد و چاره را در آن می دید که به فرماندهان 
و حاکمان محلی اجازه دهد تا مخارج سربازان و زیردستانشان را از راه گرفتن باج منطقه ای تأمین کنند و اراضی 

منطقه ای را در تیول خود درآورند. ) مدرسی طباطبایی ، 1362 : 49/2 ( 
یا قابل کشت گرفته مي شود و میزان آن در دور ه هاي مختلف  از زمین کشت شده  خراج مالیاتي است که 
حکومت اسالمي و نیز در ایالتهاي عراق، مصر، حجاز و افریقا متفاوت بوده و تغییر مي کرده است .) نهج البالغه، نامه 

)53
ساختار حقوقي مالیات خراج با خمس و زکات تفاوت اساسي دارد زیرا وضع این مالیات از اختیارات حاکمیت است 
نه تکالیف الزامي الهي. دو ویژگي گستردگي پایه خارج و انعطاف پذیري نرخ آن زمینه مقایسه بین این نوع مالیات را 

با مالیات ارزش افزوده مصرفي فراهم نموده است.  ) آقانظری ، 1387 : 1180(                     



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1308  

8- اهمیت وصول مالیات در جامعه
یکی از مهمترین منابع پایداِر درآمدی برای دولت و از عوامل توسعه اقتصادی و افزایش خدمات بهداشتی و زیر 
ساختی و کمک به آبادانی و رشد و توسعه هر کشور پرداخت مالیات می باشد. مالیات نقش عمده ای در بودجه دولت و 
اجتماع دارد . شاید نقش اجتماعی وصول مالیات کمتر از نقش بودجه ای آن نباشد به طوری که دولت با وضع مالیات، 
فاصله طبقاتی را با دریافت بیشتر مالیات از ثروتمندان، کاهش و درآمدها را توزیع می نماید و می تواند خدمات 
اجتماعی و رفاهی بیشتری به طبقات فقیر و کم درآمد جامعه ارائه نماید. همچنین دولت می تواند با وصول مالیات 
در جهت عمران و آبادانی کشور و بهره مندی مناطق محرم از امکانات و سرمایه گذاری های بیشتر و رونق اقتصادی 
در جهت عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی گام بر دارد. مالیات یکی از مهمترین منابع استقالل هر کشور می باشد 
که می تواند سرفصلی از هزینه های جاری دولت را پوشش دهد و باعث رونق بنگاهها و به تبع آن افزایش درآمدهای 
دولت گردد و شاخص های امنیت اجتماعی را افزایش و حراست از مرزهای کشور را آسانتر می کند.                                                                          
  امر مردم جز با سپاهیان استوار نمي شود و پایداري سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت انجام نمي گیرد که 
با آن براي جهاد با دشمن تقویت مي شوند و براي اصالح امور خویش به آن تکیه و نیازهاي خود را برطرف مي کنند 

.) نهج البالغه، نامه 53(
وصول مالیات نقش بسزایی در تامین منابع مالی دولت ها دارد. به صورتی که بیشتر کشورهای دنیا هزینه های 
خود را از مالیات تامین می نمایند ، امروزه با توجه به گسترش منابع مالی و محدودیت های اقتصادی و انتظارات 
روزافزون ملت ها از دول خود ، مالیات و عدالت در نحوه مالیات ستانی بسیار حائز اهمیت می باشد. تمکین مالیاتی 
می تواند هزینه های وصول مالیات و کارایی عملکرد دستگاه مالیاتی را افزایش دهد.این تمکین می تواند از طرق 
مختلف برای آحاد جامعه نهادینه گردد که نیاز به همکاری تمام دستگاه های دولتی وعمومی وآگاهی همگانی از نحوه 

هزینه کرد مالیات و ... انجام گردد.
 در نظام مالیاتي اسالم، محاسبة دقیق امکانات جامعه و توان پرداخت افراد و شرکت ها، امري الزم است و شرایط 
مختلف زماني در آن دخیل اند؛ و در هر حال، نظام مالیاتي باید براساس عدل و انصاف تنظیم شود و به گونه اي جهت 
یابد که در آن فعالیت هاي تولیدي و مثبت، اشتغاالت سالم، آسیب نبیند و مانع از تورم نامعقول قیمت ها، افزایش 

شغلهاي کاذب و بحران در جامعه نشود.)مروتی و دارابی،1392:113(
برآوردن نیازهاي فقرا، مساکین و زمینگیران به مقتضاي عدالت و انصاف و اختیاري، وظیفه اي ضروري است. 
محل برآوردن نیازهاي «تفضل» و« احسان » نه به مقتضاي فقرا، مساکین و زمینگیران، ثروت افراد برخوردار است؛ 
و دولت اسالمي که موظف به اجراي اصول عدالت توزیعي است، باید از راه اخذ مالیات از ثروتمندان و بازتوزیع آن در 
میان فقرا، مساکین و زمین گیران، نیازهاي اساسي آنها را برآورده سازد. هرچند عباد ي بودن واجبات مالي مزبور، 
زمینه مناسبي براي پرداخت این وجوه فراهم مي آورد، به مسئله اجرا حساسیت خاصي مي بخشد و وظیفه مأموران 
مالیاتي را در این رابطه سخت مي سازد؛ زیرا هرگاه مؤدیان مالیاتي وظایف خود را به درستي انجام ندهند، هزینه هاي 
تمکین، حداقل برحسب زمان صرف شده براي اجراي مالیاتي، افزایش خواهد یافت (.مروتی و دارابی ، 1392 : 112( 

8-1- اقدامات اجرائی مالیاتی 
مردي از قبیلة ثقیف مي گوید :علي بن ابي طالب)ع ) به من فرمود: مبادا یهود یا نصراني و یا مسلماني را به سبب 
درهمي از خراج مورد ضرب و شتم قرار دهي یا چارپایي را که وسیلة کار مردم است، براي (استیفاي) درهمي از خراج 

بفروشي. همانا ما امر شده ایم که از مردم چیزهاي افزون تر از نیازشان نگیریم.)نهج البالغه، نامه51 (
همان طورکه کساني که مالیات خود را می پرداختند از تشویق های امیر مؤمنان(ع) برخوردار مي شدند، متخلفان 
از پرداخت آن، با برخوردهاي رواني و قانوني تنبیه مي شدند . ازنظر رواني، بدترین تنبیه براي متخلفان این بود که 
عموم مردم در مسلمان بودنشان تردید کنند . حتي در بعضي از روایات آمده است که حضرت(ع) به جنگ با متخلفان 

از مالیات امر کرده اند.) ابن حیون ، 1385: 295/1(
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امام صادق علیه السالم فرمود: خداوند، بندگان را به چیزی سخت تر از پرداخت حقوق مالی شرعی، امتحان نکرده 
است ).بحار االنوار  ، 139/70 (

امروز در ادارات امورمالیاتی کشور واحدی به نام اجرائیات وجود دارد که کارکنان مالیاتی بر حسب وظیفه با انجام 
امور محوله می پردازند، ضمن اینکه در این ادارات چنانچه در حق مودی مالیاتی اجحافی قرار گرفته باشد فرصت 
دوباره ی اعتراضی مطابق قانون که مودی مالیاتی باید رعایت کرده باشد داده می شود، و به اعتراض وی رسیدگی می 
شود. و فرصت فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات را محدود می نماید . به نظر می رسد این عمل به عدالت نزدیک 
باشد. چونکه با توجه به ارزش زمانی پول ، نرخ بهره و تورم در کشور ، هر چه زمان پرداخت مالیات از صدور ابالغ 
اوراق مالیاتی کمتر باشد، پرداخت مالیات نسبت به مالیات تعیین شده عادالنه تر باشد و تاثیر به مراتب ارزشمندتری 

بر رشد اقتصاد کشور و ایجاد عدالت و توزیع ثروت دارد.          

9-تخفیفات مالیاتی در فرمایشات گهر بار امام )ع(
امام( ع) به مأموران مالیاتي سفارش مي کنند: اگر مردم از سنگیني مالیات یا آفت زدگي یا خشکسالي شکایت 

کردند، در گرفتن مالیات تا جایي که بعضي امورشان سامان یابد تخفیف بدهید .) نهج البالغه ، نامه 53(
امام علي(ع)  مي فرماید: هرگز تخفیف دادن در مالیات، تو را نگران نسازد؛ زیرا مالیات، اندوخت ه اي است که در 
آباداني شهرهاي تو و آراستن والیت تو نقش دارد و رعیت تو را مي ستاید، و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود 

خواهي شد و به افزایش قدرت آنان تکیه خواهي  کرد ) نهج البالغه ، نامه 59( 
مروتی ودارابی )1392( به نقل از ابن شعبه، در تفسیر این قسمت از فرمایش امام علي)ع(  نوشته است: مبادا 
این تخفیف و کمک ها بر تو گران آید (و پنداري خزانة دولت تهي خواهد شد)  چه، این خود ذخیره اي است که با 
آبادشدن ملک و آراستگي مملکت دوباره به خزانة تو باز خواهد گشت، عالوه بر اینکه ( با این رعیت پروري به جاي 
جمع ثروت)   مهر، محبت و حسن نیت آنان را به دست خواهي آورد. و خراج چیزي نیست که با رنج و تعب به دست 
آید . این بزرگواري و گذشت، خود پیماني است بین تو و رعیت که اگر حادثه اي رخ داد و به دستیاري آنان محتاج 
شدي، با اطمینان مي تواني بر آنان اعتماد کني؛ زیرا درپرتو آسایشي که تأمین کرده اي، قدرت و نیروي بیشتري 

براي مقابله با حوادث داري ) ابن شعبه ، 1382: 211، ابن میثم، 1375: 277/5 (

10- نتیجه گیری 
یکی از مهمترین گام های و ابزارهای دولت در جهت عدالت اقتصادی و اجتماعی و مقاوم سازی اقتصاد، مالیات 
می باشد که منافع ومصالح عمومی ایجاب می کند که دولت با کمک به ایجاد اشتغال و کاهش تصدی گری اقتصادی 
اقدامات  و طبقاتی جامعه  فاصله درآمدی  ثروت وکاهش  بازتوزیع  و  تعدیل  مالیاتی در جهت  پایه های  ، گسترش 
مناسب تری انجام دهد .چونکه  اختالف شدید طبقاتی در اثر توزیع نامناسب درآمدها و ثروت که با روح اسالم در 
تضاد است  نه تنها حّس برادری را میان مسلمانان تقویت نمی کند. بلکه مخّرب آن نیز به شمار می آید.همچنین با 
گسترش پایه های مالیاتی عدالت مالیاتی بیشتری به اجرا در می آید البته نبایستی در دریافت مالیات استثناء هایی 
قائل شد چه بسا استثناء های کوچک مشمول مالیات ، درصد زیادی از منابع حکومت اسالمی را بتوانند تامین نمایند 
که با نپرداختن حق قانونی دولت ، فشار اقتصادی بیشتری بر مودیان مالیاتی دیگری وارد آید. و همچنین اقتصاد تک 
محصولی باعث طمع دشمنان و کینه ورزان به مملکت اسالمی می گردد که الزمه آن مقاوم سازی پایه های اقتصادی 
می باشد. البته حیف و میل بیت المال ، حقوق های نجومی ، اختالس های مداوم و پی درپی ، کاهش سرمایه گذاری 
ها ، کاهش ارزش پول ملی، خام فروشی ، سودهای نامتعارف بانکی ، عدم حمایت از تولید، بودجه ریزی نامناسب و 
بسیار کهنه ، ولخرجی های بی جای دولت و بخش عمومی دولتی و فرارهای مالیاتی و... همگی مخالف نظام اقتصاد 
مقاومتی می باشند که تا این موارد اصالح نگردند نبایستی انتظار مقاوم بودن اقتصاد را در مقابل تکانه های اقتصادی 

داشت.
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منابع:
آقا نظری ، حسن ، ) 1387( تبیین مشترکات بین خراج و مالیات ارزش افزوده مصرفی ، فصلنامه 

مالیات ، صص 182-179، تهران ، سازمان امور مالیاتی
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تاثیر ابعاد هوش معنوی بر فرسودگی شغلی
 کارکنان امورمالیاتی شرق گیالن

علی قلی پور سلیمانی2مهرداد مباشرامینی1

چکیده
تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر ابعاد هوش معنوی بر فرسودگی شغلی کارکنان امور مالیاتی شرق گیالن 
این تحقیق شامل  است.  نظر روش، یک تحقیق توصیفي- میدانی  از  و  از حیث هدف کاربردي  این تحقیق  است. 
دوازده فرضیه  می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 239 نفر از کارکنان امور مالیاتی در ناحیه شرق گیالن  می 
باشد. تعداد 168 نفر از کارکنان امور مالیاتی شرق گیالن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، به عنوان 
نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که به منظور رفع اثرات پرسشنامه های ناقص و موارد پاسخ داده نشده حدود 10 
درصد حجم برآورد شده، پرسشنامه اضافی بین کارکنان توزیع شد و درنهایت 177 پرسشنامه صحیح جهت تجزیه 
و تحلیل داده ها انتخاب شدند. در این تحقیق براي اندازه گیری متغیر فرسودگی شغلی از پرسشنامه مسلج  )1981( 
و برای سنجش متغیر هوش معنوی از پرسشنامه های کینگ  )2008( و هیلدبرانت  )2011( استفاده گردید. میزان 
پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفاي کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS مقدار 78 % محاسبه گردید این مقدار 
نشان می دهد که پرسشنامه تحقیق از اعتبار خوبی برخوردار است. برای ارزیابی فرضیه ها و تحلیل آماری از روش 
معادالت ساختاری و از نرم افزار LISREL8. استفاده شد. از نتایج تحقیق مشخص گردید که متغیرهای خودآگاهی، 
کفایت  و کاهش  عاطفی، مسخ شخصیت  فرسودگی  بر  معنادار  و  منفی  به طور  و شکرگزاری  خودانگیختگی، صبر 

شخصی تاثیرگذار است. در انتها نیز، پیشنهاداتی متناسب با یافته های تحقیق، ارائه گردید.

واژگان کلیدی: هوش معنوی- فرسودگی شغلی-  خودآگاهی- خودانگیختگی -  شکرگزاری، 

1( دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،گرایش مدیریت تحول، دانشگاه آزاداسالمی-آدرس محل انجام تحقیق : ادارات امور مالیاتی شرق استان گیالن  
m.m.amini.1393@gmail.com

2( استادیارگروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت وحسابداری،واحدرشت،دانشگاه آزاداسالمی،رشت، ایران
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1-مقدمه
 شغل هر فرد چیزي بیش از کارها و فعالیت هاي مشخصي هم چون، تایپ، رانندگي، ارایه گزارش و امثال این ها 
است و باید وي با همکاران، مافوق ها، ارباب رجوع و غیره تعامل داشته باشد و قوانین، مقررات و آیین نامه هاي سازمان 
را رعایت کند. حتي ممکن است فرد در شرایط کاري یا محیطي که چندان هم مطلوب نباشد کار کند؛ این بدان 
معني است که عوامل موجود در محیط کار به طور وسیعي با سالمت یا بیماري افراد شاغل در ارتباطند. بنابراین توجه 
به بهداشت رواني در تمام عرصه هاي زندگي از جمله زندگي کاري افراد بسیار مهم است. بدون شک مسئولیت اصلي 
مدیران منحصر به افزایش بهره وري و توجه به منابع مادي سازمان نیست و مدیریت اثربخش بدون در نظر گرفتن 
عوامل انساني و توجه به نیازهاي رواني کارکنان امکان پذیر نیست. فرسودگي شغلي در اثر فشار مداوم رواني پدید 
مي آید )حاجلو، 1391، 170(. از آن جا که فرسودگي شغلي نیز موجب کاهش کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان 
و ارباب رجوع و به دنبال آن نارضایتي از خدمات مي شود، شناخت و پیشگیري از فرسودگي شغلي در ارتقاء بهداشت 
رواني افراد و افزایش سطح کیفیت خدمات ارایه شده، نقش بسزایي خواهد داشت. فرسودگي شغلي تنها مسئله ي 
برخاسته از ضعف یا ناتواني محض در کارمندان نیست، بلکه مرتبط با محیط کار و عدم هماهنگي بین خصوصیات 
ذاتي افراد و ماهیت شغلشان نیز هست. به هر میزان عدم هماهنگي بیش تر باشد به همان میزان پتانسیل فرسودگي 
شغلي باال می رود و باعث کاهش اهمیت ارزش ها، ضعیف شدن اراده و روحیه مي شود. فرسودگي شغلي باعث غیبت 
کارکنان از محل کار، کاهش کیفیت کار، تعارضات بین فردي با همکاران، مشکالت جسمي- رواني، تغییر شغل و 
سرانجام ترك خدمت مي شود )امیری و همکاران، 1390، 39(. بر این اساس تحقیق حاضر مروری یر ادبیات موضوعی 
هوش معنوی و فرسودگی شغلی خواهد داشت سپس رابطه بین مولفه های هوش معنوی و فرسودگی شغلی بررسی 

خواهد شد و در نهایت به ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود.

مبانی نظری پژوهش:
تعریف مفهومی متغیر های پژوهش

هوش معنوي از روابط فیزیکي و شناختي فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودي و متعالي 
دیدگاه فرد به زندگي مي گردد )Cooper et al, 2016: 3(. افرادي که هوش معنوي باالیي دارند، ابعاد زندگي را 
بر اساس قوانین طبیعي و معنوي بنا مي کنند که همین باعث کیفیت زندگي مطلوب و موفقیت در زندگي مي گردد 
(Alyona et al, 2016: 714(. هوش معنوي به معناي درك مسائل عمیق وجودي و معنوي که بر نوعي آگاهي از 
ارتباط با خداوند، با دیگر انسان ها، با عالم هستي و با همه ي موجودات است که به فرد کمک میکند اطالعات معنوي 
خود را با موقعیت هاي بیروني ادغام کند و به سازگاري دست یابد. هوش معنوي، باالترین سطوح رشد در حیطه هاي 
مختلف شناختي، اخالقي، هیجاني و بین فردي را شامل مي شود و فرد را در جهت هماهنگي با پدیده هاي اطرافش و 
دستیابي به یکپارچگي دروني و بیروني یاري مي کند )ستوده و همکاران، 1395: 64(. کاربرد آگاهانه هوش معنوي 
در زندگی فرد می تواند منجر به افزایش رابطه با خویشتن، دیگران و جهان بزرگ تر شود. هوش معنوي براي حل 
مشکالالت و مسائل مربوط به معناي زندگی و ارزش ها مورد استفاده قرار می گیرد. فرد با هوش معنوي باال داراي 
انعطاف، خود آگاهی، ظرفیتی براي الهام و شهود دیدگاه کل نگر به جهان هستی است که در جستجوي پاسخ براي 
پرسش هاي بنیادین زندگی و نقد سنت ها و آداب و رسوم می باشد. هوش معنوي به راحتی می تواند انسان را توان 

تغییر و تحول بدهد )شیاسی، 1395: 35(.
هوش معنوی: مفهوم هوش معنوی که در پایان قرن بیستم توسط دانا زوهر مطرح شد، بسیاری از فضاهای خالی 
مانده از تعریف هوش انسانی را در کنار بهره هوشی و هوش هیجانی تکمیل نمود. مدل زوهر با 12 مولفه، این مفهوم 
را در فضاهای سازمانی و کسب و کار قابل استفاده نموده است. وی ابتدا در سال 2000 با بهره گیری از عرفان شرق 
مدل هوش معنوی را به شکل یک گل نیلوفر آبی با شش گلبرگ ارائه نمود و سپس در سال 2004 مدل خود را با 
ابعاد 12 گانه ای تکمیل و ارائه نمود .دانا زوهر در سال 2004 مدل خود را تکمیل نمود و آن را با 12 مولفه ارائه کرد. 
این مدل در واقع مفهوم هوش معنوی را در مباحث مدیریتی و فضاهای سازمانی ملموس و قابل استفاده  نمود. این 

ابعاد در واقع مقیاس های 12 گانه هوش معنوی در افراد هستند که عبارتند از )ابراهیم پور و همکاران، 1394، 9(:
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 ابعاد هوش معنوی
خودآگاهی : خودآگاهی یعنی شناختن خوِد واقعی مان به دور از همه نقاب ها، الگوها، بایدها و نبایدهای متداول 
در جامعه، یعنی شناختن استعدادها و خواسته ها، ارزش ها، نیازها و ویژگی های منحصر به فرد خودمان، یعنی دیدن 
اعتقادات، ارزش ها، انگیزه ها و عادات شخصی، یعنی بدانیم چه ترس هایی داریم و از چه چالش هایی پرهیز می کنیم، 
و  )باقری  آن  داشتن  دوست  و حتی  پذیرفتن  دیگران،  قضاوت  به  توجه  بدون  از خود  دقیق  تصویری  دیدن  یعنی 

همکاران، 1390: 258(. 
خودانگیختگی : خودانگیختگی موجب می شود که فرد بدون خشم یا تاسف، تغییرات را بپذیرد، فرصت های موجود 
در تغییرات پیش آمده را ببیند و از شرایط موجود بیشترین استفاده را بکند. افراد خودانگیخته از آزمودن مسیرهای 
مختلف و تجربیات جدید نمی ترسند. خودانگیختگی یعنی استقبال از هر لحظه با هر آن چه برایمان به ارمغان می آورد 

)دهقانی و فضل الهی قمشی، 1394: 107(. 
صبر : تحمل رویداد یا شرایط مبهم و یا به ظاهر تلخ، چون ذهن از نتیجه نهایی آن آگاهی ندارد. در صبر کردن 
به نوعی معلوم را با مجهول مبادله می کنیم در مقابل رویداد تلخ یا ناخوشایند معلوم  صبر می کنیم تا از مزیت اتفاق 

یا نتیجه آن بهره مند شویم )حسین ثابت و عطایی، 1394: 27(. 
شکرگذاری : تشکر و قدردانی از مواهب و نعمت هایی که در اختیارداریم. تشکر سبب پدید آمدن احساس مثبت 
در فرد می شود شکرگذاری دیدن نیمه پر لیوان است یادآوری مواهب و امکانات و پتانسل ها نوعی احساس رضایت 

دورنی در افراد را سبب می شود )زارع احمدآبادی و همکاران، 1392: 2(. 
و  زا  استرس  عوامل  مقابل  در  فرد  سازگاري  قدرت  کاهش  از  است  عبارت  فرسودگي شغلي  فرسودگي شغلي: 
سندرمي است مرکب از فرسودگي عاطفي، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردي که مي تواند در میان افرادي که 
به نوعي خدمات انساني انجام مي دهند اتفاق بیافتد )کشته گر و همکاران، 1393، 170(. به عبارت دیگر فرسودگي 
چیزي است که از خارج بر فرد تحمیل مي شود و ناراحتي هاي جسماني و رواني را درپي دارد)ریاحی نیاء،1390، 

.)104
رایج ترین تعریف فرسودگی شغلی مربوط به مازالك و جکسون)1993( است که ْآن را سندرمی روانشناختی 
ترتیب،  این  به  دانستند.  کفایت شخصی  احساس  کاهش  و  عاطفی، مسخ شخصیت  فرسودگی  بعد  از سه  متشکل 

 ماسالچ مفهومي سه بعدي از فرسودگي ارائه مي دهد )سلمانی و همکاران، 1390، 2(:    

ابعاد فرسودگی شغلی
* فرسودگی عاطفی: فرسودگی عاطفی کاماًل همانند متغیر فشار رواني عمل مي کند،  و به مثابه احساس زیر فشار 
قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجاني در فرد قلمداد مي شود . در این حالت ممکن است فرد بي رغبت و بي تفاوت 

شود و دیگر کار ، هیچ شور و احساس مثبتي را در او برنمي انگیزد. 
* مسخ شخصیت : پاسخ منفي و سنگدالنه به اشخاصي است که معموالً دریافت کنندگان خدمت از سوي فرد 
هستند. در این وضعیت ، نگرش فرد فرسوده نسبت به ارباب رجوع منفي است . او تصور مي کند در واقع ارباب رجوع 
یعني »طلبکار« و آغاز فشارها. به این ترتیب به پرخاشگري هاي فعال ) کالمي و غیر کالمي ( و نافعال )کارشکني و 

تاخیر هاي عمدي( رو مي آورد. 
* کاهش احساس کفایت شخصي)فقدان موفقیت فردی(: کم شدن احساس شایستگي درانجام وظیفه شخصي 
است و یک ارزیابي منفي از خود درخصوص انجام کار به شمار مي رود. در واقع احساس عدم کفایت نتیجه طبیعي 
سیکل یا چرخه معیوبي است که قباًل ایجاد شده است که اصطالح » فسیل شده« که در بین کارمندان به کار برده 

مي شود، قابل فهم تر شود. 

مدل مفهومی پژوهش:  )1-1
دانا زوهر، استاد دانشگاه آکسفورد، در سال 1997  برای اولین بار مفهوم هوش معنوی  را مطرح نمود، توجه 
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بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب نمود و پژوهشگران و اندیشمندان مختلفی بر روی مفهوم هوش معنوی کار 
کردند. برخی از این افراد عبارتند از: رابرت ایمونز، تونی بوزان، سینتیا دیویس، فرانسیس وون، فرانک دیدریچ، ریچارد 
وولمن، کاتلین نوبل، جین رودر، سیندی ویگلزورث و دیوید کینگ. اما همه آن ها هوش معنوی را در ارتباط با معنویت 
و یا مذهب مطرح نمودند، مباحثی که بسیار انتزاعی هستند و امکان استفاده از آن ها در مباحث مدیریتی و سازمانی 
ممکن نیست. مفاهیم مطرح شده، دلیل بسیاری از رفتارهای بشری را مشخص نمودند. بهره هوشی به ما این امکان 
را می دهد که منطقی و مستدل رفتار کنیم و تفکری قانونمند داشته باشیم. هوش هیجانی، به ما اجازه می دهد عادات 
خود را بیابیم، الگوهایی از احساسات خود و دیگران بسازیم و روابط اجتماعی خود را شکل دهیم. اما هنوز ابهامات و 
فضاهای تکمیل نشده ای در مجموعه هوش انسانی وجود داشت، رفتارهایی که بهره هوشی و هوش هیجانی قادر به 
پاسخ دهی به آنها نبودند، مهارت ها و توانایی هایی فراتر از بهره هوشی و هوش هیجانی. این فضاها را هوش معنوی پر 

.)2000 ,Zohar( کرد

اهداف تحقیق  )2-1
سنجش تاثیر خود اگاهی بر کاهش فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی کارکنان   *

امور مالیاتی شرق گیالن
سنجش تاثیر خود انگیختگی بر کاهش فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی کارکنان   *

امور مالیاتی شرق گیالن
امور  کارکنان  کفایت شخصی  کاهش  و  مسخ شخصیت  عاطفی،  فرسودگی  کاهش  بر  تاثیرصبر  سنجش   *

مالیاتی شرق گیالن
سنجش تاثیر شکرگذاری بر کاهش فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی کارکنان   *

امور مالیاتی شرق گیالن

1-3( فرضیه های تحقیق
1- الف. خودآگاهی، موجب کاهش فرسودگی عاطفی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.

1- ب. خودآگاهی، موجب کاهش مسخ شخصیت کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.
1- ج. خودآگاهی، موجب کاهش کفایت شخصی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.

2- الف. خودانگیختگی، موجب کاهش فرسودگی عاطفی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.

.)2000 ,Zohar :شکل 1-1( مدل پیشنهادی تحقیق )اقتباس از مدل
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جدول 3-1( تعداد کارکنان امورمالیاتی تفکیک شهرستان های شرق گیالن

2- ب. خودانگیختگی، موجب کاهش مسخ شخصیت کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.
ج. خودانگیختگی، موجب کاهش کفایت شخصی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.  -2

3-الف. صبر، موجب کاهش فرسودگی عاطفی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.
3- ب. صبر ، موجب کاهش مسخ شخصیت کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.
3- ج. صبر، موجب کاهش کفایت شخصی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.

4-الف. شکرگذاری، موجب کاهش فرسودگی عاطفی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.
4- ب. شکرگذاری، موجب کاهش مسخ شخصیت کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.

ج. شکرگذاری، موجب کاهش کفایت شخصی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد.  -3

 روش اجرای تحقیق :
   این تحقیق از حیث هدف کاربردي و از حیث روش، یک تحقیق توصیفي- پیمایشي است. تحقیق توصیفي 
شامل روش هایي است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط موجود یا یاري دادن به فرآیند تصمیم گیري مي باشد. 
بیش تر تحقیقات علوم رفتاري در زمره تحقیق توصیفي به شمار مي رود )مقیمي، 1386، 38(. در تحقیقات توصیفي 
مي توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش تحت بررسي و آزمون قرار داد. از این رو در این تحقیق از روش 
متغیر  چند  یا  یک  اساس  بر  جامعه  توصیف  به  پژوهش ها  این گونه  که  چرا  مي شود  استفاده  پیمایشی  توصیفي- 

مي پردازد )سرمد، 1391، 83(
 

معرفی جامعه آماری تحقیق
جامعه آماري این تحقیق شامل 239 نفر از کارکنان بخش امور مالیاتی شرق گیالن می باشد. در جدول 1-3، 

تعداد کارکنان امورمالیاتی را به تفکیک شهرستان های واقع در ناحیه شرق گیالن نشان می دهد.

 روش نمونه گیري و نحوه تعیین حجم نمونه
براي انتخاب نمونه هاي آماري جهت استفاده از روش هاي تحلیلي آمار استنباطي، از روش نمونه گیري تصادفی 
طبقه ای استفاده مي شود، یعني هیچ گونه گزینش ذهني از قبل وجود ندارد. از آن جایي که در تحقیق حاضر جامعه 
آماري مشخص )محدود( و مقیاس داده ها از نوع کّمی هستند از فرمول کوکران براي تعیین حجم نمونه استفاده 

مي شود )آذر و مومني، 1392،  12(:

تعداد کارکنان امور مالیاتیشهرستانردیف
31آستانه اشرفیه1
75الهیجان2
50لنگرود3
10سیاهکل4
54رودسر5
11املش6
8چابکسر7
239مجموع-
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برآوردی  انحراف معیار  از 30 پرسشنامه توزیع شده مقدماتی)نمونه مقدماتی(،مقدار  با استفاده  این تحقیق  در 
جامعه آماری محاسبه گردید.این مقدار 6 /0 است، مقدار       نیز از جدول توزیع نرمال انتخاب شده               ، که 

برابر 1/96 است.با در نظر گرفتن مفروضات باال،حجم نمونه تحقیق برابر است با:

فرمول نمونه گیری فوق، تعداد نمونه ها را 168 نفر از کارکنان امور مالیاتی شرق گیالن را نشان می دهد که برای 
رفع اثرات پرسشنامه های ناقص و موارد پاسخ داده نشده حدود 10 درصد حجم برآورد شده، پرسشنامه اضافی بین 
کارکنان توزیع شد و درنهایت 177 پرسشنامه صحیح جهت تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب شدند. در جدول )2-3( 
نحوه توزیع پرسشنامه ها بین کارکنان امور مالیاتی شرق گیالن که از طریق نمونه گیری طبقه  ای بدست آمده، نشان 
داده شده است. در روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ابتدا تعداد کل کارکنان امور مالیاتی شرق گیالن را محاسبه 
نموده که این تعداد برابر با 239 نفر می باشد. سپس از تقسیم تعداد کارکنان امور مالیاتی هر یک از شهرستان های 
ناحیه شرق گیالن به کل تعداد کارکنان امور مالیاتی شرق گیالن، میزان درصد جامعه آماری محاسبه می شود. حال 
با توجه به درصد جامعه و حاصلضرب آن با تعداد نمونه بدست آمده، تعداد هر یک از طبقات بدست می آید. سپس از 

روش قرعه کشی استفاده نموده و پرسشنامه تحقیق بین کارکنان هر یک از طبقات توزیع می گردد.  

 روش گردآوری اطالعات و ابزارهاي جمع آوري داده ها و اطالعات
داده را می توان به روش هاي گوناگون، در مکان هاي مختلف و از انواع منابع گردآوري کرد. در این تحقیق به منظور 
گردآوري داده هاي مورد نیاز از روش میدانی استفاده گردیده است. ابزار گردآوري داده ها در تحقیق حاضر پرسشنامه 
می باشد. این پرسشنامه شامل 4 سوال عمومی در بخش اول است که حاوی جنسیت، .ضعیت تاهل، تحصیالت و 
به  بُعد است که سؤاالت 1تا 15 مربوط  نیز شامل 31 سؤال در 7   فعالیت می باشد. بخش دّوم پرسشنامه  سابقه 
متغیر هوش معنوی )خودآگاهی، خودانگیختگی، صبر و شکرگزاری( و سواالت 16 تا 31 مربوط به متغیر فرسودگی 
اندازه گیری متغیر  براي  این تحقیق  شغلی )فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت شخصی( است. در 
فرسودگی شغلی از پرسشنامه مسلج  )1981( و برای سنجش متغیر هوش معنوی از پرسشنامه های کینگ  )2008( 
و هیلدبرانت  )2011( استفاده گردید که پاسخ دهندگان گزینه ها را بر مبنای طیف پنج فاصله ای لیکرت  )از کامال 
موافقم تا کامال مخالفم( عالمت-گذاری می نمایند. طیف لیکرت شامل مجموعه اي از سواالت است که بار نگرشی یا 
ارزشی همه آن ها تقریبا برابر تلقی می شود. پاسخگو مقیاسی را که بین دو حد نهایی مانند، موافق- مخالف، عالقه-تنفر 

و پذیرش-رد است، بر حسب شدت یا ضعف نگرش خود بر می گزیند ) خاکی، 1393، 212(.
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جدول3-3( صفات کیفی و ارزش هاي عددي گزینه هاي پرسشنامه

جدول شماره )3-4( ساختار پرسشنامه تحقیق را بر اساس متغیرهای تشکیل دهنده، تعداد و شماره سواالت 
مربوط به آن ها نمایش می دهد.

روایی
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیري می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار براي آن طراحی شده است 
را اندازه گیري می کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیري هاي نامناسب و ناکافی می تواند 

هر تحقیق علمی را  بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار انواع گوناگونی دارد )خاکی، 1393، 244(:  
روایی ساخت یا سازه بیان می کند نتایج به دست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه گیري تا چه حد با نظریه هایی 

که آزمون بر محور آن ها تدوین شده است ، تناسب دارد.
در این تحقیق، سواالت 1 تا 4 مربوط به متغیر خودآگاهی، سواالت 5 تا 8 مربوط به خودانگیختگی، سواالت 9 
تا 12 مربوط به صبر، سواالت 12 تا 15 مربوط به متغیر شکرگزاری، سواالت 16 تا 20 مربوط به متغیر فرسودگی، 
سواالت 21 تا 25 مربوط به متغیر مسخ شخصیت و سواالت 26 تا 31 مربوط به متغیر کاهش کفایت شخصی است. 
تمامی سواالت مطابق با مقاالت علمی معتبر که در قسمت چهارچوب نظري مطرح شده است و هم چنین دیدگاه هاي 

تخصصی اساتید مرتبط طراحی گردیده است، لذا اعتبار آن به طریق محتوایی حاصل شده است.

 پایایی 
مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیري را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدي از افراد بدهیم 
نتایج حاصل نزدیک به هم باشد )خاکی، 1393، 245(. توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان علی رغم 
شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان حاکی از پایداري آن و تغییر پذیري اندك آن می باشد. 
این توانایی گویاي برازش ابزار است چرا که هر زمان اندازه گیري صورت گیرد نتایج پایدار به دست می آید )سکاران، 

 .)227 ،1393
شاخص اندازه گیري پایایی، ضریب پایایی نام دارد و اندازه آن معموال بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی 
صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است. در این تحقیق جهت اندازه گیري سازگاري 
درونی ابزار از ضریب آلفاي کرانباخ استفاده شده است. آلفاي کرانباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی 
  spss یک مجموعه را با هم منعکس می کند. با استفاده از فرمول زیر ضریب آلفاي کرانباخ براي پرسشنامه از نرم افزار

محاسبه گردید.

که در آن:

کامال موافقمموافقمتا حدودی موافقممخالفمکامال مخالفمطیف کیفی
12345ارزش عددی
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جدول 3-5( ضریب آلفاي کرانباخ  برای سواالت متغیرها

به منظور محاسبه پایایي پرسشنامه، قبل از توزیع نهایي آن، 30 عدد پرسشنامه بین کارکنان امور مالیاتی ناحیه 
شرق استان گیالن توزیع شد که در نهایت به کمک نرم افزار SPSS مقدار آلفاي کرونباخ 78 درصد محاسبه گردید. 
بنابراین می توان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار کافی برخوردار است، به این معنی که پاسخ های داده شده ناشی از 
شانس و تصادف نبوده، بلکه به خاطر اثر متغیری می باشد که مورد آزمون قرار گرفته است. ضریب آلفاي گزارش شده 
براي متغیرهاي تحقیق به شرح جدول )3-5( است که نشان دهنده معنی دار بودن و در نتیجه پایایی ابزار پرسشنامه 

در این تحقیق است .

 روش تجزیه و تحلیل داده ها 
روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق، استفاده از شیوه هاي کمی می باشد که در قالب 
آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در این تحقیق در گام اول از روش هاي آمار توصیفی در تنظیم داده ها در 
جداول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص هاي تمرکز و پراکندگی استفاده شده است. سپس در گام بعدي جهت تجزیه 
و تحلیل داده ها از تکنیک هاي آمار استنباطی استفاده می شود. به منظور آزمون فرضیه های این تحقیق، از آزمون  
کولموگروف- اسمیرنف  و روش آماری مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است. کلیه مراحل آماري نیز با نرم 

افزارهای SPSS 18 و Lisrel  انجام مي گردد.

 آمار توصیفی
این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است، چنانچه محاسبه 
مقادیر و شاخص های جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن انجام گیرد، آن را آمار توصیفی گویند 
و برای محاسبه فراوانی، درصد، درصد تراکمی برای هر کدام از سواالت به کار می رود. در این تجزیه و تحلیل، محقق 

آلفای کرونباختعداد سواالت متغیرها
40/734خودآگاهی

40/781خودانگیختگی

40/812صبر

30/705شکرگزاری

50/764فرسودگی عاطفی

50/810مسخ شخصیت

60/744کاهش کفایت شخصی

310/783مجموع
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جدول4-1: فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.

جدول 4-2: فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان.

جدول4-3: فراوانی سطح تحصیالت پاسخ گویان.

داده های جمعیت شناختی جمع آوری شده از نمونه های آماری را با استفاده از فنون آمار توصیفی شامل: جداول 
فراوانی و نمودارهای ستونی، مورد بررسی قرار داده است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ها بصورت زیر است: 

جنسیت پاسخ دهندگان

را تشکیل  پاسخ دهندگان  اند، بطوریکه %64   بوده  آقایان  پاسخ دهندگان  اکثر  همانطورکه مالحظه می شود 
داده اند.

وضعیت تاهل پاسخ دهندگان

سطح تحصیالت پاسخ دهندگان

درصد فراوانیفراوانیجنسیت
36%65زن
64%112مرد
100%177جمع

درصد فراوانیفراوانیوضعیت تاهل پاسخ دهندگان
49%87مجرد
51%90متاهل
100%177جمع 

درصد فراوانیفراوانیسطح تحصیالت
6%12دیپلم

16%29فوق دیپلم
41%73لیسانس

37%63فوق لیسانس و باالتر
100%177مجموع
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جدول4-4: فراوانی سابقه فعالیت پاسخ گویان.

نمودار4-3: نمودار ستونی سابقه فعالیت پاسخگویان.

نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه ها نشان می دهد که اکثر پاسخ دهندگان، دارای سابقه فعالیت کمتر از 5 سال 
هستند.

بررسی فرض نرمال بودن داده ها
در این قسمت، برای تصمیم گیری در خصوص استفاده از آزمون های پارامتریک یا ناپارامتریک، نرمال بودن داده 
ها از طریق آزمون کولموگروف- اسمیرنوف  در قالب فرضیه زیر بررسی می شود. این آزمون جهت بررسی ادعای 

مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد.
H0 :داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند

H1  :داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند
همان طورکه مالحظه می شود، مقدار سطح معنی داری برای داده های مربوط به هر 7 عامل از مقدار α، یعنی 
0/05 بیشتر است. از طرف دیگر نیز مقادیر بحرانی)Z( بدست آمده برای آزمون کولموگروف- اسمیرنوف کمتر از 
H0 وجود  برای رد فرضیه  بنابراین در سطح معنی دار 95% شواهد قوی  باشد،  مقدار بحرانی جدول )1/96( می 
نداشته و فرض H0 پذیرفته می شود. بنابراین داده های همه متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند. نتایج بررسی فوق 

در جدول زیر ارائه شده است.

سطح تحصیالت پاسخ دهندگان

درصد فراوانیفراوانیسابقه فعالیت
22%39کمتر از 5سال

20%35بین 5 تا 10 سال
19%34بین 10 تا 15 سال
17%31بین 15 تا 20 سال
22%38بیش از 20 سال

100%177مجموع
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جدول 4-12: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها.

جدول 4-18: شاخص های معنی داری و برازش مدل.

بررسی برازش مدل تحقیق
بررسی نتایج آزمون برازش مدل مفهومی نشان داد که الگوي پژوهش از وضعیت مناسبی برخوردار می باشد. 
اندازه گیري شده مربوط به سازه هاي تحقیق و شاخص هاي به دست آمده  نتایج تحلیلی معادالت  از  این بخش 
(RMSEA=0/087 و P-value=0/000 و CFI= 0/96 و NFI= 0/95  و GFI= 0/92) نشان دهنده 
برازش مطلوب مدل اندازه گیري می باشد. به دیگر سخن تمامی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هایی که براي سازه های 
تحقیق تعریف شدند، مناسب هستند و به لحاظ تجربی می توانند متغیرهاي مذکور را تبیین و اندازه گیري نمایند. 

این محاسبات در شکل زیر ترسیم شده است. 

سطح معناداریآماره آزمونحجم نمونهمتغیرها
1771/750,70خودآگاهی

1771/390,64خودانگیختگی

1771/200,11صبر

1771/750,12شکرگزاری

1771/370,14فرسودگی عاطفی

1771/370,14مسخ شخصیت

1771/270,07کاهش کفایت شخصی

میزان در مدل بدست برازنده است اگراختصارنام شاخص
نتیجهآمده

ری
 دا

نی
مع

ی 
ها

ص 
اخ

ریشه میانگین مربعات  ش
خطاي برآورد

RMSEAتائید0/087کوچکتر از 0/1 باشد

dکاي اسکوربه درجه آزادي f

2χ       مساوی وکوچکتر
تائید2/26از 3 باشد

ش
راز

ی ب
ها

ص 
اخ

تائید0/92بزرگتر از 0/9باشدGFIشاخص نیکویي برازشش
تائید0/96بزرگتر از 0/9باشدNNFIشاخص برازش هنجارنشده
تائید0/95بزرگتر از 0/9باشدNFIشاخص برازش هنجارشده
تائید0/96بزرگتر از 0/9باشدCFIشاخص برازش تطبیقي
تائید0/97بزرگتر از 0/9باشدIFIشاخص برازش افزایشي
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شکل 4-12: ضرایب معناداری مدل.

در این پژوهش با توجه به کاربرد معادالت ساختاري، ارتباط بین متغیرهاي مکنون برآورد مي شود. در حقیقت 
با این کار به طور همزمان کلیه ضرایب رگرسیون چندگانه محاسبه مي شود، سپس با استفاده از آماره T، معناداري 
ضرایب اثرگذاری بدست آمده و معادالت ساختاري بین متغیرها به دست خواهد آمد. چنانچه آماره T بین دو متغیر 
بزرگتر از 2 باشد فرضیه صفر مبني بر عدم رابطه بین دو متغیر مکنون رد و فرضیه جایگزین مبني بر معني داري 
رابطه در متغیر مکنون پذیرفته مي شود. با توجه به خروجی لیزرل میزان قدر مطلق t محاسبه شده در کلیة متغیرها 
بزرگتر از 2 می باشد بنابراین کلیة تخمین هاي ارائه شده از لحاظ آماري معنادار می باشند. به عبارت دیگر، تمامی 

بارهاي عاملی مرتبط با سازه های هفتگانه تحقیق، در سطح اطمینان 95 درصد معنادار هستند.

نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها و مقایسه نتایج 
مورد  استنباطی  آمار  روش های  از  استفاده  با  اصلی  فرضیه  یک  و  فرعی  فرضیه  پژوهش چهار  این  در  مجموعاً 
تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسي روابط میان متغیرها و آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به این که نتایج 
آزمون کولموگروف اسمیرنف حاکی از نرمال بون هفت متغیر اصلی تحقیق داشت، لذا برای تجزیه و تحلیل داده ها از 
مدل سازی معادالت ساختاری به روش تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. در ادامه نتایج آزمون فرضیات 

و مقایسه آن ها با نتایج سایر تحقیقات به شرح زیر خالصه می گردد:

1- نتیجه گیری از فرضیه 1- الف
فرضیه 1- الف پژوهش عبارت بود از: خودآگاهی، موجب کاهش فرسودگی عاطفی کارمندان امور مالیاتی شرق 
گیالن می گردد. در این تحلیل، مقدار ضریب مسیر خودآگاهی به فرسودگی عاطفی 0/55- محاسبه شد. نتایج این 
مؤلفه هاي هوش  تمامی  زیرا آن ها دریافتند که  قتلتاش و همکاران )1390( سازگار است  با دستاوردهای  پژوهش 
و  دلپسند  یافته های  فرضیه،  آزمون  نتیجه  دارد.  منفي  معنادار  رابطه ي  آن ها  شغلي  فرسودگي  با  مدیران  هیجاني 

همکاران )1390(، اکبرزاده و نقی زاده )1393( را مورد تایید قرار می دهد.
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2- نتیجه گیری از فرضیه 1- ب
گیالن  شرق  مالیاتی  امور  کارمندان  مسخ شخصیت  موجب  خودآگاهی،  از:  بود  عبارت  پژوهش  ب   -1 فرضیه 
با  نتایج این پژوهش  می گردد. در این تحلیل، مقدار ضریب مسیر خودآگاهی به مسخ شخصیت 0/36-  می باشد. 
دستاوردهای قتلتاش و همکاران )1390( سازگار است زیرا آن ها دریافتند که تمامی مؤلفه هاي هوش هیجاني مدیران 
با فرسودگي شغلي آن ها رابطه ي معنادار منفي دارد. هم چنین نتیجه آزمون فرضیه با یافته های دلپسند و همکاران 

)1390( سازگار است.

3- نتیجه گیری از فرضیه 1- ج
 فرضیه 1- ج پژوهش عبارت بود از: خودآگاهی، موجب کاهش کفایت شخصی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن 

می گردد. در این تحلیل، مقدار ضریب مسیر خودآگاهی 
به کاهش کفایت شخصی 0/63 -  می باشد. نتایج این پژوهش با یافته های حاصل از مطالعه اکبرزاده و نقی زاده 

)1393( سازگار است.

4- نتیجه گیری از فرضیه 2-الف 
این فرضیه عبارت بود از: خودانگیختگی، موجب کاهش فرسودگی عاطفی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن 
می گردد. در این تحلیل، مقدار ضریب مسیر خودانگیختگی به فرسودگی عاطفی 0/29 -  محاسبه شد. همان طورکه 
با  فرضیه  این  نتایج  عاطفی،  فرسودگی  بر  معنادار خودانگیختگی  و  منفی  تاثیر  آمده  به دست  نتایج  مالحظه شد، 
دستاوردهای سایر پژوهش ها سازگار است. برای مثال، دمیرل و همکاران )2005( و دلپسند و همکاران )1390( در 

مطالعات خود نشان دادند که خودانگیختگی تاثیر منفی و معناداری بر مسخ شخصیت دارد. 

5- نتیجه گیری از فرضیه 2-ب 
این فرضیه عبارت بود از: خودانگیختگی، موجب مسخ شخصیت کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد. در 
این تحلیل، مقدار ضریب مسیر خودانگیختگی به مسخ شخصیت 0/42 -  محاسبه گردید. نتیجه این آزمون با نتیجه 

مطالعه دلپسند و همکاران )1390( و طبرسا و معینی کربکندی )1393( هم راستا و سازگار است.

6- نتیجه گیری از فرضیه 2-ج 
گیالن  شرق  مالیاتی  امور  کارمندان  شخصی  کفایت  کاهش  موجب  خودانگیختگی،  از:  بود  عبارت  فرضیه  این 
می گردد. در این تحلیل، مقدار ضریب مسیر خودانگیختگی به مسخ شخصیت 0/42 -  محاسبه گردید. نتیجه این 

آزمون با نتیجه مطالعه طبرسا و معینی کربکندی )1393( هم راستا و سازگار است.

7- نتیجه گیری از فرضیه 3- الف 
این فرضیه عبارت بود از: صبر، موجب کاهش فرسودگی عاطفی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد. در 
این تحلیل، مقدار ضریب مسیر صبر به کاهش فرسودگی عاطفی 0/31 - محاسبه شد. همان طورکه مالحظه شد، 
نتایج به دست آمده تاثیر منفی و معنادار صبر بر فرسودگی عاطفی را آشکار مي کند. نتایج این پژوهش با دستاوردهای 
سایر پژوهش ها سازگار است. برای مثال نتیجه بدست آمده در تحقیق باعزت و شریف زاده )1391( نشان داد که هوش 

معنوی با استرس شغلی و فرسودگی شغلی رابطه منفی و معناداری دارد.

8- نتیجه گیری از فرضیه 3- ب 
این فرضیه عبارت بود از: صبر، موجب مسخ شخصیت کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد. در این تحلیل، 
مقدار ضریب مسیر صبر به مسخ شخصیت عاطفی 0/46 -  محاسبه شد. نتیجه این آزمون با نتیجه حسین ثابت و 
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عطایی)1394( سازگار است زیرا آن ها  نشان دادند که هوش معنوی و صبر رابطه منفی و معناداری با استرس ادراك 
شده و فرسودگی شغلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روان-شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران دارد.

9- نتیجه گیری از فرضیه 3- ج 
این فرضیه عبارت بود از: صبر، موجب کاهش کفایت شخصی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد. در این 
تحلیل، مقدار ضریب مسیر صبر به کاهش کفایت شخصی 0/59 محاسبه گردید. نتایج این پژوهش با دستاورد باعزت 

و شریف زاده )1391( سازگار است.
10- نتیجه گیری از فرضیه 4- الف

گیالن  شرق  مالیاتی  امور  کارمندان  عاطفی  فرسودگی  کاهش  موجب  شکرگذاری،  از:  بود  عبارت  فرضیه  این 
می گردد. در این تحلیل، مقدار ضریب مسیر شکرگزاری به کاهش کفایت شخصی 0/35 -  محاسبه شد. همان طورکه 
مالحظه شد، نتایج به دست آمده نشان داد که شکرگذاری بطور منفی و معنادار بر فرسودگی عاطفی تاثیرگذار است. 

نتیجه آزمون فرضیه 4-الف با مطالعات انجام شده توسط اسدی و همکاران )1386( سازگار و هم راستا است.

11- نتیجه گیری از فرضیه 4- ب
این فرضیه عبارت بود از: شکرگزاری، موجب مسخ شخصیت کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد. در این 
تحلیل، مقدار ضریب مسیر شکرگزاری به کاهش کفایت شخصی 0/31 -  محاسبه شد. نتیجه آزمون با مطالعه جورج 

)2006( سازگار است.

12- نتیجه گیری از فرضیه 4- ج
این فرضیه عبارت بود از: شکرگزاری، موجب کاهش کفایت شخصی کارمندان امور مالیاتی شرق گیالن می گردد. 
در این تحلیل، مقدار ضریب مسیر شکرگزاری به کاهش کفایت شخصی 0/34 -  محاسبه شد و نتیجه این آزمون با 

مطالعه پورکیانی و همکاران )1391( و اسدی و همکاران )1386( سازگار و هم راستا است.

- جمع بندی و پیشنهادات 
هوش معنوی بیانگر مجموعه ای از توانایی ها، ظرفیت ها و منابع معنوی می باشد که کاربرد آن ها در زندگی 
روزمره می تواند باعث افزایش انطباق پذیری فرد شود، به ویژه نقش آن در حل مسائل وجودی و یافتن معنا و هدف در 
رویدادهای زندگی تاکید شده است. امروزه روان شناسان بر این باورند که موفقیت نهایی یک سازمان به هوش معنوی 
مدیران و کارکنان آن بستگی دارد. هر چند هوش عقالنی و هوش عاطفی نیز تا حدی این موفقیت را تضمین می 
کند. آنان معتقدند تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به افزایش خالقیت، صداقت و اعتماد، حس تکامل 
شخص، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، اخالق و جدان کاری، انگیزش،  عملکرد و بهره وری شود. برای 
مدیران تشخیص این که چگونه می توان اثرات منفی فرسودگی شغلی را کاهش داد و چگونه می توان از فرسودگی 
شغلی شغلی جلوگیری کرد بسیار مهم است. با توجه به نتایج، هوش معنوی می تواند به کاهش فرسودگی شغلی 
کارکنان منجر شود. هوش معنوی به عنوان یک ویژگی مهم تلقی می شود که فرسودگی شغلی را تحت تاثیر قرار می 
دهد و به مدیران در نگه داشتن استعدادها در سازمان کمک می کند. کارکنان با سطح بابایی از معنویت می توانند 
فراتر از مسائل عادی در کار خود فکر کنند. این قابلیت آنان را قادر می سازد حتی شرایط سخت در کار خود را تحمل 
کنند و کار خود را ادامه دهند. هوش معنوی می تواند به عنوان عاملی در نظر گرفته شود که باید در  کارکنان امور 

مالیاتی شرق گیالن به منظور افزایش توانایی آنان در تحمل شرایط سخت بهبود یابد.
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پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
با توجه به آزمون فرضیه 1- الف، پیشنهاد می شود در سازمان به منظور کاهش فرسودگی عاطفی به برقراری رابطه 
عمیق با دیگران توجه کنند. هم چنین به کارکنان توصیه می شود به منظور کاهش خستگی روزانه و فرسودگی شغلی 

به افزایش سطح آگاهی و هوشیاری از طریق مطالعه مبادرت ورزند.
با توجه به آزمون فرضیه 1- ب، پیشنهاد می شود کارکنان به منظور افزایش حس همدلی با همکاران و کاهش 
ثبت  با  روزانه  می شود  توصیه  هم چنین  بپردازند.  زندگی  رویدادهای  معنای  درباره  عمیق  تفکر  به  مسخ شخصیت 
رویدادهای مختلف و تالش در جهت بررسی آن ها و با صرف وقت مناسب، به تفکر عمیق در خصوص این رویدادها 

بپردازند زیرا به کمک می کند به همکاران و شغل توجه ویژه ای داشته باشیم. 
با توجه به آزمون فرضیه 1- ج، توصیه می شود بواسطه گفتگو با همکاران تالش کنند احساسات آن ها را درك 

نمایند و سعی کنند مشکالت همکاران را برطرف کنند. 
با توجه به آزمون فرضیه 2- الف، پیشنهاد می شود کارکنان به منظور کاهش خستگی کاری و فرسودگی عاطفی 

به هدف گذاری شغلی مبادرت ورزند.
با توجه به آزمون فرضیه 2- ب، توصیه می شود کارکنان برای تجارب کسب شده ارزش قائل شوند و در صورت 
و  افزایش داده  را  بتوانند هوش معنوی  این طریق  از  تا  بگیرند  از آن شکست درس  با شکست کاری  مواجه شدن 

فرسودگی شغلی را کاهش دهند.
در راستای آزمون فرضیه 2-ج، به مدیران پیشنهاد می شود در سازمان به منظور  کاهش فرسودگی شغلی کارکنان 

به آنان در برنامه ریزی و تدوین اهداف کاری کمک کنند.
با توجه به آزمون فرضیه 3- الف، به مدیران پیشنهاد می شود در سازمان به منظور تقویت هوش معنوی و کاهش 
فرسودگی شغلی کارکنان، با برگزاري کارگاه های آموزشی و سمینارهای ادواری، فرصتی را برای کارکنان فراهم سازند 

تا به پرسش های بنیادی و اساسی آنان درخصوص زندگی و عالم هستی پاسخ داده شود.
در  کارکنان  تا  شود  فراهم  شرایطی  درسازمان  می شود  پیشنهاد  مدیران  به  ب،   -3 فرضیه  آزمون  به  توجه  با 

کالس های آموزشی تشویق شوند تا درباره اهداف و دالیل زندگی تفکر نمایند.
در راستای آزمون فرضیه 3-ج، توصیه می شود کارکنان با یافتن معنی و هدف زندگی خود را با شرایط زمانی 

محدود منطبق کنند. 
با توجه به آزمون فرضیه 4- الف، توصیه می شود کارکنان به منظور کاهش فرسودگی شغلی در هر حال به یاد 

خداوند باشند و عمیقا آن را مورد ستایش قرار دهند.
با توجه به آزمون فرضیه 4- ب، توصیه می شود با حضور در مراسم مذهبی و اقامه نماز جماعت امکان شکرگزاری 

از موفقیت ها و نعمت های زندگی را فراهم سازند تا  فرسودگی شغلی کارکنان کاهش یابد.
در راستای آزمون فرضیه 4-ج، توصیه می شود کارکنان به منظور ایجاد حس شادمانی از موفقیت ها و نعمت های 

زندگی شکرگزار باشند.
5-6- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده  

- از آن جایی که در سطح استان تعداد بیش تری کارکنان امور مالیاتی مشغول به کار می باشد که در مطالعه حاضر 
در نظر گرفته نشده، لذا انجام تحقیق حاضر در سطح جامعه ای بزرگ تر توصیه می شود.

- بررسي نقش متغیرهاي تعدیل کننده در روابط بررسي شده )برای مثال سن کارکنان، سطح تحصیالت، سطح 
درآمد و میزان سابقه فعالیت( در تحقیق حاضر نیز موضوع تحقیقاتي مفیدي به نظر مي رسد. 

- توصیه می شود پژوهشگران در تحقیقات بعدی با انجام مطالعات طولی، داده های شرکت ها را در یک سری 
زمانی، جمع آوری کرده و بیازمایند.
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بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و بکارگیری فناوری
 سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم( توسط کاربران

 ادارات امور مالیاتی شهر تهران در راستای طرح جامع مالیاتی کشور

بهاره کیانی آذر2حسین یوسفی1

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل پذیرش و بکارگیری فناوری سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم( 
توسط کاربران ادارات امور مالیاتی شهر تهران در راستای طرح جامع مالیاتی کشور انجام شده است. روش این پژوهش 
توصیفي پیمایشي و ابزار گردآوري داده ها نیز پرسش نامه مي باشد. جامعه آماري پژوهش مزبور، کارکنان ادارات امور 
مالیاتي شهر تهران بوده است که با نمونه گیري طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. در این پژوهش با مطالعه 
متغیرهاي اضطراب در استفاده، تصمیم به استفاده، سهولت استفاده، سودمندي ادراك شده، خودکارآمدي، تجربه 
استفاده، پشتیبانی فنی و آموزشی و سواد فناوري اطالعات، تأثیر متغیرهاي مزبور بر پذیرش مورد بررسي قرار گرفت. 
یافته هاي پژوهش نشان مي دهد متغیرهاي سواد فناوري اطالعات، تجربه استفاده، پشتیبانی فني و آموزشي تأثیري 
معنادار و به عبارتي مستقیم بر متغیر خودکارآمدي داشته و با باال رفتن هر یک از این متغیرها میزان خودکارآمدي 
افراد نیز افزایش پیدا خواهد نمود. همچنین، متغیر اضطراب در استفاده نیز تأثیر منفي بر خودکارآمدي داشته و با 

باال رفتن اضطراب در بین کارکنان، خودکارآمدي آنان پایین خواهد آمد. 

واژه های کلیدی: فناوری اطالعات، سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم(، پذیرش، ادارات امور مالیاتی 
شهر تهران

1( فوق لیسانس MBA، رئیس گروه مدیریت ذینفعان طرح جامع مالیاتی )نویسنده مسئول(، دانشکده مدیریت مؤسسه آموزش عالی مهر البرز، سازمان امور 
مالیاتی کشور، hos.yousefi@gmail.com، شماره تلفن همراه 09124243376

2( دکترای  حرفه ای مدیریت کسب و کار )DBA(، کارشناس دفتر خدمات مودیان مالیاتی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سازمان امور مالیاتی کشور، 
bahareh.kianiazar@gmail.com، شماره تلفن همراه 09122483077
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1-مقدمه
و  اقتصادي  مسئولیت هاي  گسترش  و  افزایش  شاهد  دولتي  سازمان هاي  و  دولت ها  دوم،  جهاني  جنگ  از  پس 
اجتماعي خود بودند )احمد و زینک ،1998( و نظر به اینکه انتظار مردم براي پاسخگویی دولت به نیازها و تقاضاهای 
خود فزونی یافت، سازمان هاي دولتي به منظور مواجهه با این چالش، پذیراي مجموعه اي از فناوري اطالعات شدند)کیم 
و برت اشنایدر ، 2004(. از این رو یکي از مسائل اصلي که سازمان هاي دولتي با آن روبرو شدند، پذیرش و پیاده سازي 
با فناوري هاي نوین بود. )کاردوزو، مکالگلین، هارمون،  موفق نوآوري هاي فناوري اطالعات، به منظور همگام بودن 

رینولدز و میلر ، 1993(.
بنابراین می توان گفت، در زمان حاضر فناوري اطالعات و کاربرد آن، راهبرد نوینی است که تمـام ابعاد زندگي 
انسان، از جمله سازمان ها تحت تأثیر آن قرار داشته؛ به گونه اي که امروزه سازماني بـدون وجود فناوري اطالعات و 
استفاده از سامانه های نرم افزاری مربوطه قابل تصور نبوده و از این رو طی دهه هاي اخیر عالوه بر بخش های خصوصی، 
سازمان هاي دولتي نیز شاهد تحوالت چشمگیري در تغییرات سریع در  فناوری اطالعات و استفاده از آن بوده اند. 
سازمان هاي دولتي براي برخورداري از نوآوري و کسب مزیت رقابتي، درصدد پذیرش نوآوري هاي فناوري اطالعات 

برآمده اند )ابراهیم و ایراني، 2005(.
فاصله زیاد کشور ایران و به تبع آن سازمان های دولتی با کشورهای پیشرفته در زمینه فناوری باعث شده تا ایران 
به عنوان واردکننده فناوری های نوین شناخته شده و در بسیاری از موارد شاهد هستیم که آنها در سازمان به طور 
مناسب مورد استفاده قرار نگرفته و یا پس از مدتی به علت عدم بهره گیری مناسب، به کلی کنار نهاده می شوند. در 
این میان آنچه که مورد غفلت قرار گرفته و کمتر به آن پرداخته شده است، نحوه پذیرش فناوری و بکارگیری آن در 

بین کارکنان سازمان و عواملی است که بر این پذیرش اثرگذار خواهند بود.
سامانه های  فناوری  بکارگیري  و  پذیرش  در  کاربران  آمادگي  ارزیابي  مطالعات  انجام  از  حاصل  نتایج  مشاهده 
اطالعاتي در سازمان های مختلف تاکنون، نشان از آن دارد که این موضوع به عنوان یکي از کلیدي ترین عوامل موفقیت 
در سازمان ها شناخته شده است. عدم آمادگي کارکنان در زمینة پذیرش فناوري، سبب ایجاد اضطراب و ناامني آنان 
در محیط کار، ایجاد مقاومت در برابر پذیرش و بکارگیری فناوري، عدم استقرار اثربخش فناوري و در نهایت، در برخي 

از اوقات شکست سازمان در  پروژه هاي مربوط به فناوري هاي نوین خواهد شد.
تحقیقات انجام گرفته حاکي از آن است که مدیران سازمان ها با نگرش مثبت و آمادگي پذیرش فناوري اطالعات، 
در پذیرش و اجراي تکنولوژي جدید موفق تر مي باشند )مارتین ، 2005؛ اوگبونا و هریس ، 2005؛ کوتلو و اوزتوران ، 
2008(. کارکنان اجرایي و ستادي به عنوان کاربران اصلی نقش مهمي در پذیرش اثربخش فناوري و در نهایت استفاده 
مناسب از آن در جهت ارتقاء بهره وري و عملکرد سازماني دارند. عوامل فردي مانند برداشت ها و نگرش هاي کارکنان 
نسبت به فناوري اطالعات و ویژگي هاي جمعیت شناختي آنها، از جمله عواملي هستند که بر میزان پذیرش و استفادة 

کارکنان از این فناوري تأثیر مي-گذارند.)شیخ شعاعي و علومي، 1389(.
با توجه به سرمایه گذاري سازمان  امور مالیاتی کشور در ایجاد بسترهاي فناوري براي انجام امور، باالخص امور 
مربوط به ادارات امور مالیاتی همچون ادارات امور مالیاتی شهر تهران که گسترده ترین و مهم ترین منبع وصول مالیات 
در بین شهرها و استان های کشور می باشد، بحث میزان استقبال کارکنان از فناوري هاي نوین و سامانه هایی که در 
اختیار آنها قرار مي گیرد، حائز اهمیت بوده و الزم است تا عوامل تأثیرگذار بر نحوه استفاده از آنان شناسایی شده و 
مدیریت و کنترل گردد. باید توجه داشت که موفقیت یا بازدة سرمایه گذاري در فناوري اطالعات به میزان گرایش 
کارکنان ادارات امور مالیاتی شهر تهران براي بکار بردن و استفاده از سیستم های تعریف شده در سازمان بستگي دارد.
بنابراین با توجه به بکارگیری فناوری اطالعات در طی سالیان اخیر در ادارات امور مالیاتی و پیاده سازی طرح جامع 
مالیاتی که بخش مهمی از آن مربوط به سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم( می باشد، ما به دنبال پاسخ به این 
پرسش هستیم که آیا کارکنان ادارات امور مالیاتی شهر تهران به عنوان کاربران اصلی سامانه و به عنوان یک جامعه 

آماری، حاضر به پذیرش این سامانه و بکارگیری آن هستند؟ 
در این راستا، از بین مدل هاي مطرح نظریه انتشار نوآوری، مدل پذیرش فناوري ، تئوري عمل منطقی  و نظریه 
رفتار برنامه ریزي شده  بیشترین کاربرد را در زمینه مطالعات مربوط به پذیرش فناوري هاي اطالعاتي داشته اند که در 
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ادامه هر یک از این مدل ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به دنبال آن از متغیرهاي مدل مفهومي استخراج شده به 
منظور ارزیابي آمادگي پذیرش و بکارگیری فناوري سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم( توسط کاربران ادارات 

امور مالیاتی شهر تهران به عنوان یک فناوری نوین استفاده خواهد شد.

2- ادبیات نظری پژوهش
انتشار نوآوری، پذیرش فناوری، تئوری عمل منطقی و نظریه  از بین مدل های مطرح پذیرش فناوری همچون 
رفتار برنامه-ریزی شده، دو مدل آخر بیشترین کاربرد را در زمینه مطالعات مربوط به پذیرش فناوری های اطالعاتی 
داشته اند. با توجه به اینکه عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های مختلف، بر حسب فناوری و کاربران مورد مطالعه و 
از مدل های مطرح در موارد مختلف، عملکردهای متفاوتی  بنابراین هر یک  شرایط محیطی موجود متفاوت است، 

خواهند داشت. 

2-1- نظریة انتشار نوآوري 
نظریه انتشار ارائه شده توسط راجرز یکي از نظریه هایي است که به درك تغییر کمک مي کند. در نظریه او چهار 
عنصر )ویژگي هاي نوآوري، بسترهاي ارتباطي، زمان و نظام اجتماعي( در پذیرفته شدن یک فناوري جدید میان مردم 
مؤثر است. از نظر راجرز » تمامي اعضاي نظام اجتماعي، همزمان یک نوآوري را نمي پذیرند، بلکه به ترتیب و در طول 

زمان، نوآوري را مي-پذیرند«)راجرز وشومیکر ،2001، ترجمه کرمی و فنایی،1379(. 
ویژگي هاي نوآوري عنوان شده توسط راجرز که به عنوان عامل مؤثر پذیرش نوآوري و چارچوب تحقیق حاضر 

است، عبارتند از: 
مفید بودن: به میزان درك فرد از بهتر بودن نوآوري نسبت به ایده یا پدیده اي است که قباًل وجود داشت   *

انگاشته مي شود.
سازگاري: بر اساس آنچه راجرز بیان مي کند، سازگاري عاملي است که میزان همسان بودن یک نوآوري   *

جدید با ارزش هاي موجود، تجربیات گذشته و نیازهاي جاري کاربران را مشخص مي کند.
پیچیدگي: نشان دهنده میزاني است که تصور مي شود نوآوري فناورانه مي تواند از لحاظ درك، یادگیري   *
کاربران  توسط  بیشتر  است،  آسان  آنها  از  استفاده  مي رسد  نظر  به  که  نوآورانه  فناوري هاي  باشد.  پیچیده  عمل  یا 
پذیرفته و استفاده مي شوند. اما پاره اي دیگر از نوآوري ها به آساني قابل فهم نیستند و با سرعت کمتري مورد پذیرش 

قرارمي گیرند، در نتیجه بین برداشت سختي و میزان پذیرش آن رابطه منفي وجود دارد.
آزمون پذیري: افرادي که فرصت هاي زیادي براي آزمودن )امتحان کردن( یک نوآوري داشته اند داراي میزان   *
پذیرش بیشتري در خصوص آن نوآوري نسبت به کساني هستند که هیچوقت آن را تجربه نکرده اند. زیرا که بکاربردن 

و آزمون یک نوآوري این اطمینان را مي دهد که استفاده از این نوآوري تاچه حد انتظارات آنان را برآورده مي سازد.
مشاهده پذیري: عبارت است از میزان قابل مشاهده بودن نتایج آشکار یک نوآوري. هر قدر که نتایج نوآوري   *
براي فرد آشکارتر باشد، احتمال پذیرش آن نیز بیشتر است. آثار برخي از نوآوري ها به آساني قابل درك است. در 

صورتي که نتایج برخي از نوآوري ها را به دشواري مي توان مشاهده نمود و یا به دیگران نشان داد.
تاکنون پژوهش هاي متعددي در خصوص انتشار و اشاعه نوآوری بر اساس این مدل انجام گرفته است. به عنوان 
مثال القتاني  )2003( بر اساس این مدل اذعان مي دارد که ویژگي های نوآوري عامل هاي مهم پذیرش نوآوري هستند، 

هر چند که رابطه و تأثیر این ویژگي ها ممکن است در میان جوامع متفاوت باشد. 
و  چاپي  منابع  تهیه  در  اقتصادي  صرفه جویي  جهاني،  دانش  به  دسترسي  بودن،  روز  به  در  پیوسته  دسترسي 
گذشته نگر با استفاده ازپایگاه هاي اطالعاتی پیوسته ایجاد مي شود. این مزایا مي توانند بر استقبال افراد در پذیرش 

خدمات الکترونیک تأثیر مثبتی داشته باشند. )تان و تئو ،2000(.
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2-2- تئوری عمل منطقی 
این تئوري اولین بار در سال 2003 توسط فیش باین و آجزن  مطرح شده و بر این فرضیه استوار است که افراد 
به طور منطقي رفتار مي کنند. آنان تمام اطالعات در دسترس درباره رفتار هدف را جمع آوري و به طور منظم ارزیابي 
نموده، اثر و نتیجه عمل را در نظر گرفته، سپس بر اساس استدالل خود در خصوص انجام یا عدم انجام آن عمل 

تصمیم گیری می نمایند )پیکارانین، کارجالوتو و پانیال  ،2004(.
در مدل عمل منطقی قصد و نیت فرد تابع دو متغیر گرایش  فرد نسبت به رفتار و هنجارهای ذهنی  فرد می باشد. 
گرایش فرد نسبت به رفتار )متغیر اول( تحت تأثیر دو عامل انتظار فایده و ارزیابی فایده قرار دارد )شریفی،1378(. 
منظور از انتظار فایده، انتظار فرد از نتایجی است که رفتار مشخص به همراه خواهد داشت و منظور از ارزیابی فایده 
میزان و شدت نتایج سودمند یا نامطلوب ناشی از بروز رفتار می باشد. به عنوان مثال، شخصي ممکن است انتظار داشته 
باشد که استفاده کردن از سامانه موجب افزایش عملکرد و بازدهي او شود )یک پیامد مثبت با احتمال باال(، اما گاهي 
اوقات ممکن است دچار مشکل شده و در عملکرد او اختالل ایجاد کند )یک پیامد منفي با احتمال پایین(. ترکیب 

این دو جنبه، نگرش تقریباً مثبتي را نسبت به استفاده از سامانه ایجاد خواهد کرد.
هنجارهای ذهنی فرد )متغیر دوم( نیز فشارهایی است که از طرف جامعه بـر فرد در راستای انجام دادن یا انجام 
ندادن عملی وارد می شود. در واقع توجه فرد به این جهت است کـه رفتارش از سوی اطرافیان )پدر، مادر، دوستان، 
همکاران، جامعه و...( تا چه حد مورد تأیید یا سرزنش قرار می گیرد. بـه عبارت دیگر انتظارات دیگران از فرد برای 
بروز رفتار می تواند عامل موثری بر رفتار فرد باشد. به عنوان مثال، فرض کنید معلم یک دانش آموز از او انتظار داشته 
این  این در حالی است که همکالسی های  از رایانه استفاده کند )دیگري مهم( و  انجام تکالیف  باید براي  باشد که 
دانش آموز نیز از رایانه استفاده مي کنند )فشار براي همنوایي(. مجموع این دو، موجب شکل گیري هنجار ذهني مثبت 
براي استفاده از رایانه خواهد شد. در نتیجه، در این تئوري، رفتار، منحصراً تحت کنترل قصد رفتاري )نیت و اراده 
فردي( است و لذا بر این اساس می توان بیان نمود که رفتار استفاده از فناوري تنها متأثر از قصد رفتاري استفاده از 

آن فناوري محسوب مي شود. 

2-3- نظریة رفتار برنامه ریزي شده
نظریه رفتار برنامه ریزی شده مبتنی بر تئوری عمل منطقی می باشد. به دلیل اینکه تئوری عمل منطقی محدود 
به رفتاری می شد که در آن افراد کنترل ارادی ناقص داشتند، لذا توسط آجزن با اضافه کردن عامل کنترل رفتاری 
درك شده، دستورالعمل برای ایجاد کنترل رفتار ادراکی داده شد و مدل رفتار برنامه ریزی شده نام گرفت. نظریه 
رفتار برنامه ریزی شده، نظریه ای توسعه یافته است که از طریق افزودن پیش بینی کننده سوم تمایالت رفتاری به نام 
کنترل رفتاری ادراك شده، بر مشکالت اولیه غلبه کرده است. اگر چه جوهر اصلی نظریه های عمل منطقی و رفتار 
برنامه ریزی شده، تمایل و نیت فرد به انجام یک رفتار معین است، کنترل رفتار ادراکی، نقش بسیار مهمی را در این 

تئوری ایفا می کند.
به عبارت دیگر، بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزي شده، رفتار فرد با سه عامل هدایت مي شود: باورهاي رفتاري، 
باورهاي هنجاري و باورهاي کنترل شده. باورهاي رفتاري، نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به رفتار فرد ایجاد 
می کنند. باورهای هنجاری منجر به درك فشار اجتماعی یا هنجارهای ذهنی می شود و در نهایت باورهای کنترلی 
منجر به افزایش کنترل رفتاری درك شده، درك سهولت و یا سختی اجرای رفتار است. در کل،  نگرش نسبت به 
رفتار، هنجار ذهنی  و ادراك فرد از کنترل رفتاری، منجر به شکل گیری قصد رفتاری فرد می شود. به عنوان مثال 
شخصي را در نظر بگیرید که فکر مي کند یادگیري استفاده از سامانه نرم افزاری خاصی، سهل و آسان نخواهد بود، 
بنابراین احتمال کمي وجود خواهد داشت که وی تصمیم به انجام چنین کاري گیرد. همچنین ممکن است هر گاه 
او تصمیم به انجام چنین کاری گرفته باشد، احتمال موفقیت وی اندك باشد، زیرا ممکن است انجام این رفتار یعني 
یادگیري چگونگی استفاده از سامانه نرم افزاری، واقعاً براي او مشکل باشد. عناصر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در 

شکل زیر نشان داده شده است:
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2-4- مدل پذیرش فناوري 
مدل پذیرش فناوري در سال 1986 توسط دیویس بر اساس الگویي از تئوری عمل منطقي ارائه گردید. در 
این مدل بر دو عامل سودمندي ادراك شده  و سهولت ادراك شده  به عنوان دو عامل اصلي در پذیرش فناوري تأکید 
شده است. به عبارت دیگر، هدف اصلی مدل پذیرش فناوری، ارائه مبنایی برای پیگیری اثر عوامل بیرونی بر باورهای 
درونی، نگرش و قصد استفاده می باشد )دیویس و دیگران، 1989(. از ویژگی های این مدل می توان عالوه بر جنبه 
پیش بینی آن به رویکرد توصیفی آن اشاره نمود که مدیران سازمان را قادر می سازد تا نسبت به دالیل عدم پذیرش 
یک فناوری و سامانه خاص از سوی کارکنان خود آگاه شده و بر اساس آن، راهکارهای الزم را اجراء نمایند. شکل زیر 

مدل پذیرش فناوری را نشان می دهد.

در این مدل نشان داده می شود که سامانه هایی که به آسانی توسط کارکنان مورد استفاده قرار می گیرند، سامانه 
هایی مفید برای کارکنان در انجام وظایف شان می باشند. این به آن معناست که سهولت استفاده ادراك شده مقدمه 
علیتي براي سودمندي ادراك شده بوده و در نتیجه شاخص مستقیم استفاده از سامانه محسوب می گردد. منظور از 

)2002  Ajzen( مدل رفتار برنامه ریزي شده آجزن - )شکل )1

شکل )2( - مدل پذیرش فناوری )دیویس و دیگران ، 1989(
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سودمندی ادراك شده، درجه ای است که شخص باور دارد استفاده از یک سامانه خاص، عملکرد شغلی او را بهبود 
می بخشد )تیلور و تد ، 1995( و سهولت استفاده ادراك شده، میزان انتظاری است که کاربر در استفاده از سامانه مورد 
نظر دارد، بدین معنا که در استفاده از سامانه مزبور نیازی به تالش نخواهد داشت. البته متغیرهای بیرونی همچون 
و  آموزش  نحوه  نرم افزار،  و  نوع سخت افزار  مانند  نرم-افزاری  سامانه  ویژگی های  اجتماعی،  عوامل  سازمانی،  عوامل 
کمک های افراد دیگر در استفاده از سامانه می توانند به عنوان عواملی محسوب شوند که بر روی برداشت های ذهنی 

افراد نسبت به مفید بودن و آسانی استفاده از آن تأثیر گذار می باشند )دیویس و دیگران، 1989(. 
مدل پذیرش فناوري، به عنوان یک مدل کالسیک به منظور تشریح رفتار استفاده از سامانه و متغیرهاي مرتبط 
با پذیرش آن مطرح گردید. این مدل یکي از چارچوب هاي نظري مهم است که بطور گسترده ای در زمینه فناوري 
اطالعات و رایانه بکار گرفته شده است و تفسیر ساده شده اي است از باورهایي که بر پذیرش فناوري اثر مي گذارند 
)کاراهانا و دیگران ، 2002(. همچنین می توان گفت که این مدل یکي از مؤثرترین مدل هاي تحقیقاتي در مطالعه 
شاخص هاي استفاده از فناوري اطالعات است و مدل معتبري براي پیش  بیني رفتار پذیرش فرد نسبت به فناوري هاي 
مختلف اطالعات و کاربري آنها می باشد )چین و تد ،1995(. نتایج به  دست آمده از تحقیقات مختلف نشان مي دهد 
که مدل پذیرش فناوری بطور کلی با اهداف پذیرش سامانه سازگار بوده و با استناد به این مدل و تئوری عمل منطقی 

مي توان میزان پذیرش سامانه و میل به استفاده از آن را در بین افراد به  خوبي پیش بیني نمود.
لي، کوزار و الرسن  )2003( در یک فراتحلیل با بررسي 101 مطالعه که از سال 1986 تا 2003 انجام گرفته بود، 
به این نتیجه رسیدند که این مدل قابلیت کاربرد در محیط هاي مختلف و بر روي سامانه ها، وظایف، کارها و موضوعات 
مختلف را دارد. همچنین در مطالعه اي دیگر، لگریس و همکاران  )2003( با بررسي مطالعات انجام شده بر اساس این 
مدل به این نتیجه رسیدند که در پژوهش های انجام گرفته بر اساس این مدل به برخی از متغیرهای مهم همچون 
تجربه قبلی، سواد فناوری اطالعات، خودکارآمدي و اضطراب کم توجهي شده است و این در حالی است که متغیرهای 
مزبور از عوامل بسیار مهمی در ارزیابي آمادگي کارکنان یا همان کاربران در پذیرش سامانه می باشند. با توجه به این 

موضوع، در این مقاله سعی گردیده تا به توصیف هر یک از این متغیرها و عوامل اشاره شود. 
تجربه قبلی   *

تجربه قبلی در استفاده از سامانه های نرم افزاری به عنوان یک متغیر بیرونی تأثیرگذار در پذیرش آن محسوب 
می شود. همچنین مطالعات انجام گرفته در این خصوص نشان می دهد که تجربة قبلی استفاده از رایانه، سطح اضطراب 
رایانه را کاهش داده، بنابراین افرادي که تجربة استفاده باالیي در زمینة رایانه دارند در مقایسه با افرادي که کمتر از 

رایانه استفاده می نمایند داراي اضطراب کمتری هستند )ایگباریا و پاراسورامان ، 1989؛ چو ، 2003(. 
سواد فناوری اطالعات  *

سواد فناوری اطالعات علم و توانایی شخص برای استفاده از سامانه ها و فناوری های موثر می باشد. به عبارت دیگر، 
سواد فناوری اطالعات به سطحی اطالق می شود که با توجه به آن بعضی افراد به راحتی قادرند از برنامه های رایانه ای و 
قابلیت های دیگری که امکان ارتباط با رایانه ها را دارند استفاده نمایند. جنبه دیگری از سواد فناوری اطالعات، شناخت 
چگونگی کار و عمل با سامانه می باشد. با توجه به مجموعه مهارت های جستجو، ارزیابی و استفاده موثر از اطالعات، 

اغلب هم معني با سواد فناوري اطالعات اطالق می شود. 
سواد فناوري اطالعات قابلیتي است که فرد را در ایجاد، تداوم و تعمیق ارتباط با دیگران به منظور دسترسي، 
ارزیابي و استفاده دقیق، مفید و خالق از اطالعات در جهت تأمین نیازهاي خویش و دیگران، توانمند مي سازد. به بیاني 
دیگر توانایي تفکر دربارة اطالعات و قدرت بازیابي و استفاده از آن به عنوان یکي از ضروریات زندگي در قالب ارتباط 

با دیگران در تعاملي دو سویه و یا چند سویه را مي توان سواد فناوري اطالعات و ارتباطات دانست )سراج، 1383(. 
خودکارآمدي   *

خودکارآمدی، متغیر بیرونی دیگری است که با باورها و رفتار همراه است. بر اساس مطالعات انجام شده مشخص 
گردیده است که متغیر خودکارآمدی تأثیر مهمی بر تصمیم گیری های مربوط به استفاده و پذیرش سامانه دارد به 
و  مثبت  رابطه ای  مختلف  فناوری های  از  استفاده  و  بین خودکارآمدي  که  واقف شد  امر  این  به  که می توان  نحوی 
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معناداري وجود دارد. همچنین هسن  )2003( اشاره می کند که خودکارآمدی نشانگر یک ارتباط مثبت با افزایش 
استفاده از رایانه و همچنین ارائه بینشی در عملکرد یادگیری و توانایی برای کسب مهارت های رایانه ای جدید است.

اضطراب در استفاده   *
اضطراب در استفاده از رایانه، نوع خاصی از اضطراب است که معموالً در یک موقعیت خاص رخ می دهد و افرادی 
که مبتال به اضطراب رایانه می شوند ممکن است ترس از ناآشنایی، احساس ناکامی، خجالت و شرم، شکست و یاس و 
ناامیدی را تجربه کنند )حسن زاده و همکاران، 1388(. به بیان دیگر، می توان بیان نمود که اضطراب، نوعي اضطراب 
هیجاني غیر منطقي است که فرد هنگام کار یا حتي تفکر راجع به استفاده از رایانه و سامانه آن را تجربه می نماید 
و با توجه به اینکه بر میزان استفاده از سامانه در انجام وظایف شغلی تأثیر نامطلوبی دارد و این امر اثر منفی بر رفاه 
فردی، انگیزه های شغلی، رضایت شغلی و تعهدات سازمانی کارکنان می گذارد، لذا هزینه های قابل توجهی را به سازمان 
تحمیل خواهد نمود. آنچه که مهم بنظر می رسد آن است که پیامد مسلم اضطراب اجتناب از بکارگیری سامانه و 

نگرش های منفی نسبت به آن خواهد بود.

3- پیشینة پژوهش
پژوهشگران بسیاری هستند که براي بررسي موضوعات و مسائل مربوط به یک حوزه، از مدل ها و الگوهاي معتبر 
نیز مدل هاي  این موضوع، در زمینة پذیرش فناوري اطالعات  به  با عنایت  موجود در آن حوزه استفاده می نمایند. 

متعددی وجود دارد که اعتبار آنها در پژوهش هایي گوناگون تأیید شده است که شرح مختصری از آنها ذکر گردید.
ملکی نجفدر و همکاران )1391( طی یک پژوهش بر اساس مدل مفهومی دیویس که همان مدل پذیرش فناوری 
مالیاتی جنوب  امور  اداره کل  اطالعات توسط مودیان  فناوری  و کاربرد  پذیرش  بر  موثر  بررسی عوامل  به  می باشد 
تهران پرداخته اند. آنها در این پژوهش با استفاده از روش توصیفي و میداني، به دنبال عوامل موثر و میزان پذیرش 
خدمات مالیاتی الکترونیکی از سوی مودیان مالیاتی می باشند. نتایج این تحقیق نشان داد که پذیرش خدمات مالیات 
الکترونیکي توسط مؤدیان مالیاتي با متغیرهاي سهولت استفاده از خدمات اینترنتي، سودمند بودن استفاده از سیستم 
اینترنتي، دسترسي به امکانات فناوری و ویژگي هاي جمعیت شناختي مؤدیان رابطة مثبت و مستقیم و نیز با ریسک 

استفاده از سیستم اینترنتي رابطه ای معکوس دارد.
البدوی و صرافپور حبیبی )1380(، با توجه به ساختار هر یک از شاخه های فناوری اطالعات و نیز وظایف مدیریت 
منابع انسانی ماتریسی را طراحی نمودند که بتوان بر اساس آن و با استفاده از تحلیل عاملی تعیین نمود که کدام 
شاخه فناوری اطالعات نسبت به سایر شاخه ها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و نقش بیشتری در انجام هر یک از 
وظایف مدیریت منابع انسانی دارا می باشد. جامعه آماری نمونه در این پژوهش شرکت ملی صنایع مس ایران بوده 
و بر اساس نظر سنجی انجام شده و نتایج حاصل از آن مشخص گردید که نشان داد که در این شرکت به ترتیب 
استفاده از بانک هاي اطالعاتي، اینترنت، برنامه هاي کاربردي و اینترانت داراي بیش ترین نقش و کاربرد مي باشند. بدین 
ترتیب بانک هاي اطالعاتي بیش ترین میزان کاربرد را در وظایف مدیریت منابع انساني داشته و پس از آن اینترنت و 
برنامه هاي کاربردي و اینترانت هستند که نقش بسیار مهمي را در کاربرد فناوري اطالعات در وظایف مدیریت منابع 

انساني ایفا می نمایند.
رحیمی بافرانی )1389( با انجام پژوهشی به بررسی عوامل موثر در پذیرش پرداخت الکترونیکی مالیات در ادارات 
امور مالیاتی شهر تهران پرداخت. وی در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمون های 
میانگین یک جامعه و کولموگروف-اسمیرنف و در سطح آمار توصیفی از مشخصه های آماری فراوانی و نیز توصیف 
داده ها استفاده نمود. نتایج حاصل از آن نشان داد که نگرش مودیان، کنترل رفتار درك شده، سودمندی ادراك شده، 
ابداعات شخصی، سازگاری ادراك شده، ریسک ادراك شده، میزان اعتماد  هنجارهای ذهنی، سهولت ادراك شده، 
ادراك شده، تسهیل شرایط پرداخت، میزان خودکارآمدی مودیان از جمله عواملی هستند که بر میزان پذیرش مودیان 

مالیاتی نسبت به پرداخت الکترونیکی مالیات اثرگذار می باشند.
الگوی پذیرش فناوری در  اینگهام  و کلرت  )2003( طی پژوهشی به منظور مشخص کردن ارزش   ، لگریس 
استفاده از فناوری اطالعات اقدام به مطالعه و بررسی تمام مقاالت منتشر شده در باب این موضوع در طی سال های 
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شکل )3( - مدل مفهومي پژوهش )دکتر البدوی 1391(

1980 تا اوایل سال 2000 پرداخته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوی پذیرش فناوری حدود %40 
از عوامل تأثیرگذار در استفاده از فناوری اطالعات را پیش بینی می کند و لذا می توان بیان نمود که این مدل پذیرش 

فناوری اطالعات، یک مدل نظري مفید براي درك و توضیح رفتار استفاده از فناوري اطالعات می باشد.

4- مدل مفهومي پژوهش
به منظور ارائه مدل مفهومی پژوهش، ابتدا در بخش ادبیات نظري، مدل های متعدد و رایج از پذیرش فناوری 
مورد مطالعه قرار گرفته و سپس به متغیرهاي بیرونی همچون اضطراب، خودکارآمدي، سواد فناوري اطالعات و تجربه 
استفاده قبلی پرداخته شد و در نهایت منجر به ارائه مدل مفهومي پژوهش گردید. در این مدل مفهومی سعي شده 
است مهم ترین متغیرهاي مربوط به پذیرش فناوري مد نظر قرار گیرد تا امکان بررسي دقیق تر و عمیق تر پذیرش 
فناوری سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم( در بین کاربران میسر گردد. به نظر مي رسد با استفاده از این مدل 
بتوان نقاط ضعف و قوت پذیرش فناوری سامانه را در بین کارکنان ادارات امور مالیاتی شهر تهران شناسایي کرده و با 
بررسی و مطالعه چگونگي اثرگذاري تعاملي متغیرهاي آن، اطالعات الزم را براي تصمیم گیري هاي بعدي کسب نمود. 

5- روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر،  صورت توصیفی پیمایشي می باشد و براي تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون  توصیفي 
همچون درصد، میانگین و انحراف معیار و نیز آزمون استنباطي همچون همبستگي پیرسون، t تک متغیره، تحلیل 
عاملي اکتشافي، تحلیل عاملي تأییدي و تحلیل مسیر استفاده شده است. در این پژوهش جامعه هدف، ادارات امور 
مالیاتی شهر تهران است. جامعه آماري پژوهش نیز عبارت از کارکنان ادارات امور مالیاتی مزبور بوده که تعداد کل 

آنها 3700 نفر می باشد. 
نحوة نمونه گیري در این پژوهش، نمونه گیري طبقه اي متناسب با حجم است. در نمونه گیري طبقه اي، واحدهاي 
جامعه مورد مطالعه در طبقه هایي که از نظر صفت متغیر همگن تر هستند، گروه بندي مي شوند تا تغییرات آن ها در 
درون گروه ها کمتر شود. پس از آن، از هر یک از طبقه ها، تعدادي نمونه براساس جدول مورگان انتخاب شده و بر 

اساس آن تعداد جامعه و پرسش نامه هاي گردآوري شده در هر اداره امور مالیاتي تعیین گردید.
نظر به اینکه ماهیت برخي از متغیر هاي این پژوهش، نگرشي و رفتاري بوده و براي چنین متغیرهایي یکي از 
متداول ترین ابزارهاي گردآوري اطالعات، پرسش نامه است، لذا، ابزار گردآوري داده ها در این پژوهش نیز پرسش نامه 
تعیین گردیده است. پرسش نامه مزبور بر اساس متغیرهای عنوان شده در مدل مفهومی پژوهش شامل 56 سئوال 
می باشد که با استفاده از منابع قابل اعتماد طراحی شده و بر اساس آن متغیرهای اضطراب، پشتیبانی فني و آموزشي، 
تصمیم به استفاده، سهولت استفاده، سودمندي ادارك شده، خودکارآمدي، سواد فناوري اطالعات و تجربة استفاده 

قبلی مورد بررسی قرار گرفته است. در جدول زیر ارتباط گویه ها با هر متغیر و منبع آن نشان داده شده است.
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جدول )1( - گویه هاي مرتبط با متغیرهای پذیرش فناوری

مقیاس پرسش نامه بر اساس »طیف لیکرت » با پنج گزینه »بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، و بسیار کم« طراحي 
شده است. تعیین پایایي پرسش نامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و نرم افزار SPSS 18 انجام گردیده است و 
این میزان نشان دهندة آن است که پرسش نامه هاي مورد  نیز معادل 0,95 بدست آمده که  پایایي کل پرسش نامه 
استفاده برای پژوهش، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایي الزم برخوردار مي باشند. به منظور افزایش روایی 
پرسش نامه نیز عالوه بر استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران مربوطه، از تحلیل عامل تأییدی نیز استفاده شده 

است.

6- یافته های پژوهش
در این بخش به منظور بیان یافته هاي مربوط به ارزیابي متغیرهاي تحقیق از آزمون t تک متغیره و مقیاس بازرگان 
و همکاران )1386( استفاده شده است. بر اساس مقیاس بازرگان و همکاران )1386( نتایج بدست آمده حاصل، از 
میانگین 1 تا 2,33 را در وضعیت نامطلوب، 2,34 تا 3,67 را در سطح نسبتاً مطلوب و 3,67 تا 5 را در وضعیت مطلوب 
ارزیابي مي کنند. با استفاده از این مقیاس مي توان برحسب میانگین هاي به دست آمده در مورد مطلوب بودن، نسبتاً 
مطلوب بودن و نامطلوب بودن وضعیت متغیرهاي پژوهش اظهار نظر نمود. از آنجایي که منوط کردن تصمیم گیري 
تنها به باال بودن میانگین از سطح متوسط )میانگین فرضي 3 در آزمون تي تک متغیره( اطالعات دقیقي از وضعیت 
موجود متغیر مورد نظر ارائه نمي کند، لذا بر اساس استاندارد مزبور، به توصیف وضعیت موجود هر یک از متغیرهاي 
اضطراب، پشتیبانی فني و آموزشي، تصمیم به استفاده، سهولت استفاده، سودمندي ادراك شده، خودکارآمدي، سواد 

فناوري اطالعات و تجربة استفاده قبلی پرداخته می شود. 
نتایج مربوط به بررسي وضعیت هریک از متغیرهاي اضطراب، تصمیم به استفاده، سهولت استفاده، سودمندي 
ادراك شده، خودکارآمدي، پشتیبانی فنی و آموزشی و سواد فناوري اطالعات در ادارات امور مالیاتي شهر تهران بر 
اساس نمرات حاصل از آزمون t حاکي از آن است که این نمرات در سطح آلفاي p >0.01  معنا دار مي باشند. به 
عبارت ساده تر میانگین به  دست آمده براي هر یک از متغیرهاي عنوان شده به جز اضطراب از میانگین فرضي 3 باالتر 
و اضطراب از میانگین فرضي 3 پایین تر مي باشد. در مورد متغیر اضطراب باید به این نکته اشاره کرد که گویه هاي این 
متغیر در پرسش نامه بر حسب طیف پنج درجه اي لیکرت )خیلي کم=1 تا خیلي زیاد=5( اندازه گیري شده است و 
مسلماً پایین بودن نمرات و همچنین میانگین مربوط به این متغیر نشان دهنده پایین بودن میزان اضطراب در استفاده 

در میان کارکنان ادارات امور مالیاتي شهر تهران می باشد. 

منبع سئواالت پرسش نامهسئواالت پرسشنامهمتغیرهای پذیرش فناوریردیف
پرسش نامه ترک زاده و همکاران )2006(1 تا 4اضطراب در استفاده1
پرسش نامه آکور )2006(5 تا 13پشتیبانی فني و آموزشي2
پرسش نامه پارک و همکاران )2009(14 تا 16تصمیم به استفاده3
پرسش نامه وو و همکاران )2010(17 تا 20سهولت استفاده4
پرسش نامه وو و همکاران )2010(21 تا 24سودمندي ادارک شده5
پرسش نامه کامپیو و هیگینز ) 1995(25 تا 30خودکارآمدي 6
پرسش نامة سون و همکاران )2011(31 تا 44سواد فناوري اطالعات7
پرسش نامه اکور )2006(45 تا 56تجربة استفاده قبلی8
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جدول )2( - وضعیت هر یک از متغیرهاي پژوهش در ادارات امور مالیاتي شهر تهران

شکل )4( -  مدل برازش شده پذیرش فناوری اطالعات در بین کارکنان ادارات امور مالیاتی شهر تهران

بنابراین در استفاده از استاندارد بازرگان و همکاران )1386( در مورد متغیر اضطراب برعکس متغیرهاي دیگر 
بین کارکنان برخوردار است،  از وضعیت مطلوبي در  به جز متغیر اضطراب که  به طور کلي  تصمیم گیري مي شود. 
سایر متغیرها از قبیل متغیرهاي پشتیبانی فني و آموزشي، تصمیم به استفاده، سهولت استفاده، سودمندي ادراك 
شده، خودکارآمدي، سواد فناوري اطالعات و تجربة استفاده قبلی در ادارات امور مالیاتي شهر تهران از وضعیت نسبتاً 

مطلوبي برخوردار هستند. 

با توجه به نقش واسطه اي متغیرها یعني برآورد اثرات مستقیم، غیر مستقیم، کل و مقادیر t و نیز استفاده از روش 
تحلیل مسیر  می توان بیان نمود:

سهولت استفاده و سودمندي ادراك شده هر یک با ضرایب 0,58 و 0,31 تأثیر مثبت و معنا داري بر تصمیم به 
استفاده دارد. عالوه  بر  این اثر مستقیم خودکارآمدي )0,26( و سهولت استفاده )0,54( بر سودمندي ادراك شده 
مثبت و معنادار است. باالترین ضریب مربوط به اثر مستقیم خودکارآمدي بر سهولت استفاده )0,95( در سطح 0,01 
معنادار است. متغیرهاي اضطراب، سواد فناوري اطالعات، تجربه استفاده قبلی، پشتیبانی فني و آموزشي با ضرایب 

وضعیتسطح معني داريدرجة آزاديآزمون tمیانگینمتغیرردیف

مطلوب40.9918820.000-2.11اضطراب در استفاده 1

نسبتًا مطلوب1818821.000-2.64پشتیبانی فني و آموزشي2

نسبتًا مطلوب3.4419.5518820.000تصمیم به استفاده3

نسبتًا مطلوب3.3616.6518820.000سهولت استفاده4

نسبتًا مطلوب3.4921.718820.000سودمندي ادراک شده5

نسبتًا مطلوب3.095.2218820.000خودکارآمدي 6

نسبتًا مطلوب3.052.5618820.005سواد فناوري اطالعات 7

نسبتًا مطلوب2.1018820.982-2.95تجربة استفاده قبلی8
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جدول)3( - ماتریس ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها

برابر با 0,1- ، 0,37، 0,14، و 0,25 تأثیري معنادار بر خودکارآمدي دارند. تأثیر اضطراب بر خودکارآمدي منفي است، 
چرا که با افزایش اضطراب کارکنان سطح خودکارآمدي در بین آنان پایین مي آید.

همچنین، اثر غیرمستقیم اضطراب در استفاده به ترتیب بر تصمیم به استفاده، سهولت استفاده و سودمندي ادراك 
شده در سطح 0,01 معنادار می باشد. متغیر اضطراب تأثیر منفي بر این متغیرها داشته و به عبارت دیگر، با باال رفتن 
اضطراب، میزان متغیرهاي تصمیم به استفاده، سهولت استفاده و سودمندي ادراك شده به صورت غیرمستقیم کاهش 
می یابد. اثر غیرمستقیم پشتیبانی فني و آموزشي بر روي تصمیم به استفاده مثبت و معنادار بوده و این اثرگذاري از 
طریق خودکارآمدي، سهولت استفاده و سودمندي ادراك شده ایجاد می گردد. بنابراین، این متغیرها نقش واسطه اي 
بر روي  اطالعات  فناوری  اثر غیرمستقیم سواد  ایفا می نمایند.  استفاده  به  و تصمیم  آموزشي  و  بین پشتیبانی فني 
تصمیم به استفاده مثبت و معنادار است و این اثرگذاري از طریق خودکارآمدي، سهولت استفاده و سودمندي ادراك 
شده صورت می پذیرد. بنابراین، این متغیرها نقش واسطه اي بین پشتیبانی فني و آموزشي و تصمیم به استفاده ایفا 
می کنند. اثر غیرمستقیم سهولت استفاده بر تصمیم به استفاده نیز از لحاظ آماري معنادار بوده و این اثرگذاري از 
بین سهولت  واسطه اي  نقش  دارای  ادراك شده  بنابراین سودمندي  ادراك شده صورت مي گیرد.  طریق سودمندي 

استفاده و تصمیم به استفاده می باشد.
بر اساس یافته هاي حاصل، متغیرهاي سواد فناوري اطالعات، تجربه استفاده قبلی و پشتیبانی فنی و آموزشي 
تأثیر مستقیم بر خودکارآمدي داشته و با باال رفتن هر یک از این متغیرها میزان خودکارآمدي افراد نیز افزایش پیدا 
خواهد نمود. متغیر اضطراب نیز تأثیر منفي بر خودکارآمدي داشته و با باال رفتن اضطراب در استفاده در بین کارکنان 

خودکارآمدي آنان پایین خواهد آمد. 

متغیرها
اثرات متغیرها

کلغیرمستقیممستقیم

به روي خودکارآمدي:

اضطراب در استفاده

سواد فناوري اطالعات 

تجربه استفاده قبلی

پشتیبانی فني و آموزشي

**0.1-

**0.37
**0.14
**0.25

-

-

-

-

**0.1-

**0.37
**0.14
**0.25

به روي سهولت استفاده:

خودکارآمدي 

اضطراب در استفاده

سواد فناوري اطالعات 

تجربه استفاده قبلی

پشتیبانی فني و آموزشي

**0.95

-

-

-

-

-
**0.09-

**0.35
**0.13

**24.0

**0.95
**0.09-

**0.35
**0.13
**0.24
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7- یافته هاي مربوط به روایي پرسش نامه ها
در این قسمت، مدل مفهومي پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل به آزمون تجربي در آمده است. به این صورت 
که ضرایب هر یک از متغیرهاي مربوط به سازه هاي موردنظر محاسبه شده و در گام بعدي شاخص هاي برازندگي 
مربوط به هر یک از سازه هاي پژوهش در جداولي جداگانه درج گردیده و توضیحات مربوط به هر یک از آن ها در 

پایین جداول ارائه شده است. 
7-1- اضطراب در استفاده 

همان طورکه در شکل شماره 5 مالحظه مي شود، به منظور تعیین اعتبار سازة مقیاس اضطراب در استفاده از روش 
تحلیل عاملي تأییدي استفاده شد. ضرایب تأثیر هریک از متغیرهاي مربوط به اضطراب در این شکل درج شده است.

نتایج جدول 16 نشان مي دهد که در مقیاس اضطراب در استفاده، گویه هاي یک تا چهار به ترتیب داراي بارهاي 
عاملي 0,72، 0,85، 0,89 و 0,75 بر مقیاس اضطراب رایانه است و میزان واریانس تبیین شدة هر یک از این گویه ها 
برابر با 51%، 72%، 79% و 56% مي باشد. گویة شمارة 3 با داشتن بیشترین بار عاملي در مقایسه با سایر گویه ها از 
اهمیت نسبي بیشتري برخوردار است. هریک از بارهاي عاملي محاسبه شده، با توجه به نمرات t بدست آمده در سطح 

0,01 معنادار است.

متغیرها
اثرات متغیرها

کلغیرمستقیممستقیم

به روي سودمندي ادراک شده:

سهولت استفاده

خودکارآمدي 

اضطراب در استفاده

سواد فناوري اطالعات 

تجربه استفاده قبلی

پشتیبانی فني و آموزشي

**0.54
**0.26

-

-

-

-

-
**0.51

**0.08-

**0.29
**0.11

**20.0

**0.54
**0.77

**0.08-

**0.29
**0.11
**0.20

به روي تصمیم به استفاده:

سودمندي ادراك شده

سهولت استفاده

خودکارآمدي 

اضطراب در استفاده

سواد فناوري اطالعات 

تجربه استفاده قبلی

پشتیبانی فني و آموزشي

**0.31
**0.54

-

-

-

-

-

-
**0.17
**0.79

**0.08-

**0.2
**0.11

**20.0

**0.31
**0.71
**0.79

**0.08-

**0.29
**0.11
**0.20
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شکل 1- خروجي لیزرل براي مقیاس اضطراب در استفاده

جدول 4 -  بارهاي عاملي، واریانس تبیین شده و نمرات t گویه هاي مقیاس اضطراب در استفاده

جدول 5- شاخص هاي برازش مقیاس اضطراب در استفاده

با توجه به خروجي لیزرل در جدول 5، مقدار X2/df محاسبه شده 2,97 است، وجود X2/df کوچکتر از 3 نشان 
دهندة برازش مناسب مدل مي باشد. همچنین جذر برآورد واریانس خطاي تقریب )RMSEA( مي بایستي کمتر از 
0,8 باشد که در مدل ارائه شده این مقدار برابر 0,065 است. میزان شاخص هاي GFI، AGFI، CFI و NFI نیز 
باید بیشتر از 0,9 باشد که در مدل تحت بررسي به ترتیب برابر 0,99، 0,97، 0,99 و 0,97 است. بنابراین داده هاي 

این پژوهش با ساختار عاملي این مقیاس برازش مناسبي دارد و این بیانگر همسویي سؤاالت با سازه اضطراب است.

نمره tواریانس تبیین شدهبارهاي عامليسؤال
1**0.72%5132.80
2**0.85%7242.78
3**0.89%7945.05
4**0.75%5636.43

برآوردمشخصه

)χ2/df( 2.97نسبت مجذور کاي به درجه آزادي
)RMSEA( 0.065جذر برآورد واریانس خطاي تقریب

)GFI( 0.99شاخص نکویي برازش
)AGFI( 0.97شاخص تعدیل شده ي نکویي برازش

)CFI( 0.99شاخص برازندگي تطبیقي
)NFI( 0.97شاخص نرم شده برازندگي

)RMR( 0.011ریشه میانگین مجذور پسماندها
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شکل 6- خروجي لیزرل براي مقیاس تصمیم به استفاده

جدول 6- بارهاي عاملي، واریانس تبیین شده و نمرات t گویه هاي مقیاس تصمیم به استفاده

7-2- تصمیم به استفاده
خروجي لیزرل براي تحلیل عاملي تأییدي تصمیم به استفاده در شکل شمارة 6 نشان داده شده است. این سازه، 

داري سه سؤال بوده است که هر سه سؤال مطابق شکل 6 داراي بار عاملي معناداري بر تصمیم به استفاده هستند.

نشان  را  استفاده  به  تصمیم  مقیاس  گویه هاي   t نمرات  و  تبیین شده  واریانس  عاملي،  بارهاي   6 جدول شمارة 
مي دهد. یافته هاي به دست آمده نشان مي دهد که ضرایب هریک از گویه هاي 1، 2 و 3 مقیاس تصمیم به استفاده 
هریک به ترتیب برابر یا 0,84، 0,69 و 0,87 مي باشد که هریک از این ضرایب در سطح P >0.01 معنادار مي باشد.

همچنین واریانس مشترك سؤال هاي 1، 2 و 3 به ترتیب برابر 70%، 47% و 75% است. در این مقیاس سؤال 1 
با بار عاملي 0,84 و واریانس تببین شده 0,70 در مقایسه با سایر سؤال ها داراي اهمیت نسبي بیشتري است. 

همان طورکه جدول شماره 7 نشان مي دهد، نسبت مجذور کاي به درجة آزادي و جذر برآورد واریانس خطاي 
تقریب هر دو در سطح مورد قبولي هستند و شاخص هاي GFI، AGFI، CFI و NFI نیز با توجه به میزان بدست 
آمده در سطح مورد قبولي قرار دارند. بنابراین داده هاي این پژوهش با ساختار عاملي این مقیاس برازش مناسبي دارد.

واریانس تبیین بارهاي عامليسؤال
نمره tشده

1**0.84%7029.80
2**0.69%4733.89
3**0.87%7544.59



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1343  

جدول 7- شاخص هاي برازش مقیاس تصمیم به استفاده

شکل 7- خروجي لیزرل براي مقیاس سهولت استفاده

7-3- سهولت استفاده 
همان طورکه در شکل شمارة 32 مالحظه مي شود، به منظور تعیین اعتبار سازه مقیاس سهولت استفاده از روش 
تحلیل عاملي تأییدي استفاده شد. ضرایب تأثیر هریک از متغیرهاي مربوط به سهولت استفاده در این شکل درج شده 

است. ضرایب تأثیر تمام سؤاالت سهولت استفاده از لحاظ آماري معنادار است.

نتایج جدول شماره 8 نشان مي دهد که واریانس تبیین شده سؤال هاي 1، 2، 3 و 4 به ترتیب برابر با %75، %88 
و 75% و 79% است و سؤال 2 با بار عاملي 0,94 و میزان واریانس تبیین شده /0 در مقایسه با سایر سؤال هاي این 
مقیاس از اهمیت نسبي بیشتري برخوردار است. هریک از بارهاي عاملي محاسبه شده با توجه به نمرات t بدست آمده 

در سطح 0,01 معنادار مي باشند.

برآوردمشخصه

)χ2/df( 0.23نسبت مجذور کاي به درجه آزادي
)RMSEA( 0.00جذر برآورد واریانس خطاي تقریب

)GFI( 1شاخص نکویي برازش
)AGFI( 1شاخص تعدیل شده ي نکویي برازش

)CFI( 1شاخص برازندگي تطبیقي
)NFI( 1شاخص نرم شده برازندگي

)RMR( 0.012ریشة میانگین مجذور پسماندها
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جدول 8-  بارهاي عاملي، واریانس تبیین شده و نمرات t گویه هاي مقیاس سهولت استفاده

جدول 9- شاخص هاي برازش مقیاس سهولت استفاده

شکل 8- خروجي لیزرل براي مقیاس سودمندي ادراك شده

 RMSEA اما شاخص هاي برازش بدست آمده براي سازه سهولت استفاده در جدول 9 نشان مي دهد که شاخص
 CFI، برازش مانند  بوده و دیگر شاخص هاي  قابل قبولي برخوردار  از سطح  با میزان 0,058  برآورد شده  در مدل 
GFI، NFI، RMR و AGFI به ترتیب برابر با 1، 1، 1، 0,023 و 0,98 همگي در سطح مناسبي هستند و این 
مشخصه هاي نکویي برازش نشان مي دهد داده هاي این پژوهش با ساختار عاملي این مقیاس برازش مناسبي دارد و 

این بیانگر همسویي سؤاالت با سازه سهولت استفاده است.

7-4- سودمندي ادراک شده
همان طورکه در شکل شمارة 8 مالحظه مي شود به منظور تعیین اعتبار سازه مقیاس سودمندي ادراك شده از 
روش تحلیل عاملي تأییدي استفاده شد. ضرایب تأثیر هریک از متغیرهاي مربوط به سودمندي ادراك شده در این 

شکل درج شده است.

نمره tواریانس تبیین شدهبارهاي عامليسؤال
1**0.87%7544.63
2**0.94%8848.78
3**0.87%7554.83
4**0.89%7955.36

برآوردمشخصه
)χ2/df( 1.32نسبت مجذور کاي به درجه آزادي

)RMSEA( 0.058جذر برآورد واریانس خطاي تقریب
)GFI( 1شاخص نکویي برازش

)AGFI( 0.98شاخص تعدیل شده ي نکویي برازش
)CFI( 1شاخص برازندگي تطبیقي
)NFI( 1شاخص نرم شده برازندگي

)RMR( 0.023ریشة میانگین مجذور پسماندها
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جدول 10-  بارهاي عاملي، واریانس تبیین شده و نمرات t گویه هاي مقیاس سودمندي ادراك شده

جدول 11-  شاخص هاي برازش مقیاس سودمندي ادراك شده

نتایج جدول 10 نشان مي دهد که در مقیاس سودمندي ادراك شده گویه هاي یک تا چهار به ترتیب داراي بارهاي 
عاملي 0,80، 0,92، 0,87 و 0,98 بر مقیاس سودمندي ادراك شده هستند و میزان واریانس تبیین شدة هریک از 
این گویه ها برابر با 64%، 84%، 75% و 96% مي باشد. گویة شمارة 2 با داشتن بیشترین بار عاملي در مقایسه با سایر 
گویه ها از اهمیت نسبي بیشتري برخوردار است. هریک از بارهاي عاملي محاسبه شده با توجه به نمرات t بدست آمده 

در سطح 0,01 معنادار هستند.

با توجه به یافته هاي مربوط به شاخص هاي برازش در جدول شمارة 11، مقدار X2/df محاسبه شده 2,62 است. 
وجود X2/df کوچک تر از 3 نشان دهنده برازش مناسب مدل مي باشد. همچنین جذر برآورد واریانس خطاي تقریب 
 GFI، باید کمتر از 0,8 باشد که در مدل ارائه شده این مقدار برابر 0,029 است. میزان شاخص هاي )RMSEA(
AGFI، CFI و NFI نیز باید بیشتر از 0,9 باشد که در مدل تحت بررسي به ترتیب برابر 1، 0,99، 1 و 1 است. 
بنابراین داده هاي این پژوهش با ساختار عاملي این مقیاس برازش مناسبي دارد و این بیانگر همسویي سؤاالت با سازه 

سودمندي ادراك شده است.

7-5- خودکارآمدي 
مقیاس خودکارآمدي داراي 6 گویه بود که مدل تحلیل عاملي این مقیاس با نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرارگرفت 
و خروجي آن در شکل 9 نشان مي دهد که هر شش سؤال این مقیاس بارعاملي معناداري بر روي مقیاس خودکارآمدي 

داشته اند.

نمره tواریانس تبیین شدهبارهاي عامليسؤال

1**0.80%6447.12
2**0.92%8459.19
3**0.87%7554.83
4**0.98%9657.12

برآوردمشخصه
)χ2/df( 2.62نسبت مجذور کاي به درجه آزادي

)RMSEA( 0.029جذر برآورد واریانس خطاي تقریب
)GFI( 1شاخص نکویي برازش

)AGFI( 0.99شاخص تعدیل شده ي نکویي برازش
)CFI( 1شاخص برازندگي تطبیقي
)NFI( 1شاخص نرم شده برازندگي

)RMR( 0.037ریشة میانگین مجذور پسماندها



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1346  

شکل 9- خروجي لیزرل براي مقیاس خودکارآمدي رایانه

جدول 12- بارهاي عاملي، واریانس تبیین شده و نمرات t گویه هاي مقیاس خودکارآمدي

جدول شمارة 12 بارهاي عاملي، واریانس تبیین شده و نمرات t گویه هاي مقیاس خودکارآمدي را نشان مي دهد. 
و 6 مقیاس خود  از گویه هاي 1، 2، 3، 4، 5  عاملي هریک  بارهاي  از آن است که  آمده حاکي  به دست  یافته هاي 
کارآمدي هریک به ترتیب برابر یا 0,68، 0,66، 0,76، 0,91، 0,79 و0,73 مي باشد که هریک از این ضرایب با توجه 
مقادیر t در سطح P >0.01 معنادار مي باشند. سؤال 4 با بارعاملي 0,91 و میزان واریانس تبیین شدة 0,82 در 

مقایسه با سایر سؤال هاي این مقیاس از اهمیت نسبي بیشتري برخوردار است.

نمره tواریانس تبیین شدهبارهاي عامليسؤال
1**0.68%4630.14
2**0.66%4328.92
3**0.76%5732.21
4**0.91%8244.23
5**0.79%6234.94
6**0.73%5331.72
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جدول 13- شاخص هاي برازش مقیاس خودکارآمدي رایانه

شکل 10- خروجي لیزرل براي مقیاس سواد فناوري اطالعات

7-6- سواد فناوري اطالعات 
گویه هاي مربوط به سواد فناوري اطالعات شامل 14 گویه بود که در مدل تحلیل عاملي تأییدي مورد آزمون قرار 
گرفته است. از میان گویه هایي که بارهاي عاملي آن در شکل شماره 10 درج گردیده است گویه هاي شماره 2، 3 و 
14 به دلیل نداشتن بار عاملي معنادار از مدل تحلیل عاملي حذف شده اند و سایر گویه ها که مطابق شکل 10 داراي 

ضرایب تأثیر معناداري بر مقیاس سواد فناوري اطالعات بودند در مدل مورد تأیید قرار گرفته اند.

برآوردمشخصه
)χ2/df( 1.62نسبت مجذور کاي به درجه آزادي

)RMSEA( 0.060جذر برآورد واریانس خطاي تقریب
)GFI( 0.99شاخص نکویي برازش

)AGFI( 0.97شاخص تعدیل شده ي نکویي برازش
)CFI( 0.99شاخص برازندگي تطبیقي
)NFI( 0.99شاخص نرم شده برازندگي

)RMR( 0.019ریشة میانگین مجذور پسماندها
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جدول 14- بارهاي عاملي، واریانس تبیین شده و نمرات t گویه هاي مقیاس سواد فناوري اطالعات

جدول 15-  شاخص هاي برازش مقیاس سواد فناوري اطالعات

با توجه به یافته هاي مربوط به شاخص هاي برازش در جدول شماره 15، مقدار X2/df محاسبه شده 1,45 است 
که درسطح قابل قبولي قرار دارد. همچنین جذر برآورد واریانس خطاي تقریب )RMSEA( باید کمتر از 0,8 باشد 
که در مدل ارائه شده این مقدار برابر 0,078 است. میزان شاخص هاي GFI، AGFI، CFI و NFI نیز باید بیشتر 
از 0,9 باشد که در مدل تحت بررسي به ترتیب برابر 0,96، 0,92، 0,97 و 0,97 است. بنابراین داده هاي این پژوهش 
با ساختار عاملي این مقیاس برازش مناسبي دارد و این بیانگر همسویي سؤاالت با سازه سواد فناوري اطالعات است.

نمره tواریانس تبیین شدهبارهاي عامليسؤال

1**0.31%9.613.53
4**0.79%6263.23
5**0.81%6551.71
6**0.83%6867.79
7**0.79%6259.50
8**0.73%5348.45
9**0.61%3741.86
10**0.75%5647.75
11**0.80%6461.79
12**0.82%6762.50
13**0.84%7068.45

برآوردمشخصه

)χ2/df( 1.45نسبت مجذور کاي به درجه آزادي
)RMSEA( 0.078جذر برآورد واریانس خطاي تقریب

)GFI( 0.96شاخص نکویي برازش
)AGFI( 0.92شاخص تعدیل شده ي نکویي برازش

)CFI( 0.97شاخص برازندگي تطبیقي
)NFI( 0.97شاخص نرم شده برازندگي

)RMR( 0.050ریشة میانگین مجذور پسماندها
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شکل 11- خروجي لیزرل براي مقیاس تجربة استفاده قبلی

7-7- تجربة استفاده قبلی
از آن ها در مدل تحلیل عاملي  بارهاي عاملي هریک  مقیاس تجربة استفاده قبلی شامل 14 گویه مي باشد که 
این  براي  از میان گویه هایي که  تأییدي مورد آزمون قرار گرفته است. همان طورکه در شکل 36 مالحظه مي شود 
مقیاس در نظر گرفته شده بود گویه هاي شماره 11 و 13 به دلیل نداشتن بارعاملي معنادار بر روي تجربة استفاده 
قبلی از مدل تحلیل عاملي حذف شده اند و سایر گویه ها که مطابق شکل 11 داراي ضرایب تأثیر معناداري بر مقیاس 

سواد فناوري اطالعات و ارتباطات بودند در مدل مورد تأیید قرار گرفته اند.
نتایج جدول 16 حاکي از آن است که در مقیاس تجربة استفاده قبلی، گویه هاي تحلیل شده همگي داراي بارهاي 
عاملي معناداري بر روي مقیاس تجربة استفاده قبلی از رایانه هستند و هریک از بارهاي عاملي محاسبه شده با توجه 
به نمرات t بدست آمده در سطح 0,01 معنادار مي باشند. عالوه بر این یافته  هاي این جدول نشان مي دهد که گویه 
شماره 9 با داشتن بار عاملي 0,80 و واریانس تبیین شده 64% در مقایسه با سایر گویه ها از اهمیت نسبي بیشتري 

برخوردار است. 
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جدول 16- بارهاي عاملي، واریانس تبیین شده و نمرات t گویه هاي مقیاس تجربة استفاده قبلی

8- نتیجه گیری و پیشنهادات
بیرونی  از متغیرهاي  استفاده  فناوری و  از پذیرش  رایج  بررسی مدل های متعدد و  با مطالعه و  این پژوهش  در 
همچون اضطراب در استفاده، خودکارآمدي، سواد فناوري اطالعات و تجربه استفاده قبلی به بررسی عوامل مؤثر بر 
پذیرش و بکارگیری فناوری سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم( توسط کاربران ادارات امور مالیاتی شهر تهران، 
به عنوان هدف اصلی پژوهش پرداخته شده است. همچنین بررسي نقش واسطه اي متغیرهایی همچون خودکارآمدی، 
سهولت استفاده و سودمندی ادراك شده با روش تحلیل مسیر مورد ارزیابي قرار گرفت. عالوه بر آن، با بررسی پیشینه 
پژوهش، مدلی مفهومی طراحي گردید و پس از جمع آوري داده ها و ارزیابي آنها، در نهایت مدل طراحي شده، برازش 

شده و نتایج حاصل نشان داد که مدل با داده ها، برازش مناسب و قابل قبولي دارد.
اثرات کل این متغیرها نیز که از مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم به دست آمده نشان از آن دارد که فقط متغیر 
خودکارآمدي بر متغیر سهولت استفاده از سامانه تأثیر مستقیم داشته و این تأثیر در سطح 0,01 معنادار مي باشد. 
متغیرهاي اضطراب در استفاده، سواد فناوري اطالعات، تجربه استفاده قبلی و پشتیبانی فني و آموزشي نیز از طریق 
خودکارآمدي تأثیر معناداري بر سهولت استفاده داشته و متغیر سهولت استفاده نقش میانجي را در بین آنان ایفا 

می نماید. 
همچنین، متغیرهاي سهولت استفاده و خودکارآمدي با ضرایبي برابر با 0,54 و 0,26 تأثیر مثبت و معناداري بر 
روي سودمندي ادراك شده داشته و هر چه میزان این متغیرها باال باشد، سودمندي ادراك شده توسط کارکنان نیز 
افزایش پیدا خواهد کرد. متغیرهاي اضطراب در استفاده، سواد فناوري اطالعات، تجربه استفاده قبلی و پشتیبانی فني 
و آموزشي نیز اثر غیرمستقیمي از طریق خودکارآمدي و سهولت استفاده بر سودمندي ادراك شده دارند و متغیرهاي 

خودکارآمدي و سهولت استفاده نقش واسطه اي و میانجي را دارند. 
و  داشته  استفاده  به  تصمیم  بر  مستقیم  تأثیر  استفاده  سهولت  و  شده  ادراك  سودمندي  متغیرهاي  نهایت  در 
متغیرهاي خودکارآمدي، اضطراب ، سواد فناوري اطالعات، تجربه استفاده قبلی و پشتیبانی فني و آموزشي نیز اثر 

غیرمستقیمي بر استفاده از سامانه دارند. 

نمره tواریانس تبیین شدهبارهاي عامليسؤال

1**0.33%1013.93
2**0.29%8.412.24
3**0.68%4633.58
4**0.73%5337.20
5**0.76%5339.92
6**0.76%5339.12
7**0.71%5035.12
8**0.78%6041.22
9**0.80%6443.14
10**0.77%5939.50
11**0.75%5638.45
12**0.74%5537.21
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در زمینه اضطراب در استفاده و خودکارآمدي و رابطه بین آنان، یافته هاي پژوهش  نشان داد که بین خودکارآمدی 
با اضطراب رابطه ای منفی و معنا دار وجود دارد، بدین نحو که افزایش خودکارآمدی موجب کاهش اضطراب خواهد شد.

سامانه  از  استفاده  و  بین خودکارآمدي  که  رایانه مشخص شد  از  استفاده  به  تصمیم  و  زمینه خودکارآمدي  در 
رابطه ای مثبت و معنا داري وجود دارد به نحوي که خودکارآمدی نشانگر یک ارتباط مثبت با افزایش استفاده از سامانه 

و همچنین ارائه بینشی در عملکرد یادگیری و توانایی برای کسب مهارت های رایانه ای جدید مي باشد.
همچنین در زمینه تجربه استفاده قبلی، یافته هاي پژوهش نشان مي دهد که تجربه استفاده قبلی، سطح اضطراب 
را کاهش داده و بنابراین افرادي که تجربة استفاده قبلی باالیي دارند در مقایسه با افرادي که تجربه کمتری در استفاده 
دارند داراي اضطراب کمتری مي باشند، بدین ترتیب که تجربه استفاده قبلی به احتمال زیاد درك و باور افراد را در 
مورد استفاده از سامانه و فناوری از طریق افزایش باور در توانائی هایشان برای تسلط بر مشکالت یا چالش و کاهش هر 

ترسی که ممکن است داشته باشند، بهبود خواهد داد.
حال با توجه به مراتب یاد شده و بر اساس یافته هاي بدست آمده از پژوهش مي توان بیان نمود که متغیر اضطراب 
در بین کارکنان ادارات امور مالیاتی شهر تهران از وضعیت مطلوبي برخوردار است. بنابراین ترس یا اضطراب در استفاده 
از سامانه در بین ادارات مزبور مشاهده نمي شود و به عبارت دیگر، کارکنان ادارات مالیاتي شهر تهران، هنگام مواجهه 
با سامانه و بکارگیری آن احساس اضطراب و ترس نمي کنند و این مي تواند یکي از نقاط قوت آنان براي پذیرش آن 
باشد. همچنین، کاهش سطح اضطراب نیز رفتار فرد را تحت تأثیر قرار داده و ارتقاء عملکرد فرد را در پي خواهد داشت. 
سایر متغیرها از قبیل متغیرهاي پشتیبانی فني و آموزشي، تصمیم به استفاده، سهولت استفاده، سودمندي ادراك 
شده، خودکارآمدي، سواد فناوري اطالعات و تجربه استفاده قبلی در ادارات امور مالیاتي شهر تهران از وضعیت نسبتاً 
مطلوبي برخوردار هستند. بنابراین وضعیت این متغیرها در کلیة ادارات امور مالیاتي تا رسیدن به نقطة مطلوب خود 
فاصله دارد که برای رسیدن به آن الزم است برنامه های جامع و کاملی همچون برنامه های آموزشی و بهسازی برای 
کارکنان ادارات مزبور تهیه و تدوین شده و از طرف دیگر به منظور ترغیب و تشویق آنان به پذیرش بیشتر سامانه و 
استفاده موثرتر و بهینه تر از آن، برنامه های مدیریت تغییر همچون برنامه های آموزشی، ارتباطی، مربی گری، مدیریت 

مقاومت و پشتیبانی برای کارکنان در نظر گرفته شود.
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بررسی نقش تعدیل گر مسئولیت پذیری اجتماعی
 در ارتباط بین ادراک از عدالت اجتماعی و تمکین مالیاتی 
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زهرا کاظمی1

چکیده
امروزه مفهوم تمکین مالیاتي به یک پدیده رایج در اکثر کشورها تبدیل شده و توجه تعـداد کثیري از محققان را 
به منظور شناسایي عوامل تاثیرگذار بر آن به خود جلـب کـرده اسـت. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش تعدیل گر 
از عدالت اجتماعی و تمکین مالیاتی مـي باشـد. روش تحقیق در  ارتباط بین ادراك  مسئولیت پذیری اجتماعی در 
این پژوهش، رویکرد کمي بوده است که با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و پیمایش این مطالعه انجام یافته است. 
جامعه آماري پژوهش حاضر با توجه به موضوع و کاربرد آن شرکت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. 
بدین منظور تعداد 72 شرکت در بین سال های 1390 - 1395 انتخاب گردید. در این پژوهش از تحلیل رگرسیون 
چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق 
ادراك از عدالت اجتماعی با تمکین مالیاتي شرکتی رابطه دارد و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه بین ادراك از عدالت 

اجتماعی و تمکین مالیاتي شرکتی را تعدیل می کند.

مفاهیم کلیدی: ادراك از عدالت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، تمکین مالیاتي شرکتی

Zarakazemi@gmail.com ،1( کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، ایران
آدرس: تهران، خیابان بنی هاشم، خیابان رحیمی کلور،، کوچه مقدم، کوچه بخشی، پالك 4، واحد 1. شماره تماس: 09143234253
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1-مقدمه
در بیشتر کشورها، بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طریق مالیات تامین مي شود. سهم مالیات از کل 
درآمدهاي عمومي در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگي به سطح توسعه و ساختار اقتصادي آنها دارد. 
در این میان، فرار مالیاتي و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهاي مالیاتي کشورها، همواره از آنچه 
که برآورد مي شود کمتر باشد و تمامي کشورها تالش خود را براي کاهش این دو پدیده به کار مي گیرند یا از طریق 
اصالح نظام مالیاتي، به چاره جویي برمي خیزند. شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشري مالیات 
نیز پاي به عرصه ظهور گذاشته است. یک اقتصاد اجتماعي براي انجام وظایف خود، به ابزارهایي متوسل مي شود که 
از آن تحت عنوان«نهاد« یاد مي کنیم. یکي از این نهادها دولت است. در تفکر لیبرالي، جامعه از نظر اصولي به عنوان 
افراد  بین  قراردادي  به عنوان  لیبرالي دولت  قابل درك است. در نظریه سیاسي  افراد مستقل  بین  کنش و واکنش 
تعریف مي شود که منافع آنها در برخي زمینه ها با تصمیم گیري و اجراي جمعي افزایش مي یابد، نهاد دولت براي اعمال 
حاکمیت جمعي نیازمند درآمد است، که عمده ترین آن، درآمدهاي مالیاتي مي باشد. از سوي دیگر با گسترده شدن 
وظایف دولت نسبت به گذشته، مسائل و مشکالت دولت بخصوص در زمینه اقتصاد بیشتر مي شود. اهدافي از قبیل 
رشد اقتصادي، اشتغال، توزیع عادالنه درآمد و ثروت، کاهش تورم و ثبات قیمتها و ایجاد امنیت اقتصادي، از مهمترین 

اهداف دولتهاست )رنگریز و همکاران، 1378: 30(.
   بررسـي هاي متعدد انجام شده توسط پژوهشگران و کارشناسان مختلف حوزه مالیات حاکي از این مي باشد 
که میان ظرفیت بالقوه مالیاتي و وصولي هـاي مالیـاتي کشـور، شـکاف درخـور توجهي وجود داشته است )کمالي و 
شفیعي، 1390(. امروزه عدم تمکین مالیاتي به عنوان به یکي از بزرگترین و مهمترین مسائل در حوزه مالیات همچنان 
بـاقي مانـده اسـت )بوبک و همکـاران ، 2011(. لـذا شناسـایي عوامـل تاثیرگذار بر تمکین مالیاتي مودیان به حوزه 
نیز  اسـت. مطالعات مختلف  تبـدیل شـده  مالیـاتي  اندرکـاران  مـورد توجـه دانشـگاهیان، سیاسـتگذاران و دست 
نشان داد که ادراك مودیان از عادالنه بودن سیستم مالیاتي، یکي دیگر از ویژگي هـاي مهـم و تـاثیر گـذار سیستم 
مالیاتي بر تمکین مالیاتي آنها مـي باشـد. بـر ایـن اساس، اگر مودي احساس کند یا معتقد باشد که سیسـتم مالیـاتي 
آن کشـور ناعادالنـه است و بار مالیاتي زیادي دارد، هزینه هاي اخالقي بـراي رفتـار صـادقانه کـاهش و فـرار مالیاتي 
به عنوان نوعي مقاومت در برابر سیستم مالیاتي توجیه پیدا مـي کند )صـامتي و همکاران، 1394(. لذا مي توان انتظار 
داشـت کـه وقتـي مسـئولین مالیـاتي بـه صـورت عادالنه عمل کنند، مودیـان بـه صـورت داوطلبانـه بـا تصـمیمات 
و  اخالقی  ابعاد  با  اجتماعی  مسئولیت پذیری  دیگر  از طرف   .)2009 ، وربون  و  )وندیک  مـي شوند  هماهنـگ  آنهـا 
معنوی رفتار و تصمیم-گیری شرکت مرتبط است و با مسائلی همچون حفاظت محیط زیست، مدیریت منابع انسانی، 
سالمت و ایمنی در کار، روابط اجتماعی محلی و روابط با عرضه کنندگان و مشتریان سروکار دارد )کاستلو و لیما ، 
2006(. مشارکت در فعالیت های راجع به مسئولیت پذیری اجتماعی، نه تنها رضایت سهامداران را ارتقاء می بخشد، 
بلکه تأثیر مثبتی بر شهرت شرکت دارد )اورلیتزکی و همکاران  ، 2003( و ریسک مالی تحمیلی بر شرکت را کاهش 
می دهد )اورلیتزکی و بنجامین ، 2001(. تحقیقات راجع به مسئولیت پذیری اجتماعی، تئوری ها و روش های متنوعی 
برای مطالعه ارتباط بالقوه بین فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی و سایر معیارهای سنتی موفقیت شرکت به کار 
مالیـاتي  بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تمکین  ارتباط  بر  ، 2007(. مطالعات پیشین  رابرتز  گرفته اند )ماهونی و 
شرکتی تأکید داشته اند )اورلیتزکی و همکاران، 2003( و شواهد، متضاد با یکدیگر می باشد. بر این اساس، با توجه به 
مطالب ذکر شده و اهمیت فزاینده نقش درآمدهاي مالیاتي در توسعه و پیشرفت اقتصادي کشور، این تحقیق بدنبال 
بررسي تاثیر ادراك از عـدالت اجتماعی بر تمکین مالیاتي شرکتی با در نظر گرفتن نقش مسئولیت پذیری اجتماعی 

شرکتی مي باشد.
ادبیات پژوهش خواهیم داشت، سپس مدل  بر مبانی نظری و  به ترتیب، مروری     در قسمت های آتی مقاله، 
مفهومی و فرضیه های پژوهش ارائه خواهد شد. در ادامه روش پژوهش شامل معرفی روش انجام پژوهش، جامعه و 
نمونه آماری، مدل آزمون فرضیه ها و تعاریف عملیاتی متغیرها و روش تجزیه و تحلیل مفصاًل تشریح می گردد، تجزیه 

و تحلیل آماری داده ها انجام می شود و نهایتاً، نتیجه گیری هایی از یافته های تحقیق انجام خواهد شد.
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2-  مبانی نظری  پژوهش و تدوین الگوی مفهومی
در سالهاي اخیر توجه به پیشرفت اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه به امري مهم و حیاتي تبدیل شده، 
بگونه اي که این جوامع تمام تالش خود را به منظور افزایش سرمایه گذاري با اتکا به درآمد داخلي خود انجام مي دهند 
)ساویتري و موسـفیالدي ، 2016(. در این میان، اهمیت مالیات و پذیرش آن توسط مودیان در تأمین هزینه تدارك 
کاالهاي عمومي و نقش آن در توزیع مجدد درآمد، از مباحث مورد توجه اقتصاددانان بخش عمومي است )صامتي 
بـه تمکـین  وابسـته  مالیاتي در سراسـر جهـان  نیز نشان مي دهد که سیستم هاي  و دیگران، 1394(. مطالعات 
داوطلبانـه مالیـات توسـط مودیـان مالیـاتي مـي باشند. چرا که هر چـه درصـد تمکـین مالیـاتي در یـک سیسـتم 
مالیاتي باالتر باشد، به همان نسبت درآمد مالیاتي افزایش یافته )ساویتري و موسـفیالدي، 2016( و شاخصهاي کالن 
اقتصادي همچون نسبت مالیـات بـه تولیـد ناخـالص داخلـي، نسبت درآمد واقعي مالیـاتي بـه درآمـد مالیـاتي پـیش 
بینـي شـده در بودجـه و نسـبت درآمدهاي مالیاتي داوطلبانه پرداخت شده به کل درآمدهاي مالیاتي وصول شده، 
افزایش مي یابد)کمالي و شفیعي، 1390(. نتیجتا دستیابي به سطح باالي تمکـین مالیـاتي و یـا حفظ نرخ تمکین 
فعلي به یک موضوع بسیار حیاتي براي سیاستگذاران مالي در جوامـع در حال توسعه و حتي پیشرفته تبدیل شده 
است )عبدالرزاق و آدافوال ، 2013(. تحقیقات نشان داده است که در برخي از کشورهاي در حال توسعه، مودیان 
مالیـاتي حتي به نیمي از تعهدات مالیاتي خود طبق قوانین مالیـاتي نوشـته شـده در آن جامعـه عمل نمي کنند 
)کورباچاو و همکـاران  ،2013(. بگونـه اي کـه امـروزه عـدم تمکـین و تمایل به فرار مالیاتي به یک پدیده رایج در 
اکثر کشـورها تبـدیل شـده و توجـه تعـداد کثیــري از محققــان را بــه منظــور شناســایي عوامــل تاثیرگــذار 
روي آن جلــب کــرده است )ماراندو و همکاران ،2013(، در نتیجه حل معضل فرار مالیاتي و ایجـاد تمکـین مالیاتی، 
نیازمند فهم درست عوامل تاثیرگذار روي تصمیم گیري مودیـان مالیـاتي بـراي پذیرش یا اجتناب از پرداخت مالیات 
مي باشد. مي توان گفت که یکي از بنیادي ترین اهداف اخذ مالیات، افزایش رفـاه اجتمـاعي مـي باشد که با توجه 
به قانون نزولي بودن مطلوبیت نهایي پـول، بـا اخـذ مالیـات از فعـاالن اقتصادي و رسیدن آن به افراد کم درآمدتر 
و فقرا، رفاه اجتماعي افزایش مي یابـد و بـه عدالت نزدیکتر مي شود )امین خاکي، 1391(. ریچاردسون  )2002( 
در تحقیق خـود بیـان کردنـد کـه مودیاني که دریابند سیستم مالیاتي منصفانه نیست، تمایل به فرار مالیاتي در 
آنها بیشتر شده )چاو و لئونگ ، 2009؛ دامایانتي و همکاران ، 2007( و منجر به ایجـاد انگیـزه بـه منظور مقابله با 
قوانین مالیاتي مي شود )تورگلر و همکاران ، 2009(. به عقیده ریچاردسون )2005( سیستم مالیاتي اي کـه از دیـد 
شـهروندان ناعادالنه ادراك شود، به احتمال زیاد با شکست مواجه شد تاثیر عدالت مالیاتي بر تمکین مالیاتي با در نظر 
گرفتن نقش مسئولیت پذیری اجتماعی  می تواند معنی دار باشد. مورفي  )2003( در تحقیق خود بیان کرد که ادراك 
ناعادالنه بودن مودیان از فشار مالیاتي مي تواند روي دیـدگاه مودیـان در خصـوص پرداخـت مالیـات و نتیجتا رفتار 
تمکین مالیاتي آنها تاثیر بگذارد. چهارچوب مفهومي براي بررسي عدالت مالیاتي در برگیرنده سه حوزه روانشناختي  
اجتماعي از عدالت مـي باشـد کـه شـامل عـدالت رویـه اي، عـدالت تـوزیعي و عـدالت مراوده ای )کیفري( مي باشد 
)ونـزل ،2004 ؛ کرچلـر، 2007؛ کوگلر و همکاران ، 2013(. عدالت رویه اي به معناي برابري ادراك شده در رویه ها 
 ، و همکاران  )کرچلـر  فاکتورهاي مختلفـي مـي-باشـد  تاثیر  باشد که خود تحت  فرایندهاي تصمیم گیـري مي  و 
2008 (. مطالعـات نشان داده که زماني که مسئولین مالیاتي از رویـه-هـاي منصـفانه اسـتفاده مـي کننـد، واکنش 
هاي مثبتي را از مودیان در مقایسه با مسئولیني که از رویه هاي غیـر منصـفانه استفاده مي کنند، دریافت مي کنند 
)ون دیک و وربون، 2009(. مانند عدالت رویه-اي، عدالت توزیعي نیز بـر ادراك مودیـان از صداقت مسئولین مالیاتي 
تاثیرگـذار اسـت و در وهلـه بعـد منجـر بـه افـزایش تمکـین داوطلبانه مي شود )کرچلر و همکاران، 2008 (. عدالت 
توزیعي دربرگیرنده تبادل منـابع با در نظر گرفتن مزایا و هزینه هاي سیستم مالیاتي مي باشـد. ایـن مقایسـه در 
سـطوح فردي، گروه و جامعه صورت مي گیرد و اگر مودیان دریابند که بار مالیـاتي ادراك شـده آنها از سایر مودیان 
بیشتر است، تمکین مالیاتي آنها کاهش مي یابد )کرچلر و همکاران، 2008؛ جایاواردن و لو ،2016(. در نهایت عدالت 
مراوده ای اشاره به مجازات هاي مرتبط با جرم صورت گرفته دارد. در واقع در عدالت جزایي، حسابرسي غیر منطقـي 
و مبتنـي بـر زور، حسابرسي ناحق و جرائم غیر منصفانه منجر به ایجاد نگرش منفي نسبت به مالیات و مسئولین 
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مالیاتي مي شود. بنا بر مطالب ذکر شده مـي تـوان  فرضیه هاي زیر را شکل داد: باتوجه به مطالب ارائه شده در 
بخش های پیشین، فرضیه های زیر مطرح می شوند:

بین ادراك از عدالت اجتماعی و تمکین مالیاتي شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.  .1
1-1. بین ادراك از عدالت توزیعی و تمکین مالیاتي شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
1-2. بین ادراك از عدالت رویه ای و تمکین مالیاتي شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.

1-3. بین ادراك از عدالت مراوده ای و تمکین مالیاتي شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.
   از طرف دیگر مي توان مفهوم مالیات و عدالت مالیاتي را در قالب حسابداري مسئولیت هاي اجتماعي مورد 

بررسي قرار داد. دو بعد اصلي مسئولیت اجتماعي به شرح زیر است:
سهامداران،  نظیر  اقتصادي  واحد  ذینفعان  به  نسبت  فرد  که  اجتماعي  مسئولیت هاي  و  تعهدات  وظایف،   )1

صاحبان سرمایه و مدیران مربوطه دارد؛
وظایف، تعهدات و مسئولیت هاي اجتماعي که فرد در سطحي وسیع تر نسبت به جامعه، محیط زیست،   )2

نسلهاي آینده و به طور کلي در سطح کالن براي خود متصور است )حمزه، 1393(.
    کارول )1991( بین چهار  نوع از مسئولیت پذیري اقتصادي، قانوني، اخالقي و بشر دوستانه فرق قائل شد. 
مسئولیت پذیري اقتصادي (شغل، دستمزد و خدمات)، مسئولیت پذیري قانوني (رعایت قوانین و ایفاي نقش در رعایت 
قوانین بازي)، مسئولیت پذیري اخالق (اخالقي بودن و انجام آنچه صحیح، درست و عادالنه است ) و مسئولیت پذیري 

انسان دوستانه(کمک های اختیاري بشردوستانه(.
بعد  در  دارد.  اي  عمده  نقش  اي  بودجه  و  اقتصادي  اجتماعي،  عمده  تأمین سه هدف  در  مالیاتي  نظام  امروزه 
هدف  که  حالي  در  درآمدهاست،  مجدد  توزیع  و  طبقاتي  فاصله  کاهش  مالیات  وضع  از  هدف  مهمترین  اجتماعي 
به تسریع  بهینه منابع بین بخش هاي مختلف و کمک  اقتصادي، تخصیص  نوسانات  اقتصادي وضع مالیات، تثبیت 
فرآیند توسعه بخشي یا منطقه اي مي باشد. عالوه بر این هدف بودجه اي وضع مالیات نیز تأمین مالي بودجه دولت 
اینگونه  با عنوان مسئولیت اجتماعي و تمکین مالیاتي شرکتي   است. حجازي و همکاران )1394( در پژوهشي را 
نتیجه گیري کرده اند که هرچه شرکتها در فعالیتهاي مرتبط با مسئولیت اجتماعي بیشتر مشارکت مي نمایند، تمکین 
مالیاتي آنها نیز بیشتر است. دیانتي دیلمي و پرورش )1393( پژوهشي با عنوان رابطة بین اخالق شرکتي، مسئولیت 
اجتماعي و ماکیاولیسم با فرار مالیاتي انجام دادند. براساس نتایج، بین میزان اعتقاد مدیران مالي به اخالق شرکتي 
و پذیرش مسئولیت اجتماعي و میزان مخالفت آنها با برنامه هاي فرار مالیاتي، رابطه معني دار وجود ندارد اما، بین 
میزان مخالفت مدیران مالي با برنامه هاي فرار مالیاتي و میزان مشارکت آنها در برنامه هاي فرار مالیاتي، رابطه منفي 
وجود دارد. لنیس و ریچاردسون  )2011( به بررسي ارتباط بین سیاست تقلیل دهنده مالیات و مسئولیت اجتماعي 
شرکت ها پرداختند؛ نتایج حاکي از وجود ارتباط منفي و معناداري بین افشا مسئولیت اجتماعي شرکت ها و سیاست 
تقلیل دهنده مالیاتي بود. با توجه به نتایج متناقض در تحقیقات پیشین، تحیق حاضر به دنبال بررسی نقش تعدیلگر 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر رابطه بین ادراك از عـدالت اجتماعی و تمکین مالیاتي شرکتی مي باشد. بنابراین 

مـي تـوان  فرضیه هاي زیر را شکل داد:
مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه بین ادراك از عدالت و تمکین مالیاتي را تعدیل می کند.  .2

مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه بین ادراك از عدالت توزیعی و تمکین مالیاتي را تعدیل می کند.  .1-2

مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه بین ادراك از عدالت رویه ای و تمکین مالیاتي را تعدیل می کند.  .2-2
مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه بین ادراك از عدالت مراوده ای و تمکین مالیاتي را تعدیل می کند.  .3-2

    مدل مفهومی تحقیق حاضر ذیاًل  آورده شده است:
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3- روش شناسی پژوهش 
از آنجا که نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در تصمیمات مدیران، سرمایه گذاران، تحلیل گران و فعاالن بازار 
بعد نحوه  از  به شمار می رود.  نوع تحقیق های کاربردی  از  از جنبه هدف تحقیق،  قرار گیرد،  سرمایه مورد استفاده 
زیرا جهت کشف  قرار می گیرد،  توصیفی- همبستگی  تحقیقات  در گروه  تحقیق،  فرضیه های  استنباط در خصوص 
که  آنجایی  از  همچنین،  است.  استفاده شده  همبستگی  و  رگرسیون  تکنیک های  از  تحقیق،  متغیرهای  بین  روابط 
از طریق آزمایش داده های موجود به نتیجه ای رسیده ایم، این تحقیق در گروه تحقیقات استنادی قرار گرفته است. 
برای اندازه گیری تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. بدین صورت که تعداد 
براساس داده های مندرج در  افشاء در گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها  اقالم قابل  افشاء شده به کل  اقالم 
گزارش های ساالنه شرکت ها، بیانگر درصد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا امتیاز مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
است. داده های مورد نیاز برای محاسبه ادراك از عدالت اجتماعی به روش تحقیق پیمایشی از با استفاده از پرسشنامه 
استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن  )1993( که توسط مدیران شرکت های منتخب تکمیل شده است، بدست 
آمده است. داده های مورد نیاز برای محاسبه تمکین مالیاتي شرکتی به روش تحقیق استنادی از اطالعات موجود در 
ترازنامه و صورت سود و زیان موجود در نرم افزار ره آور نوین و گزارش های ساالنه شرکت ها استخراج شده است. برای 

انجام تحلیل های مناسب از آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم افزار ای ویوز   استفاده شده است. 
   جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد استفاده در 
این تحقیق نیز از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب شده است، به این ترتیب که نمونه، متشکل 

از کلیه شرکت های موجود در جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند:
1. دوره مالی آن ها به 12/29 هر سال ختم شود، تا بتوان داده ها را در کنار یکدیگر قرار داد و در قالب های تابلویی 

یا تلفیقی به کار برد )حسب نتایج آزمون های پیش فرض(.
2. در طول دوره تحقیق تغییر در دوره مالی نداشته باشند، تا نتایج قابل مقایسه باشند.

3. داده های مورد نیاز جهت متغیرهای تحقیق در طول دوره زمانی 1390 الی 1395 موجود باشند، تا در حد 
امکان بتوان محاسبات را بدون نقص انجام داد.

4. جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و هلدینگ ها نباشد.
با توجه به شرایط ذکر شده، 72 شرکت به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شده است.

 

نمودار)1(-  مدل مفهومی تحقیق
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4- مدل ها و متغیرهای پژوهش
از مدل زیر برای آزمون فرضیه اول تحقیق حاضر استفاده می گردد )β1 = فرضیه فرعی اول؛ β2 = فرضیه فرعی 

دوم؛ و β3 = فرضیه فرعی سوم(:

از مدل زیر برای آزمون فرضیه فرضیه ی دوم استفاده میگردد )β2 = فرضیه فرعی اول؛ β3 = فرضیه فرعی دوم؛ 
و β4 = فرضیه فرعی سوم(

که در آنها
متغیر وابسته:

TCit = تمکین مالیاتي شرکت  i در سال t می باشد. برای محاسبه این شاخص از شاخص عدم تمکین مالیاتی 
استفاده شده است. بدین ترتیب که، ابتدا مالیات اظهار شده توسط مؤدی را از مالیات قطعی تشخیصی توسط ممیز 
مالیاتی کسر کرده ایم. عدد به دست آمده میزان گریز مالیاتی مؤدی را نشان می داد. سپس برای شرکت های نمونه 
مقدار متوسط گریز مالیاتی محاسبه کرده و از گریز مالیاتی هر مؤدی کسر کرده ایم. در ادامه مقادیر منفی تفاضل 
از میانگین گریز مالیاتی که نشان دهنده تمکین کامل مؤدی مربوطه است را مساوی صفر قرار داده و مقادیر مثبت، 
همان مقدار محاسبه شده در نظر گرفته ایم. سپس مقادیر جدید به دست آمده به یک نرمال کرده ایم. به عبارت دیگر 
داده ها بین صفر و یک مرتب شده است. بدین ترتیب مؤدیانی که عدد شاخص عدم تمکین برای آنها صفر است از 
دسته مؤدیانی هستند که به طور کامل تمکین کرده اند و آنهایی که عدد شاخص عدم تمکین آنها بین صفر و یک 
است هرچه به صفر نزدیکتر باشند، سطح تمکین آنها بیشتر و هرچه به یک نزدیکتر باشند، سطح تمکین آنها کمتر 
است.  در نهایت )TAig-1( شاخص تمکین محسوب شده است که در مدل با نماد TC نشان داده می شود (مالنظری 

و همکاران، 1395(.
متغیر مستقل: 

Justicei,t : ادراك از عدالت اجتماعی مدیران شرکت  i در سال t می باشد. منظور از عدالت سازماني در این 
پژوهش، نحوه برخورد مدیر شرکت در انواع پرداختي ها، اجرای قوانین ورویه ها و همچنین شیوه مراودات و برخوردها 
در سازمان می باشد. در این تحقیق برای عملیاتی سازی این متغیر از پرسشنامه استاندارد پرسشنامه عدالت سازمانی 

نیهوف و مورمن )1993( در 3 مولفه )عدالت توزیعی، رویه ای، مراوده ای( در20 گویه استفاده شده است. 

متغیر تعدیلگر:  
محتوا  تحلیل  روش  از  آن  اندازه گیری  برای  که   t سال  در   i شرکت   اجتماعی  مسئولیت پذیری   =  CSRi,t
استفاده می شود. به این صورت که با مبنا قرار دادن اقالم ذکر شده در جدول شماره یک، اگر یک قلم از افشای اقالم 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها انجام شده باشد، امتیاز یک و اگر افشاء نشده باشد، امتیاز صفر داده می شود. از این رو، 
تعداد اقالم افشاء شده به کل اقالم قابل افشاء در گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها براساس داده های مندرج 
اجتماعی  مسئولیت  امتیاز  یا  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  افشای  درصد  بیانگر  شرکت ها،  ساالنه  گزارش های  در 
شرکت ها است )برزگر، 1392(. گفتنی این شاخص ها در یک دسته بندی کلی بر سه دسته »مولفه های بعد اقتصادی«، 
مولفه های بعد اجتماعی« و »مولفه های بعد محیطی« تقسیم شده اند که در جدول شماره 1 پیوست ارائه شده اند. 
در یک دسته بندی جزئی تر، این ابعاد به پانزده شاخص اقتصادی، بیست وهشت شاخص اجتماعی و هفده شاخص 
محیطی تقسیم می شوند که برای محاسبه مقادیر گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی به کار گرفته می شوند. توضیح 
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این که به عنوان مثال، در شاخص های اقتصادی، اگر شرکتی هشت مورد از پانزده مورد را گزارش کرده باشد، امتیاز 
گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی آن از بعد اقتصادی، معادل هشت پانزدهم )تقریباً 0/53( خواهد بود. همچنین 
به منظور محاسبه گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی کلی نیز اگر شرکتی پانزده مورد از شصت مورد را گزارش 

کرده باشد، امتیاز گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی آن برابر 0/25  می باشد.
متغیرهای کنترل:

LEVi,t = اهرم مالی شرکت i در سال t که برابر است با نسبت بدهی ها به دارایی ها.
SIZEi,t = اندازه شرکت i در سال t که برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی ها.

AGEi,t = عمر شرکت i در سال t که برابر است با تعداد سال هایی که از تأسیس شرکت می گذرد.

نتایج تحقیق  -5
5-1- آمار توصیفی

انحراف معیار، بیشینه و کمینه )معیارهای پراکندگی(  این قسمت، میانگین، میانه )معیارهای مرکزی(،     در 
متغیرهای مورد استفاده محاسبه و در جدول شماره 1 آورده شده است. 

5-2- آمار استنباطی
5-2-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته

  نتایج این آزمون در جدول شماره 2 ارائه شده است. بر نتایج چون سطح معناداری کمتر از 0/05 است، توزیع 
متغیرهای وابسته نرمال نمی باشد. گفتنی است زمانی که اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد، انحراف از فرض 
نرمال بودن معموالً بی اهمیت و پیامدهای آن ناچیز است. با توجه به قضیه حد مرکزی، می توان دریافت که حتی 
در غیاب نرمال بودن، آماره های آزمون به طور مجانبی از توزیع های مناسب پیروی خواهند کرد. لذا عدم توجیه این 

فرضیه قابل اغماض است )آباده، 1392(.

جدول )1(- شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

انحراف معیارکمینهبیشینهمیانهمیانگینمتغیرهای پژوهش

0/40/162-0/1030/0891/981تمکین مالیاتي شرکتی

0/2740/2750/5170/050/09مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی

0/1140/1080/24100/077ادراک از عدالت توزیعی 

5/0545750/324ادراک از عدالت رویهای

0/5990/6100/271ادراک از عدالت مراودهای

0/6120/6123/0210/0660/244اهرم مالی

14/0713/8919/1510/171/561اندازه شرکت

38/7741651311/93عمر شرکت
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5-2-2- آزمون پایایی متغیرهای پژوهش
 )ADF( به منظور بررسی پایایی متغیرهاي پژوهش نیز، از آزمون  ریشه واحد از نوع دیکی ـ فولر تعمیم یافته   
استفاده شده است. همان طور که در جدول شماره ي 3 مالحظه می شود در کلیه ي متغیرها سطح معناداري کوچک تر 
از 0/05 است که نشان می دهد، متغیرها پایا هستند. این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول 
زمان و کوواریانس متغیرها بین سال هاي مختلف ثابت بوده استو شرکت هاي مورد بررسی تغییرات ساختاري نداشته 

و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود.

5-2-3- آزمون تشخیصی در داده های ترکیبی    
     بـرای انتخاب روش مناسب بـرای تخمین مدل های مزبـور در مقاطع و دوره های زمانی مختلف 
داده های ترکیبی، از آزمون F مقید )چاو( و هاسمن استفاده شده است. مطابق جدول 3 نتایج آزمون چاو در مدل 
تحقیق، با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون F بیشتر کمیت بحرانی می باشد )همچنین مقدار ارزش احتمال نیز کمتر 
از 0/05 می باشد(، فرض صفر این آزمون مبنی بـر مشابه بودن عرض از مبدا در تمام دوره ها به نفع فرضیه مقابل 
مبنی بر اینکه استفاده از تابلویی مناسب است، رد شده است. بنابراین برای آزمون این مدل، داده ها به صورت تابلویی 

مورد استفاده قرار می گیرند.

    همچنین بر اساس نتایج آزمون هاسمن در جدول 4 مالحظه می شود که فرضیه صفر به نفع فرضیه مقابل 
مبنی بر استفاده از مدل اثرات ثابت رد می شود .بنابراین روشی که برای تخمین توابع مورد نظر ما انتخاب می شود، 

روش اثرات ثابت می باشد.
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5-2-4- آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: بین ادراك از عدالت اجتماعی و تمکین مالیاتي شرکتی رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به نتایج جدول شماره 5، از آنجا که آماره t متغیرهای ادراك از عدالت توزیعی، ادراك از عدالت رویه ای 
و ادراك از عدالت مراوده ای بزرگتر از 1/965+ بوده و سطح معناداری آنها کوچکتر از 0/05 است، ارتباط بین این 
متغیرها و تمکین مالیاتي شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنی دار است. به این ترتیب، 
فرضیه اول پژوهش حاضر مبنی بر این که »بین ادراك از عدالت اجتماعی و تمکین مالیاتي شرکتی رابطه معناداری 
وجود دارد«، مورد تأیید قرار می گیرد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل مورد استفاده حدود 79 درصد می باشد 
که نشان می دهد حدود 79 درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترل قابل توضیح است 

که مقدار قابل قبولی است. 
فرضیه دوم: مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه بین ادراك از عدالت اجتماعی و تمکین مالیاتي شرکتی را تعدیل 

می کند.
با توجه به نتایج جدول شماره 6، از آنجا که آماره t متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی* ادراك از عدالت 
توزیعی یعنی اثر تعاملی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و ادراك از عدالت توزیعی بزرگتر از 1/965± بوده و سطح 
معناداری آنها کوچکتر از 0/05 است، بنابراین فرضیه فرعی اول مبنی بر این که »مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه بین 
 t ادراك از عدالت توزیعی و تمکین مالیاتي شرکتی را تعدیل می کند«، مورد تأیید قرار می گیرد. از آنجا که آماره
متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی* ادراك از عدالت رویه ای یعنی اثر تعاملی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی 
و ادراك از عدالت رویه ای بزرگتر از 1/965± بوده و سطح معناداری آنها کوچکتر از 0/05 است، بنابراین فرضیه فرعی 
دوم مبنی بر این که »مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه بین ادراك از عدالت رویه ای و تمکین مالیاتي شرکتی را تعدیل 
می کند«، مورد تأیید قرار می گیرد. از آنجا که آماره t متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی* ادراك از عدالت 
مراوده ای یعنی اثر تعاملی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و ادراك از عدالت مراوده-ای بزرگتر از 1/965± بوده 
و سطح معناداری آنها کوچکتر از 0/05 است، بنابراین فرضیه فرعی سوم مبنی بر این که »مسئولیت پذیری اجتماعی 
رابطه بین ادراك از عدالت مراوده ای و تمکین مالیاتي شرکتی را تعدیل می کند«، مورد تأیید قرار می گیرد. مقدار 
ضریب تعیین تعدیل شده مدل مورد استفاده حدود 82 درصد می باشد که نشان می دهد حدود 82 درصد از تغییرات 

متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل، تعدیلگر و کنترل قابل توضیح است که مقدار قابل قبولی است.

6- نتیجه گیری
و  کشورها  میان  در  متفـاوت  ویژگي هاي  و  هنجارهـا  ارزش هـا،  بـسیاري  پژوهش هـاي  اخیر  سال هاي  در     
اثرات قابل انـدازه یـري این تفاوت ها بر رفتار اقتصادي را مـورد بررسـي قرار داده اند. یـک زمینه مرتبط با چنین 
پژوهش هایي، تمکین مالیـاتي اسـت. تمکـین مالیاتي پدیده اي پیچیده مي باشدکه نیازمند مطالعه از جنبه هاي 
دولت هـا،  از  بسـیاري  توجـه  مالیـاتي  تمکـین  بـر  تاثیرگـذار  عوامل  شناسایي  که  اي  بگونه  باشـد.  مـي  مختلف 
محققان و دانشگاهیان را به خود جلب کرده کرده است. پژوهشگران مختلفي در سراسر جهان، به نوعي موضوع تمکین 
مالیاتي را با تکیه بر برخي از عوامل مطالعه کرده و آن را مورد بررسي قرار داده اند. به طور کلی براي اجراي عدالت 

اجتماعی در زمینه پرداخت مالیات سه دیدگاه وجود دارد:
1( نظریه قدرت پرداخت: براساس این نظریه هر کس که قدرت توانائی بیشتری در پرداخت انواع مالیات داشته 

باشد، بایستی مالیات بیشتري بپردازد.
2( نظریه نفع حاصله از خدمات: براساس این نظریه پرداخت انواع مالیات متناسب با منافع حاصله از خدمات 
دولت می باشد. مشکلی که این روش دارد، عدم اندازه گیری درست و صحیح تر استفاده از خدمات برای افراد است.
3( نظریه عدالت مالیاتی در راستای عدالت اجتماعی: براساس این نظریه قدرت مالیات بندی بر توزیع مجدد 
درآمد از طبقات باالتر به طبقات پائین تر اجتماع است و تقریباً همه بار مالیاتی را بر دوش طبقات ثروتمند جامعه 

تحمیل می نماید  (فرهنگ، 1386: 127(.
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بنابراین یکي از مهم ترین اهداف وصول مالیات، هدف توزیعي و تعدیل ثروت و عدالت اجتماعي است؛ 
زیرا مالیات نه تنها متضمن ایجاد درآمد دولت هاست، بلکه یکي از مهم  رین هدف هاي وصول

مالیات، اصل تعدیل ثروت و عدالت اقتصادي است. مالیات دولت را قادر می سازد که بر جریانات و 
مسائل اقتصادی کشور و افزایش درآمدها و ثروت ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد و کساد 

اقتصادي جلوگیری کند. 
    بـا بررسـي دقیـق پیشـینه پـژوهش و مطالعات صورت گرفته، جنبه هاي مهمي از عوامل تاثیرگذار بر تمکین 

مالیاتي از جملـه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و ادراك از عـدالت اجتماعی را در قالب یک مدل یکپارچه گـرد 
هـم آورده و مورد مطالعه قرار داده است. نتایج تحقیقـات محققـان نشـان داده کـه مودیـان همواره به دنبال انصاف 
و ادراك از عدالت بوده و در صورت مشاهده کمترین بي انصافي و ناعدالتي در میزان بار مالیاتي و نحوه رسیدگي 
پرونده هاي مالیاتي، نوع نگـرش و ادراك آنها از عدالت سیستم مالیاتي به شدت کم شده و به مرور رفتار عدم تمکین 
مالیـاتي در آنها بیشتر مي شود. عالوه بر این، تحقیقات نشان داد که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی مـي توانـد 
در تمکین مالیاتي تاثیرگذار بـوده بـر ایـن اسـاس، در ایـن تحقیق، روابط بین ادراك از عدالت اجتماعی و تمکین 
مالیاتي بـا در نظـر گـرفتن نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج تحقیق شان 
داد که هرچه شرکتها در فعالیتهاي مرتبط با مسئولیت اجتماعي بیشتر مشارکت مي نمایند، تمکین مالیاتي آنها نیز 
بیشتر است که این نتیجه با نتایج مطالعات حجازي و همکاران )1394(، دیانتي دیلمي و پرورش )1393( و لنیس 
و ریچاردسون )2011( مشابهت دارد. همچنین آزمون فرضیات تحقیق نشان داده است که سه بعد ادراك از عدالت 
شامل ادراك از عدالت توزیعی، ادراك از عدالت رویه ای و ادراك از عدالت مراوده ای بر تمکین مالیاتي تاثیرگذار بوده 
و تمامي فرضیات تاییـد شـده انـد. در همین راستا، بـه عقیـده گیلیـان و ریچاردسـون )2005( سیسـتم مالیـاتي 
کـه از دیـد شهروندان ناعادالنه ادراك شود، به احتمال زیاد رفتار عـدم تمکـین را در بـین مودیـان افزایش مي دهد. 
ولئونگ، 2009؛  و همکاران،2015؛ چاو  دامایانتي  ،2008؛  )ریچاردسون،2006  یافته هاي  با  تحقیق  این  یافته هاي 
تـورگلر و همکاران، 2009؛ بیدین و موهد شـمس الـدین،2013؛ الماسـي و همکـاران، 1293( مبني بر تاثیر ادراك 

از عدالت اجتماعی در پرداخت مالیات بر تمکین مالیاتي در یک راستا مي باشـد. 
لذا با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاداتي به شرح زیر ارائه مي گردد:

-  ارائه خدمات سودمند به شرکت های مودي و بهبود رفـاه و آسـایش مودیان بـا دریافـت مالیات. در واقع 
دغدغه اصلي مودیان مالیاتي، عدم مشاهده خدمات ارائه شده ي سازمان امور مالیاتي به مودیان مي باشد. لذا پیشنهاد 
مي گردد سـازمان امـور مالیاتي با ارائه اخبار و اطالعات الزم در خصوص موارد مصرف مالیات جمع آوري شده در 
رسانه هاي مختلف، بر نوع نگاه و طرز تلقي مودیان تاثیر مثبتي بگـذارد و بر اعتماد مودیان به سازمان امور مالیاتي 

بیافزاید. شـاید ایـن موضـوع یکـي از مهمترین انتظارات مودیان از نظام مالیاتي کشور باشد.
افزایش دانش مالیاتي مودیان با برگزاري کالس ها و دوره هاي آموزشي و بـه نوبـه خود مطلوب شدن نوع   -

نگرش مودیان بـه مفهـوم مالیـات و فوایـد آن و کـاهش مقاومت در برابر پرداخت مالیات.
ارائه به موقع و سریع بخشنامه ها و قوانین و مقررات مالیاتي جدید بـه اصـناف و مشورت با آنها به منظور   -
ایجاد تغییرات مورد نیاز. چرا کـه بـا آگـاهي مسـئولین اصناف مربوطه و توافق با سازمان امور مالیاتي، مودیان آن 
صنف نیز سریع تر بـه قوانین و مقررات آگاهي پیدا کـرده و مقاومـت آنهـا در برابـر قـوانین و مقـررات مالیاتي کمتر 

مي شود
کاهش پیچیدگي و شفاف سازي قوانین و مقررات به منظور جلـوگیري دو عامـل مخرب در تمکین مالیاتي   -
مودیان. اول اینکه مانع از تعبیر و تفسـیرهاي متفـاوت از قوانین و مقررات توسط مـامورین مالیـاتي و عـدم سـلیقه 
اي برخـورد کـردن مامورین مالیاتي با یه موضوع مالیاتي شده و بـه طـور غیـر مسـتقیم در رضـایت مودیان تاثیر 
مي گذارد و منجر به بوجود آمدن وحـدت رویـه در رسـیدگي بـه پرونده هاي مالیاتي مي شود. دوم اینکه پیچیدگي 
قوانین و مقررات مالیـاتي بـه شکل مستقیم بر عدم رضایت مویان تاثیر مي گذارد و منجر به نگاه بدبینانـه بـه سازمان 

و مامورین خواهد شد.
به سازمان امور مالیاتي پیشنهاد مي شود که از مجاري قانوني و از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران،   -
در راستاي ارتقا سطح عدالت مالیاتي، شرکت هاي بورسي را ملزم به بکارگیري و رعایت اصول و مفاهیم حاکمیت 
شرکتي نمایند. از طرفي با در نظر گرفتن حقوق تمام ذي نفعان و الزام شرکتها براي رعایت الزامات مسئولیت هاي 
اجتماعي و رعایت حقوق تمام ذي نفعان به جاي تنها سهامداران مي توان موجب ایجاد ادراك از عدالت اجتماعی در 

پرداخت مالیات بیشتر شد.
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بررسی تأثیر زمان بندی حسابرسی مالیاتی بر کیفیت
 حسابرسی مالیات بر عملکرد و تأخیر در وصول مالیات

 )وقفه وصول مالیات(، 
مطالعه موردی مودیان معاونت اشخاص حقوقی شهر مشهد طی سال های 1390-1394

یحیی یعقوب نژاد 1
افشین محمودیان مقدم 2

بابک اسدالهی3

چکیده
نقش مالیات بر درآمد دولت ها، نقشی انکارناشدنی است. بنابراین یکی از مهم ترین اولویت های نهاد مالیاتی در هر 
کشوری، خصوصاً در کشورهای با نرخ های تورم باال، مانند ایران، ایجاد نهاد مالیاتی کارایی است که بتواند با برنامه ریزی 
دقیق در جهت ارتقای کیفیت حسابرسی مالیاتی و به دنبال آن تسریع در وصول مالیات های تشخیصی گام بردارد 
و از این رهگذر اثربخشی سیاست های مالیاتی را افزایش دهد. این تحقیق با هدف بررسی اثر زمان بندی حسابرسی 
مالیاتی در مهلت قانونی رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر عملکرد )مهلت زمانی رسیدگی به اظهارنامه های مالیات 
مالیات  تأخیر در وصول  و  مالیاتی  بر کیفیت حسابرسی  مالیات های مستقیم(  قانون  ماده 156  بر عملکرد موضوع 
)وقفه وصول مالیات( و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود کیفیت حسابرسی های مالیاتی و وصول سریع تر مالیات انجام 
شده است. در این تحقیق برای ارزیابی کیفیت حسابرسی از دو شاخص درصد تعدیل برگ تشخیص مالیات و تعداد 
پرونده های ارجاع شده به هیات حل اختالف مالیاتی استفاده شده است و برای بررسی نحوه ارتباط و تأثیر زمان بندی 
حسابرسی مالیاتی بر کیفیت حسابرسی و وقفه وصول مالیات از ضریب همبستگی اسپیرمن و روش های آمار توصیفی 
انتهایی مهلت  ماه های  بر عملکردی که در  مالیات  اظهارنامه های  این پژوهش مشخص گردید  بهره گرفته شد. در 
رسیدگی )خصوصاً 4 ماهه آخر( مورد رسیدگی قرار می گیرند، از کیفیت حسابرسی کمتری برخوردارند و با وقفه 

بیشتری وصول خواهند شد.

مالیات،  وصول  وقفه  عملکرد،  بر  مالیات  حسابرسی  کیفیت  مالیاتی،  حسابرسی  زمان بندی  کلیدی:  کلمات 
حسابرسی مالیاتی 

1( کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی.
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3( کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد- حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی)نویسنده مسئول(
)09151336413-05131664573(-hamooneconomist@yahoo.com
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1-مقدمه
وصول مالیات یکی از مهمترین و اساسیترین اقدامات دولت ها جهت تأمین هزینه های هر کشور است. از آنجا که 
جمعآوری به موقع و بدون تأخیر مالیات بر برنامهریزی های دقیق اقتصادی توسط دولت ها تأثیرات انکارناشدنی خواهد 

گذاشت، توجه به این مسئله در حوزه مباحث مالیاتی حائز اهمیت بسیاری است )رفیعی مجد، 1395: 23-38(.
وقفه در وصول مالیات را می توان به طور ساده تأخیر به وجود آمده مابین زمان تعیین شده جهت دریافت مالیات 
از مؤدی و زمان واقعی پرداخت مالیات توسط مؤدی بیان نمود. این تأخیر زمانی در شرایط گوناگون اثرات مختلفی 
بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد وقفه زمانی وصول مالیات، تطویل در قطعیت 
و در نتیجه وصول مالیات، یکی از مهمترین مسائل نظام مالیاتی کشورها، خصوصاً کشورهای با نرخ تورم باال مانند 

ایران می باشد.
به موجب ماده 156 قانون مالیات های مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مؤدیان مالیات بر درآمد 
را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید،  برگ تشخیص مالیات را صادر و 
حداکثر ظرف مهلت سه ماه برگ را ابالغ نماید و مؤدی در صورت عدم اعتراض به برگ تشخیص صادره ظرف مهلت 

یک ماه باید نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نماید.
بنابراین در صورت وجود نهاد مالیاتی کارا، شفاف و دارای اطالعات جامع، یک حسابرسی مالیاتی با کیفیت منجر 
به صدور برگ تشخیص مالیاتی خواهد شد که در مهلت قانونی یکماهه پس از ابالغ برگ تشخیص منجر به وصول 
مالیات شود، در غیر این صورت برگ تشخیص صادره در مراحل طوالنی دادرسی مالیاتی قرار خواهد گرفت و وصول 

مالیات با وقفه صورت می گیرد.
 پژوهش های صورت گرفته در خصوص وقفه وصول مالیات در ایران بیانگر این موضوع می باشد که تورم باال در 
ایران باعث کاهش ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی می شود و افزایش حقیقی درآمدهای مالیاتی از دو طریق قابل 
انعطاف در  با کشش و منعطف شود،  دسترس خواهد بود: 1- وقفه وصول مالیات کاهش یابد 2- سیستم مالیاتی 
سیستم مالیاتی به این معناست که سیستم مالیاتی قادر باشد به گونه ای عمل کند که درآمدهای وصولی آن در هر 

دوره تابع فعالیت های اقتصادی سودآور در همان دوره باشد. 
افزایش  راهکار  ترین  اجرایی  عنوان  به  مالیات  وصول  وقفه  کاهش  که  واقعیت  این  درك  با  حاضر  پژوهش  در 
کیفیت  بر  عملکرد  بر  مالیات  حسابرسی  زمان بندی  تأثیر  بررسی  به  می باشد،  کشور  مالیاتی  حقیقی  درآمدهای 
حسابرسی و وقفه زمانی وصول مالیات با استفاده از داده های مربوط به مؤدیان مالیاتی معاونت اشخاص حقوقی شهر 

مشهد طی سال های 1390-1394 پرداخته شد.

2- ادبیات تحقیق
به موجب مواد 110 و 155 قانون مالیاتهای مستقیم، سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول 
فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود، اما در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات 
که سال  مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی 
مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت 
مالیات آنها 4 ماه شمسی پس از سال مالی  می باشد. همچنین به موجب ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم ادارة 
امور مالیاتی مکلف است اظهارنامة مؤدیان مالیات  بر درآمد را در مورد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است، 
مواد  به مفاد  توجه  با  نماید.  اظهارنامه رسیدگی  برای تسلیم   انقضای مهلت مقرر  تاریخ  از  حداکثر ظرف یک سال 
قانونی فوقالذکر، بازه زمانی رسیدگی به اظهارنامه های مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال 
شمسی مطابقت دارد، عبارت است از ابتدای مرداد ماه سال بعد لغایت پایان تیر ماه دو سال بعد از سال مالی؛ به بیانی 
دیگر حسابرسان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شرط داشتن حکم رسیدگی از ابتدای مرداد ماه )روز بعد از 
تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه( تا 31 تیر ماه سال بعد از آن فرصت دوازده ماهه برای رسیدگی به 

اظهارنامه های تسلیمی دراختیار دارند. 
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به عبارت دیگر در قانون مالیات های مستقیم فرصت یک ساله برای رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی پیش بینی 
آنالین سیستم  ارتباط  ایجاد  و  اظهارنامه ها  دریافت  روز  به  و  الزم  زیرساخت های  وجود  در صورت  که  است،  شده 
و صدور هرچه سریع تر  و عدم وجود مشکالت سیاست گذاری  اظهارنامه  به  با سیستم رسیدگی  اظهارنامه  دریافت 
احکام رسیدگی به گروه های رسیدگی کننده می توان از تمام این فرصت مفید حسابرسی بهره برد و حسابرسی های با 
کیفیت تری انجام داد که در نتیجه آن ضمن تحقق سیاست درآمدزایی و بازتوزیعی مالیات ها، پرونده های مالیاتی در 

کمترین زمان و با حداقل تعدیل مالیات قطعی گردند.
اشخاص  مالیاتی  اظهارنامه های  تسلیم  مهلت  انقضای  پایان  از  پس  معموالً  که  می دهد  نشان  شواهد  و  تجارب 
حقوقی )سی و یکم تیرماه هر سال(، به دلیل وجود مشکالت متعددی مانند: عدم سیاست گذاری و آماده سازی شرایط 
برای حسابرسی سال جدید قبل از پایان تیرماه، تصمیم گیری درباره تغییرات و جابجایی افراد و مکان ها از مدیران کل 
تا کارشناسان حسابرسی مالیاتی و انتصابات افراد که عمدتاً بعد از تیر ماه شروع و چند ماه طول می کشد، مشکالت 
نرم افزاری و سخت افزاری در بارگذاری اظهارنامه های مؤدیان، جابجایی های متعدد پرونده ها و حسابرسان مالیاتی در 
ادارات امور مالیاتی، سردرگمی و آشفتگی در تصمیم گیری و سیاست گذاری های کالن و خرد سازمان امور مالیاتی 
و همچنین مقررات قانونی از جمله تبصره ماده 226 ق.م.م در ارائه فرصت یک ماهه پس از انقضای مهلت تسلیم 
اظهارنامه برای تسلیم اظهارنامه اصالحی و همچنین مفاد ماده 272 ق.م.م مبنی بر فرصت 3 ماهه پس از انقضای 
مهلت تسلیم اظهارنامه برای ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی، منتج به صدور با تأخیر 4 الی 5 ماهه در صدور احکام 
رسیدگی به پرونده های مالیاتی شده و این تأخیر با احتساب تعطیالت طی سال، منجر به اتالف 50% زمان مفید 
حسابرسی مالیاتی و در نتیجه انباشت رسیدگی های مالیاتی در 6 ماهه دوم سال حسابرسی مالیاتی )یک سال پس از 
انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه( می شود که این محدودیت زمانی بدون شک تأثیر منفی بر کیفیت حسابرسی ها و در 

نتیجه بر وصول مالیات های تشخیص شده توسط سازمان امور مالیاتی خواهد شد.
 از مهم ترین اثرات منفی اتالف در زمان مفید حسابرسی مالیاتی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

عدم رعایت عدالت مالیاتی. در نتیجه محدودیت زمانی ایجاد شده، رسیدگی های مالیاتی به طور حداقلی و   -1
بدون بررسی های همه جانبه و کافی انجام شده و با توجه به محافظه کاری موجود، کارکنان در مطالبه مالیات، شکلی 
و حداکثری عمل می کنند. این شرایط موجب ایجاد فضای ناعادالنه و مسموم مالیاتی شده و نارضایتی زیادی ایجاد 

می کند. همین نارضایتی ها تبدیل به فشارهای برون سازمانی و در نهایت انحراف سازمان از اهداف کالن خواهد شد.
خود اظهاری در سطوح حداقلی و پایین. درنتیجه این شرایط مؤدیان مالیاتی به دلیل عدم اطمینان از بررسی   -2
بدین ترتیب هزینه های  و  فاصله گرفته  از خوداظهاری  مالی خود،  قانونی صورت های  و  ای  صحیح، منصفانه، حرفه 

مالیات ستانی فزاینده خواهند بود.
کیفیت پایین حسابرسی های مالیاتی. بدیهی است کمبودزمان موجب می شود مأموران رسیدگی کننده   -3
کمتر فرصت رسیدگی کیفی داشته و صرفاً در اجرای مقررات درپی صدور برگ تشخیص قبل از مهلت مرور زمانی 
مالیاتی باشند. در این بین در مواردی مطالبه مالیات بیش از واقع و در موارد بسیار بیشتر و بااهمیت تر عدم شناسایی 

مؤدیان و مطالبه مالیات کمتر از واقع، اتفاق می افتد.
بروز اختالف بیشتر با مؤدیان و ارجاع پرونده به مراجع دادرسی مالیاتی و در نتیجه تطویل قطعی شدن   -4

مالیات.
نارضایتی عمومی مؤدیان و مردم از عملکرد سازمان و در نتیجه ایجاد فشارهای برون سازمانی و خوداظهاری   -5

و همکاری پایین مؤدیان.
قرارهای  اجرای  جمله  از  غیرضروری  کاری های  چندباره  و  دوباره  و  سازمان  انسانی  نیروی  فرسودگی   -6

کارشناسی متعدد و طرح پرونده در مراجع مختلف دادرسی مالیاتی.
از آنجا که در پژوهش حاضر از کلید واژه های زمان مفید حسابرسی )سال حسابرسی مالیاتی(، کیفیت حسابرسی 
مالیاتی و تأخیر در وصول مالیات )وقفه وصول مالیات( بهره گرفته شد، الزم است قبل از مطرح نمودن فرضیات 
پژوهش و به جهت درك بهتر موضوع، توضیحاتی در خصوص کیفیت حسابرسی مالیاتی و وقفه وصول مالیات ارائه 

گردد.
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2-1 کیفیت حسابرسی مالیاتی: 
در این تحقیق از منظر حسابرسی مالیاتی انجام شده توسط حسابرسان سازمان امور مالیاتی، حسابرسی با کیفیت 
به حسابرسی اطالق می شود که منجر به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدی شده، متکی به دالیل و اطالعات 
امور مالیاتی  از کمترین درصد تعدیل در مالیات تشخیص شده توسط حسابرسان سازمان  باشد؛ به نحوی که  کافی 

برخوردار باشد و بدون ارجاع پرونده به هیأت حل اختالف مالیاتی، برگ تشخیص صادره قطعیت یابد.
2-2 تأخیر در وصول مالیات )وقفه وصول مالیات(: 

یکی از موانع اجرایی در کارایی در نظام مالیاتی، وجود وقفه در وصول مالیات ها است. وقفه مالیاتی به منزله 
تأخیر در زمان تحقق درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات می باشد. سرعت عمل و همچنین کوشش سازمان امور 
مالیاتی در  وصول مالیات ها با توجه به میزان شفافیت نظام مالیاتی، از شاخص های مهم کارایی نظام مالیاتی است. با 
توجه به نقش گسترده و قابل توجه دولت در جهت دهی به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، ضروری است که بحث 
چگونگی وصول درآمدهای حقیقی مالیاتی مورد بحث قرار گیرد تا بر اساس آن نظام مالیاتی به نحوی اصالح گردد 
که درآمدهای مالیاتی در زمان مقرر برای ارائه بهتر خدمات عمومی دولت تامین گردد )رشتی، 1392: 140-152( 

زمانی و کالنتری )1378( تأخیرهای زمانی در وصول مالیات را به سه بخش تفکیک نموده اند.

2-3  وقفه های قانونی:
منظور از این نوع وقفه ها، فاصله زمانی بین موعد مقرر قانونی پرداخت مالیات تا زمان تحقق درآمد مشمول مالیات 
است. این وقفه-ها تنها در حدود تعیین حداقل مهلت الزم برای پرداخت بدهی مالیاتی پس از تحقق درآمد مشمول 
مالیات قابل قبول هستند. از لحاظ تقدم و تأخر زمان، وقفه های قانونی مقدم بر سایر وقفه ها هستند، به عنوان مثال 
وقفه های قانونی ناشی از اجرای مواد110، 155، 156و 272 قانون مالیات های مستقیم، مهلتی است که در قانون برای 
تسلیم اظهارنامه عملکرد، اظهارنامه اصالحی، ارائه گزارش حسابرسی مالی، رسیدگی و ابالغ برگ تشخیص صادره 

توسط قانونگذار پیش بینی شده است. 

2-3-1 وقفه های غیرقانونی: 
این تأخیرها مربوط به تالش مؤدیان مالیاتی در جهت فرار مالیاتی و نیز به تعویق انداختن پرداخت بدهی های 

مالیاتی و استفاده از منافع حاصل از این تأخیر به ویژه در شرایط تورمی هستند.

2-3-2  سایر وقفه ها:
این بخش از وقفه های مالیاتی عماًل در حدفاصل بین وقفه های قانونی و غیرقانونی قرار می گیرند. این وقفه ها از 
یک سو ناشی از مهلت های قانونی اعطایی به ماموران و مؤدیان مالیاتی در مراحل مختلف و از سوی دیگر عدم اقدام 

به موقع مأموران مالیاتی در خصوص این مراحل، دلیل این وقفه هاست.
منظور از وقفه زمانی وصول مالیات در این پژوهش، وقفه زمانی قانونی وصول مالیات پس از صدور برگ تشخیص تا 
زمان قطعیت و پرداخت مالیات متعلقه است. قانونگذار برای اعتراض مؤدی به مالیات تشخیص شده توسط حسابرسان 
سازمان امور مالیاتی مراحل مختلفی را به موجب مواد 238، 239، 247، 251 و 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم 
پیش بینی کرده است که در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به تمام این مراحل دادخواهی منجر به وقفه های با اهمیت 

بیش از یک سال در قطعیت و وصول مالیات می شود.
بنابراین و به جهت درك بهتر از تأثیر وقفه های وصول مالیات در کاهش درآمد حقیقی مالیات ها با استفاده از نرخ 
تورم ساالنه اعالم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،کاهش ارزش واقعی یک واحد درآمد مالیاتی پس 
از تأخیر زمانی یک ساله طی سال های مورد بررسی در این پژوهش، به شرح جدول شماره 1 می باشد که ضرورت 

بررسی و اصالح فرآیندهایی که منجر به وقفه در وصول مالیات می شود را بیش از پیش روشن می نماید.
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3- پیشینه تحقیق
تانزی )1977( به بررسی رابطه نرخ تورم، درآمدها و وقفه های مالیاتی پرداخته است. تانزی تأخیر زمانی در وصول 
مالیات را فاصله بین زمانی که مالیات باید پرداخت گردد با زمانی که مالیات واقعاً پرداخت می شود، تعریف کرده است. 
از دیدگاه تانزی، تأخیرهای مالیاتی مشتمل بر دو دسته هستند: تأخیرهای قانونی )پرداخت مالیات در مواعد قانونی( 
و تأخیرهای غیرقانونی )عدم پرداخت مالیات در مهلت قانونی( که به عقیده وی در بیشتر موارد تأخیرهای قانونی 

اهمیت بیشتری نسبت به تأخیرهای غیرقانونی دارد.
مورموراس و تیجرینا )2007(، در مقاله ای به تحلیل تأثیر وقفه های مالیاتی بر ساختارهای مالیاتی پرداخته اند. 
یونان  را در کشور  مالیات وصول شده  افزایش  بر  تورم  نرخ  تأثیرات کاهش  کریستودوالکیس )1994( در تحقیقی 
بررسی کرده است. کریستو دوالکیس معتقد است وقفه های موجود در وصول مالیات های مستقیم به علت دوره زمانی 
طوالنی مابین پایان سال مالی و زمان ارزیابی و محاسبه مالیات رخ می دهد. در خصوص مالیات های غیرمستقیم و 
مالیات بر ارزش افزوده نیز تأخیرها عمدتاً توسط شرکت ها و به دلیل جایگزینی و استفاده از مبلغ مالیات به عنوان 

سرمایه کوتاه مدت شرکت ها اتفاق می افتد.
در  دانسته اند.  انکارناپذیر  واقعیت  یک  را  مالیات  وصول  در  زمانی  تأخیرهای  وجود   )1994( مانفردی  و  فانتی 
پژوهش آنها بیان شده که شواهد تجربی نشان می دهند در تمام کشورها وقفه هایی در وصول درآمدهای دولتی اتفاق 

می افتد که با توجه به انواع گوناگون مالیات ها و ساختار مالیاتی هر کشور انواع گوناگونی را شامل می شوند.
رفیعی مجد و همکاران )1395(، پس از مرور پژوهش های انجام شده در خصوص تأخیر در وصول مالیات به 
تحلیل  از  پس  و  است  پرداخته  فاصله سال های 1392-1370  در  مالیات  وصول  در  تأخیر  از  ناشی  زیان  محاسبه 

داده های حاصل، پیشنهاداتی در خصوص کاهش تأخیر وصول مالیات ارائه نموده است.
زمانی و کالنتری )1388(، وقفه های قانونی مالیاتی را مورد کنکاش قرار داده اند و با ارائه یک الگو برای اندازه گیری 
این  تأثیرات منفی  این وقفه ها در بخش های مالیات بر شرکت ها و مشاغل،  اندازه گیری  وقفه های قانونی مالیاتی و 

تأثیرها بر اقتصاد ایران را بررسی نموده اند.
تقی پور )1378( الگویی برای تخمین وقفه های جمع آوری درآمدهای مالیاتی تنظیم کرده است. نتیجه حاصل 
از بررسی های انجام شده در پژوهش وی حاصل از تأثیر قابل مالحظه وقفه های مالیاتی بر درآمدهای مالیاتی کشور 
است. علیزاده ویلنی )1374( در پایان نامه کارشناسی ارشد با استفاده از الگویی مناسب با ساختار اقتصادی ایران 
به کمک نمونه گیری خوشه ای از پرونده های مالیاتی شهر تهران به برآورد زیان های ناشی از تأخیر در وصول مالیات 

پرداخته است.
امیر یوسفی و حافظی )1383( در قالب یک مطالعه موردی در استان اصفهان به محاسبه زیان ناشی از انواع 

وقفه های مالیاتی بر ارزش درآمدهای مالیاتی پرداخته است.
نجارزاده و زارع )1385( با استفاده از داده های یک دوره 21 ساله کشش وقفه درآمد مالیاتی شرکت ها در استان 

تهران را برآورد کرده و پیشنهاداتی در خصوص کاهش وقفه مالیاتی شرکت ها ارائه نموده است. 
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همانطور که مشاهده می شود عمده تحقیقات در خصوص وقفه های مالیاتی به برآورد وقفه ها، برآورد زیان ناشی 
در  تحقیقاتی  و  است  یافته  اختصاص  اقتصادی  و  مالیاتی  بر ساختارهای  مالیاتی  وقفه های  تأثیر  تحلیل  وقفه ها،  از 
خصوص بررسی تأثیر سیاست گذاری های اجرایی نظام مالیاتی بر کیفیت حسابرسی و در نتیجه آن وقفه مالیاتی در 

ایران صورت نپذیرفته است. 

4- روش تحقیق
این تحقیق از نوع مطالعات پیمایشی است که با بررسی جامعه مورد نظر داده های مورد نیاز تحقیق گردآوری 
می شود. جامعه آماری این تحقیق سوابق 5 سال پرونده های مالیاتی مؤدیان معاونت اشخاص حقوقی شهر مشهد 
می باشد. به منظور بررسی تأثیر چرخه زمانی حسابرسی مالیاتی بر کیفیت حسابرسی در این پژوهش از روش ضریب 

همبستگی اسپیرمن استفاده شد و سه فرضیه ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
پرونده های مالیاتی که در ماه های انتهایی یک ساله فرصت حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند و   -1
برای آنها برگ تشخیص صادر می شود، به علت انباشت حسابرسی ها و فقدان زمان کافی حسابرسی از کیفیت و دقت 

کمتری برخوردارند و در سیر طوالنی دادرسی های مالیاتی قرار می گیرند و دیرتر قطعی می شوند.
انتهایی یک سال فرصت حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند و  پرونده های مالیاتی که در ماه های   -2
برای آنها برگ تشخیص صادر می شود، به علت انباشت حسابرسی ها و فقدان زمان کافی حسابرسی از کیفیت و دقت 

کمتری برخوردارند و با درصدهای باالتر تعدیل مالیات تشخیصی، به قطعیت و وصول می رسند.
پرونده های مالیاتی که در ماه های انتهایی، یک سال فرصت حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند،   -3

عمدتاً به هیأت های حل اختالف مالیاتی ارجاع می شوند.
پیش از بررسی فرضیه های فوق الذکر، الزم است سیمای کلی از رسیدگی به پرونده های مالیات بر عملکرد جامعه 

آماری داشته باشیم:
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همانطور که در نمودار 1و 2 و همچنین جدول 2، مشاهده می شود 66% پرونده های مالیاتی در 4 ماهه انتهایی 
فرصت یکساله حسابرسی مالیاتی مورد حسابرسی و در نهایت صدور برگ تشخیص قرار گرفته اند و این خود می تواند 
اثباتی برای ادعای مورد بررسی در پژوهش حاضر مبنی بر انباشت حسابرسی های مالیاتی سازمان در ماه های آخر هر 

سال مالیاتی باشد که به عنوان یک مسأله، مؤید ضرورت بررسی در پژوهش حاضر می باشد. 
برای بررسی فرضیه اول و اینکه آیا بین زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی و فاصله زمانی بین صدور برگ 
تشخیص تا برگ قطعی )تطویل در قطعیت( رابطه ای مستقیم وجود دارد یا خیر، از روش ضریب همبستگی اسپیرمن 

استفاده شد که نتایج به شرح جدول ذیل قابل ارائه می باشد.
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1- همانطور که در جدول 3 مشاهده می شود، با توجه به ضریب معناداری کمتر از 0,05، ارتباط بین دو متغیر 
معنادار می باشد که با در نظر گرفتن ضریب همبستگی مثبت، ارتباط مثبت و مستقیم بین دو متغیر مورد بررسی 
اثبات می گردد. به عبارت دیگر فرضیه اول پژوهش حاضر مبنی بر اینکه پرونده های مالیاتی که در ماههای انتهایی، 
یک سال فرصت حسابرسی، مورد حسابرسی قرار می گیرند و برای آنها برگ تشخیص صادر می شود به علت انباشت 
حسابرسی ها و فقدان زمان کافی حسابرسی از کیفیت و دقت کمتری برخوردارند و در نتیجه در سیر طوالنی اعتراض 

قرار می گیرند و دیرتر قطعی می شوند.
برای بررسی فرضیه دوم و اینکه آیا بین زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی و درصد تعدیل مالیات تشخیص 
شده به قطعی، رابطه ای مستقیم وجود دارد یا خیر از روش ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج به شرح 

جدول 4 قابل ارائه می باشد.

همانطور که در جدول 3 مشاهده می شود، ضمن وجود رابطه معنادار بین زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی 
و درصد تعدیل مالیات تشخیص شده، این دو متغیر دارای رابطه مثبت و مستقیم می باشند. به عبارت دیگر هرچه 
پرونده های مالیاتی در ماه های انتهایی فرصت حسابرسی مالیاتی به اظهارنامه های عملکرد حسابرسی شوند، تعدیالت 

بیشتری در برگ های قطعی نسبت به تشخیص مالیاتی مشاهده می شود.
نمودار 3 که میانگین تعدیل برگ قطعی نسبت به برگ تشخیص صادره را به تفکیک ماه صدور گزارش رسیدگی 
نشان می دهد، به وضوح مبین این مطلب می باشد که برگ تشخیص های صادر شده در ماه های انتهایی سال مورد 

رسیدگی خصوصاً برگ تشخیص های صادره در تیرماه با میانگین تعدیل بیشتری قطعی می شود.
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5- نتیجه گیری و پیشنهادات
در این پژوهش به بررسی تأثیر زمان بندی حسابرسی مالیاتی بر کیفیت حسابرسی و وقفه وصول مالیات پرداخته 
شد. نتایج بررسی-ها در جامعه آماری مورد بررسی نشان از تأثیر قابل توجه زمان حسابرسی مالیاتی بر درصد تعدیل 
مالیات تشخیص شده و ارجاع پرونده به هیأت حل اختالف مالیاتی به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی و همچنین 

تطویل در قطعیت پرونده های مالیاتی به عنوان شاخص وقفه وصول مالیات، دارد.
با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، لزوم تسریع در وصول درآمدهای مالیاتی به دلیل اجتناب از کاهش درآمد 
واقعی دولت منجر به بهبود تراز مالی و بهبود ساختار سیاست های مالی دولت خواهد شد. با توجه به آنچه گفته 
شد ضرورت مدیریت بهینه زمان در چرخه حسابرسی مالیاتی به روشنی مشخص است. این ضرورت با توجه به الزام 
بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی به ویژه در استفاده از روش تعهدی در حسابداری بخش عمومی و 
لزوم پیش بینی درآمدهای مالیاتی هر سال طی همان سال و وصول مالیات ها در کمترین فاصله زمانی از سال مربوط، 
تالش در حرکت بسمت نظام بودجه عملیاتی و همچنین اهمیت ایجاد فضای عادالنه مالیاتی در راستای رسالت و 
اهداف کالن سازمان امور مالیاتی، بیش از گذشته احساس می شود. در این راستا پیشنهادهای زیر می توانند مؤثر و 

اصالح کننده باشند:

5-1 تعیین سیاست های مالیاتی هر سال در چهارماهه ابتدایی سال در سطح سازمان، ادارات کل و ادارات امور 
مالیاتی. 

الزم است با بررسی های کافی و تصمیمات به موقع در بازه زمانی ابتدای سال تا پایان تیرماه، نسبت به تدوین و 
تصمیم گیری برای سیاست های مالیاتی آن سال اقدام و مسیر و هدف مشخص گردد. درحال حاضر با توجه به موعد 
تسلیم اظهارنامه و مباحث مرتبط، سازمان در چهارماهه ابتدای سال درگیر این موضوع شده و از سیاست گذاری غافل 

می شود و تازه بعد از تیرماه با یک فاصله زمانی، برنامه ریزی برای رسیدگی های جدید را آغاز می کند. 
5-2 انتصابات و ارتقاء کارکنان امور مالیاتی به گونه ای برنامه ریزی شود که ابتدای مرداد ماه وضعیت مشخص بوده 

و امکان اجرای برنامه ها فراهم باشد.
5-3 تغییرات محل خدمت کارکنان امور مالیاتی و ترکیب گروه های رسیدگی مشخص و آماده بوده و از ابتدای 
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مرداد ماه هر سال حکم رسیدگی جدید بنام گروه های جدید صادر گردد.
)بارگذاری اظهارنامه ها،  امکانات جانبی فرآیند حسابرسی مالیاتی  اتخاذ گردد که   5-4 ضروری است تدابیری 

سامانه معامالت، دفترچه ضرایب و...( از ابتدای مرداد ماه آماده و در دسترس باشد.
رفع  و  زیرساخت ها  امکانات،  آوردن  فراهم  با  باید  مالیاتی  امور  سازمان  مسئوالن  و  سیاست گذاران  نهایت  در 
برای حسابرسان سازمان  را  از زمان مفید حسابرسی  استفاده  مشکالت مدیریتی و سیاست گذاری، شرایط حداکثر 

فراهم آورند و انتظار می رود با اصالح چرخه زمانی فرآیند حسابرسی مالیاتی نتایج زیر حاصل شوند:
1( دستیابی به سطوح باالتری از عدالت و تمکین مالیاتی 

2( کاهش معنی دار نارضایتی از نظام مالیاتی و افزایش مقبولیت این نظام
3( جلوگیری و مقابله با فرار مالیاتی و بخش غیر رسمی اقتصاد

4( جلوگیری از مطالبه مالیات غیرمنصفانه و غیر منطبق با قانون 
5( کاهش معنی دار ارجاع پرونده به مراجع حل اختالف مالیاتی

6( کاهش معنی دار قرارهای رسیدگی به اعتراض مودیان
7( کاهش معنی دار زمان قطعیت و وصول مالیات های تشخیصی

8( افزایش کارایی و رضایت مندی و کاهش فرسودگی نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی
عمل  خود  قانونی  تکالیف  به  که  مؤدیانی  به  ق.م.م.   189 ماده  موضوع  مشوق  اعطای  امکان  شرایط  ایجاد   )9

می نمایند و افزایش سطح خوداظهاری
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بررسی رابطه پویای مالیات های مستقیم و غیر مستقیم
ARDL با رشد اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد 

مجید صامتی1
وحید محمدی2

هاجر مظفری شمسی3
فریدون اسعدی4

چکیده
یکي  از  موضوعات بحث برانگیز  در  اقتصاد،  رابطه ساختار  مالیات  با  رشد  اقتصادي و نحوه اثرگذاری آن بر تولید 
ناخالص داخلی می باشد. در ایران نیز با توجه به اهمیت یافتن درآمدهای کارآ، پایدار و عدالت محور مالیاتی، بررسی 
ارتباط بین انواع درآمدهای مالیاتی با رشد اقتصادی از اهمیت باالیی برای سیاست گذاری مالی برخوردار است. از این 
رو در مطالعه  حاضر به ارزیابی ارتباط ساختار درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی طی دوره ی ) 1357-1396( در 
ایران پرداخته شده است. برای برآورد الگوی تحقیق، از رویکرد خود توضیح با وقفه های توزیعی )ARDL( استفاده 
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1-مقدمه
یاست های مالیاتی اهداف سیاستی متنوعی را دنبال می کنند. بنابراین، اهداف مالیاتی نه تنها بدنبال افزایش منابع 
مالی ضروری برای مخارج دولت هستند بلکه بدنبال کمک به باز توزیع درآمد، ثبات اقتصادی، تخصیص بهینه منابع 
و در عین حال بدنبال کمک به رشد اقتصادی نیز می باشند. هدف از طراحی سیستم مالیاتی مناسب دستیابی به 
اهداف سیاست مالی مورد نظر به بهترین شیوه ممکن می-باشد که این مهم با محدودسازی انحرافات ناخواسته در 
مسیر اجرای سیاست، حداقل سازی هزینه جمع آوری مالیات و افزایش رشد اقتصادی دنبال می گردد. کارآیی نظام 
مالیات  ستانی و بخصوص ساختار مالیاتی نقش مهمی در دستیابی به رشد اقتصادی و ثبات مالی ایفا می نماید. طبق 
تئوری های اقتصادی متعارف، اعمال مالیات انحرافاتی را ایجاد نموده و بر رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارد. با توجه 
به یک تابع تولید ساده واضح است که اخذ مالیات می تواند رشد اقتصادی را از طریق تاثیر بر سرمایه فیزیکی، سرمایه 
انسانی و از طریق تاثیر بر بهره وری کل عوامل  تحت تاثیر خود قرار دهد. برخی مطالعات نشان می دهند که مالیات 
درآمد اشخاص و شرکت ها بیش ترین تاثیر منفی را بر رشد اقتصادی دارند در حالی که مالیات مصرف، محیط زیست 

و دارایی )ثروت( تاثیر منفی کم تری می گذارند )استویلوا ، 2016(.
دستیابی به اهداف سیاست گذاری های مالی تا حد زیادی به ساختار مالیاتی اقتصاد بستگی دارد. به عبارت دیگر، 
 GDP( روش ها و کانال های کسب درآمدهای مالیاتی و استفاده از این منابع درآمدی برای رشد تولید ناخالص داخلی
( یکی از مسائلی است که امروزه در کشورهای در حال توسعه بویژه ایران و حتی کشورهای توسعه یافته از اهمیت 
باالیی برخوردار است. مطالعه این موضوع که چگونه ساختارهای مالیاتی می توانند به بهترین شکل طراحی شوند تا 
باعث بهبود رشد اقتصادی شوند یک مساله کلیدی در سیاست گذاری های مالیاتی است. منظور از ساختار مالیاتی 
این است که از مجموع درآمدهای مالیاتی یک کشور، سهم هر کدام از انواع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به چه 
میزان است. به عنوان مثال، از مجموع درآمدهای مالیاتی سهم مالیات شرکت ها، مالیات سود، مالیات ارزش افزوده و 
... به چه میزان است )مهرآرا و اصفهانی، 1394(. مطالعه ساختارهای مالیاتی به جای سطوح مالیاتی از این نظر حائز 
اهمیت است که به دلیل اختالفات موجود بین کشورهای مختلف از نظر سطح عمومی مالیات بیشتر بازتابی است از 
انتخاب های اجتماعی نسبت به سطح مناسب مخارج عمومی؛ لذا موضوعی است که فراتر از حوزه تحلیل سیاست های 
مالیاتی می باشد )جوهانسون و همکاران ، 2009(. در ایران نیز اصالح نظام و ساختار مالیاتی کشور و گسترش پایه های 
مالیاتی همواره از مباحثی است که در راس مسائل مهم اقتصادی قرار دارد. از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی 
و منابع محور محسوب می شود و از سوی دیگر همواره با تحریم های بین المللی مواجه است؛ لذا توجه به گسترش 
منابع پایدار درآمدهای مالیاتی و اصالح ساختار مالیاتی بویژه در سال های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته 
است. در اقتصاد ایران، ساختار درآمدهای مالیاتی به پنج بخش تقسیم بندی شده است که عبارتند از مالیات اشخاص 
و خدمات.  کاالها  مالیات مصرف  و  واردات  مالیات  ثروت،  مالیات  افراد،  درآمد شخصی  مالیات  حقوقی )شرکت ها(، 
سه بخش اول از این درآمدها به عنوان مالیات های مستقیم و دو بخش دیگر نیز جزو مالیات های غیرمستقیم دولت 

محسوب می شوند.
بنابراین، یکی از سواالتی که مطرح می شود آن است که ساختار مالیاتی یا به عبارتی سهم منابع مختلف درآمد 
مالیاتی از کل درآمد مالیاتی دولت به چه میزان است؟ سوال دوم آنکه تاثیر هر یک از منابع درآمدی مالیات رشد 
اقتصادی ایران چگونه و به چه میزان می-باشد؟ و سوال سوم اینکه چه اصالحاتی باید توسط دولت در ساختار مالیاتی 
اعمال گردد تا ضمن حفظ و افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی کشور شتاب بیشتری بگیرد؟ از این رو، بدنبال 
پاسخ به سواالت مطرح شده مطالعه حاضر به دنبال بررسی تاثیر ساختار مالیاتی اقتصاد ایران بر رشد تولید ناخالص 
 ARDL(  طی سال های 1357 تا 1396 با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی )داخلی )رشد اقتصادی
( می باشد. به عبارت دیگر، این مطالعه بدنبال سنجش میزان و نحوه تاثیرگذاری هر یک از پنج کانال درآمدی نظام 
 ARDL مالیاتی ایران بر رشد تولید ناخالص داخلی بویژه پس از انقالب اسالمی سال 1357 و با استفاده از رویکرد
می باشد. از آنجا که درآمدهای مالیاتی سال های مختلف در ایران همواره با تاخیر )وقفه( دریافت می شود و معموال 
تاثیر خود را بر اقتصاد با وقفه نشان می-دهند، لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی خود توضیحی با وقفه های 
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توضیحی )ARDL( برای سنجش نحوه و میزان تاثیر انواع درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور استفاده شده 
است. در ادامه تحقیق، ابتدا پیشینه تحقیق از دو جنبه نظری و عملی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به بررسی 
تحقیق  داده های  و  استفاده  مورد  الگوی  بخش چهارم  در  پرداخته می شود.  ایران  اقتصاد  مالیاتی  توصیفی ساختار 
توضیح داده می شوند. تخمین مدل تحقیق و تحلیل یافته های تجربی موضوعی است که در بخش پنجم مطالعه به آن 

پرداخته می شود. در بخش پایانی مقاله از یافته های تحقیق نتیجه گیری و پیشنهاداتی نیز مطرح می گردد. 

2- پیشینه تحقیق
1-2- ادبیات نظری پژوهش

در ادبیات علم اقتصاد، امروزه، مالیات و کسب درآمدهای مالیاتی از همه فعالیت های اقتصادی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. درآمدهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته بخش اعظمی از منابع بودجه دولت ها را شکل می دهند 
و به بخش اجتناب ناپذیر کسب و کارهای مولد اقتصادی تبدیل شده است. این مهم در کشورهای در حال توسعه 
نیز به پیروی از اقتصادهای توسعه یافته، در حال گسترش است و روز به روز بدنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و 
کاهش وابستگی دولت ها به درآمدهای ناپایدار می باشند. بطور کلی، مالیات ها به دو بخش مالیات های مستقیم و غیر 
مستقیم تقسیم می شوند. منظور از مالیات های مستقیم، درآمدهای مالیاتی است که بطور مستقیم از مودیان توسط 
دولت اعمال و دریافت می گردد. مالیات درآمد شخصی، مالیات ثروت، مالیات اشخاص حقوقی و سایر انواع مالیات 
درآمد و سرمایه از جمله مالیات هایی هستند که در زمره مالیات های مستقیم قرار می گیرند. مالیات های غیرمستقیم 
و  از مصرف کنندگان  و خدمات  کاالها  مالیات مصرف  اعمال  با  اطالق می شود که دولت  مالیاتی  درآمدهای  به  نیز 
تولیدکنندگان دریافت می کند. مالیات کاالها و خدمات )ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی(، مالیات واردات و سایر 
از  از مواردی هستند که به عنوان مالیات غیرمستقیم شناخته می شوند. یکی  مالیات های بر تولیدات و محصوالت 
مهم ترین موضوعات بحث برانگیز در اقتصاد، رابطه مالیات با رشد اقتصادی و این که چگونه مالیات رشد اقتصادی 
را تحت تاثیر قرار می دهد. اغلب مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است حاکی از آن دارد که اثر مالیات بر رشد 
اقتصادی منفی است. تئوری های اقتصادی چگونگی این رابطه منفی بین مالیات و رشد اقتصادی را بیان می-کنند. 
بر اساس تئوری اقتصادی، مالیات ها هزینه فعالیت هایی که مشمول مالیات می شوند را افزایش و بازده و سود آن ها را 
کاهش می-دهند. به همین منظور افراد و بنگاه های کوچک به فعالیت هایی روی می آورند که بتوانند بار مالیاتی را 
حداقل نماید. یعنی فعالیت هایی که مشمول نرخ پایین تری از مالیات می شوند را جانشین فعالیت هایی که نرخ باالی 
مالیاتی دارند، می کنند. به همین منظور افراد و بنگاه ها به فعالیت  تولیدی کمتری روی آورده و منجر به نرخ های 
نظری  و  تجربی  مطالعات  اقتصاددانان  امروزه  همکاران، 1394(.  و  )فرامرزی  می شوند  اقتصادی  رشد  از  پایین تری 
بسیاری درباره تاثیر مالیات ها بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام داده اند. بر اساس الگوی رشد نئوکالسیک ها 
)الگوهای رشد برون زا(، هر چند سیاست های دولت و از جمله مالیات ها می تواند بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر داشته 
باشد، ولی این تاثیر کوتاه مدت است و در بلندمدت استمرار نخواهد داشت. در چارچوب الگوهای رشد موسوم به رشد 
درون زا، تغییرات دائمی در متغیرهایی مانند مالیات ها که بصورت بالقوه تحت تاثیر سیاست های دولت قرار دارند، 

می تواند تغییرات دائمی در نرخ رشد اقتصادی ایجاد نماید )فرامرزی و همکاران، 1394(.
تاثیر مالیات ها بر رشد اقتصادی را نمی توان از قبل مشخص نمود زیرا بستگی دارد که سایر عوامل مانند سرمایه 
انسانی که در کنار سرمایه فیزیکی بکار گرفته می شوند، چگونه مشمول مالیات شوند. شواهد تجربی نیز در مورد اثر 
سیاست مالیاتی بر رشد، گرچه اغلب حاکی از وجود رابطه منفی بین مالیات درآمد و رشد می باشد، متفاوت بوده است 
)غفاری و همکاران، 1395(. هدف اولیه مالیات، انتقال منابع از یک گروه به یک گروه دیگر است که برای رسیدن به 
اهداف خاص توسعه بدون تحت الشعاع قرار دادن اهداف اقتصادی طراحی می شود )مهرآرا و اصفهانی، 1394(. بطور 
کلی ساختار مالیات ها می تواند اثرات مهمی بر رشد داشته باشد. به عنوان مثال، در یک سطح معین مالیات، انتقال 
از مالیات درآمد به مالیات مصرف انگیزه پس انداز را افزایش داده و انباشت سرمایه را تشویق می کند. عالوه بر تاثیر 
ساختار نطام مالیاتی بر انباشت منابع، ساختار مالیاتی می تواند اثرات دیگری هم بر رشد اقتصادی داشته باشد. برای 
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مثال تاکید بیش از حد بر مالیات های گمرکی می تواند تهدیدی برای انکان جذب فناوری های جدید باشد، زیرا صنایع 
داخلی را از مواجهه با بازارهای جهانی و رقابت با آن ها باز می دارد. از سوی دیگر، نوع هزینه کرد منابع حاصل از اخذ 

مالیات نیز نقشی مهم در تاثیرگذاری مالیات رشد اقتصادی ایفا می نماید )فرامرزی و همکاران، 1394(.

2-2- ادبیات تجربی پژوهش
مطالعات داخلی و خارجی متعددی در زمینه ساختار مالیات و رشد اقتصادی یا تاثیر انواع درآمدهای مالیاتی 
بر متغیرهای کالن اقتصادی انجام شده است که در این بخش به مواردی از آنها اشاره می شود. صامتی و همکاران 
)1387( در مقاله خود تاثیر نرخ رشد مالیات ها بر نرخ رشد واقعی اقتصاد و تورم ایران را در بازه زمانی 1338-13386 
با استفاده سیستم معادالت هم زمان و از روش حداقل مربعات دو مرحله ای برآورد نمودند. نتابج تخمین نشان داد 
که نرخ رشد واقعی درآمدهای مالیاتی دولت دارای تاثیر معنی داری بر نرخ رشد حقیقی اقتصاد نبوده است اما بر نرخ 
تورم تاثیر منفی و معنی داری داشته است. مهرآرا و اصفهانی )1394(  در مطالعه خود به بررسی رابطه بین توزیع 
درآمد و ساختار مالیاتی 19 کشور منتخب و بطور مجزا برای ایران با استفاده از الگوی داده های پانل در طی سال های 
1995 تا 2012 پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که آموزش تاثیر معناداری بر روی توزیع درآمد ندارد. بطور کلی، 
نتایج حاصل از تخمین به روش رگرسیون مقطع عرضی نشان داد که با افزایش مالیات مجموع درآمد، توزیع درآمد 

بهبود خواهد یافت.
غفاری و همکاران )1395( در مقاله خود به بررسی نسبت مالیات واقعی به تولید ناخالص داخلی و اثر آن بر 
رشد اقتصادی کشور طی سال های 1391-1356 و با استفاده از الگوی »پل کاشین« پرداختند. نتایج مقاله نشان 
داد که افزایش مالیات تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور طی این مدت داشته است. احمدی و همکاران )1396( 
در مطالعه خود به بررسی رابطه بین آزادسازی تجاری )در قالب سه شاخص باز بودن تجارت، ترخ تعرفه و آزادی 
دوره  تجارت جهانی طی  سازمان  توسعه عضو  در حال  و  یافته  توسعه  کمتر  مالیاتی 32 کشور  و ساختار  تجارت( 
2015-2000 میالدی با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی داده های پانل پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که هر یک 
از شاخص های آزادی تجاری اثرات متفاوتی بر انواع درآمدهای مالیاتی داشته اند. بطور کلی بر اساس نتایج بدست 
آمده، با افزایش آزادسازی تجاری از سطح مالیات تجارت کاسته شده و بر میزان مالیات های داخلی افزوده شده است. 
در سایر مطالعات انجام شده، بحث درآمدهای مالیاتی و تاثیر آن بر شاخص های کالن از جنبه های گوناگونی بررسی 
شده است. از جمله تطبیق ساختار و پایه های مالیاتی با الگوی مالیات های اسالمی )رضایی دوانی و خادمی جامخانه، 
1390(، ارتباط جهانی شدن با شاخص مالیات به هزینه های جاری دولت )برقی اسکویی و همکاران، 1395(، تاثیر 
سیاست های مالیاتی بر جنبه های کارآفرینانه )صمدی و میرهاشمی، 1396(، مالیات و توزیع درآمد در ایران )سالم و 
نادمی، 1395، صادقی و همکاران، 1397( و حکمرانی خوب و عملکرد نظام مالیاتی )سپهردوست و همکاران، 1394(. 
در بخش مطالعات خارجی نیز مقاالت متعددی ارتباط بین رشد اقتصادی و ساختار مالیاتی )استویلوا-2016، یانگ 
-2016، آتمس -2015، عبداله و مرلی -2014، ادکیسون و محمد -2014، سرن و مارتی -2013، اجد و یاماریک 
-2012، جوهانسون و همکاران -2008 و لی و گوردون -2005( و آزادسازی تجاری با ساختار مالیاتی )کریمی و 

همکاران ، 2016( را مورد بررسی قرار داده اند.
بررسی مطالعات داخلی انجام شده در بخش مالیات نشان می دهد که تا کنون مطالعه ای که بصورت جامع تاثیر 
انواع درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی را بررسی نموده باشد، وجود ندارد. هم چنین، یکی از ویژگی های درآمدهای 
مالیاتی در ایران )و کشورهای در حال توسعه( وصول با وقفه برخی از این درآمدها توسط دولت از مویدیان می باشد. 
در مطالعات انجام شده داخلی تا کنون به این ویژگی درآمدهای مالیاتی از نظر بکارگیری روش اقتصاد سنجی توجه 
نشده است. لذا، جهت پیش برد و تکمیل هر چه بهتر مطالعات انجام شده در زمینه مالیات، در این مطالعه سعی 
داریم تا تاثیر ساختار درآمدهای مالیاتی دولت بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران را که مبتنی بر داده های سری 
 )ARDL( زمانی از سال 1357 تا 1396 است را با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی
مورد بررسی قرار دهیم. انجام این کار تحقیقی و تخمین مدل پیش بینی شده، به محققان و بویژه سیاست گذران مالی 
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دولت کمک خواهد نمود تا به چگونگی و میزان تاثیر هر یک از منابع پنج گانه درآمدهای مالیاتی دولت را بر نرخ 
رشد اقتصادی کشور پی ببرند و از نتایج بدست آمده در انجام سیاست ها و برنامه ریزی بهتر برای آینده اقتصاد ایران 
استفاده نمایند. بنابراین، این مطالعه از جهت بررسی مختص اقتصاد ایران پس از انقالب اسالمی سال 1357 از منظر 
 )GDP( ساختار مالیات و بررسی و تحلیل مجزای انواع درآمدهای مالیاتی کشور و نحوه ارتباط آنها با رشد اقتصادی

نسبت به سایر مطالعات انجام شده پیشین متمایز می باشد.

3- بررسی ساختار مالیاتی اقتصاد ایران
ایران،  اقتصاد  در  که  می دهد  نشان  دولت  مالی  وضعیت ساختار  در خصوص  آماری  اطالعات  و  داده ها  بررسی 
درآمدهای مالیاتی دولت به پنج بخش اصلی تقسیم می شود. این درآمدهای مالیاتی مالیاتی عبارتند از: مالیات درآمد، 
مالیات کاالها و خدمات )مصرف و فروش(. ویژگی اصلی  مالیات واردات و  مالیات ثروت،  مالیات اشخاص حقوقی، 
اقتصادهای نفتی و منابع محور از جمله ایران، وابستگی بخش زیادی از بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و 
دولتی بودن اقتصاد می باشد که البته اکثر این کشورها به سمت کاهش وابستگی به این منابع تمایل پیدا کرده اند. 
از این رو، در این  بخش قصد داریم تا وضعیت درآمدهای نفتی، انواع درآمدهای مالیاتی و روند تولید ناخالص داخلی 
ایران را از سال 1357 تا 1396 مورد بررسی قرار دهیم. نمودار 1 روند تغییرات تولید ناخالص داخلی )در کنار منابع 

درآمدی نفت و مالیات دولت را طی سال های 1357 تا 1396 نشان می دهد.

همانگونه که در نمودار 1 مالحظه می شود، رشد تولید ناخالص داخلی  بیش تر به رشد درآمدهای نفتی وابسته 
از محل منابع فروش نفت خام  ایران تامین مالی پروژه های عمرانی و زیرساختی عمدتا  اقتصاد  بوده است زیرا در 
می باشد و درآمدهای مالیاتی صرف هزینه های جاری و تامین مالی بخش عمومی اقتصاد می گردد. بر خالف درآمدهای 
نفتی، درآمدهای مالیاتی دولت همواره از روند صعودی برخوردار بوده است و بویژه در دهه 80 و 90 شمسی رشد 
قابل مالحظه ای کرده است. نکته قابل توجه دیگر سهم باالی درآمدهای نفتی در سال های 1389 و 1390 می باشد 
که بدلیل افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش صادرات نفت در این دو سال است. اما در سال های اخیر، علی رغم 
افزایش قابل مالحظه درآمدهای نفتی، دولت با تمرکز بر افزایش مالیات ستانی، اعمال فشار مالیاتی و گسترش پایه 
مالیاتی توانسته است ترکیب بودجه خود را بیشتر به سمت درآمدهای مالیاتی بیشتر سوق دهد تا در شرایط تحریم 
حداقل تاثیرات ممکن را بپذیرد. وابستگی به نفت یا مالیات قطعا در طول سال های مختلف می تواند رشد اقتصادی 
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یا تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. در بررسی درآمدهای مالیاتی، سوالی که مطرح می شود آن است که 
اجزای تشکیل دهنده این درآمدهای پایدار داخلی چیست؟ یا به عبارت دیگر چند درصد از درآمدهای مالیاتی دولت 
در ایران را مالیات های مستقیم و چند درصد را مالیات های غیرمستقیم تشکیل می-دهند؟ همانطور که پیش تر نیز 
اشاره شد، طبق نظام تقسیم بندی سازمان امور مالیاتی کشور، کل درآمدهای مالیاتی دولت )TTR( به پنج بخش 
 )TIM( مالیات واردات ،)TW( مالیات ثروت ،)TR( مالیات درآمد ،)TLE( تقسیم می شود: مالیات اشخاص حقوقی
و مالیات مصرف کاالها و خدمات )TGS(. مالیات اشخاص حقوقی، مالیات درآمد و مالیات ثروت جزو مالیات های 
محسوب  دولت   )IDT( غیرمستقیم  مالیات های  و خدمات جزو  کاالها  مالیات  و  واردات  مالیات  و   )DT( مستقیم 
می شوند. در نمودار 2 سهم )درصد( هر یک از مالیات های مستقیم دریافتی و مجموع آنها از کل درآمدهای مالیاتی 

از سال 1357 تا 1396 نشان داده شده است.

بطور کلی، طبق نتایج نمودار 2، سهم مالیات های مستقیم از درآمدهای مالیاتی از 57 درصد )269/5 میلیارد 
ریال( در سال 1357 به حدود 46 درصد )531484/6 میلیارد ریال( در سال 1396 تقیل یافته است. در مالیات های 
مستقیم به ترتیب، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات درآمد و مالیات ثروت )دارایی( بیش ترین سهم را از مالیات های 
دولت دارند. عدم ثبات در اجرای سیاست های مالیاتی و پیش بینی ناپذیری درآمدهای مالیاتی از روند ناهمگون انواع 
مالیات های مستقیم بخوبی مشهود است. بطوری که سهم مالیات های مستقیم در سال 1374 به بیش از 77 درصد 
افزایش می باید و همین شاخص در سال 1378 به 41 درصد سقوط می کند. مالیات درآمد و ثروت تقریبا بطور متوسط 
روند نزولی در سال های 1357 تا 1396 داشته اند اما مالیات اشخاص حقوقی )شرکت ها( پرنوسان بوده و بسته شرایط 
از درآمدهای مالیاتی را مالیات های غیر مستقیم  افزایش یا کاهش یافته است. بخش دیگری  اقتصاد  رونق و رکود 

تشکیل می دهند که در نمودار 3 به تصویر کشیده شده است.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

انقالب  از  هم چون مالیات های مستقیم، مالیات های غیرمستقیم نیز روند پرنوسانی را طی مدت 40 ساله پس 
اسالمی داشته اند. در مجموع، سهم مالیات های غیرمستقیم از درآمدهای مالیاتی دولت از 42 درصد )196/4 میلیارد 
در  است.  یافته  افزایش   1396 سال  در  ریال(  میلیارد   626895/7( درصد   54 از  بیش  به   1357 سال  در  ریال( 
مالیات های غیرمستقیم، ابتدا سهم مالیات درآمد بیش از مالیات کاالها و خدمات بوده است اما در سال های اخیر 
هم زمان با کاهش روند ارزش واردات کشور  و نیز اجرای قانون مالیات ارزش افزوده از سال 1387، نسبت مالیات 
کاالها و خدمات از مالیات واردات افزایش یافته است. بطور کلی طبق آخرین آمار منشر شده از سوی بانک مرکزی، 
در سال 1396 حدود 46 درصد از درآمدهای مالیاتی از محل مالیات های مستقیم و بیش از 54 درصد نیز از طریق 
مالیات های غیرمستقیم وصول شده است. شناسایی و اخذ مالیات های غیرمستقیم برای دولت ها آسان تر می باشد به 
همین دلیل دولت ها، بویژه در کشورهای در حال توسعه، به افزایش مالیات های غیرمستقیم تمایل بیشتری نشان 
می دهند. مطالعات انجام شده نشان می دهند که این ترکیب در کشورهای توسعه بیشتر به سمت مالیات های مستقیم 
است و مالیات های غیرمستقیم بدلیل افزایش نابرابری در جامعه و عدم رعایت عدالت مالیاتی سهم کم تری دارند. روند 
تغییرات سهم مالیات های مستقیم )DT( و مالیات های غیرمستقیم )IDT( از کل درآمدهای مالیاتی )TTR( طی 

دوره 1357 تا 1396 در نمودار 4 نشان داده شده است.

1383  
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همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود، هیچ یک از انواع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم دولت از روند 
باثباتی پیروی ننموده و دارای نوسانات زیادی در طول 40 سال پس از انقالب اسالمی بوده اند. از نمودار 4 می توان 
به  نسبت  مالیاتی مجزایی  و  مالی  انقالب هر یک سیاست های  از  دولت های مختلف پس  برداشت کرد که  اینگونه 
یکدیگر در پیش گرفته اند و دیدگاه های کامال متفاوتی نسبت به کسب درآمدهای مالیاتی داشته اند. بنابراین، با اجرای 
سیاست های مختلف مالیاتی، در برخی سال ها توجه بیش تر بر کسب مالیات های مستقیم بوده )مانند سال های 1370 
تا 1374 و سال های 1383 تا 1388( و در برخی دیگر به افزایش مالیات های غیرمستقیم توجه شده است )سال های 
1374 تا 1378(. لذا سیاست های مالی و مالیاتی از روند با ثباتی برخوردار نبوده است و با توجه به وضعیت اقتصاد 
کشور، بطور سلیقه ای عمل شده است. با توجه به مطالب گفته شده، سنجش تاثیر هر یک از منابع مالیاتی دولت بر 
نرخ رشد اقتصادی کشور از اهمیت ویژه  ای برای سیاست گذاری های مالی برخوردار است که در این تحقیق این مهم 
مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در بخش بعدی، به معرفی الگو و داده های مورد استفاده تحقیق پرداخته شده 

است.
4- معرفی الگو و داده های تحقیق

بنابر توضیحات مطرح شده و با بهره گیری از مقاله استویلوا )2017(، این مطالعه بدنبال تخمین رابطه بین متغیرها 
در معادله زیر می باشد:

میلیارد  بر حسب  ثابت سال 1383(  قیمت  )به  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  لگاریتم   LGDP فوق،  معادله  در 
ریال، LTLE لگاریتم مالیات اشخاص حقوقی، LTR لگاریتم مالیات درآمد، LTW لگاریتم مالیات ثروت )دارایی(، 
LTIM لگاریتم مالیات واردات کاالها و خدمات، LTGS لگاریتم مالیات مصرف کاالها و خدمات و LBS  لگاریتم 
مجموع پرداخت های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای  در بودجه دولت می باشد. تمامی اطالعات مورد نیاز از 
متغیرهای مذکور از سال 1357 تا 1396 از تارنمای بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی بدست آمده است. کلیه 
مراحل تخمین با استفاده از نرم افزار مایکروفیت 5 ، که نرم افزار مناسب تخمین داده های سری زمانی است، انجام شده 

است. خالصه اطالعات متغیرها در جدول 1 نشان داده شده است.

5- تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
1-5- آزمون تشخیص مانایی داده ها

پیش از برآورد مدل الزم است مانایی تمام متغیر های مورد استفاده در تخمین مورد آزمون قرار گیرد. زیرا عدم 
 مانایی متغیر ها چه در مورد داده های سری زمانی و چه داده های تابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می شود. 
در مورد داده های سری زمانی مرسوم است که برای آزمون مانایی از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته )ADF( استفاده 
شود. فرضیه صفر در این آزمون مبنی بر وجود ریشه واحد می باشد. بنابراین در صورتی که قدر مطلق مقدار آماره ی 
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محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحرانی مربوط به سطح اطمینان 95% باشد، فرض صفر مبنی بر نامانایی رد خواهد شد. 
نتایج آزمون مانایی داده ها در جدول 2 نشان داده شده است.

ADF جدول )2(: نتایج حاصل از آزمون مانایی

بر اساس نتایج حاصل از این آزمون که در جدول 2 آمده است، به جز متغیر پرداخت های بودجه که ناماناست، 
آورده  لگاریتمی  به صورت  متغیرها  تمامی  که  توجه شود  مانا می شوند.  تفاضل گیری  مرتبه  با یک  متغیرها  مابقی 
 ARDL شده اند. با نظر به اینکه ترکیب متغیرهای مانا و نامانا در مدل وجود دارد، لذا الزم است از روش برآورد
استفاده شود. الگوی ARDL دارای دو مزیت است. اول اینکه الزم نیست به ناپایایی متغیرها توجه شود. به عبارت 
دیگر محقق بدون هراس از پایایی یا ناپایایی متغیرها می تواند از روش مذکور استفاده کند. دوم اینکه هنگامی که 
حجم نمونه کوچک است استفاده از روش های دیگر، برآورد بدون تورشی را ارائه نخواهد کرد. در صورتی که این روش 
به دلیل در نظر گرفتن واکنش های پویایی کوتاه مدت موجود بین متغیرها، این مشکل را رفع می کند. با توجه به این 
که در مطالعه حاضر از یک سو درجه جمعی همه متغیرها یکسان نیست و از سوی دیگر حجم نمونه کوچک می باشد، 

لذا به نظر می رسد که روش مذکور مناسب ترین الگوی برآورد باشد.
2-5- تخمین مدل و تحلیل یافته ها

برای بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی می توان از الگوی خود توضیح 
برآورد  به  الگو، پویایی های کوتاه مدت را در خود داشته و منجر  این  با وقفه های توزیعی )ARDL( استفاده کرد. 
ضرایب الگو با دقت بیشتری می گردد. برای تعیین تعداد وقفه بهینه می توان از معیارهای آکاییک ، شوارتز- بیزین و 
حنان-کویین  استفاده نمود. در این مطالعه طول وقفه ی بهینه بر اساس معیار شوارتز-بیزین )SBC( انتخاب شده 
است. این معیار با توجه به کوچک بودن حجم نمونه، در تعداد وقفه ها صرفه جویی می کند تا در نهایت تعداد درجات 
آزادی کمتری از دست داده شود. نرم افزار Microfit مدل )ARDL)1,1,2,0,0,0 را مطابق معیار شوارتز-بیزین 
به عنوان بهترین مدل برآوردی انتخاب می کند. نتایج برآورد رابطه )1( بر اساس این روش برای دوره زمانی 1396-

1357 مطابق با جدول 3 می باشد.

عالمت نام متغیر
اختصاری

نتیجه آزمونآماره بحرانیآماره آزمون

نامانا LGDP-0/082180-2/9499لگاریتم تولید ناخالص داخلی

با یک مرتبه تفاضلگیری ماناd.LGDP-4/2764-2/9528تفاضل لگاریتم تولید ناخالص داخلی

ناماناLTLE-0/72812-2/9499 لگاریتم مالیات اشخاص حقوقی 

با یک مرتبه تفاضلگیری ماناd.LTLE-5/2008-2/9528تفاضل  لگاریتم مالیات اشخاص حقوقی 

ناماناLTR-0/94102-2/9499لگاریتم  مالیات درآمد 

با یک مرتبه تفاضلگیری ماناd.LTR-3/6463-2/9528تفاضل لگاریتم  مالیات درآمد 

ناماناLTW-0/98899-2/9499لگاریتم  مالیات ثروت

با یک مرتبه تفاضلگیری ماناd.LTW-6/2589-2/9528تفاضل لگاریتم  مالیات ثروت

ناماناLTIM-0/10692-2/9499لگاریتم مالیات واردات 

با یک مرتبه تفاضلگیری ماناd.LTIM-5/0634-2/9528تفاضل لگاریتم مالیات واردات 

ناماناLTGS-2/4129-2/9499 لگاریتم مالیات کاال و خدمات 

با یک مرتبه تفاضلگیری ماناd.LTGS-3/9695-2/9528تفاضل لگاریتم مالیات کاال و خدمات 

ناماناLBS-0/11150-2/9499لگاریتم پرداختهای بودجه

ناماناd.LBS-2./8916-2/9528تفاضل لگاریتم پرداختهای بودجه
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همانطور که در جدول 3 مشاهده می شود، نتایج حاصل از برآورد الگو حاکی از معنی دار بودن متغیرهای وقفه 
اول لگاریتم تولید ناخالص داخلی،  لگاریتم مالیات اشخاص حقوقی با یک وقفه، لگاریتم  مالیات درآمد با دو وقفه، 
لگاریتم مالیات واردات در سطح اطمینان 95 درصد و  لگاریتم مالیات اشخاص حقوقی، لگاریتم  مالیات ثروت در 
سطح اطمینان 90 درصد  و عدم معناداری لگاریتم  مالیات درآمد، لگاریتم  مالیات درآمد با یک وقفه،  لگاریتم مالیات 
کاال و خدمات و لگاریتم پرداخت های بودجه می باشد. با عنایت به اینکه ضرایب به-دست آمده از این مدل بیان گر 
کشش های کوتاه مدت می باشد، به تفسیر نتایج می پردازیم. بر این اساس، در صورتیکه تولید ناخالص داخلی ایران در 
سال گذشته به میزان یک درصد افزایش یابد، آن گاه با شرط ثابت بودن سایر عوامل، به طور میانگین تولید ناخالص 
داخلی در کوتاه مدت )یا در سال جاری( به میزان 0/25 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی 
یا رشد اقتصادی کشور در هر سال به میزان قابل توجهی متاثر از میزان گذشته خود می باشد و یا رشد هر سال بر 

رشد سال آتی اقتصاد تاثیر گذار است.
با توجه به نتایج بدست آمده، تاثیر مالیات اشخاص حقوقی و مقادیر با وقفه این متغیر بر رشد اقتصادی ایران 
مثبت و معنادار است. به عبارتی در صورتیکه متغیر مالیات اشخاص حقوقی یک درصد افزایش یابد، رشد اقتصادی 
ایران منوط به ثابت بودن سایر عوامل، 0/04 درصد افزایش خواهد یافت؛ و در شرایطی که مقادیر با وقفه این متغیر 
یک در صد افزایش یابد به شرط ثابت بودن سایر عوامل، رشد اقتصادی 0/06 درصد افزایش می یابد. بطور کلی، این 
نتیجه مطابق با انتظاراتی است که از اقتصاد ایران وجود دارد؛ بدلیل آنکه جمع-آوری مالیات  اشخاص حقوقی مانند 
انواع شرکت های خدماتی و تجاری و بازرگانی در ایران همواره با تاخیر صورت می گیرد. لذا تاثیر با وقفه این نوع مالیات 

رشد اقتصادی سال های آتی کشور ناشی از این تاخیر می باشد.
بر اساس نتایج حاصل از برآود الگو، مالیات درآمد و وقفه اول این متغیر بر رشد اقتصادی ایران تاثیری منفی و از 
نظر آماری )یا میزان تاثیرگذاری( غیرمعنادار دارد. در حالیکه تاثیر وقفه دوم این متغیر در سطح اطمینان 95 درصد 
منفی و معنادار است. در واقع می توان گفت یک درصد افزایش در وقفه دوم مالیات درآمد، به شرط ثابت بودن سایر 
عوامل، سبب کاهش 0/15 درصدی در رشد اقتصادی می شود. این بدان معناست که مالیات درآمدی که امسال توسط 
دولت اخذ می شود با تاخیری دو ساله می تواند بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی بگذارد. تاثیر منفی مالیات درآمد 
می تواند ناشی از آن باشد که در نتیجه افزایش مالیات درآمد افراد یا شرکت ها، انگیزه برای ادامه، گسترش یا حتی 
شروع کسب و کار اقتصادی کاهش می یابد و در نتیجه سرعت رشد اقتصادی کاهش می باید. از آنجا که تصمیم افراد 
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به شروع یا تعطیلی فعالیت اقتصادی با تاخیر همراه است لذا واکنش به این مالیات با وقفه صورت می گیرد که تاثیرش 
در سال دوم معنی دار خواهد بود. هم چنین، این نوع مالیات می تواند منجر به کتمان بخشی از درآمدهای افراد یا 
شرکت ها گردد و صرف فعالیت های نامولد، غیرتولیدی و غیرشفاف شود که در نتیجه آن این فعالیت ها در محاسبه 

تولید ناخالص وارد نشده و کاهش رشد اقتصادی را به همراه می آورد.
با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگو، تاثیر مالیات ثروت )که جزو مالیات مستقیم محسوب می شود( بر رشد 
مالیات ثروت  به عبارتی می توان گفت در صورتیکه  اقتصادی در سطح اطمینان 90 درصد مثبت و معنادار است. 
یا دارایی افراد یک درصد افزایش یابد، آن گاه به شرط ثابت بودن سایر عوامل، به طور میانگین رشد اقتصادی در 
کوتاه مدت به میزان 0/06 درصد افزایش می یابد. این تاثیر مثبت می-تواند به دلیل کاهش انگیزه افراد و شرکت ها 
به نگهداری دارایی و ثروت خود به صورت راکد هنگاه افزایش مالیات ثروت باشد. در نتیجه با افزایش مالیات ثروت و 
کاهش انگیزه نگهداری راکد سرمایه، ثروت و دارایی افراد وارد چرخه فعالیت و تولید می شود و موجب افزایش رشد 
اقتصادی می شود. شناسایی دقیقا و جمع آوری این نوع مالیات )بطور کلی مالیات های مستقیم( به توزیع بهتر درآمد 

در جامعه و کاهش نابرابری های اجتماعی کمک موثری می نماید. 
طبق نتایج تخمین مدل، تاثیر مالیات واردات کاالها و خدمات بر رشد اقتصادی ایران در سطح اطمینان 95 درصد 
مثبت و معنادار است. به عبارتی می توان گفت در صورتیکه مالیات واردات یک درصد افزایش یابد، آن گاه به شرط ثابت 
بودن سایر عوامل، به طور میانگین رشد اقتصادی در کوتاه مدت به میزان 0/12 درصد افزایش می یابد. بدلیل سهم 
قابل توجه درآمدهای مالیات واردات در اقتصاد ایران اخذ این نوع مالیات، بر رونق فعالیت های مولد داخلی معنادار 
و مثبت خواهد بود. این نتیجه نشان می دهد که افزایش مالیات واردات کاالها و خدمات )بویژه کاالهای لوکس و 
غیرضرور( موجب افزایش هزینه واردات شده و قیمت کاالی خارجی را افزایش می دهد، در نتیجه انگیزه برای واردات 
کاهش یافته و افراد یا فعالین اقتصادی بیشتر به سمت افزایش تولید محصوالت داخلی و صرفه جویی در هزینه ها 
روی می آورند که باعث افزایش رونق و رشد اقتصادی در داخل می گردد. البته از آنجا که در کشورهای در حال توسعه 
مانند ایران حجم عمده واردات کاالهای مصرفی است لذا در افزایش این نوع مالیات، که مالیات غیرمستقیم محسوب 
می شود، باید در شناسایی مشمولین و اجرای صحیح دقت کافی به عمل آید، زیرا مالیات واردات به راحتی توسط 

واردکننده به مصرف کننده منتقل می شود و توان خرید افراد را کاهش می تواند کاهش و نابرابری را افزایش دهد.
همچنین بر اساس نتایج، تاثیر مالیات کاال و خدمات )مصرف و فروش( بر رشد اقتصادی مثبت و از نظر آماری 
غیرمعنادار است. مالیات مصرف کاالها و خدمات مانند مالیات ارزش افزوده جزو مالیات های غیرمستقیم است که 
آسان تر از مالیات های مستقیم توسط دولت اخذ می شود و عمدتا صرف هزینه های جاری دولت می شود، لذا تاثیر 
معناداری بر رشد اقتصادی نمی گذارد. در نهایت با توجه به نتایج می-توان گفت تاثیر منابع پرداختی در بودجه دولت 
بر رشد اقتصادی مثبت و از نظر آماری غیرمعنادار است. بخش عمده ای از پرداخت های بوجه دولت صرف پرداخت های 
جاری و تملک دارایی های سرمایه ای و سهم اندکی صرف فعالیت های عمرانی دولتی و بخش خصوصی می گردد که 
بطور مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تاثیر معناداری ندارد و از کانال افزایش تقاضا منجر به بهبود 
رشد اقتصادی می شود. پس از برآورد الگوی پویای کوتاه مدت، فرضیه وجود یا عدم  وجود همجمعی بین متغیرهای 
موجود در الگو آزمون می-شود. در آزمون بنرجی، چنانچه مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته کوچک تر از یک باشد، 
الگوی پویا به سمت تعادل بلندمدت گرایش دارد. بنابراین برای آزمون وجود همجمعی در الگوی ARDL الزم است 

تا آزمون فرضیه  زیر انجام شود:
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با توجه به این که معیار شوارتز-بیزین )SBC( تعداد وقفه های بهینه متغیر وابسته را انتخاب کرده است، مقدار 
آماره t موردنیاز برای انجام آزمون فوق به صورت زیر محاسبه می شود:

کمیت بحرانی ارایه شده توسط بنرجی و همکاران در سطح اطمینان 95 درصد برای مدل با عرض از مبدأ برابر با 
4/43- می باشد. لذا فرض صفر رد و وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو تایید می شود. برای حصول اطمینان 
بیشتر از وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها، عالوه بر آزمون هم انباشتگی از آزمون متغیر اضافی استفاده 
می شود. در این روش که توسط پسران و همکاران  ارایه شده است، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی 
به وسیله محاسبه آماره F برای آزمون معنی داری سطوح با وقفه متغیرها در فرم تصحیح خطا مورد آزمایش قرار 

می گیرد.

آماره F محاسباتی برای آزمون معنادار بودن تمام ضرایب برابر 5/7938 به دست می آید. حد پایین مقدار بحرانی 
آماره F برابر با 2/8297 و حد باالی مقدار بحرانی برابر 4/2643 می باشد. با توجه به اینکه مقدار محاسباتی بیشتر 

از حد باال و پایین ارزش بحرانی است. بنابراین فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلند مدت را می توان رد کرد. 

3-5- برآورد الگوی بلندمدت
پس از انجام آزمون های آماری مربوطه و اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل، اکنون می توان 
به برآورد مدل بلندمدت تاثیر ساختار مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران پرداخت. نتایج حاصل از این مدل در جدول 5 

آورده شده است.

بر این اساس، ضرایب مالیات اشخاص حقوقی و مالیات درآمد، مالیات واردات از لحاظ آماری در سطح اطمینان 95 
درصد و ضریب مالیات ثروت در سطح اطمینان 90 درصد معنی دار هستند. هم چنین، ضرایب مالیات کاال و خدمات و 
پرداخت های بودجه غیرمعنی دار هستند. با توجه به این که متغیرهای مورد نظر به صورت لگاریتمی استفاده شده اند، 
بنابراین ضرایب متغیرها نشان دهنده کشش بلندمدت رشد اقتصادی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده مانند، 
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مدل کوتاه مدت، میان متغیر مالیات اشخاص حقوقی و رشد اقتصادی در ایران، رابطه مستقیم و معنی داری وجود 
دارد. به طوری که اگر مالیات اشخاص حقوقی یک درصد افزایش یابد آن گاه به شرط ثابت بودن سایر عوامل به طور 
میانگین در بلندمدت میزان رشد اقتصادی به میزان 0/15 درصد افزایش می یابد. همچنین وجود رابطه مستقیم و 
معنادار بین متغیرهای مالیات واردات و مالیات ثروت بر رشد اقتصادی، حاکی از آن است که افزایش یک درصدی 
این متغیرها  منجر به افزایش به ترتیب 0/08 و 0/16 درصدی رشد اقتصادی در بلندمدت می شود. با توجه به نتایج، 
وجود رابطه غیر مستقیم و معنادار بین متغیر مالیات درآمد و رشد اقتصادی وجود دارد. به طوری که اگر مالیات درآمد 
یک درصد افزایش یابد آن گاه به شرط ثابت بودن سایر عوامل در بلندمدت میزان رشد اقتصادی به میزان 0/36 درصد 
کاهش می یابد. همان طور که از نتایج پیداست، افزایش مالیات کاال و خدمات و پرداخت های بودجه در بلندمدت نیز 

همانند کوتاه مدت، تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ایران ندارند.
)ECM( 4-5- الگوی تصحیح خطا

مکانیسم تصحیح خطا برای اولین بار توسط سارگان  مورد استفاده قرار گرفت و سپس توسط انگل و گرنجر  
برای تصحیح عدم تعادل بکار گرفته شد )گجراتی،1385(. وجود هم انباشتگی بین مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی 
که  است  آن  الگوها  این  دلیل شهرت  عمده ترین  می کند.  رافراهم  خطا  تصحیح  الگوهای  از  استفاده  آماری  مبنای 
نوسانات کوتاه مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آن ارتباط می دهد. این مدل ها در واقع نوعی از مدل های 
تعدیل جزیی اند که در آنها با وارد کردن پسماند مانا از یک رابطه بلندمدت نیروهای موثر در کوتاه مدت و سرعت 

نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه گیری می شود. برآورد این مدل شامل دو مرحله است:
مرحله اول: شامل برآوردن یک رابطه بلندمدت و حصول اطمینان از کاذب نبودن آن است.

مرحله دوم: وقفه پسماند رابطه بلندمدت را به عنوان ضریب تصحیح خطا استفاده کرده و رابطه زیر برآورد می 
شود:

ضریب تصحیح خطا )ECM( در صورتی که با عالمت منفی ظاهر شود، نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به 
تعادل بلندمدت خواهد بود. این ضریب نشان می دهد که در هر دوره چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل 
شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک می شود )تشکینی، 1384(. در ادامه به تحلیل تابع در قالب مدل تصحیح 

خطا )ECM( می پردازیم. الگوی تصحیح خطا برای این تابع در رابطه 10 نشان داده شده است.

نتایج حاصل از این مدل در جدول 6 آمده است.
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مطابق نتایج به دست آمده، ضریب تصحیح خطا معنی دار و برابر با 0,74936- می باشد. از آنجایی که این ضریب 
بین صفر و منفی یک است، وجود رابطه هم جمعی و بلندمدت بین متغیرها تأیید می شود. با توجه به اینکه ضریب 
تصحیح خطا با عالمت منفی ظاهر شده است، نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به تعادل بلندمدت خواهد بود. در 
واقع این ضریب نشان می دهد که در صورت وارد آمدن شوك و انحراف از تعادل، در هر دوره به میزان 74,93 درصد 

از عدم تعادل کوتاه مدت در یک دوره نسبت به دوره قبل برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.
5-5- آزمون های ثبات و تشخیص مدل

به طور کلی آزمون هایی که برای بررسی ثبات مدل از نظر ساختاری مورد استفاده قرار می گیرند، آزمون های ثبات 
و تشخیص نامیده می شوند که می توان به آزمون LM، آزمون نرمالیتی، آزمون واریانس ناهمسانی و آزمو ن های ثبات 

ساختاری اشاره کرد که برای مدل فوق، تمام این آزمون ها صورت گرفته است.

آزمون LM برای تشخیص همبستگی سریالی جمله پسماند مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به نتایج جدول 
7 در سطح اطمینان 95 درصد نمی توان فرض صفر مبنی بر عدم وجود همبستگی سریالی بین جمالت پسماند را رد 
کرد. آزمون رمزی نیز برای تشخیص وجود تصریح مناسب شکل تبعی مدل می باشد. در سطح اطمینان 95 درصد 
و با توجه به نتایج حاصل از آزمون می توان گفت که الگو از فرم تبعی مناسب برخوردار است. آزمون بعدی، آزمون 
اینجا  نتایج داشت که در  از  نباشد، نمی توان استنباط درست  نرمال  اگر مدل  نرمال بودن مدل می باشد.  تشخیص 
می توان گفت در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه نرمال بودن تایید می شود. آزمون دیگر مربوط به تشخیص همسان 
بودن واریانس جمالت پسماند می باشد که نتایج حاصل از آن نشان می دهد جمالت پسماند فاقد ناهمسانی واریانس 
است. آخرین آزمون مربوط به آزمون های مجموع تراکمی خطاهای بازگشتی )CUSUM( و مجموع مجذور تراکمی 
خطاهای بازگشتی )CUSUMQ( است. زمانی که ثبات کوتاه مدت و بلندمدت الگو به طور همزمان مورد بررسی قرار 
گیرد، از این آزمون ها استفاده می شود. در صورتی که نمودار آماری، باندهای طرفین را در سطح اطمینان 95 درصد 
قطع نکند، فرضیه صفر مبنی بر باثبات بودن الگوی تحقیق را می توان پذیرفت. نتایج  به دست آمده از این آزمون ها 

مطابق با نمودارهای 5 و 6 است که حاکی از باثبات بودن الگوی تحقیق می باشد.
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6- نتیجه گیری
از آنجا که امروزه بخش زیادی از درآمدهای دولت، بویژه در کشورهای توسعه یافته، را مالیات ها تشکیل می دهند و 
کشورهای در حال توسعه نیز به این سمت حرکت کرده اند، لذا بررسی تاثیر ساختار یا ترکیب مالیاتی بر رشد اقتصادی 
و نحوه این ارتباط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارتباط بین ساختار نظام مالیاتی و رشد اقتصادی در مطالعات 
اقتصاد  بودن سیاست های  اولویت  به در  با توجه  نیز  ایران  بررسی شده است. در  برای کشورهای مختلف  متعددی 
مقاومتی و حرکت به سمت کاهش اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی و اهمیت یافتن ایجاد درآمدهای کارآ، پایدار و 
عدالت محور مالیاتی، بررسی ارتباط بین انواع درآمدهای مالیاتی با رشد اقتصادی از اهمیت باالیی برای سیاست گذاری 
مالی برخوردار است. در این مطالعه نیز، تاثیر درآمدهای پنج گانه مالیاتی دولت بر رشد اقتصادی ایران از سال 1357 
تا 1396 و با استفاده از مدل خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی )ARDL( مورد سنجش و تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. پیش از برآورد مدل، ابتدا مانایی متغیرها بررسی شد و سپس جهت اطمینان از صحت برآورد مدل، از 
آزمون های تشخیصی استفاده شد. هم-چنین، با توجه به برقراری رابطه بلند مدت بین متغیرها، از الگوی تصحیح خطا 

)ECM( نیز جهت برآورد ضریب تعدیل رابطه کوتاه-مدت به بلندمدت استفاده شد.
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نتایج تخمین مدل برای اقتصاد ایران نشان داد که مالیات اشخاص حقوقی، مالیات ثروت و مالیات واردات تاثیری 
مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند؛ هم چنین، مالیات مصرف کاالها و خدمات نیز تاثیری مثبت اما از نظر آماری 
بی معنی بر رشد اقتصادی ایران دارد. از سوی دیگر، مالیات درآمد افراد و شرکت ها بطور کلی تا دو وقفه تاثیری 
منفی اما بی معنی بر رشد اقتصادی دارد. به عبارت دیگر می توان گفت که تاثیر معکوس مالیات درآمد بر رشد تولید 
ناخالص داخلی کشور چندان قابل توجه نیست زیرا برآیند سایر عوامل تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند. طبق 
نتایج بدست آمده، میزان پرداخت های دولت از محل بودجه تاثیری مثبت اما باز هم از نظر آماری بی معنی بر رشد 
اقتصادی ایران دارد. از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی کشور با یک سال تاخیر )وقفه( می تواند بر رشد اقتصادی 

کشور تاثیری مثبت و معنادار دارد.
توان  اصل  با  ثروت  مالیات  و  حقوقی  اشخاص  مالیات  همچون  مستقیم  مالیات های  اینکه  به  توجه  با  بنابراین، 
پرداخت مطابقت دارد و به دلیل برخورداری از سیستم های تصاعدی در پرداخت این مالیات، به دلیل اینکه بار این 
مالیات بیشتر بر دوش افراد پر درآمد است اثر مثبتی بر کاهش نابرابری  و افزایش رشد اقتصادی دارد. در واقع می توان 
گفت مالیات مستقیم ابزاری است برای توزیع عادالنه درآمد و ثروت کشور که نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را 
به عهده دارد، به طوری که هر کس ثروت بیشتری دارد، باید مالیات بیشتری پرداخت کند. به عبارت دیگر پرداخت 
ابزار سازماندهی اقتصاد هر کشور است.  مالیات، مشارکت مردم در تامین بخشی از هزینه های عمومی و مهم ترین 
دولت ها با اخذ این نوع مالیات درآمد کسب کرده و این درآمد را صرف توزیع عادالنه بین افراد و توسعه کشور نموده و 
از این طریق کشور را به سوی توسعه اقتصادی سوق می دهند. مالیات درآمد نیز چنانچه با تشویق مودیان، شفاف سازی 
بیشتر از نحوه هزینه درآمدهای مالیاتی و ایجاد انگیزه در عدم کتمان درآمد افراد و شرکت ها همراه شود می تواند 
موجبات رشد اقتصادی و کاهش فعالیت های غیرمولد را نتیجه دهد. هم چون سایر مالیات های مستقیم، مالیات درآمد 
نیز موجب توزیع عادالنه و رعایت عدالت اجتماعی می گردد. البته ذکر این نکته ضروری است که جهت افزایش کارآیی 
و اثربخشی این نوع مالیات بحث مالیات مجموع درآمد مطرح شده است. مالیات مجموع درآمد با نرخی یکسان از تمام 
منابع درآمد و سرمایه ای یک خانوار اخذ می شود؛ یعنی هرگونه درآمدی که نصیب خانوار شود به طور یکجا محاسبه 
مب شود و با یک نرخ از آن مالیات گرفته می شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، مالیات مجموع درآمد باعث بهبود 

توزیع درآمد خواهد شد و در اقتصاد ایران باید اجرا شود.
با توجه به اینکه مالیات کاال و خدمات به عنوان نوعی از مالیات غیرمستقیم طبیعت تنازلی دارد، بار این مالیات 
بیشتر بر دوش افراد کم-درآمد است و منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد خواهد شد. زیرا در ساده ترین شکل 
آن، نرخ واحد براي تمامي معامالت مشمول مالیات در نظر گرفته مي شود و از آنجایي که میل نهایي افراد کم درآمد 
به مصرف کاالها و خدمات بیشتر از افراد پردرآمد است )بویژه کاالهای مصرفی پر هزینه(، سبب بدتر شدن توزیع 
اقتصادی نخواهد داشت.  نقش مالیات واردات در  بر رشد  تاثیر معناداری  نوع مالیات  این  لذا  درآمد خواهد شد و 
حمایت از تولیدات داخلی بسیار چشمگیر بوده زیرا اوال با افزایش مالیات واردات کاالها می  توان به رونق هر چه بیشتر 
تولیدات داخلی مبادرت نموده و ثانیا با حمایت اثر تولیدات داخلی و افزایش آن، منابع درآمدی قابل توجهی از محل 
مالیات عاید دولت می گردد و موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند. بنابراین، طبق نتایجی که بدست آمده است 

پیشنهاداتی جهت بهبود روند ساختار مالیاتی کشور، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ارائه می گردد:
با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، اعمال مالیات اشخاص حقوقی و مالیات ثروت بر رشد اقتصادی   *
طی دوره مورد بررسی در ایران باعث افزایش رشد اقتصادی شده است. از این رو اگر دولت اقشار مختلف جمعیتی با 
درآمدهای مختلف را به خوبی شناسایی و این سیاست را به طرز صحیح اعمال کند، می تواند در افزایش رشد و توسعه 

اقتصادی و کاهش نابرابری اجتماعی تاثیر گذار باشد.
با توجه به نتایج بدست آمده و تاثیر غیر معنادار مالیات کاال و خدمات بر  رشد اقتصادی، یک راه ساده   *
برای افزایش کارایی  این مالیات ها آن است که نرخ های متفاوت مالیات روی کاالهای مورد مصرف افراد کم درآمد و 
پر درآمد تعیین شود. زیرا مدل اجرای فعلی این قانون بیش تر به نفع افراد پردرآمد جامعه می باشد. بر اساس نتایج 
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کمی، مالیات واردات کاالها و خدمات نسبت به سایر مالیات ها بیش ترین ضریب تاثیرگذاری را بر رشد اقتصادی ایران 
دارد. این موضوع نشان از تاثیرپذیری اقتصاد کشور از حجم تجارت خارجی، بویژه واردات، و به طبع آن درآمدهای 
مالیاتی کسب شده از این محل می باشد. این وضعیت چنان که پیش تر نیز مطرح شد به افزایش نابرابری اجتماعی 
کمک می کند. بنابراین، کاهش واردات غیرضرور و حمایت از تولیدات داخلی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

می تواند در این بخش بطور غیرمستقیم منجر به بهبود ساختار مالیاتی کشور گردد.
بررسی آمار و اطالعات جمع آوری شده نشان می دهد که در سال های اخیر و بویژه پس از اجرای قانون   *
مالیات ارزش افزوده در سال 1387 تاکنون، روند مالیات های مستقیم دولت نزولی و روند مالیات های غیرمستقیم 
صعودی شده است و هم چنان ادامه دارد بطوری در پایان سال 1396 مالیات های غیرمستقیم بیش از 54 درصد از 
درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده اند. این روند به معنی فشار مالیاتی بر طبقات ضعیف جامعه و انتقال 
بیشتر بار مالیاتی ثروتمندان به سمت فقرا می باشد. از این رو، توجه به این نکته مهم و اصالح ساختار مالیاتی به سمت 

مالیات های مستقیم امری مهم و ضروری است که باید در سیاست های مالی دولت به آن توجه شود.
یکی دیگر از نتایج مهم استخراج شده، تاثیر معکوس مالیات درآمد حتی با دو سال تاخیر بر رشد اقتصادی   *
کشور است. به جهت بهبود و افزایش کارآیی این بخش از درآمد مالیاتی دولت، یکی از اصالحات مهم در ساختار 
مالیاتی می تواند سیستمی باشد که مالیات درآمد را با مالیات هایی که کمتر مخرب هستند، جایگزین کند. هر چند 
اجرای این پیشنهاد نیازمند زمینه سازی و ساماندهی بازارهای هدف مالیاتی می باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته 
کارایی شود.  افزایش  موجب  می تواند  درآمد،  مالیات  به  نسبت  مالیات سود  روی  کمتر  اتکای  که  است  داده  نشان 
اما کاهش قابل توجه نرخ مالیات سود به نرخی کمتر از باالترین نرخ مالیات وضع شده بر روی درآمدهای شخصی 
می تواند ادغام سیستم مالیاتی را با مخاطره مواجه کند؛ زیرا افرادی که درآمدهای بسیار باالیی دارند سعی خواهند 

کرد پس اندازهای خود را در پوشش بنگاه های اقتصادی مخفی کنند تا بدین ترتیب مالیات کمتری بپردازند.
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طراحی مدل شایستگی های  حرفه ای مدیران
در  سازمان امور مالیاتی کشور

میررستم اسداله زاده2احسان مرزبان1

چکیده
بر  تمرکز  استعدادها،  توسعه  در عصر  و  است  مدیریتي  و مالحظات  ابعاد  از  برآیند مجموعه اي  شایسته ساالری 
شایستگی های محوری سرمایه های انسانی و به طور ویژه شایستگی های حرفه ای مدیران، به ضرورتی اجتناب ناپذیر در 
مسیر بالندگی سازمان  ها تبدیل شده است. این مقاله با هدف شناسایی شایستگی های کلیدی و توسعة مدل شایستگی 
مدیران در  سازمان امور مالیاتی کشور تدوین شده است. برای این منظور، شایستگی های اولیه از منابع مختلف علمی 
جمع آوری و بر اساس روش کیفی مبتنی بر انجام مصاحبه  عمیق با مدیران سازمانی تکمیل شده است. سپس مبتنی 
بر روش کمی و نمونه گیری از میان مدیران سازمان در قالب پرسشنامه، اعتبارسنجی و اولویت بندی گردیده  و در پنل 
خبرگان پژوهش، نهایی سازی شده است. در پایان، چارچوب شایستگی مدیران سازمان، مشتمل بر 34 شایستگی 
و  تخصصی«  »شایستگی های  و  رفتاری«  »شایستگی های  مدیریتی«،  »شایستگی های  الیه  سه  در  مختلف  کلیدی 
هفت گروه شایستگی های »فردی«، »بین فردی«، »ادراکی«، »سازمانی«، »مالی«، »رهبری« و »اجرایی«، طراحی و 
پیشنهاد شده  است. همچنین شایستگی های دارای اولویت در مسیر توسعه مدیران پایه و مدیران میانی به تفکیک، 
در چارچوب مدل اصلی شایستگی، تبیین گردیده و برای مقاصد جانشین پروری و نیازسنجی آموزشی در سازمان 

قابل کاربرد است. 

کلمات کلیدی: مدل شایستگی، سازمان مالیاتی، توسعه مدیران، نیازسنجی آموزشی، طرح جانشینی
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دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1396  

1-مقدمه
فعلي،  شرایط  در  رقابتي  مزیت  آوردن  دست  به  راه  مؤثرترین  که  هستند  ادعا  این  بر  سازماني  متفکران  غالب 
کارآمدتر کردن کارکنان سازمانها است و این مهم جز با اعمال مدیریت استراتژیک و القاي تفکر شایسته ساالري در 
سازمانها بدست نمي آید )امیرکبیری، 1392(. بر این مبنا، جذب، نگهداری و مدیریت استعدادها در سازمان، مهمترین 
رسالت منابع انسانی در راستای خلق ارزش برشمرده شده است. در وضعیت رقابتی موجود و در محیطی که تغییرات 
به کسب سرآمدی خواهند شد  تنها سازمان-هایی موفق  است،  ویژگی آن  اصلی  ترین  نوآوری  های مستمر  و  پیاپی 
که نقش استراتژیک منابع انسانی خود را درك نموده و افرادی توانمند، ماهر و دانش محور در اختیار داشته باشند 

)طهماسبی، 1391(.
نگرش مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی، از چشم اندازی فردگرا و نه کارگرا، به نتایج و نقش هاي کاري 
مورد نیاز در سازمان توجه دارد. این رویکرد شایستگی را به اصل و بنیاني برای کل کارکردهاي مدیریت منابع انسانی 
جایابي،  گزینش،  جذب،  امور  انسانی،  منابع  شایستگی های  ارزیابی   .)2004 همکاران،  و  )دوبایس  می کند  تبدیل 
جهت دهي، آموزش، مدیریت عملکرد، ارتقا و پاداش دهي به کارکنان را هدایت مي کند و تمام جنبه های مدیریت منابع 

انسانی را بر اساس سیستمی شایستگی محور به پیش می .راند            
متناسب با این تحوالت، مدیران سازمانی، به طور روزافزونی خود را با اولویت های جاری و آتی سرمایه انسانی، 
هم راستا می سازند؛ بطوریکه مدیریت استعدادها یکی از پنج اولویت برتر سازمان ها و کسب و کارها بر اساس گزارش 
»چشم انداز منابع انسانی  CIPD« بوده است )CIPD، 2016(. همچنین، نتایج پژوهش موسسه مدیریت پروژه  
)2014( حاکی از آن است که مدیریت مبتنی بر شایستگی می  تواند مانع یا تسهیل  گری جدی در مسیر یک سازمان 
برای تطابق با استراتژی  های آن سازمان باشد. به هر روی، اهمیت گذار از نظام مدیریت منابع انسانی سنتی به نظام 
مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی، بیش از هر زمان دیگری به ضرورتی ناگزیر برای سازمان ها تبدیل شده 
است و سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان سازمانی پویا و رو به رشد و اصلی ترین تامین کننده بودجه جاری کشور 

از این امر مستثنی نیست. 
بر این اساس در این پژوهش، کوشش شده است با شناسایی و تبیین کلیدی ترین شایستگی های موردنیاز توسعه 
مدیران در سازمان امور مالیاتی کشور، مبنایی منطقی برای طراحی مدل شایستگی ها در این سازمان فراهم شود. 
مدل مزبور، می تواند بنیانی برای استقرار سایر کارکردها و نظام های کلیدی مدیریت منابع انسانی از جمله آموزش و 

یادگیری، طرح جانشینی، مدیریت عملکرد، مدیریت استعداد و سیستم پاداش بر مبنای شایستگی باشد. 
برای این منظور پژوهشگر نخست با نگاهی عام، مجموعه ای از مهم ترین شایستگی های شناخته شده سازمانی را 
احصا کرده است؛ سپس طی مصاحبه های عمیق با خبرگان سازمانی، به ارزیابی و سنجش ضرورت آنها در سازمان 
مالیاتی و به تبع، بومی سازی فهرست شایستگی ها پرداخته و سرانجام از طریق مراجعه به آرای ذینفعان سازمان از 
طریق پرسشنامه و روش های آماری، نسبت به اعتباریابی و اولویت سنجی و نهایی سازی این فهرست اقدام نموده است. 
فهرست نهایی شده، مبنای طراحی و پیشنهاد مدل شایستگی ها برای توسعه مدیران در سازمان امور مالیاتی کشور 
بوده است. افزون بر آن، مدل ارزیابی شایستگی های دارای اولویت برای دو سطح مدیران پایه و مدیران میانی نیز 

به منظور هموارسازی مسیر توسعه مدیران در این سازمان، تدوین گردیده است. 
2- پیشینه پژوهش: 

زمینه هاي  در  مختلف،  معاني  با  که  است  شده  تبدیل  منظوره اي  چند  اصطالحی  به  شایستگي  حاضر  درحال 
کلمه  براي  متعددي  معاني  ادبیات،  در   .)2011 همکاران،  و  )مجاب  مي گیرد  قرار  استفاده  مورد  گوناگوني  علمي 
»Competency« وجود دارد؛ یک دلیل براي این تعدد معاني، آن است که مفهوم این واژه معموال دربردارنده ابعاد 
مختلفی چون شخصیت، ارزش، توانایي ، دانش، مهارت، نگرش و استعداد مي شود )در اگانیدیس و منتزاس ، 2006(. 
همه تعاریف مذکور در این حوزه کم وبیش شبیه هم هستند و در آن ها بر نقش ها و مسئولیت هاي شغلي تأکید مي شود 

)کالرك و ارمیت ، 2010(. 
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به اعتقاد سانچز  )به نقل از چیانگ  و همکاران، 2006(، شایستگي ها مجموعه اي از دانش، خصوصیات، 
نگرش و مهارت هاي مرتبط به هم تعریف مي شوند که تأثیر فراواني بر شغل افراد دارد. فیلپوت  و همکاران 
)2002( شایستگي را به عنوان ترکیبي از مهارت ها، دانش و نگرش هاي موردنیاز براي انجام اثربخش یک 
نقش تعریف مي کند. در این تعریف مؤلفه نگرش ها به جاي توانایي ها آمده است. در تعریفی دیگر، شایستگي، 
خصوصیاتی هستند که افراد دارند و به طور مقتضي از آن استفاده مي کنند و همچنین شیوه هاي محکم و استواري 
هستند براي دستیابي به عملکرد مطلوب. این ویژگي ها شامل دانش، مهارت ها، شخصیت، الگوهاي تفکر، طرز تفکر و 

راه هاي اندیشیدن، احساس کردن و عملکرد کردن مي شود )دوبایس  و همکاران، 2004(. 
توسعه شایستگی های کارکنان  که از آن به عنوان توسعه استعدادها نیز یاد می شود - اغلب به این منظور طراحی 
می شود تا سازمان بتواند با کمک آن اطمینان یابد که استعداد های الزم را برای تحقق نیاز های خود در آینده در 
اختیار دارد )دیسینزو و رابینز،2010(. در این راستا، منظور از استعداد در سازمان ها گاهی خود افراد دارای استعداد 

و گاهی ویژگی های آن افراد یعنی همان شایستگی های آنهاست. )گاالردو و همکاران، 2013(. 
به  هرحال، در همه موارد شایستگي ها به عنوان یک دسته از دانش، ویژگي ها، نگرش ها و مهارت هاي به هم وابسته 
که تأثیر زیادي بر شغل فرد مي گذارد، تعریف مي شود و با عملکرد فردي در کار همبستگي دارد که مي تواند به وسیله 
استانداردهاي پذیرفته شده ارزیابي شود و همچنین آن ها را از طریق آموزش، بهبود بخشید و توسعه داد )سانچز، 
بسیار  از  بهتر است  اما  را مي توان هم در سطح عمومي و هم در سطح تخصصي طراحي کرد  2010(. شایستگي 

تخصصي یا بسیار عمومي بودن آن جلوگیري شود )مالدر  و همکاران، 2009(.
با کاوش ژرف در مهم ترین مباني  طراحي نظام شایستگي براي سازمان امور مالیاتی کشور ایجاب مي کند که 
نظري و کاربردي این مقوله، انواع مدل ها و روش هاي تدوین رویکرد شایستگي، شناسایي شود و آنگاه مدل مقدماتي 
پیشنهادي این سازمان طراحی مي گردد. بر این اساس، در این بخش، پس ازتعریف مفهوم شایستگی کوشش شده 
از پژوهش های موثر  انداخته شود و پس از آن، شماری  تا نگاهی گذرا به شیوه های طبقه بندی شایستگی ها  است 

داخلی یا خارجی در حوزه شناسایی ابعاد شایستگی ها و یا طراحی مدل های ذیربط، مرور شوند. 
صاحب نظران گوناگون، شایستگي ها را به روش هاي گوناگون طبقه بندي کرده اند. بیهام و مایر  )2005( شایستگي ها 
را به شایستگي هاي فردي و شایستگي هاي مرتبط با شغل یا نقش  طبقه بندي کرده اند. دابویس و همکاران  )2004(. 
شایستگي ها را به دو نوع شایستگي هاي فردي و سازماني تقسیم نمودند. طبقه بندي دیگري توسط مؤسسه کراتز  
)1999( انجام شده که در آن شایستگي ها را به سه دسته شایستگي هاي فني، شایستگي هاي شغلي و شایستگي هاي 
رهبري تقسیم مي کند. رابتام و جاب  )1995( طبقه بندي کامال متفاوتي از شایستگي ها ارایه و آن ها را به دو دسته 

سخت و نرم تقسیم مي کند )کرمي و صالحي 1388(. 
از مجموع طبقه بندي ها و تعاریف یاد شده، مدل هاي گوناگوني براي شایستگي ها طراحي و تدوین شده است. در 
این  مقاله شماری از تجربیات داخلی و خارجی به عنوان نمونه هایي از طراحی مدل های شایستگی، به صورت بسیار 
فشرده در قالب جدول 1، گردآوری و جمع بندی شده اند. مروری بر مدل های طراحی شده برای تعریف شایستگی ها در 
سازمان ها و شرکت های مختلف، می تواند زمینه نظری مناسبی برای طراحي مدل متناسب براي سازمان امور مالیاتی 

در اختیار قرار نهد. 
بر این اساس، در جدول 1 کوشش شده است تا به طور موجز، نتایج شماری از مهمترین پژوهش های انجام شده 
در ایران و جهان در خصوص طراحی نظام های شایستگی و مسایل مرتبط با آن طی ده سال گذشته واکاویده شود. 

بررسی این پژوهش ها و نتایج حاصل از آنها می تواند الگویی برای به آموزی و یادگیری از تجارب موجود باشد. 

جدول 1- نتایج شماری از تحقیقات انجام شده مرتبط با طراحی مدل شایستگی

نتایجسالنویسندگانعنوان

تدوین مدل شایستگی های محوری اعضای 
هیات علمی دانشگاه

مهارت 1396سنگری شامل  محوری  شایستگی های  دسته  شش 
مهارت  رهبری،  مهارت  ادراکی،  مهارت  فنی، 

میان فردی، ویژگی های شخصیتی و ارزش ها 
طراحی مدل شایستگی چندبعدی مدیران 

و کارکنان
پورعابدی و 

همکاران
پایه 1395 شایستگی های  شامل  شایستگی  چهارالیه 

مورد(،   6( عمومی  شایستگی های  مورد(،   11(
شایستگی های تخصصی )16 مورد( و شایستگی های 

مدیریتی )7 مورد(
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مدیریت  نظام  پیاده سازی  و  طراحی 
استعداد در سازمان امور مالیاتی

تخصصی، 1394ابیلی بالقوه  توانمندی های  دسته  سه  شناسایی 
استراتژیک  مشاغل  گروه  در  سرپرستی  و  رفتاری 

سازمان و تبیین نیازهای آموزشی

شناسایی و تعیین شاخصهای شایستگی 
مدیران در یک شرکت بیمهای

غالمزاده و 
همکاران

پنج خوشه: رهبری، مهارتهای ارتباطی، ارزشهای 1392
اخالقی، ویژگیهای شخصی و دانش و آگاهــی

شناسایی مؤلفهها و الگوهای شایستهگزینی 
برای بهینه سازی مدل جانشین پروری 

بردبار و 
همکاران

شش موافه شایستگی شامل دانش و تخصص، تجربه، 1391
مدیریتی  مهارتهای  و  نگرشها  شخصیتی،  ویژگیهای 

و ارتباطات
مدل  مؤلفههای  و  ابعاد  واکاوی 

شایستگیهای مدیران در سیستم بانکی
رحیم نیا و 

هوشیار
سطح اول: حوزه فنی، محیطی، مدیریتی و فردی1391

سطح دوم: دانش عمومی، تخصصی، بازاریابی، آگاهی 
از محیط، مدیریت منابع انسانی، فردی و میان فردی
سطح سوم: مؤلفه های تخصصی شایستگی مدیران در 

سیستم بانکی
طراحی الگو شایستگیهای دانشآموختگان 
و  محوری  خدمت  برای  اسالمی  دانشگاه 

تأمین نیازهای جامعه

باقری کراچی و 
همکاران

هوشمندی، 1391 مسئولیت،  و  وظیفهشناسی  روحیه 
انطباقپذیری و توانایی کار میان وظیفهای، خالقیت و 
نوآوری و کارآفرینی، انعطافپذیری روحیه کار تیمی 

و گروهی

سنجش  مقیاس  مؤلفههای  توسعهی 
شایستگی مدیران

اکرامی و رجب 
زاده

مدیریت 1390 تغییر،  مدیریت  فردی،  تفاوتهای  درك 
مالی، تشکیل گروه، مدیریت بحران، درك مأموریت 
انسانی،  منابع  مدیریت  مستمر،  یادگیری  سازمان، 
مهارت  مشتریمحوری،  مشارکتجویی،  برنامهریزی، 
به  توجه  و  منافع سازمان  به  توجه  قدم،  ثبات  فنی، 

اهداف چالش انگیز
توسعه  و  مدیران  حرفه اي  شایستگي هاي 

پایدار منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
اقتضایي، 1390نیرومند فني،  انساني،  مؤلفه:   6 شامل  مهارت  بعد 

ادراکي، سیستمي و استراتژیک.
دو  شامل  ارزشي  و  شخصیتي  شایستگي هاي  بعد 

مؤلفه: ویژگي هاي شخصیتي و ارزشي.

منابع  توسعه  در  شایستگی  مدل  ارائه 
انسانی

درگاهی و 
همکاران

پایبندی به اصول، ارزشها و اخالقیات، تفکر راهبردی، 1389
مسئولیتپذیری، رهبری، خالقیت در تطبیق، پیگیری 
حل  سازی،  توانمند  تیمی،  مدیریت  نتیجهگرایی،  و 
مسأله، روحیه خدمت )مشتری داری(، شبکه سازی، 

تفکر تحلیلی- سیستمی، جلب اعتماد

عنوان  به  شایستگی  مدل های  معرفی 
شایستگی محور  توسعه  برای  ابزاری 

کل گرایانه در سازمانهای یادگیرنده

و 2017مولر و همکاران مدیریت  دانش،  شغلی:  و  حرفه ای  شایستگی های 
انعطاف پذیری

کار  انطباق پذیری،  اجتماعی:  ارتباط  شایستگی های 
تیمی، مهارت حل مساله و مهارت ارتباطی

تفکر  انگیزش،  خالقین،  شخصی:  شایستگی های 
نتیجه  و  مسوولیت پذیری  تصمیم گیری،  سیستمی، 

گرایی
بلوغ اجتماعی: شخصیت، خالقیت، ادراك و کیفیت 2016اسکورکوامدل های شایستگی در بخش عمومی

ظاهری
و  اطالعات  کارکرد،  موضوع،  دانشی:  توانمندی های 

سیستم مدیریت
تیمی،  کار  رهبری،  ارتباطات،  کاربردی:  مهارتهای 

انگیزش و خودمدیریتی
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شایستگیهای  مدیریتی:  شایستگی  هشت 
ضروری برای مدیران قرن 21

خشوعی و 
همکاران

دانش، 2013 تصمیمگیری،  تحلیل،  و  تجزیه  ارزشها،   
انطباقپذیری، کارایی، رهبری و ارتباط

شایستگی های  آینده:  تکمیلی  تحصیال 
و  آموزش  نظام های  آینده  برای  کلیدی 

یادگیری

تفکر 2012ریکمن آینده نگر،  تفکر  سیستمی،  تفکر  شایستگی 
و  همکاری  مساله،  تحلیل  و  شناخت  انتقادی، 

مشارکت، مسوولیت پذیری
در  سرپرستان  ضروري  شایستگي هاي 

شرکت هاي پتروشیمي و گاز
جمشیدی و 

همکاران
اختیار 2012 ارتباطات،  کارتیمي،  تصمیم گیري،  و  قضاوت 

اعتمادسازي،  رهبري،  شدن،  نماینده  و  دادن 
استرس،  مدیریت  زمان،  مدیریت  خودآگاهي، 
برنامه ریزي  مدیریت تغییر،  مدیریت تضاد، نوآوري، 
و سازماندهي کار، مدیریت ریسک و مهارت هاي فني

بر  مقدمهای  بهعنوان  شایستگی  مدل 
توسعهی رهبری مؤثر و برنامهریزی موفق 

در محیط خدماتی اجتماعی عمومی

مسأله، 2009ادواردز حل  ارتباطات،  کارکنان،  پرورش  و  توسعه 
تشکیل  وظیفهای،  و  فنی  مهارتهای  تغییر،  مدیریت 
گروه، مدیریت عملکرد )وظیفه(، آگاهی بین فردی و 

یکپارچه کردن دیدگاهها

دانشگاه  در  شایستگی  توسعه  مطالعهی 
شایستگی  مدل  یک  توسعه  اوهایو:  ایالت 
برای بسط و گسترش سازمان در قرن 21

ارتباطات، یادگیری مستمر، عرضه تنوع، انعطافپذیری 2009کوچران
و تغییر، روابط بینفردی، دانش توسعه، تخصصگرایی، 
مدیریت منابع، کارگروهی و رهبری، کاربرد فناوری 
فهم  و  مسأله، درك  و حل  تفکر  آن،  با  سازگاری  و 

دیگران و خودکنترلی

مدیران  تیم  شایستگی  مؤلفههای  و  ابعاد 
اجرایی شرکتهای نوپای فناوری بنیان

شایستگیهای عمومی: ادراکی، اجرایی و نوآوری؛2007بریکمن
و  رهبری  اجتماعی:کارگروهی،  شایستگیهای   

شبکهسازی؛
مدیریت  فناوری،  مدیریت  وظیفهای:  شایستگیهای 

بازاریابی و مدیریت مالی

3- روش شناسی:
روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر شیوه گردآوري داده ها به صورت ترکیبی )ترکیبی از روش 
از پنل  تحقیق کیفی و کمی( است. در بخش کیفی براي تجزیه و تحلیل داده هاي به دست آمده از مصاحبه ها، 
خبرگان و و در بخش کمی براي تجزیه و تحلیل داده های کمی حاصل از پرسشنامه، از روش هاي آمار توصیفی و 
استنباطی استفاده شده است. برای تعیین مدل شایستگی از روش تلفیقی در مدل راثول و کازاناس  بهره گیری شده 

است. 
ارزیابي  روش  الف(  مي کنند:  ارائه  شایستگي ها  مدل  تعیین  براي  را  روش  نوع  سه   ،)2003( کازاناس  و  راثول 
مقایسه اي )الگوبرداري( یا قرض گرفتن مدل؛ ب( روش تدوین شایستگي ها متناسب با شرایط سازمان؛ و پ( روش 
تلفیقي. روش الگوبرداري یا قرض گرفتن مدل از سازمان هاي مشابه راهی سریع و آسان براي داشتن شایستگي هاي 
هسته اي از طریق الگوبرداري شایستگي هایي است که سازمان هاي موفق با فرآیندهاي مشابه در مدل خود استفاده 
کرده اند. با این وجود، این روش اختالفات موجود بین دو سازمان و تنوع فرآیندها و فعالیت ها را نادیده مي گیرد. 
روش دیگر، آنالیز شغلي است که به صورت کامال درون سازماني مسأله شایستگي ها را بررسي مي کند و با کاوش 
درون سازمانی شایستگي هاي موردنیاز سازمان را شناسایي مي کند. این کار از طریق مطالعات سنتی شرح شغل ها 

هدایت مي شود.
در دنیاي متغیر امروز، روش تلفیقي مناسب ترین روش شناخته شده که شامل تعیین و شناسایي شایستگي ها 
با کمک الگوبرداري از تجربه های موفق و بومي کردن مدل با بهره گیري از نظر خبرگان است. در این روش ابتدا 
از مدیران و خبرگان  با نظرسنجي  نمونه هاي مشابه بررسي و شایستگي هاي سازمان های مشابه استخراج و سپس 

شرکت، مدل شایستگي هاي ویژه شرکت طراحي مي شود. )یانگ و همکاران، 2006(.
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با توجه به بستر سازمان امور مالیاتی کشور، در این پژوهش تالش شده است تا از رویکرد تلفیقی 
برای مدل شناسایی شایستگی ها استفاده گردد. بر این اساس، کوشش می شود ضمن مروری بر تجربیات 
انجام شده در ایران و جهان در عرصه شناسایی شایستگی ها، مدل شایستگی های ویژه در این سازمان، با 

بهره گیری از نظر خبرگان، بومی سازی شود. بر این اساس، روش تلفیقی به شرح گام های زیر در این پژوهش 
تبیین و اجرا شده است. 

گام اول - بررسی ادبیات و مستندات علمی موجود در زمینه مولفه های شایستگی و تدوین فهرست اولیه   *
شایستگی های عمومی: این گام به روش مطالعات کتابخانه ای انجام شد.

اولیه شایستگی های  افراد آگاه و برجسته در سازمان و اصالح و تعدیل فهرست  با  گام دوم - مصاحبه    *
عمومی و تخصصی: این گام به روش مصاحبه های نیمه ساختاریافته با هشت نفر از مدیران یا صاحب نظران سازمان 

مالیاتی، تحقق یافت.
گام سوم - تهیه فهرست جامع شایستگی  ها )حاصل جمع بندی دو گام الف و ب در گروه کانونی پژوهش(:   *

گام سوم در پنل خبرگان پژوهش )با مشارکت پنج نفر از خبرگان در حوزه آموزش و منابع انسانی( انجام گردید.
گام چهارم - اعتباریابی و اولویت سنجی شایستگی  ها )بر اساس پرسشنامه سنجش اهمیت فهرست جامع   *
شایستگی ها(: این گام به روش توزیع پرسشنامه و ارایه تحلیل های آماری کمی سامان دهی شد؛ جامعه آماری برای 
توزیع پرسشنامه ها مجموعه مدیران میانی سازمان امور مالیاتی بوده است؛ حجم نمونه به روش کوکران برابر با 64 
نفر تعیین شد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر با 97,3% به دست آمد و روایی آن با رویکرد محتوایی 

و از طریق مراجعه به خبرگان و عدم تغییر اساسی نتایج، احراز شد.
و  پرسشنامه ها  از  حاصل  داده های  تحلیل  اساس  )بر  پیشنهادی  شایستگی  مدل  طراحی   - پنجم  گام   *
خبرگان(: سرانجام این گام برای نهایی سازی یافته ها و طراحی مدل پیشنهادی، با مشارکت پنل خبرگان پژوهش 

به صورت کیفی به انجام رسید.
4- یافته های پژوهش: 

4-1- بررسی ادبیات موضوع و مستندات داخلی: 
تا  استخراج می شود  علمی،  آرای صاحب  نظران  و  بررسی مستندات سازمانی  از طریق  مدیریتی  شایستگی   های 
نخست، فهرست اولیه ای از شایستگی ها   به دست آید. هنگامی که شایستگی از دید صاحب  نظران مختلف از گذشته 
تا عصر حاضر بررسی شود، احتمال اینکه بعدها در ادامه کار، مفهومی از شایستگی  ها شناسایی شود که در فهرست 
تهیه شده از نظرات صاحب  نظران دیده نشده باشد، کمتر می شود. داده های الزم برای این کار، در بخش پیشینه 
پژوهش گرد آمده است. بر این اساس و با مرور مجموعه پژوهش های یادشده در بخش پیشینه پژوهش و نیز بررسی 
شماری از مستندات سازمانی مرتبط )برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور(، تعداد 44 شایستگی 
کلیدی برای سازمان  )اعم از مهارت، دانش، توانمندی و نگرش( شناسایی و گزینش شد. فهرست شایستگی های عام 

شناسایی شده، به شرح جدول 2 آمده است:
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4-2- مصاحبه با افراد آگاه و صاحب نظر در سازمان: 
روشن است که شایستگی  ها از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. به عبارتی دیگر، مدیران هم سطح در همه 
سازمان  ها نیازمند شایستگی  های یکسانی نیستند. در فرایند مصاحبه با افراد آگاه سازمانی، شماری از شایستگی  های 
استخراج شده اولیه تایید و نهایی می شوند، شماری که تناسب کمتری با مقتضیات سازمانی دارند حذف می شوند 
و احیانا شمار دیگری که در فهرست تهیه شده اولیه نیامده است اما در سازمان مورد بررسی حایز اهمیت است به 
فهرست افزوده می شود. با این اقدام می  توان تا حدی به بومی کردن شایستگی  ها پرداخت، تا شایستگی  های مورد نظر 

در سازمان امور مالیاتی مشخص   شود. 
درواقع این گام به منظور شناسایی دانش، مهارت و توانایی های ویژه در سازمان انجام می  شود. قسمت عمده این 
مرحله با توسل به نمونه  های عملکرد اثربخش و غیراثربخش تمهید می شود که بعداً به منظور نشان دادن شایستگی  ها 
در عمل و زندگی واقعی به کار می  رود. با تکیه بر یافته های این مصاحبه ها، فهرست تهیه شده در مرحله قبل، ارزیابی 
و تعدیل می شود. بر این اساس، 44 شایستگی شناسایی شده در گام نخست، موضوع مصاحبه با مدیران و صاحب نظران 
سازمانی قرار گرفت. در خالل مصاحبه ها، مواردی که از دید خبرگان در سازمان متبوع دارای اهمیت چندانی نبودند، 
حذف شدند و موارد دیگری که در فهرست ذیربط نیامده بود اما در سازمان مالیاتی واجد اهمیت شناخته شد، به 

فهرست اضافه گردیدند. جمع بندی نتایج حاصل از این مصاحبه ها، موضوع گام بعدی پژوهش است. 
4-3- تهیه فهرست جامع شایستگی  ها

جامع  لیست  واقع  در  که  می  آید  دست  به  شایستگی  ها  از  فهرستی  دوم،  و  اول  مرحله  دادن  انجام  طی 
مدل های  اغلب  که  دریافت  احصاشده  شایستگی های  عمیق تر  بررسی  در  پژوهشگر  حال  این  با  شایستگی  هاست. 
شایستگی بر شایستگی های عمومی موردنیاز مدیران متمرکزند. این درحالیست که هر سازمان، متناسب با وظایف 
و ماموریت های تخصصی خود به شماری از توانمندی های اختصاصی نیز نیاز دارد. بر این اساس، 44 شایستگی عام 
شناسایی شده در مرحله نخست در پنل خبرگان پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و از این تعداد شایستگی، 28 مورد 
 6 تایید شد. همچنین  و  ترکیب  مالیاتی  امور  سازمان  در  توسط صاحب نظران  متناسب تر،  شایستگی های  به عنوان 
شایستگی جدید )بیشتر تخصصی( نیز بر مبنای جمع بندی دیدگاه های صاحب نظران مالیاتی در خالل مصاحبه های 
انجام شده، به فهرست نهایی شایستگی های سازمان مالیاتی افزوده گردید. درنتیجه فهرست جامعی از 34 شایستگی 
کلیدی به دست آمد. این شایستگی ها موضوع تدوین پرسشنامه های اعتباریابی و اولویت سنجی قرار گرفتند. همچنین، 
در این مرحله به تعریف شایستگی  ها نیز پرداخته شد تا به اظهارنظر دقیق تر پرسش شوندگان در مرحله بعدی یاری 

رساند.
4-4- اعتباریابی و اولویت سنجی شایستگی  ها

با  انجام شده  مصاحبه های  جمع بندی  حاصل  آمد،  دست  به  قبل  مرحله  در  که  شایستگی  هایی  جامع  فهرست 
فهرست خام شایستگی  ها شناخته می شود.  به عنوان  پژوهش  این  در  بااین حال  است؛  از خبرگان سازمانی  شماری 
آرای  به  مراجعه  ازطریق  تنها  فهرست،  این  اولویت سنجی  و  اعتباریابی  پژوهش،  منتخب  روش شناسی  اساس  بر 
اهمیت  »پرسشنامه سنجش  گام،  این  در  بنابراین  بود.  امکان پذیر خواهد  سازمانی  ذینفعان  از  دامنه گسترده تری 

شایستگی ها«، به عنوان ابزار اعتباریابی و نهایی سازی شایستگی های کلیدی مدیریتی، طراحی گردید. 
به عالوه، شایستگی  های مطرح شده در فهرست جامع، به عنوان شایستگی  های عام مطرح است و به تقسیم  بندی 
آن  ها بر اساس سطوح مدیریت پرداخته   نشده است. به عبارت دیگر همانطور که مدیریت، در سطوح مختلفی تعریف 
شده است، هر یک از مدیران این سطوح نیز، الزم است دارای شایستگی های خاصی باشند که ممکن است با سطوح 
دیگر متفاوت باشد. از اینرو در طراحی و توزیع پرسشنامه، شایستگی  های مربوط در دو سطح مدیران پایه و مدیران 
میانی به طور جداگانه مورد پرسش قرار گرفت )در سازمان مالیاتی فقط رییس کل و 5 نفر از معاونان او مدیران ارشد 

هستند که از شمول این پژوهش خارج  شمرده شدند(.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1402  

 نکته دیگر آنکه که یک مدیر به همه شایستگی  های مطرح شده در سطح مدیریتی خود به یک اندازه نیاز ندارد. 
بنابراین، اولویت شایستگی ها نیز در تحلیل پرسشنامه ها، حایز اهمیت است.

درنتیجه در این گام، پرسشنامه هایی برای همه اداره های کل مالیاتی در سراسر کشور ارسال شد و از کارکنان 
شاغل در سطوح مدیریت میانی سازمان خواسته شد تا درباره میزان اهمیت هر یک از 34 شایستگی احصاشده در 
یک طیف پنج ارزشی و به تفکیک دو سطح مدیران پایه و مدیران میانی، اظهارنظر کنند. 64 پرسشنامه، طی مدت 

دو ماه دریافت شد و مبنای تحلیل قرار گرفت. تحلیل جمعیت شناختی پاسخگویان به شرح زیر آمده است: 

تحلیل شایستگی ها و توانمندی های مدیریتی بر مبنای داده های حاصل از نمونه 64 تایی پرسشنامه های گردآوری 
شده با هدف تعیین درجه اهمیت و میزان اولویت هر یک از شایستگی های 34 گانه، به شیوه کمی )نرم افزاری( انجام 
شد. گفتنی است ، هدف اصلی این تحلیل ،  در درجه اول اعتبارسنجی یافته های مراحل قبل و سپس رتبه بندی 
 Excel اولویت ها از دیدگاه ذینفعان بوده است، از اینرو از ابزار آمار توصیفی تحلیل میانگین امتیازی با کمک نرم افزار
بهره گیری شد و سپس برای اطمینان از پایایی و روایی تحلیل های توصیفی، از آزمون آمار استنباطی فریدمن نیز برای 
تعیین رتبه هر یک از گویه ها به کمک نرم افزار spss  استفاده شد. نتایج نشان داد که خروجی پیاده سازی آزمون 
فریدمن، عینا تکرار نتایج برآمده از تحلیل میانگین توصیفی بود. ترکیب نتایج هر دو آزمون آماری، در قالب دو بخش 
»شایستگی ها و توانمندی های موردنیاز مدیران سطوح پایه« و »شایستگی ها و توانمندی های موردنیاز مدیران سطوح 
میانی« در قالب جداول 1 و 2 ارایه شده است. با توجه به شباهت و نزدیکی نتایج در هر دو آزمون، در تحلیل های 

بعدی فقط از معیار درصد امتیاز استفاده شده است.
جدول 3: اعتباریابی و اولویت بندی شایستگی های موردنیاز مدیران پایه

امتیاز شایستگی های تخصصی مدیرانردیف
)۲-0(

درصد 
امتیاز

انحراف 
معیار

 Mean
Rankdfخی دو.Sig

1.860.930.228.64تشخیص و تعیین میزان مالیات 1

833.570.00

1.790.900.208.16ارزشیابی مستندات و گزارش ها 2

1.740.870.257.96بهره وری و مدیریت زمان3

1.730.870.317.85شناخت و تفسیر قوانین 4

1.650.830.187.06مذاکره و متقاعد سازی5

1.620.820.176.98اعتماد سازی و راستي آزمایی6

1.490740.296.14ارزیابی و محاسبات حسابداری7

1.480.740.326.03بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات8

1.470.730.215.87گزارش نویسی/دهی و مستند سازی9



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1403  

امتیاز شایستگی های رفتاری مدیرانردیف
)۲-0(

درصد 
امتیاز

انحراف 
معیار

 Mean
Rankdfخی دو.Sig

1.920.960.239.57 انضباط کاری )نظم پذیری و نظم دهی(1

1128.730.00

2
 برقــراري ارتبــاط مؤثــر بــا دیگــران )شــنود و 

مؤثــر( 1.830.92بازخــورد 
0.179.24

1.820.910.199.06 خودکنترلي )کنترل هیجانات و تحمل استرس(3

1.700.850.258.33 یادگیري، خودتوسعه یی و بهبود مستمر4

1.580.790.187.92 تعهد اخالقی و پایبندی حرفه ای5

1.550.780.267.75 کار تیمي و تیم سازی6

1.380.690.306.47 تفکر سیستمي 7

1.360.680.286.36 مذاکره و اطالع رسانی8

1.340.670.196.20 نوآوری و تفکر خالق9

1.300.650.176.03 تفکر انتقادی )نقادی و انتقادپذیری(10

1.200.600.215.58 تفکر آینده محور )پیش بیني و سناریوسازی(11

1.100.550.204.89 تفکر استراتژیک12

امتیاز شایستگی های مدیریتی مدیرانردیف
)۲-0(

درصد 
امتیاز

انحراف 
معیار

 Mean
Rankdfخی دو.Sig

1
ــراد  ــاري اف ــي- رفت ــاي کارشناس ــي قابلیت ه  ارزیاب

ــه 1.770.89زیرمجموع
0.259.06

1242.650.01

1.700.850.268.51 مدیریت تغییرات و سازگاری با تحوالت2

3
 مدیریــت عملکــرد )هماهنگــي اجرایــي و نظــارت بــر 

) د 1.700.85عملکر
0.178.45

1.540.770.197.33 هدایت، رهبري و مربیگری4

1.470.760.227.15 ایجاد انگیزه )ترغیب، تشویق و الهام بخشی( 5

1.450.750.254.91 قانون مداری 6

1.420.720.317.02 جانشین پروري 7

1.420.720.277.04 قضاوت و داوری8

1.370.690.216.22 مدیریت بحران و مدیریت تعارض9

1.320.660.195.87 مدیریت اقتضایی )انعطاف پذیری(10

11
 تصمیم گیــري راهبــردی و منطقــی )مبتنــي بــر 

داده هــا( 1.280.64تحلیــل 
0.205.25

1.260.630.295.04 مشارکت پذیری و تفویض اختیار12

1.160.580.234.63 الگوسازی حرفه ای، اخالقی و ارزشی13
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جدول 4: اعتباریابی و اولویت بندی شایستگی های موردنیاز مدیران میانی

امتیاز شایستگی های تخصصی مدیرانردیف
)۲-0(

درصد 
امتیاز

انحراف 
معیار

 Mean
Rankdfخی دو.Sig

1.840.920.229.04 بهره وری و مدیریت زمان1

855.230.00

1.830.920.248.90 اعتماد سازی و راستي آزمایی2

1.790.900.198.67 مذاکره و متقاعد سازی3

1.670.840.268.06 شناخت و تفسیر قوانین 4

1.500.750.227.56 ارزشیابی مستندات و گزارش ها5

1.370.690.316.17 ارزیابی و محاسبات حسابداری6

1.260.630.305.62 بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات7

1.020.510.284.63 تشخیص و تعیین مالیات8

1.000.500.174.38 گزارش نویسی/دهی و مستند سازی9

امتیاز شایستگی های رفتاری مدیرانردیف
)۲-0(

درصد 
امتیاز

انحراف 
معیار

 Mean
Rankdfخی دو.Sig

1
 برقــراري ارتبــاط مؤثــر بــا دیگــران )شــنود و 

1.950.98بازخــورد مؤثــر(
0.169.56

1118.930.00

1.940.970.219.07 تفکر استراتژیک2

3
و  )پیش بینــي  محــور  آینــده  تفکــر   

) ی ز ســا یو ر 1.890.95سنا
0.268.85

4
 خودکنترلــي )کنتــرل هیجانــات , تحمــل 

ــترس( 1.890.95اس
0.238.74

1.840.920.208.53 تفکر سیستمي 5

1.840.920.218.43 انضباط کاری )نظم پذیری و نظم دهی(6

1.820.910.188.22 تعهد اخالقی و پایبندی حرفه ای7

1.800.900.277.96 تفکر انتقادی )نقادی و انتقادپذیری(8

1.740.870.207.59 کار تیمي و تیم سازی9

1.680.840.267.43 یادگیري، خودتوسعه یی و بهبود مستمر10

1.600.800.227.05 نوآوری و تفکر خالق11

1.480.740.256.62 مداکره و اطالع رسانی12

امتیاز شایستگی های مدیریتی مدیرانردیف
)۲-0(

درصد 
امتیاز

انحراف 
معیار

 Mean
Rankdfخی دو.Sig
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تحلیل نتایج حاصل از محاسبات آماری انجام شده در جداول 2 و 3 را می توان در قالب گزینه های زیر ارایه نمود:
در سطح مدیران پایه، تمام 34 شایستگی )توانمندی( احصا شده واجد صالحیت شناخته شدند )با اهمیت   *
باالتر از 50%( این نتایج تاییدکننده روایی نتایج  گام های یک و دو برای احصای مجموعه شایستگی های مدیریتی 
موردنیاز در سطح مدیران پایه است. همچنین 18 شایستگی از 34 شایستگی )توانمندی( احصاشده در سطح مدیران 
اولویت دار مدیریتی در سطح  باالتر از 75% است. شایستگی های مزبور به عنوان شایستگی های  پایه دارای اهمیت 
مدیران پایه شناسایی شده و می توانند مبنای طراحی برنامه های آموزشی، توسعه ، جانشین پروری و ارتقا در پست های 

هم ردیف سطح مزبور قرار گیرند. 
در سطح مدیران ارشد، تمام 34 شایستگی احصا شده واجد اعتبار شناخته شدند )با اهمیت باالتر از %50(   *
این نتایج تاییدکننده روایی نتایج  گام های یک و دو برای احصای مجموعه شایستگی های مدیریتی موردنیاز در سطح 
مدیران میانی است. همچنینی 26 شایستگی از 34 شایستگی )توانمندی( احصاشده در سطح مدیران میانی دارای 
اهمیت باالتر از 75% است. شایستگی های مزبور به عنوان شایستگی های اولویت دار مدیریتی در سطح مدیران میانی 
شناسایی شده و می توانند مبنای طراحی برنامه های آموزشی، توسعه ، جانشین پروری و ارتقا در پست های هم ردیف 

سطح مزبور قرار گیرند. 
4-5- طراحی مدل شایستگی های حرفه ای مدیران

پرسشنامه ها،  نتایج  آماری  تحلیل  و  تجزیه  طریق  از  شایستگی ها  نهایی  اولویت سنجی  و  اعتباریابی  از  پس 
شایستگی های کلیدی تر موردنظر، شناسایی و سپس به تهیه مدل شایستگی برای سطوح مختلف در سازمان مورد 

مطالعه پرداخته شد. 
همانگونه که تاکنون روشن شده است، در این پژوهش بر مبنای نظرات خبرگان )که اغلب آنها از میان مدیران 
و کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب شده بودند( می توان مجموعه شایستگی های مورد نیاز در طراحی 
برنامه های توسعه مدیریت )و به تبع آن، مورد استفاده در طراحی مدل شایستگی سازمان( را در قالب سه گروه اصلی 
شایستگی های  نمود.  دسته بندی  مدیریتی«  »شایستگی های  و  رفتاری«  »شایستگی های  تخصصی«،  »شایستگی ها 

1.950.980.189.94 هدایت، رهبري و مربیگری1

1227.380.01

1.890.950.249.51 مدیریت بحران و مدیریت تعارض2

3
ــام  ــویق و اله ــب، تش ــزه )ترغی ــاد انگی  ایج

ــی(  1.890.95بخش
0.289.35

1.890.950.269.32 مشارکت پذیری و تفویض اختیار4

1.830.920.268.88 قضاوت و داوری5

1.800.900.228.54 جانشین پروري 6

7
ــي  ــی )مبتن ــردی و منطق ــري راهب  تصمیم گی

ــا( ــل داده ه ــر تحلی 1.790.90ب
0.208.21

1.780.890.258.02 مدیریت اقتضایی )انعطاف پذیری(8

1.780.890.217.67 مدیریت تغییرات و سازگاری با تحوالت9

1.740.870.197.58 الگوسازی حرفه ای، اخالقی و ارزشی10

11
ــاري  ــي- رفت ــاي کارشناس ــي قابلیت ه  ارزیاب

ــراد زیرمجموعــه 1.490.74اف
0.296.53

12
 مدیریــت عملکــرد )هماهنگــي اجرایــي و 

ــرد( ــر عملک ــارت ب 1.420.71نظ
0.276.21

1.270.640.215.49 قانون مداری13
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تخصصی به دو گروه »شایستگی های سازمانی« و »شایستگی های مالیاتی« تقسیم  شد. شایستگی های رفتاری در سه 
گروه »شایستگی های ادراکی«، »شایستگی های فردی« و »شایستگی های بین فردی« ترسیم شد و شایستگی های 

مدیریتی نیز در دو گروه »شایستگی های رهبری« و »شایستگی های اجرایی« احصا گردید.
در این گام، با توجه به این یافته ها کوشش شده است تا تصویری از این شایستگی های منتخب، به طور شماتیک 
و در قالب مدل شایستگی  در سازمان امور مالیاتی کشور ترسیم گردد. شکل 2 مدل کلی شایستگی ها در سازمان اور 
مالیاتی، شکل 3 مدل شایستگی های مدیران پایه )شایستگی های مورد نیاز برای ارتقا از سطح کارشناسی به سطح 
مدیر پایه( و شکل 4 مدل شایستگی های مدیران میانی در این سازمان )شایستگی های موردنیاز برای ارتقا از سطح 

مدیر پایه به مدیر میانی( را به تصویر کشیده است. 

شکل 2: مدل شایستگی های مدیران در سازمان امور مالیاتی کشور
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شکل 3: مدل شایستگی های دارای اولویت برای مدیران پایه در سازمان امور مالیاتی کشور

شکل 4: مدل شایستگی های دارای اولویت برای مدیران میانی در سازمان امور مالیاتی کشور
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5- نتیجه گیری: 
شایسته ساالري حاصل و نتیجه  یک نظام مدیریتي نیست، بلکه برآیند مجموعه اي از ابعاد و مالحظات مدیریتي 
است. رشد و شکوفایي نخبگان و فرصت بروز استعدادهاي آنان ایجاد نظامی شایسته محور را طلب می کند و تحقق 
نهادینه سازي  مفهوم  به  را  شایسته ساالري  اگر  است.  آن  نظام هاي  زیر  آمدن  فراهم  گرو  در  محور  شایسته  نظام 
یک  هر  استقرار  بنابراین  کنیم،  تلقي  جایگاه ها  مناسب ترین  در  افراد  شایسته ترین  بکارگیري  و  انتخاب  فرآیندهاي 
اساس،  این  بر  آورد.  خواهد  فراهم  را  شایسته ساالري  نظام  زیربنایي  بسترهاي  آنها  بهبود  و  یادشده  فرآیندهاي  از 
»شایستگی« آمیزه  ای از دانش، توانایی  ها، مهارت  ها و سایر ویژگی  هایی است که هر فرد برای انجام اثربخش یک شغل 
به آن  ها نیاز دارد و مدل شایستگی برای هر سازمان، الگویی منحصر به فرد برای تبیین مجموعه شایستگی هایی ویژه 

در هر سازمان است، که تعالی و بالندگی آن سازمان، منوط به تحقق آنهاست.
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای ماموریت، اهداف و راهبردهای خود )و نیز در راستای عمل به مقررات 
باالدستی( ملزم به ارزیابی شایسته محور عملکرد کارکنان است و درصورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی، 
با رویکرد شایستگی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، موجبات ارتقای مدیریت منابع، کمک به توسعه ملی، ایجاد 

قابلیت  های جدید و ... را فراهم می آورد. 
انسانی، مبنای علمی و حرفه ای الزم و دقیق  ارزیابی های مبتنی بر شایستگی منابع  از  نتایج حاصل  همچنین 
برای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه های یادگیری و توسعه سرمایه انسانی و نیز مبنایی منطقی و منصفانه برای 

طراحی برنامه های ارتقا و انتصاب در سازمان فراهم می آورد. 
در این پژوهش، نخست 44 شایستگی عام برای توسعه مدیران در سازمان های حرفه ای با مروری بر تجربیات و 
مطالعات قبلی در این حوزه شناسایی شد. ارزیابی و ترکیب و تعدیل شایستگی های برشمرده شده در این فهرست، با 
کمک خبرگان سازمانی، به تدوین 28 شایستگی متناسب و بومی برای سازمان امور مالیاتی و 6 شایستگی ویژه )در 
مجموع 34 شایستگی کلیدی( منجر شد. این فهرست از طریق مراجعه به آرای ذینفعان سازمانی به محک آزمون 
گذشته شد و اعتبار همه موارد تایید گردید. با این حال اولویت بندی شایستگی ها در دو سطح مدیران پایه و مدیران 
میانی نشان داد، که برنامه های توسعه مدیران برای این دو سطح الزم است بر دو گروه از شایستگی ها با اولویت های 

متفاوت، مبتنی باشد. 
بر این اساس، پس از گردآوری بازخوردها و ارزیابی اهمیت های تخصیص داده شده به هر کدام از شایستگی ها، 
مدل اختصاصی شایستگی پیشنهادی برای سازمان امور مالیاتی کشور به شرح شکل 2 پیشنهاد شد. همچنین مبتنی 
بر تحلیل و اولویتبندی یافته های پژوهش، دو مدل ارتقای شایستگی نیز به تفکیک برای دو سطح مدیران پایه و میانی  
در چارچوب مدل مبنای شایستگی - تدوین شد. در این مدل 18 شایستگی کلیدی برای ارتقا از پست کارشناسی 

به پست مدیریت پایه و 26 شایستگی کلیدی برای ارتقا از پست مدیر پایه به مدیر میانی احراز و نهایی شده است. 
مدل پیشنهادی برای تبیین شایستگی های حرفه ای موردنیاز مدیران در سازمان امور مالیاتی کشور، می تواند به 
عنوان مبنایی علمی برای انسجام بخشی در بسیاری از کارکردها و زیرنظام های منابع انسانی در این سازمان، به ویژه 
در حوزه های نیازسنجی آموزشی، طرح های جانشینی مدیران و پیاده سازی نظام مدیریت استعدادها، نقشی سودمند 

و موثر ایفا نماید. 
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استقالل سازمانی هیات های حل اختالف مالیاتی
 )مطالعه تطبیقی- کامن ال، فرانسه و ایران(

رضا چراغی1
منصور امینی2

ولی رستمی3

چکیده
تفکیک دعاوی و ارجاع دادرسی به ارگان های تحت نظارت قوه مجریه بدون طراحی مناسب سازوکارهای ارتباطی 
با سیستم رسمی دادگستری می تواند از موجبات نقض فرایند دادخواهی قلمداد شود )اصول 34، 61 و 156 قانون 
اساسی(. ظاهر سازمان دهی نظام دادرسی مالیاتی ایران در قالب هیات های حل اختالف بدوی و تجدیدنظر، شورای 
عالی و دادستانی مالیاتی )مواد 146 تا 270 قانون مالیاتهای مستقیم(، نوعی الگو برداری از ساختار رسمی قوه قضاییه 
را به ذهن متبادر می کند. تشکیل این نظام تحت نفوذ و اختیار قوه مجریه، با سبقه کمرنگ نظارت قضایی موجب 
بروز شائبه ی نقض سازمانی استقالل و بی طرفی در نظام دادرسی مالیاتی ایران شده است. چنین رویکردی می تواند 
منجر به عدم شفافیت، عدم تمکین و بی اعتمادی مؤدیان نسبت به عملکرد دولت شود. حداقل اقدام کارامد برای 
ممانعت از بروز این شائبه، پیش بینی دادگاه مالیاتی یا اختصاِص شعبه دادگاهی مالیاتی مستقل تحت ساختار رسمی 

دادگستری با تعییِن حداقل شرایط اساسی جهت طرح دعوی، در کنار هیات های حل اختالف مالیاتی می باشد.

واژه های کلیدی: دادرسی مالیاتی، نقض سازمانی استقالل و بی طرفی، حل اختالف مالیاتی، قوه مجریه، دادگاه 
های دادگستری و دادگاه مالیاتی.

1( کارشناس ارشد حقوق خصوصی، کارشناس ارشد حقوق شرکت های تجاری، حسابرس ارشد مالیاتی و دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق خصوصی، 
09183433668 - Rcheraghy@yahoo.com .دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

.aminimansour@yahoo.fr .2( دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
vrostami@ut.ac.ir .3( دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
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مقدمه
دادرسی به عنوان یکی از اصلی ترین نمادهای نیل به اهداف عدالت و ممانعت از تعرض به آزادی مورد توجه نظریه 
پردازان علوم انسانی اعم از فالسفه، محققان علوم اجتماعی، اقتصادانان، علوم سیاسی، حقوقدانان و ... و همچنین 
اعالمیه های حقوق بشری  بوده است. نمود این اهمیت در پرپایی نظام قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان اصلی 
سیستم های مبتنی بر دموکراسی، قابل مشاهده است. تفکیک قوا در سیستم مذکور بیش از هرچیز مبین استقالل  
و بی طرفی  ارکان اساسی آن )قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه( می باشد. دادرسی و دادگستری به عنوان اصلی 
ترین کارکرد قوه ی قضاییه خودنمایی می کند. دادگاه های ویژه و اداری به دلیل فقدان دادرس متخصص در امور 
حقوقی، فوریت دادرسی، عدم استقالل و عدم بی طرفی دادرس و فقد دیگر مولفه های دادرسی عادالنه و همچنین 
انتصابی بودن قضات آنها با توجه به منافع خاص پرپا کنندگان دادگاه، فاقد خصایص دادرسی عادالنه می باشند. یکی 
از  دادرسی هایی که شائبه ی نقض این اصول را  داراست، دادرسی مالیاتی در مراجع اداری است. به واقع در این 
فرایند، این سوال پیش می آید که آیا دادرسان مالیاتی در شمول طرف دعوی قرار نمی گیرند؟. حقوقدانان خارجی به 
کرات رسیدگی در هیات ها و حتی دیوان های مالیاتی را که مستقل از سیستم دادگستری ایجاد شده اند، ادامه فرایند 
تشخیص مالیات دانسته اند )Stebbings & Tiley, 2004: 76(. الگو برداری ساختاری از سیستم قوه قضاییه در 
دادرسی مالیاتی دو مسئله را برجسته می سازد که یکی مثبت و دیگری منفی و ناخوشایند است. اولی وجود ساختار 
منظم دادرسی جهت نیل به اهداف دادرسی عادالنه و دومی نقض سازمانی استقالل و بی طرفی در نتیجه تفکیک 
سازمانی نظام دارسی مالیاتی از سیستم رسمی دادگستری. با تدقیق در قانون مالیاتهای مستقیم ایران پی خواهیم برد 
که، دادگاه های بدوی در قالب هیات های حل اختالف بدوی )مواد 244 به بعد از قانون مالیاتهای مستقیم (، دادگاه 
های تجدید نظر در قالب هیات های تجدیدنظر )ماده 247( و حتی دیوان عالی کشور در قالب شورای عالی مالیاتی 
)مواد 252 تا 258(، و دادستان عمومی در قالب دادستان انتظامی مالیاتی)مواد 263 تا 270(، در شکل سازمانی 
دادگاه های دادگستری پی ریزی شده اند. برخی مقررات آیین دادرسی و ساختار رسیدگی نیز طی ایین نامه ها و 
دستورالعمل هایی پیش بینی شده است. همچنین تاسیس جدیدی از رسیدگی اداری در ماده 251 مکرر مبنی بر 
رسیدگی به دعاوی ناشی از ناعادالنه بودن مالیات توسط باالترین مقام متولی امور مالیاتی )وزیر دارایی( پیش بینی 
شده تا از این طریق مودیان مالیاتی امیدوار باشند همیشه راه نجاتی هست. اما بی گمان گذشته از ایرادات دادرسی 

این تاسیس، حدوث رویه های متناقض می تواند از تبعات منفی آن باشد.
در این مقاله با توجه به نظام دادرسی مالیاتی ایران که مبتنی بر سیستم هیات های حل اختالف مالیاتی است 
به بررسی تطبیقی دادرسی مالیاتی با محوریت هیات های حل اختالف مالیاتی پرداخته میشود. در این راستا بخش 
اول را به تبیین فرایند دادرسی هیات های حل اختالف مالیاتی اختصاص داده و پس از روشن شدن ابعاد مختلف این 
هیات ها در سیستم های مختلف حقوقی، در بخش دوم مقاله ناکارامدی های آنها و راه حل های نظام های حقوقی 

مختلف را در مقایسه با حقوق ایران بیان تا نهایتاً در بخش سوم به نتیجه ی مطلوبی نائل آییم.
2- دادرسی مالیاتی در چهارچوب هیات های اداری حل اختالف 

ایجاد هیات های حل اختالف مالیاتی  را عموماً به دالیل حجم عظیم دعاوی مالیاتی و سرعت در حل و فصل 
 / 126 :2015 ,Derouin/82 :1390 ،آنها و همچنین تخصصی بودن این دعاوی ضروری دانسته اند )مجیبی فر

 .)2004:62 ,Stebbings & Tiley
2-1. کامن ال

 )149 :2002 ,Shapiro & Sweet) اصوال در سیستم حقوقی کامن ال بررسی قضایی  ارزش ویژه ای داشته
و این وظیفه بر عهده دادگاه های رسمی دادگستری بوده و شامل تمام دعاوی من جمله دعاوی مالیاتی می باشد 
(Sullivan, M. Massaro & O. Riepe, 2013: 5 (. لذا هیات های حل اختالف مالیاتی در رسیدگی به دعاوی 

مالیاتی در مرتبه پایین تری از دادگاه های دادگستری قرار دارند. 
با این حال از آنجا که احکام اداری در روند اجرای قوانین مالیاتی و تسریع در امور و جلوگیری از تعارض در 
آراء دعاوی قضایی بسیار موثر هستند برخی از کشورها مانند استرالیا، کانادا، هلند، انگلستان و ایاالت متحده امکان 
رسیدگی و حل اختالف را برای سازمان های متولی امور مالیاتی فراهم ساخته و شرایط خاصی را برای صدور احکام 

.)67 :1998 ,Thuronyi(تعیین کرده اند
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2-1-1. انگلستان: 
در سیستم حقوقی انگلستان پکیجی از سیستم های حل اختالف مالیاتی )منصرف از دادگاه های دادگستری( ارائه 
می شود: 1- هیات های حل اختالف مالیاتی )TDRB(  تحت نظارت سازمان گمرکات و درآمد )مالیات( پادشاهی 
سازمان  توصیه  به   )ADR( اختالف  حل  جایگزین  های  روش  طریق  از  اختالف  حل   -2   )HMRC( انگلستان 

گمرکات و درآمد 3- دیوان های مالیاتی  4- دیوان های قانونی .
الف- سازمان گمرکات و درآمد )مالیات( انگلستان؛ که سابقه ی تاسیس آن به سال 2005 بر می گردد، صدور 
توصیه نامه ها برای کمیسیون های دیوان های مالیاتی و دیوان های قانونی را بر عهده گرفته و بخشی از سیستم حل 
اختالف مالیاتی از طریق هیات های حل اختالف مالیاتی درون سازمانی را تشکیل می دهد.  همچنین در مواردی که 
مودیان حاضر به توافق برای حل اختالف از طریق این هیات ها نیستند رفع اختالف از طریق روش های جایگزین 
 :2017 ,HM Revenue and Customs( حل اختالف مانند داوری و میانجیگری را به دولت توصیه می کند
6-12(. دیوان های مالیاتی اولین مراجع تجدیدنظر آراء هیات های حل اختالف سازمان می باشند . جهات اعتراض 
مؤدیان به تصمیمات سازمان را قانون مشخص می کند. به هر روی اگر مؤدیان اقدام سازمان را در پی تصمیم دیوان 
مالیاتی نپذیرند می توانند اختالف خود را به داوری و با قضاوت یک قاضی دادگستری ارجاع دهند. حتی پس از 
این مرحله نیز مودیان می توانند از آراء صادره نزد نمایندگان خود در پارلمان و یا بازرسان سالمت اداری اعتراض 
نمایند)Whitehead, 2015: 354-360(. تمام این فرایند رسیدگی و اعتراض مربوط به مراحل رسیدگی اداری در 

سازمان است.
ب- دیوان های مالیاتی و دیوان های قانونی؛ شامل کمیسیون های عمومی و کمیسیون های ویژه از سال 1805 
می توانند نوعی از مهمترین هیات های های حل اختالف مالیاتی قلمداد شوند. به هر حال این دیوان ها ابزارهای 
اجرایی در درون یک نظام دادگستری غیر تخصصی دانسته شده و متمایز از دو نوع دیگرِ دادگاه ها یعنی دیوان های 
قانونی و دادگاه های عادی یا رسمی دادگستری می باشند . از سال 1830 با رشد دادگاه های اساساً اداری دیوان های 
مالیاتی نیز توسعه یافتند. با اصالح نظام قضایی در بین سالهای 1873 تا 1876 دیوان های مالیاتی و دادگاه های 
قانونی نظارت قضایی را خواستار شدند. در این راستا لغو و اصالح تصمیمات دیوان های مالیاتی توسط دادگاه های 
دادگستری میزان ارتباط آنها با دادگاه های دادگستری را نشان میداد. دادگاه های دادگستری، کمیسیون ها و دیوان 
های مالیاتی و حتی دادگاه های صلح را ابزارهای دولت می دانستند و تنها در سال 1872 کمیسیون قوه قضاییه 
نوعی از دادگاه های قانونِی تخصصی مالیاتی را به طور استثنایی به رسمیت شناخت که هرگاه توانایی در حل و فصل 
اختالف را نداشتند، دادگاه های رسمی رسیدگی می نمودند. به هر حال در قرن نوزدهم براساس اصل کنترل قضایی، 
دیوان عالی کنترل قضایی خود را بر دیوان های مالیاتی و دیوان های قانونی اعمال کرد. امروزه تجدیدنظر خواهی 
از اراء دیوان های قانونی و دیوان های مالیاتی در دادگاه های دادگستری مبین اتصال آنها )نوعی نظارت قضایی( به 
سیستم رسمی دادگستری است. به هر حال دیوان های تخصصی تحت نفوذ دولت بودند و ویژگی اعتماد عمومی را با 
خود نداشتند. اگرچه این دیوان ها را سیستم رسمی دادگستری نمی پذیرفت لکن نوعی استقالل، و تعهد به رعایت 
 ,Stebbings & Tiley) .عدالت طبیعی  به عنوان یک اصل مهم دادخواهی را در عملکرد خود نشان می دادند

2004: 57-77(. نهایتاً چنان که توضیح خواهیم داد، دادگاه های دادگستری نیز وارد در پروسه ی نظارت شدند.
در فرایند رسیدگی در دیوان های مالیاتی اولین مرجع رسیدگی در دیوان ها، دیوان ردیف اول  از اتاق مالیات  
است. مرجع تجدیدنظر از آراء این دیوان، بخش چنسری  یا عدالت از دیوان آپر )یا دیوان عالی اداری(  به عنوان 
عالی ترین دادگاه اداری می باشد. رسیدگی نهایی اداری در امتداد دیوانها توسط دیوان آپر با حضور از یک تا سه 
قاضی  انجام می گیرد. یکی از قضات حتما باید از بخش چنسری دادگاه عالی انگلستان  بوده و دو عضو دیگر نیز 
باید به طور کامل مستقل از سازمان گمرکات و درآمد )مالیات( باشند. تجدید نظر از آراء دیوان آپر در دادگاه های 
تجدید نظر دادگستری با حضور سه قاضی انجام می گیرد. تجدید نظر از اراء این دادگاه  نیز در صورتی که موضوع 
 ,Whitehead) از اهمیت عمومی برخوردار باشد به صورت رسیدگی شکلی در دیوان عالی کشور  به عمل می آید

.)362-361 :2015



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1414  

2-1-2. استرالیا: 
در استرالیا اصوال سیستم دادگستری رسمی بر تمام دعاوی حاکم است. با این وجود دو نوع سیستم قضایی و 
 :2014 ,Doernberg, Raad & Vogel and Others( سیستم اداری در رسیدگی به دعاوی مالیاتی وجود دارد
15  (. مؤدیان حق دارند اختالف خود را در دادگاه اداری) از طریق اداره مالیات استرالیا )ATO(  یا دادگاه تجدیدنظر 
اداری )AAT( ( یا دادگاه ایالتی یا دادگاه فدرال حل نمایند. از آراء دادگاه های اداری میتوان به دادگاه های ایالتی 

.)22-21 :2015 ,Frost & Hanson(یا فدرال درخواست تجدیدنظر نمود
2-1-3. ایاالت متحده آمریکا: 

الف- آژانس خدمات درامد داخلی آمریکا )IRS( ، به انحاء مختلف نقش هیات های حل اختالف را بازی می 
کند. اما هر شخصی حق دارد لغو تصمیمات و دستورالعمل های آن را از دادگاه های دادگستری درخواست نماید 
 de( قدرت سیستم بررسی قضایی آمریکایی در تمام امور حقوقی و حتی حقوق اساسی .)1998: 67 ,Thuronyi)
Tocqueville, Edited by Eduardo Nolla, 2007: 168 ( منجر به این اختیار گسترده شده است. روش 
های جایگزین حل و فصل اختالف نیز از طریق توصیه های آژانس به عنوان فرایند حل اختالف مالیاتی  عمل می 

 .) 347 & 327 ,2015 ,L Froelich( کنند
ب- دادگاه مالیاتی ایاالت متحده؛ در سیستم آمریکایی دادگاه مالیاتی  نیز نقش ویژه خود را داشته و نمی تواند 
به طور قطع در شمول سیستم حل اختالف اداری قرارگیرد لکن تمام مؤلفه های اساسی دادگاه های مستقل را نیز 
ندارد. به همین دلیل در این سیستم امکان طرح موازی دعاوی مالیاتی در تمام مراجع فوق پیش بینی شده، با این 
تفاوت که اصوالً شرایط خاصی از اهمیت برای طرح دعاوی در هر دادگاه نیاز است. با همه اینها تجدیدنظر از اراء 
 Dubroff &) هیات های حل اختالف و دادگاه مالیاتی ایاالت متحده در دادگاه های دادگستری امکان پذیر است

 .(228-220 :2014 ,J. Hellwig
2-2 حقوق نوشته:

در کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته آنچه اهمیت زیادی می یابد قانون به معنای مصوبات قانونگذار است و بررسی 
 :2002 ,Shapiro & Sweet) قضایی همانند حقوق کامن ال با عنوان قاعده سازی حقوقی  چندان مجالی ندارد
161(. بنابراین واضح است که قانونگذار مالیاتی در نبود یک قانون اساسی جامع یا نهاد اساسی سازی قوانین در این 

نوع سیستم ها به راحتی می تواند بررسی قضایی دعاوی مالیاتی را به حداقل برساند.
2-2-1. فرانسه: 

در فرانسه سیستم خاصی وجود دارد که بر مبنای آن نهاد تصمیم گیرنده در اختالف مالیاتی اولیه مستقل از 
سیستم حاکم است. چنین رویکردی باعث می شود تا اجرای اولیه حکم مالیاتی توسط یک ارگان غیر مالیاتی بررسی 
شود )Thuronyi, 1998: 68(. شیوه طرح دعاوی در دادگاه های اداری برای سرعت بخشیدن به حل منازعات است. 
دادگاه های اداری برخی موارد را برای تطبیق با حقوق بنیادین بشری مطابق با قانون اساسی فرانسه و رویه های 
دادگاه اروپایی دادگستری به شورای قانون اساسی ارجاع می دهند. در بسیاری از موارد دستورالعمل های اداری در 
دادگاه ها و یا شورای قانون اساسی لغو شده اند. دادگاه های اداری به دعوی مالیاتی رسیدگی کرده و شامل دادگاه 
های بدوی، تجدیدنظر و دادگاه عالی اداری می باشند. این دادگاه ها آراء خود را به طور کامل و یا در سطح حداقلی 
به نفع مودیان صادر می کنند. همچنین شورای دولتی  به عنوان عالی ترین سطح دادگاه های اداری به صورت 
شکلی )رسیدگی به امور حکمی و نه امور موضوعی( رسیدگی می کند )Derouin, 2015: 126 (. در هر حال با 
توجه به عملکرد این نوع سیستم دادرسی مالیاتی در فرانسه اگرچه عنوان اداری را یدک می کشد لکن نشانگر نوعی 
دادگاه مالیاتی است تا هیات حل اختالف. همچنین رسیدگی به برخی موارد دعاوی مالیاتی که از برجستگی خاصی 

.) 8 :2005 ,Partouche, McKenzie) برخوردارند در صالحیت دادگاه های دادگستری می باشد
2-2-2. ایران: 

نظام حل اختالف مالیاتی ایران عموماً برمبنای یک سیستم اداری و در عمل تحت نظارت قوه مجریه طراحی 
شده است. اگرچه اصوالً حقوقدانان ما از مراجع حل اختالف مالیاتی با عنوان مراجع شبه قضایی و در مواردی مراجع 
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اختصاصی اداری یاد می کنند. اما همگی متذکر وجود سیستم نظارتی قوه مجریه برآن شده اند. قانونگذار مالیاتی 
تمام ارکان شکلی یک سیستم دادرسی را شاید از باب سرعت در فرایند تحقق هدِف واالی نظام مالیاتی که همانا 
باز توزیع ثروت  باشد برای عدم نیاز به دخالت وافر دادگاه های دادگستری در نظام حل اختالف مالیاتی را گنجانده 
اند. این شیوه ی سازمان دهی در کنار محاسن خود از جمله تامین دادرسی منظم ممکن است دادرسی مالیاتی را با 
اتهام عدم استقالل سازمانی مواجه سازد. مواد 170، 216 و 244 قانون مالیاتهای مستقیم صالحیت کلی رسیدگی 
به کلیه اختالفات مالیاتی را به هیات حل اختالف مالیاتی )بدوی( اعطا کرده و بدین وسیله دادگاه های دادگستری را 
به وضوح از دخالت در اختالفات مالیاتی مانع شده است. ماده 247 قانون م.م آراء هیات های بدوی را قطعی و الزم 
االجرا دانسته و این شائبه را به ذهن متبادر می کند که تجدید نظر در این پروسه استثناء می باشد لکن در ادامه 
همین ماده تمام آراء هیات های بدوی را در هیات حل اختالف تجدید نظر قابل تجدید نظر می داند. این نوع مسامحه 
در قانونگذاری و آشفتگی نظام قطعیت آراء می تواند بیانگر الگوبرداری غیرکامل از نظام دادگستری است. ماده 252 
نیز شورای عالی مالیاتی را با صالحیت رسیدگی شکلی آخرین مرجع رسیدگی در این پروسه دانسته است. گو آنکه 
تصمیم گیری در این شورا نیز به مانند دیوان عالی کشور با تعدد قاضی امکان پذیر است. البته شورای عالی مالیاتی 
نقش تهیه و توصیه آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های مالیاتی را نیز برعهده دارد که اصوال از وظایف 
ارگان های خاص می باشند. چنان که آژانس خدمات درآمد داخلی آمریکا، و سازمان گمرکات و درآمد )مالیات( 
انگلستان متکفل این وظیفه می باشند )ن.ك؛ ص 4 و 6 همین مقاله(. تا قبل از اصالحات سال 1394، حتی برای 
کارکنان مالیاتی همانند آنچه که در دادگاه انتظامی قضات مطرح است، یک دادگاه تخصصی با عنوان هیات عالی 
انتظامی مالیاتی وجود داشت که استقالل این سیستم دادرسی را نه تنها از قوه قضاییه که از سایر ارکان قوه مجریه 
نیز آشکار می ساخت )مواد 261 و 262 قانون مالیاتهای سابق(. طی اصالحات مزبور این وظیفه تحت ماده 266 
قانون مالیات های مستقیم به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری واگذارشد. البته همچنان ماده 267 قانون، به 
خوبی تفکیک موقعیت خاص اعضای شورای عالی مالیاتی را از قضات دادگستری متذکر شده و رسیدگی به تخلفات 
آنها را در صالحیت دادگاه اختصاصی اداری ایجاد شده توسط این ماده می داند. مواد 263 و 264 قانون در این جای 
نمایی ساختاری سیستم دادرسی اگرچه به ظاهر فقط دادستان مالیاتی را پیش بینی کرده اند لکن عمال وجود یک 
دادسرای کیفری برای تکمیل هرچه بهتر این استقالل دادرسی از دادگاه های دادگستری را می توان در محتوای 
آنها مبنی بر امکان در اختیار داشتن دادیار توسط دادستان انتظامی مشاهده نمود. همچنین مواد مبین مجازات ها 
در قانون مالیاتهای مستقیم و در بخش مربوط به دادرسی مالیاتی بیش از بیش شائبه تفکیک سازمانی از سیستم 

دادگستری را دامن می زند.
3- مبانی و مصادیق ناکارامدی های هیات های اداری حل اختالف مالیاتی

فراوانی مشکالت عاداالنه نبودن مالیات و عدم توسل به قواعد حقوقی ولو اگر مالیات، مطلوِب در توزیع ثروت باشد 
منجر به نقض حقوق بنیادین بشر می گردد )Schäfer, 1999: 715(. در حقوق مالیاتی ایران در پی تفکیک سازمانی 
دادرسی مالیاتی از سیستم رسمی دادگستری، شائبه ی نقِض دو مؤلفه ی مهم دادرسی عادالنه یعنی استقالل و 
بی طرفی خودنمایی می کند. آشکار سازی ابعاد ویژه ی نقض سازمانی این دو مؤلفه در جهت اصالح نظام دادرسی 

مالیاتی، ضروری می نماید. 
3-1. کامن ال

3-1-1. انگلستان
با وجود نقش پررنگ دیوان های مالیاتی انگلستان، مؤدیان مالیاتی می توانند حتی از تصمیمات باالترین دیوان 
اداری )دیوان آپر( نیز در دادگاه های دادگستری اعتراض نمایند )ن.ك؛ ص 5 همین مقاله(. از مهمترین مؤلفه های 
ناکارامدی هیات های حل اختالف و دیوان های مالیاتی انگلستان در فرضی که فاقد نظارت قضایی باشند می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
1. وابستگی و فقدان استقالل و بی طرفی

2. نقض اصل حاکمیت قانون 
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3. عدم اعتماد عمومی در مقایسه با دادگاه های دادگستری
4. عدم تخصص کافی در مواجهه با مسائل حقوقی

5. اهداف صرِف پیاده سازی قوانین مالیاتی و عدم استقالل و بی طرفی
6. فرایند رسیدگی فوری و به دور از استاندادرهای دادرسی عادالنه

7. ساختار چند مرحله ای دیوان های مالیاتی منجر به استقالل دیوان ها از سیستم قضایی و نقض دادخواهی.
9. فقدان مجوز های کافی برای انجام یک پروسه ی دادرسی از قبیل مجوزها برای احظار شاهدان، ادای سوگند 

و استخراج اسناد.
یکی از مهمترین مصادیق نقض حق دسترسی به دادگاه ها و از لوازم اصلی حاکمیت قانون و دادرسی عادالنه 
حذف برخی دعاوی از پروسه ی بررسی قضایی است. در این میان استقالل قوه قضاییه از قوه مجریه به شدت در تامین 

.)145 :International Commission of Jurists, Undated) این اصل خودنمایی می کند
با توجه به انتخاب اعضای کمیسیون های این دیوانها توسط وزارت خزانه داری  و پرداخت حق الزحمه دادرسان 
آنها توسط این ارگان، واضح بود که این دیوان ها با هدف پیاده سازی قوانین مالی و اهداف قوه مجریه شکل گرفته 
بودند. ادراك عمومی نیز وابستگی این دیوان ها را نشان می داد. رغبت اشخاص برای طرح دعاوی مالیاتی در دادگاه 
های دادگستری موجب بررسی عملکرد دیوان ها شد. در واقع مردم حق برخورداری از رفتار قضایی را از حقوق 
بنیادین خود قلمداد کرده و حقوقدانان اصالح نظام حقوقی را خواستار شدند. عدم اعتماد عمومی به دیوان های 
مالیاتی و تقاضا برای اصالح نظام حقوقی منجر به تصویب قوانین دادگستری سال 1873 و 1875 شد که به سیستم 
حقوقی دادگستری شکلی بنیادین اعطا کرد. از آنجا که عملکرد دیوان های مالیاتی قضایی تلقی نشد در سیستم 
رسمی دادگستری جای نگرفتند. و عملکر د آنها مسلما اداری دانسته شد. به گونه ای که دادرسی در این هیات ها را 
آخرین فرایند تشخیص و وصول مالیات میدانستند. کمیسیون های دیوان های مالیاتی از پاسخگویی به چالش های 
حکمی و قانونی مؤدیان عاجز بوده و فاقد تخصص حقوقی کافی بودند. دیوان های مالیاتی در نتیجه شرایطی خاص 
ایجاد شده و قضات آنها صرفا در یک حوزه ی ویژه متخصص بودند. لذا اطالعات حقوقی کافی }برای درك معیارهای 
دادرسی{ نداشته، رسیدگی های انها سهل انگارانه و بدور از تخصص بوده و به صورتی عادی و عامی به مسائل می 
نگریستند. این در حالی بود که اغلب دارای اختیارات گسترده ای نیز بوده اند. بنابراین یک فرایند خالصه وار و فورِی 
رسیدگی از طریق کمیسیون های غیر متخصص )از لحاظ حقوقی( بدون امکان درخواست تجدید نظر در دادگاه 
های دادگستری اصال قابل قبول نبود. مسلما همیشه منافع دولت در درخواست تجدیدنظر نبود و طرفین دعاوِی 
توانگر و ثروتمندان مانع از اجرا و پیاده سازی سیاست های دولت }از جمله باز توزیع ثروت{ می شدند و این یک 
نقیصه واقعی محسوب میشد. در جایی که ساختار دیوان ها چند مرحله ای باشد، تجدیدنظر از پرونده های مالیاتی 
بیانگر یک سیستم قضایی استقالل یافته از }قوه قضاییه{ بود. شعبه ی دادگاه پادشاه در زمان خود، دیوان های 
مالیاتی را از عملکرد بررسی قضایی محروم ساخت و بیان داشت که این دیوان ها در چهارچوب دادگاه های کامن ال 
عمل نمی کنند، به واقع انها هیچ مجوزی برای احظار شاهدان، استخراج اسناد، و یا ادای سوگند نداشتند. همه ی 
این ایرادات موجب شد تا نهایتاً در کنار دادرسی موازی، طیف وسیعی از نظارت های قضایی از جمله با اعمال حق 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه های دادگستری بر عملکرد هیات های حل اختالف و دیوان های مالیاتی به وجود آید 
(Stebbings & Tiley, 2004: 62-79(. تا حدی که تفاسیر کارکنان اداری سازمان های مالیاتی از قوانین مالیاتی  

.)1998:66 ,Thuronyi( در موارد بسیاری توسط دادگاه ها رد شده است
3-1-2. ایاالت متحده آمریکا

از تدقیق در عملکرد هیات های حل اختالف مالیاتی و حتی دادگاه های مالیاتی  در ایاالت متحده بدون نظارت 
قضایی می توان ناکارامدی های ذیل را بر شمرد:

1. عدم امکان بررسی قضایی سازمان یافته در مراجع اداری.
2. محدودیت زمانی ماموریت دادرسان مالیاتی )15 سال در دادگاه مالیاتی و محدودیت کامل در مراجع اداری( 

و نقض استقالل آنها.
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3. عدم صالحیت دادرسان مالیاتی در تعیین مصادیق درآمدها و منابع مالیاتی.
4. در سیستم آمریکایی تنها نهاد تضمین کننده حاکمیت قانون و حقوق فردی دادگاه ها دانسته شده و مراجع 

دیگر فاقد این خصیصه هستند.
بررسی قضایی در سیستم آمریکایی جای هیچ بحثی را برای ناکارامدی های هیات های حل اختالف مالیاتی در 
فرضی که تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالیاتی باشند، باقی نمی گذارد. به واقع بر طبق سنت سیستم 
حقوقی آمریکا تمام دعاوی باید از فیلتر بررسی قضایی عبور نمایند، لذا در صورتی که احکام صادره مراجع اداری قابل 

تجدید نظر در دادگاه های دادگستری نباشند فاقد اعتبار قانونی قلمداد می شوند. 
 a( در نظام های فدرالی، ماموریت مادام العمر قضات یکی از پررنگ ترین مؤلفه های استقالل تلقی می شود
group of writers, 2014: 38(.  این در حالی است که دادرسان هیات های حل اختالف مالیاتی و حتی قضات 
دادگاه های مالیاتی برای مدت مشخص و محدودی منصوب شده و موقعیت انها همواره متزلزل است. صالحیت تعیین 
S. Avi-) منابع مالیاتی و مصادیق درآمد نیز همواره در صالحیت دادگاه های دادگستری ایاالت متحده بوده است

.(39-36 :2011 ,Yonah and Others
3-1-3. استرالیا

در استرالیا نیز مانند سایر نظام های فدرالی سیستم دادگستری رسمی در خصوص تمام دعاوی من جمله دعاوی 
مالیاتی اعمال می شود (Doernberg, Raad & Vogel and Others, 2014: 15  (. بنابراین هیات های حل 
اختالف صرفاً به موازات دادگاه های دادگستری عمل کرده با این تفاوت که آراء انها تا حدود بسیار زیادی توسط 

دادگاه های دادگستری متزلزل می گردد.
3-2. حقوق نوشته

3-2-1. فرانسه
اهم ناکارامدی های هیات های حل اختالف فرانسه را می توان در موارد ذیل خالصه کرد:

1. استقالل نسبی از قوه قضاییه.
2. اختالف در تصمیم گیری در مراجع اداری.

دیدیم که در حقوق فرانسه مراجع رسیدگی به اختالفات مالیاتی مستقل از قوه قضاییه می باشند. با این حال 
هیچ وابستگی ای نیز به قوه ی مجریه ندارند. باوجود این رعایت استانداردهای دادرسی در این مراجع آنها را به نوعی 
دادگاه مالیاتی تبدیل کرده است. اما نقص استقالل سازمانی دادرسی در این نوع سیستم دادرسی مالیاتی را نمی 
توان منکر شد. چنانکه حقوقدان منتسکیو شهیر فرانسوی عدم استقالل قوه قضاییه و دادرسی را مانع از تحقق آزادی 
میداند )Zoller, 2008: 172(. با این وجود مؤدیان مالیاتی می توانند از اختالِف آراء اداری در یک موضوع مشخص 

.)126 :2015 ,Derouin( به دادگاه های دادگستری اعتراض نمایند
3-2-2. ایران

در حقوق ایران، نه مانند کشورهای پیرو نطام حقوق کامن ال دادرسی موازی در معنای امکان طرح دعوی مالیاتی 
در دادگاه های دادگستری مطرح است. و نه مانند فرانسه هیات های حل اختالف مالیاتی مستقل از قوه مجریه هستند. 
اگرچه استقالل هیات های فرانسوی نیز از این قوه محل ابهام است. بنابراین ابهام امکان نقص سازمانی استقالل و بی 

طرفی ناشی از الگو برداری ساختاری از قوه قضاییه دادرسی مالیاتی را با چالش هایی رو به رو ساخته است. 
به نظر حقوقدان تقلید از نظام حقوقی فرانسه نیز اوالً به درستی انجام نپذیرفته دوماً منع محاکم دادگستری 
فرانسه از مداخله در دعاوی اداری ناشی از دالیل تاریخی و بی اعتمادی حقوقدانان انقالبی به دستگاه قضایی پیشین 
بوده است )رضایی زاده، درویش وند، 1388: 159(. عمده ایرادات و ابعاد سیستم دادرسی مالیاتی ایران اعم از مبانی 

موجب نقص مذکور و موارد منتج از آن به قرار ذیل بر شمرده می شوند:
1. نظارت قضایی غیر مؤثر

حسب تفکیک سازمانی نظام دادرسی مالیاتی از سیستم دادگستری رسمی، تنها مرجع نظارت قضایی بر عملکرد 
هیات های حل اختالف مالیاتی دیوان عدالت اداری است و قانونگذار هیات های حل اختالف مالیاتی را منحصراً 
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صالح در رسیدگی ماهوی به اختالفات مالیاتی دانسته است )مواد 170، 216، 244، 247 و 252 از .م.م و بند 2 از 
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری(. همچنین نه در قانون آیین دادرسی مدنی به صالحیت دادگاه ها در خصوص 
دعاوی مالیاتی اشاره شده و نه در رویه آنها چنین عملکردی مشاهده می شود )پورحسین شقالن، 1383: 170( 
اولین ایراد وارد بر این نظارت فقدان سابقه مؤثر جهت کشف ایرادات این گونه نظارت است. دیوان عدالت اداری 
عمال در سال 1362 و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال 1360 به وجود آمد. مضافاً که حذف دیوان 
دادرسی دارایی )متشکل از قضات متخصص( در سال 1331 به نفع صالحیت کمیسیون های مالیاتی در رسیدگی 
به دعاوی مالیاتی که در سال 1312 با تصویب اولین قانون مالیات بر درآمد تاسیس شده بود )خلعتبری، 1346: 
18( بیانگر تمایل تاریخی قانونگذار در حذف نظارت وافر قضایی بر فرایند دادرسی در دعاوی مالیاتی است. در وهله 
ی دوم شمول محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری بر دعاوی مالیاتی اجتناب ناپذیر است؛ فقدان 
شعب در شهرستانها، رسیدگی اختصاری و فقد تضمین واقعی حقوق دفاعی و تا قبل از تصویب قانوِن تشکیالت و 
آیین دادرسی دیوان در سال 1392 فقدان حق تجدیدنظر خواهی نیز از این محدودیت ها به شمار می آیند )گرجی 
ازندریانی، 1388: 320-319 و 338-335(. سوماً رسیدگی دیوان کامال شکلی بوده )بند 2 ماده 3 قانون دیوان عدالت 
اداری( و این در حالی است که حق دادخواهی منصفانه در سیستم های رسمی دادگستری به معنای حق دادخواهی 
در چهارچوب شکلی و ماهوی آن است )رستمی، 1388؛ 125( در وهله ی چهارم؛ حسب تبصره 2 ماده 10 قانون 
دیوان عدالت اداری، دیوان هیچ گونه صالحیتی در خصوص تصمیمات قضایی دادگاه های دادگستری ندارد و این 
خود علیرغم صالحیت ظاهری دیوان به معنای کارکرد صرفاً اداری دیوان است. چنانکه برخی در مقام بررسی عدم 
استقالل آیین دادرسی اداری، کارکرد دیوان را اداری دانسته اند )مرادخانی و موالیی، 1396: 138(. طی مباحث آتی 

به مسئله ی حضور قاضی دادگستری در هیات های حل اختالف نیز پرداخته خواهد شد.
2. الگو برداری ساختاری از سیستم قضایی دادگستری )استقالل بی قید دادرسی اداری(

امروزه در پی گسترش مراجع رسیدگی اداری، تامین منفعت عمومی توام با محدودیت آزادی های بنیادین شده 
است. لذا رویکرد جهانی بر رعایت استانداردهای دادخواهی و دادرسی عادالنه در این گونه رسیدگی ها تاکید دارد 
)همتی، 1396: 247(. اما این رویکرد به هیچ عنوان به معنای استقالل مراجع اداری در رسیدگی به دعاوی نیست. 
گو آنکه در جهان امروز سعی بر آن است تا اکثر دعاوی اداری در شمول دعاوی مدنی و حقوقی قرار گیرند )کاظمی 
و رستمی، 1395: 167(. گذشته از آن اهمیت دعاوی مالیاتی به واسطه ی امکان نقض حقوق فردی اگر بیشتر از 
دعاوی مدنی و کیفری نباشد کمتر نیست. حتی حقوق مؤدیان مالیاتی از جمله مصادیق حقوق بشر قلمداد می شوند 
)رستمی، 1388: 126/ هداوند، 1392: 90(. بنابراین صرف الگو برداری از ساختار قوه قضاییه جهت مشروع و عادالنه 
نمودن دادرسی مالیاتی امروزه نه تنها چنین هدفی را تامین نمی کند که به دلیل امکان جانبداری مشخص دادرسان 
از سازمان مالیاتی در این ساختار موجب نقض حقوق دادخواهی خواهد شد. حقوقدانان ایرانی سیر جهانی ازدیاد 
حقوق فردی در مقابل دستگاه های اداری را در خصوص دعاوی مالیاتی برعکس شده می دانستند )خلعتبری، 1346: 
18(. صالحیت انحصاری رسیدگی هیات های حل اختالف به دعاوی مالیاتی و پیش بینی ارکان دادگستری رسمی 
در این رسیدگی های تفکیک یافته، اتهام برپایی یک قوه قضاییه تحت نفوذ قوه مجریه! را پررنگ می نماید. دادگاه 
های بدوی در قالب هیات های حل اختالف بدوی )مواد 244 به بعد قانون مالیات های مستقیم(، دادگاه های تجدید 
نظر در قالب هیات های تجدیدنظر )ماده 247(، دیوان عالی کشور در قالب شورای عالی مالیاتی )مواد 252 تا 256(، 
دادستان عمومی در قالب دادستان انتظامی مالیاتی )مواد 263 تا 270( و دادگاه اختصاصی اداری برای رسیدگی به 
تخلفات دادرسان مالیاتی )ماده 267(، ارکان رسمی این سیستم دادگستری مالیاتی تفکیک یافته از سیستم رسمی 
دادگستری می باشند. صرفاً نوع مرجع رسیدگی کننده مالك شمول تضمینهای محاکمه عادالنه در رسیدگی به یک 
اختالف و دعوا، نیست، بلکه معیار این است که نتیجه ی آن رسیدگی تاثیر مستقیم بر تعیین حقوق و تعهدات مدنی 
طرف یا بر حقوق بنیادین او  نظیر حق ازادی، امنیت و مانند آن، داشته باشد. لذا مراجع اداری نیز باید این تضمینات 
را رعایت کنند )فضائلی، 1394: 69(. چنین شیوه ی قانونگذاری با حمایت و طرفداری قانونگذار از قوه مجریه و ایجاد 

تداخل وظایف این قوه و قوه قضاییه کمتر دیده شده است. 
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3. عدم قابلیِت پی ریزی و پیاده سازی سیستم دادرسی بدون دخالت مؤثر قضایی
در پی الگوبرداری قانونگذار مالیاتی از سیستم دادرسی قضایی دادگستری، عدم کارایی سازمانی و عدم توانایی در 

پیاده سازی این سیستم در قوانین موجد هیات های حل اختالف مالیاتی و عملکرد آنها مشهود است.
انتصاب اجباری دادرسان از بین کارکنان سازمان مالیاتی، پرداخت حق الزحمه و امکان عزل و نصب آنها توسط 
دولت و برگزاری دادرسی در محیط فیزیکی سازمان از موجبات نقض استقالل و بی طرفی دادرسان است )مواد 244، 

245، 252، 253، 258، 263 و 267 از ق.م.م(. 
ابتکار قانونگذار در پیش بینی ضرورت وجود قاضی دادگستری در جلسات هیات نشانگر عدم کفایت دادرسی 
غیر حقوقی است )ماده 244 ق.م.م(. لکن سازوکارهای غیر روشن و غیر تخصصی نظیر پرداخت حق الزحمه قاضی 
مزبور از طرف سازمان، عدم تخصص مالیاتی و نقش راکد و منفعل ایشان، نقش میزبانی سازمان )تبصره 2 ماده 244/ 
منصوریان، چشم پیام، 1389: 113( و عدم کفایت نظر قاضی در صدور حکم مخصوصاً در مواردی که مخالف نظر 
اکثریت باشد )تبصره یک ماده 244(، جملگی می توانند به بی تاثیری حضور قاضی در جلسات هیات منجر شوند. 
در عمل نیز قاضی برای حفظ اعتبار خود و به دلیل تخصصی بودن فرایند دعوی مالیاتی و برجستگی نفوذ سازمان، 
موافق نظر نماینده سازمان عمل می کند. به واقع با این رویکرد نقض اصل برابری امکانات دفاع نیز برجسته می نماید. 
تخصص حقوقی برای درك نکات ریز دادرسی و تفسیر امور حکمی  و موضوعی  در کنار تخصص مالیاتی بدون شک 
الزمه ی برگزاری یک دادرسی مطلوب و ممانعت از اطاله آن است )یاوری، ادریسیان، 1397: 14(. دادرسان فاقد 
تخصص حقوقی از تفسیر قوانین عاجز و دادرسی را به مسامحه و ساده انگارانه برگزار کرده موجب نقض حقوق مؤدیان 

.)65 :2004 ,Stebbings & Tiley ) می شوند
تداخل رسیدگی شکلی و ماهوی براساس صالحیت مراجع رسیدگی در نتیجه سازوکاری غیر دقیق نیز منجر به 
ایرادی اساسی شده است. در واقع الگوی شورای عالی مالیاتی با صالحیت رسیدگی شکلی، دیوان عالی کشور بوده 
است. لکن دادگاه بدوی هم عرض در سیستم دادگستری مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور در خصوص پرونده 
ارجاعی نمی باشد )شمس، 1385، 457/ ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی( اما هیات بدوی هم عرض می بایست 
نظر شورای عالی را تامین کند )ماده 257 / چشم پیام، منصوریان، 1389: 116(. به این ترتیب به واقع رسیدگی 
شورا رسیدگی ای ماهوی بوده لکن سازوکار صدور حکم آن از طریق هیات های بدوی حل اختالف می باشد. چنانکه 
برخی حقوقدانان وظیفه ی شورای عالی مالیاتی در ایجاد وحدت رویه را ناکارامد قلمداد کرده و آن را عماًل مرجعی 
فرجامی می دانند )هداوند، 1392: 89(. چنین تداخل وظایفی استقالل دادرسان بدوی را مخدوش ساخته است. با 
وجود ساختار این چنینی شورای عالی مالیاتی و هیات موضوع ماده 251 ق.م.م، اعالم قطعیت آراء هیات های حل 

اختالف بدوی و تجدید نظر در مواد 244 و 247 لغو بی اثر می نماید.
ماده 255 ق.م.م از جمله وظایف  شورای عالی مالیاتی را تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی قانون و 
پیشنهاد آنها به رئیس کل سازمان امور مالیاتی میداند. لذا چنین سازوکاری امکان نقض استقالل و بی طرفی دادرساِن 

شورایی که خود اقدام به وضع آیین نامه کرده و خود آن را اجرا می کنند دو چندان می نماید.
عدم رعایت استاندارد های آیین دادرسی و دادخواهی نیز می تواند از جمله دالیل عدم پی ریزی صحیح  الگو 
برداری دادرسی مالیاتی از دادگستری عمومی باشد. امروزه تضمین دادخواهی و دادرسی عادالنه را در گرو وحدت 
آیین دادرسی در تمام دعاوی می دانند )یاوری، 1383: 253-254(. لکن پیش بینی آیین های خاص دادرسی مالیاتی 
چه در قالب قانون و چه در قالب دستورالعمل ها، می تواند از باب نقض عدالت آیینی ، نقض دادرسی عادالنه را منجر 
شود. عدالت آیینی ایجاب می کند؛ اصحاب دعوا از حیث آیین دادرسی برابر باشند. این نوع برابری موجب تضمین 
بی طرفی قواعد دادرسی می گردد. قواعد دادرسی در سراسر قلمرو تحت شمول خود باید یکسان بوده و یکسان اجرا 
شوند و مقید به برداشت سیاسی خاص نبوده و منصرف از ماهیت ادعای متداعیین باشند )غمامی و محسنی، 1392: 
62 - 63(. در حالی که امکان جانبداری هیات های حل اختالف مالیاتی به دالیل مذکور در مباحث قبل جانبداری 
آیینی را نیز منجر شده و تفسیر از قواعد آیین دادرسی در دعاوی مالیاتی توسط دادرسان هیات های حل اختالف 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1420  

مقید به برداشت های سیاسی خاص و اعمال نفوذ دولت شود.
معیارهای انتخاب دادستان انتظامی مالیاتی دقیق نبوده و عدم استقالل و بی طرفی ایشان در مقایسه با وظایف 
آن نیز نشانگر نقص وارد بر سیستم دادرسی مالیاتی است. تلفیق وظایف دادستان عمومی و دادستان مالیاتی به خوبی 
در ماده 270 ق.م.م به چشم میخورد. امروزه استقالل دادستان ها نیز موضوع بررسی های حقوقی قرارگرفته است 

)فضائلی، 1394: 229(. 
فور در رسیدگی نیز از جمله دالیل تفکیک دادرسی مالیاتی از قوه قضاییه است، و عدم شفافیت و فقدان عدالت 

.(65 :2004 ,Stebbings & Tiley) محوری دادرسی فوری نیز بر هیچ کس پوشیده نیست
4. عملکرد هیات حل اختالف به عنوان مراحل پایانی تشخیص مالیات )ماده 216 ق.م.م(

بسیاری از منتقدان دادرسی هیات های حل اختالف مالیاتی، عملکرد هیات ها را نه دادرسی که گام آخر از فرایند 
تععین درآمد و تشخیص مالیات می دانند(Stebbings & Tiley, 2004:76(. قانونگذار مالیاتی ایران به روشنی 
صحت این ادعا را در ماده 216 قانون مالیات های مستقیم نشان داده است. حسب قسمت اخیر این ماده هیات حل 

اختالف مالیاتی قادر خواهد بود درآمد مشمول مالیات مؤدی را همانند ماموران تشخیص مالیات تعیین نماید. 
تایید درامد مالیاتی بوده و تقریبا  از هیات های حل اختالف مالیاتی مربوط به تعدیل و  اراء صادره  بیشترین 
هیچ موردی از استرداد و یا بی حقی سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات مشاهده نمی شود )موسوی و ابراهیمی 
کرهرودی، 1397: 85-86(. عملکرد هیات ها نه عمل اداری صرف و نه عمل قضایی صرف تلقی می شوند بلکه نمود 

هردو بعد در عملکرد آنها قابل مشاهده است )رستمی و خسروی، 1392: 89(.
5. ابهام جمع دادرس و طرف دعوی در هیات های اختالف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی

فرایند تعیین دادرسان مالیاتی در نظام دادرسی مالیاتی ایران اگرچه در پی سهولت در رسیدگی و تخصص مالیاتی 
حائز اهمیت باشد لکن روندی مانند محدودیت زمانی در اشتغال دادرس و نحوه رسیدگی و وظایف دادرسان چنانکه 
گفته شد، جانبداری خودکار دادرسان را از سازمان امور مالیاتی و قوه مجریه به وضوح نشان می دهد. شدت این 

جانبداری در عمل نیز به گونه ای است که دادرس مالیاتی در مقام یک مامور تشخیص مالیات عمل میکند. 
برای مثال اصل خدمت قضات برای تمام دوره زندگِی خود که مورد وثوق اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی 
فراملی  می باشد برای اجتناب از ایجاد دادگاه های موردی بوده و این اصل برگرفته از اصول استقالل و بی طرفی 

است )پوراستاد، 1392: 87(.
بر مبنای اصل تناسب، کاستن از اختیارات دستگاه مالیاتی، کاهش درامدهای دولت را به دنبال دارد و کاستن از 
حقوق مؤدی به خودسری میکشد. لذا این تعادل محقق نمیشود مگر با رسیدگی های مستقل و بی طرف )راهپیما، 

.)113 :1391
6. عدم اعتماد عمومی به سیستم دادرسی مالیاتی

تمامی ایرادات فوق و خصوصا استقالل کامل دادرسی مالیاتی از قوه ی قضاییه، عدم اعتماد عمومی را دامن زده 
است. به واقع این عدم اعتماد در تمام نظام های دنیا نسبت به هیات های حل اختالف اداری موجب شد تا نظارت 
کافی و وافی قضایی و یا دادرسی قضایی موازی توسط دادگاه های دادگستری گسترش یابد. از این نوع نظارت، تحت 

عنوان نظارت خاص و کنترل قضایی یاد می کنند )راسخ، 1390: 126(. 
7. ابهام در مشروعیت حقوقی

از نظر حقوقدانان حقوق اساسی اقتضای استقالل قوه قضاییه در آن است که انجام وظایف قضایی در رسیدگی به 
دعاوی در انحصار این قوه باشد. سپردن امر قضا به سازمان های موازی، به ویژه به سازمانهای قوه مجریه به هر شکل 
و ترتیب کاًل و جزئا خالی از توجیه قانونی و به دور از مصلحت جامعه است. چنین اقدامی برخالف اصل تفکیک قوا 
)اصل 57 قانون اساسی( و به دور از منطق مکتوب نظام جمهوری اسالمی ایران است )هاشمی، 1384: 371-370(. 
دسترسی به هیات های حل اختالف و شورای عالی مالیاتی مطابق قانون اساسی )اصول 34، 61 و 156( نباید مانع 
از دسترسی به دادگاه های دادگستری شود )سوادکوهی فر، 1381: 10(. نهایتاً دادرسی مالیاتی در ایران را به علت 
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نقص در تضمین های اساسی و بنیادین قانونی در قانون اساسی همانند اصول شفافیت و عدم تبعیض مالیاتی فاقد 
جایگاه مناسب قانونی دانسته اند )احمدی موسوی، ولیدی و نجفی توانا، 1395: 41(.

4- نتیجه گیری و پیشنهادات
بدون شک وجود مراجع اداری حل اختالف مالیاتی جهت پیشبرد اهداف متعالی وضع مالیات همچون باز توزیع 
ثروت و ممانعت از طرح بی شمار دعاوی مالیاتی در دادگاه های دادگستری اجتناب ناپذیر است. لکن الزمه ی کارایی 
از قبیل، شفافیت، کارآمدی و عدم تبعیض  اقتصادی مالیاتی  از هرچیز، رعایت اصول حقوقی و  این هیات ها قبل 
در امر وصول مالیات توسط حاکمیت هاست. در غیر این صورت عدم اعتماد عمومی ناشی از ظن به وصول و صرف 
مالیات در راه غیر اهداف آن موجب بروز اختالفات بیش از حد مالیاتی خواهد شد. ضرورت رعایت اصول فوق، حقوق 
مؤدیان مالیاتی را در زمره ی حق های مهم و بنیادین بشری قرار داده است. از جمله ابزار تضمین این حق ها نیز 
به کارگیری مؤلفه های دادرسی عادالنه در چهارچوب سازوکاری مستقل و بی طرف در فرایند رسیدگی به دعاوی 
مالیاتی است. نظام رسمی دادگاه های دادگستری )قوه قضاییه( در اصل برای انجام اجرای این سازوکارها طراحی شده 
است. ایجاد سازمانهای انفکاك یافته از سیستم دادگستری رسمی جهت دادرسی مالیاتی به دلیل ابزارهای مورد نیاز 
آن همچون بودجه، دادرسان متخصص و از این قبیل، موجب وابستگی این سازمانها به برپاکنندگان آنها خواهد شد. 
در واقع این سازمان ها یا باید تحت نظارت قوه ی قضاییه شکل گیرند و یا تحت نظارت قوه مجریه به عنوان متولی 
امور مالیاتی. بدیهی است که فرایند سازمانی قوه قضاییه به استقالل و بی طرفی دادرسی و دادرسان می انجامد. لکن 
با تحقق مورد دوم، قوه مجریه که خود به نوعی طرف دعوی دادرسی مالیاتی است ابزارهای مورد نیاز سازمان پیش 
گفته را تهیه و خواه ناخواه موجب نقض سازمانی استقالل و بی طرفی می شود. این نتیجه منطقی تفکیک دادرسی از 
فرایند های اجرایی است. از طرفی لزوم سرعت در رسیدگی به مسائل مالیاتی و وصول مالیات، مصالح عامه و ممانعت 
از ایجاد دعاوی بی شمار در دادگاه های دادگستری، رغبت به دادرسی در دادگاه های رسمی را کمرنگ می نماید. 
طوالنی شدن فرایند رسیدگی و وصول مالیات نیز هدف باز توزیع ثروت و کارآمدی را به تعویق انداخته و نتیجه ی 
ناخوشایندی را منجر خواهد شد. دیدیم که در نظام های مختلف حقوقی برای برون رفت از این چالش ها، راهکارهای 
متفاوتی ارائه شده است. در این میان راه حل انتخابی قانونگذار مالیاتی ما ابهاماتی از جمله سردرگمی، پیچیدگی، 
اطاله دادرسی، عدم شفافیت و میزانی از نقض سازمانی استقالل و بی طرفی را منجر شده است. به هر تقدیر مطالعه 

ی تطبیقی ما را به چهار راه حل کلی رهنمون می شود:
1. ایجاد مراجع اداری در کنار دادگاه های دادگستری با صالحیت موازی رسیدگی.

2. ایجاد دادگاه های مالیاتی در چهارچوب سازمانی قوه قضاییه.
3- نظارت قضایی و امکان تجدیدنظر خواهی از آراء مراجع اداری در دادگاه های دادگستری.

4- ایجاد مراجع اداری استقالل یافته از قوه مجریه و قوه قضاییه.
ناکارامدی راهکار چهارم کامال آشکار بوده و ایجاد مرجع رسیدگی اداری بدون نظارت قوه قضاییه یا مجریه در 

عمل امکان پذیر نبوده و اگر امکان پذیر باشد چیزی جز توسعه ی بی دلیل نهادهای حاکمیتی را در پی ندارد.
به نظر می رسد ترکیبی از سه راهکار اول می تواند پوشش دهنده ی ضروریات فوق باشد. در واقع در چهارچوب 

یک نظام شفاف مالیاتی راهکارهای ذیل پیشنهاد این تحقیق می باشد:
1. برپایی دادگاهی تخصصی در چهارچوب سازمانی دادگستری رسمی تحت عنوان دادگاه مالیاتی با صالحیت 

نسبی ِعام در رسیدگی به دعاوی مالیاتی. 
عمومی  های  دادگاه  و  اختالف  حل  های  هیات  برای  رسیدگی  صالحیِت  احراز  خاص  شرایط  بینی  پیش   .2
دادگستری در کنار دادگاه های مالیاتی. حساسیت دعوی، امکان تاثیر آن بر حقوق بنیادین مؤدی، منفعت عمومی، 
مستندات تعیین درآمد، رسیدگی خارج از نوبت جهت تعیین صالحیت، اثبات نابرابری در وضع مالیات، ورشکستگی 

و مسائل تخصصی فنی و حقوقی می توانند از جمله ی این شرایط باشند. 
3. امکان تجدیدنظرخواهی از ارآء هیات های حل اختالف در دادگاه های مالیاتی یا دادگاه های دادگستری 
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برحسب شرایط خاص قانونی همچون اهمیت موضوع. تحقق فرایندهای دادرسی عادالنه و تضمین استقالل سازمانی 
نسبی هیات های حل اختالف از قوه مجریه از آثار این تجدیدنظر خواهی ماهوی است. 

4. اعطای  صالحیت به دادگاه های تجدیدنظر دادگستری در راستای حل اختالف در صالحیت مراجع دادرسی 
مالیاتی. 

توجیه پیش بینی نهاد دادگاه مالیاتی با صالحیت عام در کنار دادگاه های عمومی، اهمیت حق انتخاب مؤدی 
در اقامه دعوی بسته به موضوع مورد اختالف در دادگاه های عمومی یا دادگاه تخصصی مالیاتی جهت جلب اعتماد 
عمومی و رسیدگی تخصصی است. توضیح آنکه رسیدگی به دعاوی با سبقه ی پررنگ حقوقی نظیر ورشکستگی قطعاً 
در دادگاهای عمومی و رسیدگی به دعاوی با سبقه مالیاتی نظیر شیوه تعیین درآمد در دادگاه های مالیاتی بازخورد 

مناسب تر و عدالت محورانه ای خواهد داشت.
به هر حال اشکاالت وارد بر ترکیب اعضاء هیات های حل اختالف، تداخل در رسیدگی های ماهوی و شکلی، عدم 
تخصص فنی حقوقی دادرسان هیات های مالیاتی، تداخل دادرسی با سایر فرایند های اجرایی و امثالهم به شرحی که 

گذشت نیز ایراداتی هستند که قانونگذار باید در رفع آنها اهتمام ورزد.
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بررسی رضایت مندی مؤدیان بزرگ مالیاتی
 بر مبنای سند منشور حقوق مؤدیان

مجید رئوفی2مرتضی منصوری1

چکیده
نادرست  تعریف  ازجمله  به دالیلی  اندازه گیری رضایت مشتریان در بخش خدمات،  و مدل های  نظریه ها  اغلب 
شاخص ها و استفاده از ابزار نامناسب اندازه گیری کیفیت خدمت، با چالش های جدي روبه رو است. از سوی دیگر، 
متمایز بودن مؤدیان مالیاتی از مشتریان سایر سازمان ها موجب غیرقابل تعمیم بودن برخی نتایج حاصله می شود. بر 
این اساس پژوهش حاضر کوشش نموده که مسئله رضایت مندی مؤدیان مالیاتی را با استفاده از شاخص های بومی 
مورد  بررسی قرار دهد و برای تحقق چنین هدفی از »سند منشور حقوق مؤدیان مالیاتي« که توسط سازمان امور 
مالیاتي کشور در سال 1393 ابالغ گردیده، برای سنجش رضایت مندی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، 
مؤدیان بزرگ حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بوده و از آزمون آماري t زوجی براي بررسی معناداری 

شکاف بین انتظارات و ادراك مؤدیان استفاده شده  است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که به طور میانگین، انتظارات مؤدیان در سطحی باالتر از ادراك ها قرار دارد. این 
شکاف در مورد اصول 1-حق برخورداري مؤدی از رفتار عادالنه، منصفانه و قانونمند، 2-حق کسب اطالع و راهنمایي، 
این  و  بوده  معنادار  و تجدیدنظرخواهی  اعتراض، شکایت  مالیاتي مطلوب و 4-حق  از خدمات  برخورداري  3-حق 
رازداري و حفظ حریم خصوصي، سطح  اما در مورد اصل  نمود.  آنان تفسیر  نارضایتی  به عنوان  را می توان  موضوع 
خدمات موجود تا حدودی انتظارات مؤدیان را تأمین کرده است. یافته ها همچنین نشان می دهد که ادراك مؤدیان از 
خدمات سازمان امور مالیاتی باالتر از سطح متوسط است. بنابراین تا حدودی اما نه در حد انتظارات، می توان از رعایت 

شدن حقوق مؤدیان مالیاتی امیدوار بود.

واژه های کلیدی: رضایت مندی، مؤدیان بزرگ مالیاتی، منشور حقوق مؤدیان مالیاتي-ایران

1( کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد، حسابرس ارشد مالیاتی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، نشانی پستی: اصفهان، خیابان سپه، اداره 
کل امور مالیاتي استان اصفهان، تلفن: 03132222102 پست الکترونیک: mo.mansouri@mail.um.ac.ir )نویسنده ی مسئول(

2( کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه اصفهان، معاون حسابرسی مالیاتي اشخاص حقوقی، نشانی پستی: اصفهان، خیابان سپه، اداره کل امور مالیاتي استان 
moaven-daramad@isf-maliat.ir :اصفهان، تلفن: 03132222102 پست الکترونیک
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مقدمه
هر  است.  تعالي  مدل های  و  کیفیت  مدیریت  نظام  هاي  اساسي  الزامات  از  یکي  مشتریان  رضایت  تأمین  امروزه 
سازماني ازجمله سازمان امور مالیاتي کشور، خواستار ارائه خدماتي است که رضایت مشتریان را فراهم سازد. چراکه 
سطوح باالتر رضایت مشتریان، منجر به ایجاد وفاداري بیشتر در آنان می گردد )صمدی و نظریان، 1392(. مسلماً 
جلب رضایت مشتري بدون وجود کیفیت مناسب خدمت و نحوه ارائه آن بی معنی خواهد بود. بنابراین در جلب رضایت 

مشتري، تحقق ابعاد کیفیت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است )کارخانه ای، 1383(.
از سوی دیگر، در خصوص اهمیت و نقش نظام مالیاتي در اقتصاد و گسترش حوزه های رفاهي کشورها کمتر 
تردیدي وجود دارد. یکي از معضالت عمومي کشورهاي درحال توسعه، سیاست  گذاري براي تثبیت اقتصادي است و 
از ابزارهاي مهم دولت ها در این راستا، وصول مالیات و توزیع مجدد آن براي به حداکثر رساندن رفاه اجتماعي است 
)صدقی و همکاران، 1388(. سیستم مالیاتی از سه قسمت دستگاه مالیاتي، قوانین و مؤدیان مالیاتي تشکیل شده 
ازیک طرف فشار  بر عهده مؤدیان هست که  مالیاتي  بار اصلي سیستم  این است که  است. آن  چه که مشهود است 
وضعیت اقتصادي جامعه به آن ها وارد می شود و از طرف دیگر باید تأمین کننده خواسته های سیستم مالیاتي باشد 
)محسني تبریزي و همکاران، 1389(. این در حالي است که مؤدیان مالیاتي در ازاي مالیاتی که می پردازند، منافع 
مستقیمي را دریافت نمی کنند، بلکه منافع غیرمستقیم ناشي از پرداخت مالیات، به آن ها امکان بهره مندی از این منابع 
مالي را فراهم می کند. این امر نمایان  گر متمایز بودن مؤدیان مالیاتی از سایر مشتریان سازمان ها و اهمیت نحوه رفتار 

با آنان است. ازاین رو براي بهبود نظام مالیاتي باید به کلیه جنبه های آن ازجمله مؤدیان توجه نمود.
در کشورهاي توسعه یافته، تالش فراواني در بخش پژوهش و تحقیقات به  منظور بهبود درك عملي از اندازه گیری 
رضایت مشتري صورت گرفته است. اما این نکته نیز پذیرش عمومي پیداکرده است که سنجش رضایت در بخش 
خدمات با دشواری هایی روبرو است. به منظور بهره گیری از نتایج سنجش رضایت و باالبردن قابلیت کاربرد آن باید 
درك درستي از مدل های سنجش ابزار اندازه گیری و چگونگي کاربرد آن ها در بخش خدمات فراهم شود. متأسفانه 
در  علمي  اصول  رعایت  عدم  ازجمله  دالیلی  به  خدمات،  بخش  در  رضایت  اندازه گیری  نظریه هاي  و  مدل ها  اغلب 
جمع آوری اطالعات، تعریف نادرست شاخص ها و درنهایت عدم تعریف مناسب ابزار اندازه گیری کیفیت در این بخش 

با چالش های جدي روبه رو است )الواني و ریاحي، 1382(.
بنابراین هدف پژوهش حاضر، سنجش رضایت مندی مؤدیان بزرگ مالیاتی با استفاده از شاخص های بومی است 
و برای نیل به چنین هدفی از »سند منشور حقوق مؤدیان مالیاتي« که توسط سازمان امور مالیاتي کشور در سال 
سهم  افزایش  که  کشور  ساالنه  بودجه  قانون  کنوني  رویکرد  به  توجه  با  است.  استفاده شده  گردیده،  ابالغ   1393
درآمدهاي غیرنفتی ازجمله مالیات است و تالش های زیادی که در دهه های اخیر جهت رفع نواقص نظام مالیاتی 
ازجمله انجام مطالعات طرح جامع مالیاتی، اصالح قانون مالیات های مستقیم، اشاعه فرهنگ مالیاتي، تشویق به خود 
اظهاري و غیره انجام شده، بنابراین شناسایي عوامل مؤثر بر رضایت مؤدیان مالیاتي در تحقق اهداف سازمان امور 
مالیاتي کشور یاری رسان خواهد بود. ضمن اینکه با استفاده از شاخص های ملی در سنجش رضایت مندی مؤدیان، تا 

حدودی می توان نواقص مربوط به ابزار اندازه گیری و تعریف نادرست شاخص ها را برطرف نمود.
در ادامه پس از بیان مبانی نظری و ادبیات پژوهش، به بسط فرضیه  ها پرداخته شده است. سپس روش   پژوهش 

تبیین و بر اساس آن یافته های پژوهش عنوان شده و پیشنهادهایی نیز برای تحقیقات آتی ارائه شده است. 
2- مبانی نظری، ادبیات و فرضیه  ها  ی پژوهش

2-1- مفهوم رضایت مشتری
است.  ارائه شده  حوزه  این  نظریه پردازان  سوي  از  مختلفي  تعاریف  مشتري  رضایت مندی  مفهوم  با  رابطه  در 
جمع بندی تعاریف ارائه شده، بازخورد رضایت مندی مشتری را مسرت، اعتماد، کامیابی، برآوردن انتظارات، وفاداری و 

حفظ مشتری می دانند که جدول 1 برخی از این تعاریف را نشان می دهد.
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جدول )1(- تعاریف ارائه شده از رضایت مندی مشتری

مأخذ: یافته های پژوهش

2-2- شاخص های رضایت مشتری بخش خدمات
توجه به کیفیت کاال و محصوالت ملموس از سابقه نزدیک به یک قرن برخوردار است. اما تا سال های آغازین دهه 
80 میالدي مفهوم کیفیت در خدمات هرگز به طورجدی موردتوجه واقع نشده بود. آگاهي از نحوه ارزیابي کیفیت 
خدمات و ناشناخته بودن ابعاد مختلف کیفیت در این حوزه، درکنار عدم احساس نیاز به تعریف استانداردهاي مدون 

درزمینه خدمات، مهم ترین عوامل فقدان توجه جدي به این موضوع به شمار می رود )صمدی و نظریان، 1392(.
طي سالیان اخیر، تالش جهت استفاده از انواع مدل هاي سنجش رضایت، به عنوان شاخص هاي مهم و حساس 
براي قضاوت درباره خدمات موردتوجه بوده و تجارت قابل مالحظه  اي نیز در این زمینه کسب شده؛ اما این نکته نیز 
پذیرش عمومي پیداکرده است که سنجش رضایت در بخش خدمات با دشواری هایی روبرو است. به منظور بهره گیری 
و  اندازه  گیري  ابزار  از مدل های سنجش  باید درك درستي  آن  کاربرد  قابلیت  باالبردن  و  رضایت  نتایج سنجش  از 

چگونگي کاربرد آن ها در بخش خدمات فراهم شود )الوانی و ریاحی، 1382(.
تالش محققان برای تعیین مدل ها و شاخص هاي اندازه گیری رضایت مشتري، منتج به ایجاد مدل های فراوانی در 
سال های اخیر شده که اهمیت این موضوع را نشان می دهد. این مدل ها عبارت اند از: 1- مدل عمومي رضایت- عدم 
رضایت، 2- مدل شکاف  ها، 3- مدل سروکوال، 4- مدل سروپروف، 5- مدل سرو پروال، 6- مدل کیفیت-رضایت-
عملکرد، 7- مدل کانو، 8- مدل شاخص رضایت مشتري در آمریکا، 9- مدل شاخص رضایت مشتري مدیریت کیفیت 
اروپا، 10- شاخص ملي رضایت مشتري در سوئیس، 11- مدل شاخص ملي رضایت مشتري در مالزي، 12- مدل 
شاخص رضایت مشتري نروژ، 13- مدل شاخص رضایت مشتري هنگ کنگ، 14- شاخص رضایت مشتري و رضایت 
کارکنان مانوئل و پدرو، 15- شاخص رضایت مشتري دوین و دیگران، 16- مدل شاخص ملي رضایت مشتري در 
ترکیه، 17- مدل رضایت مشتریان داخلي شرکت )کارکنان( رونالد گیلبرت، 18- مدل زنجیره سود- خدمت و 19- 

تعریفنام محقق/ نظریه پرداز
رضایت، پاسخ تحقق و کامیابی مصرف کننده است. قضاوتی است در مورد اینکه آیا ویژگی یک الیور )1997(

محصول یا خدمت، یک سطح لذت بخش از تحقق و کامیابی مربوط به مصرف را فراهم کرده است یا 
خیر.

رضایت مندی مشتري احساس یا نگرش یک مشتري نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده جمال و ناصر )2002(
از آن است.

رضایت مندی نقطه مقابل نارضایتی است. نارضایتی وضعیتی است که در آن یکی از عوامل به اندازه بیگز و سوایلز)2006(
کافی بر استنباط مشتری از کیفیت محصول یا خدمت تأثیر منفی بگذارد.

پافرات و سباستین)کاووسی و سقایی، 
)1384

هدف اصلي از رضایت مشتري آن است که سازمان با دریافت بازخورد از مشتریان، فعالیت ها و منابع 
سازمان را به گونه ای هدایت نماید که درنهایت به مهم ترین هدف که همانا حفظ مشتري و برقراري 

رابطه درازمدت با او هست، دست پیدا کند.

احساسي که درنتیجه مقایسه بین مشخصات محصول دریافت شده با نیازها یا خواسته های مشتریان و لینگنفلد)کاووسی و سقایی، 1384(
انتظارات اجتماعي در رابطه با آن محصول حاصل می شود.

یک دیدگاه فردي براي مشتري که از انجام مقایسات دائمي مابین عملکرد واقعي سازمان و عملکرد راپ )کاووسی و سقایی، 1384(
مورد انتظار مشتري ناشي می گردد.

رضایت مشتري حالتي است که مشتري احساس کند ویژگی های فرآورده، مطابق با انتظار اوست.ژوران )کاووسی و سقایی، 1384(

رضایت مندی، احساس مسرت یا دلسردی فرد درنتیجه مقایسه نتایج دریافت شده با انتظاراتش است.کاتلر و آرمسترانگ)1387(

رضایت مشتری نتیجه دستیابی به کاال یا خدمت با تأکید بر حداقل انحراف ممکن از انتظارات مشتری مالحسینی و همکاران )1390(
است و احساسی است که در اثر رفع انتظارات مشتری یا افزودن به انتظارات وی در انسان ایجاد 

می شود.
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شاخص رضایت مشتریان ترکییلمالز و اوزکان )صمدی و نظریان، 1392 و صدقی و همکاران، 1387(. در پژوهش 
از »سند منشور  اساس مطالب پیش  گفته در خصوص دشواری های سنجش رضایت در بخش خدمات،  بر  حاضر، 
به عنوان مبنای سنجش رضایت مندی مؤدیان  مالیاتی کشور  امور  از سوی سازمان  ابالغی  مالیاتي«  حقوق مؤدیان 
بزرگ مالیاتی استفاده شده است. بومی بودن و انطباق این سند با واقعیت های نظام مالیاتی و اقتصادی کشور، موجب 

عینی تر شدن و تعمیم بهتر نتایج پژوهش خواهد شد. 
2-3- سند منشور حقوق مؤدیان مالیاتي ایران

در سال 1393، به منظور شفاف سازی حقوق مؤدیان مالیاتي، منشور حقوق مؤدیان که بر مبناي اصول قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ایران و با تکیه بر قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، قانون مدني و قانون 
تجارت تدوین گردیده است، جهت اجرا در کلیه واحدهاي سازمان امور مالیاتی، ابالغ گردید. در خصوص مضمون 
و دورنماي این منشور نیز تصریح گردیده است که این منشور چشم اندازی براي طراحي و اجراي راهبردهاي بهینه 
خدمت رسانی به مؤدیان و شاخص هاي کلیدي براي ارزیابي عملکرد سازمان امور مالیاتي کشور، در این زمینه ارائه 
اظهارنامه،  ارائه  ثبت نام،  مختلف  مراحل  در  مؤدیان  حقوق  تصریح  با  منشور  این  نیز  عملیاتي  در سطح  می نماید. 
سطح  از  را  مالیاتي  مأموران  و  مؤدیان  هم زمان  مالیات،  پرداخت  و  مالیاتي  اختالفات  حل  تشخیص،  و  رسیدگي 
قابل قبول خدمات رسانی مطلع می نماید. بنابراین، اجراي منشور حقوق مؤدیان مالیاتي ضمن تصریح حقوق مؤدیان 
و افزایش آگاهي مؤدیان و مأموران مالیاتي نسبت به این حقوق، این اهداف را محقق می سازد )پورتال وزارت امور 

اقتصاد و دارایی ، 1393(:
ایجاد بسترهاي ارتقا و توسعه عدالت مالیاتي؛  *

بسط و گسترش فرهنگ مالیاتي در جامعه از طریق جلب اعتماد عمومي نسبت به نظام مالیاتي کشور؛  *
ایجاد وحدت رویه در شیوه تعامل مأموران مالیاتي با مؤدیان؛  *
گسترش فرهنگ مؤدی مداري در سازمان امور مالیاتي کشور؛  *

شناسایي و تبیین شاخص هاي عملیاتي براي ارزیابي عملکرد واحدهاي مختلف سازماني ازنظر میزان توجه   *
به حقوق مؤدیان مالیاتي و خدمت رسانی به آنان.

منشور حقوق مؤدیان مشتمل بر 5 اصل و 24 بند است که به طور خالصه در جدول 2 نشان داده شده است:

جدول )2(- اصول سند منشور حقوق مؤدیان مالیاتي

مصادیق )بندهای ۲۴ گانه(عنواناصل
حق برخورداري مؤدی از رفتار عادالنه، 1

منصفانه و قانونمند
− رعایت ادب، احترام و متانت رفتار	

− رعایت انصاف و عدالت و پرهیز از تبعیض	

− صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات	

− تصمیم گیری با استناد به قوانین و مقررات جاري و معتبر	

− توجه به شرایط خاص مؤدی و مشکل گشایی در حیطه قانون و اختیارات 	

−حق کسب اطالع و راهنمایي مؤدی2 اطالع رسانی حقوق و تکالیف مؤدی	

− راهنمایي و ارائه اطالعات قابل اطمینان	

− اطالع رسانی روند رسیدگي به پرونده مالیاتي و پاسخ به سؤاالت و ابهامات مالیاتي 	
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مأخذ: پورتال وزارت امور اقتصاد و دارایی

2-4- مروری بر پژوهش های انجام شده و بسط فرضیه  ها  ی پژوهش
نارسایي  های موجود در نظام مالیاتي، موجب توجه ویژه محققان و دست  اندرکاران به موضوع مالیات و فرهنگ 
مالیاتي در چند دهه اخیر شده است )مسیحی و محمد نژاد عالي زمیني، 1394(. همان گونه که قباًل بیان شد، عدم 
دریافت منافع مستقیم توسط »مؤدیان مالیاتی«، آنان را از »مشتریان« سایر سازمان ها متمایز نموده است. بنابراین 
با توجه به گستردگی پژوهش های انجام شده در مورد »سنجش رضایت مشتری«، در جدول 3 به برخی از مطالعات 

صورت گرفته با تأکید بر »سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی«، اشاره شده است:

جدول )3(- مروری بر پژوهش های انجام شده در حوزه سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی

حق برخورداري مؤدی از خدمات مالیاتي 3
مطلوب

− به کارگیری تمام دانش، مهارت و امکانات براي جلب رضایت مؤدی	

− پذیرفتن نماینده قانوني مؤدی	

− مستند و مستدل بودن رسیدگی ها به دالیل، مدارک، شواهد و قراین	

− وصول مالیات حقه، طبق قانون	

− امکان رؤیت اطالعات و محتویات پرونده مالیاتي توسط مؤدی	

− شفافیت عملکرد و پاسخگویی نسبت به آن	

− حق مؤدی در اجراي مقررات مالیاتي از طریق مسیرهاي ارتباطي تعیین شده، با کمترین 	
هزینه

− بهبود مستمر کیفیت خدمات رسانی	

−اصل رازداري و حفظ حریم خصوصي4 رازداری در حفظ اسناد، مدارک و اطالعات مؤدی	

− محرمانه بودن اطالعات و عدم ارائه به دیگران جز به حکم قانون	

− محترم شمردن حریم خصوصي مؤدی در تمامي فرایندهاي مالیاتي	

حق اعتراض، شکایت و تجدیدنظرخواهی 5
مؤدی

− امکان درخواست مؤدی از رئیس اداره امور مالیاتي برای رسیدگي به حل اختالف مالیاتي	

− حق اعتراض و درخواست تجدیدنظر نسبت به مالیات مورد مطالبه و اقدامات انجام شده	

− امکان حضور نماینده صنف منتخب مؤدی در جلسه هیئت حل اختالف مالیاتي	

− حق حضور در جلسه هیئت حل اختالف مالیاتي و دفاع از خود	

− رعایت انصاف در رسیدگي مجدد پرونده مالیاتي مؤدی	

نتیجهسالمحقق
پنج دسته از عوامل جهت سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی دخیل می باشند که  شامل کارکنان، انتظارات، 1387مطلبی و همکاران

ارتباطات، قانون و فرهنگ هست.

اولویت بندی الزامات سازمان امور مالیاتی براساس مدل سروکوال شامل قابلیت اعتبار، پاسخ گویی، ملموس 1387نزاکتی علیزاده و گلزار ادبی
بودن، اطمینان خاطر و همدلی، براساس مدل کانو شامل الزامات اساسی، عملکردی، انگیزشی و بر اساس 

مدل یکپارچه قابلیت اعتبار، پاسخ گوئی، عوامل ملموس، اطمینان خاطر و همدلی است.

عوامل کارکنان، انتظارات، ارتباطات، قانون و فرهنگ در سنجش رضایت مؤدیان تائید شد.1388صدقی و همکاران
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مأخذ: یافته های پژوهش

بر اساس مبانی نظري، فرضیه  کلی پژوهش به این صورت بیان می شود که: تفاوت معناداری بین انتظارات و ادراك 
مؤدیان از میزان رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی وجود دارد. بر اساس سند منشور حقوق مؤدیان مالیاتي، فرضیه فوق 

در قالب 5 فرضیه قابل جمع  بندی است:
فرضیه 1( بین انتظارات مؤدیان و ادراك آنان از مؤلفه »حق برخورداري از رفتار عادالنه، منصفانه و قانونمند« 

تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه 2( بین انتظارات مؤدیان و ادراك آنان از مؤلفه »حق کسب اطالع و راهنمایي مؤدی« تفاوت معناداری 

وجود دارد.
فرضیه 3( بین انتظارات مؤدیان و ادراك آنان از مؤلفه »حق برخورداري مؤدی از خدمات مالیاتي مطلوب« تفاوت 

معناداری وجود دارد.
فرضیه 4( بین انتظارات مؤدیان و ادراك آنان از مؤلفه »اصل رازداري و حفظ حریم خصوصي« تفاوت معناداری 

وجود دارد.
فرضیه 5( بین انتظارات مؤدیان و ادراك آنان از مؤلفه »حق اعتراض، شکایت و تجدیدنظرخواهی مؤدی« تفاوت 

معناداری وجود دارد.
3- روش   پژوهش

3-1- روش  شناسی و شیوه اندازه گیری متغیرها
پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردي و ازنظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. براي جمع آوری ادبیات تحقیق از 

روش کتابخانه ای استفاده شده و ابزار جمع  آوري اطالعات مربوط به دیدگاه مؤدیان، پرسش نامه است.
در گام اول براي کمی  کردن متغیرهاي مربوط به رضایت مندی مؤدیان بزرگ مالیاتی، پرسش نامه ای بر اساس 
پایایي  و  گردید  طراحی  لیکرت  طیف  با   ،2 جدول  شرح  به  ایران  مالیاتي  مؤدیان  حقوق  منشور  پنج  گانه  اصول 
پرسش  نامه طراحی شده با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت )جدول 4(. در گام دوم برای 

نتیجهسالمحقق

با دستگاه های مالیاتی را در 1388رستمی آنان  رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی می تواند موجبات مشارکت و همکاری 
مراحل تشخیص و وصول مالیات فراهم کند و باعث بهبود و ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش بازدهی 

مالیاتی شود و از توسل دستگاه مالیاتی به اقتدارات و اختیارات بعضًا قهرآمیز خود بکاهد.

تأثیر متغیرهای عملکرد کارکنان، انتظارات مؤدیان مالیاتي، فرآیند انجام کار، قوانین و فرهنگ سازمانی 1392صمدی و نظریان
بر رضایت مؤدیان تائید نگردید.

سه عامل خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی اثر مثبت و 1393عزیزی روشن
معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.

مؤلفه های اجرای تراکنش و دسترس پذیری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر کیفیت محتوا و ارائه سرویس های 1396علی پور و حنفی زاده
بر رضایت و  ارائة سرویس  و  از کیفیت محتوا  ارزیابی مثبت کاربران  به عالوه،  الکترونیکی  می گذارند. 

ارزیابی مثبت آن ها از کیفیت کلی سرویس مؤثر است.

اگر دولت به مردم اطمینان دهد که منابع مالیاتی گردآوری شده در راستای خدمت رسانی بیشتر به آن ها 1397کرمشاهی و اعظمی
و سایر بخش های مولد اقتصاد پرداخت می شود، مؤدیان مالیاتی فرار از پرداخت مالیات را رفتاری به دور 

از ارزش های اخالقی خواهند دانست.

فرهنگ مالیاتي و رضایت مؤدیان تحت تأثیر مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تاریخي جغرافیایي، 1997اسپیتالر
روانشناسي و تفاوت های عمومي و متداول دیگري در هر جامعه ای قرار می گیرد.

مشکالت فرهنگي، مشکالت قوانین مالیاتي و مشکالت اجرایي، از نارسایی های نظام مالیاتی کشورها 2001راداو
است.
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مأخذ: یافته های پژوهش

از  نفر   16 اختیار  در  پرسشنامه  که  بدین صورت  شد.  استفاده  محتوا«  »اعتبار  شیوه  از  پرسشنامه  اعتبار  تعیین 
کارشناسان مالیاتی متشکل از 5 کارشناس ارشد، 6 رئیس گروه و 5 رئیس امور حسابرسی مالیاتی قرار داده شد و 
بر اساس نظریات حاصله، اعتبار پرسشنامه تائید گردید. در گام سوم پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه ها، نرمال 
بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی و از آزمون آماري t زوجی براي بررسی معناداری 
شکاف بین انتظارات و ادراك مؤدیان استفاده گردید. برای مقایسه میانگین ها در دو جامعه وابسته، ازآنجاکه در 
عمل همواره واریانس جامعه نامعلوم است، از آزمون آماري t زوجی استفاده می شود. در این حالت فرضیه های آماری 

عبارت است از:
 

با توجه به قاعده تصمیم گیری برای رد فرض Ho در سطح اطمینان 95 درصد، چنان چه میزان احتمال )p مقدار( 
مربوط به آماره آزمون بزرگ تر از 5 درصد باشد، ادعای محقق رد و در غیر این صورت، تائید می شود.

3-2- جامعه و نمونه  ی آماری
جامعه آماري پژوهش حاضر، مؤدیان بزرگ حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در سال 1396 بوده و 

با استفاده از معادله کوکران )رابطه 1(، حجم نمونه آماری انتخاب گردید.

رابطه )1(  

برای تعیین مؤدیان بزرگ حقوقی، 200 پرونده مهم حقوقی )ltu( مبنا قرار گرفت و با استفاده از معادله کوکران، 
حجم نمونه آماری در سطح خطای 5 درصد برابر 132 مورد تعیین گردید. جهت دست  یابی به حجم نمونه موردنظر، 

تعداد 150 پرسشنامه توزیع و از این تعداد، 122 پرسشنامه )معادل حجم نمونه در دسترس( جمع آوری شد.
4- یافته های پژوهش

پایایي پرسش  نامه طراحی شده با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب آلفاي کرونباخ 
پرسش نامه ها بین 0,76 تا 0,87 بوده که حاکی از پایایي پرسش نامه ها است )جدول 4(.

جدول )4(- ارزیابی پایایی با آلفای کرونباخ

اصول سند منشور حقوق 
مؤدیان مالیاتي  

 پرسشنامه ادراک ها  پرسشنامه انتظارها 

 آلفای کرونباخ  آلفای کرونباخ 

0.810.80 اصل یک 

0.780.80 اصل دو 

0.840.83 اصل سه 

0.870.84 اصل چهار 

0.790.76 اصل پنج 
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آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 5 ارائه شده است:

جدول )5(- آمار توصیفی متغیرها

مأخذ: یافته های پژوهش

جدول )6(- آزمون فرضیه های آماری

بدون ورود به آزمون آماري t زوجی، نتایج زیر از جدول فوق قابل برداشت است:
میانگین انتظارات مؤدیان در بازه ای بین 4,73 تا 4,90 قرار دارد. با توجه به طیف لیکرت که در بازه ای   .1
بین 1 تا 5 تعریف شده است، این موضوع نشان می دهد که انتظارات مؤدیان از خدمات سازمان امور مالیاتی در سطح 

باال و نزدیک به حداکثر قرار دارد.
میانگین ادراك مؤدیان در بازه ای بین 3,33 تا 4,18 قرار دارد. این موضوع نشان می دهد که ادراك مؤدیان   .2
از خدمات سازمان امور مالیاتی باالتر از سطح متوسط است و می توان به کیفیت سطح خدمات و رعایت شدن حقوق 

مؤدیان مالیاتی تا حدودی )اما نه در حد انتظارات( امیدوار بود.
همچنین مقایسه زوجی اصول سند منشور حقوق مؤدیان مالیاتی نشان می دهد که انتظارها در سطحی   .3
باالتر از ادراك ها قرار داشته اما موضوع رضایت یا عدم رضایت مؤدیان بستگی به سطح معناداری این اختالف دارد 

که نتایج مربوطه در جدول 6 آمده است.

اصول سند منشور حقوق 
ادراک مؤدیانانتظار مؤدیانمؤدیان

انحراف میانگین
انحراف میانگینحداکثرحداقلمعیار

حداکثرحداقلمعیار

4.730.244.405.003.350.602.404.40 اصل یک 

4.790.404.005.003.330.782.335.00 اصل دو 

4.780.204.505.003.550.622.504.50 اصل سه 

4.790.254.335.004.540.434.005.00 اصل چهار 

4.900.214.405.004.180.493.405.00 اصل پنج 

---3.79---4.80 میانگین

ادراک مؤدیانانتظار مؤدیاناصول سند منشور حقوق مؤدیان

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلانحراف معیارمیانگین

4.730.244.405.003.350.602.404.40 اصل یک 

4.790.404.005.003.330.782.335.00 اصل دو 

4.780.204.505.003.550.622.504.50 اصل سه 

4.790.254.335.004.540.434.005.00 اصل چهار 

4.900.214.405.004.180.493.405.00 اصل پنج 

---3.79---4.80 میانگین
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نمودار )1(- مقایسه تفاوت سطح انتظار و ادراك مؤدیان

مأخذ: یافته های پژوهش

بر اساس داده های جدول 6، نتایج آزمون فرضیه های آماری به شرح زیر می باشد:
فرضیه 1- میزان احتمال مربوط به آماره آزمون کمتر از 5 درصد بوده بنابراین فرضیه یک در سطح اطمینان 95 
درصد تائید می شود که نشان می دهد در خصوص اصل »حق برخورداري مؤدی از رفتار عادالنه، منصفانه و قانونمند«، 

میزان انتظار مؤدیان بیشتر از سطح خدمات موجود است.
فرضیه 2- میزان احتمال مربوط به آماره آزمون کمتر از 5 درصد بوده بنابراین فرضیه دو در سطح اطمینان 95 
درصد تائید می شود که نشان می دهد در خصوص اصل »حق کسب اطالع و راهنمایي مؤدی«، میزان انتظار مؤدیان 

بیشتر از سطح خدمات موجود است.
فرضیه 3- میزان احتمال مربوط به آماره آزمون کمتر از 5 درصد بوده بنابراین فرضیه سه نیز در سطح اطمینان 
95 درصد تائید می شود که نشان می دهد در خصوص اصل »حق برخورداري مؤدی از خدمات مالیاتي مطلوب«، 

میزان انتظار مؤدیان بیشتر از سطح خدمات موجود است.
فرضیه 4- میزان احتمال مربوط به آماره آزمون از 5 درصد بیشتر بوده بنابراین فرضیه چهار در سطح اطمینان 
95 درصد تائید نمی شود که نشان می دهد در خصوص اصل » رازداري و حفظ حریم خصوصي« بین میزان انتظار 
مؤدیان و ادراك ایشان تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر موضوع رازداري و حفظ حریم خصوصي مؤدیان، 

در سطحی نزدیک به انتظار مؤدیان برآورده شده است.
فرضیه 5- میزان احتمال مربوط به آماره آزمون کمتر از 5 درصد بوده بنابراین فرضیه پنج در سطح اطمینان 95 
درصد تائید می شود که نشان می دهد در خصوص اصل »حق اعتراض، شکایت و تجدیدنظرخواهی مؤدی«، میزان 

انتظار مؤدیان بیشتر از سطح خدمات موجود است.
نمودار 1 تفاوت سطح انتظار و ادراك مؤدیان را به وضوح نشان می دهد.

5- بحث و نتیجه  گیری
5-1- تحلیل نتایج

نارسایي  های موجود در نظام مالیاتي، موجب توجه ویژه محققان و متصدیان به موضوع مالیات و فرهنگ مالیاتي 
در دهه های اخیر شده است. در خصوص رضایت مندی مؤدیان مالیاتی دو نکته قابل تأمل است: اوالً برخالف مشتریان 
سازمان ها، مؤدیان مالیاتي در ازاي مالیاتی که می پردازند منافع مستقیمي را دریافت نمی کنند که این امر نمایان  گر 
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متمایز بودن مؤدیان مالیاتی است و موجب می شود نتایج حاصل از اجرای مدل های سنجش رضایت »مشتریان« 
قابل تعمیم به »مؤدیان مالیاتی« نباشد. ثانیاً وجود تفاوت در نظام های مالیاتی کشورهای مختلف، موجب می شود 
برخی نتایج حاصل از اجرای مدل های سنجش رضایت در یک کشور، قابل تعمیم به سایر کشورها نباشد. بر این اساس 
در این پژوهش سعی شد مسئله رضایت مندی مؤدیان بزرگ مالیاتی با استفاده از شاخص های بومی موردبررسی قرار 

گیرد و برای تحقق چنین هدفی از »سند منشور حقوق مؤدیان مالیاتي« استفاده شد.
نتایج پژوهش به طور خالصه نشان داد که:

انتظارات مؤدیان از خدمات سازمان امور مالیاتی در سطح باال و نزدیک به حداکثر قرار دارد.  .1
ادراك مؤدیان از خدمات سازمان امور مالیاتی باالتر از سطح متوسط است. بنابراین به کیفیت سطح خدمات   .2

موجود و میزان رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی تا حدودی )اما نه در حد انتظارات( می توان امیدوار بود.
همچنین مقایسه زوجی اصول سند منشور حقوق مؤدیان مالیاتی نشان می دهد که انتظارها در سطحی   .3
باالتر از ادراك ها قرار دارد. این شکاف در مورد اصول 1، 2، 3 و 5 شامل حق برخورداري مؤدی از رفتار عادالنه، 
منصفانه و قانونمند، حق کسب اطالع و راهنمایي، حق برخورداري از خدمات مالیاتي مطلوب و حق اعتراض، شکایت 
و تجدیدنظرخواهی معنادار بوده و نشان می دهد که ازنظر مؤدیان، حقوق ایشان در چهار اصل مذکور رعایت نشده 
و این موضوع را می توان به عنوان نارضایتی آنان تفسیر نمود. اما در مورد اصل 4 یعنی اصل رازداري و حفظ حریم 
خصوصي این تفاوت معنادار نبوده و به این معنی است که سطح خدمات موجود، تا حدودی انتظارات مؤدیان را تأمین 

کرده است.
در مورد اصل 4 یعنی اصل رازداري و حفظ حریم خصوصي، به رغم این که انتظارات مؤدیان در سطحی   .4
باالتر از ادراك ها قرار دارد اما این تفاوت معنادار نبوده و به این معنی است که سطح خدمات موجود، تا حدودی 

انتظارات مؤدیان را تأمین کرده است.
5-2- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

بر اساس نتایج پژوهش، به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد می شود که با توجه به اهمیت نقش مؤدیان در نظام 
مالیاتی کشور و این که بار اصلي سیستم مالیاتي برعهده مؤدیان می باشد، در برنامه ریزی ها و عملکرد خود، رعایت 
حقوق مؤدیان را به ویژه در موضوعات حق برخورداري مؤدی از رفتار عادالنه، منصفانه و قانونمند، حق کسب اطالع و 
راهنمایي، حق برخورداري از خدمات مالیاتي مطلوب و حق اعتراض، شکایت و تجدیدنظرخواهی، در مرکز توجهات 
خود قرار داده و جهت اجرایی شدن سند منشور حقوق مؤدیان مالیاتی، اهتمام ویژه ای مبذول دارند؛ چراکه برآورده 

ساختن این اصول تأثیر مستقیمي بر رضایت مؤدیان دارد.
5-3- پیشنهادها جهت پژوهش های  آتی

جامعه آماري پژوهش حاضر، مؤدیان بزرگ حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بوده است. پیشنهاد 
می گردد در پژوهش های آتی، این مطالعه در سطح سایر مؤدیان، مؤدیان حقیقی و در سایر استان ها نیز انجام شود.
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وضع مالیات بر سود سپرده هاي بانکي  
با تاکید بر کارایي تخصیصي   

فریده خدادادی1

چکیده
در این مقاله به منظور بررسي امکان برقراري مالیات بر سود سپرده در ایران و تحلیل هزینه فایده و منافع ناشي 
از این امر ابتدا زیان رفاهي بر اساس تابع عرضه سپرده و تقاضاي تسهیالت با استفاده از داده هاي ساالنه ایران برای 
دوره )1395-1355( برآورد شده است . نتایج حاصل از این برآورد نشان مي دهد که با فرض اعمال یک واحد مالیات 
بر نرخ سود سپرده در سال 1389 و در نتیجه، افزایش نرخ سود به میزان یک درصد، زیان رفاهي ناشي از اخذ مالیات 
برابر با 3137 میلیارد ریال و درآمد دولت به میزان 19076 میلیارد ریال می باشد. در حالي که بار مالیاتي سپرده 
گذار 0,97 و بار مالیاتي متقاضي تسهیالت تنها 0,03 از یک واحد مالیات بر سود سپرده خواهد بود . همچنین یافته 
هاي این تحقیق داللت بر آن دارد که بانک ها در هدایت سپرده ها به سمت سرمایه گذاري نقش مثبتي را ایفاء مي 
نمایند در حالیکه مخارج دولت )که بخشي از آن ناشي از درآمدهاي مالیاتي است ( تاثیر منفي بر سرمایه گذاري 
بخش خصوصي دارد . عالوه بر این دریافتیم که کارایي سرمایه گذاري بخش خصوصي در مقایسه با سرمایه گذاري 
دولتي در اثر گذاري بر تولید بیشتر است . این نتایج گویای این واقعیت هستند که مالیات بر سود سپرده، موجب 

انحراف در تخصیص منابع شده و زیان اجتماعي را در پي خواهد داشت.

تقاضای  تابع  تابع عرضه سپرده،  کارایي تخصیصي،  رفاهي،  زیان  بر سود سپرده،  مالیات   واژه هاي کلیدي: 
تسهیالت

           Email: fr.khodadadi@ gmail.com  1( دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه
گسترش پایه مالیاتي به همراه بهبود عملکرد نظام مالیاتي موجود از راهبردهاي اساسي به منظور اصالح ساختار 
نظام مالیاتي است. درکنار رویکرد گسترش پایه مالیاتي، دولتها در برخي مواقع با حذف مالیات ) و ارائه معافیت 
مالیاتي( سعي مي کنند زمینه هدایت منابع جامعه را به بخش هاي خاصي از اقتصاد فراهم نموده و موجب رشد و 
توسعه آن شوند. اما نکته حائز اهمیت در بحث معافیت مالیاتي و یا گسترش پایه هاي مالیاتي ، تشخیص و انتخاب 
صحیح موارد مشمول مالیات است. چرا که تشخیص نادرست در این زمینه، نه تنها ممکن است به زیان ناشي از 
کاهش درآمد مالیاتي دولت بیانجامد ، بلکه زمینه انحراف تخصیص و توزیع منابع را فراهم نماید که در مجموع موجب 
کاهش بیشتر رفاه جامعه مي گردد بر این اساس الزم است در انتخاب موارد معافیت مالیاتي، منافع و هزینه هاي 

حاصل از برقراري آن را مورد توجه قرار دهیم.
طي سال هاي گذشته در ایران معافیت و مشوق هاي مالیاتي به منظور نیل به اهداف مد نظر دولت به بخش 
هاي مختلف اقتصاد اعطا شده است. یکي از این موارد، معافیت سود سپرده هاي بانکي از پرداخت مالیات مي باشد. 
از اهداف اعطاي این معافیت مي توان به حمایت از صنعت بانکداري، جذب منابع مردمي و افزایش پس انداز ملي 
به منظور هدایت آنها در بخش هاي مولد جامعه اشاره نمود که تحقق این اهداف همراه با هزینه هایي از جمله زیان 
ناشي از کاهش درآمدهاي مالیاتي است. لذا به منظور بررسي امکان حذف معافیت مذکور الزم است منافع و هزینه 
هاي ناشي از آن مورد بررسي قرار گیرد و در این راستا به سواالتي از این قبیل که »وضع مالیات بر سود سپرده، حجم 
سپرده هاي بانکي را چه اندازه کاهش مي دهد؟ اثر کاهش تسهیالت بر سرمایه گذاري چیست ؟ هزینه هاي ناشي از 
معافیت، از جمله زیان ناشي از کاهش درآمد مالیاتي چه اندازه است؟ و با افزایش درآمد دولت ناشي از وضع مالیات 

، جامعه چه منافع و زیان هایي را کسب مي نماید؟« پاسخ داده شود. 
سازماندهی این مقاله به این صورت است که مطالعه حاضر در پنج بخش تدوین شده است. بخش نخست به بیان 
مقدمه تحقیق اختصاص یافته است. در بخش دوم مقاله ادبیات موضوع مورد بررسي قرار مي گیرد و براساس آن در 
بخش سوم ، چارچوب تحلیل هزینه و فایده اعمال مالیات بر سود سپرده معرفي مي شود. مطابق با چارچوب معرفي 
شده، در بخش چهارم زیان رفاهي ناشي از برقراري مالیات مذکور برآورد شده با و منافع حاصل از برقراري این نوع 

مالیات مقایسه مي گردد و در نهایت در بخش پنجم نتیجه گیري و پیشنهادات ارائه مي شود.

2.ادبیات موضوع
در ادبیات اقتصادي، برقراي مالیات دخالت در مکانیسم بازار بوده و داراي اثرات ناکارایي تخصیصي و زیان رفاهي 
است که در این بررسي، امکان برقراري مالیات به عنوان هزینه برقراري مالیات محسوب مي شود. درکنار زیان رفاهي، 
موضوع درآمد ناشي از مالیات قرار دارد که می تواند در امور مورد نیاز جامعه صرف شده و اثرات رفاهي مثبتي را 
بوجود آورد . البته درآمد مالیاتي دولت با کاهش دسترسی فروشنده به درآمد و افزایش هزینه مصرف کننده خنثی 
می شود، اما دولت هاي کارا مي توانند با تخصیص صحیح منابع ناشي از مالیات، رفاه جامعه را بیش از هزینه مصرف 

کننده و فروشنده افزایش دهند و به این ترتیب زیان رفاهي ناشي از تخصیص ناکاراي منابع را جبران نمایند. 
همچنین عالوه بر اهمیت کارایي دولت، مسئله مهمي که در خصوص مالیات بر سود سپرده هاي بانکي مستلزم 
بررسي است کارایي بانک ها در هدایت سپرده ها به امر تولید و سرمایه گذاري است. در این خصوص نیز اگر بپذیریم 
که بانک ها در تخصیص منابع سپرده، بهتر از مردم عمل مي نمایند در آن صورت کاهش سپرده ناشي از برقراري 
مالیات به ناکارایي در تخصیص منابع منجر شده و زیان رفاهي فوق الذکر را مورد تائید قرار مي دهد. اما اگر بانک 
ها نتوانند در هدایت سپرده ها به سمت تولید ، رفتار بهتري در مقایسه با مردم داشته باشند در آن صورت برقراري 

مالیات منجر به تخصیص بهتر منابع شده و منافع اجتماعي به همراه خواهد داشت.
در واقع دولت با اخذ مالیات از سود سپرده، علیرغم اینکه منابع درآمدی خود را افزایش داده و مي تواند به تهیه 
زیرساخت هاي الزم براي جامعه بپردازد که با فرض کارایي دولت، موجب افزایش سرمایه گذاري بخش خصوصي مي 
گردد اما از طرفي با اعمال مالیات بر سود سپرده، حجم سپرده ها کم شده و قدرت تسهیالت دهي بانکها ) عرضه 
پول(کاهش مي یابد که خود موجب کاهش سرمایه گذاري و تولید مي گردد. در واقع با برقراري مالیات بر سود سپرده 
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، خانوارها سعي مي کنند با تغییر در ترکیب محتواي دارایي از کاهش عایدي حاصل از دارایي هاي خود 
جلوگیري نمایند که حاصل آن کاهش میزان سپرده گذاري در سبد دارایي خانوار است. با کاهش حجم سپرده، 
هزینه تسهیالت افزایش و حجم آن کاهش مي یابد که با فرض کارایي بانک ها در هدایت سپرده ها، موجب کاهش 

سرمایه گذاري مي گردد و از این طریق بر رشد اقتصادي تاثیر منفي خواهد داشت.
با عنایت به مراتب فوق، بررسي امکان برقراري مالیات بر سود سپرده عالوه بر تحلیل اثرات کارایي و محاسبه زیان 
رفاهي ناشي از اعمال مالیات، مستلزم بررسي اثرات نهایي برقراري مالیات بر سرمایه گذاري و تولید نیز مي باشد. در 
ادبیات نظري آثار تخصیصي مالیات بر سود سپرده در دو حوزه مورد بررسي قرار مي گیرد. نخست اثر مالیات مذکور 
بر میزان پس انداز که در قالب مباحث تصمیم گیري مصرف بین دورهاي مطرح مي شود و دیگري تاثیر مالیات بر 
ترکیب سبد دارایي هاست که در ارتباط با تاثیر مالیات بر ارزش هاي مورد انتظار از بازده و ریسک دارایي ها مي 

باشد .
در گروه نخست افراد جامعه یا قرض گیرنده )متقاضي تسهیالت ( و یا قرض دهند )سپرده گذار ( هستند. به 
افرادي که مقداري از درآمد خود را در دوره جاري براي مصرف و در دوره آتي پس انداز مي کنند، بهره پرداخت مي 
شود. تغییرات این نرخ بهره که مي تواند ناشي از برقراري مالیات بر بهره سپرده ها باشد موجب تغییر در ترکیب 
مصرف دوره جاري و آتي )پس انداز( مي گردد . اثرات جانشیني و درآمدي ناشي از تغییرات نرخ بهره براي قرض 
گیرنده در یک جهت بوده و افزایش نرخ بهره موجب کاهش در قرض ) پس انداز منفی ( وي مي گردد ، اما با عنایت 
به اینکه اثرات درآمدي و جانشیني فرد قرض دهنده در جهت مخالف هم مي باشند ، اثر نهایي تغییرات نرخ بهره بر 

پس اندار وي نامشخص است.
سندمو ) 1985(  با درونزا نمودن عرضه نیروي کار در الگوي مصرف دو دوره اي نشان مي دهد که افراد سپرده 
گذار با کاهش نرخ بهره به دلیل کاهش اثر درآمدي، اقدام به عرضه نیروي کار بیشتر نموده و این امکان وجود دارد 
که پس انداز خود را افزایش دهند . همچنین وي در ادامه به ناقص بودن بازارها و عدم تقارن اطالعات در دنیاي واقعي 
اشاره نموده و نشان مي دهد که محدودیت و جیره بندي اعتبارات ، سبب کاهش اثر جانشیني براي قرض گیرنده 
مي شود لذا متقاضیان تسهیالت در شرایط محدود بودن اعتبارات، داراي حساسیت کمتري نسبت به نرخ بهره یا ) 

مالیات بر بهره( هستند.
بار  یابد  مي  کاهش  نیز  گذاري  سرمایه  میزان  انداز،  پس  کاهش  با  بسته  تعادلي  سیستم  یک  در  که  آنجا  از 
مالیاتي ناشي از مالیات بر بهره پس انداز، متناسب با کشش هاي توابع پس انداز و سرمایه گذاري بین دو گروه پس 
اندازکنندگان و سرمایه گذاران تقسیم مي شود در صورتي که قرض دهندگان نسبت به تغییرات بهره از حساسیت 
باالیي برخوردار باشند با برقراري مالیات بر بهره، حجم سپرده ها به شدت کاهش یافته و منابع الزم بر سرمایه گذاري 
تنزل مي یابد و به این ترتیب سرمایه گذاران بدلیل پرداخت هزینه باال و قبول بار مالیاتي بیشتر، سرمایه گذاري 
کمتري انجام خواهند داد . اما وقتي پس اندازکنندگان نسبت به نرخ بهره بي کشش باشند، بار مالیاتي توسط پس 

انداز کنندگان پرداخت خواهد شد.
در خصوص حوزه دیگر ادبیات نظري مربوط به تاثیر مالیات سود سپرده بر ترکیب سبد دارایي ها، مي توان 
به مطالعاتي اشاره نمود که تاثیر مالیات سود سپرده بر ترکیب سبد دارایي ها را مورد توجه قرار مي دهند. در این 
خصوص سندمو )1985( بیان مي کند از آنجا که مالیات بر عایدي دارایي، ارزش هاي انتظاري آتي حاصل از دارایي 
ها و ریسک آنها را تغییر مي دهد با وضع مالیات بر عایدي برخي از دارایي ها، خانوارها به منظور کاهش ریسک کل 

و حفظ ارزش هاي آتي ترکیب سبد دارایي خود را تغییر مي دهند.
مسن )1968( و استیگلیتز )1969( در چارچوب مطلوبیت انتظاري و با یک مدل ساده که در آن یک دارایي بدون 
ریسک و بازده )پول( و یک دارایي با ریسک و بازده وجود دارد و درآمدهاي دارایي ریسکي داراي توزیع پیوسته در 
دامنه )∞-, 1( مي باشد، نشان مي دهند که با برقراري مالیات بر عایدي دارایي ریسکي، سرمایه گذاران سهم دارایي 
ریسکي را در سبد دارایي افزایش مي دهند که در نگاه اول به نظر مي رسد این ناشي از اثر درآمدي مالیات باشد. اما 
آنها در توجیه این مسئله بیان مي کنند در شرایط بدون ریسک، مالیات بر عایدي داراي اثر جانشین منفي بر پس 
انداز است اما در شرایط ریسکي، درآمدهاي آتي حاصل از دارایي با ریسک همراه بوده و برقراري مالیات بر عایدي 
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دارایي نه تنها ارزش هاي انتظاري بلکه واریانس و گشتاورهاي باالي تابع توزیع احتمال درآمد آتي را تحت 
تاثیر قرار مي دهد. لذا سرمایه گذاران به منظور حفظ ارزش انتظاري و گشتاورهاي تابع توزیع احتمال درآمدهاي 

آتي، اقدام به افزایش سهم دارایي ریسکي در سبد دارایي ها مي نمایند.
براساس مطالعات فوق با عنایت به اینکه ساختار بازار مالي در ایران بر پایه بانک مي باشد ، الزم است براي بررسي 
اثرات مالیات بر سود سپرده، ساختار نظام بانکي در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد. در این خصوص کمینال ) 
2002 ( با مطالعه اثر انواع مالیات در سیستم بانکي نشان مي دهد در صورتي که بانک ها از قدرت بازاري برخوردار 
باشند مالیات بر سود سپرده با کاهش سود سپرده گذاران و سرمایه گذاران )دریافت کنندگان تسهیالت( منجر به 
کاهش پس انداز و سرمایه گذاري مي گردد، چرا که در این حالت بار مالیاتي توسط سپرده گذاران و سرمایه گذاران 

پرداخت مي شود نه بانک ها.
از مهمترین بررسي هاي صورت گرفته در زمینه ساختار بازار در سیستم بانکي ایران میتوان به مطالعه انجام شده 
توسط پژویان و شفیعي )1387(، خدادادکاشي و همکاران)1391(، نظریان، فرهادي و پور فرجي ) 1392( و طرح 
مطالعاتي که توسط حسیني و همکارانش )1387( صورت گرفته اشاره نمود. پژویان و شفیعي با بررسي درجه انحصار 
سیستم بانکي بیان مي کنند که علیرغم گسترش بانک خصوصي در ایران هنوز صنعت بانکداري با بازار رقابتي فاصله 
دارد . این در حالي است که نظریان و همکارانش با برآورد قدرت بازاري بانک ها در ایران بر اساس روش پانزار و راس 
نشان مي دهند که با افزایش درجه رقابت بین بانک ها، اثر بخشي ابزار سیاست پولي )نرخ سپرده قانوني( از طریق 
کانال وام دهي بیشتر مي شود . آنها تابع تقاضاي تسهیالت بانکي را تابعي از شاخص سیاست پولی )نرخ سپرده 
قانونی(، نرخ رشد تولید، درجه رقابت بانک ها، نقدینگي و سرمایه بانک در نظر مي گیرند. در این خصوص حسیني 
و همکاران با برآورد تابع عرضه سپرده و تقاضاي تسهیالت نشان مي دهند نرخ سود، تعداد شعب و میزان اشتغال بر 
عرضه سپرده تاثیر معني داري دارد. همچنین ارزش افزوده، تعداد شعب و نرخ سود تسهیالت بر تقاضاي تسهیالت 
موثر هستند . تقوي و لطفي )1390) عرضه سپرده و تقاضاي تسهیالت را به صورت تابعي از تولید ناخالص داخلي، 
نرخ تورم، شاخص سیاست پولي ) نرخ سپرده قانوني(، تعداد شعب و ویژگي بانک ها ) اندازه بانک و...( مورد بررسي 
قرار دادند. با عنایت به مراتب فوق به منظور بررسي امکان برقراري مالیات و تحلیل هزینه و فایده ناشي از، آن عالوه 
بر محاسبه هزینه رفاهي و منافع ناشي از تخصیص درآمد مالیاتي توسط دولت ) اثر بخشي دولت(، با عنایت به نقش 
واسطه گري بانک ها بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیالت، الزم است اثر بخشي بانک ها در هدایت سپرده ها به 
سمت بخش مولد مد نظر قرار گیرد و به این ترتیب اثر نهایي برقراري مالیات سود سپرده بر سرمایه گذاري و تولید 

مورد توجه قرار گیرد.

3. معرفي چارچوب محاسبه هزینه و منافع ناشي از برقراري مالیات بر سود سپرده
با توجه به ادبیات بررسي شده در بخش قبلي و به منظور برآورد هزینه و منافع ناشي از برقراري مالیات بر سود 
سپرده ، الزم است ابتدا هزینه رفاهي ناشي از اعمال مالیات مذکور مدنظر قرار گیرد . براي انجام این امر، تابع عرضه 

سپرده و تسهیالت به صورت روبه رو معرفي مي گردد.
                                                                                               de = f ( rd , inf , y , x)                                                                                           (1)
                                                                                                 cr= f ( rL , liq , y , x )                                                                                           (2)
که در آنها de و cr به ترتیب عرضه سپرده و تقاضاي تسهیالت مي باشد. همچنین rd و rL به ترتیب نرخ موزون 
سود سپرده و نرخ موزون سود مورد انتظار تسهیالت مي باشد. البته با توجه به اینکه نرخ های سپرده و تسهیالت 
مذکور داراي همبستگي باالي ) 95 درصد( مي باشند، مي توان تقاضاي تسهیالت را نیز تابعي از نرخ موزون سود 

سپرده ها )به عنوان متغیر ابزاري( در نظر گرفت.
این موضوع با توجه به اینکه هدف این مطالعه امکان برقراري مالیات بر سود سپرده مي باشد، ضروري است. نماد  
y, inf,liq, x به ترتیب به تولید ناخالص داخلي، نرخ تورم، نقدینگي و متغیرهاي کنترلي اشاره دارند با توجه به 
رویکرد هاربرگر، زیان رفاهي ناشي از وضع مالیات برابر با مثلث  )D+B( در نمودار )1( است. با تخمین توابع عرضه 

سپرده و تقاضاي وام مي توان این زیان رفاهی را محاسبه نمود. 
                                                                                             DWL=1/2* dT*dQ                                                                                               (3)
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 اما در بحث امکان سنجي عالوه بر زیان اجتماعي، باید به منافع حاصل از وضع مالیات نیز توجه شود. همانطور که 
در قسمت ادبیات موضوع بیان شد مالیات بر نرخ سود سپرده هاي بانکي از دو طریق بر سرمایه گذاري بخش خصوصي 
تاثیر گذار است ؛ اوال با وضع این مالیات، سپرده هاي بانکي و لذا تسهیالت پرداختي بانک ها به بخش خصوصي 
کاهش مي یابد، ثانیا با اخذ مالیات بر سود سپرده، درآمد دولت افزایش یافته و لذا دولت این توانایي را خواهد داشت 
که با ایجاد زیرساخت هاي الزم، بخش خصوصي را به سرمایه گذاري تشویق نماید. به این ترتیب پاسخ به این سوال 
به منظور امکان سنجي وضع مالیات، حائز اهمیت خواهد بود که آیا وضع مالیات بر نرخ سود سپرده، موجب انحراف 
منابع از سرمایه گذاري شده و سرمایه گذاري را کاهش مي دهد یا خیر؟ برا ي بررسي این موضوع الزم است اثر 

گذاري مخارج دولت و تسهیالت بانکي بر سرمایه گذاري بخش خصوصي را مورد ارزیابي و مقایسه قرار دهیم .
مطالعات زیادي در خصوص تاثیر مخارج دولت )به تفکیک مخارج سرمایه اي و مصرفی( و همچنین اثر تسهیالت 
بانکي بر سرمایه گذا یر بخش خصوصي صورت گرفته است که در اینجا با توجه به مطالعه صورت گرفته توسط مهرگان 

و سپهبان )1392( تابع سرمایه گذاري به صورت ذیل در نظر گرفته می شود. 
                                                                                         I =f (y,Gc,Gi,cr,inf,x)                                                                                           (4)
 cr ،به ترتیب مخارج مصرفي و مخارج سرمایه گذاری دولت Gi,Gc سرمایه گذاري بخش خصوصي I که در آن
حجم تسهیالت، inf نرخ تورم و x مجموعه از متغیرهای کنترلی می باشند و در نهایت به منظور بررسي مقایسه 
براساس  و  رشد  هاي  مدل  رویکرد  براساس  توان  مي  تولید  بر  تسهیالت   ) و  مالي  )سیاست  دولتي  مخارج  کارایي 

مطالعات انجام شده از جمله مطالعه طیب نیا )1387( معادله ذیل را مورد استفاده قرار داد.
                                                                                             Y =f (I,Gi,L,oil,X)                                                                                                (5)
 L ،مخارج سرمایه گذار ي دولت Gi  ، سرمایه گذار ي بخش خصوصي I ،تولید ناخالص داخلي y که در آن

نیروی کار )اشتغال(،  oil درآمد نفتي و x متغیرهای کنترلی می باشد
با برآورد توابع فوق نقش مالیات بر سود سپرده در انحراف از تخصیص بهینه منابع و همچنین اثرگذاري دولت در 

تخصیص مجدد منابع حاصل از مالیات بر سود سپرده مورد بررسي قرار می گیرد.
 

تخمین و تحلیل مدل
بر اساس توضیحات بخش قبلي ابتدا زیان رفاهي ناشي از برقراری مالیات بر سود سپرده برآورد مي گردد. براي 
این منظور الزم است تابع عرضه سپرده و تقاضاي تسهیالت مطابق با الگوهاي معرفی شده در بخش قبلي یعني معادله 
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)4 و 5( برآورد گردد نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از داده هاي ساالنه دوره )1395-1355( عبارتند از :
)6( تابع عرضه سپرده

De = 17717 + 5664 r + 0.62 Liq - 2255(Y/N) – 179 t –512831 D8283
(-9)          (-7)              (-5)            (91)          (3)         (1.3)           

)7( تابع تقاضاي تسهیالت 
CR = -795244 – 224225 r -11784 inf +1.57 y(-1) + 62784 t -622831 D8283

(-3.4)        (4.11)           (8.5)        (1.66)         (-4.15)       (-3)              
R2= 0.93 , DW=1/27

همانطور که از نتایج برآوردها پیداست الگوها به لحاظ آماري معني دار بوده و ضرایب متغیرها با مباني نظري 
سازگار مي باشد. نرخ سود بر حجم سپرده تاثیر مثبت و بر تقاضاي تسهیالت تاثیر منفي دارد براساس نتایج بدست 
آمده با افزایش نقدینگي، حجم سپرده ها افزایش مي یابد اما با افزایش رشد اقتصادي میزان عرضه سپرده کاهش 
مي یابد این امر موید این موضوع است که با بهبود وضعیت اقتصادي کشور و پیدا شدن فرصت هاي سرمایه گذاري 
سودآور، مردم ترجیح مي دهند به جاي سپرده گذاري )در سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت و بلندمدت( و 
کسب سود از این طریق در، فعالیت هاي دیگر مانند بورس اوراق بهادار سرمایه گذاري کنند. این نتیجه گیري با 
عنایت به ویژگي اقتصاد ایران که نرخ سود بانک ها در آن نسبت به شرایط رونق و رکود اقتصادي از ثبات نسبي 

برخوردار است، سازگار است.
با توجه به روابط 7 و 6 در صورتی که نرخ سود بر روي محور عمودي نشان داده شود، شیب منحني عرضه سپرده 
نسبت به تقاضاي تسهیالت زیاد می باشد و این امر نشان دهنده کشش باالي تقاضاي تسهیالت در مقایسه با عرضه 
سپرده نسبت به نرخ سود مي باشد براساس معادالت فوق، براي سال 1389 در نقطه تعادل نرخ سود 15,4درصد و 
میزان سپرده و تسهیالت 1913898 میلیارد ریال محاسبه می شود . با فرض یک واحد مالیات بر نرخ سود سپرده 
ها نقطه تعادل با 6274 میلیارد ریال کاهش به رقم 1907623 میلیارد ریال می رسد و نرخ سود سپرده برا ي 
سپرده گذار بعد از کسر مالیات به 14,44و برا ي متقاضي تسهیالت به 15,44 درصد بالغ مي گردد. بر این اساس 
بار مالیاتي سپرده گذار 97 درصد و متقاضي تسهیالت تنها 3 درصد از یک واحد مالیات بر سود سپرده خواهد بود 
و با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش قبلی بر اساس رویکرد هاربرگر، زیان رفاهي ناشی از اخذ مالیات برابر با 
3137 میلیارد ریال برآورد می شود. (DW=1/2*dt*dq) همچنین درآمد دولت از اعمال یک واحد مالیات بر 

سود سپرده 19076 میلیارد ریال می باشد .
در ادامه به منظور بررسي کارا یي بانک ها در هدایت سپرده ها به سمت سرمایه گذار ي و همچنین تاثیر مخارج 

دولت بر سرمایه گذار ي به برآورد معادله )4( می پردازیم.

 )8(
 Log (I) = -2 + 0.79 Log(y) - 0.54 Log(GC)- 0.32 Log(GI) + 0.15 Log(CR) -

0.15Log(inf) + 0.04dw
              (-2)                 (1.7)                    (-2.4)               (1.3)                (3.7)        (-1)               

(4.)
R2= 0.87 , DW=1/8

همانطورکه مالحظه مي شود نتایج برآورد مدل به لحاظ آماري معني دار بوده و ضرایب آن با تئوري سازگار می 
باشد. رابطه مستقیم رشد اقتصاد ي با سرمایه گذاری موید نظریه شتاب و رابطه مثبت میان سرمایه گذاری بخش 
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خصوصی با ناخالص داخلي است. در واقع با بهبود شرایط اقتصادي کشور، سرمایه گذاران بخش خصوص براي منتفع 
شدن از وضعیت بازار، اقدام به سرمایه گذاري نموده و بدین ترتیب سرمایه گذاري بخش خصوصي افزایش می یابد. 
همچنین افزایش سپرده و به تبع آن اعطاي اعتبارات و تسهیالت توسط شبکه بانکی به بخش خصوصي منجر به 
افزایش سرمایه گذاري بخش خصوصی میگردد که نشان مي دهد بازار پول یکي از ارکان مهم بازار مالی درکشور مي 
باشد و شبکه بانکی مي تواند با وام دهی، سرمایه گذاری  مولد بخش خصوصی را تقویت کند. لذا اخذ مالیات بر سود 
سپرده با کاهش حجم سپرده و در نتیجه انحراف منابع از سرمایه گذاري، منجر به تخصیص ناکارا در منابع شده و 
زیان رفاهي ) مثلث زیان اجتماعي نمودار 1 ( را به همراه خواهد داشت . این در حالي است که بر اساس نتایج حاصل 
از رابطه )8( افزا ش هزینه های مصرفي دولت رابطه معني داری با سرمایه گذاري بخش خصوصي ندارد و سرمایه 
گذاري دولتي نیز بر سرمایه گذار ي بخش خصوصی تاثیر منفي دارد. لذا بر اساس کارایي مخارج دولت در اثرگذاري 
بر سرمایه گذاري مطابق با رابطه )8( مي توان گفت دولت با اخذ مالیات و هزینه نمودن منابع حاصل از آن نمي تواند 

کاهش سرمایه گذاري ناشي از وضع مالیات را جبران نماید.
 از دالیل منفي بودن رابطه یبن سرمایه گذاري دولتي و سرمایه گذاري خصوصی مي توان به دولتي بودن سیستم 
بانکي کشور، کنترل نرخ بهره از طرف بانک مرکزی، عدم استقالل بانک مرکزی و افزایش هزینه هاي عمراني دولت 
براي بخش  اعتباری  ایجاد محدودیت هاي  به عالوه سبب  و  تورم  و  نقدینگی  افزایش  نمود که خود موجب  اشاره 
خصوصی به دلیل تخصیص منابع بانکی به بخش دولتي می گردد . این موضوع داللت برآن دارد که با اخذ مالیات بر 
سود سپرده و افزایش مخارج دولت از این طریق، در واقع دولت جایگزین بخش خصوصي مي گردد. همچنین نتا یج 
برآوردها حاکي از تاثیر منفي افزا ش تورم و رشد نسبی قیمت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصي است که مطابق 

با نتایج مطالعات قبلي است .
در نهایت به منظور ارزیابي تاثیر مخارج دولتي و سرمایه گذاري بخش خصوصي بر تولید با استفاده از رویکرد 
تابع تولید به برآورد معادله )5( پرداخته مي شود. در این معادله تولید تابعي از سرمایه گذاري بخش دولتي و بخش 

خصوصي، درآمد نفت و نیروي کار است.
 

  )9(
 Log (y)= 2.65+ 0.27 Log(y(-1)) + 0.22 Log(I)+ 0.17 Log(GI) + 0.16 Log(oil) +

(0.17 Log(L
 (2.9)               (5)                 (2.3)               (4. 3)             (2.7)         (3.8)                 

R2= 0.95 , DW=1/6

است.  تئوري سازگار  با  آمده  بدست  و ضرایب  بوده  دار  آماري معني  لحاظ  به  الگو  چنانچه مالحظه مي شود 
همچنین کشش تولید نسبت به سرمایه گذاري خصوصي بیش از کشش تولید نسبت به سرمایه گذاري دولتي است 
که داللت برکارایي باالتر سرمایه گذار ي بخش خصوصي دارد. با عنایت به نتایج فوق مي توان گفت اخذ مالیات بر 
سود سپرده عالوه بر اینکه موجب انحراف منابع از سرمایه گذاري شده و زیان اجتماعي را به همراه دارد، بلکه درآمد 
حاصل از این مالیات نیز که توسط دولت سرمایه گذاري مي شود به اندازه سرمایه گذاري بخش خصوصي کارایي 

نداشته و از این بابت نیز زیان اجتماعي مضاعفي به جامعه تحمیل مي شود.

خالصه و نتیجه گیری  
در این مطالعه امکان اخذ مالیات از سود سپرده هاي بانکي در ایران مورد بررسي قرار گرفت. به همین منظور در 
قسمت ادبیات موضوع ضمن تحلیل مباني و رویکرد هزینه و فایده در خصوص برقراري مالیات بر سود سپرده، نقش 

کارایي دولت و بانک مورد تحلیل قرار گرفت.
با توجه به مراتب فوق و به منظور بررسي امکان برقراری مالیات بر سود سپرده و تحلیل هزینه و منافع ناشي از 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1444  

این امر، ابتدا زیان رفاهي بر اساس تابع عرضه سپرده و تقاضاي تسهیالت و با استفاده از داده هاي ساالنه براي دوره 
)1395-1355( برآورد گردید . نتایج حاصل از این برآورد نشان مي داد که تقاضاي تسهیالت نسبت به نرخ سود 
داراي کشش بیشتري در مقایسه با عرضه سپرده نسبت به نرخ سود مي باشد . همچنین با فرض یک واحد مالیات بر 
نرخ سود سپرده ها ) افزایش یک درصدي نرخ سود سپرده براي سال 1389 ، زیان رفاهي ناشي از اخذ مالیات برابر با 
3137 میلیارد ریال و درآمد دولت به میزان 19076 میلیارد ریال برآورد گردید در حالي که بار مالیاتي سپرده گذار 

0,97 و بار مالیاتي متقاضي تسهیالت تنها 0,03 از یک واحد مالیات بر سود سپرده خواهد بود .
در ادامه با بررسي کارایي بانک ها در هدایت سپرده ها به سمت سرمایه گذاري و همچنین تاثیر مخارج دولت بر 
سرمایه گذاري بخش خصوصي این نتیجه حاصل شد که سپرده و تسهیالت داراي تاثیر مثبت بر سرمایه گذاري بوده 
و بانک ها در هدایت سپرده ها به سرمایه گذاري نقش مثبتي را ایفاء مي نمایند. اما سرمایه گذاري دولتي تاثیر منفي 
بر سرمایه گذاري بخش خصوصي دارد که نشان مي دهد دولت با اخذ مالیات بر سود سپرده ) که موجب محدودیت 
اعتبارات براي بخش خصوصي مي گردد( و افزایش مخارج دولت از این طریق، جایگزین بخش خصوصي مي گردد.

همچنین بررسي تاثیر سرمایه گذاري دولتي و خصوصي بر تولید نیز حاکي از کارایي بیشتر سرمایه گذاري بخش 
خصوصي در مقایسه با سرمایه گذار ي بخش دولتي است .

انحراف در تخصیص منابع شده و زیان  نتایج فوق مي توان گفت مالیات بر سود سپرده، موجب  به  با عنایت 
اجتماعي را در پي خواهد داشت چرا که با اخذ این نوع مالیات، اعطاي تسهیالت و سرمایه گذاري بخش خصوصي 
کاهش خواهد یافت و با عنایت به تاثیر منفي سرمایه گذاري دولتي بر بخش خصوصي، مي توان گفت با اعمال مالیات 
بر سود سپرده دولت جایگزین بخش خصوصي می گردد در حالي که کارایي دولت در تخصیص درآمد حاصل شده از 
اخذ مالیات در مقایسه با بخش خصوصي پایین مي باشد. لذا اخذ مالیات بر سود سپرده در شرایط فعلي براي اقتصاد 

ایران به صرفه نبوده و موجب کاهش رشد اقتصادي مي گردد.
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بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر مالیات 
فعالیت های اقتصادی در ایران و جهان

محمدرضا نوری1
علی صالحی2

محسن حمیدیان3
حمیدرضا صداقت جو4

چکیده
رشد و گسترش پیوسته تجارت الکترونیک در سال های اخیر تایید کننده این حقیقت است که اینترنت و فضای 
مجازی به جزء الینفک زندگی روزمره انسان تبدیل شده است، تا جایی که ارتباط سریع و راحتی برای کسب  و  کار به 
وجود آورده که تجارت الکترونیک را به موضوع جالب و پیچیده ای تبدیل کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر 
تجارت الکترنیک بر حسابداری تجارت الکترونیک و مالیات در عصر تراکنش های اینترنتی پیشرفته و پرسرعت است. 
شرایط کنونی دنیای امروز ضرورت چنین پژوهش هایی را تائید می کند، دنیایی که استفاده از شبکه های اجتماعی در 
آن روز به  روز افزایش می یابد و به میدانی برای ترویج و توسعه تجارت الکترونیک تبدیل شده است. با توجه به وسعت 
تجارت الکترونیک در داخل و خارج هر کشور  ضرورت تشکیل یک سیستم مالیاتی بین المللی درآمد/سود احساس  
می شود و چنین سیستمی در حال حاضر وجود ندارد)باالخص در کشور ایران(. بنابراین دو سناریوی تجارت در شرایط 
کسب  و کار سنتی و کسب  و  کار الکترونیک با تأکید بر فرصت های تجارت آنالین مطرح و برنامه ریزی  می شود. ضمن 

اینکه مشکل اصلی تعیین منبع و مسیرهای درآمدی تجارت الکترونیک نیز مشخص می شود.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک، جهانی سازی مالیات، وضع مالیات، حسابداری
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مقدمه
در سال های اخیر با افزایش بحران های اقتصادی توسعه بیشتر کسب  و کار آنالین اتفاق افتاده است. این حقیقت 
که  کسب  و  کار الکترونیک بازده و کارایی بیشتری از لحاظ کاهش هزینه ها و بازاریابی دارد و روابط میان مشتری-
مراجع کننده را بهبود می بخشد بر این پدیده تأکید می کند. تجارت الکترونیک عبارت است از فرایند خرید، فروش 
یا مبادله محصوالت، خدمات یا اطالعات از طریق شبکه های کامپیوتری. تجارت الکترونیک کاالها و خدمات شکل 
توسعه یافته تجارت سنتی محسوب می شود (Ferguson et al., 2010(. تجارت الکترونیک از طریق شکل های 
 Bruce et( به توسعه مستمر و پیوسته رسیده است )B2C( »و »تجاری-مصرف کننده ها )B2B( تجاری- تجاری
al., 2009(. سیستمی که شامل معامالتی است که هدفشان خرید و فروش کاال و خدمات است اما بر معامالتی تأکید 

دارند که مبنای درآمدزایی هستند)مانند ایجاد تقاضا برای کاالها و خدمات و تسهیل ارتباط بین شرکای تجاری(. 
توسعه و گسترش تجارت الکترونیک مشکالت متعددی را در رابطه با وضع مالیات و حسابداری این تجارت به 
وجود آورده است)Terzi, 2011(. حوزه های مشکل عبارت اند از: عدم امکان صورتحساب گردش مالی، مکان شرکت 
صاحب دارای تجارت الکترونیک، مکانی که کاالها واقعاً برای مصرف کننده ها فرستاده می شوند. با توجه به این مسائل 
عملیات  و  مالیات  تأثیر  بررسی  به  حاضر  تحقیق  مناسب،  مالیاتی  سیستم های  توسعه  و  توسعه حسابرسی  لزوم  و 

حسابداری تجارت الکترونیک در مسیرهای فروش این خدمات می پردازد. 

2-ادبیات تحقیق
خارجی:

برخی از مقاالت و مطالعات پژوهشی به بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر محیط اقتصادی و اجتماعی پرداخته اند، 
اما تعداد انگشت  شماری به مسائل حسابداری و مالی و تأثیر ریسک های معامالت بر اقتصاد کشورهای مختلف توجه 
کرده اند. Nejadirani و همکاران )2011( و مقاله تکمیل شده آن در سال )2017(، تأثیر تجارت الکترونیک بر 
بنگاه های کوچک و متوسط  در کشورهای درحال توسعه را بررسی کردند و بر اهمیت توسعه تجارت الکترونیک 
 Nejadirani(در بنگاه های کوچک و متوسط و عواملی تأکید داشتند که موفقیت این رویکرد را تضمین نمودند
et al 2011(. این پژوهش پویایی و پتانسیل  باالی توسعه تجارت الکترونیک در بیشتر کشورها را نشان می دهد. 
Sajjad و همکاران )2011( در تحقیق دیگری توسعه بالقوه تجارت الکترونیک را با بررسی تأثیر نوع محصول بر 
اساس تحقیقی که شرکت مگزین   بر   .)2011 ,.Sajjad et al) آنالیز کردند  را  اینترنتی  رفتار مشتری در خرید 
)IncMagazine,2010( و تحقیق تکمیل شده آن در سال )2017( انجام داد علیرغم آنکه ایاالت متحده آمریکا و 
کانادا رهبران تجارت دنیا محسوب می شوند کشورهای دیگری هم در این زمینه قدرت یافته اند بطوریکه انتظار می رود 
در سال )2014( درصد خرید از طریق تجارت الکترونیک تا 90 درصد افزایش یابد، پیش بینی می شود این درصد 
پیش بینی با توجه به شرایط کنونی کشورهای دنیا)البته کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا( در خرید و فروش تا سال 
2020 به بیش از 95% افزایش یابد)سخن مولف(. بخش مهمی از این درصد به توسعه آمریکای التین برمی گردد 
جایی که پیش بینی می شود این درصد دو برابر شود. بنابراین، خریدهای پیش بینی شده ساالنه برحسب میلیارد دالر 
برای سال )2014( به شرح زیر باشند: 202,8 دالر برای آمریکای شمالی، 166,5 دالر برای اروپای غربی، 93,2 دالر 
برای آسیا-اقیانوسیه، 27,1 دالر برای آمریکای التین، 27 دالر برای اروپای شرقی و روسیه، 4,9 دالر برای استرالیا، و 

3 دالر هم برای آفریقا و خاورمیانه که در سال )2018( شاهد رشد چشمگیر درصدهای فوق االشاره بوده ایم.
بر اساس پژوهش Paris  )2003(، تجارت الکترونیک فرضیه هایی را مطرح می کند که سیستم های مالیات کشور 
 ,Paris( فیزیکی مکان یابی شوند  به صورت  باید  معامالت  فرضیه که  این  از جمله  آن ها شکل می گیرند،  اساس  بر 
2003( و رشد مستمر آن نیاز به سیستم جهانی وضع مالیات است، چرا که دولت زمان زیادی برای مالیاتی قلمداد 

نمودن این معامالت اختصاص نمی دهد. 
داخلی:

محمود زاده و حسن زاده )1385( در پژوهشی به بررسی و تدوین قانون مالیات بر تجارت الکترونیکی در ایران 
پرداختند و  نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تجارت الکترونیکی تأثیر اندکی بر مالیات بر ثروت و بیشترین 
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تأثیر را بر مالیات بر فروش دارد. بنگاه ها و مصرف کنندگان می توانند از این طریق،کاالهای دیجیتالی را بدون ثبت 
مبادله کنند. تجارت الکترونیکی باوجود قوانین بین المللی مشخص، مالیات بر واردات را بهبود می بخشد. در کوتاه مدت، 
معافیت بر تجارت الکترونیکی کاهش اندکی بر درآمدهای مالیاتی داشته ولی در بلندمدت هزینه های زیادی در بردارد. 
در این راستا انجام اقداماتی از سوی دولت جهت شناسایی شرکت ها، مشاغل، ثبت فروشگاه های اینترنتی و استفاده از 
ابزارهای الکترونیکی در جمع آوری مالیات ها و قوانین بین المللی سبب افزایش درآمدها و گسترش تجارت می شود. از 
این رو الزم است به سادگی قوانین، توانایی اجرا، سازگاری، جلوگیری از وصول مالیات بیشتر، نبوِد تبعیض و امنیت 

مبادالت توجه شود.
طیب نیا  و  سیاوشي )1388( در پژوهشی به بررسی مالیات ستاني از تجارت الکترونیکي در ایران پرداختند و 
نتایج این پژوهش بدین شرح است: بهترین نوع مالیات براي تجارت الکترونیکي، مالیات بر ارزش افزوده است اما این 
قوانین در کشور ما نیاز به تغییر دارند. ایجاد پایگاه الکترونیکي امن مبادالتي از سوي دولت داراي توجیه اقتصادي 
است. افراد و شرکت ها تمایل کافي به استفاده از این پایگاه الکترونیکي را دارند. براي شناسایي و ردگیري افراد و 
شرکت ها در محیط الکترونیکي باید از کد اقتصادي استفاده شود. بهترین روش تأمین امنیت در یک پایگاه الکترونیکي 
استفاده از امضا و گواهي دیجیتالي است. فروشندگان بهترین واسطه ها براي جمع آوری و بازپرداخت مالیات به دولت ها 
هستند. همچنین برقراري توافقاتي با سایر دولت ها درزمینه تبادل اطالعات مبادالت و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف 

امري ضروري است.
 امام وردی و همکاران )1392( در پژوهشی به بررسی اثر تجارت الکترونیک و شاخص آزادی اقتصادی بر درآمد 
اثر  وجود  نشان دهنده ی  دوره ی 2000-2011  برآورد مدل طی  نتایج  و  پرداختند  در حال  در کشورهای  مالیاتی 
منفی آزادسازی تجاری و اثر مثبت تجارت الکترونیک بر درآمدهای مالیاتی دولت در کشورهای در حال توسعه بوده 
است. برای جلوگیری از کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از آزادسازی تجاری، اجرای سیاست های خصوصی سازی در 
راستای افزایش بهره وری در کشور الزم است و برای افزایش تأثیر تجارت الکترونیک بر درآمد مالیاتی می توان با 

سیاست گذاری مناسب در بخش زیرساخت تجارت الکترونیک زمینه را برای افزایش درآمد مالیاتی فراهم کرد.
معصومی  و یوسفی )1393( در پژوهی به بررسی تأثیر پیاده سازی سیستم مالیات الکترونیک در سازمان امور 
مالیاتی بر فرآیند ارائه خدمات مالیاتی به مودیان  در  ادارات دارایی استان گلستان پرداختند و نتایج نشان داد که 
از نظر: خدمات اطالع رسانی به  ارائه خدمات مالیاتی به مودیان  الکترونیک بر فرآیند  پیاده سازی سیستم مالیات 
مودیان، مرحله نحوه دریافت، تکمیل، ارسال اظهارات و فرمهای الکترونیکی اوراق مالیاتی و در نهایت خدمات به 
مودیان پس از طی مراحل وصول مالیات، اثرگذار است. بنابراین از دیدگاه خبرگان و متخصصان مالیاتی و واحدهای 
انفورماتیک ایجاد و ارائه این خدمات باعث ارتقای سیستم مالیات الکترونیک و سهولت اجرا و کاهش هزینه برای 

سازمان مالیاتی، و مودیان مالیاتی می شود.
رجبی  و اسدی )1394( در پژوهشی به بررسی تأثیر مالیات الکترونیکی بر درامد مالیاتی دولت پرداختند و  نتایج 
این پژوهش حاکی از آن بود که پیاده سازی سیستم مالیات الکترونیک بر فرآیند ارائه خدمات مالیاتی به مودیان 
از نظر: خدمات اطالع رسانی به مودیان، مرحله نحوه دریافت، تکمیل، ارسال اظهارات و فرمهای الکترونیکی اوراق 
مالیاتی و در نهایت خدمات به مودیان پس از طی مراحل وصول مالیات، اثرگذار است. بنابراین از دیدگاه خبرگان و 
متخصصان مالیاتی و واحدهای انفورماتیک ایجاد و ارائه این خدمات باعث ارتقای سیستم مالیات الکترونیک و سهولت 

اجرا و کاهش هزینه برای سازمان مالیاتی، و مودیان مالیاتی می شود.
ایران  الکترونیکی  تجارت  در  مالیات  رویکرد  بررسی   به  پژوهشی  در   )1395( جهانبخشی  عیسوند  و  آزادی  
پرداختند و  بیان کردند که هر گونه خرید و فروش و صادرات و واردات از طریق اینترنت به تجارت الکترونیک منتهی 
می شود، تجارت الکترونیک معموالً کاربرد وسیع تری دارد یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است 
بلکه می تواند سایر جنبه های تجاری و اقتصادی را در بر بگیرد و در عین داشتن مزایا ، نیز معایب و محدودیت های 
در تجارت الکترونیک وجود دارد. اگر در طلب کسب و کار الکترونیکی موفقیت آمیزی هستیم باید تمام زیرساخت ها 

و بستر مناسب را در تجارت الکترونیکی فراهم شود.
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 اسالم پناه  و دوستی )1396( در پژوهشی به مطالعه تغییر رویکرد از مالیات گیری سنتی به الکترونیکی و 
بررسی راهکارها و چالش های پیش رو مطالعه موردی اداره امور مالیاتی کرمانشاه پرداختند و کمیسیون اروپایی در 
سال 1997 در رابطه با تجارت الکترونیک بیان کرده است که: تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال داده ها، شامل 
متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کاالها و خدمات، 
طرح های  الکترونیکی،  بارنامه  سهام،  الکترونیکی  مبادله  وجوه،  الکترونیکی  انتقال  دیجیتال،  مطالب  فوری  تحویل 
تجاری، طراحی و مهندسی مشترك، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر 
می گیرد. بنابراین هم اکنون درآمد مالیاتی که از تجارت الکترونیک عاید دولت ایران می شود، اندک است. اگرچه اخیراً 
تجارت الکترونیک رواج یافته است، اما به اندازه ای نیست که بتوان به چشم منبع درآمد برای دولت به آن نگاه کرد. 
از طرف دیگر چون هنوز هم در ایران برای جمع آوری مالیات به روش سنتی مشکل وجود دارد، جمع آوری مالیات 

به صورت الکترونیکی همانند کشورهای پیشرفته، به یک باره نمی تواند منطقی باشد.
تجارت الکترونیک واژه ای است که برای تجارت از طریق سیستم های اطالعاتی- ارتباطی به کار می رود.اکنون رشد 
چشم گیری داشته است. هر گونه خرید و فروش و صادرات و واردات از طریق اینترنت به تجارت الکترونیک منتهی 
می شود، تجارت الکترونیک معموالً کاربرد وسیع تری دارد یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است 
بلکه می تواند سایر جنبه های تجاری و اقتصادی را در بر بگیرد و در عین داشتن مزایا ، نیز معایب و محدودیت های 
در تجارت الکترونیک وجود دارد. اگر خواهان کسب و کار الکترونیکی موفقیت آمیزی هستیم باید تمام زیرساخت ها 
و بستر مناسب را در تجارت الکترونیکی فراهم نماییم. مفاهیم و اصطالحات در دنیای اقتصاد همسو با سایر تحوالت 
علمی ، رشد و پیشرفت قابل توجهی داشته است بطوریکه در عصر حاضر بیشترین کسب درآمد و اشتغال زایی مربوط 
به کسب و کار و تجارت هایی بر مبنای تجارت الکترونیک است)آزادی  و عیسوند جهانبخشی، 1395(.  بنابراین ارائه 
سیستمی که به اندازه کافی برای وضع مالیات معامالت تجارت الکترونیک کارآمد باشد مستلزم همکاری نزدیک میان 
کشورها است. این فشارهای مالی روابط بین کشورهای مدرن را تغییر می دهد بدون طرح این پیشنهاد که بحران مالی 
ای اتفاق می افتد که مستلزم ایجاد یک قدرت فراملی برای وضع مالیات است، اما بیشتر تأکید دارد که باید دیدگاه 
صرفاً کشوری تغییر کند و به سمت دیدگاه جهانی و نهادی رفت چرا که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی و ملی 

فراتر رفته است.
3-مواد و روش تحقیق

سؤال تحقیق
در پژوهش حاضر به دو مسئله اصلی پرداخته می شود: 

تجارت الکترونیک چه تأثیری بر سیستم داخلی وضع مالیات کشورها دارد؟  -1
عملیات تجارت الکترونیک چه تأثیری بر چهارچوب حسابداری بین المللی می گذارند؟   -2

مدل تحقیق
تحقیق حاضر از جمله مطالعات اکتشافی و مطالعات اسنادی به شمار می آید. مسائل اصلی تحقیق با توجه به 

تجارت الکترونیک و تأثیر مالی ، حسابداری و مزایای اقتصادی آن بررسی شده اند.  
داده های تحقیق

 ,IFRS( )Paris( داده های مطالعه اسنادی و تحلیلی حاضر بر اساس استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی
 )2002 ,Romanian Law no( )2003(، دستورالعمل های اروپا و سیستم مالی و حسابداری رومانی )و بین المللی
 IFRS 2003( جمع آوری شدند. سیستم حسابداری رومانی مطابق با دستورالعمل اروپا و ,Romanian Law no(
است. با توجه به این موارد پژوهش حاضر با تأکید بر این قوانین و مقررات تأثیر معناداری بر بسیاری از کشورهایی 

 .)2012  ,PwC( استفاده می کنند IFRS دارد که از استاندارد
4-نتایج

تأثیر مالی تجارت الکترونیک
مسئله اول تحقیق » تجارت الکترونیک چه تأثیری بر سیستم داخلی وضع مالیات کشورها دارد ؟« در ادبیات 
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موضوع و پژوهش تجربی توسط چند محقق در زمینه وضع مالیات، حسابداری و سیاست بررسی گردید. براساس 
خصوصیات دستورالعمل مالی رومانی، این فعالیت های تجاری باید مکان داشته باشند، یک مکان و محل دائمی و ثابت 
تا براساس روش کشوری که معامله در آن صورت می گیرد مالیات اعمال شود. بنابراین، چالشی که تجارت الکترونیک 
به وجود می آورد این است که نمی تواند یک مکان ثابت مشخص کند چرا که معامالت از طریق وب سایت هایی انجام 
می شوند که مکان سرورهایی در مناطق مختلفی به غیر از محل مالکان هستند. سروری که وب سایت روی آن قرار 
گرفته و دسترسی به سایت از طریق آن سرور میسر می شود ابزاری است که یک مکان فیزیکی دارد، مکان فیزیکی 
انجام می دهد. اگر شرکتی که  مکان ثابت کسب  و کار شرکت محسوب می شود که عملیات مربوط به آن سرور را 
در یک وب سایت فعال است به سرور دسترسی داشته باشد، مالکش باشد یا سرور را در همان مکان وب سایت 
 ,Romanian Law no) »اجاره دهد و روی آن کار کند، آنگاه مکان سرور دفتر ثابت آن مرکز محسوب می شود
2003( درنتیجه از سود حاصله مالیات اخذ می شود و حق الزحمه اعمال می گردد. از آنجایی که قرارداد به  واسطه 
ابزار الکترونیک و آنالین نیازمند حضور همزمان دو طرف قرارداد یعنی فروشنده و خریدار نیست، قرارداد الکترونیک 
به عنوان قرارداد دور محسوب می شود. برای نشان دادن بهتر شروط مربوط به فروش اینترنتی به سایر کشورها فرض 
می شود که شرکتی که محصول و کاالیی را می خرد آن را از اداره پست یا توسط پیک تحویل می گیرد، در چنین 
شرایطی، بیشتر مشکالت پیش آمده در رابطه با پیدا کردن مالیات بر ارزش افزوده ، تعهدات شرکت مربوطه و ماهیت 
این فروش ها هستند. دستورالعمل شورا EU/45/2010 سیزدهم جوالی 2010 که شکل اصالح شده دستورالعمل 
EC/112/2006 نظام جامع مالیات بر ارزش افزوده است قوانین فاکتور نویسی را در نظر دارد لذا عملیات یکسانی 
برای فاکتورهای کاغذی و اینترنتی دارد.  فاکتورهای آنالین عبارت اند از فاکتورهایی که به  صورت الکترونیک صادر 
یا دریافت می شوند. اصلی که برای صورت حساب های الکترونیک و کاغذی هر دو مصداق دارد این است که منبع 
موثق، یکپارچگی محتوا و خوانایی صورتحساب باید از لحظه صدور صورتحساب تا پایان مرحله بایگانی مشخص باشد 

 .)2006 ,EU Directive(
تأثیر عملیات حسابداری تجارت الکترونیک

با توجه به فرایند تجارت الکترونیک در بیشتر موارد انواع خاصی از مخارج و درآمد داریم: درآمد حاصل از فروش 
کاال؛ درآمد خدمات پستی؛ درآمد سود بانکی؛ مخارج تأمین سیستم های اطالعاتی؛ مخارج ساخت وب سایت؛ مخارج 
پروتکل  هزینه های  بانک؛  کمیسیون  هزینه  تبلیغات؛  هزینه های  پست؛  هزینه  بسته بندی؛  هزینه  کاالها؛  هزینه  و 
پرداخت الکترونیک؛ هزینه گرفتن امضای الکترونیک. مسئله اصلی حسابداری ثبت درآمد فروش کاال و وصول مالیات 
بر ارزش افزوده است. عواید حاصل از فعالیت های فعلی شامل ورودی سود اقتصادی ناخالص که از فعالیت های معمول 
یک بنگاه اقتصادی به دست می آید را »درآمد« می دانند اگر این ورودی ها موجب افزایش اوراق بهادار سرمایه ای  شوند 
عواید حاصل از فعالیت های جاری به درآمد خالص اطالق می شوند و شامل مقادیری که به نمایندگی از شخص ثالث 
وصول شده نیستند. براساس IAS 18، عواید فروش کاال تنها در صورتی درست هستند که شرایط زیر برقرار باشد 
)Revenues 18 IFRS / IAS, 2012(: فروشنده ریسک ها و محاسن استفاده از کاالها را به خریدار واگذار کند؛ 
فروشنده دیگر مسئولیت کاالهای فروخته شده را ندارد؛ فروشنده دیگر کنترلی بر کاال ندارد؛ عواید فروش و هزینه 
معامله به درستی محاسبه می شوند؛ بعد از این عملیات، مزایای وابسته به آن نیز به طرف دیگر منتقل       می شوند. 
این عمل رعایت  قانونی کاال همراه است. در مواردی هم  مالکیت  واگذاری  با  پاداش ها در فروش  و  انتقال ریسک 
نمی شود بنابراین باید اصل ماهیت بر شکل را بکار بگیریم. درنتیجه اگر شرایط فوق رعایت نشوند حتی اگر انتقال 

مالکیت قانونی شکل بگیرد، به رسمیت شناخته نمی شوند. 
در تجارت الکترونیک فروشندگان کاال در یک مکان مستقر هستند ولی در کل جهان فروش کاال دارند و در این 
صورت تعداد فراوانی مکان فروش و بنگاه وجود دارد که فقط یک مکان مالیات پرداخت می نماید. بنابراین تعداد 
مکان های پرداخت مالیات اندک هستند، درآمد مالیاتی دولت ها  در مقایسه با حجم تجارت اندک است. درآمدهای 
مالیاتی مهم ترین منبع درآمد دولت در بسیاری از کشورها بوده  در ایران پس از درآمدهای نفتی، دومین منبع تأمین 
هزینه های دولت است و با توجه به توسعه و افزایش سطح مبادالت تجاری ضرورت دارد در زمینه  مالیات به تجارت 

الکترونیک بازنگری شود.  
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مالیات بر تجارت الکترونیک به سه دسته تقسیم می شوند: الف: مالیات بر تجارت مشهود؛ ب: مالیات بر تجارت 
نامشهود و ج: مالیات بر اطالعات دیجیتالی

الف: مالیات بر تجارت مشهود: این نوع مالیات بر کاالهای مشهود در فروشگاه های سنتی وضع می شود. در این 
نوع مالیات الزامی به تغییر روش های جمع آوری مالیات که به اینترنت نیاز داشته باشد را ندارد. 

ب: مالیات بر تجارت نامشهود:  این نوع تجارت به خدمات آنالین یا خدمات ارائه شده در سرورها می گویند،  و 
مشتریان از طریق سرورها خدماتی مانند اطالعات پول پرداخت می نمایند و مالیات این دسته بر اساس پرداخت یا 

جریان پول است. 
ج: مالیات بر اطالعات دیجیتالی: ابن نوع اطالعات به انواع نرم افزارها، کتاب ها، موسیقی و تصاویری اطالق می شود 
که به شیوه اینترنتی فروخته می شوند. به دلیل ویژگی های خاص و ویژه اینترنت مانند تمرکززدایی، بدون نام بودن،  
تجارت بدون رسید و حذف واسطه ها، توانایی تولید نامحدود کاال های دیجیتالی و حضور نداشتن مسئوالن مالیات ، 

فرار مالیاتی چشم گیری در این نوع تجارت مشاهده می شود. 
بنابراین ضرورت دارد در زمینه مالیات بر کاالهای نامشهود و همچنین مالیات بر اطالعات دیجیتالی بازنگری شود 

و شیوه مناسب مالیاتی تدوین گردد.
5-سناریوهای تجارت الکترونیک و تجارت سنتی

مالکان کسب و کاری که در حوزه پوشاك کار می کنند در کشور الف هستند. این مالک وب سایتی دارد که 
فروشگاه مجازی کسب و کارش محسوب می شود و سرور آن در کشور ب قرار دارد. واحد فروش در کشور ج قرار گرفته 
و انباری که کل خط پوشاك در آن نگهداری می شود در کشور د است. بنابراین مشتری از کشور و از طریق وب سایت 
سفارشی را ثبت می کند. داده ها از طریق وب سایت در پایگاه داده واحد فروش بارگذاری می شوند و سفارش از آنجا به 
مدیر انبار  ارجاع داده می شود که سفارش کاالهای درخواستی را به مشتری تحویل می دهد، مشتری در ازای دریافت 
محصول به مالک پول می دهد، هرچند این مثال پیچیده ای است اما در مقایسه با سایر معامالت الکترونیکی چندان 
دور از واقعیت نیست. مشتریان می توانند با اتصال به شبکه اینترنت از نقاط مختلف دنیا اپلیکیشن های نرم افزاری 
مختلف را دانلود کنند. از این رو این سؤال کشور الف است که ستاد مرکزی شرکت در آن واقع شده است. یا کشور ب 
که پایگاه وب سایت شرکت است، در کشور ج که محل سفارش گیری از طریق واحد فروش است یا در کشوری که 
کاال را تحویل می دهد؟ در شرایط فعلی، پاسخ این سؤال به تعریف »پایگاه ثابت« یک شرکت بستگی دارد که جایی 

است که مالیات بر درآمد برایش تعیین می شود )شکل 1(. 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1453  

در تجارت سنتی غیر الکترونیک )شکل 2( مثال پیچیده تری را فرض می کنیم که انبار کاالها در کشور دیگری 
واقع شده است. مشتری سفارش خرید را به مالک ارجاع می دهد و مالک سفارش را به مدیر انبار منتقل می کند، 
کاال برای مشتری فرستاده می شود که باید مبلغ محصول را به مالک بپردازد. وضع مالیات هم مطابق مکانی است که 
دفتر ثابت شرکت در آنجا واقع شده باشد. اگر تجارت سنتی لزوماً هیچ مشکل و دردسری ندارد چه لزومی به تجارت 
الکترونیک است؟ پاسخ: چرا که تجارت الکترونیک هزینه بمراتب کمتری نسبت به فروشگاه های سنتی دارد و به این 
خاطر که مادامی که قانون راه حلی برای نظام مالیات تجارت الکترونیک پیدا نکند، مکان مورد عالقه  کسب وکارهای 

کوچک و بزرگ است. 

6-بحث
با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی اطالعات در تمام حوزه های مختلف و استفاده از این فن آوری جهت ارائه 
خدمات به مؤدیان و ایجاد فرصت های اقتصادی بهتر و غیره بررسی این تکنولوژی درسیستم های مالیاتی بسیار 
ضروری است. به منظور توسعه ارائه خدمات اثربخش مالیات به صورت الکترونیکی، استفاده از مدلی جهت درك 
مفهوم الکترونیکی شدن برای هریک از فرآیندهای مراحل وصول مالیات، بررسی وضعیت این فرآیندهای کلیدی از 
نظر میزان فعلی الکترونیکی شدن و حد مطلوب الکترونیکی بودن در منابع مختلف وصول مالیات با دقت و جزئیات 

کافی، اجتناب  ناپذیر به نظر می رسد )رجبی  و اسدی، 1394(. 
7-نتایج تحقیق 

تأثیر مالی
الکترونیک  معامالت  ممکن  کاربردهای  و  تأثیرات  نظر  از  مالی  نظام های  استانداردسازی  و ضرورت  لزوم   ***
بخصوص زمانی که کشورها با ضرر مواجه می شوند چرا که نمی توانند روش پایداری برای وضع مالیات و عواید مالیاتی 

تجارت الکترونیک تعیین کنند. 
*** تالش می کنند تا چهارچوب مالی یکسانی برای خدمات الکترونیک و رادیو و تلویزیون فروشندگان اتحادیه 

اروپا و خارج از اتحادیه اروپا تعیین کنند و درنتیجه دو قانون مهم تصریح شدند: 
از  بدهند،  اروپا سرویس  اتحادیه  از  به مشتریان خارج  اروپا  اتحادیه  الف( زمانی که اشخاص حقوقی حاضر در 
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پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
ب(زمانی که شخص حقوقی خارج از اتحادیه اروپا خدماتی به خریداران اتحادیه اروپا می دهد، باید مالیات بر 

ارزش افزوده بپردازند و فروشندگان غیر اتحادیه اروپا با مالیات بر ارزش افزوده می توانند قرارداد ببندند. 
تأثیر حسابداری

*** حل به رسمیت شناختن درآمد تجارت الکترونیک برحسب شروط IAS 18 مرتبط با تأثیر مالی، چرا که 
برای تصدیق درآمد باید قانونی برای تعریف مکان ثابت در تجارت الکترونیک تصریح گردد.

معامله  بهره وری، که کمک می کنند  و  قیمت ها  کارایی،  تقسیم می شوند:  به سه دسته  اقتصادی  مزایای   ***
بازاریابی،  یافتن فروشندگان مناسب، چانه زنی روی قیمت، توسعه استراتژی های  باشد.  ارزان تر و راحت تر  سریع تر، 
توسعه انتقال و سایر عملیات مربوط به تجارت از طریق مسیر ارتباط الکترونیک تسهیل می شود که هزینه نشست های 
رودررو را حذف می کند. شرکت ها در تالش برای باقی ماندن در میدان رقابتی تالش کرده اند تا هرچقدر که می توانند 
از میان  با  فناوری های جدید  برداشته شوند.  بین  از  تا مشکالت تجاری واقعی  باشند  ارتباط داشته  با فروشندگان 
برداشتن هزینه روابط تجاری سنتی این روند را ساده تر می سازند. دیدگاه های متفاوتی درباره قیمت کاالهای اینترنتی 

وجود دارد که ارزان تر یا گران تر از کاالیی باشد که به روش سنتی خریداری می شود. 
8-نتیجه گیری

بر روابط تجارت بین الملل می پردازند تحقیق  الکترونیک  تأثیر تجارت  به بررسی  برخالف بیشتر تحقیقاتی که 
حاضر بر این واقعیت تأکید دارد که تجارت الکترونیک به شکلی که در حال حاضر انجام می گیرد تأثیر معناداری بر 

معامالت حسابداری و وضع مالیات باقی می گذارد. 
در نتیجه، باید نظام مالیاتی جهانی هماهنگ شود چرا که رشد سریع تجارت الکترونیک سیستم های مالیاتی 
کشورها را به مبارزه می طلبد. ناتوانی کشوری در مشارکت در چنین قراردادی برای به  کارگیری یک سیستم مالیاتی 
یک جانبه، بهشتی را برای معامالت الکترونیک به وجود می آورد و هر مالک کسب و کاری را جذب می کند.  حتی اگر 
استانداردی که به  راحتی می تواند مکان فیزیکی معامالت اقتصادی را مشخص کند بکار گرفته شود، هنوز هم ایجاد 
نظامی که مطابق با قوانین تمام کشورها در رابطه با تجارت آنالین باشد چالشی برای محققان حوزه اقتصاد در سراسر 
دنیا به شمار می آید، در سایه این پیشرفت ها و همراه با توسعه شبکه های اجتماعی، شکل جدیدی از کسب  و  کار 

الکترونیک به نیاز برای رویکردهای جدید حسابداری و مالیات ختم می گردد. 
*** از این رو پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی مدل های تجارت الکترونیک براساس ادغام حسابداری و مالی 
را ارائه دهند تا ریسک فرار مالیاتی، تقلب و خطا در صورت حساب های مالی به حداقل برسد. همچنین این مسئله باید 
بررسی شود که چطور استاندارد ارائه اطالعات مالی تطبیق یابد که شفافیت بهتر و ادغام حسابداری و مالی معامالت 

تجارت الکترونیک حاصل شود. 
***همچنین در شرایط کنونی کشور و اعمال تحریم ها پیشنهاد می گردد تجارت الکترونیک به عنوان یک پایه 
جدید مالیاتی مطرح گردد و با تصویب قانون گذار بتوان بخشی از مشکالت کشور را از طریق اخذ مالیات از این تجارت 
رفع کرد و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را که در حال حاضر پرداخت مالیات ندارند را مشمول پرداخت مالیات نمود. 
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بررسی کارایی جرایم مالیاتی در نظام مالیات
 بر ارزش افزوده در جلوگیری از فرار مالیاتی

مسعود عزیزی روشن2علیرضا نصرتی1

چکیده
ارزش  بر  مالیات  بررسی و مطالعه در خصوص وضع  مالیاتی کشور،  نظام  راه اصالح  از جمله گام  های موثر در 
افزوده و اجرای آن به  عنوان یکی از کاراترین منابع تامین درآمد دولت  ها است. یکی از مهمترین اهداف تصویب و 
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کاهش اجتناب مالیاتی است. هدف اساسی این پژوهش بررسی کارایی جرایم 
مالیاتی در نظام مالیات بر     ارزش افزوده در جلوگیری از فرار مالیاتی می  باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی 
و به لحاظ نوع داده  ها کیفی بوده و از نظر زمان اجرا مقطعی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی ـ پیمایشی می-باشد. 
نمونه آماری شامل 162 پرسش  شونده است که به صورت تصادفی از میان کارشناسان مالیاتی شهر کرمانشاه انتخاب 
شده  اند. فرضیات، با استفاده از آزمون مقایسه میانگین یک طرفه، آزمون شدند. نتایج نشان داد که از میان جرایم 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم ثبت نام مودیان در موعد مقرر، عدم صدور صورت حساب، عدم درج صحیح قیمت 
در صورت-حساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك بر فرار مالیاتی تاثیر مثبت و معنی  دار 
داشته  اند. این در حالی است که عدم درج و تکمیل اطالعات طبق نمونه بر فرار مالیاتی مودیان، اهمیت معناداری 

به لحاظ آماری نداشته است.

کلمات کلیدی: فرار مالیاتی، جرایم مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده

1( دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه، رییس گروه حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه، شماره تماس: 09183895159  
E-Mail: ali.reza    _nosrati@yahoo.com

2( دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، حسابرس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه، شماره تماس: 09120127795 
E-Mail: masoudaziziroshan63@gmail.com
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مقدمه
دولت  ها جهت انجام وظایف خود که شریان اصلی حفظ پویایی وشکوفایی هر جامعه  ای می-باشد؛ به منابع مالی 
مطمئن و قابل اعتمادی نیازمند هستند. یکی از ابزارهای مهم دولت  ها در این راستا وصول مالیات و توزیع مجدد آن 
برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است . گسترش وظایف دولت  ها و افزایش نقش آنها در ایجاد رفاه اجتماعی 
و توسعه همه  جانبه جوامع، نیاز به تامین مالی به منظور ایفای این وظایف را بیش از پیش برای دولتها با اهمیت 
نموده است. از این رو ، مالیات نه تنها در توزیع مجدد در  آمدها، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن 
به سرمایه  گذاری  ها موثر است، بلکه در القای سیاست  های کلی در همه فعالیتهای درآمد  زای جامعه نقش مهمی ایفا 

می  کند )چن و همکاران ، 2010: 42 (.  
   مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته 
این  بین الملی پول است.  بانک  جهانی و صندوق  مالیاتی  اقتصادی و  اکثر صاحب نظران و کارشناسان  تاکید  و مورد 
بردن  بین  از  بدون  و  سایرمالیات ها  به  نسبت  اجتماعی  عدالت  بیشتر  تامین  کشورها ضمن  از  بسیاری  در  مالیات 
انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است. 
از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا 
می کنند، هزینه وصول آن پایین است. با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم 
به ارایه فاکتور خواهند بود بدین ترتیب زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معامالت مودیان فراهم می شود. در 
نتیجه، یک سیستم اطالعاتی کامل از معامالت و مبادالت تجاری ایجاد می شود که عالوه بر شفاف سازی مبادالت و 
فعالیت های اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیات های دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل می شود. 
مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است. به دلیل مقطوع بودن نرخ این 
مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکالت طوالنی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را 
افزوده یک  ارزش  بر  مالیات  آنجایی که  از  به حداقل می رسد.  مالیاتی  تاخیر در وصول درآمدهای  بنابراین،  ندارد. 
مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری 

مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد )زهي و محمدخانلي،1389: 27(. 
قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و  به اعمال خالف  یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی      تقلب 
فروش، کسورات و تنظیم اظهارنامه  ها است. تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی 
یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می  شود.نظریه سنتی در خصوص اجتناب مالیات بیان کننده فعالیتی است 
که موجب حداکثر نمودن ارزشی برای سهامداران از طریق کاهش پرداختی به دولت می  باشد.این نظریه دارای ابعاد 
مهمی است مانند تفکیک شخصیت اقتصادی. در چارچوب نظریه نمایندگی، استنباط می  شود که فعالیت اجتناب از 
مالیات می  تواند موجب فرصت  طلبی مدیران از طریق دستکاری در سود و سوء-استفاده احتمالی از منابع سازمان 

شود )آوان و حنان ، 2014: 55(.
جرایم مالیاتی به صورت درصدی از مبلغ مالیات متعلق تعیین می شود و نوعی ابزار به منظور ترغیب مودیان 
مالیاتی برای پرداخت مالیات است. در هر جامعه ای دو دسته مودی مالیاتی وجود دارد: عده ای که به وظایف قانونی 
عمل کرده و مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند و عده ای دیگر که به وظایف قانونی عمل نمی کنند و باید 
با ابزارهای مناسب از آن ها مالیات دریافت کرد. در این میان، جرایم مالیاتی به عنوان یکی از ابزارها برای برخورد با 
متخلفان مطرح می شود. مالیات؛ ابزار اجرای عدالت اجتماعی بدون شک مالیات یکی از مهم ترین دغدغه های هر 
دولتی است که اگر از آن استفاده بهینه شود، بهترین ابزار برای اجرای سیاست های پولی و مالی کشور و هم چنین 

اهرمی مناسب برای اجرای عدالت اجتماعی خواهد بود)زهي و محمدخانلي،1389: 28(.
اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه-سیستمی  در حدود 
یک قرن در ایران می گذرد، اما همچنان نمی توان ادعا کرد که نظام مالیات گیری در ایران حتی شبیه کشورهای 
در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش های نوین بشری در اجرای سیاست های توسعه، باید 
سرلوحه کار مسووالن مربوطه قرار گیرد تا به هدف های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند.)زهي و 

محمدخانلي،1389: 28( .
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یکی از مهم ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و 
مقررات مالیاتی است.  این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست های مالیاتی صدمه وارد می کند. به منظور 
باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و  اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول  تضمین 
تضمین شود و برای رویه ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع القوانین کشوری و آیین نامه های 
مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است.  به عبارت دیگر 
بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارائه آن ها به سازمان مالیاتی، به صورت 
و  آحاد مردم جلب شود)زهي  و  باید حمایت  حاکمیت  اصالحات  پیاده کردن  برای  نهایت  تبیین شود. در  شفاف 

محمدخانلي،1389:30(.
در ادامه ابتدا مروری بر پژوهش  های صورت گرفته در داخل و خارج کشور شده، سپس به مبانی پژوهش و روش 

پژوهش پرداخته شده و در انتها تحلیل نتایج بدست آمده و پیشنهادات آورده شده است.

2- پیشینه پژوهش
آالبد و همکاران  )2011(، با استفاده از بسط مدل فیشر و ترکیب کیفیت خدمات اداره مالیاتی، کیفیت حاکمیت 
اثر تعدیلی شرایط مالی و اولویت ریسک را بر روابط بین نگرش مؤدیان و  عمومی، تفاوت های قومی و همچنین 
تمکین مالیاتی مورد ارزیابی قرار دادند.  در این مقاله عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و فرهنگی در یک مدل 
جامع آورده شده است و وضعیت مناسب و محیطی ویژه ای را برای بهتر فهمیدن رفتار مالیاتی مؤدیان حقیقی برمی 

شمرد.  
پلیل و فریق مصطفی  )2011(، معیارهای تمکین مالیاتی در کشور مالزی را بررسی و فاکتورهای احتمال ممیزی، 
درك مؤدی از چگونگی هزینه کرد توسط دولت، درك مؤدی از انصاف سیستم مالیاتی، جرایم مالیاتی، محدودیت 
بودجه ای مؤدی، تغییر در سیاستهای دولت، نقش خانواده و نزدیکان مؤدی، نقش سازمان و دانش مؤدی را در 
تمکین مالیاتی مؤثر دانسته اند.  نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که دانش مالیاتی یک اثر معنیدار بر تمکین مالیاتی 
دارد، همچنین، به طور ویژه، تمکین مالیاتی تحت تأثیر احتمال حسابرسی، درصد مخارج دولت، جرایم ، محدودیت 

بودجه و اثرگذاری خانواده و نزدیکان مؤدی قرار می گیرد. 
 چن و همکاران  )2010(، سطح اجتناب مالیاتی شرکتهاي خانوادگی و غیرخانوادگی را با یکدیگر مقایسه کردند 
و به این نتیجه رسیدند که شرکتهاي خانوادگی نسبت به رقباي غیر خانوادگی خود از پرداخت مالیات کمتر اجتناب 
می کنند. شرکتهاي خانوادگی شرکتهایی هستند که اعضاي خانواده موسس شرکت، اعم از نسبی و سببی، در مقام 
مدیریت ارشد، هیئت مدیره یا سهامداران عمده و بلوکی به فعالیت خود ادامه می دهند. در این شرکتها یک تضاد 
نمایندگی منحصر به فرد میان سهامداران عمده و خرد شکل می گیرد. هزینه نمایندگی از آنجا ناشی میشود که 
مالیات یکی از هزینه هاي مهم شرکت و سهامداران میباشد و معموال انتظار میرود سهامداران اجتناب مالیاتی را 
ترجیح دهند، اما نتایج پژوهش موید آن است که مالکان خانوادگی بیشتر از سایرین نگران جریمه هاي بالقوه و لطمه 

به خوشنامی و اعتبار ناشی از ممیزي دولت می باشند و انگیزه کمتري براي اجتناب مالیاتی دارند. 
کریچلر  )2007(، در مقاله دیگری تحت عنوان چرا مالیات می پردازیم؟ نگاه اجمالی به تصمیمات تمکین مالیاتی 
بیان می  کند که در یک جو بی  اعتمادی، فشار زیاد سازمان مالیاتی از طریق وادار کردن به تمکین مالیاتی، افزایش 
جرایم و احتمال ممیزی ممکن است یک سیاست مالیاتی مؤثر باشد.  اما در جوی که مؤدیان به سازمان مالیاتی 
اعتماد دارند، متغیرهای دیگری نیز از اهمیت برخوردارند.  دانش، گرایشات، اخالق، انصاف و دموکراسی ممکن است 
منجر به تمکین داوطلبانه شود.  در این مورد، جرایم باال و ممیزیهای سرزده میتواند منجر به اثرات غیر عمدی شود 

و طرز فکر مالیاتی را عوض نماید و منجر به اجتناب مالیاتی شود.
مهرانی و سیدي)1392(، به بررسی رابطه بین مالیات بر درآمد و حسابداري محافظ هکارانه پرداختند. در پژوهش 
فوق دو فرضیه مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالیات ابرازي و تشخیصی و محافظ هکاري مطرح گردید 
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و با بررسی 146 شرکت طی بازه زمانی 1381 الی1390 سعی گردید شواهد تجربی در خصوص رابطه مالیات بر 
عملکرد و حسابداري محافظ هکارانه ارائه شود. این پژوهش نشان داد بین متوسط مالیات ابرازي سه سال قبل شرکت 
و محافظه رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. این شواهد مبین وجود انگیزه مالیاتی حسابداري محافظه کارانه در 
شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین صورت که با افزایش مالیات بر درآمد انگیزه براي 
اعمال حسابداري محافظ هکارانه افزایش می یابد و شرکتها بدین وسیله سعی در صرفه جویی در هزینه مالیاتی خود 

و کاهش ارزش فعلی مالیاتهاي پرداختی نمایند.
رمضانی و همکاران)1392(، در پژوهشی به بررسی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک  و معیارهای تعیین کننده 
آن با تأکید بر اندازه مؤدیان مالیاتی و تجربه سایر کشورها پرداختند که از طریق شناخت عوامل مؤثر بر ریسک 
تمکین برنامه ریزی حسابرسی بر اساس ریسک، روشهای محاسبه و ارزیابی ریسک و مدیریت تمکین مالیاتی همراه با 
ارائه خدمات و آموزش مناسب به مؤدیان انجام شده است.  بر اساس مدل ارائه شده در این پژوهش، سازمان مالیاتی 
می تواند با استفاده از داده های بیرونی و درونی سازمان مالیاتی از قبیل داده های گمرکی، بانکی، بیمه، اظهارنامه 

های قبلی و... به تطبیق اطالعات مؤدیان از طریق تحلیل بر مبنای ریسک بپردازد. 
و  دولت  بین  اصلی  رابط  مالیاتی  امور  سازمان  که  نمودند  استدالل  پژوهشی  در  پور)1392(  فیض  و  برزگری 
اخیر  سالهای  در  علت  بدین  گردد.   می  محسوب  خوب  دولت  از  نمادی  آن  خوب  عملکرد  که  است  شهروندان 
سیاستگذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روشهایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسب و کار در 
کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد.  یکی از این سیاستها و روشها 
بهره گیری از حسابرسی های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی جهت مدیریت کارآ 
و اثربخش رعایت تمکین مالیاتی بحساب میآید.  این دیدگاه میکوشد تا با اولویتبندی عملیات در سازمان مالیاتی، 
مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت تبعیت مالیاتی بهتر از سوی مودیان و کاهش تنش های مالیاتی سوق 
دهد.  بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه مدیریت ریسک و همچنین 
نگرشی بر تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه طراحی شده است.  این مقاله همچنین 

میکوشد تا با بهره گیری از این تجارب، به ارائه راهکاری مناسب در این حوزه در ایران بپردازد. 

3- مبانی پژوهش
3-1- مفهوم تمکین و اجتناب مالیاتی  

بحث تمکین مالیاتی که اغلب از دیدگاه مؤدی مورد مطالعه قرار می گیرد، در ادبیات اقتصاد نظری، بر اساس 
تئوری کالسیک حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار شکل می  گیرد که طبق این تئوری، زمانی که هزینه  های تمکین 
)مقدار مالیات پرداخت شده، زمان و سایر هزینه  های صرف شده جهت تمکین مالیاتی( بیش از منافع خالص عدم 
رعایت باشد، مؤدیان مالیاتشان را پرداخت نخواهند کرد. در چنین حالتی حداکثر مطلوبیت مؤدی، بستگی به احتمال 
شناسایی وی توسط سازمان مالیاتی و اقدامات  سازمان مذکور برای اجرای قانون دارد )اندرونی و دیگران ،1998: 2(.

تمکین ممکن است اختیاری باشد و یا تحمیل شود.  تمکین اختیاری ممکن است از طریق اعتماد و همکاری 
متقابل بین سازمان مالیاتی و پرداخت کننده مالیات انجام شود.  اگر چه وجود بی اعتمادی و عدم همکاری بین 
اداره مالیات و مؤدی، باعث ایجاد جو خصومت آمیز و ضد مالیاتی می شود که منجر به اعمال تمکین اجباری برای 
مؤدیانی که تمایلی به پرداخت مالیاتشان ندارند، از طریق تهدید و انجام بازرسی و سرانجام جریمه در جهت تمکین 

می گردد)تیموتي و چي کان ، 2010(. 
اجتناب مالیات عبارت از قصور مؤدی نسبت به انجام تعهدات مالیاتی از روی عمد و یا غیر عمد است.  اجتناب از 
قوانین مالیاتی به شکل های متفاوتی صورت می گیرد. ممکن است عدم تمکین، عمدی باشد که مؤدی تعمداً قوانین 
و مقررات مالیاتی را به نفع خودش تفسیر می نماید، و یا اجتناب غیرعمدی باشد که ممکن است در نتیجه نادیده 
گرفتن و یا اشتباه در اعمال قوانین مالیاتی صورت گیرد. هرگونه عمل غیر عمد توسط مؤدی مالیاتی، بدون اجبار 
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تلقی می شود و در صورتی که نتایج اظهارنامه و گزارش سود مشمول مالیات منجر به هیچ گونه پرداخت 
مالیات نشود، از آن به عنوان فرار از مالیات یاد می شود. پس به طور کلی می-توان گفت تمکین مالیاتی 
به مفهوم پایبندی مؤدیان به تکالیف مالیاتی و تمکین به قانون مالیاتی از سوی آنها می باشد و درجه 
تمکین مالیاتی معیار سنجش  کارائی سیستم مالیاتی هر کشوری می باشد)تیموتي و چي کان، 2010(. 

3-2- عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی 
مکانیزم  های مختلف روانی و رفتاری به عنوان عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی مؤدیان شناسایی شده اند:

از قبیل جنس، سن و تحصیالت بستگی دارد.  در مورد مالیات یک  به عوامل شخصی  اول: تمکین مالیاتی   
مؤسسه، نگرشهای شخصی مدیر شرکت می  تواند معنی  دار باشد. همچنین عوامل ویژه شرکت از قبیل وضعیت صنعت، 
اندازه یا وضعیت مالی میتواند از عوامل قوی و مؤثر بر تمکین یا اجتناب باشند. دوم: تمکین مالیاتی بستگی به درك 
انصاف و عدالت توسط مؤدی از سیستم مالیاتی دارد. هر یک از مؤدیان انصاف را در الف )سطح مالیات پرداختی؛ 
ب( رفتار سازمان مالیاتی با مؤدی در مقایسه با دیگر مؤدیان یا به عبارتی، تبعیض مالیاتی و ج( نحوه استفاده از 
وجوه عمومی توسط دولت، ارزیابی می   نمایند. عامل آخر به طور بالقوه در کشورهای با سطوح پائین حاکمیت دولت 

و درجه قابل توجهی از فساد، قوی عمل می نماید. 
سوم: انگیزه مشارکت بالقوه، به طور قابل توجهی میتواند تمکین مالیاتی و در نتیجه، پرداخت  ها را افزایش دهد.  
به این معنی که در عمل رابطه اصطکاکی قوی بین تمکین مالیاتی و پرداخت  ها وجود دارد. در زمانی که اجتناب 
مالیاتی گسترده بوده و بوسیله مؤدیان درك شده است، مؤدی انگیزه قوی برای تمکین ندارد. در مقابل، هنگامی  که 
تمکین جزو هنجارهای اجتماعی است، افراد تمایل بیشتر به تمکین مالیاتی دارند، چرا که می  ترسند توسط همکاران 
خود به عنوان دروغگو شناسایی شده و در نتیجه احتمال تشخیص توسط سازمان مالیاتی خیلی باال می  باشد. در 
برخی از مطالعات، عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی را به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی طبقه بندی می 
نمایند.  عوامل اقتصادی نظیر سطوح درآمد واقعی، نرخ مالیاتی، جرایم، احتمال ممیزی و .... ، و عوامل غیراقتصادی 
نظیر درك مؤدی از انصاف سازمان مالیاتی، هنجارهای شخصی، نگرش های مالیاتی و ...  می باشند.  حاصل این 
پژوهش  ها، طبقه بندی عوامل یا فاکتورهای مؤثر بر تمکین و یا اجتناب مالیاتی ناشی از رویکردها و تجربیات کشورها 
در قالب عوامل مرتبط با وضعیت واحد تجاری، عوامل صنعت، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل روان شناسی 
خواهد بود و این عوامل می تواند به عنوان  متغیرهای توضیحی مدل ممیزی مبتنی بر ریسک تمکین باشد)رمضاني 

و همکاران، 1392: 81(. 
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3-3- نقش حسابرسان در کشف موارد عدم تمکین
حسابرسی های انجام گرفته توسط حسابرسان یا ممیزان، برای شناسایی و کشف موارد اجتناب مالیاتی مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت.  حسابرسی های مذکور به صورت مستقیم بر تمکین مالیاتی و جمع آوری درآمدها تأثیر 
می گذارند و تمکین داوطلبانه را بوسیله افزایش احتمال شناسایی و اعمال جرایم برای مؤدیانی که تمکین نمی 
کنند ( مقررات گریز) ارتقاء می دهد.  این تأثیر به طراحی درست استراتژی انتخاب حسابرسی با تمرکز بر مؤدیان با 
ریسک باال بستگی خواهد داشت.  همچنین، حسابرسی ها فراهم کننده یک فرصت خوب برای سازمان مالیاتی خواهد 
بود تا مؤدیان در تعهدات حقوقی یا نیازهای حسابداری و دفترداری خود آموزش دیده و از این طریق، شاهد بهبود 
تمکین مالیاتی درآینده باشیم.  عالوه بر این، حسابرسی ها، فرصتهای منحصر به فردی را برای سازمان مالیاتی برای 
جمع آوری اطالعات در دو بخش سالمت سیستم مالیاتی)توسط اندازه گیری سهم مؤدیان مقررات گریز و مالیاتهای 

پرداخت نشده( و تکنیک های اجتناب مالیاتی توسط مؤدیان فراهم می نماید)کاواجا و همکاران ، 2011(. 

3-4- نقش مالحظات سازمانی در تمکین
در شکل  های ذیل انواع حسابرسی مودیان در سازمان مالیاتی و نوع رابطه سازمان با ایشان نشان داده شده است:

مورد  با هر سطح درآمدی  مودیان  تمامی  اجرا گردیده  تاکنون  که  این جسابرسی  در  الف( حسابرسی سنتی: 
حسابرسی قرار می  گیرند و سازمان مالیاتی تفاوتی میان پرونده  های مهم و کم اهمیت قائل نمی  باشد.

ب( حسابرسی مبتنی بر ریسک
در راهبرد حسابرسی مبتنی بر ریسک باید به برنامه جبران خدمت حسابرسان مورد استفاده سازمان مالیاتی 
به طور  نباید  الزحمه حسابرسان  واقعیت است که حق  این  المللی نشان دهنده  بین  ویژه ای شود.  تجارب  توجه 
مستقیم به حجم اصالحات حسابرسی پیوند داده شود و نباید جرایم نیز بدان وسیله افزایش یابد.  همانطور که اغلب 
موارد، در روشهای حسابرسی سنتی، بر خالف روش های حسابرسی مبتنی بر ریسک مشاهده می گردد، که پاداش ها 
به صورت خودکار بر اساس نتایج حسابرسی پرداخت می گردند، در این صورت حسابرسی جانبدارانه و در نتیجه بر 
ضد مؤدیان بوجود خواهد آمد و این امر، باعث تضعیف درك انصاف و عدالت در سیستم مالیاتی که بسیار مورد نیاز 

است، خواهد گردید. 
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عالوه بر این، در محیط  هایی که کارکرد انتخاب حسابرسی به اندازه کافی از کارکرد اجرای حسابرسی تفکیک 
نشده است (روش سنتی حسابرسی)، این موضوع بر چگونگی انتخاب مؤدی نیز تأثیرگذار خواهد بود و انتخاب مؤدی 
با هدف افزایش حداکثری پاداش حسابرسان انجام خواهد گرفت.  تفکیک این دو کارکرد، منافع مهم زیر را به ارمغان 

خواهد آورد:
1- کمک خواهد نمود تا با تضاد منافع و فساد در میان بازرسان و ارتباط آنها با مؤدیان مبارزه شود (جانبداری 

بازرسان از پرداختها و یا حمایت از فساد مؤدیان در مقابل حسابرسی). 
2- نتیجه این تفکیک، صرفه  جویی ناشی از مقیاس و منافع ناشی از تخصص خواهد بود.  

بازرسی یا حسابرسی در دست  انتخاب معموالً در سطح منطقه  ای یا ملی متمرکز است و کارکرد  3- کارکرد 
بازرسانی است که بهتر در حسابرسی آموزش دیده باشند )سارتوري ، 2008(. 

4-4- اجتناب مالیاتی و تفاوت آن با فرار مالیاتی
ندادن اطالعات الزم در مورد عواید و منافع  مانند  مالیات  برای پرداخت نکردن      هرگونه تالش غیرقانونی 
مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.  تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان 
است.  در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی 
ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.  تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب 
از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود.  فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون 
است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول 
پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و 
مالیاتی کشور دور نگه می دارد.  اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود.  اجتناب از مالیات، 
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از خالهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد.  در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود 
دنبال راه های گریز می گردد. مثاًل درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین 
تری برای مالیات برخوردارند.  در اجتناب از مالیات، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا 
که او الزاماً تمامی مبادالت خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.  در واقع ، 
عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تالش می کنند تا بدهی 
مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از 

فرار مالیاتی در معرض دید است)آالبد و همکاران، 2011: 125(.
 اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است.  این مقوله به بررسی و یافتن راه های 
گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول 
مالیات کنار می زنند.  مثاًل تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی 
از اجتناب مالیاتی است.  به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع 
شود.  حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات 
است.  اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره 
مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود. بنابراین اجتناب مالیاتی، قانونی و برای کاهش تعهدات 
مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت 
عمدی به اعمال خالف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است.  نظام 
مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد)پالیل و همکاران ، 2011: 11(.  

4-5- زمینه های پیدایش اجتناب مالیاتی
 بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش اجتناب مالیاتی چنین است:

1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی، بینش و عکس العمل افراد 
در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی، بینش، برداشت، آرمان  ها، ارزش  های اجتماعی، قوانین جاری 

و میزان تحصیالت و آگاهی، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می  دهند. 
2- عدم مبادله کامل اطالعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات

3- تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن
4- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه  های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت  های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه 
دالیل گوناگونی دارد. رایج  ترین دلیل عدم ارسال می  تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین 
امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد 
قاطع ماموران مالیاتی است که آن  هم می  تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین 

مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.  
5- تاخیر در وصول مالیات

6- عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
7- وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت  ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت  های 
مالیاتی، راه اجتناب مالیاتی را باز می  کنند و در صورتی-که در سیستم اطالعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود 
نباشد، اجتناب مالیاتی گسترش می  یابد. همچنین با اعطای معافیت  های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف 
می  شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می  شود. بنابراین، اگر اعطای معافیت  ها با دقت الزم 
صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر فشار سنگینی را بر گروه  های دیگر جامعه وارد می  کند. 
یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی، میزان نرخ  های مالیاتی بیشتری، بر گروه  هایی که از معافیت  های 
مالیاتی بهره  مند نیستند، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت  های مالیاتی گسترده، به ناکارایی نظام مالیاتی 

و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می-شود)آوان و عبدل ، 2014: 57(.
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5- روش  شناسی پژوهش
تحقیق حاضر بدنبال بررسی کارایی جرایم مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در جلوگیری از فرار مالیاتی 
می باشد. این پژوهش، به صورت موردی و در سازمان امور مالیاتی شهر کرمانشاه انجام شده است و آزمون فرضیات 
پژوهش از طریق پرسشنامه توزیع شده در میان آنان، موردنظر قرار گرفته است. نقش علت در معلول، اساس تصمیم 
گیری در خصوص فرضیات می باشد. بنابراین آزمونهاي علی بیشترین نقش را در تجزیه و تحلیل اطالعات این تحقیق 

ایفا مي کنند. 
فرضیه اصلی در این پژوهش عبارتست از اینکه، جرایم مالیاتی در نظام ارزش افزوده بر فرار مالیاتی تاثیر مثبت 

و معناداری دارد. این فرضیه اصلی دارای شش فرضیه فرعی به شرح ذیل می  باشد:
فرضیه فرعی اول: جرایم مربوط به عدم ثبت نام مودیان در موعد مقرر)بند یک ماده 22 قانون مالیات بر ارزش 

افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی دار دارد. 
فرضیه فرعی دوم: جرایم مربوط به عدم صدور صورت حساب )بند دو ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر 

جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی دار دارد.
فرضیه فرعی سوم: جرایم مربوط به عدم درج صحیح قیمت در صورت حساب )بند سه ماده 22 قانون مالیات بر 

ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی دار دارد.
فرضیه فرعی چهارم: فرضیه فرعی سوم: جرایم مربوط به عدم درج و تکمیل اطالعات طبق نمونه )بند چهار ماده 

22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی دار دارد.
فرضیه فرعی پنجم: فرضیه فرعی سوم: جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه )بند پنج ماده 22 قانون مالیات بر 

ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی دار دارد.
فرضیه فرعی ششم: جرایم مربوط به عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك )بند شش ماده 22 قانون مالیات بر ارزش 

افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی دار دارد.
با توجه به ماهیت پژوهش، از دو روش  میدانی و کتابخانه ای در جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز استفاده 
می شود. برای جمع آوری داده هاي مورد نیاز جهت پاسخ به سوال اصلی پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. 
داده های  آوری  از جمع  و پس  توزیع  کرمانشاه  مالیاتی شهر  امور  کارشناسان سازمان  میان  در  مزبور  پرسشنامه 
موردنظر تجمیع و جهت بررسی روابط مورد نظر در پژوهش طبقه بندی می شوند. سواالت مطرح شده در پرسشنامه 

در دو بخش بشرح ذیل ارائه شده است. 
1( سواالت عمومی: در این بخش اطالعات عمومی مربوط به پاسخ دهندگان شامل جنسیت، تحصیالت و حوزه 

فعالیت اقتصادی آنها، اخذ و گردآوری شده است. 
2( سواالت تخصصی: در این بخش سواالتی مبتنی بر مدل اصلی پژوهش و در راستای سنجش متغیرهاي اساسي 
تحقیق مطرح شده است. سعی شده است که سواالت بگونه ای مطرح شود که قابلیت فهم را برای پاسخ دهندگان در 
سطح مختلف معلومات داشته باشد. سواالت مبتنی بر معیار پنج گزینه ای لیکرت مطرح شده است که در آن پاسخ 

دهندگان قادرند دیدگاه خود را در پنج سطح مختلف تعیین نمایند. 
جامعه آماري تحقیق حاضر، کارشناسان سازمان امور مالیاتی شهر کرمانشاه می باشند. اطالعات مربوط به جامعه 
آماری در واحد منابع انسانی سازمان مذکور، موجود می باشد. طبق اطالعات مذکور تعداد جامعه آماری در مقطع 
زمانی پژوهش 280 نفر می باشد که حجم نمونه آماری مطلوب برآمده از محاسبه به روش معادله کوکران، تعداد 

162 مشاهده می باشد که به این میزان پرسشنامه تهیه و توزیع شده است. 
در فرضیات پژوهش حاضر ادعا شده است که هر یک از جرائم ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فرار 
مالیاتی مودیان، تاثیرگذار مي باشند. جهت عملیاتی نمودن بررسی این ادعا، پرسشنامه پژوهش حاضر، مبتنی بر یک 
معیار 5 درجه  ای می باشد. بنابراین، اگر هر یک از عوامل مطرح شده، از نظر پاسخ دهندگان دارای اهمیت باشند؛ 
باید به آن نمره ای باالتر از 3 )میانه معیار 5 درجه ای لیکرت( قائل شوند. در نتیجه، جهت آزمون فرضیات، میانگین 
پاسخ های ارائه شده توسط نمونه آماری، از طریق آزمون T با عدد 3 مقایسه می شود. بر این اساس، فرضیه هاي 

پژوهشي تحقیق حاضر به شرح زیر است. 
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پس از جمع  آوري داده ها محقق باید آن ها را دسته بندي و تجزیه و تحلیل نماید، آن گاه به آزمون فرضیه هایي 
بپردازد که تا این مرحله تحقیق او را یاري کرده اند، تا پاسخي براي پرسش هاي تحقیق بیابد. تجزیه و تحلیل داده 
ها فرآیندي چند مرحله اي است که طي آن داده هاي گردآوري شده به طرق مختلف خالصه، دسته بندي و در 
نهایت پردازش مي شوند تا زمینه برقراري انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید 
. در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومي و هم از جنبه تجربي پاالیش مي شوند و روش هاي گوناگون آماري 

نقش بسزایي در استنتاج ها به عهده دارند. 
در پژوهش حاضر از آزمون  های توصیفی و آزمون های علی-مقایسه ای برای تجزیه و تحلیل اطالعات و تصمیم 
گیری در خصوص فرضیات استفاده می شود. آزمون های توصیفی شامل آماره های مرکزی و پراکندگی می باشد و 
در بخش علی از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده می شود. این تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  و 

در سطح اطمینان 95 درصد انجام می شود.  
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات، ابتدا الزم است آماره هاي توصیفي نمونه آماری تحت بررسي محاسبه شود.

تحلیل توصیفي، تکنیکی است که به بررسي شاخصهاي مرکزي و پراکندگي داده هاي تحقیق مي پردازد. نمونه 
آماری پژوهش  شامل 162 پرسش شونده است که به صورت تصادفی از میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی شهر 

کرمانشاه انتخاب شده اند. جدول 2 توزیع نمونه آماری مذکور را به  لحاظ ویژگی  های خاص آنها نشان می دهد. 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1467  



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1468  

نتایج نشان می  دهد که بیشترین تعداد نمونه آماری به   لحاظ جنسیت، مرد بوده  اند. همچنین، بیشترین تعداد 
به  لحاظ سابقه خدمت، کمتر از 10 سال سابقه داشته  اند. مطابق با یافته  ها، بیشترین نمونه به لحاظ میزان تحصیالت، 
دارای مدرك تحصیلی لیسانس بوده    اند و در سمت کارشناس حسابرس مالیاتی، مشغول به کار بوده  اند. همچنین 
این نتایج نشان داد که از میان جرایم قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم ثبت نام مودیان در موعد مقرر، عدم صدور 
صورت حساب، عدم درج صحیح قیمت در صورت حساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك 
بر فرار مالیاتی، تاثیر مثبت و معنی دار داشته اند. این در حالی است که عدم درج و تکمیل اطالعات طبق نمونه بر 

فرار مالیاتی مودیان، اهمیت معناداری به لحاظ آماری نداشته است.

نتایج نشان داد که از میان جرایم قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم ثبت نام مودیان در موعد مقرر، عدم صدور 
صورت  حساب، عدم درج صحیح قیمت در صورت  حساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك بر 
فرار مالیاتی، تاثیر مثبت و معنی  دار داشته  اند. این در حالی است که عدم درج و تکمیل اطالعات طبق نمونه بر فرار 

مالیاتی مودیان، اهمیت معناداری به لحاظ آماری نداشته است.

6- خالصه و تفسیر نتایج فرضیات
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان داد که جرایم مربوط به عدم ثبت نام مودیان در موعد مقرر 
)بند یک ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی  دار 
دارد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین راهکاری که منجر به شناسایی فعاالن اقتصادی مشمول این قانون 
می  شود؛ ثبت نام آنها در سیستم مربوطه است. از این رو، ممکن است که سازمان امور مالیاتی برای عدم ثبت نام در 
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سیستم، جرائم سنگینی را مدنظر قرار داده باشد. در نتیجه، از دیدگاه نمونه آماری، جرائم این حوزه، می  تواند نقش 
موثری در کاهش فرار مالیاتی داشته باشد. زیراکه فعاالن اقتصادی را ناگزیر به ثبت نام می  کند و انجام ثبت نام باعث 

شناسایی فعالیت  های اقتصادی شده و میزان فرار مالیاتی را کاهش می  دهد. 
 یافته  های فرضیه دوم پژوهش نشان داد که جرایم مربوط به عدم صدور صورت حساب )بند دو ماده 22 قانون 
مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی  دار دارد. یکی از اعمالی که 
مودیان ممکن است برای فرار مالیاتی به آن دست بزنند این است که صورت  های خود را ثبت نکنند. این امر به منزله 
عدم اظهار درآمد بوده و به  طور معمول، مشمول جرائم سنگینی خواهد بود. بر این اساس، در خصوص فرضیه دوم 
استدالل می شود که ایجاد یک راهکار برای وادار نمودن مودیان جهت اعالم دقیق درآمد، نقش چشمگیری در فرار 
مالیاتی خواهد داشت. زیراکه در سیستم سنتی مالیاتی، درآمد از روی دفاتر مؤدی محاسبه می شود که ممکن است 
از واقعیت فاصله داشته باشد؛ در حالی  که اگر مودی همه صورت  حسابهای خود را ثبت کند، درآمد واقعی مودی، قابل 

دستیابی است. 
یافته  های فرضیه سوم پژوهش حاکی از این می باشد که جرایم مربوط به عدم درج صحیح قیمت در صورت  حساب 
)بند سه ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی  دار 
دارد. این یافته در راستای یافته  های فرضیه دوم پژوهش بوده و به طور بالقوه مبتنی بر نقش صورتحسابهای مودیان 
در کاهش فرار مالیاتی است. فرضیه سوم بر یک نقص در صورتحساب تاکید دارد و با توجه به اینکه سازمان امور 
مالیاتی از این طریق، مانع از تقلب مودیان می شود؛ موجب کاهش فرار مالیاتی می شود. به این ترتیب که از دیدگاه 
کارشناسان امور مالیاتی، ممکن است برخی از مودیان اقدام به ثبت صورتحساب بکنند ولی صورتحساب ثیت شده، 

کمکی به شناسایی درآمد آنها نکرده باشد که الزم است از آن جلوگیری شود. 
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که جرایم مربوط به عدم درج و تکمیل اطالعات طبق 
نمونه )بند چهار ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر معنی دار 
نداشته است. سازمان امور مالیاتی از مودیان خواسته است که در تکمیل اطالعات خود در سامانه مالیات بر ارزش 
افزوده از راهنمای آن استفاده نموده و اطالعات را مانند نمونه تکمیل کنند. بنابراین، در خصوص یافته  های فرضیه 
چهارم پژوهش می توان چنین استدالل نمود که احتماال از دیدگاه نمونه آماری همه اطالعاتی که در نمونه سازمان 

امور مالیاتی وجود دارد، برای شناسایی درآمد و در نتیجه تعیین مالیات مودیان، ضروری نمی باشد. 
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم پژوهش نشان داد که جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه )بند پنج ماده 
22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی دار دارد. مودیان 
مالیاتی سیستم ارزش افزوده مکلفند که در پایان هر سه ماه، اظهارنامه فصلی خود را در سایت مربوطه ثبت نموده 
و مبالغ ارزش افزوده را پرداخت کنند. چنانچه این امر به موقع انجام نگیرد، به عنوان عدم اظهار درآمد تلقی شده 
که دارای جرائم سنگین می باشد. به نظر می رسد که باال بودن جرائم مالیاتی این حوزه، مودیان را ناگزیر به تسلیم 
اظهارنامه می  کند و این امر به طور بالقوه بر کاهش فرار مالیاتی تاثیرگذار است. زیراکه تسلیم اظهارنامه به معنی 

شناسایی درآمد واقعی مودی بوده و تعیین مالیات را تسهیل می کند. 
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم پژوهش نشان داد که جرایم مربوط به عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك )بند 
شش ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی دار 
دارد. به نظر می  رسد که این بند در راستای فرضیه پنجم پژوهش است. زیراکه دفاتر مودی، منعکس کننده عملیات 
کلی او در یکسال بوده و با توجه به اینکه احتمال عدم مطابقت بین دفاتر و اظهارنامه مالیاتی وجود دارد، از دیدگاه 
نمونه آماری جرایم مربوط به آن نقش چشمگیری در کاهش فرار مالیاتی داشته است. به  عبارت دیگر، دفاتر و اسناد 
مرتبط با آن، به عنوان مدرکی برای تایید اعتبار اظهارنامه های مالیاتی است و برای ممیزین مالیاتی از اهمیت ویژه 

ای برخوردار است. 
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7- پیشنهادهای کاربردی
1- با توجه به یافته های فرضیه اول پژوهش، مبنی بر اینکه جرایم مربوط به عدم ثبت نام مودیان در موعد 
مقرر)بند یک ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و 
معنی  دار دارد؛ به فعاالن اقتصادی توصیه می  شود که شمول یا عدم شمول فعالیت اقتصادی خود را در قانون مالیات 
بر ارزش افزوده به طور مکرر موردنظر قرار داده و چنانچه شامل پرداخت آن هستند؛ به موقع در سامانه مربوطه 

ثبت نام کنند. 
2- با توجه به یافته  های فرضیه دوم پژوهش، مبنی بر اینکه جرایم مربوط به عدم صدور صورت  حساب )بند دو 
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی دار دارد؛  به 
فعاالن اقتصادی پیشنهاد می شود که صورتحساب فعالیتهای خود را به طور منظم و با دقت باال در سامانه سازمان 
برای  مناسب  و  راهکارهای عملی  که  توصیه می شود  مالیاتی  امور  به سازمان  نمایند. همچنین  ثبت  مالیاتی  امور 

جلوگیری از تقلب در این حوزه، برقرار نماید. 
در  قیمت  درج صحیح  عدم  به  مربوط  جرایم  اینکه  بر  مبنی  پژوهش،  فرضیه سوم  های  یافته  به  توجه  با   -3
صورت  حساب )بند سه ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر 
مثبت و معنی دار دارد؛ به حسابرسان مالیاتی توصیه می-شود که میانگین درآمد ابزاری مودیان را به عنوان یکی از 

معیارهای عدم تمکین تلقی نموده و مودیان با درآمد باالتر را با حساسیت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهند. 
4- با توجه به یافته  های فرضیه چهارم پژوهش، مبنی بر اینکه جرایم مربوط به عدم درج و تکمیل اطالعات طبق 
نمونه )بند چهار ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر معنی  دار 
نداشته است؛ به سازمان امور مالیاتی توصیه می-شود که آگاهی الزم در خصوص چگونگی ثبت اطالعات را به نحو 

مناسب در اختیار مودیان مالیاتی قرار دهند.
5- با توجه به یافته های فرضیه پنجم پژوهش، مبنی بر اینکه جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه )بند پنج 
ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی دار دارد؛ به 
سیاست  گذاران بخش مالیاتی کشور پیشنهاد می  شود که برنامه  هایی را در جهت باال بردن فرهنگ مالیاتی مودیان 

اجرا نموده و سعی نمایند که یک نگرش مثبت نسبت به مالیات در میان عموم مردم ایجاد کنند. 
6- با توجه به یافته  های فرضیه ششم پژوهش، مبنی بر اینکه جرایم مربوط به عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارك 
)بند شش ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده( بر جلوگیری از فرار مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر مثبت و معنی  دار 
دارد؛ به فعاالن اقتصادی توصیه می  شود که سعی نمایند دفاتر مالی خود را به موقع و با دقت باال به سازمان امور 

مالیاتی ارائه نمایند. 
7- با توجه به اینکه مطابق با یافته های پژوهش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نتایج مطلوبی داشته است؛ 
به تدوین کنندگان مقررات مالیاتی کشور پیشنهاد می  شود که اجرای این قانون را برای سالهای آتی نیز تمدید نموده 

و تحوالت ناشی از آن را مورد توجه قرار دهند. 
8- به سیاست  گذاران بخش مالیاتی کشور پیشنهاد می شود که برنامه  هایی را در جهت باال بردن اطالعات مودیان 
و دادن آگاهی های الزم به آنان در خصوص پیامدهای عدم رعایت قوانین مالیات بر ارزش افزوده، اجرا نمایند تا همه 
آنها بتوانند هزینه و منفعت عدم تمکین مالیاتی را برآورد نموده و بر اساس آن، رفتارهای مالیاتی خود را تنتظیم 

نمایند. 
9- به سیاست  گذاران بخش مالیاتی کشور پیشنهاد می  شود که سیستم جرائم مالیاتی را به گونه ای تنظیم نمایند 
که عدم تمکین مالیاتی نیز منجر به جرائمی شود که به  لحاظ اهمیت در حدی باشد که از فرار مالیاتی جلوگیری نماید. 
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تحلیلی بر ساختار حقوقی هیات های
 حل اختالف مالیاتی

سیدضیاالدین مومنی1

چکیده
رسیدگی ترافعی هیات های حل اختالف مالیاتی در ایران، در مقام دادگاه اداری )مراجع شبه قضایی مالیاتی( که 
وظیفه رفع اختالف بین اداره و مودی را بر عهده دارند، و تاثیر تصمیمات و آراء صادره این هیات ها در احقاق حقوق 
مودیان مالیاتی و دستگاه مالیاتی، بیانگر اهمیت رعایت »اصول و آیین های دادرسی منصفانه« در رسیدگی توسط 

این کمیسیون ها می باشد. 
نخواهد  امکان پذیر  بدون وجود دادرسانی مستقل،  و  بدون وجود دادگاهی مستقل  مالیاتی،  دادرسی منصفانه 
بود. استقالل هیات های حل اختالف مالیاتی و دادرسان مالیاتی )اعضای هیات های حل اختالف مالیاتی( نیز در گرو 

ساختار و روش های مناسبی است که امکان تصمیمات و آراء مستدل و منصفانه را در پی داشته باشد. 
از روش های مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، ضمن شناسایی ساختار فعلی هیات های حل  با استفاده  این مقاله 
اختالف مالیاتی در ایران، سعی می نماید ساختار مناسبی در این خصوص پیشنهاد نماید. نتیجه این مطالعه بیانگر 
این است که وابستگی مالی، اداری و سازمانی هیات های حل اختالف مالیاتی به واحدهای اجرایی دخیل در تشخیص 

مالیات، اصل استقالل و بی طرفی آنها را خدشه دار نموده و از مسیر دادرسی منصفانه منحرف نموده است. 

واژه های کلیدي: اختالف مالیاتی، دادرسی مالیاتی ، دادگاه اداری، هیات حل اختالف، ساختار هیات ها

1(  دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات- همراه: 09102124089 
szmomeni@gmail.com :پست الکترونیکی 
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مقدمه
با اهمیت روزافزون مالیات و تالش درجهت اتکا به درآمدهای مالیاتی و ایفای نقش تعیین کننده آن در بودجه کل 
کشور به منظور اعمال وظایف و مسئولیت های وسیع دولت و تاثیر مالیات برحقوق اشخاص حقیقی و حقوقی، تعارض 
ـ به صورتی فراگیر، وسیع  ـ تقابل و تعارض میان منافع عمومی و حقوق افرادـ  میان دستگاه مالیاتی با مودیان مالیاتیـ 
و قابل توجه مطرح و بروز می کند و به طور طبیعی رفع اختالفات مالیاتی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار بوده 

و لذا تالش در راستای استقرار »دادرسی منصفانه مالیاتی«  بیش از پیش نمایان می شود.
»هیات های حل اختالف مالیاتی«  به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی ــ ترافعی ــ تلقی می شوند. این مراجع 
از آن جهت شبه قضایی  نامیده شده اند که از یک طرف قضایی نیستند، چون جزء قوه قضائیه محسوب نمی شوند و 
معموال زیر مجموعه قوه مجریه هستند و افرادی که در آن رای می دهند قاضی نیستند و اگر هم قاضی در آنها وجود 
دارد، رای اکثریت مالك است؛ از طرف دیگر این گونه نهادها آرائی صادر می کنند که اثر قضایی دارد و در باره حقوق و 
تکالیف افراد الزم االجرا می باشد )مریدی، 1393: 42( و لذا رسیدگی  در این کمیسیون ها بایستی با رعایت »اصول و 
آیین های دادرسی منصفانه« انجام شود. حق برخورداری از دادرسی منصفانه، در بردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد، 
مانند اصل حاکمیت قانون، اصل استقالل قاضی و دستگاه قضایی و به تبع آن مرجع شبه قضایی است که جهت رعایت 

حقوق طرفین در رسیدگی به دعاوی آنها پیش بینی شده است. )یاوری، 1383: 2(
حق دادخواهی و حق برخورداری از دادرسی منصفانه، امروزه به عنوان یک حق بنیادین بشری به شمار می آید که 
هم در اسناد و معاهدات جهانی و بین المللی حقوق بشری، و هم در اسناد و معاهدات منطقه ای حقوق بشری، مورد 
شناسایی قرار گرفته است. )طاهری تاری، میر محسن، 1393: 86( این حقوق و اصول، در واقع، اصول جهانی دادرسی 
مالیاتی  به شمار آمده، که از آنها به قواعد فرا ملی دادرسی یاد می شود و رعایت آنها تنها اختصاص به مراجع قضایی 

به معنای خاص ندارد. بلکه دادگاه های اداری اختصاصی مالیاتی را نیز به رعایت آن مکلف می سازد. )همان، 90(
الزم به ذکر است که در اغلب کشورها سه نوع دادرسي شامل دادرسی مدنی، دادرسی کیفری و دادرسی اداری  
وجود دارد که آیین های حاکم بر آنها تحت عناوین آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی اداری 
شناخته می شوند. )هداوند، 1391( »اگرچه آیین دادرسی اداری در مقررات ایران تعریف نشده، اما می توان گفت که 
آیین دادرسی اداری، مجموعه اصول و قواعدی است که شاکی ــ به تعبیر قانون دیوان عدالت اداری ــ در مقام طرح 
شکایت در مراجع اداری و طرف شکایت در مقام پاسخ به شکایت و مرجع اداری در مقام رسیدگی، صدور رای و اجرای 

آن باید رعایت نماید. )شمس، 1389: 19( 
وضعیت موجود دادرسی  مالیاتی،  با اشکاالت عدیده ای چه در فرایند و یا رسیدگی ماهیتی همراه است؛ ازجمله 
این که رسیدگی بدون رسمیت یافتن جلسات به دلیل عدم حضور قاضی عضو هیات و یا عضو بند 3 ماده 244 قانون 
مالیات های مستقیم، صدور آراء کلیشه ای و فاقد استدالل و توجیهات قانونی، تاخیر در اجرای قرارهای کارشناسی و 
اطاله دادرسی که با دادرسی منصفانه و وضعیت مطلوب و قابل قبول آن فاصله ایجاد کرده است. بنابراین تحول در 
ساختار، نحوه فعالیت و عملکرد این مراجع یک ضرورت اساسی است. استقرار دادرسی منصفانه با وجود هیات های 
حل اختالف مالیاتی مستقل، می تواند از یک سو حقوق اداره و از سوی دیگر حقوق مودیان را صیانت نموده و در 

برقراری عدالت مالیاتی نیز موثر باشد.
2- دادخواهی 

ماده 10 اعالمیه جهانی حقوق بشر اشعار می دارد: » هر کس با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاه 
مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی 

علیه وی اتخاذ تصمیم نماید.« )مرکز اطالعات سازمان ملل متحد، 1397(
همچنین در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: » همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های 
دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل 
و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختالفات 
راجع به حقوق و الزامات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.« )مرکز اطالعات سازمان ملل متحد، بی تا( کنوانسیون 
اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز به صراحت شرط کرده اند که دادگاه باید به موجب قانون 
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تاسیس شود. این شرط در نظر ارگان های ناظر این اسناد این گونه تفسیر شده است که »دادگاه نباید وابسته به 
صالحیت قوه مجریه باشد، بلکه باید تا آنجا که به چارچوب سازمانی اش مربوط می شود، بر یک مصوبه قوه مقننه 

استوار باشد.«
مهمترین تضمین نهادین در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی این است که حقوق و تعهدات در دعاوی مدنی 
و اتهامات کیفری نباید توسط نهادهای سیاسی یا مراجع اداری تابع دستورالعمل، استماع و تصمیم گیری شود، بلکه 
باید توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که به موجب قانون تاسیس شده است، مورد رسیدگی قرار گیرد. البته 
در نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر این شرط نافی امکان آن نیست که بخش هایی از سازمان قضایی مثل تاسیس 
یک دادگاه یا مرجع، از طریق قانونگذاری تفویضی به قوه مجریه محول شود، به شرطی که قلمرو این اختیار گسترده 

نباشد و مطابق با قانون اعمال گردد. )فضائلی، 1392، 134( 
به منظور  ایران آمده است: »دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند  اساسی  قانون  در اصل 34 
دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و 
هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به  آن را دارد منع کرد.« بي شک، منطوق اصل34 
قانون اساسي، بیان کننده شناسایي بي  قید و شرط حق دسترسي تمام عیار شهروندان ایراني به دادگاه است. )گرجی، 

)154 ،1387
به این ترتیب دادخواهی یک حق مطلق است و نمی توان مانع استفاده احدی از این حق شد. بنابر این وظیفه دولت 
است که همه امکانات و تسهیالت الزم را در اختیار عامه مردم قرار دهد تا مردم به راحتی امکان تظلم و دادخواهی در 
یک مرجع مستقل و     بی-طرف را داشته باشند. )هاشمی، 1391: 227( قاعده بي طرفي، ترجمان این آموزه قدیمي 

است که هیچ کس نمي تواند در موردي که خود در آن ذي نفع است قاضي باشد. )گرجي ازندریانی، 1389، 353(

3- دادگاه های اداری و ساختار آن
اختالفاتی که عموما میان دولت یا بعضا مستخدمان دولت با مردم عادی بروز می نماید، می تواند همانند سایر 
دعاوی در محاکم قضایی و نزد قضات دادگستری حل و فصل شوند، چنانچه در برخی از کشورها این ترتیب پذیرفته 
شده است و دادگاه های دادگستری عالوه بر رسیدگی به اختالفات و مرافعات میان اشخاص خصوصی با یکدیگر، به 
اختالفات میان اداره دولتی و اشخاص خصوصی نیز رسیدگی می کنند. اما در بسیاری از نظام های حقوقی، دادگاه های 
قضایی مرسوم و قضات سنتی، فاقد صالحیت الزم برای رسیدگی به اختالفات میان اداره و مردم هستند و با ایجاد و 
تاسیس دادگاه های اختصاصی اداری، اساسا دادرسی دعاوی اداری از دادرسی رسمی قضایی تفکیک شده و برای حل 
و فصل اختالفات میان مردم و دولت، محاکم اداری خاصی تشکیل شده و این صالحیت به دالیلی ازجمله ماهیت 
تخصصی و فنی و پیچیده بودن این گونه اختالفات، به نهاد حقوقی دیگری به نام »دادگاه اداری« سپرده شده است، 
به نحوی که محاکم اداری موصوف از محاکم قضایی دادگستری منفک و مجزا گردیده و معموال زیر نظر سازمان های 

عمومی و ادارات قوه مجریه فعالیت می کنند. )هداوند و آقایی طوق، 1389، 11(
علی ایحال با این که اصل وجود دادگاه های اختصاصی اداری در بطن دستگاه های اداری با هدف حمایت از منفعت 
عمومی و به دالیل متعدد دیگر پذیرفته می شود، اما بر این نکته تاکید می شود که به منظور جلوگیری از خودسری 
این مراجع و تجاوز آن ها به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم، اوال رسیدگی در دادگاه های اختصاصی اداری 
بایستی با رعایت »اصول و آیین های دادرسی منصفانه« انجام شود؛ ثانیا آراء و تصمیمات این مراجع بدون هرگونه 

محدودیت و مانعی و از هر جهت باید در محاکم قضایی ذی صالح قابل تجدیدنظرخواهی باشند.
 اصول کلی حقوق اداری، اهمیتی بنیادین داشته و نقش مهمی در دفاع از حقوق شهروندان و کنترل خودسریهای 
مقامات عمومی و اداری ایفا می نمایند و همچنین     به-عنوان ابزار مکمل حقوق و کمک به تفسیر قانون توسط قضات 
و ابزاری جهت ارزیابی حقوق موضوعه شناخته می شوند. )هداوند و مشهدی، 1391: 29( در کشور ایران، علی رغم 
پذیرش دادگاه های اختصاصی اداری، این تدابیر به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است و رسیدگی در این مراجع تا حد 

زیادی با این اصول و معیارها انطباق ندارد. )همان، 13-14(
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الگوی  از  از محاکم قضایی  اداری  کشورهای مختلف در مورد پذیرش اصل دو گانگی قضایی و تفکیک محاکم 
واحدی پیروی نکرده اند. دو الگوی عمده و فراگیر در باب دادگاه های اختصاصی اداری به منظور حل اختالف، الگوی 

انگلستان و الگوی فرانسه می-باشد.
3-1- دادگاه های اداری انگلستان

به اعتقاد حقوقدانان سنتی و اولیه انگلستان، رسیدگی به کلیه دعاوی به حکم حقوق اساسی در صالحیت  عام 
مراجع قضایی است و نمی توان تفاوتی بین دعاوی علیه دولت و اشخاص خصوصی قائل شویم. زیرا سلب صالحیت از 
قوه قضائیه در رسیدگی به دعاوی اداری در حکم نفی اصل تفکیک قوا  بوده و تاسیس مراجع اداری، خالف عدالت 
اجتماعی است. به این علت که دولت نمی تواند در آن  واحد، هم طرف دعوی باشد و هم بر مسند قضا بنشیند و 
علیه خود حکمی صادر کند. عالوه بر این، تاسیس دادگاه های اداری، برخالف تساوی و برابری افراد در مقابل قانون 
است و ماموران اداری در مراجع و دادگاه های اداری، در وضعیت ممتازی نسبت به شهروندان عادی قرار می گیرند. 
)هداوند، 1390: 610( علی رغم دیدگاه حقوقدانان سنتی، در حال حاضر دادگاه های اختصاصی اداری در انگلستان 
دارای سلسله مراتب خاص خود می باشند و تحت نظارت »دادگاه عالی«  کار می کنند و این سلسله مراتب از سلسله 
مراتب دادگاه های قضایی عادی متمایز است؛ به این نحو که هیچ یک از دادگاه های قضایی عادی به دعاوی که یک 
طرف آن دولت باشد رسیدگی نمی کنند. با این همه این دادگاه ها علی رغم فعالیت در زمینه رسیدگی به دعاوی اداری، 

تحت نظارت و سرپرستی دادگاه قضایی قرار دارند.
این دادگاه های اختصاصی اداری به طور کلی در دو سطح قرار دارند. وظیفه اصلی دادگاه  سطح یک این است که به 
شکایاتی که از تصمیمات دستگاه های اداری صورت می پذیرد، رسیدگی کند. وظیفه اصلی دادگاه  سطح دو، رسیدگی 
به شکایات از آرای شعب مختلف دادگاه  سطح یک و رسیدگی بدوی به برخی از موضوعاتی که امکان شکایت از آنها 

در دادگاه  سطح یک وجود ندارد می باشد.
برخی ویژگی های دادگاه های اختصاصی اداری در انگلستان را می توان به شرح ذیل خالصه نمود:

الف- دادگاه های اختصاصی اداری، هرچند از دولت بودجه دریافت می کنند، دادگاه قضایی نیستند ولی در عین 
حال به موجب قوانین موضوعه، به صورت مستقل فعالیت و رسیدگی ترافعی می نمایند.

ب- هر دادگاه  اختصاصی اداری، شامل یک حقوقدان منصوب از سوی وزیر دادگستری و یا از میان اعضای منتخب 
از سوی او، نمایندگان گروه های ذی نفع  و یا متخصصین خبره که برای مدت محدودی در این سمت تصدی دارند 
تشکیل می شود. قالب مشخصی در مورد تعداد اعضا وجود ندارد و تصمیم گیری در دادگاه با رای اکثریت انجام می شود. 

پ- وزرا نمی توانند اعضای دادگاه های اختصاصی اداری را در مدت انتصاب آنها عزل نمایند.
ت- رسیدگی در دادگاه های اختصاصی اداری بسیار سریع  و ارزان است و جو غیر رسمی و آیین رسیدگی ساده 

در آن وجود دارد.
ث- قدرت تشخیص دادگاه های اختصاصی اداری وسیع و انعطاف پذیر است؛ زیرا در زمینه موضوع دعوی تبحر و 

چیرگی دارند. )همان: 613-614(
3-2- دادگاه های اداری فرانسه

در نظام حقوقی فرانسه، دادگاه های اداری زیرمجموعه قوه مجریه می باشند و نظارت مراجع قضایی بر اداره وجود 
ندارد و اصوال فلسفه پیدایش دادگاه های اداری نیز خروج قوه مجریه از نظارت قوه قضائیه بوده است و دادگاه های 
اداری بر اداره و مامورین آنها کنترل دارند. )استوار سنگری، 1393: 361( حقوقدانان فرانسوی بر این باورند که قوه 
قضائیه قادر به نظارت بر اعمال و اقدامات دستگاه های اداری و اجرایی دولت و مامورین اداری نمی باشد و اعطای چنین 
امتیازی به دادگاه های قضایی، برخالف اصول حقوق به ویژه اصل تفکیک قوا و مصالح اجتماعی است. به این معنی 
که اگر دادگاه های عادی دادگستری بتوانند به مرافعات و و دعاوی اداری بپردازند، درحقیقت به آنان وسایل دخالت 
در امور اداری و مآال قوه اجرائیه داده شده است و این امری خالف اصل تفکیک قوای سه گانه است. )قاضی، 1371: 
615( عالوه بر این با توسعه علم حقوق و تخصصی شدن روزافزون شاخه های آن، حل اختالفات متنوع و متفاوت در 
یک مرجع قضایی واحد به مصلحت نیست و دادرسان قضایی، توانایی علمی الزم برای شناخت ماهیت و حدود دعاوی 
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اختصاصی را ندارند. )هداوند و آقایی طوق، 1389، 80( ازسوی دیگر دادرسی در مراجع اداری با سرعت عمل بیشتر و 
هزینه های کمتری صورت می گیرد، حال آن که دادرسی در مراجع قضایی با تشریفات طوالنی، پیچیده و دست و پا گیر 
آیین دادرسی  و هزینه های سنگین توام است که چنین شیوه ای با مقتضیات فعالیت های اداری و اجرایی سازگار 

نمی باشد. )موسی زاده، 1374: 4(
در فرانسه دادگاه های اداری تحت نظر اداره هستند و در راس آنها »شورای دولتی« قرار گرفته است. در نظام 
حقوق اداری فرانسه عالوه بر شورای دولتی و دادگاه های اداری عام، تعداد قابل توجهی دادگاه های اختصاصی اداری 

فعالیت می نمایند که صالحیت  آنها محدود به رسیدگی به موضوعات و دعاوی خاص می باشد. 
برخی ویژگی های دادگاه های اداری عام و دادگاه های اختصاصی اداری در فرانسه را می توان به شرح ذیل بیان نمود:

الف- این مراجع اداری درخصوص دعاوی که در محضر آنها مطرح می شود در شکل و با فعالیت هایی مثل یک 
مرجع قضایی حکم صادر می کنند.

ب- این مراجع، دادگاه های اداری هستند؛ یعنی کامال از محاکم قضایی مجزا هستند. اوال ازنظر نیروی انسانی، ثانیا 
ازنظر فعالیت ها در کلیه مراحل رسیدگی و صدور حکم از کنترل قضات دادگستری خارج هستند، ثالثا ازنظر صالحیت 

زیرا صالحیت این محاکم، رسیدگی به اعتراضات و اختالفات اداری است.
پ- این دادگاه ها از فعالیت و عملیات اداره منفک و جدا هستند و این تفکیک ازنظر ترکیب دادگاه ها، وضعیت 

حقوقی اعضای دادگاه ها و اختیارات دادرسان اداری، قابل مالحظه است.
3-3- دادگاه های اداری ایران

الگوی حاکم در کشورمان از نظامی بینابین نسبت به الگو های انگلیس و فرانسه تبعیت می کند. با این توضیح 
که از یک سو »دیوان  عدالت اداری« در ایران به عنوان یکی از محاکم قوه قضائیه، مرجع عام رسیدگی به دعاوی و 
اختالفات اداری محسوب می شود و از سوی دیگر کمیسیون ها و هیات های حل اختالف متعددی نیز در دستگاه ها و 
موسسات عمومی و دولتی تاسیس شده و فعالیت می نمایند که از دستگاه رسمی قضایی خارج بوده و در بطن اداره 
ولی به ظاهر مستقل از سلسله  مراتب اداری به دعاوی خاصی که در حیطه صالحیت آنها است، رسیدگی نموده و آنها 

را مطابق مقررات حل و فصل می نمایند.
 دیوان عدالت اداری، یک دادگاه عالی کامال جدا از دادگاه های عمومی دادگستری است که به موجب اصل 173 
قانون اساسی، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم علیه مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی، در 
صالحیت ذاتی این دیوان است و چنانچه در صالحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی اختالفی 
پیدا شود، به استناد ماده 14 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حل آن بر عهده شعب دیوان عالی 

کشور می باشد. 
بنابر این اصل دوگانگی قضایی به صورت تعدیل شده در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و حل و فصل بسیاری 
از دعاوی از حیطه صالحیت دادگاه های قضایی و محاکم رسمی خارج شده و به عهده کمیسیون ها و هیات های حل 

اختالف وابسته به سازمان ها و ادارات گذاشته شده است. 
متاسفانه علي رغم مزیت هایي که این مراجع اختصاصی اداری دارند، قانونگذار ایران، بدون توجه کافي به ماهیت 
ترافعي آنها و اصول حقوقي، این مراجع را تاسیس کرد؛ به گونه اي که مي توان گفت یکي از ایرادات و شاید سرمنشاء 
بسیاري از ایرادات وارد بر آنها، پراکندگي و عدم انسجام این مراجع است. )خسروی و رستمی، 1392: 95( عالوه بر 
تشتت و پراکندگی، ایرادهای دیگری نیز وجود دارد که باعث شده این مراجع از مسیر دادرسی منصفانه منحرف شود. 
وابستگی مالی، اداری و سازمانی مراجع به دستگاه اجرایی مربوط به خود، اصل استقالل و بی طرفی آنها را خدشه دار 
نموده است. همچنین علنی بودن و امکان نظارت عمومی، از حقوق مهم افراد در مراجع رسیدگی و مقدمه حق دفاع 
محسوب می شود که در این مراجع نقض شده است. این موارد از جمله ایرادات دادگاه های اختصاصی اداری است که 

مبتالبه مراجع شبه قضایی مالیاتی  نیز می باشد. )همان، 100(
باید پذیرفت که این دادگاه ها فقط هنگامی می توانند مجری عدالت شوند که به وسیله قضات و یا حقوقدانان 
ـ که نماینده  متخصص و بی طرف اداره شوند و تابع قوه قضائیه باشند و به هیچ وجه تحت نفوذ وزیر یا رئیس موسسهـ 
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قوه مجریه اند، قرار نگیرند و بر وفق اصول عدالت و انصاف و با کمال بی طرفی و بی نظری قضاوت کنند. اگر بنا باشد 
بوروکراسی استبدادی  باشند، نوعی  او  تابع نظر و دستور وزیر مربوط و عامل اجرای سیاست خاص  این دادگاه ها 
به وجود خواهد آمد و اصل حاکمیت قانون و حقوق و آزادی های فردی به مخاطره خواهد افتاد. )طباطبائی مؤتمنی، 

)475 :1390
مطابق اصل 159 قانون اساسی، »مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین 
به دعاوی، اصل است و  بنابر این صالحیت مراجع قضایی در رسیدگی  قانون است.«  به حکم  آنها منوط  صالحیت 
امور را در اختیار مراجع شبه قضایی قرار داده است.  از  بنا به بعضی مصالح، رسیدگی و دادرسی بعضی  قانونگذار 

)مومنی، 1394: 42( با این وجود، بی طرفی و استقالل دادرس اداری و مرجع شبه قضایی باید تضمین گردد.

ساختار هیات های حل اختالف مالیاتی   -4
تشخیص  در  که  اختالف  هرگونه  به  رسیدگی  »مرجع  می دارد:  اشعار  مستقیم  مالیات های  قانون   170 ماده 
مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود، هیات حل اختالف مالیاتی می باشد، مگر 
مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.« همچنین مطابق ماده 
دیگری  مرجع  قانون  این  مقررات  که ضمن  مواردی  در  جز  مالیاتی  اختالف های  کلیه  به  رسیدگی  »مرجع   ،244

پیش بینی شده، هیأت حل اختالف مالیاتی است....«
عالوه بر این، بنا به تصریح ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم، صالحیت هیاتها درخصوص مطالبات  دولت، 
علي الخصوص ماده 48 قانون محاسبات عمومی، عام بوده وممکن است در این بین، تکالیف قانوني دیگري با وجود 
سایر قوانین مرتبط موضوعه نیز متوجه هیات هاي حل اختالف مالیاتي گردد. از جمله این قوانین، قانون محاسبات 
عمومی، قوانین برنامه هاي پنج ساله توسعه، قوانین بودجه سنواتي، قوانین گمرکي، اداره مناطق آزاد، مناطق ویژه 
اقتصادي، اتاق بازرگاني، صنایع و معادن و اتاق تعاون، نظام صنفي و درصورت داشتن بار مالیاتی و اختالفات احتمالی 

نیز به هیات های حل اختالف مالیاتی واگذار گردد. 
به استناد  بندهای 1، 2 و 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، هر هیات حل اختالف مالیاتی از سه نفر شامل 
یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک  نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی 
یا اتاق تعاون یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسالمی شهر به انتخاب مودي تشکیل می شود. تبصره 
2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم نیز اداره امور هیات های حل اختالف مالیاتی را به  عهده سازمان امور مالیاتی 
کشور و پرداخت حق الزحمه اعضای آن را به آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور 
اقتصادی و دارایی می رسد، موکول نموده است. همچنین مطابق ماده 245، »نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور 
عضو هیات، از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و ال اقل شش سال آن را در 

امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.«
عنوان »نماینده سازمان امور مالیاتی کشور« که در بند 1 ماده 244 آمده است، بیانگر نمایندگی از جانب یک 
دستگاه دولتی است و لذا چنین برداشت می شود که نماینده سازمان، به عنوان عضو هیات حل اختالف مالیاتی، باید 
در جهت اثبات حقوق سازمان مالیاتی تالش نماید، که با چنین برداشتی و همچنین با اختیاری که قانون به نماینده 
سازمان برای اداره جلسات هیات داده است، نمی توان نقش بی طرفی را برای نماینده سازمان در هیات، تصور نمود. از 
سوی دیگر، قاضی عضو هیات، به دلیل عدم وابستگی سازمانی و سلسله مراتبی با سازمان و همچنین عدم وابستگی 
به مودی، می تواند نقش بی-طرف را داشته باشد؛ هرچند که با توجه به دریافت حق الزحمه از بودجه سازمان امور 
مالیاتی، نقش بی طرفی قاضی نیز کمرنگ می شود. نماینده موضوع بند 3 ماده 244 نیز با توجه به این که مطابق 
قسمت اخیر این بند، می تواند توسط مودی انتخاب شود، ــ البته انتخاب یکی از مراجع بند 3 توسط مودی و نه 
انتخاب فرد خاص ــ به همین دلیل و همچنین به واسطه دریافت حق الزحمه از بودجه سازمان امور مالیاتی، نمی تواند 

نقش واقعی نماینده مودی را داشته باشد. 
با این وصف اگر قاضی عضو هیات را بی طرف فرض کنیم، دو عضو دیگر )اعضای بند 2 و 3( نقش نمایندگی خود 
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را به طور برابر نخواهند داشت و لذا کفه ترازو به سمت و به نفع سازمان مالیاتی سنگینی می نماید. بنابراین اصالح 
نقش سه عضو هیات در قانون مالیات های مستقیم، منطقی به نظر می رسد.

 
1-4- هیات حل اختالف مالیاتی بدوی 

هیات حل اختالف مالیاتی در مقام رسیدگی به دعوی، پس از استماع اعتراض  مودی و مطالعه الیحه دفاعیه 
و مالحظه دالیل و مستندات مودی و توجیهات و دفاعیات نماینده اداره امور مالیاتی و مطالعه مندرجات پرونده 
مطروحه و رسیدگی معمول بر اساس مفاد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و 

مقررات موضوعه، حسب مورد، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:
الف- تایید درآمد مشمول مالیات: چنانچه اعتراض مودی، متکی به دالیل و مستندات کافی نبوده و یا اصوال به 
نظر هیات، اعتراض مودی وارد نباشد و همچنین در مواردی که برگ تشخیص مالیات بر اساس ماخذ صحیح و متکی 

به دالیل و اطالعات کافی باشد، هیات، رای به تایید درآمد مشمول مالیات می دهد. 
ب- تعدیل درآمد مشمول مالیات: چنانچه مودی به میزان درآمد برآوردی توسط مامور تشخیص مالیات اعتراض 
داشته باشد و دالیل و مستندات وی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و موجبات صدور رای 
نیز بر این اساس فراهم باشد، هیات، رای به تعدیل درآمد مشمول مالیات و تعیین درآمد مبنای مالیات خواهد داد.

پ- رفع تعرض)رد برگ تشخیص یا مطالبه مالیات و یا رای به بطالن اجرائیه(: درمواردی که مالیات از غیر مودی 
مطالبه شده باشد یا به استناد دالیل و مدارك، مودی بتواند عدم فعالیت و یا عدم تحقق درآمد خود را اثبات نماید، 

هیات، رای به رفع تعرض صادر می نماید. 
ت- قرار عدم صالحیت: در صورتي که هیات رسیدگي کننده، خود را صالح به رسیدگي نداند، قرار عدم صالحیت 
ـ و یا قانون آیین  صادر مي نماید. متاسفانه در عمل، با دلیل ضعف قوانین مالیاتي و فقدان قانون آیین دادرسي مالیاتيـ 
ـ  در همین مرحله بسنده شده و اقدامي از سوي هیات  حل اختالف مالیاتي درخصوص تعیین مرجع  دادرسي اداريـ 

صالح به رسیدگي و ارسال پرونده به آن صورت نمي پذیرد.
ث- قرار کارشناسي: در مواردی که صدور رای هیات، مستلزم رسیدگی بیشتر، تحقیق، معاینه و تحقیقات محلی، 
برآورد ارزش مال، رسیدگی به دفاتر و صورت های مالی، تعیین مدت زمان فعالیت یا توقف عملیات، تعیین درآمد 
مشمول مالیات، میزان فروش، میزان خرید، استهالك، میزان مصرف مواد اولیه، بهای تمام شده کاال، خدمات فروخته 
شده، هزینه ها، تعداد مستخدمین، اجاره محل، اجاره ماشین آالت، ضایعات و ... باشد، هیات، قرار کارشناسی صادر 

می نماید. )مومنی، 1394: 61(
ج- قرار رفع نقص: درمواردی که پرونده مطروحه در هیات دارای نقص باشد، هیات می تواند قرار رفع نقص توسط 
واحد مالیاتی را صادر نماید. ازجمله مواردی که منجر به قرار رفع نقص می گردد، نقص در ابالغ صحیح اوراق مالیاتی و 
به خصوص دعوتنامه حضور در جلسات هیات، ضمیمه نبودن اوراق تشخیص مالیات در پرونده، مضبوط نبودن گزارش 

رسیدگی واحد مالیاتی و مضبوط نبودن اوراق دعوتنامه و امثال آن است.
چ- قرار استمهال: ممکن است درخصوص فعالیت مودی و اطالعات مربوط به درآمد و کسب و کار مودی نیاز به 
استعالم از اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و یا از اشخاص حقوقی حقوق 
عمومی باشد. لزوم استعالم از اشخاص ثالث و بررسی اسناد و مدارك نزد آنها و یا مهلت به مودی برای ارائه اسناد و 

مدارك مثبت اظهارات وی، می توانند از جمله دالیل صدور قرار استمهال تلقی شوند. 
عدم  هیات،  اعضای  اظهارنظر  سابقه  هیات،  به  پرونده  عدم وصول  و  پرونده  عدم طرح  دعوت:  تجدید  قرار  ح- 

رسمیت جلسه هیات و مواردی از این قبیل از جمله موارد قرار تجدید دعوت می باشند.
نماید،  مالیاتی صادر  به واحد  پرونده  اعاده  قرار  ازجمله مواردی که ممکن است هیات،  پرونده:  اعاده  قرار  خ- 
شرایطی است که موضوع مورد اختالف مطروحه، از ابهامات در قانون مالیات ها یا ترتیب رسیدگی باشد و نیاز به اخذ 
نظر سازمان مالیاتی باشد. همچنین ممکن است اطالعات درخواست شده تا تاریخ طرح پرونده در هیات، واصل نشده 

باشد که در این گونه موارد نیز هیات می تواند قرار اعاده پرونده تا وصول پاسخ استعالم صادر نماید.
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د- قرار تامین مالیات: به استناد بند 26 دستورالعمل دادرسی مالیاتی، »درمواردی که مالیات مودی هنوز قطعی 
نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات 
و  بخواهد  را  مالیات  تامین  قرار  مالیاتی  اختالف  از هیات حل  کافی  ارایه دالیل  با  باید  مالیاتی  امور  اداره  می رود، 

درصورتی که هیات صدور قرار را الزم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.«
4-2- هیأت حل اختالف مالیاتي تجدید نظر 

تجدیدنظر،  توجیه خودش را از قاعده قضاوت دو درجه اي می گیرد. قضاوت اولیه می تواند دچار اشتباه شود، لذا 
باید دادرس دیگري با درجه باالتر در دادگاهی که از نظر سلسله مراتب باالتر است، بتواند اشتباهات احتمالی دادرس 
نخست را اصالح کند. )پروان، 1393: 40( بدین لحاظ رای بدوی باید قابل تجدید نظر در مرحله باالتر باشد و در واقع، 
فلسفه دو مرحله ای بودن دادرسی، کنترل رای صادره از مرحله بدوی به منظور اطمینان از صدور حکم موافق قانون و 

متضمن احقاق حق و اجرای عدالت است. )واحدی، 1384: 228(
هیات های حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر، مشابه هیات های حل اختالف مالیاتی بدوی به صورت شکلی و ماهوی 
اقدام به رسیدگی می نمایند. بر اساس ماده 247 قانون مالیات های مستقیم، هر گاه آراء بدوي ابالغ شده به مودی، 
از طرف ماموران مالیاتي  مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبي قرار گیرد، در این صورت پرونده جهت رسیدگي به 
هیأت حل اختالف مالیاتي تجدید نظر احاله خواهد شد. در این حالت »مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد  
قبول  را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن، اعتراض  خود را در مدت مقرر  تسلیم کند.«   همچنین »نمایندگان عضو 
هیات های حل اختالف مالیاتی، نباید قبال نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رای داده باشند.«   همین طور 
»درصورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد، در 

مرحله تجدید نظر  فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.«  
الزم به ذکر است که مطابق قسمت اخیر ماده 247، رأي هیأت حل اختالف مالیاتي تجدید نظر قطعي و الزم االجرا 
مي باشد. همچنین »آراء قطعی هیات های حل اختالف مالیاتی به استثناء مواردی که رای هیات حل اختالف مالیاتی 
بدوی با عدم اعتراض  مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد، برابر مقررات ماده 251 این قانون قابل شکایت 
و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.«   از طرف دیگر به استناد ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، آراء 
هیات های حل اختالف مالیاتی تجدید نظر درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی 

نمی باشد.

آسیب های ساختاری هیات های حل اختالف مالیاتی   -5
مطابق تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم، »اداره امور هیات های حل اختالف مالیاتی و مسئولیت 
تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد... .« این امر با توجه به این که عموما مراجع 
حل اختالف اداری، از اجزای سازمان های اداری کشور است، شاید چندان لطمه ای به استقالل هیات ها وارد نکند، 
ولی آنچه بر استقالل هیات های حل اختالف مالیاتی خدشه وارد می کند این است که این هیات ها، درون واحدهای 
اجرایی مالیاتی و تحت نظر همان مدیران اجرایی است که در تشخیص مالیات به طور مستقیم دخیل بوده و با توجه 
به این که نمایندگان سازمان در هیات ها از لحاظ سلسله مراتب تحت نظر مدیران اجرایی بوده و پاداش و اضافه کار 
آنها نیز توسط همین مدیران اجرایی تعیین می گردد، لذا در تصمیمات خود به عنوان عضوی از هیات، از استقالل و 
شجاعت کافی در تصمیم برخوردار نبوده و بالتبع آراء صادره در موارد زیادی متاثر از خواسته های مدیران اجرایی و 

مطابق نظر آنها واقع می گردد. )مومنی، 1394: 123(
ایراد مهمي را که مي توان به ترکیب اعضاي هیات هاي حل اختالف مالیاتي وارد دانست این است که اعضاي 
هیات هاي بدوي و تجدیدنظر مجزا نبوده و معموال همان افرادي که در یک پرونده به عنوان اعضاي یک هیات بدوي 
حضور دارند، در پرونده دیگري ممکن است به عنوان اعضاي هیات تجدیدنظر حضور یابند و اصوال تفاوتي در ترکیب 
اعضاي هیات بدوي و تجدیدنظر مشاهده نمي شود. این درحالي است که وقتي صحبت از هیات تجدیدنظر مي شود، 
هیاتي  در سطح باالتر از هیات بدوي در ذهن متبادر مي شود، زیرا هیاتي که راي آن برتر از راي هیات بدوي بوده، 
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بدیهي است که باید در جایگاه و سطح باالتري قرار داشته باشد. )همان، 124( ایراد دیگر درخصوص قضات عضو هیات 
ـ می باشد. قضات شاغل عضو هیات، به دلیل اشتغال مستمر در  ــ موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیمـ 
دادگستري، و همچنین اکثر قضات بازنشسته به دلیل اشتغال در امر وکالت، معموال در جلسات هیات هاي حل اختالف 
مالیاتي حضور نمي یابند که این امر نقض غرض مقنن است. از سوي دیگر از آنجا که هیچ الزام قانونی به عضویت یک 
نفر قاضی در هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات هاي مستقیم به عنوان هیاتي در راس هیات هاي حل اختالف 
مالیاتي  وجود ندارد ــ هرچند که نگارنده بنا به دالیلی که از حوصله این مقاله خارج است، حذف هیات اخیرالذکر 
را ضمن برخی تحوالت ساختاری پیشنهاد می نماید ــ لذا مستفاد مي شود که عضویت یک نفر قاضي در هیات حل 
اختالف مالیاتي، به عنوان یک ضرورت قطعي تلقي نمي شود و لذا ضمن اصالح بند 2 ماده 244 قانون مذکور به جای 
استفاده از یک نفر قاضی شاغل یا بازنشسته، می توان از یک نفر حقوقدان دارای تحصیالت عالی در رشته حقوق 
)ترجیحا رشته حقوق مالی یا حقوق عمومی( استفاده نمود. )همان، 127( در ضمن این امکان فراهم شود تا در صورت 
لزوم با نظر قاضی یا فرد حقوقدان عضو هیات، کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور مالیاتی، در جلسه هیات در 

مقام مشاور مالیاتی قاضی یا حقوقدان ــ بدون حق رای ــ حضور یابد. )قادری، 1393: 123(
در حال حاضر بنا به دالیل مختلف از جمله کمبود نیروي انساني، از سایر مامورین مالیاتي شاغل در واحدهای 
ـ به استناد ماده 48 آیین نامه موضوع ماده  ـ با حفظ سمتـ  اجرایی به عنوان نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات هاـ 
219 قانون مالیات هاي مستقیم استفاده مي گردد که این ماده نیز باتوجه به این که اشخاص اخیرالذکر در تشخیص 

پرونده هاي مالیاتي دخیل مي باشند، مغایر با استقالل هیات ها بوده و دادرسي منصفانه را خدشه دار مي کند. 
قرارهاي کارشناسي صادره از جانب هیات هاي حل اختالف مالیاتي در عمل به طور معمول با تاخیر فراوان و در 
مواردي حتي با تاخیر بیش از یک سال اجرا مي شوند. یکي از دالیل مهم این تاخیر، کمبود و یا عدم وجود کارشناس 
خاص مجري قرار در بدنه امور هیاتهاي حل اختالف مالیاتي و استفاده از مامورین تشخیص مالیات به عنوان مجري 
قرار مي باشد. استفاده از مامورین اخیرالذکر عالوه بر عدم کارآیي الزم در این بخش ــ به دلیل این که فعالیت اصلي 
آنها محسوب نمي شود ــ مغایر با استقالل هیات ها بوده و طبیعي است که این مامورین ــ هرچند خودشان به طور 
مستقیم در تشخیص مالیات موردنظر دخالت ندارند ــ اما شائبه تمایل به تایید نظر همکاران نزدیکشان در تشخیص 

مالیات، اصل استقالل نظر را با سوال مواجه مي سازد. 
انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان در هیات های حل اختالف مالیاتی )عضو موضوع بند 1 هیات( از ساز و کار 
مناسبي برخوردار نبوده و شایسته ساالری در آن رعایت نمی گردد و معموال مشابه سایر انتصابات با توصیه و سفارش 

)رانت سیاسی(  صورت می پذیرد که با توالي نامطلوبي همراه است.

6- دفتر نظارت بر هیات های حل اختالف مالیاتی
این دفتر متشکل از چهار گروه تحت عناوین »سازماندهی و بهبود عملکرد هیات ها«، »هماهنگی و نظارت بر 
هیات ها«، »فنی و پاسخگویی هیات ها« و »آمار و برنامه ریزی هیات ها« در ستاد سازمان امور مالیاتی فعالیت می نماید. 
عملکرد کلی دفتر شامل اعالم نظر درخصوص انتصاب کارمندان به سمت نماینده سازمان در هیات های حل اختالف 

مالیاتی، نظارت بر هیات ها، پاسخ به ابهامات فنی  و رسیدگی به شکایات واصله از هیات ها می باشد. 
امور  نمایندگان سازمان  مقام  ترفیع  به  نسبت  نظر  اعالم  مالیات های مستقیم،  قانون  ماده 264  بند پ  مطابق 
مالیاتی کشور در هیات های حل اختالف مالیاتی از وظایف »دادستان انتظامی مالیاتی« است. مطابق بند الف و ت 
ماده اخیرالذکر، رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات نمایندگان سازمان در هیات ها و اقامه دعوی علیه آنها نیز از 
وظایف دادستان انتظامی مالیاتی است که مطابق تبصره ماده 265 همین قانون، ادعانامه را به هیات رسیدگی به 
تخلفات اداری تسلیم می نماید. واضح است که دفتر نظارت بر هیاتها در این موارد وظیفه ای موازی با وظیفه دادستانی 
انتظامی مالیاتی را بر عهده دارد. همچنین وظیفه پاسخ به ابهامات فنی، از وظایف »دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی« 
است و در این خصوص نیز دفتر نظارت بر هیات ها، وظیفه ای موازی را بر عهده دارد. به اعتراض و شکایت مودیان 
مالیاتی نیز مراجع قانونی شبه قضایی اعم از هیات های حل اختالف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر، شورای عالی مالیاتی، 

هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم و مرجع قضایی دیوان عدالت اداری رسیدگی می نمایند.
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اخیرا دفتر نظارت بر هیاتهای حل اختالف مالیاتی، وظیفه جدیدی را با هدف کاهش اطاله دادرسی در هیات های 
موضوع 251 مکرر بر عهده گرفته است؛ به این شیوه که نقش واسط میان ادارات کل امور مالیاتی و هیات های موضوع 
ماده 251 مکرر را بازی می نماید و کلیه پرونده های مودیان، از مسیر این دفتر به هیات های موضوع ماده 251 مکرر 
ارسال می شود. با ایجاد چنین گلوگاه  و بوروکراسی زائد ، عالوه بر این که از هدف کاهش زمان فرایند دادرسی در 
هیات های اخیرالذکر دور خواهیم شد، بلکه اطاله بیش از پیش دادرسی در هیات های مورد نظر، دور از انتظار نخواهد 

بود.  
یعنی  شود،  وصول  مالیات  میزان  بیشترین  هزینه،  کمترین  با  باید  مالیات«،  در  صرفه جویی  »اصل  اساس  بر 
هزینه های وصول آنچنان زیاد نباشد که نسبت زیادی از مالیات صرف جمع آوری آن شود، بلکه هزینه وصول باید 
نسبت ناچیزی از اصل آن باشد. )رنجبری و بادامچی، 1390: 62( بنابر این با لحاظ اصل مذکور و همچنین با استراتژی 
کاهش هزینه های دولت، ضرورت تجدید نظر در ساختار و وظایف دفتر نظارت بر   هیات-های حل اختالف مالیاتی، 

آشکار می شود.  

7- نتیجه گیري
ساختار و رویه هیات های حل اختالف مالیاتی، نشان می دهد که اصول و معیارهاي دادرسی منصفانه در آنها به 
صورت کامل رعایت نمی شود و وضعیت موجود دادرسی های مالیاتی در ایران با وضعیت مطلوب و قابل قبول آن 
فاصله بسیار دارد. همچنین مبالغ معتنابهی از مالیات های مورد مطالبه در هیات های حل اختالف مالیاتی بالاقدام 
مانده که با لحاظ تورم اقتصادی، ضمن تاثیر منفی در وصول به موقع مالیات، در کاهش ارزش زمانی پول )مالیات( در 

آینده تاثیر بسزایی دارد. 
وابستگی مالی، اداری و سازمانی مراجع حل اختالف مالیاتی به واحدهای اجرایی مربوط، اصل استقالل و بی طرفی 
آنها را خدشه دار نموده و از مسیر دادرسی منصفانه منحرف نموده است. به نظر می رسد مناسب ترین گزینه برای 
مراجع   کلیه  تمرکز  و  استقالل  و  اصالحات ساختاری  با هدف  مالیات ها  قانون  اصالح  از چنین وضعیتی،  برون رفت 

شبه-قضایی حل اختالفات مالیاتی در یک واحد مستقل  باشد.
 البته در کوتاه مدت و با وجود قوانین جاری، پیشنهاد می شود مدیران عالی دستگاه مالیاتی کشور، اراده خود را 
در راستای استقالل نسبی هیاتهای حل اختالف مالیاتی جزم نموده، و واحد سازمانی مستقلی در راس هیات های حل 
اختالف مالیاتی و در باالترین سطح سازمانی، تحت نظر مستقیم باالترین مقام در سازمان امور مالیاتی، به نحوی که 
هیات های حل اختالف مالیاتی سراسر کشور و کارشناسان و کارکنان مربوطه، تحت نظر مستقیم آن مرکز فعالیت 
نمایند، تاسیس شود و دفتر نظارت بر هیات های حل اختالف مالیاتی نیز در آن ادغام گردد. در غیر این صورت، 
پیشنهاد این است که در راستای کاهش هزینه های دولت، دفتر نظارت بر هیات های حل اختالف مالیاتی با وجود 
موازی کاری در آن منحل شود و کارکنان آن دفتر، با توجه به دارا بودن تخصص حقوق مالیاتی و در راستای تقویت 

دادستانی انتظامی مالیاتی از لحاظ نظارت تخصصی و حقوقی هیات ها، به آن واحد منتقل شوند. 
باید به یاد داشت که اصل استقالل قاضی و دستگاه قضایی و به تبع آن، استقالل هیات های حل اختالف مالیاتی 
و دادرسان اداری، فقط در یک »اداره خوب«، مجال ظهور می یابند. اداره خوب، ضمن رعایت اصول کلی حقوق از 
جمله اصل حاکمیت قانون، می-کوشد اصول حقوق اداری از قبیل شایسته ساالری، انتظارات مشروع، تناسب، شفافیت 
و پاسخگویی را رعایت و منطبق با واقعیت های اقتصادی و اجتماعی عمل نماید. تا آنجا که ماده 41 منشور حقوق 

اساسی اتحادیه اروپایی، اداره خوب را یک حق بنیادین قلمداد کرده است.
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ت- قوانین و مقررات
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ث- وب سایت ها
http://www.unic-ir.org  :1. اعالمیه جهانی حقوق بشر، دسترسی در1397/11/2 از وب سایت
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3. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دسترسی در1397/11/2 از وب سایت:
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ج- سایر
1. رویه های جاری هیات های حل اختالف مالیاتی.

2. مستندات و آمار موجود در دفتر نظارت بر هیات های حل اختالف مالیاتی.
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همکاری در ارتکاب جرایم مالیاتی

اکبر وروایی2علی حسین نتاج1

چکیده
سیاست کیفری مالیاتی در قبال ارتکاب جرایم مالیاتی با همکاری بازیگران متعدد و با عناوین کیفری مباشر ، 
معاون و شریک جرم موضوع بررسی می باشد. رفتار مجرمانه مالیاتی ممکن است به صورت انفرادی و یا باهمکاری 
چند نفر محقق گردد. مباشرت در ارتکاب جرم به معنای ارتکاب عنصر مادی جرم توسط یک نفر و مشارکت در جرم 
مالیاتی با مباشرت دو یا چند نفر واقع می شود. معاونت در ارتکاب جرم به معنای تحقق رکن مادی جرم توسط مباشر 
و با کمک و نقش آفرینی شخص یا اشخاص دیگر می باشد.مصادیق مباشرت، مشارکت و معاونت در جرایم مالیاتی 

چیست. واکنش کیفری در قبال مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرم چگونه می باشد. 
 

واژگان کلیدی) جرم مالیاتی، مباشرت، مشارکت، معاونت، سببیت( 

 02537504679 -09125534841 ahnataj@gmail.com1(  دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
09183556129 Dr.Akbarvarvaei@chmail.ir 2( استاد تمام دانشگاه علوم انتظامی. نویسنده مسئول
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مقدمه
مقابله با فرار با مالیاتی در گذشته اغلب به صورت تدابیر غیر کیفری بود. سیاست جنایی تقنیینی مالیاتی در قبال 
فرار مالیاتی بیشتر شامل پاسخ های حقوق مالیاتی، حقوق مدنی، حقوق ثبتی می شد. پاسخ های کیفری برای صیانت 
از نظام مالیاتی محدود به چند ماده از مواد قانون مالیات های مستقیم از جمله در قبال استنکاف مدیر یا مدیران 
اشخاص حقوقی غیر دولتی از اجرای مالیات های تکلیفی موضوع تبصره 2 ماده 199 قانون مالیات های مستقیم بود. 
در قوانین غیر مالیاتی نیز موضوع حمایت کیفری از نظام مالیاتی را پیش بینی نشده بود. قانون ارتقاء سالمت اداری 
و مبارزه با فساد بسیار کم رنگ در حد واکنش به صورت محرومیت های اجتماعی درکنار دیگر حقوق دولت حمایت 
از نظام مالیاتی را مطرح نموده است. در سیاست جنایی تقنینی مالیاتی در پی اصالح قانون مالیات های مستقیم و 
جرم انگاری مطلق و بی سابقه از فرار موضوع ماده 274 قانون مزبور) الحاقی 1394/4/31 ( حقوق کیفری مالیاتی 
و عناوین کیفری از جمله جرایم مالیاتی، ارکان جرایم مالیاتی و نیز مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرایم 
مالیاتی مطرح می باشد. با توجه به جدید بودن جرم انگاری از فرار مالیاتی، حقوق جزای مالیاتی کمتر در محافل 
علمی و دانشگاهی موضوع بحث و بررسی بوده است. در این مقاله بررسی موضوع همکاری در ارتکاب جرم مالیاتی 

در وسع یک مقاله منظور نظر می باشد.

1- جرم و تخلف مالیاتی
ماهیت جرم مالیاتی مستقل از مفهوم تخلف مالیاتی می باشد) مهدوی پور. 1395، 118 (.جرم مالیاتی در قلمرو 
اما تخلف مالیاتی موضوعی غیر کیفری و  از شاخه های علوم جنایی است  به عنوان یکی  بررسی سیاست کیفری 

حداکثر می تواند جزء انحرافات مالیاتی باشد.
1-1(تخلف مالیاتی:

 واکنش تقنینی در قبال تخلفات مالیاتی به صورت پاسخ های غیر کیفری ه شرح آتی می باشد. پاسخ حقوق 
مدنی در قبال تخلف از قوانین مالیاتی مسئولیت مدنی و تضامنی مانند مسئولیت تضامنی مدیران تصفیه شرکت های 
منحله و سایر اشخاص حقوقی تجاری و غیر تجاری در استنکاف از کسر مالیات اشخاص مزبور می باشد. پاسخ حقوق 
تجارت به عنوان یکی دیگر از مصادیق غیر کیفری در جهت وصول مالیات می باشد. مثاًل مسئولیت مدیر عامل و 
اعضای هیأت مدیره شرکت های تجاری در مقابل اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی از جمله تخلف از 
قانون مالیاتی موضوع ماده 142 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 12/24/ 1347 قابل استناد می 
باشد. پاسخ حقوق ثبتی به فرار مالیاتی مانند تکالیف دفاتر اسناد رسمی و مأموران ادارات ثبت اسناد و امالك کشور 
و تکلیف آنان به استعالم و اخذ پاسخ های مربوطه از جمله مفاصاحساب و گواهی مالیاتی قبل از ثبت و تنظیم اسناد 
مربوط به معامالت و عقود می باشد. پاسخ حقوق اداری در حمایت غیر کیفری مانند وظایف مدیران و یا ذی حسابان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط به کسر مالیات تکلیفی طرف های قرارداد با ادارات دولتی می باشد، حقوق بانکی 
مربوط به مسئولیت مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری و مالی موضوع تبصره ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 
انتظامی مربوط به تخلفات مأموران مالیاتی و نمایندگان  مربوط به اعطای تسهیالت بانکی می باشد. پاسخ حقوق 
سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختالف مالیاتی می باشد و حقوق مالیاتی به عنوان یکی دیگر از تدابیر 
غیر کیفری قانونگذار شامل ضمانت اجراء های مندرج در قوانین و مقررات مالیاتی از جمله سلب معافیت های مالیاتی 
و یا جرایم مالیاتی ناظر به عدم تسلیم دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری و اظهار نامه مالیاتی در ارتباط با میزان 

فعالیت های اقتصادی و درآمد حاصل از آنها می باشد. 
1-2جرم مالیاتی: 

جرم مالیاتی دارای ماهیت و پدیده کیفرایی می باشد. واکنش قانونگذار در برابر جرایم مالیاتی شامل ، مجازات 
های تعزیری مانند مجازات های درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسالمی اعم از حبس، جزای نقدی، شالق 
و دیگر واکنش های کوبنده بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی ونیز محرومیت های اجتماعی مانند ممنوعیت از 
اصدار اسناد تجاری و محرومیت از فعالیت های شغلی در راستای اصل کیفری قانونی بودن مجازات می باشد. بنابر این 
صرف استنکاف از پرداخت مالیاتی جرم و مشمول مجازات کیفری نبوده بلکه به عنوان تخلف مالیاتی مشمول پرداخت 
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خسارت تأخیر تأدیه می باشد. نکته دیگر اینکه عمومات مربوط به مقابله با جرایم مالیاتی مشمول قانون مجازات 
اسالمی یا حقوق جزای عمومی می باشد در حالیکه در مورد تخلفات اداری قوانین و مقررات مالیاتی و دیگر قوانین 
غیر کیفری حاکم می باشد. درجرایم مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، مواد 274 و 279 مربوط به مباشرت 
و ماده 276 ناظر به معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی با اختالف در کمیت مجازات مباشر و معاون جرم مالیاتی مطرح 
می باشد. برا ی تفکیک و تمییز بین مباشرت و معاونت، آثار حقوقی کیفری و بار واکنشی کیفری اعم از مسئولیت 
کیفری مباشر و معاون و استقالل در علل رافع مسئولیت کیفری آندو و کمیت و میزان مجازات مترتب است. با تشریح 

و تبیین هریک از دو عنوان جزایی مزبور، می توان به تمییز بین آن دو دسترسی پیدا کرد.

2( مباشرت در جرم مالیاتی  
 2-1( مباشرمادی: 

مباشر مادی جرم مالیاتی، همان کننده یا فاعل مادی است که رفتار مجرمانه، به صورت مستقیم و بال واسطه 
توسط او از بدو تا ختم فرآیند)قصد ،  تصمیم و میل به ارتکاب، شروع و ارتکاب (با جمع تمامی ارکان قانونی جرم 
محقق می گردد. مثاًل مؤدی مالیاتی دفتر درآمد و هزینه مربوط به فعالیت خود را بر خالف واقع تنظیم و برای فرار از 
پرداخت مالیات به آن استناد نماید یا با دسترسی غیر مجاز یا سوءاستفاده از اطالعات ثبت شده در سامانه اطالعات 

هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع مواد 274 و 279 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت نماید. 
2-2( مباشر معنوی: 

مباشر معنوی جرم عالوه بر رفتار مادی، می تواند به صورت مباشرت معنوی) گلدوزیان.1377،230 ( و حتی در 
بعضی مواقع به صورت معاونت نیز محقق گردد. مثاًل در جرایم علیه امنیت با تحریک افراد به جنگ و کشتار به قصد 
برهم زدن امنیت کشور) ماده 512 قانون مجازات اسالمی- تعزیرات (مباشرت جرم به صورت معنوی می باشد. در 
این مورد علی رغم اینکه رفتار مجرمانه اغواء و تحریک به ارتکاب جرم ماهیتاً هم سنخ رفتار درمعاونت می باشد اما 
در حقوق کیفری مباشرت جرم به صورت معنوی و با واسطه می باشد. آیا تحریک مردم یا افراد به سرپیجی مدنی و 
فرار مالیاتی جرم با عنوان مباشرت در جرم مالیاتی محسوب می شود. با عنایت به اینکه مصادیق جرایم مالیاتی در 
قانون خاص از جمله مواد 274، 276 و 279 قانون مالیات های مستقیم) اصالحی و الحاقی 1394/4/31 (تصریح 
گردید و بعالوه برابر قاعده حقوق کیفری لزوم تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفری 
و قاعده فقهی درء و اصل برائت به نظر می رسد مباشرت معنوی در ارتکاب جرایم مالیاتی فاقد محمل عنصر قانونی 
در سیاست کیفری مالیاتی می باشد. در مثالی ملموس تر اگر مؤدی مالیاتی با آموزش نحوه تنظیم اسناد و دفاتر 
حسابداری به فردی نابالغ که علی رغم توانایی فنی حسابداری و عملی صرفاً به علت عدم سن بلوغ فاقد مسئولیت 
کیفری است اسناد مزبور را بواسطه فرد نابالغ مزبور به واحد مالیاتی ارائه نماید. به نظر می رسد در مورد اخیر به 
جای رجوع به قوانین و حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه نظام مالیاتی باید به قانون مجازات اسالمی ناظر  حقوق 
جرای عمومی مراجعه نمود. بر اساس عمومات حقوق جزای عمومی، مؤدی مالیاتی مزبور اگر چه در عملیات مادی 
جرم  شرکت ندارد اما به علت اینکه ماهیت مباشر نابالغ در حکم ابزار تحقق  جرم محسوب شده و فرد اول در حکم 

مباشر و فاعل معنوی بوده و فرار مالیاتی منتسب به او می باشد.

3( سببیت در جرم مالیاتی  
3-1( مسبب جرم: 

برابرماده 128 قانون مجازات اسالمی ) مصوب 1392 ( ارتکاب جرم بوسیله افراد فاقد مسئولیت کیفری از جمله 
افراد نابالغ به عنوان اقوای بودن سبب، مسبب مرتکب جرم محسوب و مشمول حداکثر مجازات قانونی همان جرم می 
باشد.مسبب جرم مالیاتی، کسی است که سبب یا اسباب تحقق جرم مالیاتی را فراهم نماید مانند اینکه مؤدی مالیاتی 
پس از تنظیم و ثبت معامالت، فعالیت و درآمد حاصل از آنها شیر گاز شهری محل نگهداری اسناد مزبور را باز کرده و 
در اثر زدن کلید برق توسط شخص دیگر و بی اطالع ازموضوع،  اسناد مزبور در اثر انفجار و آتش سوزی معدوم گردد. 
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در این مورد اگر چه سوختن اسناد مستقماً توسط شخص اول محقق نشده است بلکه انفجار و آتش سوزی در اثر 
زدن کلید برق توسط فرد دیگری بوده است اما بر اساس سیاست جنایی تقنینی مزبور ارتکاب جرایم مالیاتی به شیوه 
مزبور نه تنها باعث فرار از مسئولیت و تعقیب کیفری نمی باشد بلکه عالوه بر انتساب جرم به سبب اقوی، سببیت 
با اوصاف مزبور را باعث تشدید مجازات) حداکثر مجازات مقرر (مسبب می باشد. اما اگر شخص دوم که کلید برق را 
دانسته و به قصد انفجار و معدوم کردن اسناد حسابداری مالیاتی زده و باعث از بین رفتن اسناد مزبور گردد در این 
وضعیت اجتماع سبب با مباشر در طول هم بوده و اولی را معاون و دومی را مباشر جرم مالیاتی و اختفای فعالیت و 

کتمان درآمد حاصل از آن محسوب می شوند) حاتمی.1384، 183 (. 
3-2( فاعل جرم ترك تکالیف مالیاتی:

 قانونگذار در بند 4 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، استنکاف از اجرای تکالیف ناظر به مالیاتهای مستقیم و 
مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر )مالیات های تکلیفی اشخاص ثالث ( در مهلت 
قانونی را به عنوان رفتار مجرمانه از نوع ترك فعل، جرم دانسته و همچنین در بند 6 ماده 274 مزبور عدم تنظیم و 
استنکاف از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در سه سال پی در پی را به عنوان ترك فعل، جرم انگاری نموده است. در مورد 
جرم مالیاتی ناشی از ترك فعل، مؤدی مالیاتی که مطابق قوانین مالیاتی مکلف به تنظیم اسناد حسابداری مالیاتی و یا 
دفاتر قانونی تجاری مربوط به ثبت فعالیت های شغلی و یا تجاری و درآمد حاصل از آنها می باشد اگر از اجرای تکالیف 
مالیاتی استنکاف نماید برابر حقوق جزای عمومی، رفتار مزبور آیا عنوان جرم مالیاتی ناشی از ترك فعل می باشد. در 
این مورد ممکن است مؤدی مالیاتی در مراحل تعقیب یا رسیدگی کیفری مدعی شود که انجام تکالیف مالیاتی مزبور 
را به حسابدار یا مستخدم خود واگذار یا ارجاع داده است و مدعی شود تقصیر منتسب به مستخدم او می باشد. به 
نظر می رسد صرف عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، ترك تکلیف قانونی مالیاتی جرم بوده نه اینکه جرم ناشی از ترك 
فعل باشد تا مقام قضایی ملزم باشد به کمک  عرف در شناسایی فاعل معنوی جرم اقدام نماید) اردبیلی.1393، 25 (.

4( شرکت در ارتکاب جرم مالیاتی 
شرکت در جرم مالیاتی به معنای همکاری حداقل دونفر و بیشتر در انجام رفتار و رکن مادی جرم مالیاتی به 
صورت هماهنگ و با وحدت در قصد مجرمانه  رکن معنوی ( قبل یا حین ارتکاب می باشد. به عبارت دیگر عنصر 
معنوی شرکت در جرم مالیاتی مثاًل علم و اطالع هر یک ازمدیران اشخاص حقوقی نسبت به ماهیت مجرمانه عمل 
دیگری بوده)میر محمد صادقی.1380، 101 (. به طوریکه از نظر عرف، فعل هر یک از آنها سبب و سهیم برای تحقق 
جرم محسوب می شود. همکاران را شریک یا شرکاء در جرم مالیاتی می نامند که مجازات هر یک از شرکاء مجازات 
مقرر برای فاعل مستقل جرم مربوطه می باشد. شریک جرم مالیاتی همانند مباشر مادی کسی است که شخصاً به 
قصد ارتکاب جرم با فرد یا افراد دیگری در تحقق رفتار مادی جرم معین مالیاتی مشارکت و همکاری نماید. به عبارت 
دیگر، شریک جرم مالیاتی به کسی اطالق می شود که با همکاری یک یا چند نفر دیگر رفتاری از رفتارهای مادی و 
محسوس) رکن مادی ( جرم مالیاتی معینی را متفقاً انجام و محقق سازد به گونه ای که هریک از آنها فاعل مستقل 
آن جرم شناخته شده و اطالق مشارکت به جهت همراهی مؤثر) حجتی.1383، 177 ( با شخص یا دیگر اشخاص 
در تحقق رفتار مجرمانه می باشد. در مانحن فیه، چون هر یک از آنها در ارتکاب فعل مادی جرم مالیاتی مشارکت 
 .)http://hassani.org ، داشته، شرکای جرم یا مباشرین نامیده شده و مستحق مجازات هستند) حسنی ، محمد
بر اساس ماده 125 قانون مجازات اسالمی ، شرکت در جرم مالیاتی اوالً: باید در عملیات اجرایی باشد و رفتار به 
صورت مثاًل پشتیبانی فکری و معنوی یا فقط نظاره گر فعل دیگری باشد شرکت در جرم محسوب نمی شود. منظور 
از عملیات  اجرایی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله در آن قصد خود را مبنی بر انجام جرم به شکل 
مادی متجلی می سازد مثاًل در مصداقق رفتار مجرمانه ممانعت از دسترسی مأموران بازرسی مالیاتی به اطالعات 
مالیاتی و اقتصادی موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم، نگهبان در بازکردن در ورودی محل نگهداری اسناد 
تعلل کرده، حسابدار شرکت اسناد و سی دی های حاوی اطالعات را جمع آوری می کند و مدیر عامل شرکت آنها را 
از راه ورودی دیگر از دفتر شرکت تجاری مثاًل خارج و دور می کند. در این مورد مشارکت در جرم محقق و هرسه آنها 
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شریک در جرم مالیاتی موضوع بند 3 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. تشخیص مشارکت با توجه به 
انواع مصادیق جرم مالیاتی متفاوت بوده که مقام قضایی با کمک عرف تصمیم خواهد گرفت. ثانیاً: صرف مستند بودن 
جرم به رفتار همکاران کافی بوده و نیاز نیست از نظر میزان تأثیر همکاری آنان در تحقق عنصر مادی جرم مساوی 
باشند. به عبارت دیگر حتی اگر رفتار هریک از شرکت کنندگان در تحقق جرم به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد 

باز مشارکت در جرم صادق می باشد.       

5( معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی 
مفهوم معاونت در جرم مالیاتی: معاونت در جرم یکی از انواع همکاری در تحقق جرایم کیفری بوده)اردبیلی.1393 
، 38 ( که به طوریکه سهولت در ارتکاب جرم توسط مرتکب اصلی را فراهم می کند و چه بسا اگر تسهیل مزبور در 
ارتکاب از قبل فراهم نباشد، مباشر به خاطر ریسک کشف و صعوبت ارتکاب، از عملی کردن قصد مجرمانه  منصرف 
گردد. به همین دلیل قانونگذاران بر آن شدند با جرم انگاری از هرگونه تسهیل در ارتکاب جرم با ارتکاب و تکرار جرم 
پیشگیری و مقابله کیفری نمایند. قانونگذار مالیاتی نیز مانند قانون مجازات اسالمی و بر اساس رویه قانونگذاری، 
معاونت در جرم مالیاتی را تعریف نکرده است برای اینکه اوالً : کمک به مرتکب اصلی جرم مالیاتی به طرق مختلف 
اعم از راهنمایی و مشاوره، تهیه وسایل مانند تجهیزات رایانه ای، ترغیب و تشویق مباشر ... امکان پذیر بوده و قابل 
احصاء نمی باشد. ثانیآ: برای پیشگیری از دور زدن قانون توسط مجرمان حرفه ای که برای فرار از تعقیب و محکومیت 
کیفری، رفتار مجرمانه جرم را به صورت فنی و حرفه ای به گونه ای انتخاب و مرتکب می شوند که تمامی شرایط 
و اوضاع و احوال رکن مادی را) صد در صد (نداشته و با استفاده از ضعف مزبور قانون را دور زده و از چنگ قانون و 
عدالت فرار می نمایند. اگر چه در تحقق جرم معاونت مانند جرم اصلی باید ارکان سه گانه) قانونی ، مادی و معنوی 
(محقق باشد اما اگر نقصی در ارکان سه گانه جرم اصلی باشد مانند فقدان رکن اخالقی در مرتکب اصلی، تأثیری در 
معاونت همان جرم ندارد. بنابر این معاون در جرم مالیاتی کسی است که به قصد ارتکاب جرم مالیاتی، بدون آنکه 
مستقیماً مداخله در انجام عملیات اجرایی اصل جرم مالیاتی یا شروع آن نموده یا قسمتی از عنصر مادی جرم منتسب 
به او باشد) سپهوند.104، 1389 (به طرق مختلف، همچون تحریک، تشویق، تطمیع، تهدید، تهیه وسایل وتسهیل 
ارتکاب ... فرد یا افراد دیگری را در ارتکاب جرم مالیاتی معینی مساعدت و یاری کند. به عبارت دیگر، معاون جرم 
مزبور به کسی اطالق می شود که در عملیات مادی تشکیل دهنده جرم مالیاتی معینی) رکن مادی ( دخالت مستقیم 
نمی کند، بلکه به صورت غیر مستقیم و با کمک و یاری رسانیدن به مباشر یا مباشرین جرم، ارتکاب فعل مجرمانه 
مالیاتی معینی را مهیا یا تسهیل نموده و انصراف معاون باعث انصراف احتمالی مباشر منصرف می شد) حسنی، محمد، 

.( http://hassani.org
5-1( عنصر قانونی معاونت در جرم مالیاتی: 

یعنی  مالیاتی  جرم  قانونی  عنصر   .) نوربها. 1369، 149  باشد)  می  قانون  تصویب  با  جرم  قانونی  عنصر  تحقق 
مصادیق و رفتاری جرم است که قانونگذار در راستای سیاست جنایی تقنینی و سیاست کیفری مالیاتی انگ مجرمانه 
به آن زده باشد به عبارت دیگر وصف مجرمانه با تعیین قانونگذار می باشد. استنکاف از پرداخت مالیات که با دور 
زدن قانون منجر به عدم پرداخت مالیات می گردد به علت فقدان عنصر قانون جرم نیست اما فرار از پرداخت مالیات 
با توسل به شیوه های مشخص حتی با اختفای فعالیت و کتمان درآمد حاصل از آن جرم مالیاتی می باشد. استنکاف 
از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی هردو از نظر نتیجه) عدم پرداخت مالیات ( یکی بوده و به یک نقطه ختم می شوند 
اما اولی علی رغم فرار مالیاتی فاقد وصف مجرمانه می باشد) گلدوزیان. 1377، 91 (. قانونگذاردر ارتباط با معاونت در 
جرایم به طور کلی در ماده 126 قانون مجازات اسالمی در راستای سیاست کیفری افتراقی) مهدوی پور.1395، 256 
(در ماده 276 قانون مالیات های مستقیم ارتکاب جرم مالیاتی را به عنوان جرم انگاری افتراقی وجرم خاص، پیش 
بینی نموده است. در ماده قانونی اخیر الذکر، برای تعیین مجازات معاونت در جرم مالیاتی، معاونین جرم مالیاتی به 
دو گروه تقسیم شده اند. گروه اول مربوط به افراد حقیقی با مشاغل معین شامل حسابدار، حسابرس، مأمور مالیات و 
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کارمندان بانک و سایر مراجع با فعالیت های مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت حسابرسی می باشند 
که به صورت محصور نام برده شده ومجازات آنها نیز به صورت کلی و یکنواخت) حداقل مجازات مباشر (تعیین گردید. 
و گروه دیگر به طورکلی با عنوان » سایر اشخاص » بیان و میزان مجازات آنها به قانون مجازات اسالمی) ماده 127 
(ارجاع گردید. با مقایسه مواد 276 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 127 قانون مجازات اسالمی در خصوص میزان 
شدت عمل و مجازات معاونت در جرم مالیاتی، شدت واکنش کیفری نسبت به معاونین از گروه های اول در مقایسه 
با مجازات دیگراشخاص معاون استنباط می شود. چراکه مجازات معاونت در جرایم تعزیری موضوع ماده 127 قانون 
مجازات اسالمی یک تا دو درجه کمتر از مجازات مرتکب اصلی می باشد در حالیکه مجازات اشخاص معاون در جرم 
مالیاتی شامل حسابدار، حسابرس، اشخاص حقوقی حسابرسی، مأمور مالیات، و مستخدمین  بانکها و سایر اشخاص 

حقوقی با موضوع فعالیت های مالی و اعتباری حدأقل مجازات مباشر اصلی جرم می باشد.   
5-2( عنصر مادی معاونت در جرم مالیاتی  

یا ترک فعل می باشد)  از فعل  عنصر مادی جرم مالیاتی به معنای تظاهر خارجی و عملی رفتار مجرمانه اعم 
نوربها.1369، 151 (.همانطور که در تعریف معاونت ذکر گردید، رفتار مادی معاون جرم مالیاتی که شرط ضروری 
تحقق معاونت می باشد در بعضی از مصادیق معاونت جرم مقرر در ماده 276 قانون مالیات های مستقیم خاص بوده) 
اردبیلی. 1394، 38 (اما وصف مشترک همه آنها آن است که معاون جرم مالیاتی بدون اینکه در عملیات مثاًل تنظیم 
دفاتر، اسناد و مدارک خالف واقع شرکت کند به مباشر جرم کمک کرده و وقوع جرم مالیاتی را تسهیل می کند. 
قانونگذار در ماده 276 قانون مجازات اسالمی با احصاء موارد و بیان مصادیق، مفهوم معاونت در جرایم را روشن ساخته 

و اشخاص زیر را معاون جرم محسوب نموده است.
-  ترغیب به معنای  ایجاد میل و رغبت در مؤدی مالیاتی، معاونت از طریق ترغیب یعنی ایجاد عالقه و میل 
شدید با توصیف، تشریح و تشویق مرتکب. مثاًل کسی وانمود نماید فرار مالیاتی باعث رونق اقتصادی می گردد. تهدید 
به معنای ترساندن می باشد به طوریکه القاء شود که پرداخت مالیات باعث شکست فعالیت اقتصادی و ورشکستگی 
می شود. تهدید مرتکب توسط معاون جرم به معنای ترساندن و بیم دادن اعم از تهدید مالی و جانی می باشد که 
عرفاً و با تشخیص قاضی در مرتکب اصلی مؤثر واقع می شود. واضح است صرف واهمه ابتدایی مرتکب بدون آنکه 
از عمل تهدید آمیز معاون ناشی شده باشد معاونت صدق نمی کند. پس در تحقق معاونت منشاء ترس مرتکب باید 
عمل تهدید آمیز معاون باشد مانند صاحب یک شرکت تجاری با استخدام یک حسابدار با تهدید به اخراج، او را وادار 
به مشارکت در ارتکاب جرم مالیاتی مثاًل تنظیم اسناد حسابداری بر خالف حقیقت نماید. به نظر می رسد تهدید به 
از دست دادن شغل نسبت به حسابدار یک شرکت تجاری مثاًل به نوعی تهدید مالی در کنار سایر تهدیدات به جان، 
ناموس و آبرو تلقی می گردد. تطمیع و تحریص از مصادیق معاونت در جرایم به یک معنا) به طمع انداختن (و معاونت 
در جرم مالیاتی از طریق تحریک) واداشتن به ارتکاب جرم (به هرطریق و  دستاویزی را شامل می شود. تحریک به 
ارتکاب جرم مالیاتی ممکن است به طروق متعدد حتی ترغیب و تطمیع که اراده ارتکاب جرم را در مباشر ایجاد یا 
تقویت نماید باشد. تحریک کننده به نوعی فاعل معنوی جرم است. دسیسه) مکر و عداوت پنهانی (و فریب) مکر، 
حیله و خدعه (نسبت به مؤدی جهت اختفای درآمد و کتمان فعالیت برای فرار مالیات کمتر موضوعیت دارد. سوء 
استفاده از قدرت به معنای بهره گیری ناروا از مقام و موقعیت اجتماعی یا اداری می باشد. مثاًل در شرکت های دولتی 
و یا اشخاص حقوقی وابسته به شهرداری ها مقامات عالی که خود وظایفی در انجام وظایف مالیاتی ندارند هیأت 
مدیره و حسابداران مالیاتی را که موظف به انجام تکالیف مالیاتی می باشد را وادار به فرار مالیاتی نمایند. در این مورد 
مدیران اشخاص حقوقی یا حسابداران مربوطه اقدام به تنظیم اسناد حسابداری یا تنظیم دفاتر قانونی بر خالف واقع 
نموده اند با توجه به تکالیف شان مباشر و یا شریک در جرم بوده و مقامات عالی وزارتخانه یا نهادها و مراجع مربوطه 
به علت مکلف نبودن به انجام تکالیف مالیاتی و صرفاً وادار نمودن افراد به ارتکاب معاون جرم مالیاتی محسوب می 
شوند) اردبیلی.1393، 105 (.تطمیع) به طمع انداختن و آزمند ساختن با جنبه مالی  (به پرداخت وجه کالن و یا 
وعده استخدام، بیمه نمودن، یا انتصاب مثاًل حسابداران به عنوان مدیر عامل شخص حقوقی، آنها  ترغیب و یا تشویق 
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به  تنظیم اسناد مالی مربوط به فعالیت اقتصادی شرکت به صورت صوری و برخالف واقع و برخالف اصول حسابداری 
نموده و به جای سود آوری متضرر نشان شرکت گردند.   

- ساخت یا تهیه وسایل ارتکاب جرم یکی دیگر از معاونت در جرم مالیاتی می باشد. مثاًل در اختیار قرار دادن نرم 
افزار های رایانه ای یا ارائه طریق ارتکاب جرم به مباشر رفتار مجرمانه مانند ساخت یا تنظیم برنامه های نرم افزاری 
از مصادیق رکن مادی معاونت در جرم مالیاتی  توسط کارشناسان کامپیوتری برای اختفای فعالیت و کتماندرآمد 
محسوب می شود. تهیه وسایل ارتکاب جرم عالوه بر اموال منقول شامل اموال غیر منقول که توسط افراد عمداً برای 
انجام جرایم مالیاتی تهیه و در اختیار دیگران قرار می گیرد نیز می شود. مانند اشخاصی که با تنظیم قولنامه یا قرار 
دادهای صوری اقدام به تنظیم اسناد حاکی از انتقال صوری امالک برای فرار از پرداخت مالیات بر ارث و یا ابطال 
عملیات اجرایی مالیاتی و رفع توقیف مالیاتی نسبت به امالک مشمول مالیات بر ارث یا بدهکاران مالیاتی می نمایند. 
ارائه طریق ارتکاب جرم مالیاتی به معنای تعلیم، ارشاد، راهنمایی و آموزش شیوههای اختفای فعالیت و کتمان درآمد 
حاصل از آن در نتیجه فرار مالیاتی بوده که از نظر ماهیت به نوعی مساعدت معنوی به حساب آمده و شامل انتقال هر 
نوع اطالعات به مباشر جرم می باشد) حجتی. 1384، 43 (.مثاًل کسی قباًل مأمور مالیاتی بوده و در دوره بازنشستگی، 
دفتر مشاوره مالیاتی تأسیس و طریقه حساب سازی و راه فرار مالیاتی بوسیله تنظیم اسناد مالی خالف واقع را به 

مؤدی مالیاتی و یا حسابدار او ارائه دهد.
- تسهیل وقوع جرم توسط هرکس حتی مأمور مالیاتی و به هر شکل از مصادیق معاونت می باشد. مثال حسابرس 
مالیاتی پیشاپیش موانع ارتکاب جرم مالیاتی) حسابرسی مالیاتی از دفاتر واسناد مالی (را از پیش پای مرتکب جرم 
اصلی برداشته و دغدغه ریسک کشف جرم را برای مرتکب اصلی فرار مالیاتی برطرف نماید. در این مورد مسامحه 
مأمور رسیدگی باید با هماهنگی قبلی و به قصد تسهیل فرار مالیاتی باشد. آیا سکوت یا بی تفاوتی و عدم اقدام به 
جلوگیری از جرم مالیاتی را می توان از مصادیق تسهیل و معاونت در جرم مالیاتی دانست. در این مورد اگر چه برابر 
رأی شعبه پنج دیوان عالی کشور به شماره 2504 مورخ 1317/11/6 »سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه 
را نمی شود به عنوان یکی از مصادیق تسهیل وقوع جرم دانست و معاونت تلقی کرد«) نوربها.234، 1369 (. اما برابر 
ماده 276 قانون مالیات های مستقیم) اصالحی و الحاقی 1394/4/31 ( قانونگذار مالیاتی در راستای اتخاذ سیاست 
جنایی تقنینی جدید، عدم گزارش تخلفات مالیاتی توسط حسابدار، حسابرس و نیز اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت 
حسابرسی، مأمور مالیات و مستخدمین بانکها و سایر اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت اعتباری و مالی در حکم 

معاونت محسوب و مشمول مجازات به میزان حدأقل مجازات مباشر جرم می باشد.  
5-3( شرایط مادی معاونت در جرم مالیاتی 

5-3-1( وصف ایجابی رفتار معاون: 
رفتار معاون در جرم مالیاتی، ایجابی است. آنچه که از مفهوم معاونت به وسیله تهدید، تطمیع، تهیه وسایل ارتکاب 
جرم ... استفاده می شود آن است که فعل معاون در جرم مالیاتی فعل ایجابی) فعل مثبت (بوده ومعاونت از طریق 
رفتار مجرمانه منفی) ترک فعل (موضوعی با اهمیت برای بررسی می باشد. معاونت در جرم مالیاتی مثاًل معاونت 
در تنظیم اسناد مالی بر خالف واقع از طریق ترک فعل) رفتار سلبی (قابل تصور و ممکن نیست. اما خویشتنداری 
مثاًل مأمور مالیاتی از بازرسی و رسیدگی به اسناد مالی مؤدی مالیاتی به منظور تسهیل وقوع جرم مالیاتی و یا در 
صورتیکه مدیران مؤسسات حسابرسی، کارشناسان حسابداری خود را از ارتکاب جرم مالیاتی منع ننمایند آیا معاون 
در جرم مالیاتی ) تنظیم حساب یا حسابداری بر خالف واقع (محسوب می شوند. این موضوع د ر جرم فعل ناشی از 
ترک فعل نیز مطرح است. در مواردی که قانونگذار صراحتاً ترک فعل را جرم بداند مانند اختفای فعالیت اقتصادی و 
کتمان درآمد حاصل از آن، عدم انجام تکلیف قانونی مربوط به وصول یا کسر مالیات دیگر اشخاص، خوداری از ارائه 
اظهارنامه مالیاتی، به ترتیب موضوع بندهای 2 ، 4و6 ماده 274 قانون مالیات های در مورد مرتکب اصلی جرم و 
نیز در مورد کسی که مثاًل مسئولیت بازرسی و یا حسابرسی شخص حقوقی، مأمور مالیاتی و دادیار انتظامی مالیاتی 
مکلف به رسیدگی یا بازرسی مالیاتی یا وظیفه خاصی دیگری را که قانون برعهده او گذاشته است، ترک کنند و به 
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سبب آن، جرمی واقع  شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جرم مستقل قابل انتساب به اشخاص مزبور 
به عنوان مباشرت در جرم می باشد. بنابر این معاونت از امور وجودی بوده و رفتار های عدمی، ترک فعل و عدم اقدام 
معاونت تلقی نمی شود. اگر عدم اقدام و ترک فعل منتسب به مثاًل مدیر عامل شرکت تجاری، علی رغم عدم تکلیف 
قانونی، حمل بر تایید، تشویق ضمنی، قبول ضمنی و نوعی تسهیل فعل مثاًل حسابدار)مباشر(شود به نظر می رسد در 
این صور ترک فعل به نوعی معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی باشد. قانونگذار در ماده 276 قانون مالیات های مستقیم 
با موضوع فعالیت حسابرسی،  اعالم نموده است که درصورتی که حسابدار، حسابرس و همچنین اشخاص حقوقی 
مأمور مالیات و کارمند بانک و یا سایر اشخاص حقوقی اعتباری و مالی هریک از مصادیق مجرمانه مالیاتی را به مراجع 
ذیصالح گزارش ننمایند به حدأقل مجازات مباشرجرم مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم محکوم 
خواهند شد. دراین ماده قانونی با تعیین مجازات معاونت جرم مالیاتی برای اشخاص پنجگانه ماده 276 مزبور، رفتار 

مجرمانه به صورت ترک فعل) ترک گزارش تخلفات (را در حکم معاونت جرم مالیاتی دانسته است.
5-3-2( تقدم یا همزمانی رفتار معاون با رفتار مباشر: 

فعل معاونت در جرم مالیاتی باید پیش از جرم اصلی یا همزمان با آن باشد. و اال ممکن است مانند بعضی دیگر 
از عناوین مجرمانه با عنوان جرم مستقل جرم محسوب گردد.مانند اختفا یا خرید مال مسروقه. قانونگذار مالیاتی بر 
اساس رویه کلی قانونگذاری امور مربوط به ماهیت، ارکان و شرایط معاونت در جرم مالیاتی را به صورت خاص در 
قانون مالیات های مستقیم تصریح ننموده و به صورت ضمنی بییان این موضوع را به حقوق جزای عمومی) قانون 
مجازات اسالمی (ارجاع داده لذا شرط همزمانی فعل معاون با مباشر، مانند دیگر شروط معاونت در جرم مالیاتی در 
قانون مالیاتها ذکر نشده است. شرط مزبور« تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم »در تبصره ماده 126 
قانون مجازات اسالمی تصریح ) دکتر اردبیلی. 1393 ، 49 و 50 (    گردید. بنابر این اقدام مؤخر مدیر عامل شرکت 
تجاری نسبت به رفتار مرتکب اصلی) حسابدار یا حسابرس مالیاتی (در اختفای آثار و ادله جرم مالیاتی به علت فقدان 
شرط وحدت قصد بین معاون و مباشر، معاونت در جرم محسوب نبوده و به نظر می رسد مصادیق مزبور در ماده 276 

در حکم معاونت در جرایم مالیاتی می باشند. 

6( عنصر معنوی معاونت درجرم مالیاتی
6-1( جرایم مالیاتی با مسئولیت مطلق: 

بر اساس آموزه های حقوق کیفری سنتی اصل بر لزوم عنصر روانی در تحقق جرایم می باشد. جرمی که فاقد 
عنصر معنوی اعم از عمد یا تقصیر باشد غیر قابل سرزنش و در نتیجه مستحق واکنش کیفری نمی باشد جرم مطلق 
یا جرایم با مسئولیت مطلق به معنای جرایم مادی صرف و بدون تقصیر اولین بار در کشور های انگلستان و آمریکا 
رسمیت یافت) محمدخانی. 1398، 28( در حقوق کیفری در ماهیت و مفهوم جرایم مطلق تفاسیر متعدد شده است 
از جمله عدم نیاز جرایم مطلق به رکن معنوی، مفروض بودن عنصر معنوی به صرف تحق ارکان قانونی و مادی جرم و 
یا کم رنگ بودن لزوم عنصر روانی در بعضی از جرایم مطلق می باشد. جرایم مالیاتی جزء کدام قسم از جرایم موصف 
می باشد. آیا در جرایم مالیاتی عالوه بر ارکان قانونی و مادی عنصر معنوی ضروری می باشد.پاسخ به سؤاالت مزبور 

مستلزم بررسی موضوع به صورت کلی بدون تعیین عنوان مجرمانه خاص می باشد
6-2( جرایم با مسئولیت مطلق درحقوق کیفری ایران

در خصوص به رسمیت شناختن جرم مطلق نسبت به رکن معنوی، اجماعی در بین حقوقدانان و علوم جنایی 
وجود ندارد. تنها بعضی از آنها مثاًل جرم صدور چک برگشتی و یا جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی را بدون نیاز 
به رکن معنوی صرفاً با اثبات عناصر قانونی و رفتار مجرمانه را جرم محقق می دانند. سیاست جنایی تقنینی کیفری 
ایران با بررسی مواد 144 و 145 قانون مجازات اسالمیمشخص می گردد، در حقوق کیفری ایران جرایم به جرایم 
عمدی و غیر عمدی تقسیم و طرح عناوین کیفری قصد ارتکاب رفتار مجرمانه، قصد نتیجه در جرایم عمدی، احراز 
تقصیر شامل بی احتیاطی، بی مباالتی) مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی (و دیگر تقسیمات 
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جرایم خطای محض و شبه عمد از جرایم غیر عمدی حاکی از لزوم و به رسمیت شناختن رکن معنوی در تحقق 
جرایم در نظام حقوق کیفری ایران می باشد.

6-3( مفروض بودن سوء نیت در جرایم مالیاتی
مفروض بودن سوء نیت یا قصد ارتکاب نسبت به رفتار مجرمانه و نتیجه ارتکاب براساس فرض قانونی و یا برابر 

فرض قضایی می باشد.
6-3-1( فرض قانونی رکن معنوی در جرم مالیاتی: 

فرض قانونی بر وجود عنصر قانونی مربوط به بار اثبات وجود یا فقدان عنصر روانی از جمله قصد ارتکاب جرم یا 
قصد نتیجه در ارتکاب یکی از مصادیق عنصر مادی جرایم می باشد. مثاًل برابر بند 5 ماده 274 قانون مالیات های 
مستقیمدر ارتباط با تنظیم معامالت و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معامالت و قراردادهای دیگر مؤدیان به نام 
خود جرم مالیاتی می باشد. در این مورد پس از شکایت دادستان انتظامی مالیاتی، مباشر یا معاون در ارتکاب عنصر 
مادی اظهار می دارد سوء نیت و مشخصاً قصد فرار مالیاتی نداشته در نتیجه مرتکب جرم یا معاونت درجرم مالیاتی 
نشده اند. مثال دیگر در تنظیم دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری بر خالف واقع و استفاده از آن می باشد. در 
صورتیکه مرتکب در قبال شکایت کیفری دادستان انتظامی مالیاتی ادعای عدم سوء نیت و فقدان وجود عنصر معنوی 
نماید تکلیف هریک از شاکی، متهمین و مقامات قضایی در فرآیند تعقیب یا رسیدگی کیفری چیست. در این موارد، 
فرض قانونی بر وجود عنصر روانی حاکم بوده و بر اساس فرض مزبور، قانونگذار هریک از شکات اعم از شاکی خصوصی 
و مدعی العموم و دادرس را معاف از اثبات وجود عنصر معنوی دانسته است. به عبارت دیگر مثاًل تنظیم دفاتر یا 
اسناد حسابداری مالیاتی و استناد به آن را قرائن قانونی مبنی بر وجود عنصر معنوی و قصد ارتکاب جرم مالیاتی و 
فرار مالیاتی می داند. فرض قانونی مزبور به معنای عدم ضرورت رکن معنوی در جرایم مالیاتی نمی باشد بلکه اثر آن 
مربوط به بار اثبات می باشد به طوریکه که دادرس بی نیاز به اثبات سوء نیت یا قصد ارتکاب جرم بوده و در مقابل 
متهم یا متهمین موظف به اثبات خالف فرض قانونی مزبور می باشند. به عبارت دیگر در جرایم مالیاتی مزبور، تنظیم 
دفاتر قانونی و اسناد حسابدری مالیاتی و استناد به آن مبین وجود قصد مجرمانه و ارتکاب جرم مالیاتی متهمین بوده 
و در سیاست جنایی تقنینی مالیاتی قانونگذار بار اثبات را از دوش شاکی، مدعی العموم و دادرس به متهم یا متهمین 

منتقل نموده است) محمدخانی.1395، 38 (
6-3-2( فرض قضایی رکن معنوی در جرایم مالیاتی

سوء نیت عام یا قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه ) تنظیم اسناد حسابداری بر خالف واقع (و یا سوء نیت 
خاص یا قصد نتیجه) فرار مالیاتی( از امور ذهنی و غیر قابل درک و اثبات با حواس ظاهری می باشند. دسترسی و 
علم قاضی به عنصر روانی مرتکب براساس استنباط از نمود ظاهری رفتار مرتکب با توجه به قرائن حالی، مقامی و 
مکانی ارتکاب جرم می باشد. مثال شلیک گلوله بر فرق سر با توجه به قرائن موجود از جمله شلیک، گلوله، اسلحه و 
محل اثابت یا سر مقتول همه مبین و حکایت از قصد قتل مرتکب دارد. احراز قصد مرتکب با حواس ظاهری بینایی 
یا شنیداری نبوده بلکه بر اساس معیار نوعی و استنباط قضایی از اوضاع و احوال حسی و واقعی محقق می شود. 
مثاًل مأموران بازرسی مالیاتی در اجرای ماده 181 قانون مالیات های مستقیم بدون اطالع قبلی به اقامتگاه و محل 
نگهداری دفاتر قانونی، اسناد، مدارک و تجهیزات رایانه ای و حسابداری اشخاص و مؤدی مالیاتی مراجعه و با اعالم 
موضوع اقدام به بازرسی اسناد مزبور می نماید. در مقابل مؤدی مالیاتی علی رغم احراز و علم به مأموریت مأموران 
دولت از دسترسی آنها به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث جلو گیری می نماید. در این مورد رفتار 
مؤدی مالیاتی با توجه به شواهد و ظواهر ملموس موجود ازجمله حضور مأموران مالیاتی، مؤدی مالیاتی، بازرسی از 
اطالعات مالیاتی، فعالیت اقتصادی و درآمد حاصله از آنها حاکی از قصد مرتکب از اختفای فعالیت، کتمان درآمد، 
فرار مالیاتی و ارتکاب جرم مالیاتی دارد. به مفروض بودن قصد مزبور یا عنصر روانی جرم مالیاتی نزد مقامات قضایی 

تعقیب یا رسیدگی براساس استنباط و برداشت از قرائن مزبور را فرض قضایی وجود عنصر معنوی اطالق می شود.
6-4( هماهنگی ذهنیت معاون جرم با ذهنیت مباشر
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عنصر روانی در حقوق کیفری مربوط به وضعیت ذهنی) زراعت.1395، 20 (مباشر، معاون و شریک جرم در زمان 
تحقق پدیده مجرمانه مربوطه می باشد. معاون جرم باید دانسته به یاری مرتکب مباشر اصلی جرم مبادرت نماید) 
نوربها.69، 186 (. موضوع رکن معنوی یا استحقاق مذمت معاون درجرم مالیاتی مانند دیگر جرایم در قانون مجازات 
اسالمی مطرح می باشد. منظور از عنصر روانی جرم، قصد مجرمانه یا علم و عمد) سوء نیت عام وسوء نیت خاص ( 
مجرم می باشد. به لزوم علم و آگاهی معاون از قصد مباشر وتحقق وحدت در قصد بین آندو قبل از ارتکاب فعل، عنصر 
روانی معاونت گفته می شود. لزوم وجود آگاهی با عناوین »عالماً »در تسهیل وقوع جرم و »با علم به قصد مرتکب 
»مربوط به تهیه وسایل ارتکاب جرم در بند های 2و3 ماده 43 قانون مجازات اسالمی سابق) مصوب 1370/10/11 (
به صراحت قید شده بود. اما در بندهای ب و پ ماده 126 قانون مجازات اسالمی جدید) مصوب 1392 (وصف علم و 
قید عالماً مزبور حذف گردید. علی رغم حذف عناوین مزبور، در تبصره ماده 126 اخیر الذکر مانند قانون سابق لزوم 
وجود  وحدت قصد میان مباشر و معاون جرم را که مشعر بر لزوم مشارکت عالمانه آندو است را صراحتاً قید نموده 
است. بنابراین علم و آگاهی عرفی) در حد معین بودن نوع جرم نه جزئیات جرم (معاون از قصد مباشر شرط تحقق 
معاونت است و میزان مسؤلیت معاون با توجه به وحدت قصد آندو در ارتکاب جرم یا جرایم معین و مورد توافق می 
باشد. برای مثال، قرار بر آن بود با کمک مدیر عامل، حسابدار فقط از تکلیف قانونی، وصول وایصال مالیات مؤدیان 
دیگر یا مالیات تکلیفی ) بند 4 از ماده 274 قانون مالیاتها ( خوداری نماید. اما اقدام او به تنظیم دفاترقانونی، اسناد 
و مدارک حسابداری بر خالف واقع و استناد به آن، خارج از توافق آندو بوده و مدیر عامل نسبت به جرم دوم به علت 

فقدان هماهنگی ذهنی و عنصر روانی و قصد معاونت، معاون محسوب نمی شود.
 

7( مجازات معاون جرم مالیاتی 
تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي در خرداد 1375 مجازات معاون جرم بر اساس ماده 43 
قانون سابق در اختیار قاضي دادگاه بود که با توجه به شرایط و وضعیت خاص جرم، مجرم در راستای اصل فردی 
کردن مجازات و رعایت تناسب واکنش کیفری با جرم و مجرم، میزان آن را از وعظ و تهدید ودرجات تعزیر تعیین مي 
کرد و در مواردي هم که در آن قانون یا قوانین خاص دیگر، قانو نگذار اگر نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، 
محاکم کیفری در حدود مقررات مبادرت به صدور راي مي کردند. با وضع ماده 726 قانون تعزیرات ) مصوب 1375 
( میزان مجازات معاون در جرایم تعزیري، حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم مشخص شد. به موجب 
ماده 726 قانون مجازات اسالمي) مصوب 1392 ( قانون تعزیرات مصوب 1375 نسخ شده و قانونگذار تمام مقررات 
مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات ها را در مواد 126 تا 129 قانون جدید تجمیع نموده است. به موجب  
بند ت از ماده 127  قانون مجازات اسالمی مصوب 1392، جز در مواردی که در قانون، مجازات معینی برای معاونت 
در جرم پیش بینی شده است، در سایر موارد جرایم موجب تعزیراز جمله جرم مالیاتی دادگاه می تواند معاون جرم را 
به یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی محکوم کند. اما درخصوص معاونت در مصادیق هفتگانه جرایم 
مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه در ماده 276 قانون اخیرالذکر ضمن بیان مصادیق 
پنجگانه خاص از معاونین جرم مالیاتی، مجازات آنها را دقیقاً تعیین نموده است. از طرفی قانونگذار در ماده 127 قانون 
مجازات اسالمی تصریح نموده است که درصورتی مجازات ماده 127 قانون مجازات اسالمی بر معاونین جرم اعمال 
خواهد شد که درقانون دیگر به صورت خاص مجازات معاونت در آن جرم خاص تعیین نشده باشد. با توجه به تعیین 
مجازات معاونت در جرایم مالیاتی، مجازات معاونت در جرم موضوع بند ت ماده 127 قانون مجازات اسالمی ناظر به 
مصادیق پنج گانه جرم مالیاتی ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده اما درمورد دیگر معاونین جرایم مالیاتی از 
جمله معاونت در جرایم ماده 274 مزبور، بند ت ماده 127 قانون مجازات اسالمی ) یک تا دو درجه پایین تر از جرم 

ارتکابی ( اعمال می گردد. 
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نتیجه و پیشنهادات
همکاری در ارتکاب جرایم مالیاتی شامل مباشرت، مشارکت، تسبیب و معاونت همانند دیگر عناوین مجرمانه غیر 
مالیاتی می باشد. عنصر مادی یا ارتکاب جرایم مزبور یا رفتار مجرمانه ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل باشد. 
در موضوع عنصر قانونی معاونت در ارتکاب جرایم مالیاتی قانونگذار سیاست جنایی تقنینی خاص و افتراقی را در 
ماده 276 قانون مالیات های مستقیم اتخاذ نموده است و عدم گزارش تخلفات مالیاتی توسط حسابداران، حسابرسان 
و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را علی رغم فقدان 
شرط مربوط به رکن مادی معاونت یا تأخر زمانی رفتار معاون با رفتار مرتکب اصلی و مباشر جرم معاونت محسوب 
نموده است. عنصر معنوی در ارتکاب جرایم مالیاتی قصد ارتکاب براساس فرض قانونی توسط قانونگذار و در بعضی از 
مصادیق قصد فرار مالیاتی با فرض قضایی توسط مراجع قضایی استنباط می گردد. مرتکب و مؤدی مالیاتی که علی 
رغم تحقق رفتار مجرمانه اگر مدعی عدم قصد فرار مالیاتی و فقدان سوء نیت می باشد بار اثبات بر عهده او بوده و 
به عنوان مدعی بایدخالف فرض های مزبور را ثابت نماید. در بحث واکنش کیفری و مجازات در قبال همکاری در 
ارتکاب جرایم مالیاتی قانونگذار مجازات ها را بر اساس جایگاه معاونین جرایم مالیاتی به دو قسم تقسیم و مجازات 
معاونین پنجگانه جرایم مالیاتی را حدأقل مجازات مباشر و مجازات دیگر معاونین جرایم مالیاتی را به قانون مجازات 

اسالمی ارجاع داده است. 

 پیشنهادات 
موضوع جرم انگاری مالیاتی در محافل علمی، دانشگاهی و مراجع قضایی مطرح و اطالع رسانی گردد.  -1

برگزاری همایش های علمی و تخصصی با عنوان سیاست کیفری مالیاتی یا حقوق کیفری مالیاتی با توجه   -2
به جرم انگاری جدید از فرار مالیاتی ضروری می باشد.

موضوع جرم انگاری از فرار مالیاتی برای عموم صاحبان مشاغل و فعاالن اقتصادی اطالع رسانی گردد.    -3
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سپهوند، جرایم علیه اشخاص، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389  -3

گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1377  -4
محمد خانی، عباس، عنصر روانی جرم، تهران، تهران، نشر میزان، 1395   -5

مهدوی پور، اعظم، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، تهران، نشر میزان، 1395  -6
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داخلی (، انتشارات روزنامه رسمی، جلد اول 1379
8-  نجفی ابرندآبادی، علی حسین، سیاست جنایی، مجموعه مقاالت) سخنرانی های داخلی (، انتشارات روزنامه 

رسمی، جلد اول 1379
نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران،  نشر کانون وکالی ایران، 1396  -9
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بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 بر درآمد مالیاتی در ایران

ناصر یارمحمدیان1
علی مریدیان پیردوستی2

سحر زارع جونقانی3

چکیده
سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که می تواند با توجه به ویژگی هایش، بر 
رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارد. رشد اقتصادی پایدار و سریع به اندازه و میزان سرمایه گذاری بستگی دارد. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل نقشی که در انتقال تکنولوژی دارد، عامل مهمی در رشد اقتصادی محسوب 

می شود.
 این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر درآمد مالیاتی در ایران بین سال های 1357-1393 
می پردازد. در این مقاله از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا جهت برآورد مدل استفاده 

شده است. 
نتایج این مقاله حاکی از آن است که در بلندمدت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معنا  دار )در سطح 

10 درصد( و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنا داری بر درآمد مالیاتی دارد.

واژ گان کلیدی: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درآمد مالیاتی، رشد اقتصادی، مدل خودرگرسیونی با وقفه های 
توزیعی

  n.yarmohamadia@aui.ac.ir 1( استادیار گروه اقتصاد شهری، دانشگاه هنر اصفهان
2( کارشناس ارشد اقتصاد شهری، دانشگاه هنر اصفهان)مسئول(

3( کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه الزهرا)س(
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مقدمه
رشد اقتصادی پایدار و سریع به طور قابل مالحظه ای بر اندازه و میزان سرمایه گذاری بستگی دارد. این مقدار از 
سرمایه گذاری ها هم از نظر داخلی و نیز خارجی، به افزایش مقدار سرمایه و تغییر در تکنولوژی نیاز دارند. با این حال 
بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه  از جمله ایران، از سطوح پایین پس انداز داخلی رنج می برند و منجر به شکاف 

زیادی بین پس-انداز و سرمایه گذاری می شوند.
به لحاظ تاریخی، نقش و جایگاه سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه به حدی است که سرمایه گذاری را موتور 
محرک رشد اقتصادی نامیده اند. امروزه یکی از ویژگی های مهم اقتصاد جهانی، رشد چشمگیر جریان سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی  است. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از راه های تأمین مالی کشورها برای افزایش سطح 
سرمایه گذاری بوده است. در این راستا شرایط اقتصادی کشورهای میزبان برای افزایش سطح سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی از اهمیت باالیی برخوردار بوده است. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشور میزبان مفید است، زیرا برای آن ها می تواند فرصت های جدید رشد 
را فراهم  آورد. با این حال، افزایش نگرانی در مورد اثربخشی آن در افزایش رفاه یک کشور در حال توسعه با وجود 
قابلیت جذب کافی از فناوری وجود دارد. رفاه یک کشور، به تأثیر مستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهبود 
درآمد کل مالیات و هم چنین به طور عمده افزایش درآمد عوامل کار بستگی دارد. افزایش خالص درآمد داخلی برای 
دولت ها، با پرداخت مالیات دستمزدها و سود شرکت های خارجی و احتماالً سایر مالیات های کسب و کار )مثاًل مالیات 
بر دارایی(، به نفع دولت است. هم چنین جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است به طور مثبت بر درآمد 
خانوار از جمله تأثیر فناوری های جدید و افزایش سرمایه انسانی تأثیر داشته باشد )OECD، 2008(. بنابراین، ورود 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است تأثیر مثبت بر درآمدهای مالیاتی در یک کشور را داشته باشد. گزارش 
ساالنه آنکتاد، به بررسی سرمایه گذاری خارجی در بیش از 150 کشور و منطقه جهان می پردازد. براساس آمار ارائه 
شده در سال 2015 میالدی جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان، با افزایش 38 درصدی مواجه شده 

است که بهرغم این افزایش، هنوز نسبت به سطح آن در سال 2007 میالدی 10 درصد کمتر بوده است.
رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان که به 1/76 هزار میلیارد دالر بالغ شده، پس از آغاز بحران اقتصادی 
و مالی جهان در سال های 2008-2009 میالدی، باالترین سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. در پی 
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2015 در کشورهای جهان، در سال 2016 حدود 2 درصد کاهش 
در FDI  را تجربه کرده و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده به رقم 1/75 تریلیون دالر کاهش یافته 
است. سقوط جریان سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه تا حدودی با رشد متوسط در کشورهای توسعه یافته 
و افزایش قابل مالحظه ای در اقتصادهای در حال توسعه جبران می شود. در نتیجه، کشورهای توسعه یافته با 59 
درصد )از کل گردش FDI( سهم رو به رشدی را در سال 2016 از میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نصیب 

خود کردند.
جدول1. گردش FDI در گروه ها و مناطق اقتصادی

نرخ رشد متوسط ساالنه)درصد(سال )میلیارد دالر(گروه اقتصادی
۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷

۱۶۷۰ ۱۳۲۴۱۷۷۴۱۷۴۶جهان
تا۱۸۷۰

۴-  تا ۸۳۴-۲۷-

۹- تا ۱۸۷۵۵۲-۹۴۰ تا۵۶۳۹۸۴۱۰۳۲۱۰۵۰اقتصاد های توسعه یافته

۶۵-۲۰۱۰۸-۲۷۲۵۶۶۵۳۳۵۶۰اروپا
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   منبع: آنکتاد)2017(

مطالعات نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات 
قابل مالحظه ای بر متغیرهای کالن اقتصادی هم چون کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش 
درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات 
داشته و به طور کلی تأثیرات مثبتی بر ترازپرداخت ها دارد. شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی به سیاست گذاران اقتصادی کمک می کند تا با تنظیم مناسب سیاست ها، شرایط مناسب تری را برای جذب 
بیشتر سرمایه گذاری های خارجی فراهم نماید. جلب سرمایه و سرمایه گذاری، راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به 
سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می-تواند به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی تلقی شود. سرمایه می تواند 
برای پس انداز  تنها مکملی  نه  مالی خارجی  منابع  تأمین شود.  و خارجی(  داخلی  )پس انداز  داخلی  مالی  منابع  از 
داخلی محسوب می شود، بلکه پرکننده شکاف پس انداز، سرمایه گذاری و تأمین کننده کسری درآمدهای مالیاتی است. 
سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصالح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و به کارگیری فناوری های نوین 

منجر شود)حسینی و موالیی، 1385(.
با در نظر گرفتن این واقعیت که در اقتصاد ایران به دلیل مشکالت ساختاری، اهمیت و اثربخشی مالیات ها در 
نظام اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، تعیین عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و میزان تأثیر آن ها در 
ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است )تمیزی،1397(. این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بر درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران طی سال های 1357 تا 1393 توسط آزمون مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی و 

مدل تصحیح خطا می پردازد. 
این مقاله از 4 بخش تشکیل شده است. بخش اول به بیان مقدمه و اهمیت تحقیق اختصاص یافته است. در 
بخش دوم به بررسی ادبیات موجود درباره بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر درآمد مالیاتی در ایران 
می پردازد. بخش سوم به برآورد مدل و روش شناسی تحقیق اختصاص یافته است. بخش چهارم نیز به جمع بندي و 

خالصه اي از یافته هاي پژوهش اختصاص دارد.

2. مبانی نظری
از دیدگاه صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری است که به هدف کسب منافع 
پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه گذار انجام می شود و هدف سرمایه گذار از این سرمایه گذاری آن است که 

در مدیریت بنگاه مربوط، نقش مؤثری داشته باشد.
به اعتقاد کنفرانس تحقیقات و توسعه سازمان ملل )آنکتاد(، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را سرمایه گذاری 
می داند که متضمن مناسبات بلندمدت است و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی و حقوقی یک 

۱۵-۱۵۶۹۹-۲۳۱۳۹۰۴۲۵۳۶۰آمریکای شمالی
اقتصادهای در حال 

توسعه
۲تا ۱۴۱۵-۶۶۰۴۷ تا۷۰۴۷۵۲۶۴۶۷۴۰

۳۱۰-۱۴-۴-۷۱۶۱۵۹۶۵آفریقا
۱۵۱۵-۴۶۰۵۲۴۴۴۳۵۱۵۹۱۴آسیا

آمریکای التین و 
کارائیب

۱۷۰۱۶۵۱۴۲۱۳۰-۳-۳-۱۴-۱۰

۱۰تا ۳۴۸۱۲۵-۳۳-۷۵ تا ۵۷۳۸۶۸۸۵اقتصادهای در حال گذار
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کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه گذار باشد. در دایره المعارف پالگریو سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تملک 
دارایی ها توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است. از دیدگاه کوین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
نوعی از سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از 
کشور سرمایه گذار صورت گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت یا مؤسسه می باشد )بهکیش، 

.)1391
جریان های بین المللی سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI(، یکی از ویژگی های اصلی روند فرآیند جهانی سازی 
در دهه-های گذشته بوده است. اقتصاد جهانی رشد قابل مالحظه ای در FDI داشته است، به طوری که در جریان 
جهانی، سرمایه-گذاری مستقیم خارجی از حدود 204 میلیارد دالر در سال 1990 به 12 تریلیون دالر در سال 
2014 افزایش یافته است )آنکتاد ،2015(. چنین رشد قابل توجهی در جریان FDI را میتوان به سیاستهایی که 
جذب سرمایه گذاری های مرزی بین شرکت های چند ملیتی )MNC( می شود، اختصاص داد. استدالل هایی که به 
و غیرمستقیم سرمایه گذاری  تأثیر مستقیم  مبنای  بر  است،  برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی  انگیزه  ایجاد  نفع 
مستقیم خارجی در کشورهای میزبان است. با حضور MNC ها، انتظار می رود که سرمایه اضافی و ظرفیت تولید 
افزایش، تکنولوژی گسترش یافته و دانش را از نظر تولید و مهارت های مدیریتی انتقال دهد. در نتیجه، اقتصاد میزبان 
دارای سطح رفاه باالتر با افزایش تولید، تجارت، بهره وری و سطح اشتغال و هم چنین درآمد مالیاتی باالتر می باشد 

)بکر، فوست و ریدل ، 2012(.
از جمله انگیزه های مختلف ارائه شده توسط دولت ها برای جذب شرکت های چند ملیتی، انگیزه های مالی، به 
ویژه مالیات، نقش کلیدی ایفا می کنند. در واقع اخیراً گرایش کاهش مالیات برای جذب FDI در سراسر جهان وجود 
دارد )به عنوان مثال، بناسی، فونتاگنه و الهرچ  )2005(؛ لورتز  )2008((.  شواهد تجربی هم چنین نشان می دهد 
.)2008 ،OECD( را 3/7 درصد کاهش می دهد FDI ،که به طور متوسط افزایش یک درصدی در نرخ های مالیات

با این حال، بکر و همکاران )2012(، در مورد روابط مالیات با FDI، تنها اثرات کمیت )به عنوان مثال، مقدار 
دارایی های جذب شده( و نه اثرات کیفیت )به عنوان مثال اثر FDI بر درآمد مالیاتی و درآمد کار( را نشان می دهد. 
هم چنین بکر و همکاران )2012( اثرات کیفی مالیات بر FDI را به میزان قابل توجهی که FDI شغل و نحوه کمک 
به درآمدهای مالیاتی در کشور را ایجاد کرده،  تعریف می کنند. آن ها بیشتر تأکید می کنند که دستاورد واقعی رضایت 
کشور میزبان به تأثیرات کیفیت بستگی دارد و سیاست های بهینه مالیاتی باید براساس آن طراحی شوند. در مورد 
اثرات تعدیل مالیاتی، برخی از مطالعات بررسی کرده ا ند که کاهش مالیات بر روی FDI تأثیری نداشته است )مثل 
مطالعات کاسو  )1997(؛ گورتر و پاریخ  )2003((. از سوی دیگر، اغلب مطالعات، رابطه منفی بین مالیات و جریان  
FDI را نشان می دهند )به عنوان مثال، هارتمن  )1984(؛ یانگ )1988(؛ سوینسون  )1994( ؛ویجییویرا، دولری و 

کالرک  )2007(؛ گرابرت و موتی  )2000((.
جذب سرمایه گذاری خارجی به عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قوانین و مقررات کشور سرمایه پذیر وابسته 
است. کشورها با اعطای مشوق ها و تسهیالت به سرمایه گذاران خارجی با هدف جذب سرمایه های بین المللی با یکدیگر 
اعطاء  به مودیان  به صورت گسترده ای  مالیاتی  اشکال مختلف مشوق های  مالیاتی کشور  نظام  رقابت می کنند. در 
می شود. در این بین تعطیلی مالیاتی یا معافیت کامل پرداخت مالیات گستردگی بیشتری دارد. برای اجرای طرح های 
عمرانی نیاز به سرمایه ارزی است. که برای تأمین ارز راه های مختلفی اعم از استقراض خارجی، سرمایه گذاری مشترک 
و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد. این نوع سرمایه گذاری عاملی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی، برطرف 
کردن شکاف پس انداز سرمایه-گذاری، انتقال فناوری، دانش فنی و روش های جدید مدیریتی به حساب می آید و از 
مهم ترین پدیده های اقتصادی است که گسترش جهانی آن شتاب بی سابقه ای را خصوصاً از دهه 1980 میالدی به 
بعد را دارا بوده است، به طوری که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی جهان مثل تجارت و تولید 
ناخالص داخلی بسیار باالتر بوده و به عنوان محرک رشد اقتصادی و تجارت همواره مورد توجه است، به گونه ای که 
کشورهای گوناگون سعی کرده اند که با استفاده از مشوق ها زمینه را برای ورود سرمایه گذاری خارجی فراهم سازند. 
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3-1پیشینه پژوهش
مطالعات گسترده ای در مورد تأثیر جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص های مختلف اقتصادی 
از جمله رشد اقتصادی، اشتغال، صادرات و واردات و غیره به عنوان یک نتیجه از رشد جریان های سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در جهان انجام شده است، )مانند مطالعات پوپسکو  )2014(، اوگورول و بایار  )2014(، جانگ پیو 
)2013( و ال واسال  )2012((، با این حال، مطالعات نسبتاً کمی در مورد تأثیر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

بر درآمد مالیاتی صورت گرفته است.
-گروپ و کوستیال  )2000( از اطالعات پانل از 19 کشور OECD برای پیدا کردن رابطه بین FDI و درآمد 
مالیاتی استفاده کردند. آن ها همبستگی ضعیف بین FDI و مالیات بر درآمد شرکت ها را پیدا کردند و تأثیر مثبتی 

از جریان سرمایه-گذاری مستقیم خارجی در مالیات بر سود و درآمد کل مالیات پیدا کردند. 
-ساریسوی و کوک  )2010( تأثیر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی از درآمد مالیات بر شرکت ها در 21 کشور 
OECD در دوره 1981 و 2008 را بررسی کردند و دریافتند که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر 

مثبتی بر درآمد مالیات شرکت دارد.
-محمود و چاودهری  )2013( تأثیر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درآمد مالیاتی در پاکستان طی دوره 
1972-2010 با استفاده از ARDL را بررسی کردند و دریافتند که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

تأثیر مثبتی بر درآمد مالیاتی دارد.
 -اوکی  )2013( با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های پانل، تأثیر FDI بر درآمد مالیاتی در 8 کشور آفریقای 

غربی را در دوره 1989-2009 بررسی کرد و دریافت که FDI تأثیر مثبت بر درآمد مالیاتی دارد. 
-بونسکو وکوانیسیو  )2014( همبستگی دوجانبه بین درآمدهای مالیاتی و عوامل علی در 27 کشور عضو اتحادیه 
اروپا را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بین درآمد مالیاتی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه ی 

ضعیفی وجود دارد.
-پین و یانگ  )1996( در مطالعه ای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی از آلمان و انگلیس را در 11 
کشور بین دوره های 1977 و 1992 انجام دادند. آن ها برای آلمان و انگلیس نتیجه های مختلفی را به دست آوردند. 
در حالی که کشش بلند مدت FDI در رابطه با مالیات به طور قابل توجهی برای انگلیس منفی است، و برای آلمان 

نامشخص است.
گذاری  که سرمایه  است  معتقد  متراکم،  تقاضای سرمایه گذاری  مدل  از یک  استفاده  با   )2007( -آگوستینی  
مستقیم خارجی در تولید، بسیار حساس به نرخ مالیات شرکت های دولتی با نیمه انعطاف پذیری منفی FDI نسبت 

به مالیات است.
-وارول-اییودوگان و دالگین  )2015( با استفاده از مدل های GMM، 11 کشور اروپای مرکزی و شرقی را مورد 

بررسی قرار دادند و به رابطه منفی بین مالیات ها و FDI دست یافتند.
-بک و چاوز )2012( در تجزیه و تحلیل با مدل های گرانشی پانل برای 25 کشور OECD، معتقدند که مالیات 
بر  منفی  تأثیر  سرمایه،  درآمد  بر  مالیات  اما  دارد،  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  با  مثبتی  رابطه  کار،  درآمد  بر 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.
است.  نرسیده  و سرمایه گذاری مستقیم خارجی  مالیات  بین  رابطه  روی  بر  اجماع  به تصمیمی  تجربی  ادبیات 
جدول )2( خالصه ای از نتایج را در مطالعات تجربی اخیر در مورد تأثیرات مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بر درآمدهای مالیاتی ارائه می دهد. تنوع در نتایج تا حدی به تفاوت بین صنایع، دوره های مربوطه و کشورهای مورد 

بررسی بستگی دارد.
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 جدول 2. خالصه ای از مطالعات تجربی 

نتایجروششناسینمونهنویسندگان
دوروکس و فریمن 

)۱۹۹۵(
 

۷ کشور،

۱۹۸۴-۱۹۸۹
GMM تجزیه و تحلیل

FDI مالیات را تحت تأثیر 
قرار نمیدهد، بلکه تأثیرات 

مالیاتی FDI را تأمین 
می کند.

کاسو )۱۹۹۷(
OECD ۷ کشور از

و ایاالت متحده آمریکا
۱۹۸۹-۱۹۷۰

رابطه منفی بین مالیات و پنل دیتا
FDI

گروپ و کوستیال )۲۰۰۰(
۱۹ کشورهای عضو 

OECD
۱۹۸۸-۱۹۹۷

پنل دیتا
همبستگی قوی FDI در 
جریان مالیات بر درآمد و 

درآمد کل مالیات

دیموجی و ادرون  
انتخاب نامناسب بین نرخ تجزیه و تحلیل- ۲۵Metaمطالعهی تجربی)۲۰۰۳(

FDI مالیات و

گورتر و پاریخ)۲۰۰۳(

همه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا

دوره

۱۹۹۲-۱۹۹۸

رابطه منفی بین مالیات و پنل دیتا
FDI

دسای و همکاران )۲۰۰۴(
شرکتهای چند ملیتی 

آمریکایی ۱۹۸۲ ،     
۱۹۸۹و ۱۹۹۴

رابطه منفی بین مالیات و پنل دیتا
FDI

بناسی و همکاران )۲۰۰۵(

۱۱ کشورهای عضو 
OECD

رابطه منفی بین مالیات مدل های گرانشی پنلدوره ۱۹۸۴-۲۰۰۰
FDI های شرکت ها و

رازین و همکاران )۲۰۰۵(
OECD ۲۴ کشور

۱۹۸۱-۱۹۹۸
رابطه منفی بین مالیات و پنل دیتا

FDI

آگوستینی )۲۰۰۷(

U.S، برای سالهای 
 ،۱۹۸۷ ،۱۹۸۰ ،۱۹۷۴

۱۹۹۲ و ۱۹۹۷
مدل تقاضای 

سرمایهگذاری جمع آوری 
شده

رابطه منفی بین مالیات و 
FDI
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3. روش شناسی
در این بخش روش های جمع آوری داده ها و مدل اقتصادسنجی مورد استفاده قرار می گیرد. داده های جمع آوری 
شده، درآمد مالیاتی، FDI و تولید ناخالص داخلی سرانه است. درآمد مالیاتی متغیر وابسته است و به عنوان درصدی 

از تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود. متغیرهای توضیحی در جدول )3( نشان داده شده است.

جدول 3. متغیرهای توضیحی و نشانه های مورد انتظار

منبع:یافته های پژوهش

وولف )۲۰۰۷(
۷ اتحادیه اروپا ۲۵،

۲۰۰۳-۱۹۹۴
تجزیه و تحلیل گرانشی 

پنل
هیچ تأثیری بر کاهش 

مالیات و FDI ندارد

بلک و لبرچ )۲۰۰۹(
اتحادیه اروپا، ایاالت 

متحده آمریکا ۸ و  کشور 
اروپای مرکزی و شرق 

بین ۱۹۹۵ و ۲۰۰۳
رابطه منفی بین مالیات و مدلهای گرانشی پنل

FDI

۴۶ مطالعهفلد و هکمییر )۲۰۱۱(
Meta -و تجزیه و تحلیل FDI هیچ ارتباطی بین

مالیات وجود ندارد

بک و چاوز )۲۰۱۱(
  OECD۲۵ کشور

سالهای
۲۰۰۶-۱۹۷۵

مدلهای گرانشی پنل

مالیات بر درآمد کار تأثیر 
مثبتی، اما مالیات بر درآمد 

سرمایه تأثیر منفی بر 
سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی دارد.

محمود و چاودهری 
)۲۰۱۳(

پاکستان سالهای  ۱۹۷۲-
۲۰۱۰

ARDL مدل
FDI تأثیر مثبت بر درآمد 

مالیاتی دارد.

۱۱ کشور اروپای مرکزی وارول و دایجیک )۲۰۱۵(
رابطه منفی بین مالیات و تجزیه و تحلیل GMMو شرقی

FDI

میلیون و همکاران 
)۲۰۱۶(

کشور اتیوپی سالهای
۲۰۱۴-۱۹۷۴

ARDL تأثیرمنفی بر درآمد مدل FDI
مالیاتی دارد

اوداباس )۲۰۱۶(
۷ کشور سالهای ۱۹۹۶-
۲۰۱۲ )اقتصادهای در 

حال گذار اروپا(
آزمون علیت دومیترسکو و 

هورلین
رابطهی دوطرفه بین مالیات 

FDI و
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3-1 آزمون دیکی فولر تعمیم  یافته 
براي آزمون نامانایی ابتدا فرض بر این است که سري زمانی مورد بحث داراي یک فرضیه خودتوضیحی مرتبه 
فرآیند  داراي  بررسی،  تحت  زمانی  سري  اگر  اکنون  می شود.  آزمون  آن  براساس   1=ρ فرضیه  سپس  و  است  اول 
بود و  از تصریح پویاي صحیحی برخوردار نخواهد   ρ براي آزمون  برآورد  باشد، رابطه مورد   P خود توضیحی مرتبه 
این  امر موجب خواهد شد تا جمالت خطاي رگرسیون دچار خودهمبستگی شوند )شرزه ای و حقانی، 1388(. وقتی 
جمالت خطا داراي خود همبستگی شوند، دیگر نمی توان از آزمون دیکی- فولر براي مانایی استفاده کرد، زیرا در این 
حالت دیگر توزیع حدي و کمیت هاي بحرانی به دست آمده توسط دیکی- فولر صادق نیست. به طوري که در آزمون 
فیلیپس-پرون وقتی شرط عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل نقض می شود، می تواند براي آزمون پایایی 
مورد استفاده قرار گیرد. اما خود دیکی- فولر )1981( نشان دادند که وقتی جمالت خطا خودهمبسته هستند، در 
صورتی که الگوي تعمیم یافته دیکی-فولر مورد استفاده قرار گیرد، توزیع حدي و کمیت هاي بحرانی به دست آمده 

توسط آن ها باز هم صادق است.
با فرض جمله خطاي مربوط به رگرسیون ∆Yt=β1+β2 t+δY(t-1)+Ut که دارای یک فرآیند خود توضیح 

مانا از مرتبه P به صورت زیر است:

که در آن εt به صورت همانند و مستقل از یکدیگر توزیع نشده اند. حال اگر رابطه فوق را در رابطه اخیر جانشین 
کنیم، خواهیم داشت:

اگر فرضیه صفر صادق باشد، می توان نوشت که:

و به این ترتیب خواهیم داشت:

به طور کلی، پس از بررسی مانایی متغیرها اگر متغیرها در سطح مانا شوند می توان از آزمون OLS استفاده کرد. 
اگر متغیر ها دارای روند هم  سو باشند از آزمون های هم انباشتگی  استفاده می شود و اگر متغیر های مدل I(0) یا 
I(1)  باشند، روش  ARDL قابل کاربرد است. بنابراین؛ از آن جایی که در این پژوهش متغیرهای ما از جنس نوع 
سوم هستند یعنی در سطح I)0( و با تفاضل گیری مرتبه اول  I(1)  مانا شدند به تشریح مدل ARDL می پردازیم.
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3-2 آزمون زیوت-اندریوز با لحاظ شکست ساختاری
موضوع تغییرات ساختاری اهمیت قابل توجهی در تحلیل سری های زمانی اقتصاد کالن دارد. تحوالت ساختاری 
در بسیاری از سری های زمانی می تواند دالیل متعددی از قبیل بحران های اقتصادی، تغییر در چارچوب و ترتیبات 
نهادی-سازمانی، تغییرات سیاسی و حتی تغییر رژیم حکومتی داشته باشد. اگر چنین تحوالت ساختاری در روند 
داده های سری زمانی مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است نتایج تخمین به سمت عدم رد فرض نامانایی داده تورش 
داشته باشد. الزم به ذکر است، تعیین درون زای یک شکست ساختاری بالقوه، لزوماً به معنی شکست ساختاری واقعی 
نمی باشد و این مسئله در حقیقت بیان کننده این است که اگر واقعاً شکستی رخ داده باشد، بیشترین احتمال وقوع 
آن در زمان تعیین شده به صورت درون زا خواهد بود )صمدی، 1388؛245(. به منظور یافتن درون زایی زمان تغییر 
واقع تعمیم یافته آزمون پرون )1989( است،  از آزمون زیوت-اندریوز که در  الگو  شکست ساختاری در متغیرهای 
استفاده می کنیم. در این آزمون فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد است، به طوری که هیچ شکست ساختاری 
وارد الگو نشود، در حالی که فرض مقابل بیان می کند که سری زمانی دارای روندی مانا با یک شکست ساختاری است 

که در زمانی نامعلوم رخ داده است.
در این آزمون ، فرضیه صفر مبني بر وجود ریشه واحد عبارت است از:

و فرضیه مقابل آن از سه الگو )A(، )B( و )C( بسته به فرضیه رقیب، تبعیت مي کند:

همان طور که مشاهده مي شود، الگوي A بیان گر تغییر در عرض از مبدأ، الگوي  B بیان گر تغییر در شیب و 
الگوي C بیان گر تغییر در عرض از مبدأ و تغییر در شیب تابع روند است. DU یک متغیر مجازي است که کمیت آن 
براي سال هاي           برابر یک و براي بقیه سال ها صفر است. DTt یک متغیر مجازي روند است که کمیت آن براي 
سال هاي t >T برابر             و براي بقیه سالها صفر است که در آن Tb زمان شکست ساختاري است. زیوت- اندریوز 

پیشنهاد مي کنند که نقاط شکستگي )زمان تغییر شکست ساختاري(، بین 70 درصد حجم نمونه قرار دارد؛ یعني: 

براي هر یک از سال ها، الگوهاي A، B و C بسته به فرضیه رقیب به روش حداقل مربعات معمولي تخمین زده 
مي شود و پایین ترین آماره t مربوط به ضریب         هر یک از رگرسیون ها با توجه به مقدار وقفه بهینه، به عنوان 

سال شکست ساختاري یا تغییر شکست ساختاري انتخاب مي شود.
تحت صحت فرضیه صفر، آماره t مربوط به ضریب          )یعنی tα( داراي توزیع حدي است. کمیت هاي بحراني 
مورد نیاز براي انجام آزمون با توجه به کمیت    که نسبت زمان بروز شکست ساختاري به حجم نمونه λ=TB/n را 

نشان مي دهد، توسط پرون استخراج و جدول بندی شده است.
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آماره آزمون مربوط به سایر ضرایب برآورد شده ، وقتي H0 رد مي شود، داراي توزیع حدي استاندارد نرمال است. 
بنابراین مي توان از مقادیر بحراني توزیع استاندارد نرمال براي آزمون معنادار بودن ضرایب استفاده کرد. آن چه که در 
برآورد رگرسیون الگوهاي A، B و C برای ما مهم است، کمیت ضریب مربوط به         ، یعنی α و کمیت آماره t آن 

است. به منظور انجام آزمون ریشه واحد )ناپایایي(، فرضیه صفر و مقابل زیر مورد توجه قرار مي گیرد:

کمیت آماره آزمون بر اساس صحت فرضیه H0 با  استفاده از رابطه             محاسبه مي شود و این آماره با 
مقادیر بحراني توزیع حدي آماره آزمون        که شکست ساختاري را نشان مي دهد مقایسه مي شود، در صورتي که 
مقدار این آماره )از لحاظ جبري( از مقادیر تمامي کمیت هاي بحراني ارائه شده در سطوح مختلف معناداري کوچکتر 

باشد، فرضیه H0 رد مي شود.
3-3 مدل تحقیق

برای سنجش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر درآمد مالیاتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به عنوان 
درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه به کار گرفته شده، متغیر مستقل و درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته استفاده 

می شود.
 الگوی اقتصاد سنجی این تحقیق، مدل محمود و چاودهری )2013( است که به صورت زیر تصریح شده است:

 H1:(   و فرضیه متناوب برابر  )H0: δ1= δ2 = δ3=0(  متغیر وابسته است، فرضیه صفر برابر TRGt ،)۱۱( در معادله
 DTRG .جمله خطا است εt مقدار ثابت و δ0 ،که نشان دهنده وجود رابطه بلند مدت در مدل است )δ1 ≠ δ2 ≠ δ3 ≠ 0
در معادله برای شکست ساختاری و برای تکمیل اطالعات گنجانده شده است. اگر هم پوشانی در مدل وجود داشته باشد، سپس 
ضرایب بلند مدت و کوتاه مدت محاسبه می شود. از مدل تصحیح خطا برای پیدا کردن رابطه کوتاه مدت در مدل استفاده می شود. 

مدل تصحیح خطا به شرح زیر است:

    سرعت تنظیم را از عدم تعادل کوتاه مدت تا تعادل بلندمدت را نشان می دهد. بعد از آن، آزمون های تشخیص برای بررسی 
عادی، فرم عملکردی، عدم تقارن و همبستگی سریال در مدل مورد استفاده قرار میگیرد. برای اطمینان از ثبات پارامترها از 

CUSUM و CUSUMSQ استفاده می شود.
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4.یافته های تحقیق
4-1 نتایج آزمون هاي ریشه واحد

در این قسمت، آزمون هاي ریشه واحد متغیرهاي سري زماني درآمد مالیاتی، لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه 
و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با روش های دیکي- فولر و زیوت-اندریوز براساس توضیحات بخش روش شناسي 
مقاله صورت گرفته و نتایج آن ها شامل نتایج آزمون ریشه واحد دیکي-فولر تعمیم یافته براي سطح و تفاضل مرتبه 

اول متغیرها در جدول )4( ارائه شده است:

نتایج به دست آمده نشان مي دهد که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عرض از مبدأ، انباشته از مرتبه صفر است و 
متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلي سرانه و درآمد مالیاتی، انباشته از مرتبه اول هستند، لذا در آزمون ریشه واحد زیوت-اندریوز 
براي متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلي و درآمد مالیاتی، هر سه الگويA ، B و C و براي متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 

فقط الگوي A تخمین زده مي  شود.
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چون مقدار آماره )۵/۰۵۳۳۲۸-( در ناحیه بحرانی قرار دارد )از عدد بحرانی ۴/۹۳- بزرگتر است( لذا متغیر FDIG ریشه 
واحد ندارد و فقط دچار شکست ساختاری شده است. نتایج جدول )۶( نشان می دهد که درآمد مالیاتی به عنوان درصدی از تولید 
ناخلص داخلی دارای شکست درون زا در سال ۱۳۸۱ می باشد که در سطح معنا دار می باشد. نمودار )۱( روند شاخص درآمد مالیاتی 
به تولید ناخالص داخلی را برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی )۱۳۹۳-۱۳۵۷( نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، روند 
مذکور نوسانی بوده و در سال های اولین شوک نفتی )۱۳۵۲(، انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تعدیل ساختاری 

)دهه ۷۰ هجری شمسی( این نوسان بیشترین مقدار بوده است.

براساس  گذشته  در  مالیاتی  تالش  که  می دهد  نشان  داخلی  ناخالص  تولید  به  مالیاتی  درآمدهای  نسبت  شاخص  بررسی 
مقیاس های جهانی در سطح مطلوب قرار نداشته است. به طوری که میانگین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 
در دوره قبل از شوک نفتی ، ۷/۷ درصد بوده است، که میزان آن در دوره بین شوک نفتی تا انقالب به ۷/۸ درصد افزایش یافته 
است )کردبچه ۱۳۷۵ ، حاتمی زاده ۱۳۸۳(. میانگین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دوره ی انقالب تا پایان 
جنگ تحمیلی به ۶/۳ درصد کاهش یافته است که کمتر از میزان آن در دوره های قبل از انقالب است. اما این نسبت در ابتدای 
برنامه اول توسعه تا سال ۱۳۷۳ به کمترین میزان، یعنی ۴/۹ درصد تولید ناخالص رسیده است. میانگین نسبت درآمدهای مالیاتی 
به تولید ناخالص داخلی در دو برنامه دوم و سوم توسعه به ترتیب ۵/۳ و ۶ درصد گزارش شده است. در سال اول برنامه چهارم 
نیز میزان آن به ۷/۹ افزایش یافته است. در مجموع در دوره بعد از انقالب میانگین نسبت فوق ۵/۸ درصد است و کمتر از میزان 
آن در قبل از انقالب بوده است )دادگر و نظری، ۱۳۸۶(. در نهایت میانگین این نسبت برای سال های ۸۷-۱۳۸۴ ، ۷/۵ درصد 
بوده است. پایین بودن نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران نشان می دهد که کشور ما از ظرفیت مالیاتی خود 
، استفاده مناسب نمی کند و هم چنین تالش کمتری برای اخذ مالیات به کار می برد . از این رو در ایران امکانات بالقوه افزایش 

درآمدهای مالیاتی در سطح وسیع وجود دارد.

ARDL 4-2 برآورد مدل
از آن جایی که تمامی متغیر های مدل مانا نیستند در نتیجه نمی توان از روش های معمول برازش مدل؛ همانند روش حداقل 
مربعات استفاده نمود، چرا که این روش ها هنگامی می توانند نتایج قابل اطمینانی را ارائه کنند که تمامی متغیر ها مانا و فاقد 
ریشه واحد باشند. ازین رو باید از روش های همجمعی برای برآورد مدل استفاده نماییم. از آن جایی که متغیر های مدل ترکیبی از 
ARDL هستند مناسب ترین روش برای برآورد مدل، روش خود توضیح برداری با وقفه-های گسترده I(1)و I(0) سری های
این که  گرفتن  در نظر  با   ARDL روش  که  است  گرفته  صورت  جهت  بدان  روش  این  انتخاب   .)۱۳۸۸ )ابریشمی،  می باشد 
متغیر های مدل I(0)  یا  I(1)  می باشند قابل کاربرد است. با انجام این روش می توان تحلیل های اقتصادی را در دو دوره کوتاه   
مدت و بلند مدت انجام داد. استفاده از این روش در حجم نمونه های کوچک نیز به دلیل در نظر گرفتن پویایی کوتاه  مدت بین 

متغیر ها، از کارآیی باالیی برخوردار است )پسران و همکاران ، ۱۹۹۷(.
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برای بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات  سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی بر درآمد مالیاتی با  استفاده از 
داده های سال های ۹۳-۵۷ از روش  ARDL  استفاده شده است. در این روش سه معادله پویا، بلند  مدت و تصحیح خطا مورد 

بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین معادله پویا در جدول )۶( ارائه شده است.

نتایج معادله ی پویا در جدول  )۶( گزارش شده است. تعداد وقفه های بهینه در این مدل با استفاده از معیار شوارتز-بیزین 
  R2  معنا داری کل رگرسیون را تأیید می کند. ضریب تعییین F تعیین شده است . از میان آماره های رگرسیون، آماره )SBC(
برابر ۰/۷۰ است؛ بدین معنی که ۷۰ درصد تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل مدل قابل توضیح است. قبل از 
بررسی معنا داری ضرایب الزم است تا به آسیبشناسی جمالت خطا و شکل صحیح مدل برآورد شده پرداخته شود؛ زیرا در صورتی 
نتایج فوق قابل پذیرش است که فروض مربوط به جمالت خطا برقرار باشد و مدل نیز از یک شکل صحیح تبعی برخوردار باشد. 

نتایج آزمون های آسیب شناسی در جدول )۷( گزارش شده است.
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با  توجه به نتایج جدول فوق؛ در جهت تشخیص وجود و یا عدم وجود خودهمبستگی، مقدار آماره ی F  برابر ۱/۸۵ بوده و 
حداقل سطح معنا داری این آماره ۰/۱۷ به دست آمده است. با در نظر گرفتن سطح معنا داری ۵ درصد و مقایسه آن با حداقل سطح 
معناداری، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی پذیرفته می شود. درجهت تشخیص شکل تبعی صحیح، آماره ی F برابر 
۰/۱۴ و حداقل سطح معنا داری آن ۰/۷۰ بوده که در سطح معنی داری ۵ درصد، فرضیه صفر مبنی بر فرم تبعی صحیح پذیرفته 
می شود و فرضیه مقابل یعنی فرم تبعی ناصحیح پذیرفته نمی شود. برای تشخیص توزیع نرمال جمالت پسماند، مقدار آماره برابر 
۰/۴۵ و حداقل سطح معناداری این آماره ۰/۷۹ به دست آمده است که در مقایسه با حداقل سطح معنا داری، فرضیه صفر مبنی بر 
توزیع نرمال جمالت پسماند پذیرفته می شود. هم چنین با توجه به مقدار آماره F ، ۴/۱۹ و حداقل سطح معنا داری ۰/۰۴، فرضیه 

صفر مبنی بر همسانی واریانس را می توان پذیرفت. 
پس از حصول اطمینان از برقراری فروض فوق، اکنون می توان به بررسی نتایج جدول )۶( بپردازیم. نتایج تخمین معادله ی 
پویا نشان می دهد که ضرایب کوتاه مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه به -ترتیب برابر 
۰/۴۳- و ۳/۷۸- می باشند. هم چنین در کوتاه مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر منفی و غیر معناداری بر درآمد مالیاتی دارد، 
تولید ناخالص داخلی نیز اثر منفی و معناداری برابر ۳/۷۸- بر درآمد مالیاتی دارد. وجود رابطة بلندمدت میان متغیر های مدل از 
اهمیت باالیی برخوردار است و به مدل ارزش و اعتبار می بخشد. برای بررسی وجود رابطة بلندمدت از آزمون کرانه ای پسران 
)Bounds Test( استفاده می شود. فرض صفر این آزمون عدم وجود رابطه بلندمدت در بین متغیر های مدل است که با  استفاده 
از آماره  F به  دست آمده از این آزمون نسبت به تأیید یا رد فرضیه فوق اقدام می شود. نتایج این آزمون در جدول )۸( گزارش 

شده است.

همان طوری که در جدول )۸( مشاهده می شود، مقدار آماره F محاسباتی ۱۰/۲۹ است. از آن جایی که این مقدار از مقادیر 
بحرانی متغیر های I(0) و I(1) در سطوح معناداری ۵% و۱۰% بیشتر است، فرض صفر با قطعیت رد می شود و وجود رابطة 
بلندمدت در مدل تأیید می شود. پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت در مدل، رابطة بلند مدت و مدل تصحیح خطا تخمین زده شد. 

نتایج تخمین رابطة بلند مدت در جدول )۹( گزارش شده است.
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نتایج جدول فوق نشان گر آن است که متغیر  تولید ناخالص داخلی در بلند مدت اثر مثبت و معناداری بر درآمد مالیاتی دارد. 
متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر منفی و در سطح ۱۰ درصد بر درآمد مالیاتی تأثیر معناداری دارد. برای بررسی جهت و 
سرعت تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت درآمد مالیاتی به سمت تعادل بلند مدت خود از مدل تصحیح خطا استفاده شده است. 

نتایج  تخمین معادله تصحیح خطا در جدول )۱۰( گزارش شده است.

ضریب جمله تصحیح خطا یعنی ECM(-1) نشان می دهد که در هر دوره چند درصد از عدم تعادل کوتاه مدت 
درآمد مالیاتی برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود. نتایج تخمین نشان می دهد که ضریب جملة تصحیح 
خطا در این مدل 0/89- به دست آمده است. یعنی در هر دوره 89 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در درآمد مالیاتی 

تعدیل و به سمت تعادل بلندمدت خود نزدیک می شود.

4-3 ثبات ضرایب
لوکاس در سال 1976 استدالل می کند دلیلی وجود ندارد که بر این اعتقاد باشیم ساختار قواعد تصمیم گیري 
در روابط اقتصادي در اثر یک مداخله سیاستی تغییر نکند لوکاس بیان می کند وقتی که مردم و کارگزاران براساس 
تمام اطالعات خود بهینه یابی انجام می دهند، پارامترهاي تخمین زده شده در یک الگوي اقتصادي نسبت به تغییرات 
ناشی از سیاست گذاري هاي اقتصادي واکنش نشان داده و بی ثبات می شوند. این آزمون ابتدا توسط براون، دوربین و 
اوانس پیشنهاد گردید اما پسران و همکاران در سال1997 به کارگیري آزمون های فوق را براي تعیین ثبات ضرایب 

کوتاه مدت و بلند مدت در مدل تصحیح خطا پیشنهاد کردند. 
آزمون های CUSUMSQ،CUSUM  براي مدل مورد نظر بررسی گردیده است. نتایج بررسی ها نشان می 

دهد آماره هاي آزمون فوق در داخل خطوط مستقیم قرار داشته که این خود به معناي ثبات ضرایب می باشد.
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5. نتایج پژوهش
امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین المللی و اقتصاد جهانی نمی تواند به رشد و توسعه مناسبی دست 
یابد. بنابراین چالشی که در حال حاضر پیشروی کشورهای در حال توسعه از جمله کشورایران قرار دارد این است که چگونه در 
این فعالیت های بین المللی، شرکت مؤثر داشته باشد. نکته قابل اهمیت آن که جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش حجم 
و تنوع صادرات و در نتیجه افزایش قابلیت رقابت صادرات، به خودی خود هدف نهایی نیست، بلکه وسیله ای برای نیل به هدف 
مهم تر یعنی توسعه کشورها می باشد. با توجه به این که مالیات بر درآمد شرکت های تجاري به دلیل آن که تا حد زیادي بر مقدار 
سود شرکت هاي فرا ملي موجود براي توزیع تأثیر مي گذارد، بهتر است بیشترین توجه معطوف به این قسمت شود. از آن جایي 
که بازدهي خالص سرمایه گذاري مستقیم خارجي متأثر از نظام مالیاتي کشورهاي میزبان است و این نظام بر انگیزه مبادرت به 
سرمایه گذاري اثر مي گذارد، لذا بررسي دقیق قوانین و مقررات مالیاتي مي تواند ما را در ارائه تحلیل وضع تجاري سرمایه گذاري 
مستقیم خارجي و شناخت انگیزش هاي حاصل از معافیت ها و تسهیالت مندرج در این قوانین توانا و یاري سازد. احتمااًل وضع 
مالیات نقش عمده اي در تصمیم گیري اولیه براي سرمایه گذاري در یک کشور خاص را ایفاء نکند، اما ممکن است تأثیر مهمي بر 

تصمیمات براي سرمایه گذاري مجدد یا افزایش آن داشته باشد.
در این تحقیق تالش برای تحلیل تجربی بر تأثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر درآمد مالیاتی در ایران صورت 
گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی با استفاده از داده های بلندمدت برای دوره ۱۳۹۳-۱۳۵۷ با استفاده از یک 
شکست ساختاری برای سال ۱۳۸۱ انجام شده است. آزمون ARDL  و مدل تصحیح خطا برای بررسی روابط بلندمدت و 

کوتاه مدت بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفته اند.
این مطالعه با استفاده از FDI به عنوان متغیرهای توضیحی و درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته انجام شده است. نتایج 
نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی و درآمد مالیاتی وجود دارد و رابطه ی کوتاه مدت بین درآمد مالیاتی 
و FDI  منفی و معنادار)در سطح ۱۰ درصد( می باشد. بنابراین فرضیه صفر یعنی )FDI هیچ تأثیری بر درآمد مالیاتی ندارد( 
پذیرفته نمی شود و فرضیه مقابل یعنی )FDI تأثیری بر درآمد مالیاتی در کشور دارد( پذیرفته می شود. هم چنین تولید ناخالص 
داخلی سرانه  تأثیر مثبت و قابل توجهی بر درآمد مالیاتی دارد. با توجه به مطالعات گذشته و نتایج حاصل از تخمین، رابطه ی منفی 
بین FDI و درآمدهای مالیاتی وجود دارد، اما در سطح ۱۰ درصد معنادار می باشد که شاید بتوان علت منفی بودن این رابطه را 

در سهم خیلی کوچک سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی ایران بیان نمود.
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چالش های حقوقی و فنی مالیات 
بر تجارت الکترونیکی

دکتر غالم نبی فیضی چکاب2محمدرضا عباسی1

چکیده
آمارهای موجود از سراسر جهان، نشان دهنده کاهش مالیات به دلیل رشد تجارت الکترونیکی بوده، که عمده دلیل 
آن نیز منضبط نبودن مقررات مالیات برتجارت الکترونیکی و مشکالت فنی در وصول مالیات تجارت الکترونیکی است. 
اصوالً اثبات تجارت الکترونیکی برای طرفین معامله مشکل بوده و این صعوبت برای ادارات مالیاتی بسی بیشتر می 
باشد. به ویژه اینکه در تجارت الکترونیکی گاهی محصول به طور فیزیکی تحویل نمی گردد.  این ایرادات گاهی موجب 
عدم وصول مالیات و زمانی نیز موجب مالیات مضاعف می گردد. که هر دو آنها مخل اصل وصول عادالنه مالیات است.

مشکالت امنیتی تمام کاربران فضای مجازی را با تهدید مواجه می سازد. مالیات که یک امر مالی و حاکمیتی 
بوده، این خطرات در آن بیشتر می باشد. عالوه برآن برای وصول مالیات در تجارت الکترونیکی، باید زیر ساخت های 

فنی و به ویژه تکنیک های الکترونیکی اتخاذ شود، که یکی از مهمترین آنها»Bit tax« می باشد.

واژه های کلیدی: مالیات، چالش فنی، چالش حقوقی، تجارت الکترونیکی. 

1(  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، کارمند امور مالیاتی اسالمشهر، آدرس : تهران، شادآباد، خیابان هفده شهریور، پانزده متری اول جنوبی، 
mra1390@yahoo.com :کوچه بیانلو،پ24، شماره تلفن، 09125130324، نشانی پست الکترونیکی

legalfayz@ :2( استاد یار دانشگاه عالمه طباطبائی،نشانی:سعادت آباد، عالمه شمالی، خ 16غربی، پالک36، زنگ 52: شماره تلفن:09121761640 ایمیل
gmail.com
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مقدمه
پیشرفت روز افزون علوم و فناوری به ویژه فناوری اطالعات، زندگی بشر را متحول نموده است. امروزه  فناوری 
مذکور کلیه ابعاد زندگی بشر را متاثر نموده است، به گونه ای که تجارت الکترونیکی به عنوان شاخه ای از این فناوری، 
انبوهی از خرید و فروش کاال و خدمات را به خود اختصاص داده است. اکثر دولت ها مجبور شده اند، در راستای قوانین 
سنتی مربوط به تجارت و معامالت سنتی،  قوانینی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی وضع نمایند.  تغییر از 
محیط تجاری فیزیکی محور به یک محیط دانش مبنا، مسایل مهمی را در رابطه با مالیات و رژیم های مالیاتی نیز 
ایجاد می کند. وظیفه خطیری که به عهده سازمان مالیاتی است، محافظت از پایه درآمد های خود ، بدون اینکه مانع 

توسعه فن آوری جدید و  توسعه و رشد تجارت الکترونیکی شود. 
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اوالً: تکنولوژی فناوری اطالعات چه تاثیری بر وصول مالیات 
دارد؟ ثانیا: مالیات بر تجارت الکترونیکی با چه چالش هایی مواجه می باشد؟ مطالب مذکور  از دو جنبه حقوقی و 

فنی مورد مطالعه قرار خواهید گرفت.
این مقاله در سه  جستار  به سواالت مذکور پاسخ داده است؛ در قسمت اول، تاثیر تجارت الکترونیکی بر درآمد 
های مالیاتی بیان خواهد شد، در  سخن دوم  چالش های حقوقی بر سر راه مالیات بر تجارت الکترونیکی بررسی 
خواهد گردید و باالخره در بحث سوم چالش های فنی  بر سر راه مالیات بر تجارت الکترونیکی مطالعه خواهد شد.  

تاثر مالیات از تجارت الکترونیکی و ویژگی های موثر   -2
سوالی که مطرح می شود این است که تجارت الکترونیکی چه تاثیری بر مالیات داشته و اگر مالیات از تجارت 
الکترونیکی متاثر می شود، چه ویژگی هایی از تجارت الکترونیکی موجب تاثر آن می گردد. در این مبحث به بررسی 

تاثیر مالیات از تجارت الکترونیکی و ویژگی های انفعالی تجارت الکترونیکی خواهیم پرداخت.

2-1-  تاثیر تجارت الکترونیکی بر درآمد مالیاتی دولت ها
مهمترین منبع اصلی درآمد دولت،  مالیات می باشد. هشتاد درصد درآمد دولت های کل کشورهای دنیا را مالیات 
تشکیل می دهد. در این میان  مالیات حاصل از کاال و خدمات داخلی بیشترین سهم را داشته و 36/5 درصد سهم 
درآمد های دولت ها را تشکیل می دهد. درآمد حاصل از  مالیات برای متوسط کل کشورهای دنیا، 54 درصد می 

 )52-35 :2002, ,Richard Jones And subhajit Basu).باشد. که این امر اهمیت مالیات را نشان می دهد
تجارت الکترونیکی از دو بعد قابل مالحظه است. الف- از یک طرف انجام معامالت از طریق اینترنت یک پیشرفت 
در استفاده از تکنولوژی بوده و به شدت هزینه ها و زمان انجام معامله را کاهش می دهد . ب- از سوی دیگر تجارت 
الکترونیکی موجب کاهش مهمترین منبع درآمدی کشورها، یعنی مالیات می باشد.) ا.د. طواهر محمد التهامی، جامعه 

الجزائر، ا.حنی شفیقه)جامعه ورقله(، ا.دادن عبدالوهاب)جامعه الجزائر(،2002: 76(
تجارت الکترونیک از مهمترین دستاوردهای عصر معاصر، به عنوان چالشی در سرراه وصول مالیات می باشد. این 

تجارت،  بنا به دالئل زیر برای درآمد مالیاتی چالش محسوب می شود:
یک- کسب و کارهای الکترونیکی موجب حذف تدریجی واسطه ها، مانند عمده فروش یا خرده فروش ملی می 
گردد. این امر از ابعاد مختلف، قابل بررسی است. در گذشته نه تنها، مکان عمده فروشان و خرده فروشان مشخص 
بود، بلکه به وسیله عمده فروشان و خرده فروشان مذکور، مصرف کنندگان نیز قابل شناسائی بودند. این در حالی 
است که امروزه نه تنها مکان فروشندگان بلکه هویت آنها و به تبع آن هویت مصرف کنندگان نیز مشخص نمی باشد.

)38 :2007 ,Lee, peter )
دو- ممکن است تامین کنندگان الکترونیکی خارجی از مالیات معاف باشند ولی تامین کنندگان محلی ملزم به 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات باشند.  این موضوع به ضرر تامین کنندگان محلی خواهد بود.
(2010:4,Inland Revenue Board of Malaysia)

الکترونیک مورد توجه محققین قرار گرفته است، کاهش عوارض گمرکی  از جنبه هایی که تجارت  سه- یکی 
ومالیات مربوط به آن می باشد. توضیح اینکه گفته شده، تجارت الکترونیک موجب افزایش محموله های کوچک به 
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مشتریان منفرد، از تامین کنندگان خارجی می شود، این بسته ها در حال حاضر در بسیاری از کشورها، به عنوان 
رهایی از عوارض گمرکی و مالیات شناخته می شود، به ویژه اینکه هزینه جمع آوری آن بیشتر از مقدار مالیات آن 

)2002:38, Richard Jones And subhajit Basu( .خواهد بود
چهار- تجارت الکترونیکی، بر نرخ مالیاتی کشورها به ویژه مالیات بر ارزش افزوده ) مالیات بر مصرف( تاثیرگذار 
است، چرا که این نوع تجارت باعث خواهد شد، که مصرف کنندگان خرید خود را از مناطقی که نرخ مالیاتی کمتری 
دارد، خریداری نمایند.به همین منظور اتحادیه اروپا توجه ویژه ای به مالیات مصرف و به ویژه نرخ آن دارد.این اتحادیه 

قوانین مالیاتی را به گونه ای اصالح می کند که سهم باالیی از مالیات بر ارزش افزوده را تضمین نماید.)همان( 
پنجم-از مهمترین وظایفی که اصوالً بر دوش نظام مالیاتی است، تنظیم عدالت اجتماعی و اقتصادی است. گفته 
شده یکی از چالش هایی که تجارت الکترونیکی ایجاد می کند، بعد تنظیم عدالت در جامعه می باشد. افرادی که از 
طریق اینترنت خرید می کنند، به طور متوسط، بیشتر ثروتمند هستند. خرید های اینترنتی به طور کلی نیازمند یک 
کامپیوتر شخصی با مودم و اتصال به اینترنت می باشد گزارش ها حاکی از آن است که خانوار های کم در آمد فاقد 
تجهیزات دسترسی به اینترنت، آموزش الزم برای  استفاده از تجهیزات و فاقد کارت اعتباری الزم می باشند. از طرف 
دیگر اکثر خرید های اینترنتی، کاالهای تجمالتی می باشد. این امر ممکن است موجب افزایش نرخ مالیات بر فروش 

شود. )رمضان صدیق، 2001:37 ( 
گفته شده که در آینده نه چندان دور، اعمال نرخ باال برای مشاغل با درآمد باال مشکل خواهد بود، چرا که این 
نوع مشاغل می توانند به راحتی به کشورهایی که نرخ پایین تری دارند، منتقل شوند. این در حالی است که مشاغل 
با در آمد های پایین می توانند در معرض نرخ باالتر قرار گیرند، که خود از عوامل مخل عدالت اجتماعی می باشد. 

)رضوان، رافت- عوض، رشاء- الحسنی، والء؛ پیشین،2002: 10(
ششم- مشکالت فنی در وصول مالیات بر کاالهای الکترونیکی:  در حال حاضر روش فنی و تکنیکی قابل مالحظه 
در رابطه با وصول مالیات از کاالهای صادر شده و پرداخت شده الکترونیکی موجود نیست، بلکه وصول مالیات های 
مذکور نیز به روش سنتی صورت می پذیرد، این مشکل برای محصوالت ناملموس، مانند موسیقی، نرم افزار و خدمات 
مانند مشاوره پزشکی یاحقوقی که در یک جا تولید و در جای دیگری مصرف می شود، بسیار واضح است.  عموماً 
پذیرفته شده است که قانون مالیات برای فروش محصوالت ناملموس و خدمات باید همانند  سایر کاال ها باشد، و 
روش تولید و تحویل آن نباید بر رفتار مالیاتی تاثیر بگذارد. با وجود این تعیین شناسائی محصوالت مذکور، و امکان 

)2002:38,Richard Jones And subhajit Basu( .اعمال مالیات بر آن آسان نمی باشد

2-2- ویژگی های  تجارت الکترونیک موثر بر مالیات
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که تجارت الکترونیکی چه ویژگی هایی دارد که به عنوان یک چالش 
برای اخذ مالیات محسوب می شود؟ در این گفتار به بررسی ویژگی های تجارت الکترونیکی که بر وصول مالیات از 

آن تاثیر دارد، خواهیم پرداخت.
یک- عدم استفاده از کاغذ در معامالت مذکور: در معامالت الکترونیکی،  کاغذ رد و بدل نمی شود، این امر موجب 
دشواری اثبات معامله و قرارداد می شود. تمام مراحل معامله و مکاتبه بین دو طرف به صورت الکترونیکی و بدون 
استفاده از کاغذ صورت می پذیرد. به عبارت دیگر پیام های الکترونیکی تنها مبنای حقوقی ما بین طرفین و احیاناً 
تنها سند آنها برای رفع اختالفات احتمالی آنها می باشد. این امر یکی از موانع رشد تجارت الکترونیکی محسوب شده 
و  در حقیقت از چالش های  سر راه مطالبه مالیات از آن می باشد. ) ا.د. طواهر محمد التهامی، جامعه الجزائر، ا.حنی 

شفیقه)جامعه ورقله(، ا.دادن عبدالوهاب)جامعه الجزائر(، بی تا:2(
دو-فروش در سراسر  جهان:  این بدان معنی است که در تجارت الکترونیکی محدودیت های زمان و مکان لغو 
شده و در نتیجه موجب تشکیل شرکت های غول پیکر در سراسر جهان گردیده است،  که به طور فزاینده ای بر 
اقتصاد ملی آسیب می رساند. رشد تجارت الکترونیکی موجب ظهور شرکت هایی خواهد شد که از اینترنت برای انجام 
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فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان استفاده می نمایند، این شرکت ها می توانند به منافع اقتصادی ملی آسیب 
برسانند. چالش هایی که از این موضوع نشات می گیرد، عبارتند از؛ صالحیت قانونی، تفاوت سیستم مالیاتی و وسایل 
اثبات معامله. موارد مذکور از جمله مواردی است که مالیات ستانی را با سختی مواجه می نماید.)رضوان، رافت- عوض، 

رشا  الحسنی، والء، 2002:78) 
سه- گسستگی مکانی: اینترنت برای موسسات این امکان را می دهد که آنها کسب و کار خود را خارج از مکان 
جغرافیاتی مدیریت نمایند. پایگاه این موسسات تجاری می تواند در هر نقطه ای قرار گیرد. این امر چه بسا موجب می 
شود که برای اینگونه شرکت ها، دفاتر مرکزی متعددی در کشورهای مختلف بوجود آید. که آن نیز به دلیل سهولت 
دستیابی و سرعت ارتباط و توزیع مشتریان براساس موقعیت جغرافیایی می باشد.) .) ا.د. طواهر محمد التهامی، جامعه 

الجزائر، ا.حنی شفیقه)جامعه ورقله(، ا.دادن عبدالوهاب)جامعه الجزائر، بی تا:2(
چهارم- صعوبت و حتی عدم امکان تعیین هویت: به طور معمول هر یک از طر فین معامله تجارت الکترونیکی 
همدیگر را مالقات ننموده و همدیگر را نمی بینند. لذا آنها برخالف معامالت تجاری سنتی همه اطالعات اساسی در 
باره یکدیگر راندارند. این امر موجب می شود فروشندگان آنالین نتوانند اطالعات قانونی الزم برای تشکیل پرونده 
های مالیاتی را تکمیل نمایند، بنابر این ممکن است، فروشندگان مذکور برای فرار از پرداخت جرایم و حتی مالیات، 
معامالت مذکور را در دفاتر تجاری رسمی خود ثبت ننمایند.)حسنی، خداداد ، 1385: 73(  در حقوق ما اطالعات 
مذکور از جمله اطالعات الزم برای تشکیل پرونده های مالیاتی بوده که در قالب ماده 169 قانون مالیات های مستقیم 
تهیه شده و عالوه بر مالیات های غیر مستقیم برای وصول مالیات بر ارزش افزوده نیز ضروری می باشد.) عباسی، 

محمدرضا، 1390: 73(
پنجم- محصوالت دیجیتالی: اینترنت امکان فروش و تحویل برخی از محصوالت الکترونیکی مانند برنامه های 
کامپبوتری، ضبط موسیقی، فیلم های ویدئویی، کتاب ها و گزارش های الکترونیک و همچنین برخی مشاغل خدماتی 
مانند مشاوره را مهیا نموده است. گفته شده که این امر نیز چالشی برای امور مالیاتی است، چرا که هنوز هیچ مکانیسم 
روشن و کاملی نسبت به اخذ مالیات از  اینگونه امور که به طور فیزیکی قابل انتقال نمی باشد.- در اینترنت تدارک 

دیده نشده است. 
,OECD Press Release,2001:34( ( برخی از  نظام های حقوقی مالی  مکانیسم » Bit tax«  را در این 

) 1996:7 ,Luc Soete and Karin Kamp Merit .باره پیشنهاد می دهند
ششم- سرعت تغییر قوانین: یکی از مشکالت در حوزه مالیاتی، این است که قوانین مالیاتی و تالش های مربوط به 
آن، با سرعت زیاد در حال تغییر می باشد و بدین جهت الزم است، یک چارچوب قانونی انعطاف پذیر و کامل و سازگار 
طراحی شود، تا با پیشرفت های تکنولوژیکی هماهنگ گردد. )رضوان، رافت- عوض، رشا  الحسنی، والء، 2002،35  

( در نظام مالیاتی ایران به ویژه در سالهای اخیر مقررات به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد. 

چالش حقوقی بر سر راه مالیات بر تجارت الکترونیکی  -3
مسائل و قضایای حقوقی متعددی بر  سر راه مالیات بر تجارت الکترونیکی وجود دارد که آنها را در سه گفتار 
مورد بررسی قرار می دهیم؛ الف- دشواری اثبات معامالت الکترونیکی. ب- مالیات مضاعف و عدم مالیات. ج- مقررات 

مالیاتی و حسابرسی در فضای مجازی

3-1- دشواری اثبات معامالت الکترونیکی
اعمال نرخ مالیاتی بر معامالت، مستلزم اثبات آنها در ادارات مالیاتی می باشد. اصوالً اثبات معامالت الکترونیکی 

حتی برای طرفین معامله نیز مشکل بوده، و به دلیل کتمان آنها این کار برای ماموران مالیاتی سخت تر می باشد.
اکثر قوانین ملی و توافقنامه های بین المللی مقرراتی را برای ثبوت و اثبات معامالت سنتی پیش بینی نموده اند، 
از مهمترین  دالیل اثبات معامالت مذکور، اسناد کتبی می باشد. در این گفتار به بررسی برخی از چالش های مربوط 

به ثبوت و اثبات قرارداد های الکترونیکی خواهیم پرداخت:
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الف-شکل گیری قرارداد : قرارداد های الکترونیکی نیز مانند قرارداد های سنتی با ایجاب و قبول طرفین قرارداد 
تحقق پیدا می کند. در قرارداد الکترونیکی؛ این دو عنوان، با تعابیر، »اصل ساز« و »مخاطب« صورت می پذیرد. 
)امیر صادقی، 1394: 22(  همچنان که در قراردادها، ممکن است ایجاب توسط فروشنده و یا خریدار، صورت پذیرد، 
فروشنده و یا خریدار می توانند اصلساز نیز تلقی شوند، گرچه در اکثر مواقع، تامین کننده )تاجر یا شرکت ها( اصل 

ساز قرارداد های تجاری می باشند.) رستمی، محسن- ساورائی، پرویز، 1396 :135(
قانون تجارت الکترونیکی در تعریف »اصل ساز« بیان داشته است:» اصل ساز: منشا اصلی »داده پیام« است که 
»داده پیام« به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص »داده پیام« به عنوان 
واسطه عمل می کند نخواهد شد.«)بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی( در این نوع قرارداد، تامین کننده معموالً 
با طراحی وب سایت و یا طرق دیگر الکترونیکی به ارائه کاال و خدمات بر می آید. مصرف کننده نیز با مراجعه به 

صفحات وب ، و بعد از بررسی کاال و خدمات ارائه شده، اقدام به خریداری آنها می نماید. 
اشکالی که در این زمینه ممکن است بوجود آید این است که به دلیل اختالل در سیستم و یا  موجبات عمدی 
اصل ساز برخی از صفحات وب سایت و یا دیگر صفحات الکترونیکی دچار مشکل شده باشند. لذا کانون وکالی آمریکا 
در اولویت قرارداد اعالم شروط معامله بیان داشته است که صفحات وب باید به گونه ای عمل کنند، که شروط مذکور 
به طور خودکار و قبل از اینکه  مخاطب بتواند قرارداد را تکمیل نماید، در صفحه وب آشکار شود.)فتحی محمودآبادی، 

احمد،1382: 38(
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر مخاطب ادعا کند که شروط معامله را ندیده و از مفاد آن آگاه 
نیست، نتیجه معامله چه خواهدشد؟ در این حالت بار اثباتی به دوش مخاطب بوده ، به عبارت دیگر وی باید ثابت 

کند که این صفحات را ندیده است.  ) رستمی، محسن- ساورائی، پرویز،1396: 136(
همچنان که در قانون مدنی بیان شده است؛»الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ی آن، انشاء 
معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء 
آن را داشته است و اال معامله باطل خواهد بود.«) ماده 194 قانون مدنی( در قرارداد های الکترونیکی نیز باید مانند 
قرارداد های سنتی ایجاب و قبول مطابقت داشته باشند.)صفائی، دکتر حسین، 1392: 61(  به عنوان مثال اراده 
طرفین در اموری مانند نوع عقد، خصوصیات عقد، ماهیت مورد معامله و شروط ضمن عقد، موافق باشند.)شهیدی، 

مهدی ،1377: 121( 
یکی از  مشکالتی که نسبت به قرارداد های الکترونیکی وجود دارد، زمان تشکیل قراردادهای مذکور می باشد. 
زمان تشکیل قرارداد دارای آثار حقوقی زیادی می باشد. به وسیله این زمان، مکان تشکیل عقد و لذا قانون حاکم 
برعقد و روابط طرفین و همچنین دادگاه صالح شناخته می شود. )شهیدی، مهدی ،1377: 121( با توجه به اینکه 
قراردادهای سنتی به طور معمول حضوری بوده و در زمان کوتاهی و با حضور طرفین معامله صورت می پذیرد، معموالً 

چالشی تحت عنوان زمان و مکان تشکیل قرارداد وجود ندارد.  
در باره زمان تشکیل قرارداد، چهار دیدگاه وجود دارد که عبارتند از ؛ 1- نظریه اعالن قبول. 2- نظریه ارسال 
قبول. 3- نظریه وصول قبول. 4- نظریه اطالع قبول. نظام های حقوقی دنیا در این مورد رویکردهای مختلفی اتخاذ 
نموده اند،  در حالی که در حقوق فرانسه وصول ایجاب به مخاطب، شرط نفوذ آن است )صفائی، سید حسین،1392: 
 Guest, A.G,(.در حقوق انگلیس برای این که ایجاب نافذ باشد، باید به نحوی ابراز و به مخاطب واصل شود)46
Anson’s 2007:34,36(  در حقوق ایران، هرچند اصل بر اراده باطنی است) ماده 196 ق.م( ولی ظاهراً وصول به 
مخاطب شرط نفوذ و تاثیر ایجاب نیست.) صفائی، سید حسین،1392 :46(   برخی از نویسندگان بیان داشته اند که، 
جز در موارد نادر که عامل خارجی مانع از تسلیم نامه به پست می شود، تاریخ ارسال نامه قبول زمان وقوع عقد می 
باشد.) کاتوزیان، ناصر، 1383: 77 (به نظر می رسد که قاعده مذکور آثار مثبت بیشتری داشته باشد و لذا مورد تایید 
می باشد. ظاهرا« قانون تجارت نیز این دیدگاه را پذیرفته و بیان داشته است:» ارسال داده پیام« زمانی تحقق می بابد 
که به یک سیستم اطالعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.«) ماده 26 قانون تجارت الکترونیک( 
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این قانون به طور تفصیلی، زمان دریافت داده پیام را به ترتیب ذیل بیان نموده است:
الف- اگرسیستم اطالعاتی مخاطب برای دریافت »داده پیام« معین شده باشد دریافت، زمانی محقق می شود که:

داده پیام به سیستم اطالعاتی معین شده واردشود، یا  -1
چنانچه داده پیام به سیستم اطالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد   -2

شود»داده پیام« بازیافت شود.
ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطالعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که »داده 

پیام« وارد سیستم اطالعاتی مخاطب شود.«) ماده 27 قانون تجارت الکترونیکی( 
  پیشنهاد می شود که در این زمینه اصل ساز یا کاربر در داده پیام ها صریحاً مشخص کنند که عقد چه زمانی 

تحقق پیدا کرده و مطابق کدام یک از نظریات ثبوت می یابد.

3-2- مقررات مالیاتی و حسابرسی در فضای مجازی
به استناد اصل 94 قانون اساسی که بیان داشته است؛ هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون، باید 
خالء های قانونی در زمینه مالیات بر تجارت الکترونیکی مرتفع شود.در این زمینه به نظر می رسد که توجه به نکات 

زیر اهمیت بسزایی داشته باشد:
1-  از مهمترین ابزارهای مالیات ستانی، استاندارهای حسابرسی مالیاتی است. غالب استانداردهای موجود برای 
تجارت های سنتی تدارک دیده شده است، بنابر این الزم است که استاندارهای مربوطه در راستای مالیات بر تجارت 
الکترونیک تهیه شود. همچنین روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و وقایع مالی، صورتحسابهای  و صورت های 

مالی باید مقرر شود.)ابراهیمی، عبدالحمید؛ 1394، 1133( 
تعیین اقامتگاه قانونی موسسه: مقررات روشن و صریحی باید تقنین شود تا محل اقامتگاه قانونی کسب و   -2
کارهای الکترونیکی در آن مشخص شود. این امر از لحاظ مختلف اهمیت دارد، از جمله اینکه  اقامتگاه های مذکور 
بر نرخ های مالیاتی و معافیت های ان تاثیر خواهد گذاشت و اینکه چه کشوری حق مالیات ستانی از کسب و کار را 
خواهد داشت. البته تهیه مقررات در این راستا، مستلزم اهتمام بین المللی و تشکیل کنوانسیون های مربوطه می باشد.  
در این راستا ممکن است محل قرار گرفتن سرور، محل زندگی ایجاد کننده وب سایت و یا محل زندگی خریداران به 

) 2005:35,Duke (.عنوان اقامتگاه تلقی شود
تجارت  بر  مالیات  برقرار  لزوم  و  درآمد  نوع  شده،  تبیین  الکترونیکی  تجارت  درآمدی  منابع  است  الزم   -3
الکترونیکی نیز مشخص شود. به دلیل اصل قانونی بودن مالیات الزم است قانون نحوه رسیدگی و تشخیص مالیات بر 
تجارت الکترونیکی نیز روشن نماید. از ضروری ترین مقررات در این راستا، تعیین نرخ مالیاتی و ضریب مالیاتی بوده 

که مقررات باید تکلیف آنها را روشن نماید. نحوه اقدام ماموران مالیاتی نیز باید مشخص شود.

3-3- مالیات های مضاعف و عدم مالیات
یکی از چالش های پیش روی مالیات بر تجارت الکترونیکی، عدم اخذ مالیات از برخی مشمولین، و همچنین اخذ 
مالیات مضاعف از برخی دیگر می باشد. این امر از مقررات متناقض کشورها در این زمینه ناشی می شود  که خود از 
ویژگی های فضای مجازی نشات می گیرد.البته مالیات مضاعف صرفاً در فضای مجازی و یا تجارت الکترونیکی مطالبه 
نمی شود، بلکه در کسب و کار سنتی نیز مالیات مضاعف رایج می باشد، منتها ماهیت تجارت الکترونیکی به گونه ای 
است که مالیات مضاعف در آن شایع تر می باشد.)اسدزاده، وحید ، 1394 :77( توضیح اینکه قواعد تعیین صالحیت 
و قوانین مربوطه یک امر حاکمیتی بوده که خود به عنصر سرزمینی مبتنی است. این در حالی است که در فضای 
مجازی، مکان معنی ندارد. به عبارت دیگر کاربران فضای مجازی، بدون هیچ محدودیتی تمام عالم مجازی را سیر 
می نمایند. از طرف دیگر اقتدار دولت ها و حاکمیت آنها محدود به کشور خود بوده و خارج از آن نمی باشد. سوالی 
که مطرح می شود این است که آیا می توان اعمال حقوقی سنتی را به فضای مجازی تعمیم داد؟ جواب این سوال 
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یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است، چرا که قواعد حقوق بین المللی خصوصی که تکلیف تعیین قانون 
حاکم و دادگاه صالح را دارد، بر اصل مکان استوار می باشد، در صورتیکه در فضای مجازی، مکان و مرز معنی ندارد. 
کاربران فضای مجازی می توانند به وب سایت ایجاد شده توسط کاربران کشورهای دیگر دسترسی پیدا کرده و با آنها 
قراردادهای تجاری منعقد نموده و درآمد کسب کنند) رستمی، محسن- ساورائی، پرویز ،1396: 143( مهمتر اینکه 
در امر مالیات، منافع دولت ها  مورد بحث بوده و موضوع مورد اختالف صرفاً یک اقتدار حیثیتی محض نیست. به نظر 
می رسد که به استناد »قواعد تعیین صالحیت«  سنتی بتوان صالحیت نامحدودی را برای اشخاص و اموال در محیط 
مجازی تجویز نمود، چرا که وب سایت های اینترنتی در هر کشوری می توانند قابلیت دستیابی داشته و دولت ها نیز 

می توانند ادعای تعامل با سایت های کشور مذکور را داشته است.)آل کجباف، حسین، 1391: 94( 
نتیجه این صالحیت ها می تواند منجر به مالیات های دوگانه و یا عدم شمول مالیات شود، به همین منظور 
پیشنهاد شده است که رویکردهایی برای دستیابی به یکپارچکی بیشتر و به حداقل رساندن بروز مالیات های دوگانه و 
غیر انتساب اتخاذ شود. علت عمده موجب پدید آمدن مالیات های مضاعف و یا عدم شمول مالیات، عدم به کارگیری 

چارچوب آتاوا توسط کشورها  می باشد.
به موجب چارچوب)آتاوا( مالیات باید در محل مصرف پرداخت شود. تا زمانی که همه کشورها این اصل را رعایت 

)  2010:3 CTPA, OECD).ننمایند، امکان مالیات مضاعف یا عدم شمول مالیات وجود خواهد داشت
د ر مورد صالحیت مطالبه مالیات، در سطح بین المللی معموالً یکی از دو رویکرد ذیل اتخاذ می شود؛ الف- 

رویکرد اروپایی. ب- رویکرد نو. 
الف- رویکرد اروپایی: در این رویکرد، به منظور تثبیت مالیات در کشور مصرف، قانوگذار به طور سنتی خدمات 
را به وسیله طبیعت آنها تعریف نموده و برطبق آن مکان مصرف را تعیین کرده اند. این بدان معنی است که، اکثر 

خدمات جایی مصرف می شود که براساس حقوق اروپا، مشتری شناخته می شود. )همان(
ب- رویکرد نو:  این رویکرد از این جهت با رویکرد اروپایی متفاوت است، که به تعریف نوع خدمت به عنوان گامی 
برای تعیین مکان عرضه، وابسته نمی باشد. نتیجه اینکه، قواعد واردات تعیین کننده این هستند که آیا مصرف یک 
خدمت، مشمول مالیات می شود یا خیر؟(CTPA, OECD 2010:4  (در این رویکرد، با آزمایشاتی مصرف کننده 
واقعی پیدا میشود، و می توان گفت که تفاوت چندانی بین تجارت سنتی و الکترونیکی در این زمینه وجود ندارد.

)همان( 

چالش های فنی و امنیتی مالیات بر تجارت الکترونیکی  -4
تکنیک های وصول مالیات از تجارت الکترونیکی و همچنین امنیت کاربران و امنیت سیستم مالیاتی از جمله 

چالش های مورد بحث در این مبحث می باشد.

4-1- چالش های زیر ساختی و فنی
اقتدار نظام و کشور  ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی دولت دارد. همچنانکه پیشتر نیز بیان شد، مهمترین 
منبع مالی دولت ها، مالیات می باشد. اخذ مالیات از تجارت الکترونیکی مستلزم سرمایه گذاری در راستای تجهیزات 
زیر ساختی می باشد.  به ویژه اینکه می توان عرصه  مالیات ستانی از بخش تجارت الکترونیکی به نوعی عرصه رقابت 

دولت ها محسوب شده و چه بسا، فقدان تجهیزات زیر ساختی موجب هدر رفتن منابع مالی مذکور شود.
نصب لوزام و تجهیز سازمان و کشور از مهمترین سخت افزارها در زمینه مالیات بر تجارت الکترونیکی می باشد. 

مهمترین نرم افزارها نیز دراین زمینه عبارتند از ؛
نرم افزار تامین امنیت.  -1

نرم افزارهای جستجو و شناسایی موارد تجارت الکترونیکی.  -2
نرم افزارهای تشخیص و رسیدگی.  -3

نرم افزارهای خدماتی و بانکهای اطالعاتی.)موسوی، سید سیامک؛ 1386: 77(  -4
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4-2- چالش های امنیتی در مالیات بر تجارت الکترونیکی
نه تنها تجارت الکترونیکی بلکه مالیات بر تجارت الکترونیکی نیز با چالشهای امنیتی مختلفی مواجه می باشد، در 

ذیل برخی از این چالش ها را بررسی می نماییم.
الف- احراز هویت:  احراز هویت از دو بعد در بحث مالیات بر تجارت الکترونیکی اهمیت دارد. 

یک- از بعد مالیاتی: ماموران مالیاتی برای مطالبه و وصول مالیات به هویت واقعی کاربران نیازمند می باشند.
دو- از بعد تجارت الکترونیکی: کاربران و افرادی که به تجارت الکترونیکی می پردازند، برای درامان ماندن از 

کالهبرداری و سرقت باید هویت طرف قرارداد خود را احراز نمایند.
 از طرف دیگر، کاربر نیز باید مطمئن شود؛ مالیاتی که پرداخت می کند به دست اداره مالیاتی خواهد رسید. 
ماهیتی که می تواند منبع و شخص ارسال کننده اطالعات را تایید کند، منبع احراز هویت نامیده می شود. احراز 
هویت به تجهیزاتی مانند رمز، کد اطالعاتی طرف، رمز های عبور و یا کارت هوشمند و یا عوامل منحصر به فرد مانند 

امضاء نیازمند می باشد. )صادقی نشاط، امیر؛ ،1394: 22(
ب- تعیین حق دسترسی: احراز هویت طرف کافی برای تجویز دسترسی وی به تمام اطالعات ثبت شده و برنامه 
نمی باشد. هر کاربر و همچنین هر شخصی باید به اندازه ضرورت به منابع اطالعاتی دسترسی پیدا کند.  تعیین حق 
دسترسی معموالً با مقایسه اطالعات در باره فرد یا برنامه با اطالعات کنترل دستیابی مربوط به منبع مورد نظر، تایید 

می شود. ) فتحیان، محمد- موالناپور،رامین؛ 1396 : 320(
به همین ترتیب برخی از اطالعات باید از افراد غیر مجاز محفوظ بماند، از جمله اطالعاتی که باید محفوظ بماند 
عبارتند از ؛ رمز تجارت، طرح تجاری، شماره ها و رمزهای کارت اعتباری . برای نیل به این هدف، ابتدا داده و فایل 
های محرمانه شناسائی شده و افرادی که مجاز به دسترسی نیستند نیز تعریف خواهد شد، در این میان می توان از 

فرایند رمز گذاری استفاده نمود.)همان(
 ج- بررسی و بازبینی: کاربر یا برنامه ای که در خواست مشاهده پایگاه داده یک وب سایت را داشته باشد، مانند 
برخی دیگر از اطالعات در یک فایل ثبت می شود، به این ترتیب امکان شناسائی فرد و برنامه مذکور وجود دارد.

)هسلر، وسنا؛  1396:209(
د- صحت داده ها:  یکی از مهمترین چالش هایی که بر سر راه تجارت الکترونیکی و همچنین وصول مالیات از 
تجارت الکترونیکی وجود دارد،  تغییر و حذف داده ها می باشد. از طرف دیگر صحت و ایمن بودن داده ها در تبادالت 
مالی و تراکنش های مالیاتی اهمیت زیادی دارد. در این زمینه نیز به نظر می رسد که فرایند رمز گذاری از اهمیت 

ویژه ای برخوردار باشد.) مولوی خایانی، امیر ، 1396: 142(
ه- دسترسی: اگر فردی بخواهد از طریق یک سرویس آن الین مالیات پرداخت کند، این سرویس باید به صورت 
فوری در دسترس باشد. نه تنها تجارت الکترونیکی بلکه خود سایت امور مالیاتی باید، قابلیت مذکور را داشته باشد. 
برخی از فناوری ها مانند سخت افزارها و نرم افزارهای متوازن کننده بار، می توانند برای تضمین در دسترس بودن 

سایت ها کمک کنند.) فتحیان،محمد- موالناپور، رامین؛1396 : 303(
به گونه ای طراحی شود که  باید سایت ها  مالیاتی،  امور  الکترونیکی و همچنین در  انکار: در تجارت  و- عدم 
طرفین نتوانند درخواست ها و یا ابالغ ها و اظهارات قبلی خود را انکار نمایند، یکی از شیوه هایی که می تواند به عدم 
انکار یک معامله و یا ابالغ و همچنین درخواست در محیط مجازی کمک کند، وجود امضای دیجیتالی می باشد. ) 

))2004:78 , Department of Homeland security

4-3- وصول الکترونیکی مالیات از کاال و خدمات الکترونیکی
در 12 آگوست 1996 کمیسیون اروپا مقاله ای تحت عنوان » Bit tax«منتشر نمود،  مقاله به وسیله رئیس 
گروه عالی خبرگان نوشته شده بود. این گروه گزارشی در باره جنبه های اجتماعی اطالعات  ارائه داده بودند. یکی 
از مهمترین پیشنهادات این گروه  این بود که کمیسیون اتحادیه اروپا باید در باره امکان استفاده و قابلیت » مالیات 
کمی « برای شناسائی میزان سود و ضرر اشخاص، در جهت تحصیل مالیات تحقیق نماید. در صورت تحقق، این روش 
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( 1996:7 ,Luc Soete and Karin Kamp Merit) .موجب کاهش هزینه های نیروی کار می باشد
در این روش پیشنهاد شده است، »مالیات کمی  « متناسب با یک ایده وسیع تر در کاالها و خدمات غیر مادی 

جانشین سیستم های مبتنی بر » مالیات بر ارزش افزوده« شود. 
در حقیقت » مالیات کمی « مبتنی بر سیستمی است که در آن مالیات به نسبت  شدت جریان اطالعات یا 
ارتباطات مطالبه می شود.تعداد »bit«ها یا »Byt«ها به عنوان واحد نمایشگر برای نشان دادن شدت انتقال از زمان 

یا مکان )فاصله( مورد استفاده قرار می گیرد. بین زمان و شدت انتقال رابطه مستقیم وجود دارد.) همان( 
گفته شده، همانطور که امکان اعمال نرخ مالیاتی سنتی بر محموله حمل و نقل ریلی و کامیون های هجده چرخ 
وجود داشت، امکان اعمال نرخ مالیاتی بر جریان داده های الکترونیکی از طریق شبکه ها، نیز وجود دارد. در حقیقت 
در عصر مدرن، بحث در مورد بزرگراه اطالعاتی می باشد. چالش فنی که در این مورد وجود دارد، چگونگی اعمال 
مالیات بر آن می باشد. مشکلی که در اینجا وجود دارد، ارزش اطالعات حمل شده توسط شبکه می باشد. در این روش 
با همگرایی، تمام اطالعات، اعم از صدا، تصاویر و غیره که به شکل دیجیتال است، پردازش صورت می گیرد. ایرادی 
 Arthur, .که می توان به این روش وارد نمود این است که، در این شیوه، صرفاً یک واحد کمی به دست می آید

))1997:22 ,Cordell
مالیات کمی به سه طریق قابل انجام می باشد:

الکترونیکی بین گره های بزرگ دور در کشور  باجریان های  الف- خطوط راه دور؛ مالیاتی است که مستقیماً 
متناسب می باشد.

ب- خطوط باری)خطوط خصوصی(؛ مالیات بر این امر، با نرخ ثابت متناسب با ظرفیت انتقال Bit صورت می 
پذیرد.

ج- ترافیک محلی: در این حالت، مالیات بر اساس یک میانگین آماری از جریان های اطالعات ناخالص ضبط شده 
در هر  » سوئیچ محلی« با استفاده از نرم افزار موجود در محل صورت می پذیرد. در این وضعیت، افزایش استفاده در 

منطقه اندازه گیری شده، موجب افزایش مالیات خواهد بود.)همان(
مشکلی که وجوددارد، تبدیل مالیات بر اساس یک واحد کمی به واحدکیفی و مبتنی بر درآمد می باشد. شاید با 

آمارگیری و آزمایشات بتوان واحد کمی را به واحد کیفی تبدیل نمود. 
نتیجه گیری:  -5

الف- آمارها نشان می دهد که رشد تجارت الکترونیکی بر وصول مالیات تاثیر منفی دارد. دلیل آن حذف تدریجی 
واسطه ها، مشخص نبودن هویت آنها، کاهش عوارض گمرکی و مالیاتی به دلیل کوچکتر شدن محموله ها، کاهش 
نرخ مالیاتی به دلیل رقابت کشورها به اعطای معافیت بیشتر و جذب سرمایه گذار وباالخره مشکالت فنی بر سر راه 

وصول مالیات می باشد.
چالش های متعدد حقوقی بر سر راه وصول مالیات بر تجارت الکترونیکی وجود دارد، از جمله این چالش  ب - 

ها صعوبت اثبات معامالت الکترونیکی به ویژه برای شخص ثالث) ادارات مالیاتی( می باشد. 
در تجارت الکترونیکی نیز معامالت در زمان ارسال پیام قبول تحقق پیدا می کند. البته از نظر قانون تجارت  ت - 
الکترونیک » ارسال داده پیام« زمانی تحقق پیدا می شود که به یک سیستم اطالعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا 

قائم مقام وی  واردشود.
از مهمترین چالش های حقوقی بر سر راه مالیات بر تجارت الکترونیکی تعیین کشوری است که حق مالیات  ث - 
ستانی را دارد. نظام های مختلف با توجه به منافع خود، ممکن است محل قرار گرفتن سرور، محل زندگی ایجاد کننده 

وب سایت و یا محل زندگی خریداران را  به عنوان اقامتگاه تلقی نموده و از آن مالیات وصول نمایند.
میان  این  در  است.  امنیتی  و  فنی  مسائل  آن،  بر  مالیات  و  الکترونیکی  تجارت  های  مهمترین چالش  از  ج - 
تجهیزات الزم برای احراز هویت اهمیت بیشتری دارد. تجهیزات مذکور عبارتند از؛ رمز، کد اطالعاتی طرف، رمز عبور 

و یا کارت هوشمند و امضای الکترونیکی می باشد.
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پیشنهادات  -6
الف-  برای نیل به اهداف  مالیاتی، باید روشهای ساده و مبتنی بر عدالت برای وصول مالیات بر تجارت الکترونیکی 

فراهم گردد
ب-  پیشنهاد می شود که صفحات وب طراحی شده برای تجارت الکترونیکی به گونه ای عمل کنند که شروط 
ضمن عقدبه طور خود کار و قبل از اینکه مخاطب بتواند قرار داد را تکمیل نماید، شروط مذکور در صفحه وب آشکار 

شود.
زندگی  بر محل  مبتنی  مالیات  برای وصول  المللی  بین  ما در صحنه  مقررات کشور  که  توصیه می گردد  ت- 
خریداران تبیین شود. چرا که این امر به مقررات بین المللی نزدیکتر بوده و منافع کشورمان را نیز بیشتر می تواند 

تامین کند، بعالوه در تجارت الکترونیکی،  بیش از اینکه ما عرضه کننده باشیم، مصرف کننده هستیم.
ث-پیشنهاد می شود تمهیدات الزم نسبت به  تخصیص امضای الکترونیکی برای تجارت الکترونیکی و مالیات 
الکترونیکی اندیشیده شود. استفاده متداول از آن می تواند ضمن تامین امنیت نسبی، معامالت تجاری را رونق ببخشد.

ج-از دیگر رهنمودها اینکه از تجربه کشورهای پیشرو در استفاده از »مالیات کمی « استفاده شود.  در این روش 
مالیات به نسبت شدت جریان اطالعات مطالبه می شود. به عبارت دیگر تعداد» Bit«ها و یا»Byt «ها به عنوان واحد 

نمایشگر برای نشان دادن شدت انتقال مورد استفاده قرار می گیرد. 
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بررسی اثر مالیات بر درآمد گروه های مختلف 
مصرف کننده با رویکرد رشد  اقتصادی

دکتر مجید صامتی1
دکتر رسول بخشی2

مریم رحمتی3

چکیده
موضوع اثرات مثبت و منفی مالیات ها بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در سه دهه 
اخیر در کانون اصلی مباحث اقتصاد بخش عمومی و به طور خاص مالیات ها قرارگرفته است. فارغ از تأیید هرگونه اثر 
مثبت و منفی مالیات ها بر رشد اقتصادی، اینکه مبنای اخذ مالیات چه باشد می تواند نتایج متفاوت بر رشد اقتصادی 

به دنبال داشته باشد، که مسأله اصلی مطالعه حاضر است. 
این پژوهش با استفاده از تفکیک گروه های مختلف مصرف کننده درصدد است از طریق اطالعات آماری دهک های 
درآمدی خانوارهای شهری و روستایی ایران در بازه زمانی 95-1375 نشان دهد در چه شرایطی افزایش مخارج دولت 

و تأمین آن از محل مالیات ها موجب رشد اقتصادی و در چه شرایطی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
   استناد به محاسبات پژوهش نتیجه می دهد که افزایش مخارج دولت و در پی آن افزایش مالیات بر درآمد 
موجب کاهش رشد اقتصادی شده است. اما، اگر دولت از گروه با میل نهایی به مصرف کمتر مالیات دریافت کند و 
به گروه با میل نهایی به مصرف بیشتر سوبسید بپردازد، آنگاه افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت منجر به رشد 
اقتصادی نسبت به مخارج جاری بیشتر است. همچنین،  بر رشد  تأثیرگذاری مخارج عمرانی  اقتصادی شده است و 
مالیات بر درآمد منجر به ایجاد توزیع عادالنه درآمد در بین دهک ها شده و تخصیص بیشتری از مخارج دولت به 

بخش روستایی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد.

واژه های کلیدی: مالیات، مخارج دولت، کارایی مالیاتی، توزیع درآمد، رشد اقتصادی.
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مقدمه
دلیل اصلی ناکارایی نظام مالیاتی ایران، عدم شناسایی دقیق گروه های درآمدی جامعه، بی توجهی به تابع مصرف 
آنها، عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی و وضع مالیات  درآمد سنگین بر بخش های تولیدی است. این امر منجر 
بنابراین، سرمایه در بخش مولد بکار گرفته  شده، ظرفیت تولیدی بنگاه ها به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. 
نمی شود و به عنوان سپرده در بانک راکد می ماند. سیستم مالیاتی و پرداخت های انتقالی باید به گونه ای بازطراحی 
برای اصالح سیستم  فراهم سازد.  را  اقتصادی  و زمینه های رشد  بیشتر  تولید  به  را تشویق  تولید کنندگان  شود که 
مالیاتی، ضروری به نظر می رسد که گروه های درآمدی جامعه به خوبی شناسایی شوند، سپس براساس میل نهایی به 
مصرف آنها مقدار بهینه نرخ مالیات تعیین شده و بررسی شود که آیا مالیات  درآمد، رشد گروه های درآمدی را متوازن 

می کند و این نوع مالیات چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارد.
   تأثیرگذاری گروه های مختلف درآمدی جامعه بر انباشت سرمایه و آثار متفاوت و متضاد بکارگیری سیاست های 
افزایش  به واسطه  اقتصادی  افزایش پس انداز ها و کاهش رشد  از طریق  اقتصادی  افزایش رشد  مالی )شامل  توزیعی 
مصارف اشباع  نشده در گذشته توسط افراد کم درآمد( از جمله مسائلی است که در ادبیات اقتصادی ایران کمتر به 

آن پرداخته شده است.
   دولت ازطریق سیاست های مالی مطلوب، باعث توزیع کاالها و خدمات بین گروه های مختلف درآمدی شده 
و افزایش مطلوبیت خانوارها را در پی خواهد  داشت، سیاست های توزیعی دولت از طریق اثرگذاری بر تصمیم های 
گروه های درآمدی در رابطه با مصرف و پس انداز، باعث اثرگذاری بر رشد اقتصادی می شود. بنابراین تغییر در سیاست 
توزیعی منجر به افزایش یا کاهش رشد اقتصادی خواهد  شد و این نوسانات رشد، به تمایل دولت در نحوه ی توزیع به 

نفع افراد کم درآمد یا افراد با درآمد باال و همچنین ترجیحات خانوارها بستگی خواهد داشت.
در ایران به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بسیار پایین 
است. همچنین چگونگی تخصیص درآمدهای مالیاتی به مخارج دولت از جمله مخارج بخش های مصرفی و عمرانی 
به نسبت های متفاوت می تواند تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین مسئله سهم مالیات ها در تأمین 
مخارج دولت و نوع هزینه کرد منابع حاصل از اخذ مالیات نقش مهمی در تأثیرگذاری مالیات ها بر رشد اقتصادی دارد.

   با توجه به مطالب فوق، به ضرورت بررسی اثر مالیات ها بر اقتصاد ایران از جنبه ی رشد اقتصادی و تأثری که بر 
توزیع عادالنه درآمد می گذارد و اینکه درآمدهای به  دست آمده از مالیات  درآمد که توسط دولت در بخش های جاری 
و عمرانی صرف می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا هدف اصلی این مقاله، پاسخ به پرسش های زیر است:

اصالح سیستم مالیات بر درآمد بر اساس میل نهایی به مصرف گروه های مختلف درآمدی چه اثری بر رشد   
اقتصادی و توزیع درآمد در ایران دارد؟

مخارج جاری و عمرانی دولت چه اثری بر رشد اقتصادی در ایران دارد؟  
در این مقاله بخش اول به بررسی مقدماتی به رابطه مالیات و رشد اقتصادی می پردازد. در بخش دوم به مبانی 
نظری موضوع به طور مختصر اشاره می شود. بخش سوم به مطالعات انجام شده در داخل و خارج ایران اختصاص 
دارد. بخش چهارم مدل پژوهش را تشکیل می دهد، بخش پنجم به روش پژوهش پرداخته می شود و در نهایت در 

بخش ششم نتایج و پیشنهادات پژوهش ارائه می گردد.
مبانی نظری:  

ارتباط بین سیاست های مالی و رشد اقتصادی از گذشته مورد توجه اقتصاددانان بوده استتا آنجا که در زمینه تأثیر 
مالیات ها بر متغیرهای کالن اقتصاد دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:

الف( دیدگاه طرف تقاضا: 
مالیات ها می توانند به عنوان عاملی برای ایجاد تعادل در اقتصادکالن از طریق مدیریت تقاضا نقش قابل توجهی 
داشته باشند. مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری خصوصی در زمینه سیاست های مالیاتی درجه اهمیت باالیی 
دارند. مالیات از طریق میل نهایی به مصرف، درآمد قابل تصرف را تحت تأثیر قرار داده و بر مصرف تأثیر می گذارد. 
کاهش میل نهایی به مصرف از طریق کاهش ضریب تکاثری، کاهش حجم تقاضا را در پی دارد. درآمدهای مالیاتی 
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به دست آمده نیز متناسب با نوع آن، طرف تقاضا و ترکیب آن را متأثر می کند. همچنین سرمایه گذاری در بلندمدت 
تولید را تحت تأثیر قرار داده ولی اثر آن به سرعت به افزایش تقاضای کل در اقتصاد منجر می شود.

ب( دیدگاه طرف عرضه اقتصاد: 
اقتصاددانان طرف عرضه معتقدند افزایش تولید و کاهش مالیات ها راه حل صحیح برای مبارزه با تورم است. یکی 
از مهمترین ادعاهای مکتب اقتصاد طرف عرضه این است که نرخ های مالیات بر انگیزه های پس انداز و کار تأثیر منفی 
دارد. البته تأثیر مالیات بر پس انداز به انگیزه های پس انداز نیز بستگی دارد. بنابراین طرفداران این مکتب معتقدند 
در نتیجه کاهش نرخ های مالیات افزایش در سطح اشتغال و تولید در اقتصاد به وجود می آید. این مکتب با توجه به 
منحنی الفر معتقد است کاهش مالیات ممکن است به قدری مؤثر واقع شود که از طریق افزایش کار و تولید، نه تنها 

مالیات را کاهش دهد بلکه با افزایش عرضه از میزان تورم نیز بکاهد )انوری و زیوری، 66:1393(.
از وظایف اصلی دولت  در اقتصاد می توان به توزیع درآمد، تثبیت فعالیت های اقتصادی و تخصیص بهینه ی منابع 
اشاره کرد. مالیات ها مهمترین منبع درآمدی در راستای تحقق اهداف دولت است، اما وابستگی شدید دولت در ایران 
به درآمدهای حاصل از فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی، برای بهبود کسری بودجه منجر به ناکارایی سیستم 

مالیاتی شده  است. 
یکی از مهمترین موضوعات بحث برانگیز در اقتصاد، رابطه مالیات با رشد اقتصادی و این که چگونه مالیات رشد 
اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. اغلب مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، حاکی از آن است که اثر مالیات بر 
رشد اقتصادی منفی است. تئوری های اقتصادی چگونگی این رابطه منفی بین مالیات و رشد اقتصادی را بیان می کند. 
بر اساس تئوری اقتصادی، مالیات ها، هزینه فعالیت هایی که مشمول مالیات می شوند را افزایش و بازده و سود آنها 
را کاهش می دهند. به همین منظور افراد و بنگاه های کوچک به فعالیت هایی رو می آورند که بتوانند بار مالیاتی را 
حداقل کند. یعنی آنها فعالیت هایی که مشمول نرخ پایین تری از مالیات می شوند را جانشین فعالیت هایی می کنند 
که نرخ باالی مالیاتی دارند. به همین منظور افراد و بنگاه ها به فعالیت تولیدی کمتری روی آورده و منجر به نرخ های 

پایین تری از رشد اقتصادی می شوند )فرامرزی،106:1394(.
   عملکرد سیستم مالیاتی در داخل کشور در مقایسه با دیگر کشورها نشانگر آن است که مالیات بخش کوچکی 
از درآمد دولت را شامل می شود و هیچگاه به طور جدی به سیستم مالیاتی و راه های مناسب و بهینه اخذ آن توجه 
سیاستی  توصیه  بوده است.  دولت  برای  درآمدها  تأمین  ضعیف  منبع  یک  مالیات  همواره  ترتیب  بدین  نشده است. 
برای کشورهای کم درآمد این است که سیاست مالی در جهت بهبود توزیع درآمد، باید به گونه ای باشد که به کاهش 

انگیزه ی سرمایه گذاری قشرهای پردرآمد جامعه منجر نشود )غفاری، 9:1393(.
   الگوهای رشد درون زا بر سازوکارهای درونی مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید دارد. این الگوها در تبیین علل رشد، 
به بررسی عواملی چون ترتیبات نهادی و سیاست های اقتصادی می پردازند. در این راستا عوامل متعددی را می توان 
نام برد که می توانند بر رشد اقتصادی کشورها تأثیر محسوسی بگذارند، یکی از این عوامل، مخارج دولت است. گفته 
می شود مخارج دولت خصوصاً روی کاالی عمومی، موجب افزایش امنیت، حفظ حقوق مالکیت و باالرفتن سطح دانش 
و مهارت نیروی کار شده که از این طریق می تواند بر بهره وری بنگاه ها اثر مثبت داشته و در نهایت رشد اقتصادی را 

به همراه داشته باشد )صادقی، 1393: 115و116(.
   در مورد نحوه اثرگذاری اجزای مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی کانال های متفاوتی توسط اقتصاددانان 
بیان شده است. لوکاس )1988( به نقش مهم انباشت سرمایه انسانی در رشد اقتصادی اشاره کرده است. لوکاس بیان 
موجب  انسانی می تواند  انباشت سرمایه های  بر  اثرگذاری  به دلیل  عمومی  پرورش  و  آموزش  هزینه های  که  می کند 
افزایش رشد اقتصادی شوند. آسچوئر )1989( به نقش سرمایه گذاری های دولت در موارد زیربنایی اشاره کرده و بیان 
می کند این نوع مخارج باعث افزایش در سرمایه های عمومی و در نتیجه بهبود بهره وری شرکت های خصوصی خواهد 
 شد و انتظار می رود موجب افزایش رشد اقتصادی شود. آگنور )2010( بیان می کند که بهداشت عمومی می تواند از 
طریق تحت تأثیر قرار دادن بهره وری نیروی کار، بر روی رشد اقتصادی اثرگذار باشد. به طور کلی افزایش بهداشت و 
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شاخص های بهداشتی با کاهش مرگ  و  میر و افزایش امید به زندگی، افراد را به پس انداز بیشتر تشویق خواهد کرد و 
موجب اثر مثبت بر رشد اقتصادی بلندمدت خواهد شد )خانزادی و همکاران، 130:1395(.

3-  پیشینه پژوهش
 3-1- مطالعات داخلی:

  بزازان، جونقانی و صفری )1397(، در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی در ایران 
طی سال های 1393-1357، به بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی ایران پرداختند. مطالعه شامل دو 
مرحله است: در مرحله اول، توهم مالی در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری نرم   افزار LISREL تصریح و 
با استفاده از داده های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال های 93-57، برآورد شده است. نتایج نشان می دهند 
مهمترین متغیر تعیین کننده اندازه توهم مالی در ایران، بار مالیاتی است که سیاست گذاران سعی در پنهان کردن این 
با ر مالیاتی از طریق ایجاد توهم بدهی دولت و توهم مخارج مصرفی بخش خصوصی نسبت به سطوح بدهی عمومی 
را دارند. در مرحله دوم پس از برآورد توهم مالی، رابطه آن با رشد اقتصادی به کمک مدل خود  توضیح  برداری با 
وقفه های گسترده ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های  حاصل از آزمون نشان می دهند که توهم مالی در  

کوتاه مدت و بلند مدت اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی در کشور ایران دارد.
   محسنی زنوزی، صمد حکمتی و خواجه محمدلو )1395(، طی مقاله ای با عنوان بررسی تأثیر اندازه دولت و 
درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران،به بررسی اثر متغیرهای اندازه دولت و درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران 
با وقفه های  الگوی خودبازگشتی  آزمون همجمعی  از  استفاده  با  برآورد مدل  پرداخته اند.  طی دوره 1360-1393 
توزیعی)ARDL( ، حاکی از آن است، درآمد مالیاتی در بلندمدت تأثیر مثبت معنی دار و اندازه دولت در کوتاه مدت 
تأثیر منفی معنی دار بر رشد اقتصادی دارند. ضریب تعدیل برابر 31/1 - بوده و ازلحاظ آماری معنی دار است، که 

بیانگر سرعت باالی تعدیل مدل می باشد.
بر رشد  مالیات های مستقیم  و کوتاه مدت  بلندمدت  اثر  بررسی  به  پژوهشی  نظیری )1395(، در  و     زرگوش 
اقتصادی ایران، طی دوره زمانی 1393-1357، با استفاده از روش ARDL می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن 
است که مالیات بر ثروت و مالیات بردرآمد در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند و مالیات بر 

اشخاص حقوقی تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
   اسدی )1395(، در پژوهشی با عنوان بررسی آثار مالیات های مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران؛ به بررسی 
رابطه میان درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم با رشد اقتصادی ایران می پردازد. برای بررسی اثر مالیات ها بر 
رشد اقتصادی از مدل خودرگرسیون برداری VAR و برای بررسی رابطه بلندمدت میان متغیرها آزمون همگرایی 
جوهانسن مورد استفاده قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده که در طول سال های مورد بررسی 1390-1355، 
مالیاتهای مستقیم با اثر مثبت و مالیاتهای غیرمستقیم با اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران اثرگذار بودهاست. با توجه 
به نتایج جدول تجزیه واریانس در مورد سهم متغیرها در تغییرات متغیر وابسته به این نتیجه رسیده که با توجه به 
اینکه سهم مالیات های مستقیم از تولید ناخالص داخلی در تغییرات متغیر نرخ رشد اقتصادی نسبت به مالیات های 
غیرمستقیم بیشتر است و با توجه به اثر مثبت این نوع مالیات در مجموع اثر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی 

ایران مثبت است.
توزیع  مجدد  و  بهبود  بر  ایران  مالیاتی  تأثیر سیستم  بررسی  با عنوان  نادمی )1395(، در پژوهشی  و     سالم 
 درآمدها؛ به بررسی تأثیر سیستم مالیاتی ایران بر بهبود و توزیع  مجدد  درآمدها پرداختند. برای این منظور از داده های 
سال های 1391-1353 و مدل های رگرسیون آستانه ای استفاده شده است. نتایج برآورد مدل، حاکی از اثر آستانه ای 
مالیات ها بر توزیع  درآمد می باشد، بدین معنی که مالیات ها تا یک حد آستانه، تأثیر معنی  داری بر بهبود توزیع  درآمد 
نداشته اند، اما پس از گذشت از حد آستانه، افزایش نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی، باعث بدتر شدن توزیع 
 درآمد شده است. دلیل آن نیز به ضعف نظام مالیاتی کشور بازمی گردد که عمده فشار مالیاتی بر بخش تولید و نیز بر 

بخش حقوق بگیران است و مشاغل داللی و غیرمولد را در بر نمی گیرد.
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اقتصادی و  تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد  با عنوان بررسی  ابونوری و زیوری مسعود )1393(، در مقاله ای     
توزیع درآمد )ایران و کشورهای منتخب OECD(؛ به بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد 
در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری  اقتصادی )OECD( و توسعه طی دوره زمانی1990 تا 2011 
اقتصادی کشورهای  برای تخمین مدل رشد   OLS از روش  بدین منظور  از  داده های پنل پرداختند.  استفاده  با 
OECD، روش سری زمانی برای تخمین مدل رشد اقتصادی ایران و روش GMM، برای تخمین مدل ضریب جینی 
رابطه  مالیاتی  افزایش درآمدهای  این است که  بیانگر  نتایج  استفاده شده است.   OECD ایران و کشورهای  کشور 
مستقیم و مثبت با رشد اقتصادی دارد و با افزایش درآمدهای مالیاتی ضریب جینی افزایش می یابد و درنتیجه نابرابری 

درآمد بیشتر می شود.
3-2- مطالعات خارجی:

   نیو، یائو، شائو، وانگ و لی  )2018(، در مقاله ای تحت عنوان شوک های مالیاتی محیط زیست و انتشار کربن: 
یک مدل DSGE تخمین زده شده است، به منظور ارزیابی واکنش انتشار کربن چین به شوک های مالیاتی محیط 
پرداخته است. در این مقاله با استفاده از روش تجزیه و تحلیل و تجزیه واریانس، نشان می دهد که شوک های مالیاتی 
محیطی می تواند انتشار کربن در چین را کاهش دهد. عالوه بر این، شوک های مالیاتی محیطی می تواند با ایجاد ترویج 

انرژی پاک که انتشار کربن را کاهش می دهد، قادر است ساختار انرژی را بهبود بخشد.
   هانسن و ایمروهروقلو )2017(، در پژوهشی با عنوان جایگزینی مالیات بر درآمد با مالیات بر مصرف در ژاپن؛ به 
بررسی پیامدهای رشد و رفاه حاصل از کاهش مالیات درآمد در ژاپن همراه با افزایش در مالیات بر مصرف برای تثبیت 
نسبت بدهی به تولید پرداختند. با در نظر گرفتن اصالحات مالیاتی غیرمنتظره مختلف با استفاده از مدل توصیف شده 
در کار هانسن و ایمروهروقلو)2016(، آنها به این نتیجه رسیدند که، درحالیکه پیش بینی شده  است تولید هرساله 
جمعیت کار تقریباً ثابت باشد، بین سال های 2015 و 2021 در تعادل پایه وضعیت موجود، بیان می شود که تحت 

سیاست های جایگزین در نظر گرفته شده، تولید  می تواند تا سال 2021 از 15 درصد بیشتر شود.
   تانچف )2016(، در مقاله ای با عنوان نقش مالیات بر درآمد متناسب بر رشد اقتصادی بلغارستان؛ به بررسی 
بلغارستان به عنوان عاملی برای شکل گیری رشد اقتصادی پرداخت.  امکانات مالیات  درآمد تصاعدی و متناسب در 

یافتههای پژوهش نشان می دهد که یک رابطه متناسب معکوس بین مالیات تصاعدی و رشد اقتصادی وجود دارد.
 ،OECD ماچک )2015(، در پژوهشی باعنوان تأثیر مالیات بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو   
بر  OECD در طول دوره ی 2000-2011،  تابلویی کشورهای  از تجزیه  و  تحلیل رگرسیون دادههای  با استفاده 
اساس مدل رشد نئوکالسیکی  گسترش یافته منکیو، رومر و ویل )1992(، به بررسی تأثیر انواع مالیاتهای فردی بر 
روی رشد اقتصادی پرداخت. وی به این نتیجه رسید که مالیات شرکتها و به دنبال آن مالیات بردرآمد شخصی 
و شرکت تأمین اجتماعی برای رشد اقتصادی بیشتر، مضر هستند. به طور همزمان در مورد مالیات بر ارزش افزوده 
برآورد شده به وسیله سهم مالیاتی، تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی تأیید نشد که میتوان نتیجه گرفت که سهمیه 
مالیاتی در این مورد به عنوان شاخص مالیاتی شکست میخورد. همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که تأثیر 
 ،OECD اقتصادی در کشورهای  برای تحریک رشد  از لحاظ آماری معنادار نیست و  اموال)مستغالت(  بر  مالیات 
مقامات سیاسی- اقتصادی باید مالیات شرکت ها و مالیات درآمد شخصی را کاهش دهند و کاهش درآمدهای حاصل 

از مالیات درآمد باید به وسیله رشد درآمدهای مالیات غیرمستقیم جبران شود.
   با توجه به مطالعات پیشین، این نکته قابل ذکر است که در مطالعات انجام شده، به رابطه ی مالیات ها و رشد 
اقتصادی با استفاده از الگوهای اقتصاد کالن پرداخته نشده  ، همچنین بررسی های صورت گرفته در زمینه ی مالیات ها 
از مطالعات  آنها می باشد. گروهی  از  تابع مصرف هر یک  بدون در نظر گرفتن گروه های مختلف درآمدی جامعه و 
نشان می دهد افزایش مخارج از طریق افزایش مالیات ها منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود و گروه دیگر نقطه 
نظر مخالف دارند. لذا مطالعه حاضر درصدد بررسی اثر افزایش مخارج دولت از طریق مالیات ها بر رشد اقتصادی با 
استفاده از یک الگوی اقتصاد کالن، تفکیک گروه های مصرف کننده و تفاوت میل نهایی به مصرف گروه های مختلف 

درآمدی است.
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4- نظریه و مدل
   در هر نظام مالیاتی، قشری از پرداخت مالیات ها معاف می شوند و قشری مالیات می پردازند. این مطالعه به دنبال 
بررسی اثر اعمال مالیات بر  درآمد گروه های مختلف مصرف کننده بر ضریب  تکاثر و رشد اقتصادی می باشد. جهت 
دستیابی به اهداف این مقاله ابتدا الزم است درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی بر حسب دهک برای سالهای 
1375 تا 1395، از سایت مرکز آمار ایران استخراج و میل  نهایی به مصرف دهک های جامعه محاسبه  گردد. سپس 
مصرف کنندگان جامعه به دو گروه مالیات دهندگان و سوبسید بگیران تفکیک و نرخ های بهینه مالیات  درآمد بر اساس 
میل نهایی به مصرف گروه های مختلف مصرف کننده برآورد می شود، برای بررسی اثر مالیات بر تولید ملی و رشد 

اقتصادی ایران از مدل ریاضی زیر استفاده می شود. 
مفروضات:

سرمایه گذاری برونزاست و با I نشان داده شده است.   
دولت از طریق مالیات منابع الزم برای انجام هزینه های خود را فراهم می کند.  

از مصرف کنندگان که  C1 مربوط به گروهی  تابع مصرف  تابع، تفکیک می شود.  تابع مصرف کلی به دو   
مالیات  که  کسانی  یعنی  دوم  گروه  مصرفی  رفتار   C2 می کنند،  استفاده  دولت  مخارج  از  و  نمی پردازند  مالیات 
ترتیب میل  به   b2 و   b1 ثابت هستند.  پارامترهای     a2 و   a1 استفاده نمی کنند.  و  از مخارج دولت  می پردازند 
نهایی به مصرف گروه مصرف کننده اول )کسانی که مالیات نمی دهند(، و گروه مصرف کننده دوم )کسانی که مالیات 

 .)0 >α >1 ( مشخص شده است α هستند. سهم مصرف کنندگان گروه یک از درآمد با )می دهند
درآمد ملی Y، برابر است با مجموع مصرف، سرمایه گذاری بخش خصوصی و هزینه های دولتی است.  

هزینه های دولت در تابع مصرف لحاظ شده است.  
در تعادل بودجه،T=G  است.                   

G=Gc+GI،هزینه های کل دولت برابر است با جمع هزینه های مصرفی و هزینه های سرمایه ای  
ضریب نفوذ هزینه دولت در تابع مصرف با g نمایش داده شده است.  

محاسبه ضریب تکاثر مخارج جاری و عمرانی دولت:
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   در فرایند بررسی اثر رشد، جنبه های توزیعی اخذ مالیات و تغییر مخارج دولت مدنظر است؛ این مدل نشان 
می دهد که اگر دولت از افراد پردرآمد که میل نهایی به مصرف پایینی دارند مالیات بگیرد و به افراد کم درآمد که میل 
نهایی به مصرف باالیی دارند سوبسید پرداخت کند، هم به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی کمک کرده و هم باعث 
رشد اقتصادی شده است، ولی اگر از افراد کم درآمد مالیات بگیرد و برای افراد پر درآمد هزینه کند هم توزیع نابرابر را 

افزایش داده و هم سرعت رشد اقتصادی را کاهش داده است ) پژویان، 1380: 25(. 
بررسی اثر مالیات درآمد بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی نیاز به تفکیک بخش مصرف خصوصی است، به این 
منظور 3 گروه مصرفی تشکیل می شود که گروه اول به نامC13 دهک های اول، دوم، سوم هستند )به عنوان گروه 
فقیر جامعه( و گروه دوم به نام C810 که دهک های هشتم، نهم، دهم )به عنوان گروه ثروتمند جامعه( و گروه سوم به 
نام C47 که دهک های چهارم، پنجم، ششم و هفتم می باشد )به عنوان گروه متوسط جامعه( در نظر گرفته می شوند.

  حالت اول اگر b2>b1 یعنی ازگروه دوم با میل نهایی به مصرف کمتر مالیات گرفته شده و به گروه اول که میل 
نهایی به مصرف بیشتری دارند سوبسید پرداخت شده است، صورت کسر مثبت شده و با افزایش مخارج جاری رشد 
اقتصادی ایجاد می شود، یعنی اصالح سیستم مالیاتی و تعیین نرخ های متفاوت مالیات درآمد بر اساس میل نهایی به 

مصرف گروه های مختلف مصرف کننده  بر رشد اقتصادی تآثیرگذار است.
حالت دوم اگر b1>b2، یعنی ازگروه اول با میل نهایی به مصرف بیشتر مالیات گرفته شده و به گروه دوم که 
میل نهایی به مصرف کمتری دارند سوبسید پرداخت شده است، صورت کسر منفی شده و افزایش مخارج دولت که از 
طریق مالیات درآمد تأمین می شود بر رشد اقتصادی اثر کاهشی دارد، بنابراین تعیین نرخ های متفاوت مالیات درآمد 

بر اساس گروههای مختلف مصرف کننده بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است.
ضریب فزاینده مخارج عمرانی در هر حالت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما در حالت اول یعنی زمانی که دولت 
از افراد با میل نهایی به مصرف کمتر مالیات می گیرد و به گروه با میل نهایی به مصرف بیشتر سوبسید می پردازد 
ضریب فزاینده مخارج عمرانی بزرگتر از ضریب فزاینده مخارج عمرانی در حالت دوم است و افزایش مخارج عمرانی 

در حالت اول نسبت به حالت دوم، تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد.
حالت سوم اگر b1=b2، صورت ضریب فزاینده مخارج جاری برابر صفر می شود و افزایش مخارج جاری تأثیری بر 
رشد اقتصادی ندارد. همچنین ضریب فزاینده مخارج عمرانی برابر با             می شود. بنابراین در حالت سوم افزایش 

مخارج عمرانی نسبت به حالت اول کوچکتر و در مقایسه با حالت دوم بزرگتر است.
از طرفی مقایسه ضرایب فزاینده مخارج جاری و عمرانی نشان می دهد که ضریب فزاینده مخارج عمرانی به دلیل 
بزرگتر  بیشتر است،  فزاینده مخارج جاری  از صورت ضریب  فزاینده مخارج عمرانی یک واحد  اینکه صورت ضریب 
می باشد. در نتیجه تأثیرگذاری مخارج عمرانی بر رشد اقتصادی نسبت به تأثیری که مخارج جاری بر رشد اقتصادی 

دارد بیشتر است.
  از جنبه توزیع درآمد نیز می توان گفت گروه اول که میل نهایی به مصرف باالتری دارند در واقع نسبت بیشتری 
از درآمد خود را مصرف می کنند و گروه دوم با میل نهایی به مصرف کمتر نسبت کمتری از درآمد خود را مصرف 
می کنند، حال اگر مالیاتی که از گروه دوم اخذ شده به عنوان سوبسید به گروه اول پرداخت شود، نسبت مصرف به 
درآمد گروه های جامعه با هم یکسان شده و منجر به توزیع عادالنه درآمد می شود یعنی اخذ مالیات درآمد از افراد 
با میل نهایی به مصرف کمتر و پرداخت سوبسید به افراد با میل نهایی به مصرف بیشتر بر توزیع عادالنه درآمد تأثیر 

مثبت دارد ) پژویان،1380: 25(.

5- روش تحقیق
   در این پژوهش داده ها و اطالعات مورد نیاز هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران، برای دوره زمانی 
1374-1395، از سالنامه آماری مرکز آمار ایران، اطالعات مربوط به مالیات درآمد، مخارج جاری و مخارج عمرانی و 
رشد اقتصادی از سالنامه آماری بخش بودجه دولت و بانک مرکزی استخراج شده است. با استفاده از اطالعات مربوط 
به مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر حسب دهک درآمدی طی سال های 1375-1395 و همچنین 
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اطالعات مربوط به درآمد خانوارهای شهری و روستایی بر حسب دهک درآمدی میل نهایی به مصرف  هر دهک برآورد 
می شود.

بهتری دارد، تالش  نتایج  بکارگیری مقادیر دائمی  اینکه اطالعات فوق مقادیر جاری هستند و  به  با توجه     
شده است با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات مخارج مصرفی دائمی و درآمد دائمی استخراج شود و با تقسیم تغییرات 
مخارج مصرفی دائمی بر تغییرات درآمد دائمی هر دهک طی سال های مختلف میل نهایی به مصرف دهک ها برای 
هر سال محاسبه  شود. در نهایت با میانگین گیری از میل  نهایی به مصرف سال های 1375-1395 مربوط به هر دهک 

درآمدی، میل نهایی به مصرف کل هر دهک برای خانوارهای شهری و روستایی محاسبه شده است.

  در خانوارهای شهری و روستایی هر چه از دهک های پایین درآمدی به سمت دهک های باالی درآمدی پیش 
می رویم میل نهایی به مصرف کوچکتر می شود.

   دهک های شهری و روستایی به سه گروه تفکیک شده، گروه اول شامل دهک اول و دوم و سوم، گروه دوم 
شامل دهک هشتم، نهم، دهم و گروه سوم شامل دهک چهارم تا هفتم می باشد. گروه اول از نظر درآمدی کمترین 
سطح را دارد و به عنوان گروه فقیر یا کم درآمد در نظر گرفته می شود، گروه دوم به دلیل درآمد باالیی که به خود 
اختصاص داده گروه ثروتمند جامعه شهری و روستایی در نظر گرفته می شود و گروه سوم در سطح متوسط قرار دارد.

5-1- محاسبات الگو برای خانوارهای شهری
   الگوی ارائه شده برای خانوارهای شهری با فرض اینکه ضریب نفوذ دولت برابر یک )g=1( است، بازنویسی 
می شود. حالت اول: از گروهی که میل نهایی به مصرف بیشتری دارند ) دهک اول، دوم و سوم(  مالیات دریافت شود.

حالت دوم: از گروهی که میل نهایی به مصرف کمتری دارند) دهک هشتم، نهم و دهم( مالیات دریافت شود.
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میل نهایی به مصرف گروه اول) مالیات دهندگان( 0,64 است و در مقایسه با میل نهایی به مصرف گروه دوم 
) سوبسید بگیران( که 0,46، بزرگتر است )0,46<0,64(. یعنی از گروه اول با میل نهایی به مصرف بیشتر مالیات 
دریافت و به گروه دوم که میل نهایی به مصرف کمتری دارد سوبسید پرداخت شده است، صورت کسر منفی شده 
و افزایش یک واحد مخارج مصرفی باعث کاهش رشد اقتصادی به میزان 0,35528-  واحد می شود. اگر دولت از 
گروه هایی که میل نهایی به مصرف کمتری دارند مالیات بگیرد و به گروه با میل نهایی به مصرف بیشتر سوبسید 
بپردازد در واقع  میل نهایی به مصرف مالیات دهندگان برابر با 0,46 و میل نهایی به مصرف سوبسید بگیران 0,64 
است، در نتیجه صورت کسر مثبت شده و افزایش یک واحد مخارج جاری منجر به رشد اقتصادی به میزان 0,35528 
رشد  بر  مصرف کننده  مختلف  گروه های  اساس  بر  درآمد  مالیات  متفاوت  نرخ های  تمایز  بنابراین،  خواهد شد.  واحد 

اقتصادی اثرگذار است.
با توجه به ضرایب فزاینده مخارج جاری و مخارج عمرانی، صورت کسر مخارج عمرانی بزرگتر از صورت کسر 
مخارج جاری است، اگر از افراد با میل نهایی به مصرف بیشتر مالیات دریافت شود و به افرادی که میل نهایی به 
مصرف کمتری دارند سوبسید پرداخت شود، با افزایش یک واحد مخارج عمرانی دولت، رشد اقتصادی 1,617502 
واحد می شود. اما اگر دولت از افراد با میل نهایی به مصرف کمتر مالیات بگیرد و به افراد با میل نهایی به مصرف بیشتر 
سوبسید بپردازد آنگاه با افزایش یک واحد مخارج عمرانی به سطح باالتری از رشد اقتصادی به میزان 2,329064 
واحد خواهد  رسید که در مقایسه با حالت قبلی تقریباً رشد اقتصادی دو برابر شده است. پس فرضیه دوم مبنی بر 
اینکه تخصیص مخارج دولت به مخارج عمرانی و مخارج جاری به نسبت های متفاوت بر رشد اقتصادی بی تأثیر است، 
رد می شود و نتیجه می گیریم در صورت تخصیص قسمت بیشتری از مخارج دولت به بخش عمرانی رشد اقتصادی 

در سطح باالتری قرار می گیرد.
یکی از مفروضات الگوی مطرح شده برابری مالیات و مخارج دولت است. اکنون بررسی می شود که اگر در جامعه 

شهری این تساوی برقرار نباشد رشد اقتصادی به چه صورت است.
   حالت اول: اگر دولت در جامعه شهری از گروهی که میل نهایی به مصرف بیشتری دارند مالیات بگیرد و به 

گروه با میل نهایی به مصرف کمتر سوبسید بپردازد:
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   حالت دوم: اگر دولت از افراد با میل نهایی به مصرف کمتر مالیات بگیرد و به افراد با میل نهایی به مصرف 
بیشتر سوبسید پرداخت کند:

  اگر سیستم مالیات ستانی مطابق حالت دوم طراحی شود: 1- با افزایش مخارج جاری رشد اقتصادی افزایش 
می یابد. 2- با افزایش مخارج سرمایه ای، کشور به سطح باالتری از رشد اقتصادی خواهد رسید و3- هر چه نسبت 
با رشد  مالیات ها  نتیجه می توان گفت که  است. در  بیشتر  اقتصادی  باشد، رشد  بزرگتر  مالیات ها  به  مخارج دولت 

اقتصادی رابطه مثبت دارد و سهم مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری در این افزایش بیشتر و پررنگ تر است.
5-2- محاسبات الگو برای خانوارهای روستایی

   الگوی ارائه شده را با لحاظ اینکه ضریب نفوذ دولت برابر یک )g=1( باشد برای خانوارهای روستایی بازنویسی 
می  شود. حالت اول: از گروهی که میل نهایی به مصرف بیشتری دارند مالیات دریافت شود.

  حالت دوم: از گروهی که میل نهایی به مصرف کمتری دارند مالیات دریافت شود.

  میل نهایی به مصرف گروه اول )مالیات دهندگان( 0,75 است و در مقایسه با میل نهایی به مصرف گروه دوم 
با میل نهایی به مصرف بیشتر مالیات  )سوبسید بگیران( که 0,44، بزرگتر است )0,44<0,75(. یعنی ازگروه اول 
نهایی به مصرف کمتری دارند سوبسید پرداخت شده است، صورت کسر منفی و  دریافت و به گروه دوم که میل 
افزایش یک واحد مخارج مصرفی باعث کاهش رشد اقتصادی به میزان، 0,605703- واحد می شود. حال اگر دولت 
از گروه هایی که میل نهایی به مصرف کمتری دارند مالیات بگیرد و به گروه با میل نهایی به مصرف بیشتر سوبسید 
بپردازد در واقع میل نهایی به مصرف مالیات دهندگان برابر با 0,44 و میل نهایی به مصرف سوبسید بگیران، 0,75 
میزان،  به  اقتصادی  به رشد  واحد، منجر  میزان یک  به  افزایش مخارج جاری  و  می باشد، صورت کسر مثبت شده 
0,605703 واحد خواهد شد. بنابراین فرضیه اول مبنی بر عدم تأثیر تمایز نرخ های متفاوت مالیات درآمد بر اساس 
تمایز نرخ های متفاوت  نتیجه می رسیم که  این  به  اقتصادی، رد می شود و  بر رشد  گروه های مختلف مصرف کننده 

مالیات درآمد بر اساس گروه های مختلف مصرف کننده بر رشد اقتصادی اثرگذار است.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1537  

   همچنین با توجه به ضرایب فزاینده مخارج جاری و مخارج عمرانی، صورت کسر مخارج عمرانی بزرگتر از صورت 
کسر مخارج جاری است، اگر از افراد با میل نهایی به مصرف بیشتر مالیات دریافت شود و به افرادی که میل نهایی به 
مصرف کمتری دارند سوبسید پرداخت شود با افزایش یک واحد مخارج عمرانی دولت، رشد اقتصادی، 1,348178 
واحد افزایش می یابد. اما اگر دولت از افراد با میل نهایی به مصرف کمتر مالیات بگیرد و به افراد با میل نهایی به 
مصرف بیشتر سوبسید بپردازد آنگاه با افزایش یک واحد مخارج عمرانی به سطح باالتری از رشد اقتصادی به میزان 
2,559584 واحد خواهد رسید که در مقایسه با حالت اول تقریباً رشد اقتصادی دو برابر می شود. بنابراین تخصیص 
مخارج دولت به مخارج عمرانی و مخارج جاری به نسبت های متفاوت بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است و در صورت 

تخصیص قسمت بیشتری از مخارج دولت به بخش عمرانی باعث ایجاد رشد اقتصادی باالتر می شود.
   یکی از مفروضات الگوی مطرح شده برابری مالیات و مخارج دولت است. در این قسمت بررسی می شود که اگر 

این تساوی برقرار نباشد رشد اقتصادی چگونه خواهد شد.
   حالت اول: اگر دولت از گروهی که میل نهایی به مصرف بیشتری دارند مالیات بگیرد و به گروه با میل نهایی 

به مصرف کمتر سوبسید بپردازد:

حالت دوم: اگر دولت از افراد با میل نهایی به مصرف کمتر مالیات بگیرد و به افراد با میل نهایی به مصرف بیشتر 
سوبسید پرداخت کند:

با افزایش مخارج    همانطور که مالحظه می شود اگر سیستم مالیات ستانی طبق حالت دوم طراحی شود: 1- 
اقتصادی خواهد  رشد  از  باالتری  به سطح  عمرانی، کشور  مخارج  افزایش  می یابد.2-  افزایش  اقتصادی  رشد  جاری 
رسید و 3- هر چه نسبت مخارج به مالیات ها بزرگتر باشد، رشد اقتصادی بیشتر می شود. در نتیجه می توان گفت که 
مالیات ها با رشد اقتصادی رابطه مثبت دارد و سهم مخارج سرمایه ای نسبت به مخارج مصرفی در این افزایش بیشتر 

و پررنگ تر است.
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   همانطور که در جدول باال مالحظه می شود در صورتی که تغییرات مخارج دولتی به تغییرات مالیات ها برابر 
با میل نهایی به مصرف کمتر  افراد  با میل نهایی به مصرف بیشتر مالیات دریافت شود و به  افراد  از  یک نباشد و 
سوبسید پرداخت شود، افزایش مخارج جاری و عمرانی و افزایش مالیات ها باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. اما 
اگر گروه های درآمدی به خوبی شناسایی شوند و نظام مالیات ستانی بر اساس میل نهایی به مصرف گروه ها تنظیم 
شود نه تنها مالیات ها و افزایش مخارج دولت با رشد اقتصادی در تضاد نیستند بلکه منجر به رشد اقتصادی می شود.

6- نتایج و پیشنهادات
   نتایج حاصل از این پژوهش، ضرورت شناسایی گروه های مختلف درآمدی جامعه، توجه به تابع مصرف آنها و 
در نظر گرفتن میل نهایی به مصرف گروه های درآمدی در بررسی  روابط مخارج دولت، مالیات ها و رشد اقتصادی را 

نشان می دهد.
ارائه شده اقتصاد کالن کینزی و برآورد میل نهایی به مصرف گروه های مختلف درآمدی در بخش  طبق مدل 
شهری و روستایی، اگر دولت از گروه  با میل نهایی به مصرف کمتر مالیات بگیرد و به گروه با میل نهایی به مصرف 
بیشتر سوبسید بپردازد، افزایش مخارج دولت باعث رشد اقتصادی می شود. همچنین بخش اعظمی از بودجه دولت 
صرف مخارج جاری شده درحالیکه توجه به ضرایب فزاینده مخارج جاری و مخارج عمرانی حاکی از آن است که 
مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. اگر دولت در تعیین نرخ های مالیاتی، این 
اقشار را به خوبی شناسایی کند و از گروه با درآمد بیشتر، مالیات بگیرد و به گروه فقیر سوبسید بپردازد باعث توزیع 
مجدد درآمد در جامعه می شود. بنابراین شکاف درآمدی بین دو قشر ثروتمند و فقیر جامعه کاهش یافته و توزیع 

عادالنه درآمد را در پی خواهد  داشت.
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   اثر افزایش مالیات بر رشد اقتصادی در دو حالت بررسی شد، حالت اول فرض شد نسبت تغییرات 
مخارج دولت به تغییرات مالیات ها برابر یک باشد و در حالت دوم فرض بر این شد که نسبت مذکور مخالف 
یک باشد، در مرحله بعد به محاسبه نسبت تغییرات مخارج دولت به تغییرات مالیات پرداخته شد که رقم 
حاصله بزرگتر از یک است. سپس به بررسی اثر مالیات بر رشد اقتصادی پرداخته شد و طبق محاسبات 
روشن شد که در هر دو حالت، اگر دولت گروه مالیات دهنده را افراد با میل نهایی به مصرف کمتر تعیین کند 
و گروه سوبسید بگیر را افراد با میل نهایی به مصرف بیشتر، آنگاه با افزایش مالیات ها رشد اقتصادی افزایش می یابد 
منتهی در حالت اول) برابری مخارج دولت و مالیات ها( میزان افزایش رشد اقتصادی کمتر از حالت دوم) عدم برابری 

مخارج دولت و مالیات ها( می باشد.
   هرچه دولت مخارج جاری خود را افزایش دهد دلیل آنکه بخش قابل مالحظه ای از آن ناشی از اخذ مالیات 
از گروه های کم درآمد و متوسط درآمد است سبب خواهد شد که افزایش مخارج فوق رشد اقتصادی را کاهش دهد. 
این موضوع بیان ریاضی نابرابری اخذ مالیات و سیاست های بازتوزیع مالی دولت می باشد لذا به استناد محاسبات فوق 
می توان نتیجه گرفت که افزایش مخارج دولت و تآمین آن از مالیات، موجب افزایش رشد اقتصادی یا حداقل عدم 
کاهش رشد اقتصادی خواهدشد. ضمناً تخصیص مخارج جاری به بخش روستایی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد.

  پیشنهادها:
مالیات به عنوان یک هدف درآمدي مدنظر قرار گیرد و نقش آن به عنوان یک منبع درآمدي بایستي در   -1
رویکردهاي سیاستي کشور پررنگ شود. دولت در طراحی سیستم مالیاتی باید اقشار جامعه را به خوبی شناسایی کند 
و از تابع مصرف آنها اطالعات کاملی داشته باشد ، همچنین تعیین گروه های پرداخت کننده مالیات و دریافت کننده 
سوبسید، حتماً میل نهایی به مصرف دهک ها را لحاظ کند. لذا از افراد با میل نهایی به مصرف کمتر مالیات بگیرد و 

به افرادی که میل نهایی به مصرف بیشتری دارند سوبسید بپردازد.
2-  دولت در جهت رسیدن به رشد اقتصادی باید منابع درآمد خود را در جهت تخصیص به مخارج جاری و 

عمرانی صرف کند. و به مخارج عمرانی بیشتر توجه کند زیرا اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. 
با توجه به اینکه در ایران اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی مثبت است، به نظر می رسد چنانچه   -3
دولت از طریق مالیات درآمد اقشار پردرآمد، مخارج سرمایه گذاری عمرانی خود را تأمین نماید نه تنها موجب کاهش 
فعالیت های بخش خصوصی )بنگاه های تولیدی( نخواهد شد بلکه اثر کشش یا همراهی سرمایه گذاری بخش خصوصی 

را به دنبال دارد و سرعت رشد را شدت می بخشد.
با توجه به افزایش نرخ رشد بیکاری در گروه های درآمدی پایین در سال های اخیر و تراکم درآمد و ثروت   -4
به دلیل تورم و افزایش ضریب نابرابری جینی در گروه های درآمدی باال به نظر می رسد چنانچه دولت اقدام به اعمال 
مالیات اقامت و شهروندی بر گروه های درآمدی باالتر در شهر و روستا نماید، سیاست های باز توزیع درآمدی قوی تر 
اعمال خواهد شد که خود موجب افزایش تقاضای مؤثر به طور خاص در گروه های درآمدی پایین تر و در نتیجه افزایش 

رشد اقتصادی می گردد.
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طراحی مدلی هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی
 بازگشتی جهت پیش بینی درآمد مؤدیان مشاغل

 حقیقی با استفاده از سوابق مالیاتی مؤدیان

نساء امیری2امین فرح بخش طولی1

چکیده
یکی از مراحل بسیار مهم و حساس در امر جسابرسی مالیاتی مودیان، به خصوص در پرونده های مشاعل حقیقی، تحلیل 
سوابق مودیان می باشد. این فرآیند دید مناسبی به حسابرس مالیاتیدر امر رسیدگی به پرونده می دهد. هر چقدر این تحلیل دقیقتر 
انجام شود، امر رسیدگی به پرونده سریعتر و دقیقتر صورت می گیرد. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جهت پیش بینی درآمد 
مالیاتی مودیان با توجه به سابقه آنها می باشد. براساس شبکه های عصبی و خصوصا شبکه عصبی بازگشتی مدلی ساخته شده 
است که سوابق مالیاتی مودیان بین سالهای عملکرد ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ به صورت سری های زمانی وارد آن شده و درآمد پیش 
بینی شده برای مودی خروجی این مدل می باشد. این مطالعه بر روی حدود ۱۰۰,۰۰۰ رکورد از ۲۵,۰۰۰ مودی مالیاتی و در شهر 
رشت انجام شده است. سپس مدل ارائه شده با مدل های دیگر از جمله مدل مبتنی بر شبکه عصبی پرسپترون چند الیه و یک 
شبکه عصبی بازگشتی ساده دیگر مقایسه شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت خروجی مدل با داده های واقعی 

تست شده و دقتی در حدود ۸۷ درصد در پیش بینی درآمد مودیان مشاهده شده است. 

كلمات كلیدي: درآمد مالیاتی، پیش بینی درآمد، شبکه عصبی بازگشتی، شبکه عصبی پرسپترون، سری های زمانی.
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مقدمه
اهمیت مالیات به طور عام و مالیات بر مشاغل به طور خاص در تأمین بودجه و نقـش ابزاري آن در جهت دستیابي 
به اهـداف کـالن اقتـصادي موجـب مـي گـردد تـا انجـام پیش بیني هاي دقیق تر بتواند دولت را در تدوین برنامه ها 
و رسیدن بـه اهـداف خـود بهتر یاري رساند. بخش مشاغل، یکي از بخش هـاي تـأمین کننـده مالیـات مـي باشـد 
و مي تواند سهم زیادي در تأمین درآمدهاي مالیاتي دولت داشته باشد. پیش بینـي میـزان درآمدهاي مالیاتي از این 
بخش با توجه بـه نظـام مالیـاتي موجـود و رویـه هـاي اجرایي و بدون در نظر گرفتن ظرفیـت بـالقوه بخـش مـشاغل، 
نقـش بـسیار مهمـي در برنامه ریزي هاي اقتصادي دولت دارد. پیش بینـي هـاي دقیـق از درآمـدهـاي مالیـات بـر 
مشاغل به دولت کمک مي کند تا برنامه ریـزي هـاي مطمـئن تـري انجـام داده و میـزان مشارکت این بخش در تأمین 

هزینه-هاي عمومي دولت به طور دقیق تري مشخص شود. ]1[
یکی از بخشهای بسیار مهم و زمانبر در فرآیند حسابرسی مالیات جهت مشاغل حقیقی رسیدگی صورتهای مالی 
و مقایسه شواهد جمع آوری شده با ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، تعیین میزان انطباق ادعاهای مزبور 

با معیارهای از پیش تعیین شده است. 
و  درآمد  محاسبه  با  حقیقی  مشاغل  مالیات  رسیدگی  در خصوص  خاص  طور  به  فرآیند  این  بخش  مهمترین 
استفاده از دفترچه ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات که به طور ساالنه توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین 
می گردد، می باشد. یکی دیگر از نکات مهم در فرآیند، مشاهده سوابق پرونده و تحلیل سوابق مودیان مالیاتی می باشد.

لذا با توجه به مطالب ذکر شده، در مقاله حاضر جهت پیش بیني درآمدهاي مالیات برمشاغل حقیقی با استفاده 
از سوابق مودیان مالیاتی، مدلی مبتنی بر شبکه های عصبی بازگشتی ایجاد شده است. مطالعات انجام شده  در این 
مقاله  بر اساس  سوابق حدود 25000 مودی مالیاتی در شهر رشت و ما بین سالهای  1391 لغایت 1394 می باشد.

پس از مقدمه پیشینه تحقیق ارائه و به دنبال آن مبانی نظری تحقیـق معرفـي شـده است. در ادامه مراحل آماده 
سازی داده ها بررسی شده است. در فصل بعد مدل پیشنهادی و نتایج مقایسه آن به همراه نمودارهای مرتبط ارائه 

شده است.
2- پیشینه تحقیق

در ]1[ الگوسازي غیرخطي و پیش بیني درآمدهاي مالیات بر مشاغل با استفاده از روش های شبکه هاي عصبي 
مصنوعي و مقایسه آن با الگوهاي رگرسیون خطي و سري زماني انجام شده است.

در ]8[ پیش بینی درآمدهای مالیاتی در مقاطع مختلف و منابع مالیاتی متفاوت  از جمله مجموع مالیات شرکت، 
مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر کاالها و خدمات برای دوره های زمانی  1390 و 1391 انجام شده 
است. به دلیل تغییرات نرخ ارز و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران اثرات احتمالی ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی با 
استفاده از مدل های VAR، سپس مدل های VECM و شبکه شبکه عصبی با چند ورودی، خروجی چندگانه 

استفاده شده است.
در ]2[ از شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی-فازی و مدل ترکیبی تبدیل موجک-شبکه عصبی و داده های 

روزانه سبد نفت خام اوپک، برای مدلسازی و پیش بینی کوتاه مدت قیمت نفت خام اوپک، استفاده شده است. 
در ]7[ از الگوریتم جستجوی هارمونی و شبکه عصبی جهت ارزیابی بهتر و پیش بینی قیمت ها و سود سهام در 
سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است. برای این منظور، یک نمونه از 87 شرکت انتخاب شده از فهرست 
موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 10 ساله )2006-2015( انتخاب شده است. نتایج دقت باال مدل 
از هیبریدی کردن  استفاده  با  بهادار  اوراق  بورس  را در  به درآمد  را نشان می دهد که نسبت قیمت  طراحی شده 

الگوریتم جستجوی متعادل با شبکه عصبی پیش بینی می کند.
در ]3[ تاثیر عوامل موثر بر افزایش درآمدهای مالیاتی  بر اساس یک مدل اقصاد سنجی، بررسی شده است. با 
توجه  به اسنکه  مالیاتها در ایران پس از نفت مهمترین منبع درآمدی دولت است، هرچه پیش بینی آن بر اساس 
آمار، اطالعات و اصالح سیاستهای مالیاتی دقیقتر انجام شود، بیشتر می تواند به برنامه ریزان توسعه اقتصادی در پیش 

بینی بودجه بخش عمومی،  کمک کند. 
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در ]4[ با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و نسخه بهبود یافته آن به پیش بینی درآمدهاي مالیاتی 
کشـــور به تفکیک منابع وصـــولی )مالیاتهاي کل، کاال وخدمات، اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت( براي سالهاي  
1392-95 پرداخته شده است. به این منظور از داده هاي درآمدهاي مالیاتی سالهاي  1350-86 براي آموزش شبکه 
استفاده شده و سپس با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و ازدحام ذرات بهبود یافته پارامترهاي این مدل 

بهینه شـــده است. 
3- مبانی نظری تحقیق

تحقیقات  این  اهداف  و  آغاز شد  زمینه شبکه هاي عصبی مصنوعی   در  عالقمندي  و  تحقیقات  از سال 1940 
دستیابی به راز پردازش سریع مغز انسان، چگونگی پردازش اطالعات در آن، چگونگی کار حافظه، مسئله یادگیري، 
یادآوري و .... می باشد. مدل هاي شبکه عصبی با استفاده از توابع و پردازشگرهاي ریاضی به شبیه سازي عملکرد مغز 

انسان می پردازند و قادرند روابط ناشناخته به شدت غیرخطی را مدلسازي کنند. 
3-1- شبکه عصبی مصنوعی 

یکی از ساختارهاي شبکه عصبی، ساختار پرسپترون چندالیه  است. مفهوم پرسپترون در سال 1943 توسط 
پیتس و مک کولچ  به عنوان یک نرون  مصنوعی ارائه شد. یک پرسپترون چند الیه نشان دهنده یک ارتباط غیرخطی 
بین بردارهاي ورودي و خروجی می باشد. این کار از طریق اتصال نرون هاي هر گره در الیه هاي قبلی و بعدي انجام 
آموزشی  الگوریتم هاي  مهمترین  از  می روند.  بکار  عصبی  شبکه هاي  آموزش  مختلفی جهت  الگوریتم هاي  می گیرد. 
میتوان از الگوریتم پس انتشار خطا  نام برد. در این الگوریتم، مقدار خروجی محاسبه شده در هر مرحله، با مقدار 
واقعی مقایسه شده و با توجه به خطاي بدست آمده، وزن ها و بایاس هاي شبکه به گونه اي اصالح می گردند که اندازه 
خطاي بدست آمده کمتر از مرحله قبل گردد. اساس این کمینه سازي، حرکت بر روي بردار گرادیان تابع مربعات 
خطاي شبکه می باشد، که این بردار نیز به وسیله مشتق گیري زنجیره اي از تابع خطا نسبت به تک تک پارامترهاي 

شبکه بدست می آید.]4[
محاسبه خطا در الگوریتم پس انتشار خطا:

)1(

شکل 1: نمایش یک شبکه پرسپترون
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همان طورکه مالحظه مي شود در این شبکه، خروجي به طورمستقیم از روي ورودي بدون هیچ فیدبکي محاسبه 
 شود اگر فرض شود xi بیانگر متغیرهاي ورودي به الیه ورودي و wij وزن ارتباطي متغیر ورودي i به j امین نرون 

در الیه پنهان باشد، در آن صورت مقـدار ورودي به نرون j ام برابر خواهد بود با:

)2(

اندیس h معرف شماره الیه و n تعداد متغیرهاي ورودي یا مستقل مي باشد. خروجي این عصب پنهان نیز براساس  
 o ام در الیه خروجي k به عصب خروجي j این تعریف  عبارت                    خواهد شد. حال اگر وزن عصب پنهان

را با vkj نشان دهیم، در آن صورت مقدار ورودي به نرون k ام از الیه خروجي o برابر است با:

q تعداد نرونهاي الیه خروجي و از این رو خروجي نرون k ام برابر با:                      است. بنابراین پس از 
 o به صورت  آن  )خروجي هاي(  خروجي  الیه،  چند  پرسپترون  عصبي  شبکه    توسط   X ورودي  متغیرهاي  دریافت 

محاسبه مي  شود.

3-2- شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی 
شبکه های عصبی سنتی فاقد حافظه هستند. در نتیجه، ورودی قبلی را هنگام پردازش ورودی کنونی به حساب 
به پیش بینی  نمی آورند. در مجموعه داده های متوالی، مانند سری های زمانی، اطالعات گام زمانی پیشین معموال 
چیزی در گام کنونی مربوط است. بنابراین، »حالت « پیرامون گام زمانی پیشین باید نگهداری شود. شبکه های عصبی 
بازگشتی دارای یک حلقه داخلی هستند که با بهره گیری از آن وضعیت گام های زمانی پیشین را نگهداری می کنند. 

وضعیت هنگامی که یک دنباله جدید مورد پردازش قرار گرفت، بازنشانی می شود.
از  بازگشتی در1980 صورت گرفت. در سال 1980 هاپفیلد یک خانواده  اولیه درباره شبکه های  بنیادی  کار 
شبکه های عصبی بازگشتی را معرفی کرد.]9[ برخی از شبکه های هاپفیلد قابلیت تشخیص الگوها را دارند اما روش 
مشخصی برای آموزش نظارت شده این شبکه ها پیشنهاد نمی دهد. یادگیری با شبکه های عصبی بازگشتی، همانند 
تمام شبکه های عصبی، بهینه ساز  NP-hard دشوار است. اما یادگیری در شبکه های بازگشتی می تواند با توجه به 
مشکالت یادگیری دراز مدت، دشوارتر شود.  مشکالت شناخته شده محو شدگی و متالشی شدن که موجب انتشار 
خطاهای موجود می شود در بسیاری از مراحل زمانی، رخ میدهد. در این نوع شبکه ها، یک الگو با تنظیم کردن ارزش 
های گره ها در شبکه قرار داده می شود. شبکه پس از آن برای برخی از زمانها اجرا می شود با توجه به آن قوانین به 
روز رسانی شده، و در نهایت یک الگو کشف می شود. شبکه های جردن توسط مایکل جردن در سال 1986معرفی 
اولیه برای یادگیری نظارت شده توالی ها می باشند.]10[ شبکه  شده است، این شبکه ها در حال حاضر معماری 
جردن شبیه یک شبکه پیشخور  با یک الیه پنهان می باشد، با این تفاوت که بوسیله واحدهای زمینه  توسعه یافته 
است شکل 2 خروجی ها به داخل واحدهای زمینه فرستاده می شوند و پس از آن به داخل الیه های پنهان فرستاده 
می شوند. عالوه بر این، واحدهای زمینه، لبه های خود اتصال دارند که امکان ارسال اطالعات در سراسر مراحل زمانی 
مختلف، بدون آشفتگی در خروجی را به شبکه های جردن می دهند. بدین ترتیب واحدهای زمینه به شبکه اجازه 

می دهند که اقدامات صورت گرفته )خروجی( در مراحل زمانی گذشته را بیاد بیاورد. ]6[
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4- آماده سازی داده های ورودی
براي بررسي امکان پیش بیني درآمـدهـاي مالیـات بـر مـشاغل، در ابتـدا الزم اسـت داده های مورد نیاز جمع 
آوری شوند. با توجه به اینکه هدف اصلی ما دراین پژوهش پیش بینی درآمد مشمول مالیات مودیان با توجه به سوابق 
آنها می باشد، نیاز به جمع آوری داده های دوره های گذشته مودیان به ترتیب سال عملکرد می باشد. در این مرحله 
اطالعات حدود یکصد و سی هزار رکورد از سوابق مودیان مالیاتی مابین سال های 1391 الی 1394 جمع آوری 
شد. حدود بیست و هفت هزار رکورد از کل رکوردهای جمع آوری شده شامل هر 4 دوره عملکرد نبوده و در یکی 
از سالهای عملکرد به علت تعطیلی یا جمع آوری شغل، نقص اطالعاتی داشته و از داده های جمع آوری شده کنار 
گذاشته شدند.  مابقی حدود یکصد و سه هزار رکورد در تمام سالهای عملکرد 1391 الی 1394 دارای سوابق کامل 
بوده و وارد فاز آماده سازی شدند. الزم به ذکر است که این داده ها فقط مربوط به شهرستان رشت در استان گیالن 

می باشند. 
اطالعات هر رکورد شامل کد حوزه، کالسه پرونده، شماره مودی، سال عملکرد، درآمد و مالیات برگ تشخیص، 
درآمد و مالیات برگ قطعی، تاریخ تولد مودی، جنسیت مودی، شهر محل کسب، شهرستان محل کسب، آدرس محل 
کسب، کد پستی، کد مربوط به شرح فعالیت در سیستم، تاریخ شروع به کار، کد مربوط به اتحادیه، کد مربوط به 
مرجع صــدور جــواز، وضعیت فعالیت )فعال، نیمه فعال، تعطیل و ...(، کد مربوط به مشمولیت ماده 97، کد مربوط 

به شرح فعالیت اصلی، کد مربوط به رسته شغلی مودی و  سایز پرونده مالیاتی مودی می باشد. 
با توجه به نوع رسیدگی پرونده های مالیاتی، ممکن است در یک پرونده، اطالعات درآمد و مالیات برگ تشخیص 
موجود نباشد و فقط اطالعات برگ قطعی موجود باشد و یا برعکس هنوز اطالعات برگ قطعی مالیات مودی وارد 
نشده و هنوز پرونده مودی قطعی نشده باشد. جهت حل مشکل اطالعات این دو ستون با هم به این شکل ادغام شده 
اند. اگر درآمد قطعی در هر رکورد موجود نباشد، مقدار درآمد برگ تشخیص به جای درآمد درنظر گرفته می شود، 

در غیر اینصورت  درآمد برگ قطعی به عنوان درآمد مودی درنظر گرفته می شود.
نکته دیگری که در مرحله آماده سازی داده ها الزم به ذکر است وجود چولگی  در داده های درآمد مودیان 

می باشد.
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مطابق نمودار هیستوگرام باال، مشاهده می شود که داده های درآمد مودیان به سمت چپ دارای 
چولگی بسیار زیادی می باشد که در حین آموزش مدل خطای محاسباتی را به شدت افزایش می دهد. 

جهت حل مشکل از رابطه زیر جهت نرمالتر سازی داده های درآمد استفاده  می شود:

پس از اعمال رابطه فوق بر روی رکوردها، نمودار هیستوگرام درآمد به شکل زیر خواهد بود. همانگونه که مشخص 
است داده ها حول میانگین نرمال شده است.

و  آدرس  اینکه   به  توجه  با  آدرس می باشد.  و  آماده سازی کد پستی  ها،  داده  آماده سازی  بعدی در  مرحله 
کدپستی همسان  هم می باشند، به آدرس نیازی نیست و کدپستی گویای آدرس می باشد. نکته مثبت در خصوص 
کدپستی این است که یک داده عددی بوده و نیازی به تبدیل داده رشته ای به عدد نمی باشد، درصورتیکه داده 

های آدرس رشته ای بوده و جهت آماده سازی برای استفاده در آموزش شبکه  باید به داده عددی تبدیل شوند.
کدپستی شامل 10 رقم  می باشد که ما در این مقاله فقط 5 رقم میانی آن را مورد استفاده قرار داده ایم. از آنجا 
که دو رقم ابتدا در کل استان گیالن مقدار ثابتی می باشد و ارقام انتها هم شماره پالک در خیابان مورد نظر را نشان 

می دهد، 5 رقم میانی مبنای مناسبی جهت تعیین مکان کسبی مورد نظر در محدوده  شهر می باشد. 
مابقی فیلدهای داده ای همه به صورت عددی بوده و نیازی به تبدیل خاصی ندارند. مگر در مواردی که  فیلدهای 
داده ای فاقد مقدار  باشند. مثال برای جنسیت از کد های عددی یک و دو استفاده می شود ولی در برخی رکوردها 
مقدار null برای این فیلد ثبت  شده است که با مقدار صفر جایگزین شده است. و همچنین برای مرجع صدور جواز 

نیز بعضی از رکوردها مقدار null داشتند که در اینجا هم با کد عددی صفر پر شده اند.
هرچقدر داده های ورودی به  شبکه های عصبی نرمالتر باشند، کیفیت پیش بینی مدل باالتر می رود. جهت نرمال 

سازی داده های ورودی نیز الگوریتم زیر مورد استفاده قرار گرفت:
ابتدا میانگین داده ها به ازای تمام  ستونها محاسبه شد  *

مقادیر هر رکرد در هر ستون از میانگیین آن ستون کسر گردید. این پروسه منجر به انتقال میانگین داده   *
های هر ستون به مقدار صفر می شود. این مقدار میانگین ها برای استفاده در تست مدل مورد نیاز خواهد بود.

از مقادیر بدست آمده جدید، به ازای هر ستون، انحراف معیار گرفته می شود.  *
مقادیر هر رکورد در هر ستون تقسیم بر انحراف معیار استاندارد می شود تا انحراف معیار استاندارد تمام   *

ستونها برابر 1 شود. این مقدار انحراف میانگینهای استاندار نیز برای استفاده در تست مدل مورد نیاز خواهد بود.
پس از اجرای این الگوریتم داده هایی نرمال شده به میانگین صفر و انحراف معیار  استاندارد یک خواهیم داشت 

که  آماده برای استفاده در آموزش ممدل می باشند.
4-1- آماده سازی سری های زمانی از سوابق مودیان

با توجه به اینکه مدل ارائه شده در این پژوهش از نوع بازگشتی می باشد، ورودی این شبکه باید از نوع سری 
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زمانی باشد. به عبارت دیگر هر ورودی شبکه شامل چند رکورد متوالی مرتب شده بر اساس زمان می باشد. داده 
های جمع آوری شده در اینجا هم به ترتیب سال عملکر برای هر مودی، از سال عملکرد 1391 لغایت سال عملکرد 
1394، می باشد. هر ورودی این سری زمانی دارای 4 سطر داده می باشد. اندازه هر دسته  در هر سری زمانی برابر 
10 و اندازه گام نیز برابر 4 درنظر گرفته شده است. اندازه گام به این دلیل برابر  4 درنظر گرفته  شده که داده های 
سری ها با یکدیگر هم پوشانی  نداشته باشند، زیرا هر رکورد در سری مربوط  به سوابق 4 دوره یک مودی می باشد  
و در رکورد بعدی نباید اطالعات  این مودی تکرار شود. در واقع هر رکورد در سری مربوط  به سوابق 4 دوره عملکرد 

فقط یک مودی می باشد. 

5- ساخت مدل و پیش بینی درآمد مالیاتی مودیان
مدل پیشنهادی در این مقاله یک شبکه عصبی از نوع بازگشتی می باشد. این مدل دارای دو الیه از نوع بازگشتی 

و سه الیه از نوع تماما متصل می باشد. ورودی مدل به صورت سری زمانی و در ابعاد )12 × 4( می باشد.
برای ایجاد این مدل از زبان برنامه نویسی پایتون به همراه فریم ورک تنسورفلو  به عنوان بک اِند و فریم ورک کراس  
به عنوان فرانت اِند استفاده شده است. الیه های بازگشتی استفاده شده در مدل پیشنهادی از نوع GRU می باشند. 
تعداد نرون ها در این الیه 200 می باشد. در الیه دوم بازگشتی GRU تعداد نرون ها 100 عدد می باشد. الیه های 
Dense نیز شامل به ترتیب شامل 128، 64 و 1 نرون می باشند. در الیه انتها فقط یک واحد نرون دارد که جهت 

محاسبه رگرسیون استفاده می شود.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1548  



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1549  

با توجه به شکل مشاهده می شود که خطا روی داده های آموزش با افزایش تکرار کاهش می یابد ولی خطا روی 
داد های اعتبار سنجی به مرور افزایش یافته و مدل دچار بیش برازش می شود. نتایج ارزیابی مدل نیز به صورت زیر 

می باشد.

با توجه به اینکه داده های مربوط به درآمد در قسمت آماده سازی داده به صورت نرمال درآمده است، جهت 
محاسبه قدرمطلق خطای پیش بینی واقعی به ازای تمام رکوردهای تست اختالف بین مقدار واقعی و  مقدار پیش بینی 
شده را محاسبه و میانگین قدر مطلق آنها برابر میانگین قدر مطلق خطا خواهد بود. پس از اجرای الگوریتم متوسط 
قدرمطلق خطای پیش بینی مدل نسبت به داده های واقعی برابر 23,000,000 ریال بدست می آید. به عبارت دیگر 
به طور متوسط روی 10,000 پیش بینی انجام شده توسط مدل خطای پیش بینی درآمد برابر 23,000,000 ریال 
می باشد. میانگین درآمدهای مودیان در داده های تست برابر 187,000,000 ریال می باشد. درنتیجه به طور متوسط 

خطای پیس بینی 12% روی میانگین درآمد خواهیم داشت.
با توجه به نموارد های زیر کامال مشخص می باشد که تغییرات درآمد روی داده های تست به خوبی توسط مدل 
یادگرفته شده است و فقط در روی رکوردهایی که دارای تغییرات ناگهانی می باشند، مقدار پیش بینی شده با مقدار 

واقعی تفاوت دارد، ولی با این حال پیش بینی تغییرات در مدل کامال مشهود می باشد.
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شکل 9: نمودار های مقایسه درآمد واقعی و پیش بینی شده درمدل

5-1- مقایسه مدل پیشنهادی با سایر مدلها
در این بخش می خواهیم مدلهای مختلف شبکه عصبی را روی داده های موجود آموزش و نتایج آنها را با مدل 

پیشنهادی مقایسه کنیم.
در بخش اول یک شبکه عصبی پرسپترون چند الیه ایجاد می کنیم و آموزش شبکه را با داده های موجود   *
انجام می دهیم. در شکل های 10 الی 12 نمودار مراحل آموزش و ارزیابی مدل پرسپترون با 3 الیه تماما متصل قابل 

مشاهده می باشد.
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شکل 11: مدل شبکه عصبی پرسپترون چند الیه
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همانطور که در شکل کامال مشخص می باشد در این مدل مقادیر درآمد پیش بینی شده با مقدار درآمد واقعی 
تفاوت بسیاری داشته و پیش بینی مدل پرسپترون چند الیه رضایت بخش نمی باشد.

در بخش دوم یک شبکه عصبی بازگشتی ساده با استفاده از  الیه های SimpleRnn ایجاد می کنیم   *
مدل  ارزیابی  و  آموزش  مراحل  نمودار  های   شکل  در  می دهیم.  انجام  موجود  های  داده  با  را  شبکه  آموزش  و 

SimpleRnn با الیه بازگشتی و دو الیه تمام متصل قابل مشاده می باشد.
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SimpleRnn شکل 14: مدل شبکه عصبی
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همانطور که در شکل 15 مشخص می باشد در این مدل مقادیر درآمد پیش بینی شده نسبت به مدل پرسپترون 
چند الیه بهتر می باشد. ولی نسبت به مدل پیشنهادی دقت کمتری دارد، به طوریکه روی داده های تست متوسط 

قدرمطلق خطا برابر با 46,000,000 ریال بدست آمد.
6- نتیجه گیری

ارئه پیش  و  مالیاتی  تحلیل سوابق مودیان  بازگشتی جهت  بر شبکه های عصبی  مقاله، روشی مبتنی  این  در 
بینی از درآمد مودیان مالیاتی ارائه شده است. یکی از مراحل  فرآیند  رسیدگی پرونده های مالیاتی،  بررسی سوابق  
مودیان مالیاتی می باشد. ایین مرحله زمان و انرژی بسیار  زیادی از حسابرسسان  مالیاتی گرفته و منجر به کند شدن 
روال رسیدگی به پرونده های مالیاتی می شود. مدلی که در این پژوهش ارائه شده است می تواند این مرحله از فرآیند 
رسیدگی را به صورت هوشمند و  دقیق فراگرفته و مبتنی  بر مشاهده سوابق پرونده های مالیاتی،  ویژگیهای مفید 
از نحوه تحلیل  سوابق مودیان را یادگرفته و جهت پیش بینی از این ویژگیها استفاده کند. این ویژگیها شامل درآمد 
سالیان گذشته، آدرس و کد پستی محل کسب، نوع و شرح فعالیت و همچنین ویژگیهایی مالیاتی دیگر هر پرونده 

می باشد. 
مدل ارائه شده در این پژوهش می تواند با دقت بسیار قابل قبولی می تواند فرآیند تحلیل سوابق مودیان را انجام 
دهد. درآمد های پیش بینی شده در این مدل به طور میانگین 23,000,000 ریال با درآمد واقعی مودیان اختالف 
دارد. این اختالف با توجه به میانگین درآمدهای مودیان که مبلغ 187,000,000 می باشد. لذا دقت پیش بینی مدل 
به طور میانگین برابر 87% می باشد که بسیار قابل قبول می باشد. در واقع این مدل می تواند در کنار کادر حسابرسان 

مالیاتی به عنوان ابزاری  برای بررسی و تحلیل سوابق مودیان و پیشنهاد درآمد مودی مورد استفاده قرار گیرد.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1555  

در ادامه مدل بازگشتی پیشنهادی از نوع GRU با دو مدل دیگر از نوع شبکه های عصبیی مقایسه شده است. 
این مدلها عبارتند از 1- مدل پرسپترون چند الیه و 2- مدل بازگشتی SimpleRnn. نتایج حاصل از پیش بینی 
این   ارائه شده در  این مقایسه ها نشان می دهد که مدل  مدلهای مقایسه شده در بخشهای قبلی نشان داده شد. 

پژوهش نسبت به مدلهای دیگر نتایج بسیار بهتری تولید نموده و قابلیت اعتماد بیشتری دارد.

7- پیشنهاد های آتی
در این مقاله فقط بررسی سوابق مودیان و پیشنهاد درآمد مورد مطالعه قرار گرفته است و به جنبه های دیگر 
مانند اندازه ریسک درآمدی مودیان و یا ریسک فرار مالیاتی پرداخته نشده است. یکی از مهمترین چالشهای آینده 
هوش  بر  مبتنی  های  الگوریتم  از  استفاده  با  که  می باشد  حسابرسی  وضعیت  لحاظ  از  مودیان  ریسک  بندی  رتبه 
اینجا به آن پرداخته نشده است   از دیگر جنبه هایی که در  مصنوعی و شبکه های عصبی قابل مطالعه می باشد. 
میزان اطالعات معامالتی است که مودیان داشته اند. مطالعه وضعیت  معامالت و سوابق معامالتی مودی و یادگیری 
ویژگیهای آن نیز می تواند یکی از حوزه های بسیار مهم برای مطالعه باشد. با توجه به اینکه در فرآیند رسیدگی به 
پرونده های مالیاتی و حسابرسی آنها مرحله تحلیل صورت معامالت بسیار حساس و زمانبر می باشد و گاها اطالعات 
موجود در این سامانه ها از دقت الزم برخوردا نمی باشند، طراحی الگوریتمی که بتواند فرآیند تحلیل اطالعات صورت 

معامالت مودیان را انجام دهد، بسیار مورد نیاز می باشد. 
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تبیین عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای 
فرهنگ مالیاتی مؤدیان و ارائه یک الگوی بومی

 لیال اصغرپور1
مسعود پور کیانی

عبدالمجید جالیی

چکیده
الگوی بومی  ارائه یک  ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان و  با توسعه و  هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل مرتبط 
می باشد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و در دسته پژوهش های توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری با توجه به 
سهم درآمد مالیاتی در سال 1396 به سه گروه تقسیم و با روش نمونه گیری خوشه ای و سهمیه ای از بین 31 استان 
12 استان انتخاب و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه بسیار بزرگ 690 نفر برای هر گروه در 
نظر گرفته شد. جهت جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. برای طرح سواالت پرسشنامه از 21 متغیر 
شناسایی شده در ادبیات و پیشینه تحقیق و نظرات صاحب نظران استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از روش روایی 
محتوایی توسط خبرگان و روایی سازه توسط تحلیل عاملی محاسبه و تأیید گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از 
آلفای کرونباخ باالی 0,70 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادالت ساختاری 
و نـرم افزار آموس استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی شامل عوامل فردی، 
اجتماعی شدن، درون سازمانی و برون سازمانی می باشند. وضعیت هر یک از عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ 

مالیاتی در سطح مطلوبی قرار دارند و الگوی پیشنهادی تایید گردید.

واژه های کلیدی: عوامل ارتقای فرهنگ مالیاتی، مؤدیان، الگوی بومی

09131966491 .leilaasgharpour@ymail.com ،1(   گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران
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مقدمه
فرهنگ مجموعه ای پیچیده از علوم، دانش ها، هنرها، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، منش ها و به 
طور خالصه کلیه آموخته ها و عاداتی که یک انسان به عنوان عضو یک جامعه اخذ می کند و مالیات سهمی است که به 
موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه کشور موظف است که از ثروت و درآمد خود به منظور تامین 
هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. در 
این تعریف از زاویه مودی به مالیات نگریسته شده است)وارتیک ، 2008(. کلمه مودی از لحاظ لغوی به معنای کسی 
است که چیزی را ادا می کند، و مؤدی مالیاتی نیز به فردی که مالیات را ادا و پرداخت می کند گفته می شود، اعم از 
این که مالیاتی را که پرداخت می کند، مالیات مستقیم باشد یا مالیات غیرمستقیم. پس به طور کلی به افرادی که 
مالیات خود را پرداخت می کنند از هر قشر و در هر زمینه شغلی که باشند، مودیان مالیاتی می گویند)موغلی، 1392(. 
البته در حال حاضر آن چیزی که در جامعه مرسوم شده است این است که مودی مالیاتی به کسی گفته می شود که 

دارای شغل آزاد است و مالیات بر درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کند)مک کی ، 2011(. 
تأمین مالی هزینه های دولت از طریق درآمدهای مالیاتی، یکی از موضوعاتی است که سال های اخیر در کشورهای 
در حال توسعه و از جمله ایران مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. به گونه ای که میزان توسعه یافتگی نظام 
مالیاتی هر کشور از جمله نمادهای اصلی توسعه یافتگی همه جانبه و متوازن آن کشور تلقی می گردد)صالحی و 

همکاران، 1393(. 
با توجه به اینکه مطالعه فرهنگ مالیاتی در برخی از کشورها سابقه به نسبت طوالنی دارد؛ با این وجود در ایران 
موضوعی جدید است. در نظام مالیاتی کشور ما فرهنگ پرداخت مالیات به طور داوطلبانه بر اساس خود اظهاری پایین 
است؛ چرا که سیستم مالیاتی کارساز و مؤثر نمی باشد همچنین اعتماد متقابل هم بین مأموران تشخیص و مؤدیان 
مالیاتی وجود ندارد. شناخت و آگاهي نسبت به فرهنگ مالیاتي حاکم بر جامعه براي سیاستگذاران، تصمیم گیران 
و مدیران کشور در امر برنامه ریزي از اهمیت باالئي برخوردار است. وجود یک فرهنگ پیشرو مالیاتي کمک قابل 
توجهي به توسعه اقتصادي آن کشور مي نماید. از سوی دیگر مدیران با آگاهی و مطالعه عوامل در برگیرنده ارتقای 
فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه بهتر می توانند فرهنگ مالیاتی را مدیریت و توسعه دهند... باید قبول کنیم مالیات از 
آن دست ویژگی های نظام اجتماعی است که پذیرش آن از سوی ملت و نحوه اجرای آن از سوی دولت و حساسیت 
نخبگان و سازمان های مردم نهاد نسبت به آن بسیار به ویژگی های فرهنگی کشور بستگی دارد )مصلی نژاد،1387(. 
در ایران یکی از مشکالت اساسی مالیات ستانی، ذهنیت نه چندان مطلوب مردم نسبت به مقوله مالیات می باشد. 
مالیات دهندگان به مأموران به عنوان افرادی نگاه می کنند که از سوی دولت مأمور شده اند تا سرمایه ایشان را از آنان 
بگیرند)محبوبی و همکار، 1390(. به یقین این نگاه منفی ممکن است بر زبان جاری نشود، اما حافظه تاریخی جامعه 
این نگاه منفی را استمرار بخشیده است، به گونه ای که فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات، یک هنجار اجتماعی 
تلقی می شود. از این رو؛ هدف کلی این پژوهش، ارائه الگوی بومی جهت تبیین عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ 
مالیاتی مؤدیان با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری است. در این مقاله پس از بیان پیشینه پژوهش و چارچوب 
نظری،  مدل اولیه ارائه شده و پس از توضیح روش شناسی پژوهش، جامعه خبرگان و جامعه هدف معرفی می گردد. 
سپس به بیان ابزار مورد استفاده و چگونگی تأیید روایی و پایایی آن پرداخته و خالصه روش های آماری و تجزیه و 

تحلیل داده ها ارائه شده، سپس به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته می شود. 
پیشینه پژوهش  -1

براي بررسي روابط متغیرها در دهه هاي اخیر روش هاي فراواني ارائه شده است. یکي از این روشها مدل معادالت 
ساختاري  یا تحلیل چندمتغیري با متغیرهاي مکنون است. مدل معادالت ساختاري یک رویکرد آماري جامع براي 
آزمون فرضیه هایي درباره روابط متغیرهاي مشاهده شده  و متغیر هاي مکنون  است. با این رویکرد مي توان قابل 
قبول بودن مدلهاي نظري را در جوامع خاص آزمون کرد و از آنجا که بیشتر متغیر هاي موجود در پژوهش هاي 
مدیریتي به ویژه رفتار سازماني به صورت مکنون یا پوشیده و پنهان است، ضرورت استفاده از این مدل ها روز به روز 
بیشتر مي شود. بنابراین در این پژوهش جهت تبیین عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی و ارائه الگوی 
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بومی، از این روش استفاده شده است. در ادامه برخی از مهم ترین پژوهش های داخلی و خارجی صورت گرفته در 
خصوص موضوع پژوهش، به شکل خالصه و در قالب جدول بیان می شود:

جدول 1-  )خالصه نتایج تحقیقات داخلی و خارجی(

نتیجهعنوان تحقیقنام محقق

رضایی )۱۳۹۶(

بررسی عوامل موثر بر 
پذیرش تشکیل پرونده 
مالیاتی توسط مالیات 

دهندگان براساس مدل های 
TPB و TAM

نتایج نشان داد که سودمندی و سهولت استفاده 
درک شده، و هنجارهای اجتماعی بر کنترل 

رفتاری درک شده، نگرش و هنجارهای ذهنی 
تأثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین کنترل 
رفتاری درک شده، نگرش و هنجارهای ذهنی بر 
قصد تشکیل پرونده مالیاتی تأثیر مثبت و معنی 
داری دارند و در نهایت مشخص شد که قصد 
تشکیل پرونده مالیاتی بر رفتار تشکیل پرونده 

مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری دارند.

مسیحی و محمدنژاد 
عالی زمینی )۱۳۹۴(

بررسی عوامل موثر بر 
فرهنگ مالیاتی از دیدگاه 

مودیان و کارشناسان 
مالیاتی

براساس نتایج تحقیق ایشان، احساس نگرش 
مثبت به شغل و تناسب محیط شغلي کارگزاران 
مالیاتي، ضمانت اجرایي و تکریم ارباب رجوع 
و حفظ وحراست از شان کار گزاران، ضمانت 
اجرایي و تکریم ارباب رجوع و حفظ وحراست 
از شان کارگزاران از جمله عوامل تاثیر گزار بر 

فرهنگ مالیاتي مي باشند.

صالحی و 
همکاران)۱۳۹۳(

تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی 
بر تمکین مالیاتی 

عوامل و ویژگیهای فرهنگ مالیاتی، اعم از 
عدالت، کارکرد سازمان، صداقت، احساس 

مسئولیت مؤدیان، تمایل به پرداخت، بر تمکین 
مالیاتی تأثیرگذار بودند.

حسن قیامتی آرانی 
)۱۳۹۲(

بررسی ارتقاء فرهنگ 
مالیاتی ازدیدگاه کارکنان

بین عوامل مدیریتی با ارتقاء فرهنگ مالیاتی در 
نتیجه افزایش وصول مالیاتی رابطه معناداری 
وجود دارد. یعنی سادگی و جامعیت قوانین 
و مقررات، اجرای روش ها و رویه های نوین 
و مدرن، وجود تجهیزات و امکانات اداری و 

آموزش مداوم و مطابق روز کارکنان خود به خود 
در رشد و ارتقاء فرهنگ مالیاتی موثر است.

لشکری زاده و عزیزی 
)۱۳۹۰(

شناسایي برخي عوامل موثر 
بر ارتقاي فرهنگ مالیاتي 

در ایران

نتایج آزمون نشان داد: ۱. سطح فرهنگ مالیاتي 
در میان مردم پایین تر از حد متوسط است؛ ۲. 
بي اطالعي مردم از اهمیت پرداخت مالیات 

یکي از عوامل بازدارنده فرهنگ مالیاتي است؛ 
۳. ساده سازي متون قوانین مالیاتي و منطقي 

کردن مراحل اخذ مالیات در ارتقا فرهنگ 
مالیاتي تاثیر دارد؛ ۴. آموزش مردم با قوانین و 

مقررات مالیاتي، مشکالت مامور تشخیص را کم 
مي کند و در ارتقاي فرهنگ مالیاتي موثر است؛ 
۵. افزایش عدالت و کارکرد سازمان مالیاتي در 
ارتقا فرهنگ مالیاتي تاثیر دارد؛ و ۶. صداقت و 

احساس مسوولیت مودیان یکي از عوامل ارتقاي 
فرهنگ مالیاتي است.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1560  

محسنی تبریزی و 
همکاران )۱۳۸۹(

بررسی عوامل موثر بر 
افزایش فرهنگ مالیاتی در 
میان مؤدیان بخش مشاغل

عوامل اجتماعی شدن همچون همکاران صنفی، 
التزام به دین، رسانهها، وجود سنت مالیاتدهی 
در خانواده، روحیه قانونگرایی در خانواده در 
افزایش فرهنگ مالیاتی تأثیرگذار میباشد. 

تأثیر عوامل برونسازمانی همچون اتحادیههای 
صنفی، داشتن وکیل حقوقی، تشویق و تقدیر از 
مؤدیان خوشحساب در افزایش فرهنگمالیاتی نیز 
موردتأیید قرار گرفت همچنین تأثیر عوامل برون 

سازمانی همچون انجام مکانیزه امور مالیاتی، 
وجود نظام جامع اطالعات مالیاتی، اطالعرسانی 
مالیاتی شفاف بودن قوانین مالیاتی در افزایش 
فرهنگ مالیاتی مورد تأیید قرار گرفت. عوامل 
درونسازمانی همچون سطح آگاهی مؤدیان، 

داشتن انگیزه برای مشارکت اجتماعی، آشنایی 
مؤدیان با قوانین مالیاتی، نگرش مثبت مؤدیان 

نسبت به کارکرد مالیات اعتماد سیاسی نسبت به 
دولت، در افزایش فرهنگ مالیاتی مؤثر میباشند.

فساد، فرار مالیاتی و ارزش لیتینا و پالیوس)۲۰۱۶(
های اجتماعی

سیاست های بازدارندگی استاندارد نمی تواند تعدد 
تعادل را حذف کند، در عوض سیاست هایی که 

هزینه اخالقی قوی را بر مالیات تحمیل می کنند 
و سیاستمداران فاسد می توانند به یک تعادل 

منحصر به فرد منجر شوند.

پاکارانگ 
چوئنجیت)۲۰۱۴(

فرهنگ مالیاتي  وتعریف 
و روشهاي مفهومي براي 

مدیریت مالیات

در خصوص تبعیت از قوانین مالیاتي، مدیریت 
مالیات و اصالحات مالیاتي از نقطه نظر مالیات 
دهندگان و همچنین مالیات گیران مورد بررسي 
و سنجش قرار گرفته است. نتایج بدست امده از 
این مطالعات نشان میدهد که تفاوت در فرهنگ 
مالیاتي، پیامدهاي متفاوتي در جهت جمع اوري 

مالیات  به ارمغان مي اورد.

رفتارهای پویای فرار از پیچارت و پرینز)۲۰۱۴(
پرداخت مالیات

در طی دو دهه اخیر رویکردهای جدید )به 
عنوان مثال آزمایش ها آزمایشگاهی، مدل سازی 
مبتنی بر مواد و غیره( با دیدگاه مدل چگونگی 
افزایش دینامیک های رفتاری و یا جلوگیری از 

فرار مالیاتی توسعه یافته اند. عالوه بر این، شواهد 
تجربی ایجاد شده  است که از نقش چنین پویایی 

تعامل پشتیبانی می کند.

بیم-آلدرد و 
همکاران)۲۰۱۳(

بررسی تأثیر فرهنگ ملی بر 
سطوح فرار از مالیات

پس از کنترل عوامل فوق ذکر شده، 
زیرمجموعه ای از ارزش های فرهنگی تاثیرگذار 
که توسط سطوح بی نظمی برای پیش بینی فرار 
مالیات تصریح شده است. یافته ها حاکی از آن 

است که تعدادی از مفاهیم تحقیقاتی تحقیقاتی 
تجربی و عملی تجربی وجود دارد.
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الم و همکاران)۲۰۱۰(
بررسی خدمات اطالع 

رسانی مالیاتی و رفتارهای 
مربوط به پرداخت مالیات

نتایج نشان داد که عدم قطعیت هر دو تنظیم و 
انطباق گزارش فردی را کاهش می دهد. با این 

حال، ما همچنین دریافتیم که اطالعات ارائه شده 
کاهش عدم اطمینان، تاثیر مثبت و قابل توجهی 

بر تمایل فرد به ثبت مجدد یک اظهارنامه 
مالیاتی و همچنین گزارش دادن برای افرادی 

که تصمیم به بازگشت دارند، دارد.

اشبی و همکاران)۲۰۰۹(
بررسی نقش فرهنگ های 
مالیاتی مشاغل در رفتار و 

نگرش های مالیاتی

تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که فرهنگ 
پرداخت کننده مالیات شغلی در توضیح 
مواضع مربوط به دفتر مالیات و کاهش 

مالیات مهم است ، حتی زمانی که متغیرهای 
مالیاتی اقتصادی “ سنتی “ ) به عنوان مثال ، 
بازدارندگی( گنجانده شده اند. با این حال، یک 
معیار پیچیده تر از فرهنگ برای تعیین نقشی 
که فرهنگ پرداخت کننده مالیات در انطباق 

مالیاتی ایفا می کند ، مورد نیاز است . این تحلیل 
همچنین نشان می دهد که رابطه بین هویت 

شغلی و فرهنگ پرداخت کننده مالیات پیچیده 
است.

منبع: یافته های تحقیق

3-چارچوب نظری پژوهش
و  اقتصادی  اهداف  به  دستیابی  مسیر  در  دولت ها  درآمد  کسب  ابزارهای  اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  مالیات 
اجتماعی مطرح است. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و نقش فزایندة دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات 
عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تالش در جهت تحقق رشد 
اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسئله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است )ایمانی 
برندق و همکاران، 1395(. از آنجائیکه مالیات یکی از مهمترین منابع تامین کننده درآمد دولت ها محسوب می گردد 
می تواند تکیه گاه مطمئنی نیز برای دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضا سیاسی واقع گردد. از 
اینرو در سال های اخیر کلیه کشورها تالش می کنند که برای تامین هزینه های جاری خود سهم بیشتری را به مالیات 
اختصاص دهند )لویس  و همکاران ، 2009(. امروزه تقریبا در همه دنیا، مردم پذیرفته اند که اگر در زندگی روزمره شان 
خدمتی دریافت می کنند، باید هزینه آن را بطور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند. پس در ازای خدماتی که دریافت 
می کنند، با رغبت مالیات می پردازند )کول و فالتون ، 2009(. عدم فاصله میان دولت و مردم مهمترین مساله در 
پرداخت با رغبت مالیات است. زمانی که مردم بدانند هرگونه شانه خالی کردن از زیر بار مالیات، در نهایت به ضرر 
خود آنهاست و مانع از اجرای برنامه های رفاهی دولت خواهد شد، مطمئنا مالیات را با رغبت می پردازند و به چشم 
خود آثار پرداخت مالیات را در همه زمینه های زندگی اجتماعی خود از آموزش گرفته تا درمان و بهداشت، توسعه 
و عمران شهری، راه های ارتباطی و... مشاهده می کنند. فرهنگ مالیاتي یکي از راه هاي نسبتا جدید وصول مالیات 
مي باشد که اعتالي آن باعث باال بردن کارایي دستگاه مالیاتي و جمع آوري بیشتر مالیات مي شود )لشکری زاده و 
عزیزی، 1390(. در سال های اخیر دامنه وظائف دولت به شکل های گوناگون گسترش یافته و برغم اجرای برنامه های 
خـصوصی سازی کماکان هزینه های دولت به مقیاس بی سابقه ای فزونی یافته و در نتیجه نیاز بـه منابع عظـیم مالی 
دارد. از بین این منابع، مالیات در جهان امروز نقش اصلی را ایفا می کند، و توجه دولت به توان و انسجام نظام مالیاتی 

بیش ازپیش نمایان گشته است )پیچارت و پرینز  ، 2014(.
وجـود یـک فرهنگ پیـشرو مالیـاتی کمـک قابـل تـوجهی بـه توسـعه اقتصادی آن کشور مـی نمایـد. از سـوی 
دیگـر مـدیران بـا آگاهی و مطالعه عوامل دربرگیرنده ارتقای فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه بهتر می توانند فرهنگ 
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مالیاتی را مـدیریت و توسعه دهند )رضایی، 1396(. تالش در جهت ایجاد یک فرهنگ مالیـاتی پیشرو و قوی در 
کشور می توانـد تـاثیر مهمـی در کـاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد کنترل های موثر داشته باشد 
که نتیجه آن افزایش عدالت اجتمـاعی و رفـاه عمومی باشد. با ایجاد یـک نظـام مالیـاتی منـسجم، اتکـاء دولت به 
درآمدهای نفتـی کـم شـده و بخـش عظیمـی از هزینه های جاری و عمرانی آن تامین می گردد کـه در ایـن راستا 
تقویت فرهنگ مالیاتی امری ضروری به نظر می رسـد )مسیحی و محمدنژاد عالی زمینی، 1394(. بنابراین الزم است 
عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی و ارتقای آن مورد شناسایی قرارگرفته تا بتوان اقدامات شایـسته ای در این راستا انجام 
داد. توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان اولین متغیری است که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است)به 
عنوان متغییر مالک(.متغیری که تالش می شود تغییرات آن توسط عوامل مرتبط )به عنوان متغییر پیش بین( تشریح، 

تفسیر و توضیح داده شود.
1-3مفهوم توسعه 

مفهومی کلی، پیچیده و شامل ابعاد اقتصادی همراه با ابعاد اجتماعی سیاسی و مدیریتی است. همزمان شاخص 
نابرابری ها در  هایی مانند تغذیه، آموزش، بهداشت، تغییرات اجتماعی، اصالحات ارضی، توسعة اجتماعی، کاهش 
توزیع منابع و افزایش میزان مشارکت مردمی بویژه زنان نیز به عنوان عوامل اصلی دستیابی به توسعه مطرح است. 

رایج ترین مفهوم و تعریفی که از توسعة پایدار در سال 1983 شده است می گوید:
توسعة پایدار، توسعه ای است که ضمن تأمین نیازهای نسل فعلی، امکانات نسل های آینده برای تأمین نیازهایشان 
را تهدید نکند. توسعه ای که بدون لطمه زدن به قابلیت نسل های آینده )در برآورده ساختن نیازهای خود(، نیازهای 
امروز را برآورده سازد، توسعه پایدار گفته می شود. به نظر می رسد مهمترین عاملی که موجب حمایت بسیاری از 
نهادهای بین المللی و ملی از ایدة توسعة پایدار شده است، عدم مخالفت استراتژی پایدار یا ادامة روند رشد اقتصادی 
است؛ هر چند که برخی از منتقدان این رویکرد، معتقدند که تناقض شدیدی در این ایده نهفته است، چون خود منشاء 

بسیاری از مشکالت زیست محیطی خواهد بود )بهرامی، 1387: 116(.
توسعه به مفهوم تغییر و تحول تمام ساختارهای جامعه است به سوی معیارهای پذیرفته شده علمی و جدید.

توسعه یعنی رسیدن به یکسری از معیارهای علمی و جدید و نو در تمام ساختارها که متکی به علم باوری و انسان 
باوری است که نتیجه آنها رفع دوگانگی های اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی ، افزایش تدریجی ظرفیت تاریخی ورسیدن 
به رفاه اقتصادی و از همه مهمتر مشخص کردن چارچوب قوانین و مقررات در تمام ساختارها که نتیجه توسعه علم 

و نظریه پردازی در حوزه های علوم می باشد.)زاینده رودی،1390(
2-1-3مفهوم توسعه فرهنگی 

توسعه فرهنگی عبارت است از دگرگونی که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعه معین 
صورت می پذیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل موثرتری را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می کند. اصطالح توسعه 
بابایي  فرهنگی اولین بار توسط یونسکو در دهه 1987 تا 1997 بکار رفت  که  دهه توسعه فرهنگی نام گرفت.) 

فرد،1389(
با مطالعه و بررسی نظریه ها و فعالیت های دهه ی70 و 80، یونسکو و کشورهای دیگر در خصوص توسعه ی 
ازایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخالقی و  عبارت است  فرهنگی، می توان گفت که توسعه ی فرهنگی؛ اوالً 
هنجارهای مناسب که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه های الزم را در قالب اجتماع فراهم می کند. دوماً، توسعه 
فرهنگی مربوط به تغییر و تحوالت فرهنگی در داخل یک مرزبندی سیاسی است نه معطوف به سطح بین الملل. سوماً، 

توسعه فرهنگی در دو بعد ایستایی و پویایی مطرح است. 
تمام  برای  فرهنگی  فرصت های  و  امکانات  ی  عادالنه  توزیع  از  است  عبارت  فرهنگی  توسعه  ایستایی،  بعد  در 

شهروندان .
در بعد پویایی معطوف به ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ به منظور انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی و 

در نتیجه پاسخ گو به نیازهای زمانه است.)میری ،1395(
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3-1-3. مفهوم فرهنگ 
فرهنگ به مجموعه ای از باورها، اعتقادات، گرایش ها، اندیشه ها و هنجارها، ارزشها و .... اطالق می 
شود. این مجموعه در داخل هر جامعه ای وجود دارد و در واقع قالب هویتی فرد و جامعه را شکل می دهد. 
این قالب ویژگی خاصی دارد که افرادی را که در یک فضای فرهنگی رشد و نمو نمی کنند به یک شکل در 
می آورد. در این گونه فضاها بسیاری از مردم شیوه تفکر، نوع اعتقادات و میزان باورهایشان به هم شبیه و نزدیک 
است و ما می توانیم با شناخت فرهنگ آنها، رفتارشان را پیش بینی نماییم. فرهنگ مالیاتی نیز در واقع نگاهی خاص 
و نگرشی نشأت گرفته از فرهنگ است که به آن به مثابه مقوله مالیات نگریسته می شود )قبله وی، 1386: 2(. بر 
این اساس فرهنگ مالیاتی عبارت از مجموعه نگرش ها، ارزش ها، باورها و دانش های مشترک و پذیرفته شده یک 
جامعه است که افراد به موجب اصل تعاون و تأمین هزینه های دولتی سهمی از درآمد خود را بر حسب توانایی به 
دولت پرداخت نمایند )قامتی آرانی، 1384: 5(. تعریف تایلر در سال 1871 به عنوان تعریفی جامع و مانع از فرهنگ 
معروف است: »فرهنگ مجموعه پیچیده ای است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخالق، قوانین، 
سنن، آداب و رسوم و باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد به عنوان عضو جامعه از جامعه خود فرا می 

گیرد« )صالحی و همکاران، 1393: 192(.
صالحی و همکاران )1393( تالش کردند در بررسی تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان 
امور مالیاتی نشان دادند از میان عوامل و ویژگی های فرهنگ مالیاتی، عدالت و کارکرد سازمان، صداقت و احساس 
مسئولیت مؤدیان و نیز تمایل به پرداخت مالیات بر تمکین مالیاتی اثر دارند. این مدل )شکل 1( نشان می دهد که 
مجموعه عوامل متعددی در شکل گیری فرهنگ مالیاتی در بین مؤدیان وجود دارد که منجر به تمکین مالیاتی 

می گردد.
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مسیحی و محمدنژاد عالی زمینی )1394( در راستای شناخت بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی 
درآمد  بر  مالیات  تحقق  برای  موانع  از  یکی  که  می دهد  نشان  مالیاتی  شناسان  کار  و  مودیان  ازدیدگاه 
مالیات بر فرهنگ است. براساس نتایج تحقیق حاضر احساس نگرش مثبت به شغل و تناسب محیط شغلی 

کارگزاران مالیاتی، ضمانت اجرایی و تکریم ارباب رجوع و حفظ وحراست از شان کار گزاران، ضمانت اجرایی 
و تکریم ارباب رجوع و حفظ وحراست از شان کار گزاران از جمله عوامل تاثیر گزار بر فرهنگ مالیاتی می باشند. 

فرهنگ مالیاتی به معناي باور و شناخت مردم در مورد مالیات و لزوم پرداخت آن است. هرگاه بتوان ضرورت دریافت 
مالیات از مردم را به صورت مستدل و منطقی براي آنها بیان کرده به آنان آگاهی های الزم را داده و براي آنها به 
صورت شفاف تبیین کرد که مالیات دریافتی از مردم، صرف چه هزینه هایی می شود و در صورت نپرداختن مالیات، 
دولت و مردم دچار چه مشکالتی خواهند شد و همچنین مردم به یک باور برسند که دولت مالیات دریافتی را براي 
بهبود وضع جامعه و توسعه اجتماعی و رفاه شهروندان هزینه می کند، آنگاه می توان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ 

مالیاتی خوب براي پرداخت مالیات توسط عامه مردم به وجود آمده است )رضائی، 1385(. 
تبریزی و همکاران )1389( در بررسي عوامل مؤثر بر افزایش فرهنگ مالیاتي در میان مؤدیان عنوان کردند 
عوامل اجتماعی شدن همچون همکاران صنفی، التزام به دین، رسانه ها، وجود سنت مالیات دهی در خانواده، روحیه 
قانون گرایی در خانواده در افزایش فرهنگ مالیاتی تأثیرگذار می باشد. تأثیر عوامل برون سازمانی همچون اتحادیه های 
صنفی، داشتن وکیل حقوقی، تشویق و تقدیر از مؤدیان خوش حساب در افزایش فرهنگ مالیاتی نیز موردتأیید قرار 
گرفت همچنین تأثیر عوامل برون سازمانی همچون انجام مکانیزه امور مالیاتی، وجود نظام جامع اطالعات مالیاتی، 
قرار گرفت. عوامل فردی  تأیید  مالیاتی مورد  افزایش فرهنگ  مالیاتی در  قوانین  بودن  مالیاتی شفاف  اطالع رسانی 
همچون سطح آگاهی مؤدیان، داشتن انگیزه برای مشارکت اجتماعی، آشنایی مؤدیان با قوانین مالیاتی، نگرش مثبت 
مؤدیان نسبت به کارکرد مالیات اعتماد سیاسی نسبت به دولت، در افزایش فرهنگ مالیاتی مؤثر می-باشند. در شکل 

3 عوامل مؤثر بر افزایش فرهنگ مالیاتي نشان داده شده است.

الف- عوامل اجتماعی:
توجه به اینکه انسان از بدو تولد تا لحظه مرگ همواره در معرض جریان اجتماعی شدن قرار می گیرد به نظر 
می رسد که عامل اجتماعی شدن می تواند به عنوان یک مفهوم کلیدی مورد بررسی قرار گیرد که از مهمترین آنها 
می توان به همکاران صنفی، التزام و پای بندی به دین، رسانه ارتباط جمعی، سنت مالیات دهی در خانواده و قانون 

گرائی اشاره نمود.
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ب- عوامل فردی:
مودیان مالیاتی مهمترین قسمت بدنه نظام مالیاتی را تشیکل مي دهند از بین عوامل فردی، عواملی چون سطح 
آگاهی، میزان مشارکت اجتماعی، آشنائی با قوانین مالیاتی )قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده(، 

داشتن نگرش مثبت نسبت به کارکرد مالیات واعتماد سیاسی به عنوان عوامل مهم و تأثیر گذار اشاره نمود.
پ- عوامل درون سازمانی:

سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی جمع آوری و وصول مالیات نیز می بایست در درون خود تغییراتی 
را ایجاد می کرد تا بتواند به رشد فرهنگ مالیاتی کمک کند. مهمترین عوامل تأثیرگذار در درون سازمان عبارتند از: 

مکانیزه کردن امور، نظام جامع اطالعات مالیاتی، اطالع رسانی، شفاف سازی قوانبن مالیاتی.
ت- عوامل برون سازمانی:

برای اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند چرخ توسعه فرهنگ مالیاتی را کامل  کند نیاز مبرمی به همکاری با بیرون 
از سازمان دارد، که ازمهمترین آنها می توان از: نقش اتحادیه های صنفی، داشتن وکیل حقوقی برای مودیان و تشویق 

و تقدیر از مودیان خوش حساب نام برد.
عدالت، عدم  متغیرهاي  مالیاتي که  کارکرد سازمان  و  عدالت  متغیرهایی همچون  از  گرفته  بر  مالیاتی  فرهنگ 
ملموس  رشوه،  مسؤلیت،  احساس  مالیات،  کرد  خرج  نحوه  مالیاتي،  سازمان  شفافیت  مالیاتي،  مسؤلین  به  اعتماد 
نبودن خرج کرد مالیات و نوع پرداخت را شامل می شود. صداقت و احساس مسؤلیت مؤدیان که متغیرهاي ندادن 
اطالعات، دروغگویي، احساس افتخار از نپرداختن مالیات، احساس دین به جامعه یا یک امر خوشایند و پول زور را 
شامل می شود. تمایل به پرداخت مالیات که متغیرهاي فرار مالیاتي، چانه زني، نپرداختن مالیات و مقاومت در پرداخت 
مالیات را در شامل می شود. برای توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق و نظر 

خبرگان در این رابطه می توان مدل مفهومی اولیه را مطابق شکل 4 ارائه داد. 
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جدول شماره 2- مبانی نظری

عوامل فردی

اریــک و کرکلــر(2009)، ریچاردســون )2008(، پوراســتاد (1392)، عبــاس زاده اعتماد سیاسی
(1390) ، محســنی تبریــزی (1389)، طاهرپورکالنتــری و علیــاری شــوه-دلی(1386)

آشــنایی  میــزان 
قوانیــن بــا  فــردی 

لیتینــا و پالیــوس )2016(، اریــک و کرکلــر(2009)، ایمانــی برنــدق و همــکارام 
)1395(، عبــاس زاده )1390( ،  قیامتــی آرانــی (1392)،

ــر(2009)، صالحــی و همــکاران (1393)، پوراســتاد (1392)، میزان مشارکت اریــک و کرکل
ــزی )1389( ــاس زاده )1390( ، محســنی تبری ــزی )1390(، عب لشــکری زاده و عزی

پاکارانــگ چوئنجیــت )2014(، اریــک و کرکلــر(2009)، رضایــی )1396(، سطح آگاهی
پوراســتاد (1392)، لشــکری زاده و عزیــزی )1390(، ، محســنی تبریــزی )1389(

مؤدیــان  نگــرش 
ــات ــرد مالی ــه کارک ــبت ب نس

پاکارانــگ چوئنجیــت )2014(، اریــک و کرکلــر(2009)،  صالحــی و همــکاران 
ــزی )1390(، (1393)، پوراســتاد (1392)، لشــکری زاده و عزی

عوامل اجتماعی

قانون گرایی

لیتینــا و پالیــوس )2016(، اریــک و کرکلــر(2009)، ایمانــی برنــدق و همــکارام 
)1395(، مســچی و محمدنــژاد عالــی زمینــی (1394)، پوراســتاد (1392)، حســن قیامتــی 
آرانــی (1392)، لشــکری زاده و عزیــزی )1390(، عبــاس زاده )1390( ، محســنی تبریــزی 

)1389(

رضایــی )1396( ، عبــاس زاده )1390(، محســنی تبریــزی )1389(، تبریــزی، همکاران صنفی
کمیجانــی و عبــاس-زاده(1389)،

ارتبــاط  رســانه 
جمعــی

 ،)1390( عزیــزی  و  لشــکری زاده   ،(1392) پوراســتاد   ،)1396( رضایــی 
)1389( تبریــزی  محســنی   ،  )1390( عبــاس زاده 

التــزام و پایبنــدی بــه 
ــن دی

ریچاردســون )2008(، عبــاس زاده )1390(، محســنی تبریــزی )1389(، تبریــزی، 
کمیجانــی و عبــاس-زاده(1389)،

مالیات دهــی  ســنت 
خانــواده در 

ریچاردســون )2008(، عبــاس زاده )1390(، لشــکری زاده و عزیــزی )1390(، 
محســنی تبریــزی )1389( شــیدایی(1386)، کالنتــری و شــوره دلی(1385)،

عوامل درون سازمانی

متــون  ساده ســازی 
کــردن  منطقــی  و  قوانیــن 

ــذ  ــل اخ مراح

لیتینــا و پالیــوس )2016(، پاکارانــگ چوئنجیــت )2014(، ایمانــی برنــدق و 
ــکاران  ــی (1394)، صالحــی و هم ــی زمین ــژاد عال ــچی و محمدن ــکارام )1395(، مس هم
ــاس زاده  ــزی )1390(، عب ــی (1392)، لشــکری زاده و عزی ــی آران (1393)، حســن قیامت

)1390(، قربانــی(1387)

صحیــح  مدیریــت 
انســانی منابــع 

ایمانــی برنــدق و همــکارام )1395(، مســچی و محمدنــژاد عالی زمینــی (1394)، 
حســن قیامتــی آرانــی (1392)، عبــاس زاده (1390)، قربانی(1387)

و  عدالــت  افزایــش 
مالیاتــی ســازمان  کارکــرد 

ایمانــی برنــدق و همــکارام )1395(، مســچی و محمدنــژاد عالی زمینــی (1394)، 
صالحــی و همــکاران (1393)، حســن قیامتــی آرانــی (1392)، لشــکری زاده و عزیــزی 

)1390(، عبــاس زاده )1390(، قربانــی(1387)

دانــش و اطالعــات 
کارگــزاران مالیاتــی

ــژاد عالــی زمینــی (1394)، حســن  ــا و پالیــوس )2016(، مســچی و محمدن لیتین
ــاس زاده )1390( ــزی )1390(، عب ــی (1392)، لشــکری زاده و عزی ــی آران قیامت
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4-روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات توصیفي و از نوع همبستگي و به طور 

مشخص مبتني بر مدل معادالت ساختاري است. 
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو گروه هستند که روش نمونه گیری و حجم نمونه آن به شرح ذیل می باشد:

گروه اول:
در فرایند ساخت مدل، همچنین برای بررسی و تبیین رابطه عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی 
از  نفر  مالیاتی 35  ارتقای فرهنگ  و  الگوی توسعه  اعتبار  تبیین مشخصات و  بررسی و  مالیاتی،  با فرهنگ  مودیان 
خبرگان آگاه به موضوع جامعه راتشکیل می دهند. خبرگان این پژوهش دو دسته اند: دسته اول، اساتید دانشگاهی 
در رشته های مدیریت دولتی و اقتصاد دسته دوم، افرادی که در دستگاه امور مالیاتی دخیل هستند همچون برخی 

کارشناسان و مدیران سازمان امورمالیاتی.
گروه دوم:

از جامعه آماری دوم برای بررسی عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی، همچنین برای بررسی وضعیت 
توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مودیان، استفاده می گردد و با توجه به گستردگی پژوهش حاضر و تعداد نامشخص 

مودیان، لذا اقدام به نمونه گیری به روش خوشه ای و سهمیه ای به ترتیب زیر شد:
در مرحله اول جامعه آماري )31 استان کشور( براساس سهم درآمد مالیاتي هر استان به کل درآمدهاي مالیاتي 
کشور در سال 1396 به سه گروه استان هاي با درآمد مالیاتي باال، متوسط و پایین تقسیم می شود که در جدول 2 
تقسیم بندی آنها نشان داده شده است. گروه اول استان که 48 درصد، گروه دوم 23 درصد و گروه سوم 29 درصد از 
مجموع کل را به خود اختصاص داده اند که با توجه به نمونه گیری سهمیه ای 7 استان از گروه اول، 2 استان از گروه 
دوم و 3 استان از گروه سوم انتخاب شدند که با تخصیص یک عدد به هر حوزه )استان(، با استفاده از نمونه برداری 

تصادفی ساده تعداد کوچکی از استان ها انتخاب می شوند.

عوامل برون سازمانی

از  مــردم  اطــالع 
مالیــات پرداخــت  اهمیــت 

ــکاران  ــی و هم ــکارام )1395(، صالح ــدق و هم ــی برن ــی )1396(، ایمان رضای
(1393)، پوراســتاد (1392)، لشــکری زاده و عزیــزی )1390(، عبــاس زاده )1390(

صداقــت و احســاس 
ــان مســئولیت مؤدی

ــکاران (1393)،  ــی (1394)، صالحــی و هم ــی زمین ــژاد عال مســچی و محمدن
ــاس زاده )1390( ــزی )1390(، عب ــکری زاده و عزی ــتاد (1392)، لش پوراس

آمــوزش اجتماعــی با 
قوانیــن مالیاتــی

پاکارانــگ چوئنجیــت )2014(، رضایــی )1396(، صالحــی و همــکاران (1393)، 
ــزی )1390(،  ــکری زاده و عزی ــی (1392)، لش ــی آران ــن قیامت ــتاد (1392)، حس پوراس

ــاس زاده )1390( عب

بــه  مــردم  تمایــل 
مالیــات پرداخــت 

 ،(1392) پوراســتاد   ،(1393) همــکاران  و  صالحــی   ،)1396( رضایــی 
)1390( عبــاس زاده   ،)1390( عزیــزی  و  لشــکری زاده 
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بر این اساس با توجه به جامعه آماری زیاد و انحراف معیار به صورت تقریبی0/67 و دقت 5 درصد از فرمول زیر 
اندازه نمونه برای هر گروه محاسبه گردید:

بدین ترتیب برای هر گروه تعداد 690 نفر بعنوان گروه نمونه برآورد شد. در نهایت برای پیشگیری از اُفت تعداد، 
برای اطمینان بیشتر و برگشت پذیری پرسشنامه ها حجم نمونه به تعداد 800 نفر برای هر گروه تعیین گردید.

ابزار اصلي گردآوري اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بود. شایان ذکر است که در مراحل گوناگون تحقیق از 
جمله طراحي مدل اولیه، طراحي شاخص ها، تعیین عوامل مرتبط، طراحي مدل نهایي و همچنین طراحي سؤاالت 
پرسشنامه تحقیق از تکنیک دلفي استفاده گردیده است. این پرسشنامه به دو صورت طراحی شده است. اول اینکه 
پرسشنامه برای شناسایی و تناسب ابعاد مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی و ابعاد فرهنگ مالیاتی به خبرگان 
برای مؤدیان  ابعاد مدل به طراحی پرسشنامه  اندازه گیری تناسب  بکارگیری و  با  ارائه شده است. در مرحله بعدی 
پرداخته شد. این پرسشنامه به بررسی وضعیت و ارائه مدل ساختاری تحقیق برای تبیین عوامل مرتبط با توسعه و 

ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان و ارائه یک الگوی بومی بکار گرفته شده است.
روایی صوری و محتوایی: روایی محتوایی بیانگر آن است که سؤاالت ابزار تحقیق تا چه حد قادرند سؤاالت و یا 

درآمد مالیاتی درآمد مالیاتی پایینگروه
متوسط

درآمد مالیاتی 
باال

استان ایالماستان

استان کهگیلویه و 
بویراحمد

استان خراسان جنوبی **

استان چهارمحال و 
بختیاری

استان خراسان شمالی **

استان اردبیل

استان لرستان

استان کردستان

استان گلستان **

استان سمنان **

استان سیستان و 
بلوچستان

استان قم **

استان همدان **

استان کرمانشاه

استان زنجان **

استان 
آذربایجان 

غربی

استان گیالن 
**

استان قزوین

استان یزد

استان 
مازندران **

استان البرز

استان 
مرکزی

استان کرمان

استان فارس

استان بوشهر

استان 
آذربایجان 
شرقی **

استان 
هرمزگان

استان خراسان 
رضوی **

استان 
خوزستان

استان اصفهان

استان تهران 
**

۱۵۷۹مجموع استان

۷۲۳تعداد استان انتخاب شده

جدول )1(- تقسیم بندی استان ها براساس درآمد مالیاتی و تعداد آنها در هر گروه

 منبع: یافته های تحقیق
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فرضیه های تحقیق را پوشش دهند. بنابراین پرسشنامه های تحقیق حاضر ابتدا از نظر روایی ظاهری و مفهومی توسط 
30 نفر از خبرگان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و سپس برای سنجش روایی محتوایی آن، از روش نسبت اعتبار 

محتوا یا CVR بهره گرفته شد.
 CVR بر اساس شاخص الوشه ، چنانچه تعداد ارزیابی کنندگان 30 نفر باشند، در سطح معنی داری 0/05 مقدار

حداقل می بایست برابر با 0/62 باشد. میانگین این مقدار برای متغیرهای تحقیق در جدول زیر ارائه شده است:

همسانی درونی
پس از تأیید ابزار تحقیق از نظر روایی صوری و محتوایی، ابزار نهایی طی یک بررسی مقدماتی توسط 50 نفر 
از مؤدیان )خارج از نمونه اصلی پژوهش( تکمیل شد و همسانی درونی خرده مقیاس ها و ضریب همبستگی عبارت  
کل مقیاس مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله، عبارت هایی که باعث کاهش همسانی درونی پرسشنامه شده یا 
همبستگی ضعیفی )rs > 0/30( با کل مقیاس داشته باشند می بایست اصالح یا حذف می شدند. با توجه به نتایج 
ضرایب همبستگی، در این مرحله تمامی عبارات ابزار مورد تایید قرار گرفت. در ادامه تحقیق با استفاده از روش آلفای 
کرونباخ برای بررسی سازگاری یا هماهنگی درونی پاسخ های پاسخ دهندگان به ابزار اندازه گیری استفاده شده است. 
در این مرحله پایایی پرسشنامه در دو سطح زمانی با استفاده از پایایی سازگاری منطقی بین سوال ها )آلفای کرونباخ( 
سنجش شد که داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. 

ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده برای ابزار این تحقیق در جدول 3 ارائه گردیده است.
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روایی سازه
 نوع دیگر روایی درونی، روایی سازه است که از طریق تحلیل عاملی بدست می آید. ازآنجاکه در علوم 
اجتماعی در اغلب موارد، مفاهیم و سازه ها چندبعدی و انتزاعی هستند، روایی محتوایی نمی تواند به تنهایی 
تضمین کننده اعتبار کامل ابزار پژوهش باشد. برای رفع این خأل، روایی سازه اهمیت زیادی می یابد. تحلیل 

عاملی یا تحلیل عوامل یک روش آماری است که از طریق آن تعداد و ماهیت متغیرهایی را که یک آزمون 
اندازه می گیرد مشخص می شود )دانایی فرد و همکاران، 1395: 249(.

در پژوهش حاضر از تحلیل عاملی تأییدی ، برای اطمینان از این که آیا سازه نظری با مدل اندازه گیری در نظر 
گرفته شده از خرده مقیاسها قابل اندازه گیری میباشند یا خیر استفاده شده است. نتایج برازش الگوی هر یک از 

سازه های مدل نشان داد که الگوهای  اندازه گیری از برازش مناسبی برخوردار هستند. 

با توجه به اینکه نسبت شاخص کای اسکوئر بهنجار شده کمتر از 3 و همچنین شاخص RMSEA کمتر از 0,08 
است لذا نشان می دهد مدل از تناسب مطلوبی برخوردار است. برای اطمینان از شاخص های دیگر همچون مقادیر 
شاخص نُرم شده برازندگی NFI، شاخص نُرم نشده برازندگی NNFI، شاخص تناسب فزاینده IFI، شاخص تناسب 
تطبیقی CFI استفاده شده است که مقادیر باالی 0,9 این شاخص ها حاکی از برازش بسیار مناسب شکل طراحی 

شده در مقایسه با سایر شکل های ممکنه است و شاخص برازندگی GFI که نزدیک به 0,9 می باشد.
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با توجه به اینکه نسبت شاخص کای اسکوئر بهنجار شده کمتر از 5 و همچنین شاخص RMSEA کمتر از 0,08 
است لذا نشان می دهد مدل از تناسب مطلوبی برخوردار است. برای اطمینان از شاخص های دیگر همچون مقادیر 
شاخص نُرم شده برازندگی NFI، شاخص نُرم نشده برازندگی NNFI، شاخص تناسب فزاینده IFI، شاخص تناسب 
تطبیقی CFI استفاده شده است که مقادیر باالی 0,9 این شاخص ها حاکی از برازش بسیار مناسب شکل طراحی شده 

در مقایسه با سایر شکل های ممکنه است و شاخص برازندگی GFI که نزدیک به 0,9 می باشد.

3-روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق پس از ویرایش داده ها، کدگذاری و ورود داده ها، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از دو روش آمار 

توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Amos استفاده شده است.

4-یافته های پژوهش 
5-1- بررسی نتایج نظرسنجی از خبرگان

توصیف وضعیت خبرگان
حجم نمونه خبرگان این پژوهش، در مجموع 35 نفر تعیین شد که از این تعداد، 25 نفر مرد و 10 زن هستند. 
30 نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری و 5 نفر دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند، هم چنین 25 نفر از آن ها 

از متخصصین منابع انسانی و از اساتید دانشگاه بوده اند.

سؤال 1- مولفه های فرهنگ مالیاتی مؤدیان کدامند؟
جهت بررسی سؤال فوق، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نظر خبرگان در مورد میزان تناسب هر یک 

از ابعاد فرهنگ مالیاتی مؤدیان به صورت ذیل است:
 H0 بین ابعاد فرهنگ مالیاتی مؤدیان با بُعد فرهنگ مالیاتی مؤدیان تناسب وجود ندارد.
 H1 بین ابعاد فرهنگ مالیاتی مؤدیان با بُعد فرهنگ مالیاتی مؤدیان تناسب وجود دارد.

همان طور که در جدول7 مشاهده می شود، با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون )0/000( برای همه مؤلفه ها 
کمتر از سطح معنی داری )0/05( است لذا فرض صفر رد می شود. به عبارتی، با توجه به میانگین های به  دست  آمده 
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می توان گفت که بین همه ابعاد فرهنگ مالیاتی مؤدیان با بُعد فرهنگ مالیاتی مؤدیان تناسب وجود دارد. بنابراین 
می توان گفت که مولفه های فرهنگ مالیاتی مؤدیان از دیدگاه خبرگان شامل تشکیل پرونده در واحد مالیاتی، تسلیم 

به موقع اظهارنامه مالیاتی و پرداخت به موقع مالیات هستند.

سؤال 2- عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان کدامند؟
جهت بررسی سؤال فوق، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نظر خبرگان در مورد میزان تناسب هر یک 

از ابعاد عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان به صورت ذیل است:
 H0 بین ابعاد عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان تناسب وجود ندارد.
 H1 بین ابعاد عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان تناسب وجود دارد.

با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون )0/000( برای همه  همان طور که در جدول 4-4 مشاهده می شود، 
مؤلفه ها کمتر از سطح معنی داری )0/05( است لذا فرض صفر رد می شود. به عبارتی، با توجه به میانگین های به  دست 
 آمده می توان گفت که بین همه ابعاد عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان تناسب وجود دارد. 
بنابراین می توان گفت که عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان از دیدگاه خبرگان شامل عوامل 

فردی، عوامل اجتماعی شدن، عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی هستند.

تجزیه  و تحلیل داده های حاصل از آزمون الگو در نمونه مورد مطالعه
توصیف وضعیت اعضای نمونه مورد مطالعه

توزیع فراوانی جنسیت
با توجه به تجزیه  و تحلیل داده ها، 1896 نفر )85/4 درصد( از پاسخ گویان را مردان و 324 نفر )14/6 درصد( را 

زنان تشکیل می دهند.
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توزیع فراوانی سن
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، 289 نفر )13 درصد( از پاسخ گویان در رده سنی کمتر از 30 سال، 546 نفر 
)24/6 درصد( از پاسخ گویان در رده سنی 31-40 سال، 1172 نفر )65/8 درصد( از پاسخ گویان در رده سنی 50-41 

سال، و 213 نفر )9/6 درصد( در رده سنی بیشتر از 51 سال می باشند.
توزیع فراوانی تحصیالت

با توجه به تجزیه  و تحلیل داده ها، 756 نفر )34/04 درصد( از پاسخ گویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و 526 
نفر )23/68 درصد( فوق دیپلم می باشند.

توزیع فراوانی سابقه کار
با توجه به تجزیه  و تحلیل داده ها، 12 نفر )3/4 درصد( از پاسخ گویان دارای سابقه کار بین 6-10 سال، 99 نفر 

)28/6 درصد( بین 11-20 سال و 23 نفر )68 درصد( بیش از 20 سال می باشند.
بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

برای تصمیم گیری درباره نحوه آزمون فرضیه های مطرح  شده، یکی از مسائل مهم این است که آیا داده ها از توزیع 
خاصی پیروی می کنند یا نه؟ به  منظور بررسی این موضوع در ادامه به یکی از قضایای مشهور نظریه احتمال اشاره 

می گردد. این قضیه که تحت عنوان »قضیه حد مرکزی « شهرت دارد بدین  صورت است:
فرض کنید X1,X2…,Xn   یک نمونه تصادفی از توزیع F(x) با میانگین μ و واریانسσ2 باشد به  طوری  که 

σ2> ∞. اگر n به  اندازه کافی بزرگ باشد، دو نتیجه تقریبی زیر را داریم:

از آنجا که در پژوهش حاضر برای ساخت هر یک از متغیرها، از شاخص میانگین استفاده شده است و از سوی 
دیگر، بر طبق آنچه در قضیه حد مرکزی بیان شده است و با توجه به این که در متغیرهای مورد بررسی دو شرط 
اساسی قضیه حد مرکزی σ2> ∞ و بزرگ بودن حجم نمونه به  اندازه کافی( برقرار است، بنابراین با استناد به این قضیه 
می توان گفت تمامی متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش از توزیع نرمال پیروی می کنند. ازین رو برای بررسی 

سؤال ها و فرضیه های این پژوهش می توان از آزمون های آماری پارامتریک استفاده کرد.
Tبررسی نتایج آزمون

در این بخش با استفاده از آزمون T، سؤال های مربوط به وضعیت متغیرهای پژوهش در جامعه مورد مطالعه، مورد 
بررسی قرار گرفته است که نتایج این آزمون در ادامه آمده است.

بررسی وضعیت عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد مطالعه
سؤال 3: وضعیت عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟

H0: عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارد.

H1: عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار دارد.
همان طور که در جدول 9 مشاهده می شود، با توجه به اینکه  سطح معنی داری آزمون )0/000( کمتر از سطح 
معنی داری )0/05( است، لذا فرض یک را نمی توان رد کرد. به عبارتی، با توجه به میانگین به  دست  آمده برای این 
متغیر و شاخص عباس بازرگان و همکاران، می توان گفت که وضعیت عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی 

مؤدیان در جامعه مورد مطالعه در سطح بیش از رضایت بخش قرار گرفته است.
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بررسی وضعیت فرهنگ مالیاتی مؤدیان و مؤلفه های آن در جامعه مورد مطالعه
سؤال 4: وضعیت فرهنگ مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟

H0: فرهنگ مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار ندارد.
H1: فرهنگ مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد مطالعه در وضع مطلوب قرار دارد.

همان طور که در جدول 10 مشاهده می شود، با توجه به اینکه  سطح معنی داری آزمون )0/000( کمتر از سطح 
معنی داری )0/05( است، لذا فرض یک را نمی توان رد کرد. به عبارتی، با توجه به میانگین به  دست  آمده برای این 
متغیر و شاخص عباس بازرگان و همکاران، می توان گفت که وضعیت فرهنگ مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد مطالعه 

در سطح بیش از رضایت بخش قرار گرفته است.

بررسی نتایج مدل سازی معادالت ساختاری
در این بخش با استفاده از رویکرد مدل سازی معادالت ساختاري به بررسی الگوی پیشنهادی پژوهش و رابطه 
بین عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان پرداخته شده است که نتایج آن در ادامه آمده است. 
مدل سازی معادالت ساختاري، ابزاری قدرتمند در دست محقق است که وی را در چگونگی تدوین مبانی و چارچوب 
نظری پژوهش در قالب الگوی اندازه گیری و ساختاری یاری می رساند. عالوه بر آن، با بهره گیری از داده های تجربی 
امکان آزمون الگوی تدوین  شده را به عنوان یک کل فراهم آورده و با شاخص هایی که در برابر محقق قرار می دهد، 

وی را در اصالح و بهبود الگوی تعیین  شده راهنمایی می کند.
طریق متعددی برای برآورد نیکویی برازش الگو با داده های مشاهده  شده وجود دارد که در این پژوهش برای 
ارزیابی نیکویی برازش الگو از معیارهای ریشه میانگین مربعات خطای برآورد  )RMSEA(، کای اسکوئر بهنجار شده  
)CMIN/DF(، شاخص نیکویي برازش  )GFI(، شاخص نیکویي برازش اصالح شده  )AGFI(، شاخص برازش 
 )IFI(  و شاخص برازش افزایشی )TLI(  شاخص تاکر- لوئیس ،)NFI(  شاخص برازش هنجار شده ،)CFI(  تطبیقی

استفاده شده است.
 پژوهشگران برای شاخص ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریب )RMSEA( مقدار پایین تر از 0/08 را نشان  
الگو می دانند )قاسمی، 1392؛ گارسون ، 2006(. هم چنین پژوهشگران مقدار کای اسکوئر  برازش مناسب  دهنده 
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بهنجار شده )CMIN/DF( مناسب را کمتر از 3 قابل  قبول می دانند. نمرات شاخص نیکویي برازش )GFI(، شاخص 
نیکویي برازش اصالح شده )AGFI(، شاخص برازش تطبیقی )CFI(، شاخص برازش هنجار شده )NFI(، شاخص 
تاکر- لوئیس )TLI( و شاخص برازش افزایشی )IFI( نیز بین صفر تا یک است که هر چه به یک نزدیک تر باشد 
نشان  دهنده برازش مناسب الگو است که البته نمرات باالی 0/9 مناسب ترین برازش الگو را دارد )هو ، 1392: 337(.

بررسی الگوی پیشنهادی پژوهش و رابطه بین متغیر عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان
سؤال 5: الگوی بومی جهت تبیین عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان چگونه است؟

فرضیه 1: بین عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان و فرهنگ مالیاتی رابطه وجود دارد.
قبل از بررسی سؤال  و فرضیه  فوق، پیش فرض های معادالت ساختاری به  طور کامل مورد بررسی و تائید قرار گرفته 

است که به صورت ذیل است:
الف( غربال کردن داده ها : غربالگری داده ها، شامل تشخیص و تعدیل داده های گمشده و داده های پَرت است 
)کالین، 1391(. بدین منظور پرسشنامه هایی که موارد پاسخ نداده شده بسیار داشته باشند را می توان از نمونه کنار 
گذاشت و داده های پرت تک متغیری را با کمک اندازه گیری نمره  استاندارد )نمره هایz( تشخیص داده شده و به 
میانگین نزدیک کرد. جهت بررسی داده-های پرت چندمتغیری از آماره ماهاالنوبیس  استفاده شده است. در الگوی 
ارائه شده، مفروضه داده های پرت چندمتغیری با استفاده از آماره مذکور مورد بررسی قرار گرفت و از نمونه های موجود 

موردی برای حذف وجود نداشت.
ب( عدم هم خطی چندگانه : در تجزیه  و تحلیل داده ها، هنگامی که متغیرهاي پیش بین  بین خودشان همبسته 
هستند، گویند بین آن ها هم  خطی چندگانه وجود دارد. هم خطی چندگانه زماني اتفاق می افتد که دو یا بیش از دو 
متغیر پیش بین نسبت به یکدیگر از همبستگي باالیي برخوردار باشند. منظور از همبستگي در اینجا وجود یک ارتباط 
خطي بین متغیرهاي پیش بین است. در آمار، عامل تورم واریانس شدت هم خطی چندگانه را در تحلیل رگرسیون 
کمترین مربعات معمولی ارزیابی می کند. اگر متغیرهای پژوهش دارای عامل تورم واریانس کمتر از 10 باشند، مفروضه 
عدم هم خطی بین متغیرها رعایت شده است. در الگوی ارائه شده با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول 11 
ارائه شده  الگو  این پیش فرض در  بنابراین  برقرار نیست،  می توان گفت بین متغیرهای پیش بین هم خطی چندگانه 

برقرار است.

این مفروضه برای داده های تک متغیری رعایت شده و  با توجه به قضیه حد مرکزی،  ج( نرمال بودن داده ها: 
داده های پژوهش حاضر نرمال هستند.

د( استقالل خطاها : در این پیش فرض، بایستی خطاهای الگو )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی  شده 
توسط معادله پیش بینی( از یکدیگر مستقل باشند. به  منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر، از آزمون دوربین- 
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واتسون  استفاده می شود. اگر این آماره بین 1/5 تا 2/5 باشد به معنی عدم وجود خودهمبستگی در میان باقیمانده ها 
است. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر مقدار آماره دوربین واتسون )1/765( به دست آمده است، می توان گفت 

خطاها ناهمبسته اند.
ه( مناسب بودن معیارهای روان سنجی پرسشنامه ها: در این پیش فرض برای مناسب بودن معیارهای روان سنجی 
پرسشنامه ها  بایستی به بررسی روایی پرسشنامه  ها پرداخته  شود )کالین، 2010(. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه ها 
و نیز مناسب بودن معیارهای روان سنجی پرسشنامه ها که از پیش فرض های مهم معادالت ساختاری است، از تحلیل 
عاملی تأییدی استفاده شده است. همچنین با محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش، مشخص شد که تمامی 

پرسشنامه های پژوهش از اعتبار و روایی باالیی برخوردار هستند.
نتایج برازش الگوی پرسشنامه عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان در شکل2 و پرسشنامه 
فرهنگ مالیاتی در شکل 3 نشان داده  شده است و با توجه به شاخص های ارائه شده در جداول12و 13 تا 16 می توان 

گفت که الگوهای  اندازه گیری از برازش مناسبی برخوردار هستند.
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و( متغیرهای پژوهش دارای مقیاس اندازه گیری فاصله ای باشند: یکی دیگر از پیش فرض های معادالت ساختاری 
این است که مقیاس اندازه گیری فاصله ای باشد )کارشکی، 1391(. در این پژوهش تمامی متغیرهایی که وارد مدل 

شدند تا به بررسی اثرات آن ها پرداخته شود، دارای مقیاس اندازه گیری فاصله ای هستند.
خروجی نرم افزار، نشان  دهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی پژوهش است، به طوری که مقدار ریشه میانگین 
برابر   )CMIN/DF) با )0/072( است، مقدار کای اسکوئر بهنجار شده برابر   )RMSEA( مربعات خطای برآورد
با )2/760( است و مقدار شاخص نیکویي برازش )GFI( برابر با )0/969( است. سایر شاخص ها برای برازش الگوی 

پیشنهادی پژوهش در جدول 19 آمده است.
نتایج ارائه شده در جدول 19 نشان  دهنده رابطه مثبت و معنا دار بین متغیر عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای 
فرهنگ مالیاتی مؤدیان با فرهنگ مالیاتی است. بدین معنی که با افزایش عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ 

مالیاتی مؤدیان، فرهنگ مالیاتی مؤدیان در جامعه مورد مطالعه افزایش می یابد.
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5-نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج تجربی نشان داد که عوامل مرتبط با توسعه و ارتقای فرهنگ مالیاتی مؤدیان با فرهنگ مالیاتی رابطه دارد 
و مدل پیشنهادی تأیید شد. برای آزمون فرضیه ها و آزمایش مدل مفهومی پژوهش از مدل یابی معادالت ساختاری 
استفاده شد. به این منظور ابتدا فرضیه های پژوهش در قالب مدل مبناء طرح ریزی شد. در این مدل هر یک از عوامل 
فردی، اجتماعی شدن، درون سازمانی و برون سازمانی به عنوان متغیرهای مکنون برون زاد )مستقل( و فرهنگ مالیاتی 
به عنوان متغیر مکنون درون زاد )وابسته( تعریف شدند. نتایج بررسی  شاخص های برازش نشان داد که مدل ساختاری 

از برازش مناسبی برخوردار است.
بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده برای هر یک از برنامه ها پیشنهادات زیر به صورت پیوسته و در راستای 

تقویت آن ارائه می شود:
-  اعتماد سیاسی: مهمترین عامل در پرداخت مالیات و حمایت مالي از دولت به وسیله مؤدیان این است که 
مؤدیان نسبت به دولت باید به یک اعتماد سیاسي برسند باید دولت را از خود بدانند تا براي او هزینه کنند و لذا شکل 

گیري و تقویت اعتماد سیاسي یکي از عوامل مؤثر در افزایش فرهنگ مالیاتي محسوب مي شود.
آشنایی با قوانین: برای آشنایی مؤدیان با قوانین مالیاتی می توان دوره های آموزشی در خصوص مالیات و   -

قوانین مالیاتی برای مؤدیان توسط متخصصین مالیاتی تدارک دید.
میزان مشارکت: سازمان مالیاتی می تواند اقدام به برگزاری جلسات ساالنه تقدیر از مودیان خوش حساب   -
در هفته مالیات یا روز مالیات و یا روز اصناف و پخش آن توسط رسانه ملی و مطبوعات نماید. بدین صورت مردم در 

زمینه مالیات و آشنایی هر چه بیشتر و مشارکت بهتر ترغیب می شوند.
سطح آگاهی: از آنجایی که سطح آگاهی افراد نسبت به مسائل مالیاتی توسط رسانه ها انجام می گیرد الزم   -
است که سازمان با استفاده از ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی سطح آگاهی مؤدیان را نسبت به مالیات و پرداخت آن باال 

ببرد.
نگرش مؤدیان نسبت به کارکرد مالیات: سازمان مالیاتی جهت اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی، نحوه   -
هزینه و عملکرد مالیات را برای مودیان و مصرف کنندگان نهایی اعالم نماید. بدین صورت نگرش مؤدیان نسبت به 

کارکرد مالیات تغییر خواهد کرد.
قانون گرایی: افزایش روحیه قانون گرایي نیز در افزایش فرهنگ مالیاتي مؤثر مي باشد. اما مشکل از آنجا ناشي   -
مي شود که براي ایجاد روحیه قانون گرائي در افراد، نیازمند ساز وکارهاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگي هستیم و نظام 

اجتماعي ما باید متحول بشود و با حرکت به طرف فضاي دموکراتیک مي توان این جریان را تسریع کرد.
همکاران صنفی: از انجا که همکاران صنفی نقش مؤثری در پرداخت مالیات دارند متولیان امور مالیات و   -

اتحادیه های صنفی می توانند با آموزش اعضای خود این روند را هرچه بیشتر پربارتر کنند.
رسانه ارتباط جمعی: مي توان از رسانه هاي مختلف از جمله رادیو و تلویزیون، وعاظ و روحانیون و یا از طریق   -
مسئولین در سمت هاي مختلف، صاحبنظران، دانشگاهیان و نظام آموزشي مردم را با قوانین و مقررات مالیاتي آشنا 

کرد.
التزام و پایبندی به دین: از آنجائي که التزام به دین نقش مؤثري در افزایش فرهنگ مالیاتي ایفا مي کند   -
با کمک گرفتن از مراجع تقلید و علماي دیني و با برگزاري نشست ها و ترتیب دادن سخنراني هاي مذهبي در ایجاد 

باورهاي مذهبي- مالیاتي مي توان به سمت پر بار کردن فرهنگ مالیاتي حرکت کرد.
سنت مالیات دهی در خانواده: شکل گرفتن سنت مالیات دهي در خانواده، نیازمند انجام کار فرهنگي عظیم   -

مي باشد، و با اهتمام به فرآیند اجتماعي شدن و شکل گیري یک نظام اجتماعي مدرن مي توان به آن نزدیک شد.
ساده سازی متون قوانین و منطقی کردن مراحل اخذ: سازمان مالیاتي باید ابهامات موجود در قانون مالیاتها   -

و پیچیدگي هاي نظام مالیاتي را رفع کرده و در محتواي برخي از قوانین تجدید نظر کند.
مدیریت صحیح منابع انسانی: سازمان مالیاتي مي تواند با مدیریت صحیح منابع انسانی، عملکرد درآمدهاي   -
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مالیاتي را به نحوي تعیین کند که مردم از نتیجه پرداخت مالیات آگاه شوند.
فرهنگ  تخصصی  دوره های  برگزاری  با  مدیران خود  برای  باید  مالیاتي  سازمان  سازمانی:  فرهنگ  توسعه   -

سازمانی را ارتقا دهد تا با داشتن فرهنگ سازمانی باال و توسعه آن، فرهنگ مالیاتی ارتقئ یابد.
افزایش عدالت و کارکرد سازمان مالیاتی: به وسیله مشخص کردن نحوه خرج کرد مالیات در جامعه، افزایش   -

اعتماد مودیان به مسئولین مالیاتي می توان به سطح عدالت و کارکرد سازمان رسید.
دانش و اطالعات کارگزاران مالیاتی: سازمان امور مالیاتی به وسیله برگزاری آموزش های ضمن خدمت و   -

ارتقاء سطح تخصصی کارگزاران مالیاتی می تواند سطح دانش آنها را افزایش دهد.
اطالع مردم از اهمیت پرداخت مالیات: سازمان امور مالیاتی با استفاده از رسانه های جمعی، دانشگاه ها،   -
اصناف به اهمیت پرداخت مالیات و سودی که کشور در قبال آن خواهد داشت بپردازد. بدیهی است بدون اطالع رسانی 

نمی توان سطح آگاهی مردم نسبت به اهمیت پرداخت مالیات را باال برد.
صداقت و احساس مسئولیت مؤدیان: تشویق و تقدیر از مؤدیان خوش حساب مي تواند ما را در رسیدن به   -
فرهنگ مالیاتي یاري نماید. مي باید به مودیان خوش حساب نگاهي دیگر داشت و از ابزارها و سیاست هاي مالیاتي در 

جهت تشویق آنها استفاده نمود.
آموزش مردم با قوانین مالیاتی: سازمان مالیاتي مي تواند با توجه عمیق بر گردآوري اطالعات مالیاتي زمینه   -
را طوري فراهم آورد که سیستم خود اظهاري جانشین سیستم علي الرأس شود و همه افراد به این نکته اذعان داشته 
باشند که اگر بخواهند اطالعات نادرست ارائه دهند، دستگاه مالیاتي این توانایي را دارد که آن را تشیخص و مورد 

مجازات قرار دهد.
تمایل مردم به پرداخت مالیات: انجام مکانیزه امور مالیاتي از عوامل بسیار مهم و تأثیر گذار در عرصه ایجاد   -
فرهنگ مالیاتي محسوب مي شود. بهرحال در هزاره سوم و دنیاي مدرن، سیستم مالیاتي باید مدرن و امروزي باشد که 
مردم برای پرداخت مالیات دردسری نداشته باشند و همین که با افزایش سطح آگاهی و احساس مسئولیت مؤدیان 

می توان تمایل به پرداخت مالیات را افزایش داد.
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نظام دادرسی و هیات های حل اختالف مالیاتی

احمد ابراهیمی1

چکیده
دادخواهي ودادرسي مالیاتي یکي از مهمترین عناصر هرنظام مالیاتي است وجزء حقوق شناخته شده مودیان و 
در عین حال الزمه ی حفظ حقوق مرجع مالیاتي است.رابطه بین ادارات ومراجع مالیاتي با مودیان مبتني بر موازین 
و مقررات قانوني است چنان که مناسبات حقوقي مردم نیز متکي برقانون یا عرف است که خود و به اعتباري در 
ردیف ودرحکم قانون است. درکشورما دادرسی مالیاتی بیشتر درون سازمانی است.به این معنی که درقانون مالیاتهای 
مستقیم مراجعی در درون سازمان  امورمالیاتی کشوروجود دارند که وظیفه رسیدگی ورفع اختالف مالیاتی با مودیان 
مالیاتی را عهده دارمی باشند.رسیدگی دراینگونه مراجع  مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست مگردرموارد استثنایی 
آن هم درصورتی که درمراحل بعدی ازجمله هیات حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر یا شورای عالی مالیاتی شکایت 
مودی رد شود. دلیل این امرهم این است که ازطرح دعاوي واهي و بي اساس مالیاتي جلوگیري شود. به هرحال رجوع 
به مراجع ومحاکم صالح حق مسلم هرشخص اعم از شخص حقیقی وحقوقی می باشد فلذا هیچ مقام ومرجعی نمی 
تواند این حق مسلم را ازاشخاص سلب نماید. اما آنچه در میان بسیار حائز اهمیت چگونگی بروز اختالف و عامل یا 
عواملی که باعث این اختالف می شود ناشی از چیست؟ در این مقاله سعی شده که با اعالم این عوامل و بیان نقاط 
ضعف و قوت دادرسی مالیاتی و ارائه پیشنهادات برای کاهش بروز اختالف مالیاتی و درنهایت عرض راهکار برای این 

موضوع؛ مطالبی را به استحضار مطالعه کنندگان محترم و نیز مسئوالن اجرایی بصورت کاربردی ارائه گردد.

کلید واژه: هامالیات،حقوق مالیاتی،مراجع حل اختالف و دادرسی مالیاتی

1(  سازمان امورمالیاتی کشور
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خصوصیات ومراحل مالیات 
براي آن که دولت دروصول مالیات موفق باشد و نیز افراد جامعه داوطلبانه مالیات خود را پرداخت نمایند،علماي 
مالیه خصوصیاتي را براي مالیات بیان داشته اند.ازجمله »آدام اسمیت«در کتاب»ثروت ملل«چهار خصوصیت را براي 

مالیات ذکر نموده است:
خصوصیت اول:اصل عدالت مالیاتی . مالیات باید عادالنه باشدبراین اساس مالیاتي که از اشخاص گرفته مي شود 
باید متناسب با میزان درآمد آنها باشد.به عبارت دیگر باید با توجه به میزان درآمدها نرخ مالیاتها تصاعدي باشد.

خصوصیت عادالنه بودن مالیات مغایر با عمومي بودن مالیاتها نیست.به عبارت ساده تر اصل عادالنه ،نفي پرداخت 
مالیات به وسیله همه افراد جامعه نیست؛بلکه بیان این موضوع است که مي بایست افراد کم درآمد میزان مالیات 
کمتر و افراد بادرآمد باال مالیات بیشتري پرداخت نمایند در سیستم هاي مالیاتي فعلي اصل عادالنه بودن به وسیله 
اعمال نرخهاي متفاوت صورت مي پذیرد. منظور از عدالت مالیاتی این است که مالیاتی را که  دولت در نظر دارد از 
افراد مردم وصول کند. باید متناسب با توانایی مالیات دهنده بوده و بعالوه  عمومیت داشته و تمام افراد مردم در آن 
شرکت داشته باشند البته منظور این نیست که کلیه افراد  کشور بدون استثناء مشمول مالیات واقع شوند. زیرا برقراری 
بخشودگی و معافیت از پرداخت  مالیات در مورد بعضی از افراد و در طبقات مختلف مالیاتی الزمه اجرای همین اصل 
عدالت است .  در حقیقت منظور از این اصل این است که در برقراری و وصول مالیات بین اشخاص مشمول  مالیات 

در هر طبقه نباید تبعیض قایل شد. 
.بدین صورت که مودي)پرداخت کننده مالیات(اطمینان داشته باشد که تعیین  خصوصیت دوم:اصل اطمینان 
ماخذ مالیات،توسط مقام صالحیتدار صورت پذیرفته است و مالیات کاماًل مشخص و مسلم بوده و مقدار مالیات و زمان 
پرداخت آن براي مالیات دهندگان ،کاماًل معلوم باشد و درهیچ یک از موارد آن ،مامورین وصول،خودسرانه دخالت 

نداشته باشند.
خصوصیت سوم:اصل سهولت. بدین صورت که مرحله اجراء وصول مالیات باید به ساده ترین روش و در بهترین 
زمان باشد. باتوجه به همین اصل سهولت بود که در قدیم مالیات مزروعي را در شهریور ماه از زارعین دریافت مي 
داشتند ویا مي بینیم که مالیات حقوق را در زماني که پرداخت حقوق بگیران فرا مي رسد کسر مي نمایند و برخالف 
اصل ساالنه بودن مالیاتها ، مالیات حقوق را به لحاظ سهل الوصول بودن ماهیانه از حقوق بگیر مي گیرند. ( اصل 
سهل الوصل بودن مالیات : مقصود از اصل فوق آن است که مالیات  باید در مناسبترین موضع و برحسب مساعدترین 
شرایط از مودیان وصول شده و برای آنان حداقل  ناراحتی و مزاحمت را ایجاد کند. بنابراین اصل » ما نحن فیه » ناظر 

به وظیفه دولت در طرح  مالیات و طریقه اجرای آن است. 
خصوصیت چهارم:اصل صرفه جویی منظور ازاین اصل آن است که در مالیاتها بایستی حتی  المقدور مخارج وصول 
به حداقل تقلیل داده شود و به هرحال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ  وصول مالیات باشد. شاید از سه اصل پیش 
گفته مهمتر ،یعني نمي بایست هزینه وصول بیشتر از میزان آن باشد.اگر چنانچه خرج وصول به طور مثال نیروي 

انساني و تجهیزات بیشتر از مبلغ دریافتي باشد همان بهتر که وصول نشود.

مراحل مالیات:
براي آن که مالیات پرداخت شود مي بایست مراحلي طي شود که این مراحل شامل مرحله وضع،تشخیص و وصول 

مالیات مي باشد که به بررسي هر یک از مراحل مي پردازیم.
الف( مرحله وضع:

وضع مالیات یعني تعیین ماخذ مالیات یا شیئي که مالیات به آن تعلق میگیرد اختیار وضع مالیات امروزه در 
تمام سیستمهاي حقوقي بر عهده قوه مقننه است.اولین بار در تاریخ مساله مشارکت مردم و پارلمان در وضع مالیات 
در انگلیس صورت گرفت که به سال هاي 1215میالدي و بعد از آن باز میگردد.همچنین در انقالب کبیر فرانسه 
نیز مساله قانوني بودن مالیات مورد نظر انقالبیون بوده است به طوري که در اعالمیه حقوق بشر یک ماده به مالیات 
اختصاص داده شده است:»مردم مي بایست در وضع مالیات با دولت مشارکت داشته باشند«درقوانین مالیاتي ایران 
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نیز به این مساله توجه شده است . دراصل)51(قانون اساسي آمده است: هیچ مالیاتي وضع نمي شود مگر به موجب 
قانون موارد معافیت و بخشودگي و تخفیف مالیات به موجب قانون مشخص مي شود.قوه مجریه هیچگاه نمي تواند 
به وسیله آئین نامه  به وضع مالیات اقدام نماید .خصوصیت عادالنه بودن و اطمینان بخش بود مالیات مي بایست در 

این مرحله توسط قانونگذار مدنظر قرار گیرد.
ب(مرحله تشخیص مالیات:

دومین مرحله از مراحل مالیات،مرحله تشخیص است.این مرحله نیز ناظر بر قانونگذار است.به عبارت دیگر وظیفه 
قانونگذار است که مشخص نماید که از چه چیزي مي بایست مالیات گرفته شود.به همین لحاظ است که درذیل اصل 
)51(آمده است: میزان معافیت و بخشودگي نیز به وسیله قانونگذار مشخص مي شود.مهمترین مرحله وشاه بیت این 
مقاله همین مرحله است در اینجا است که متاسفانه بدلیل عدم وجود اطالعات درست ،صحیح و به موقع از درآمد 
مودیان مالیاتی و تشخیص بعضاًسلیقه ای و برآوردی مالیات توسط ماموران مالیاتی باعث بروز اختالف و به تبع آن در 
مسیر دادرسی قرارگرفتن پرونده مالیاتی می شود. هرقدر در تشخیص مالیات از سیستم الکترونیکی وبرنامه های نرم 
افزاری جامع سراسری کل کشور اعم از سیستم واردات و صادرات گمرگ ، بانک ها، بارنامه ها و سایر مراکزی که به 
نحوی از انحاء با نقل و انتقال کاال یا خدمات از یک مکان به اشخاص دیگراعم توزیعی،خدماتی و مصرف کننده نهایی 
بدون نقش افراد استفاده شود قطعاً این اختالف بسیار کاهش خواهد یافت و این موضوع باعث خواهدشد که اصوالً 
نیازی به طرح پرونده در مراحل دادرسی نباشد.به همین دلیل است که شاید به ندرت شنیده شود که اشخاصی که 
از سیستم های نرم افزاری رایج بانکی استفاده می کنند از برداشت از حساب بانکی خود ویا واریز به حساب بانکی 
گله مند باشند مگر افرادی که متاسفانه بادراختیارقراردادن رمز عبور خود ویا فریب افراد کالهبردارتمام یا قسمتی از 
حساب خودرا از دست داده اند که باز هم خود این افراد مقصر بوده اند نه اینکه سیستم بانک دارای اشکال بوده است.    
 ابالغ: ازریشه بلغ به معنی رسیدن،رساندن،رساندن نامه یاسندی به طرف مخاطب آثار و عواقب امر ابالغ بر کسي 
پوشیده نیست و چه بسا .  پس از صدوربرگ تشخیص مالیات ابالغ آن بایدصورت پذیرد. امری که بسیارحائز اهمیت 
است.کمترین بي دقتي در این خصوص موجبات تضییع حق مؤدیان محترم و یا دولت را فراهم آورد،اگریک پرونده 
مالیاتی هرچقدرهم درست وصحیح رسیدگی وتشخیص شده باشد لیکن چنانچه ابالغ آن به درستی صورت نگیرد 

ممکن است سرنوشت ومسیر یک پرونده مالیاتی بطورکلی تغییر کند.
انواع ابالغ

الف(: ابالغ واقعی)ابالغ به خود اشخاص(: این ابالغ یکی از بهترین نوع ابالغ ها می باشدچراکه مخاطب مستقیماً 
برگ تشخیص مالیات را رویت و تحویل می گیردبه همین دلیل در ماده203 آمده است: اوراق مالیاتي به طور کلي 
باید به شخص مؤدي  ابالغ و در نسخة ثاني رسید اخذ گردد. منظور از شخص مودی برای اشخاص حقیقی همان 
فردیا افرادی هستند که برگ تشخیص مالیات به نام آنها صادرشده و برای اشخاص حقوقی باتوجه به مادة 206 که 
مقرر نموده«اگر مؤدي شرکت تجارتي یا سایر اشخاص حقوقي باشد، اوراق مالیاتي باید به مدیر یا اشخاص دیگري 
که از طرف شرکت حق امضا دارند ابالغ شود.«منظورصاحبان امضای مجاز می باشد. اگر مؤدي یکي از ادارات دولتي 
یا مؤسسات وابسته  به دولت باشد، اوراق مالیاتي باید به رئیس یا قائم  مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه 
ابالغ گردد.درارتباط با ادارات دولتی ویا وابسته به دولت نیز بنا به صراحت ماده 205 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق 
مالیاتی  باید به رییس یا قائم مقام یا ریس دفترآن اداره یا موسسه ابالغ گردد. البته در ادامه قانونگذار بستگان و 
مستخدمین را هم درصورت عدم دسترسی به شخص مودی آورده که منظوراز بستگان برای اشخاص حقیقی همان 
بستگان سببی و نسبی مقرردر قانون مدنی است که شامل: پدر،مادر،همسر،فرزند،اجداد،برادرو خواهراست و نیز حقوق 
بگیرشخص حقیقی و برای اشخاص حقوقی هم حقوق بگیران را شامل می شود.به شرطی که سن ظاهری برای تمییز 
اهمیت اوراق موردابالغ برای مامورابالغ محرز شود و نیز تعارض منفعتی بین اشخاصی که اوراق را تحویل می گیرند 
با شخص مودی وجود نداشته باشد.که تشخیص این امریعنی دانستن داشتن تعارض منفعت بین مودی وشخصی که 
اوراق را تحویل می گیرد امر دشواری است.درمتن اوراق مالیاتی ابالغ شده باید عالوه برمطالب مربوط ،محل مراجعه 
،مهلت مقرروتکلیف قانونی مودی درج شود.به نحوی که مودی مالیاتی تکلیف خود را در خصوص اقدامات بعدی که 

پس از ابالغ اوراق مالیاتی باید انجام بدهدبداند.
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ب : ابالغ قانونی(: این ابالغ نقطه مقا بل ابالغ واقعی می باشد. این امربا توجه  به تبصره یک ماده203 ق.م.م ممکن 
است صورت پذیرد.درتبصره مورد اشاره آمده : هرگاه مؤدي یا در صورت عدم حضور وي بستگان  یا مستخدمین او از 
گرفتن برگ ها  استنکاف نمایند یا در صورتي که  هیچ  یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابالغ باید امتناع 
 آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخة اول اوراق را به درب 
محل سکونت یا محل کار مؤدي الصاق نماید. اوراق مالیاتي که به ترتیب فوق ابالغ شده،  قانوني تلقي و تاریخ الصاق 
انجام شود دراین صورت  ازطریق روزنامه کثیراالنتشارنیزممکن است  ابالغ  به مؤدي محسوب مي شود.  ابالغ  تاریخ 
چنانچه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ذیل ماده 203 و یا ماده 208 قانون فوق الذکر به صورت قانوني و 
یا درج در روزنامه ابالغ گردد و مودي ظرف 30 روز مقرر کتباً اعتراض نکرده و یا به ممیزکل مربوط مراجعه ننماید 
در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته مي شود که در این صورت و همچنین در مواردي که مودي ظرف 

30 روز به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر براي رسیدگي به هیئت حل اختالف مالیاتي ارجاع خواهد شد .
ج(مرحله وصول مالیات: 

آخرین مرحله از مراحل مالیات،مرحله وصول مالیات است.این مرحله ناظر برقوه مجریه مي باشد.قوه مجریه اشیاء 
را شناسایي ومیزان مشخص شده بوسیله قانونگذاررادریافت مي نماید.به عبارت دیگر ،مرحله وصول زماني است که 
درآمد مالیاتي به خزانه دولت واریز مي شود.اوج اختیارات دولت در مرحله وصول مي باشد این اختیارات به حدي 
است که ممکن است پاره اي از قوانین آئین دادرسي نیز رعایت نشود.عمل دولت در مرحله وصول مالیات ناشي از 
اعمال حاکمیت مي باشد وبرهمین اساس چنانچه اختالفي نیز بین مودي و ماموران وصول مالیات بروز نماید.مراجع 
خاصي جهت رسیدگي وجود دارد که در مباحث آتي به آن مي پردازیم.خصوصیات صرفه جویي و سهل الوصول بودن 
مالیات ناظر برمرحله وصول مي باشد. هرگاه مؤدی ظرف مهلت مقرردر ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به 
پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امورمالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل 
بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول وغیر منقول او اقدام خواهد نمود.  برگ اجرایی 
مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد. برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه 
در پرونده بایگانی، نسخه دیگر به مؤدی ابالغ و نسخه ثالث باقید تاریخ ابالغ به امضای مؤدی و مأمور ابالغ رسیده و 
برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امورمالیاتی اعاده می شود. چنانچه دراجرای تبصره 1 ماده 216 قانون 
مالیاتهای مستقیم درمندرجات برگ اجرایی ابالغ شده به مودی مواردی شامل : نوع ومبلغ مالیات،سال مالیاتی، مبلغ 
پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج نشده باشد. واحد اجرائیات مبادرت به توقیف اموال ممنوعه موضوع ماده 212 
قانون مالیاتهای مستقیم نظیر: الف -دو سوم  حقوق حقوق بگیران  و سه چهارم حقوق بازنشستگي  و وظیفه .ب- لباس 
و اشیا و لوازمي که براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تکفل او الزم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة 
 اشخاص واجب  النفقة مؤدي .ج- ابزار و آالت کشاورزي و صنعتي و وسایل کسب که براي تأمین حداقل معیشت مؤدي 
الزم است .د- محل سکونت به قدر متعارف .نموده باشد.یا چنانچه اقدامات و شرایط الزم مربوط به آگهی حراج و مزایده 
و فروش اموال توقیف شده اعم ازمنقول و غیرمنقول مطابق مقررات صورت نگرفته باشدویاآن که شخص ثالث ، نسبت 
به مال مزایده مدعی حقی باشد.وبطورکلی ترتیبات مقرره در آیین نامه ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم بدرستی 

رعایت نشده باشد.پرونده امر قابل طرح اختالف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم خواهدبود.   
 

 اصول حقوقی حاکم بر مالیات                                                        
1-اصل قانونی بودن مالیات ؛ حق برقراری مالیات از وظایف حاکمیت است و این یک اصل اساسی حقوق عمومی 
است.  وضع مالیات عبارت است از قانونگذاری و چون از طرف دیگر او حکومت را قانونگذاری و فرمانده  ا ی تعریف 
می کرده , به این ترتیب مالیات و قانون را پایه مشترک حکومت می دانست . قدرت  وضع مالیات یک فکر ساده و یا 
نتیجه یک تحلیل فرضی مجرد نیست بله در درجه اول یک واقعیت  سیاسی است. »منتسکو« در بسیاری از فصول 
روح القوانین به نشان دادن ارتباط بین آزادی و  مالیات علقه به خرج داده و فرمولی را که بارر نسبت می دهند خالصه 
کرده و آن فرمول این است   : ) تمام آزادی مردم در مالیات خالصه می شود( قدرت برقراری مالیات متضمن یک 
واقعیت  حقوقی نیز هست.   اعالمیه حقوق بشر در 1789 چنین می گوید : )تمام مردم حق دارند شخصاً به وسیله 
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 نمایندگانشان لزوم پرداخت مالیات از طرف عموم و تأدیه آزادانه آن رابپذیرد و در مصرف آن  نظارت کنند وسهمیه 
و مبنای تشخیص وصول و مدت آن را معین نمایند(. اصل قانونی بودن مالیات  اصلی بسیار محکم به نظر می رسد و 
قانون اساسی و هم قوانین عادی ، اهمیت زیادی برای آن قائل  شده اند . »اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون. »چنانچه قباًل ذکر آن گذشت،وضع مالیات مي بایست 
بوسیله قوه مقننه صورت پذیرد.در غیر آن صورت قوه مجریه به طور یک جانبه و به لحاظ دست یافتن  به منابع 
درآمدي بیشتر،اقدام به افزایش مالیاتها نماید.بدین جهت امر قانوني بودن مالیاتها از زماني مطرح مي شود که حکومت 
هاي استبدادي جاي خود را به نظامهاي قانونمند دادند.تا قبل از فروپاشي نظامهاي استبدادي تعیین مالیات بر عهده 
پادشاهان بود. ( بر اساس حق وضع مالیات بوسیله قانون امروزه در تمامي نظامهاي قانونمند این صالحیت به قوه 
مقننه داده شده است .اگر چه در ایران در قانون اساسي بعد از مشروطیت مورخ 14 ذیعقده 1324 هجري قمري هیچ 
گونه اشاره اي به قانوني بودن مالیات نشده بود.اما در متمم قانون اساسي مورخ 29 شعبان 1325 هجري قمري فصل 
خاصي را از اصول 94 تا 99»فصل مالیه«به مسائل مالیاتي و محاسباتي اختصاص داده بود.که پنج اصل آن بیانگر 
اصل قانوني بودن مالیات بود ومقرر کرده بود که برقراري مالیات ودریافتهاي شبیه آن و تخفیف و معافیتهاي مالیاتي 
تنها به حکم قانون ممکن است.در قانون جمهوري اسالمي سال 1358 نیز اصل 51 به وضع مالیات توسط قانونگذار 
اشاره شده است.بر این اساس اگر قوه مجریه به ایجاد مالیات نماید،خالف قانون اساسي است و میتوان چنین مقرراتي 
را از طریق دیوان عدالت اداري ابطال نمود.چنانچه بخشنامه مورخ 68/4/15 وزارت اقتصادي و دارایي درخصوص لزوم 

اخذ مالیات بر نقل وانتقال تلفن،توسط دیوان عدالت اداري ابطال شد.
2-اصل محرمانه بودن اطالعات مالیاتي ؛ رازداري و عدم افشاء اسرار ،یک تکلیف اداري است.در ماده )8(قانون 
هیاتهاي رسیدگي به تخلفات اداري،افشاء اسرار،یک جرم اداري محسوب مي شود.ازاین اصل در پاره اي قوانین و براي 
گروه هاي شغلي خاصي به عنوان یک تکلیف قانوني نام برده  شده است.به عنوان مثال در ماده 648 قانون مجازات 
اسالمي مقرر شده است»اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانیکه به مناسب شغل یا حرفه خود 
محرم اسرار مي شوند ،هرگاه د رغیر از موارد قانوني،اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس 
ویا به یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال جزاي نقدي محکوم مي شوند.« درامور مالیاتي نیز،قانون 
مالیاتهاي مستقیم ،در ماده )232(،ماموران مالیاتي کشور را از افشاء اطالعاتي که ضمن رسیدگي به امور مالیاتي 
مودي بدست مي آورند منع نموده است وچنانچه اقدام به افشاء اسرار مالي مودي نمایند بر اساس قانون مجازات 
اسالمي مسئولیت کیفري به دنبال خواهد داشت.این ماده بیان مي دارد:ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتي 
باید اطالعاتي را که ضمن رسیدگي به امور مالیاتي مودي بدست مي آورند،محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر 
تشخیص درامد و مالیات نزد مراجع ذیربط درحد نیاز،خودداري نمایند ودرصورت افشاء،طبق قانون مجازات اسالمي 

با آنها رفتار خواهد شد.
3-اصل ساالنه بودن مالیات؛در ماده )155(قانون مالیاتهاي مستقیم ،سال مالیاتي را یک سال شمسي ذکر نموده 
است.که از اول فروردین ماه هر سال شروع و تا آخر اسفند ختم مي شودوزمان در قانون مالیاتي از اهمیت خاصي 
برخوردار است.همانطور که تعهدات دولت در موعد مقرر مي بایست انجام شود،به طور مثال حقوق کارمندان در زمان 
مقرر پرداخت مي شود.یا در ارائه خدمات عمومي همچون برق،آب و ... نباید وقفه ایجاد گردد،مطالبات دولت نیز 
همچون مالیات مي بایست در ظرف زماني معین دریافت گردد.بر این اساس در مهلت قانوني مقرر،مي بایست مالیات 
به حساب درآمدهاي عمومي واریز شود.اما از لحاظ تعیین مهلت قانوني جهت پرداخت مالیات حقوق کارکنان،ماهانه 
آزاد  مالی  انتخاب سال  که  مالیات(،صاحبان شرکتها)اشخاص حقوقي(  بودن  اصل ساالنه  وصول مي شود)برخالف 
هستندنیز چهارماه پس از سال مالي فرصت اظهارنامه مالیاتی سال مالی خودرا تسلیم نمایندودر صورت ابرازسود 
نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام نماینددرغیراینصورت مالیات سودابرازی به استنادتبصره 
1 ماده210ق.م.م ازطریق عملیات اجرایی قابل وصول می باشد.دارند ویا حداکثر چهارماه از پایان سال مالي مالیات 
نه تنها مي بایست در مهلت قانوني یک سال وصول گردد، بلکه عطف به ماسبق نیز نمي شود اما در مواردي ممکن 
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است مقررات مالیاتي به گذشته سرایت پیدا کند و این استثناء درمالیات بر حقوق است.به طوري که اگر در قانون 
مالیاتهادراواسط سال نرخ مالیات بر حقوق تغییر نماید،این تغییر نرخ شامل حقوق ماه هاي اول سال مالي نیز مي 
شود.این امر بدین لحاظ مي باشد که به اثر فوري و ساالنه بودن مالیاتها توجه شده است.زیرا چنانچه ذکر آن گذشت 
سال مالي،یک سال شمسي است،پس اگر درآذر ماه مالیات بر حقوق کم یا زیاد شود به ماه هاي فروردین تا آذر هم 

سرایت داده مي شود.
4- اصل حکومت مالیاتي در مکان؛قوانین هر کشور معموالً در داخل سرحدات سیاسي آن کشور اجراء مي شود 
آمده  ایران  ان کشور حکومت مي کند.به طور مثال در ماده )5(قانون مدني  اموال موجود در  و  وبرتمام اشخاص 
است:کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بودمگردرمواردي استثناءکرده باشد.

اصل عمومی بودن مالیات و اصل قانونی بودن مالیات موجب شده است تا مالیات مانند هر قانون دیگری عمومیت 
داشته و  جنبه شخصی نداشته باشد.

مراجع دادرسی مالیاتی
اولین مرجع دادرسی در سیستم حقوق مالیاتی ایران مرجع رفع اختالف مالیاتی یا همان توافق با رییس امور 
مالیاتی مربوطه می باشدبه نحوی که مودی شخصاً یا به وسیله وکیل تام االختیار خود ظرف مدت 30 روز از تاریخ 
ابالغ می تواند به اداره امورمالیاتی  مربوطه مراجعه، وبا ارائه دالیل و اسناد ومدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد 
نماید.رییس امور مالیاتی موظف  است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف  مهلتي که بیش از سي 
روز از تاریخ مراجعه)ثبت اعتراض( نباشد به موضوع  رسیدگي نماید.در صورتي که رییس امور مالیاتی دالیل و اسناد 
و مدارک ابراز شده را براي  رد مندرجات برگ تشخیص کافي دانست ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و 
امضا می نماید.دراین صورت وبا انجام این عمل از مودی درخصوص مالیات مورد مطالبه رفع تعرض بعمل خواهدآمد. 
و چنانچه رییس امورمالیاتی دالیل و اسناد و مدارک ابرازي را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد 
قبول مؤدي قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و اقدام به  امضاي آن و نیز اخذ امضاء ازمودی می نماید.با 
انجام این عمل)توافق با رییس امورمالیاتی( درآمدمشمول مالیات قطعی وپرونده مالیاتی مختومه خواهدشد به نحوی 
که در هیچ مرجع دیگری قابل رسیدگی نمی باشد .نکته قابل توجه اینکه رییس امور مالیاتي مي تواند در مواردیکه 
دفاتر مودیان توسط هیات سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون فوق الذکر مردود اعالم گردیده است با بررسي 
کارشناسي راساً یا از طریق صدور و اجراي قرار توسط مامورین آشنا به امر حسابرسي مالیاتي نسبت به تعیین درآمد 
واقعي مودیان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازي آنان اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. ودر صورتیکه امور مالیاتي دالیل 
و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستداًل 

در ظهر برگ تشخیص منعکس  و پروندة امر را براي رسیدگي به هیات حل اختالف ارجاع نماید.
رسیدگي در مراجع شبه قضایي)هیاتهاي حل اختالف مالیاتي(

وصف شبه قضایي به جهت کارکرد نزدیکي است که این گونه مراجع چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسیدگي 
به دادگاه هاي دادگستري دارند با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداري ،این مرجع صالح به رسیدگي است که 

مي توان نمودار آن را چنین رسم کرد:
هیات حل اختالف مالیاتي بدوي              هیات حل اختالف مالیاتي تجدیدنظر                   دیوان عدالت اداري 
دادگاههاي عمومي بدوي شهرستان             دادگاه عمومي تجدید نظر استان                       دیوان عالي کشور

فلسفه وجودي مراجع شبه قضایي مالیاتي :
وجود مراجع مذکور در ساختار نظام مالیاتي ایران به چندین دلیل مي باشد:

      اوالً:به ساختار حقوقي ایران بر میگردد.در کشورهایي که داراي نظام حقوقي رومي-  ژرمني  مي باشند،حقوق 
به دو قسمت عمومي و خصوصي تقسیم میگردد،که حوزه حقوق عمومي به قواعد حاکم بر روابط دولت و افراد       مي 
پردازد وحوزه حقوق خصوصي به قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر مي پردازد که همین موضوع خود باعث اثرات 
و نتایجي همچون تفکیک منابع حقوق،اسناد ومدارک ،استخدام نیروي انساني و قواعد حاکم بر آنها و امور مالي آنها 
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شده است.دادگاه هاي هر یک از این دو حوزه،متفاوت و مجزا از یکدیگر مي باشند وبر همین اساس بسیاري از دعاوي 
علیه سازمانها و کارکنان سازمانهاي عمومي در مراجع و دادگاه هاي غیر از دادگاه هاي عمومي مورد بررسي قرار گیرد.

درحالي که در نظام حقوقي»کامن ال «همچون انگلیس، به دلیل عدم تفکیک حقوق به عمومي و خصوصي چنین 
مراجع و دادگاه هایي جهت حل اختالفات اداري،موجود نمي باشند.

ثانیاًاعمال دولت را نیز به دوحوزه اعمال حاکمیت واعمال تصدي تفکیک میکنند اعمال حاکمیت را آن دسته 
اعمالي مي دانند که جهت منافع عمومي،مصالح عامه، امنیت عمومي انجام میگیرد واعمال تصدي اعمالي است که 
دولت ودستگاههاي اداري،همانند اشخاص عادي اقدام به فعالیت مي نماید.مثاًل اقدام به اجاره ساختمان یا خرید 
زمین یا تجارت مي کند.دراعمال حاکمیت چون دولت و دستگاههاي اداري انگیزه سود جویي،دنبال نمي نمایند 
همچون وصول مالیات که جهت درآمدهاي عمومي است هرگونه اختالف درخصوص آن مي بایست در مراجع خاص 
مورد رسیدگي قرار گیرد.این گونه مراجع متعدد ودر زمینه هاي گوناگون ایجاد شده اند.به طور مثال مي توان از 
اختالف  مالیاتي،هیات حل  اختالف  ،هیات حل  ومراتع  ماده 56 جنگلها  ماده 100شهرداري،کمیسیون  کمیسیون 
کارگروکارفرما،هیات رسیدگي به تخلفات اداري وغیره نام برد بنابراین چون وصول مالیات جهت منافع عمومي مي 

باشد،نمي توان اختالف درخصوص موضوع را از ابتداءدر دادگاههاي عمومي دادگستري مطرح نمود.

خصوصیات رسیدگي هیاتهای حل اختالف مالیاتي:
- رسیدگي شورایي:معموالً رسیدگي در تمامي مراجع شبه قضایي اداري به صورت شورایي است که گاهي سه نفر 
)هیات حل اختالف مالیاتي(گاهي پنج نفر)هیات رسیدگي به تخلفات اداري(گاهي نه نفر)هیات حل اختالف کارگر 

وکارفرما(و....میباشد.
هر چند رسیدگي شورایي باعث کاهش درجه خطا مي شود.اما باعث طوالني شدن تصمیم گیري و درخصوص 
هیات حل اختالف مالیاتي و حتي سایر دادگاه هاي اداري، عدم اطالع و تخصص به مسائل حقوقي مربوط درمراجع  
سبب تراکم پرونده ها در دیوان عدالت اداري و شوراي عالي مالیاتي مي گردد در حالي که در مراجع دادگستري 

فردي )خصوصی(است .
2-غیرحضوري بودن رسیدگي: عدم الزام به حضور طرفین اختالف در تمام مراجع حل اختالف اداري وجود دارد.

به ظور مثال در قانون مالیاتهاي مستقیم مودي مکلف به حضور در جلسات هایت حل اختالف نشده است وبراي 
مودي در عین حال دعوت نامه حضور در جلسه ارسال مي گردد لیکن اگر تمایل نداشت مي تواند در جلسه رسیدگي 
ونیز  نماینده مودي  یا  است: عدم حضور مودي  مالیاتهاي مستقیم،مقرر شده  ماده 246قانون  حاضرنشود.درتبصره 
نماینده اداره امورمالیاتي مربوطه مانع از رسیدگي هیات و صدور راي نخواهد شد به عبارتي دادگاه هاي اداري اصل 
بر عدم الزام به حضور طرفین اختالف است و چنانچه مراجع مذکور الزم تشخیص دهند از طرفین اختالف دعوت به 
حضور مي نماید.در حالي که رسیدگي در دادگاه هاي دادگستري حضوري است و طرفین الزام به حضورخود یا وکیل 

خود در محکمه را دارند و جهت حضور احضاریه ابالغ مي شود.
3-کم هزینه بودن طرح دعاوی: در تمامي دادگاه هاي اداري،از جمله هیاتهاي حل اختالف مالیاتي به استثنای 
تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم که مقررداشته : در مواردي که شکایت مؤدیان مالیاتي از آرا هیات هاي 
بدوي از طرف هیات حل اختالف مالیاتي تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرا هیات هاي تجدیدنظر از طرف 
شعب شوراي عالي مالیاتي مردود اعالم شود، براي هر مرحله معادل یک درصد )1%( تفاوت مالیات موضوع رأي مورد 
شکایت و مالیات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسلیمي، هزینه رسیدگي تعلق مي گیرد که مؤدي مکلف به پرداخت آن 
خواهد بود. لذا به استثنای مورد اخیریعنی درمواردی که شکایت مودی درمرحله هیات حل اختالف مالیاتی تجدید 
نظریا شورای عالی مالیاتی رد می شودعماًل رسیدگي بدون پرداخت هزینه دادرسي صورت مي گیرد و حتي در راس 
دادگاه هاي اداري،در دیوان عدالت اداري نیز در ابتدا رسیدگي مجاني بود ولي به دلیل طرح دعاوي بي اساس هم 

اکنون دیوان مبلغی بعنوان هزینه دادرسي پرداخت مي شود.
4-عدم الزام به تشریفات حقوقی خاص: معموالً درمراجع حل اختالف مالیاتي و سایر دادگاههاي اداري،رسیدگي 
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ساده و بدون تشریفات مي باشد به طوري که رسیدگي هیات حل اخالف مالیاتي تنها با اعتراض کتبي ساده آغاز مي 
گردد ودر سایر مراجع نیز از تشریفات پیچیده آئین دادرسي دادگاههاي دادگستري خبري نیست وجود ویژگیهایي 
چون اختصار دادرسي،غیر تشریفاتي بودن غیر حضوري و مجاني بودن بدین جهت است که اوالً طوالني شدن دادرسي 
سبب متضرر شدن دولت مي گردد.به عنوان مثال در اختالفات مالیاتي موجب مي شود که مودي حداقل براي یک یا 
چند ماه،مالیات متعلق به درآمدهاي عمومي واریز نماید ویا دراختالف اداري دیگر سبب وقفه درامور اداري و تعطیلي 
کار بوسیله کارمند،کارگر و یا با دامنه دار تر شدن اختالف موجب اعتصاب ووقفه دراداره عمومي ونارضایتي همگاني 

مي گرددکه درهمه موارد دولت متضررمي گردد. 

ترکیب هیاتهای حل اختالف مالیاتی بدوی:
  در اجرای ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم هریک از هیاتهای حل اختالف مالیاتی بدوی  دارای سه عضو می 

باشند که عبارتنداز :  
1(یک نفر:  نمایندة سازمان امور مالیاتي کشور.دراجرای مادة  245 قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان سازمان 
امور مالیاتي کشور عضو هیات از بین کارمندان سازمان مذکور که داراي حداقل ده سال سابقة  خدمت بوده و ال اقل 

شش سال آن را در امور مالیاتي اشتغال داشته و در امر مالیاتي بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
2(یک نفر :  قاضي اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتي که  قاضي بازنشسته واجد شرایطي در شهرستان ها یا مراکز 
استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتي کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضي شاغل را 

براي عضویت هیات  معرفي خواهد نمود.
3(یک نفر:  نماینده از اتاق بازرگاني و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمي یا مجامع حرفه اي 
یا تشکل هاي  صنفي یا شوراي اسالمي شهر به انتخاب مؤدي، در صورتي که برگ  تشخیص مالیات ابالغ قانوني شده 
باشد و یا هم زمان با تسلیم  اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعالم ننماید سازمان 
امور مالیاتي با توجه به نوع فعالیت مؤدي یا موضوع مالیات مورد رسیدگي از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب 

خواهد کرد

فلسفه وجودی هریک از سه نفر عضو هیات حل اختالف مالیاتی
به نظر می رسد فلسفه وجودی هریک از اعضای حل اختالف مالیاتی به دلیل یا جهات خاصی است که قانونگذار 
آن را مدنظر قرار داده است لذا حضور نماینده سازمان امورمالیاتی کشوردرجلسه هیات ازاین جهت است که وی آشنا 
به مسایل مالیاتی و قوانین ومقررات مربوطه بوده ودرعین حال باید عالوه برسابقه خدمت حداقل به مدت شش سال 
در امورمالیاتی انجام وظیفه نموده و فردی مطلع و در عین حال بصیرنیزباشد.وچنانچه در تشخیص مالیات رعایت 
این جهت  بازنشسته.از  ویا  شاغل  از  اعم  قراردهد.حضورقاضی  رسیدگی  مورد  امررا  باشداین  نشده  ومقررات  قوانین 
است که رعایت آیین دادرسی ومواردی درخصوص ابالغ اوراق ونیز حضوراشخاص اعم از شخص مودی یا نمایند او 
ودرصورت داشتن وکیل مقررات مربوطه در ارتباط با حضور وکیل و حدود واختیارات وکیل ونیز حضور اشخاص ثالث 
را در جسله هیات مورد مداقه قراردهدو چنانچه ایرادی را در خصوص موارد مذکور وارد دانست در هنگام صدور رای 
لحاظ نماید.دراینجا قاضی با درنظر گرفتن اظهارات ونظرات نماینده سازمان امورمالیاتی کشورویا نماینده اصناف ویا 
اتحادیه وبطورخالصه نماینده بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اظهارنظرمی نمایدبه نحوی که نظروی تاثیر 
بسیار مهمی در رای صادره خواهد داشت به دلیل اینکه در آراء صادره نظر اکثریت مالک عمل خواهد بودواز طرف 
دیگر بندرت اتفاق می افتد که قاضی در اقلیت قرارگیرد.حضور نماینده از اتاق بازرگاني و صنایع و معادن یا اتاق 
تعاون یا جامعه حسابداران رسمي یا مجامع حرفه اي یا تشکل هاي  صنفي یا شوراي اسالمي شهر به انتخاب مؤدي.از 
این جهت است که با توجه به اشرافی که این شخص نسبت به نوع فعالیت مودی دارد می تواند درخصوص اظهارات 
کتبی یا شفاهی مودی در ارتباط با اختالف مالیاتی بوجود آمده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید.این عضو وکیل مودی 
نیست که صرفاً باید از اظهارات مودی دفاع کند بلکه بایدبا توجه به واقعیت امر اظهارات مودی را بپذیرد یا رد کند. 
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نکته مهم در این زمینه این است که هریک از نمایندگان در رای صادره به میزان یک سوم مسئولیت دارند جلسات 
هیات هاي حل اختالف مالیاتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هیات هاي مزبور با اکثریت آرا قطعي و الزم االجرا 
است ، ولي نظر اقلیت باید در متن رأي قید گردد بنا به حکم تبصره 1 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم رسمیت 
جلسات هیات هاي حل اختالف مالیاتي منوط به حضور هر سه عضو هیات بوده و تشکیل جلسات هیات بدون حضور 
هریک از اعضا احصا شده در ماده 244 قانون مذکوربه عنوان تخلف از مقررات تلقي و آرا، صادره توسط هیات هائي 

که به صورت رسمي تشکیل نیافته باشد فاقد وجاهت قانوني بوده و نا فذ نخواهد بود.
اشخاصی که حق حضور در جلسه هیات حل اختالف مالیاتی را دارند عبارتنداز: شخص مودی. و درخصوص 
محجورین ولی، قیم ،وراث ویا وصی با تسلیم مدارکی که اثبات کننده سمت وی باشد . برای اشخاص حقوقی منظور 
با آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی  افراد صاحب امضای مجاز وبطورکلی مدیران شخص حقوقی همراه  یا  فرد 
کشور. کارمند مودی)اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی(مشروط برآنکه کتباً معرفی شده و واحدمالیاتی ذی ربط 
گواهی نماید نام وی درفهرست حقوق بگیران مودی وجود دارد.و وکالء ونمایندگان قانونی مودی با ارائه وکالتنامه 
معتبر وابطال تمبرمالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم به استثنای مواردی که وکیل با موکل نسبتی 
همچون: پدر، مادر، فرزند، خواهر و برادر داشته باشد که دراین صورت نیازی به ابطال تمبرنیست ولیکن باید وکالتنامه 

رسمی ارائه شود.

مرحله رسیدگی درهیات حل اختالف مالیاتی بدوی
پس از مطالبی که در خصوص ترکیب اعضای هیات حل مالیاتی بدوی، فلسفه وجودی هریک واینکه چه اشخاصی 
حق حضور در جلسه هیات را دارند بیان شد.رسیدگی به مورد یا موضوع شکایت مودی نسبت به مالیات مورد مطالبه 
شروع می شود.  دراین مرحله هیات حل اختالف مالیاتی بدوی شروع به رسیدگی نموده وباتوجه به محتویات پرونده 
مالیات،اسنادومدارک موجود درپرونده وسایراوراق ضبط شده  ازگزارشهای مبنای صدوربرگ تشخیص  اعم  مالیاتی 
درپرونده مورد رسیدگی ونیزبا توجه به الیحه یا لوایح اعتراضیه تسلیمی ویا اظهارات شفاهی مودی یا نماینده اداره 
امورمالیاتی حاضردرجلسه هیات ممکن است اقدام به صدور رای یا اظهارنظرشامل : 1-تایید درآمد مشمول مالیات 
مندرج در برگ تشخیص مالیات صادره.با بررسی میدانی در این زمینه حداکثر بین 20 تا 25 درصد پرونده های 
مالیاتی آنهم بیشتر بدلیل عدم وجود الیحه دفاعیه توسط مودی یا عدم حضور وی این نوع رای وبا این عنوان صادر 
بدلیل وجود اطالعات درست و واقعی مالیات بدرستی مطالبه شده است به نحوی  می شودو خیلی به ندرت واقعاً 
ارائه شده در  از اعراب برای تعدیل مالیات مورد مطالبه نداشته باشدلذا درصدی که برای اینگونه موارد  که محلی 
بیشتر مواقع به همان موارد عدم وجود الیحه دفاعیه و یا عدم حضور مودی منجر به تایید درآمدمشمول مالیات 
مندرج در برگ تشخیص مالیات شده است.2-تعدیل درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات صادره.
در یک بررسی صورت گرفته بین 25 تا 30 درصد پرونده های مطرح شده در هیات حل اختالف مالیاتی منجر به 
صدور اینگونه آراء شده است دلیل این امر هم برمی گردد به اینکه در تشخیص مالیات همان نقیصه یعنی عدم 
وجود اطالعات کامل ازدرآمد مودیان باعث تشخیص برآوردی ویا اینکه نمایندگان هیات حل اختالف مالیاتی بنا به 
همین نقیصه اقدام تعدیل درآمد مشمول مالیات مودیان می نمایند  3- رد مندرجات برگ تشخیص مالیات صادره 
و رفع تعرض  از مودی مالیاتی. حدود 10درصد از پرونده ها مشمول اینگونه آراء می شوند شاید ظاهراً آمار قابل 
چشمگیری نباشد اما باتوجه هزینه ای که از ابتداء برای تشخیص مالیات تا این مرحله صرف شده است این آمار از 
بعد هزینه ای بعضاً از وصولی چند ده واحد مالیاتی در برخی از ادارات کل امور مالیاتی بیشتر است این موضوع یکی 
ازمهمترین مصدایق عدم دسترسی به اطالعات درست ،صحیح و به موقع در خصوص درآمد مودیان مالیاتی می باشد 
4-رد مندرجات برگ تشخیص صادره از مودی  فعلی و دستورمطالبه مالیات تشخیص شده از مودی واقعی. بین 5 
تا 10 درصد پرونده های مطروحه در هیات حل اختالف مالیاتی مشمول صدور اینگونه آراء می شوند اگرچه مالیات 
تشخیصی از مودی واقعی در طی یک فرآیند قابل مطالبه است اما این بدین معنا نیست که مودی واقعی از رفتن 
به مراجع دادرسی محروم باشد 5-استرداد مالیات اضافه پرداختی بین نیم درصد تاحداکثر 1 درصد پرونده های 
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مطروحه هیات حل اختالف مالیاتی منجر به صدور رای با عنوان مذکور می شود.  6-رفع تعرض از مودی مالیاتی و 
قبول زیان اعم از زیان ابرازی یا قبول قسمتی از زیان ابرازی. بین 2تا 3درصد پرونده های مطرح شده در هیات حل 
اختالف مالیاتی منجر به صدور رای با عنوان مذکور می شود.7- عدم طرح درهیات حل اختالف مالیاتی. 8-صدور 
قرار استمهال. 9-صدور قرارتجدید دعوت مجدد از مودی. 10-صدور قراررفع نقص درارتباط با پرونده مالیاتی مطروحه 
ردیف های 7،8،9 و10 درصد بسیارناچیزی را در برمی گیرد که قابل ذکر درصد یا کسری از درصد بلحاظ آماری 
قابل توجه نیست . درنهایت 11-  صدور قرار کارشناسی در بررسی میدانی متاسفانه بین 25تا 27 درصد پرونده های 
مطروحه در هیات های حل اختالف مالیاتی منجر به صدور این عنوان می شود که این موضوع هم باز برمی گردد به 

همان مواردی که در خصوص تعدیل درآمد مشمول مالیات ،رفع تعرض از مودی مالیاتی و......بعرض رسید. 
موارد خودداری از رسیدگی توسط اعضای هیاتهای حل اختالف مالیاتی

الف- داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هرطبقه بین اعضای هیات حل اختالف مالیاتی با مودی.
ب- عضویا اعضای هیات حل اختالف مالیاتی،قیم یا مخدوم مودی باشندو یا مودی مباشریا متکفل امورعضوهیات 

یا همسراو باشد.
ج- عضو هیات همسریا فرزند اوو یا وراث مودی باشد.

د- عضو هیات قباًل درموضوع اعتراض مودی به عنوان عضویا کارشناس یا گواه یا مامورمالیاتی اظهارنظرکرده 
باشد.بعنوان مثال نمایندسازمان قباًل درسمت رییس گروه مالیاتی نسبت به تشخیص مالیات اظهارنظرنموده ودرحال 

حاضربرای همان پرونده وهمان عملکرددرجایگاه عضوبند1 قرارگیرد وانشای رای نماید.
ه- بین عضو هیات حل اختالف مالیاتی و مودی ویا همسریا فرزندآنها دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشدویا قباًل 

مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم دو سال نگذشته باشد.
باشد،  مودی شخص حقوقی  چنانچه،  و  مودی  با  مالیاتی  اختالف  هیات حل  بین عضو  رابطه شراکت  وجود  و 

سهامدار،نمایند،یا عضوهیات مدیره یا مدیرعامل یا بازرس قانونی بودن اعضاء مانع از رسیدگی آنها خواهد بود.
ز- عضو هیات یا همسریا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه یا مورد رسیدگی باشند .

قانونی  ذکرجهت  ازرسیدگی،با  خودداری  قرار  صدور  با  مالیاتی  اختالف  حل  هیات  عضو  یادشده،  درموارد    
آن،ازامور هیاتهای حل اختالف مالیاتی ذی ربط درخواست می نمایدتاعضودیگری را که از موارد خودداری رسیدگی 
مالیاتی  اختالف  هیات حل  اعضای  تعیین  امکان  قانونی  هردلیل  به  نماید.چنانچه  معرفی  رسیدگی  باشدبرای  دور 
میسرنباشد،پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین هیات حل اختالف مالیاتی شهریا محلی که با محل مزبور درمحدوده 

یک استان باشدارجاع می شود.

هیات حل اختالف مالیاتی تجدید نظر:
تمامی مطالبی که درخصوص ترکیب اعضای هیات حل اختالف مالیاتی بدوی وفلسفه ی وجودی حضور هریک 
از اعضاء و همچنین موارد خود داری از صدور رای توسط هیات و نیز اشخاصی که حق حضور درجلسات را دارندبه 
طریقی که درصفحات پیشین گفته شد برای هیات حل اختالف مالیاتی تجدید نظر ساری وجاری است. دراین مرحله 

هم هیات می تواند موارد یازده گانه را انشاء نماید.
در اجرای ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم آراء هیات هاي حل اختالف مالیاتي بدوي قطعي و الزم االجرا است. 
مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ رأي بر اساس ماده )203( این قانون و تبصره هاي آن به مؤدي، از طرف 
مأموران مالیاتي مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبي قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگي به هیات حل 
اختالف مالیاتي تجدیدنظر احاله خواهد شد.چنانچه رای هیات حل اختالف مالیاتی بدوی به هرنحوی ابالغ شود اعم از 
اینکه این ابالغ واقعی باشد یا قانونی ومودی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ نسبت به رای مذکوراعتراض ننماید 
رای صادره قطعی والزم االجراء می باشد. مؤدي مالیاتي مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به 
مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.نمایندگان عضو هیات هاي حل اختالف مالیاتي تجدیدنظر نباید 
قباٌل نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأي داده باشند.پس ازطرح پرونده مالیاتی درهیات حل اختالف 
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مالیاتی تجدیدنظرچنانچه هیات اقدام به تاییددرآمد مشمول مالیات رای بدوی بنماید دراین صورت یعنی مواردي 
که شکایت مؤدیان مالیاتي از آرا هیات هاي بدوي از طرف هیات حل اختالف مالیاتي تجدیدنظر رد شود و همچنین 
شکایت از آرا هیات هاي تجدیدنظر از طرف شعب شوراي عالي مالیاتي مردود اعالم شود، براي هر مرحله معادل یک 
درصد )1%( تفاوت مالیات موضوع رأي مورد شکایت و مالیات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسلیمي، هزینه رسیدگي 

تعلق مي گیرد که مؤدي مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

چگو نگي رسیدگي در شوراي عالي مالیاتي
به  مالیاتي ،  اختالف  هیات حل  قطعي  رأي  ابالغ  تاریخ  ماه  از  مالیاتي مي توانند ظرف یک  امور  ادارة  یا  مؤدي 
استثنای مواردی که رای هیات حل اختالف مالیاتی بدوی که با عدم اعتراض مودی یا مامورمالیاتی قطعیت می یابد 
به استناد عدم  رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگي ، با اعالم دالیل  کافي به شوراي عالي مالیاتي شکایت 

و نقض رأي و تجدید رسیدگي را در خواست کنند .
 با اعتراض مودي یا اداره امور مالیاتي به آراء صادره هیات حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر،پرونده به شوراي عالي 
مالیاتي ارجاع مي شود.براساس ماده 256 قانون مالیاتهاي مستقیم ،صالحیت  رسیدگی شوراي عالي مالیاتي،شکلي 
وبدون ورود به ماهیت می باشد.و تنها از لحاظ عدم مطابقت حکم هیات از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقش 

رسیدگي حکم صادر مي نماید که منجر به تائید یا رد آراء صادره هیات مي گردد.
درحالت اول یعني درمواردي که راي هیات را نقض مي نماید پرونده جهت رسیدگي مجدد به هیات حل اختالف 
هم عرض دیگري ارجاع مي گردد ودر صورت نبود هیات حل اختالف،به هیات حل اختالف نزدیکترین شهرستان 
ارجاع مي گردد.اما نکته اي که در این خصوص جاي بحث و نظر دارد ذیل ماده 257 قانون مالیاتهاي مستقیم 
است،که مقرر داشته است:هیات هم عرض مي بایست با رعایت نظر شوراي عالي مالیاتي اقدام به صدور راي نماید.

دراینجا ممکن است رای صادره تایید رای قطعی  هیات حل اختالف مالیاتی باشدیا غیرازآن.زیرا اگرچه درهیات 
همعرض باید نظرشورای عالی مالیاتی مدنظرقرارگیرد اما به این معنی نیست که رای صادره نباید تایید آرای قطعی 
هیات های حل اختالف مالیاتی باشد با مقایسه آئین دادرسي شوراي عالي مالیاتي که برمبنا وشباهت آئین دادرس 
به  آنان توسط دیوان عالي کشور،ارجاع  آراء  و نقض  دیوان عالي کشور طرح ریزي شده است محاکم دادگستري 
دادگاه هم عرض با تکلیفي تامین نظر دیوان عالي همراه نیست وچه بسا دادگاه هم عرض برراي دادگاه پیشین اصرار 
ورزد که به واقع ناشي از استقالل امر قضاء است .لذا چنانچه هیات حل اختالف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای 
مستقیم)هیات همعرض( طبق نظرشورای عالی مالیاتی اقدام به تعیین درآمدننمایدازآنجایی که  مکلف بوده دررای 
صادره با تامین نظر شوراي عالي مالیاتي اقدام به صدور رای بنمایددراین صورت تخلف و تمرد از قانون محسوب شده 
و به هرحال رای قطعی است وبا ادعای مودی مبنی برغیرعادالنه بودن مالیات وارجاع وزیراموراقتصادی و دارایی قابل 
طرح درهیات موضوع ماده 251 مکرر وهمچنین با شکایت مودی قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد.دراینگونه 
مواردکه شوراي عالي مالیاتي،حکم صادره هیات حل اختالف رانقض     مي نماید مطابق ماده 257 قانون مالیاتهاي 
مستقیم،شوراي عالي مالیاتي موظف است یک نسخه از راي براي رسیدگي نزد دادستان انتظامي مالیاتي،ارسال دارد 

تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب متخلف نماید.
درحالت دوم :مواردی است که شکایت مودیان مالیاتی از آرائ هیاتهای حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر از طرف 
شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعالم می شود دراین مرحله معادل 1% تفاوت مالیات موضوع رای موردشکایت و 
مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق می گیردکه مودی مکلف به پرداخت آن خواهدبود.

دراین حالت که شوراي عالي مالیاتي اقدم  به تائید راي هیات حل اختالف تجدیدنظر مي نماید،طبق ماده 285،راي 
قطعي و الزم االجرا است و حتي در مواردي که درخصوص موضوع مشابه آراء مختلف از شعب صادر و هیات عمومي 
اقدام به صدور راي مي نماید راي صادره قطعي وبراي تمام هیاتهاي حل اختالف مالیاتی وکلیه ماموران الزم االتباع 

دانسته شده است.اما مودی می تواند ازآن به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
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مرجع رسیدگي در وزارت اموراقتصادی و دارایی موضوع ماده 251 مکررقانون مالیاتهای مستقیم.
این مرجع تنها مرجعی است که درخارج از سازمان امورمالیاتی ودرمجموعه  قوه  مجریه  می تواند صرفاً به شکایت 
مودیان مالیاتی رسیدگی نماید  آن هم به دلیل نا عادالنه بودن مالیات حتی اگرمالیات مورد مطالبه امرمختوم باشد. 
در مورد مالیات هاي قطعي موضوع این قانون  و مالیات هاي غیرمستقیم که در مرجع دیگري قابل طرح نباشد و به  
ادعاي غیرعادالنه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دالیل کافي ازطرف مؤدي شکایت و تقاضاي تجدید رسیدگي شود 
وزیر اموراقتصادي و دارائي مي تواند پروندة امر را به هیاتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگي ارجاع 
نماید. رأي هیات به اکثریت  آرا قطعي و الزم االجرا مي باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ 

تصویب این اصالحیه نیز جاري خواهد بود .
وفق نص صریح ماده 251 مکرر،قانون مذکور فقط تقاضاي مؤدیاني قابل بررسي جهت طرح در هیات مذکور 
مي باشد که اوالً ادعاي غیرعادالنه بودن مالیات مستند به مدارک و دالیل کافي بوده، و ثانیاً پرونده ذي ربط در مرجع 
دیگري قابل طرح نباشد فرایند دادرسي مالیاتي به تفصیل در قانون مالیات ها پیش بیني شده است و ضروري است. 
لذا مواردي به هیات 251 مکررارجاع می گردد که پس از قطعیت یافتن آن مؤدي هنوز نسبت به رأي نهایي معترض 
بوده و الزاماً براي اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارائه داشته باشد.  اینکه گفته شد صرفاً به اعتراض وشکایت مودیان 
مالیاتی رسیدگی می کند منظوراین است که ماموران مالیاتی نمی توانند به این مرجع در ارتباط با آرای قطعی صادره 

توسط هیاتهای حل اختالف مالیاتی اعتراض نمایند.
رسیدگي در دیوان عدالت اداري

هرچند قانون مالیاتهاي مستقیم،مرجع دیگري را جهت تجدید نظر نسبت به آراء صادره شوراي عالي مالیاتي ذکر 
ننموده است،اما در رویه عملي،تاکنون دیوان عدالت اداري به آراء صادره شوراي عالي مالیاتي نیز رسیدگي و صالحیت 
خود را نه تنها به آراء صادره هیاتهاي حل اختالف مالیاتي بلکه به آراء صادره شوراي عالي مالیاتي نیز همانند سایر 
دادگاههاي اداري تسري داده است.بدین سان که دیوان عدالت اداري صالحیت خود را نسبت به آراء شوراي عالي 
مالیاتي اعالم داشته است.نکته قابل ذکراینکه درصورت شکایت مودی بصورت همزمان هم به دیوان عدالت اداری وهم 
دراجرای ماده 251 مکررقانون مالیاتهای مستقیم هیات سه نفره منخب وزیراموراقتصادی و دارایی دراین حالت دیوان 

عدالت اداری ازصدور رای تا اعالم نظر توسط هیات سه نفره منتخب وزیر خود داری می نماید.
تنها مودیان مي توانند نسبت به آراء صادره هیاتهاي حل اختالف به دیوان عدالت اداري به عنوان عالي ترین و 
نهایي ترین مرجع رسیدگي در امورمالیاتي تقاضاي تجدید نظر بدهند.حتي در قانون مالیاتهاي مستقیم نیزبه این 
صالحیت دیوان اشاره شده است.چنانچه در ذیل ماده 257 قانون مالیاتهاي مستقیم آمده است:حکم این ماده در 
مواردي که آراء صادره از هیاتهاي حل اختالف مالیاتي،توسط دیوان عدالت اداري نقض مي گردد نیز جاري است.با 
توجه به بحث صالحیت شوراي عالي مالیاتي و دیوان عدالت اداري مي توان چنین استنباط کرد که درخصوص آراء 
صادره هیاتهاي حل اختالف مالیاتي دو مرجع جهت رسیدگي و تجدید نظر وجود دارد که شوراي عالي مالیاتي ودیوان 
عدالت اداري مي باشند.با این تفاوت که در شوراي عالي مالیاتي هم اداره امور مالیاتي وهم مودي میتوانند اعتراض 
نمایند،در حالي که در دیوان عدالت اداري ،تنها مودیان مي توانند تقاضاي تجدید نظر نمایند.با این توضیح که همه 
ی مودیان نمی توانند به دیوان عدالت اداری شکایت که ازجمله می توان به اشخاص عمومی دولتی یا وابسته به دولت 
وشهرداری ها اشاره کرد. به بیان دیگراشخاص مذکورنمی توانندبه دیوان عدالت اداری درخصوص آرای صادره توسط 
هیات های حل اختالف مالیاتی ویا رای شورای عالی مالیاتی شکایت کنندامادرعین حال می توانند به مراجع قضایی 

ومحاکم عمومی شکایت نمایند.
صورت دوم ،وضعیتي است که اختالف مالیاتي پس از طرح در هیاتهاي حل اختالف مالیاتي جهت تجدید نظر به 
شوراي عالي مالیاتي داده شده و پس از صدور راي شوراي عالي مالیاتي،به دیوان عدالت اداري تقاضاي تجدید نظر 
داده مي شود. امانکته قابل تامل این است که اگرمودیان مالیاتی در خارج ازمهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت 
کنند وشوراشکایت مودیان را بدلیل خارج ازمهلت مقرر وارد نداندوازطرف دیگر همین شکایت را همزمان ویا قبل 
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از شکایت به شورا ویا پس از صدور رای توسط شورا به دیوان عدالت اداری شکایت کنند ودیوان وارد رسیدگی شود 
دراین صورت رای شورای عالی مالیاتی مبنی بررد شکایت مودیان چه وضعیتی خواهد داشت؟ در این حالت اگرچه 
شورا بدلیل خارج ازمهلت، اعتراض مودی را وارد نمی داند اما چنانچه مودی رای دیوان عدالت اداری را مبنی بر وارد 

دانست شکایت دراختیارداشته باشد دراین صورت پرونده قابل طرح درهیات همعرض         می باشد.

مشکالت نظام دادرسی مالیاتی در ایران
با توجه به موارد مطروحه در بخش های قبلی و بررسی ساختار و نحوه عملکرد هیات های حل اختالف مالیاتی 
و نیز تشریح فرآیند دادرسی در ادامه مشکالت موجود در نظام دادرسی مالیاتی ایران که برگرفته از نظرات خبرگان 
مالیاتی اعم از اعضای محترم شورای عالی مالیاتی ،اعضای محترم هیات های حل اختالف مالیاتی و مصاحبه با برخی 
از مودیان محترم مالیاتی و نیز مطالعه بعضی از پرونده های مالیاتی صورت پذیرفته است اهم مشکالت موجود دراین 

بخش عبارت اند از:
1-تشخیص مالیات از طریق علی الراس.

تشخیص علی الراس اصوالً در مواردی اتفاق می افتد که مودی مالیاتی از تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی،ترازنامه 
و حساب سودوزیان در موعد مقرر خوداری می نماید ویا اینکه در اظهارنامه تسلیمی درآمد واقعی را ثبت ننموده 
وبطورکلی در تنظیم دفاترو اسناد و مدارک قوانین ومقررات مربوطه ازجمله آیین نامه تحریر دفاتر را رعایت ننموده 
است.این موضوع از یک طرف واز طرف دیگر نبود بانک اطالعات جامع از وضعیت مالی ودرآمدی مودیان مالیاتی از 

جمله عمده ترین دالیل طرح پرونده در هیات های حل اختالف مالیاتی می باشد
2-طوالنی بودن فرآیند دادرسی مالیاتی.

 چنانکه در صفحات گذشته بعرض رسید وجود شش مرجع دادرسی:1- رییس امورمالیاتی)مرجع رفع اختالف(2- 
هیات حل اختالف مالیاتی بدوی3- هیات حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر4- شورای عالی مالیاتی5- هیات موضوع 
ماده 251مکرر وزارت اموراقتصادی و دارایی6- دیوان عدالت اداری باعث شده که دولت رسیدن  به یکی از اهداف 
مالی خود  با تاخیر مواجع شده واز طرف دیگر مودیان مالیاتی نیز در یک چرخه دادرسی و علی رغم صرف وقت از 

نتیجه نهایی ناخرسند باشند.
3-حجم زیاد پرونده های مالیاتی مطرح در مراجع دادرسی .

توان به  به مراجع دادرسی می شود می  از پرونده های مالیاتی  ارسال حجم زیادی  باعث  ازجمله مواردی که 
مواردی از جمله :تشخیص برآوردی مالیات بدون داشتن اطالعات جامع وکامل ازدرآمد مودیان و یا بعضاً داشتن 
اطالعات ناقص از درآمد مودیان،ابالغ ناصحیح و یا ابالغ قانونی اوراق تشخیص مالیات،امید مودیان به کاهش مالیات 

در مراجع دادرسی و به تعویق افتادن پرداخت مالیات از سوی مودیان مالیاتی  می باشد.
4- کمبود نیروی انسانی مجرب و متخصص در مراجع دادرسی 

با توجه به حجم پرونده های مالیاتی ارسالی به مراجع دادرسی و تعدادنیروهای شاغل در این بخش صدور آرای 
با کیفیت نامطلوب امر کاماًل طبیعی است که این مشکل قطعاً اطاله دادرسی را بدنبال خواهد داشت.

5-عدم حضور نمایندگان بند 2و3 ماده 244 ق.م.م در جلسات هیات حل اختالف مالیاتی.
باتوجه به اینکه در اجرای ماده 244 ق.م.م جلسات هیات حل اختالف مالیاتی با حضور هرسه نفررسمیت خواهد 
داشت لذا در صورت عدم حضور هریک از نمایندگان باعث عدم صدور رای و درنتیجه پرونده باید جلسه دیگری طرح 

شود که خود یکی از موارد اطاله دادرسی است.
6- صدور قرارهای کارشناسی و بعضاً مکرر و نیز عدم اجرای قرارهای صادره در مهلت مقرر

اصوالً صدور قرارکارشناسی توسط مراجع دادرسی موقعی اتفاق می افتد که از یک طرف  ماموران تشخیص مالیات 
در گزارش مبنای صدوربرگ تشخیص به اسناد و مواردی دال بر درآمد مودی اشاره کرده اند و از طرف دیگر مودی 
مالیاتی نیزدر الیحه اعتراضی برای دفاع از خود به مواردی اشاره کرده است دراینگونه موارد مراجع دادرسی برای 
رسیدن به واقعیت امر اقدام به صدور قرارکارشناسی می نمایند علت این امر هم همان نبود بانک اطالعاتی جامع و 

کامل در خصوص میزان فروش و یا درآمد واقعی مودیان می باشد.
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7-عدم ارسال به موقع پرونده های مالیاتی به مراجع دادرسی 
ارسال به موقع پرونده های مالیاتی به مراجع دادرسی نیازمند برنامه ریزی و زمانبندی مناسب و مدیریت صحیح 
توسط ادارات امورمالیاتی می باشد که در صورت عدم اجرای این موارد برخی مشکالت در فرآیند دادرسی از جمله 

اطاله دادرسی مالیاتی را بدنبال خواهد داشت.
8-عدم اجرای مفاد ماده 248 ق.م.م بلحاظ کیفیت آرای صادره

هدف اصلی قانون گذار از وضع این ماده قانونی همانگونه که در مانحن فیه ماده مذکور آمده است اظهارنظر هیات 
باید با دالیل موجه و مدلل بوده باشد و درصورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمدمشمول مالیات جهات و دالیل آن 
توسط هیات در متن رای قید شود اما در اکثر موارد مراجع دادرسی از کلمات کلی و عبارت عام از جمله : به جهت 
رعایت عدالت مالیاتی و از این قبیل اقدام به انشای رای می نمایند که همین موضوع اعتراض ماموران مالیاتی یا 

مودیان مالیاتی را بدنبال خواهد داشت.

ارائه راهکارها و پیشنهادها:
دربخش پایانی مقاله براساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته به ارائه راهکارهایی پرداخته شده است که 
بهره گیری از هریک از آنها ویا تلفیقی از موارد عنوان شده می توان بستری مناسب جهت بهبود فرآیند دادرسی 

مالیاتی فراهم آورد.
1-استفاده از ظرفیت حداکثرقانونی مفاد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم در جهت رفع اختالف مالیاتی مودیان 

بعنوان اولین مرجع دادرسی مالیاتی
این مرجع را می توان یکی از بهترین مراجع دادرسی دانست چراکه :1-بدون حضور مودی یاوکیل تمام االختیار 
وی امکان توافق یا همان رفع اختالف مالیاتی تحقق نخواهد یافت2- در این مرجع تمام اختیاراتی که برای مرجع 
هیات حل اختالف مالیاتی) به استثنای موارد خاص (وجود دارد برای این مرجع هم وجود دارد با این تفاوت که در 
این مرجع رییس امورمالیاتی دارای سه سوم اختیاربرای رفع اختالف مالیاتی است درصورتی که در مرجع هیات حل 
اختالف مالیاتی هریک از اعضاء یک سوم اختیار دارند و در نهایت رای با نظراکثریت صادرمی شود.3- تنها در این 
مرجع است که پس از توافق با رییس امور مالیاتی پرونده مالیاتی مختومه می شود ودر هیچ مرجع درون سازمانی 
قابل طرح نیست در حالیکه در هیاتهای حل اختالف مالیاتی با شکایت مودی یا اداره امورمالیاتی پرونده در مرحله 
تجدیدنظر و یا شورای عالی مالیاتی نیز قابل طرح می باشد4- در مرجع هیات حل اختالف مالیاتی عدم حضور مودی 
یا نماینده اداره امور مالیاتی منانع از صدور رای نیست در صورتی که برای این مرجع عدم حضور رییس امورمالیاتی 
یا مودی )یاوکیل تام االختیار( مانع از انجام توافق یا رفع اختالف خواهد شد. لذا هرقدر بتوان از این ظرفیت قانونی 
استفاده نمود عالوه بر تحقق عدالت مالیاتی بواسطه حضور مودی، فرآیند دادرسی نیز کاهش یافته ودرعین حال 
باتوجه به مختومه شدن پرونده مالیاتی دولت نیزدر مدت زمان کمتری به درآمد و وصول مطالبات خود خواهد رسید.

2-تغییر ساختار هیات های حل اختالف مالیاتی هم از نظر شکلی و هم ماهوی  با هدف استقالل آنها
منظور از تغییر ساختار شکلی این است که حداقل مرجع حل اختالف مالیاتی بدوی با مرجع حل اختالف مالیاتی 
تجدیدنظر از نظر مکانی هرچند با فاصله یک یا چند طبقه و یا ساختمان دیگر و استفاده از نمایندگان در هیات های 
حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر یا همعرض از افرادی که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در هیات حل اختالف 
مالیاتی بدوی بوده است.علت اینکه این راهکارداده شده است با بررسی میدانی و مصاحبه با برخی مودیان مالیاتی این 
نتیجه حاصل شد که مودیان براین باوراند که هیات تجدید نظر یا همعرض در واقع مرجع تشریفاتی است چراکه بعضاً 
در همان اتاق با افراد دیگر هیات تجدیدنظرتشکیل شدو ازطرف دیگر در خیلی از موارد اعضای هیات بدوی دارای 
سابقه خدمت بیشتری نسبت به اعضای هیات حل اختالف مالیاتی تجدیدنظریا همعرض می باشند که در اینگونه 
موارد با عنایت به سوابق خدمت و تجربه اعضاء هیات بدوی، هیات تجدیدنظربیشتر تمایل دارد که رای بدوی را تایید 
نماید یابرای اینکه مودی مشمول جریمه موضوع تبصره6 ماده247 ق.م.م  نشود اندکی درآمدمشمول مالیات مودی 

را تعدیل می نمایند.
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3-تعیین سقف مالیاتی برای پرونده هایی که در هیات حل اختالف مالیاتی مطرح می شوند.
باتوجه به حجم پرونده هایی مطروحه در هیات های حل اختالف مالیاتی و با بررسی هزینه  فایده مراحل دادرسی 

و مبلغ تشخیصی نسبت به تعیین سقف مالیاتی برای پرونده های قابل طرح در هیات اقدام شود. 
4-بازنگری دستورالعمل دادرسی مالیاتی و به روز رسانی آن.

بانوجه به اینکه وجود یک دستورالعمل دادرسی جامع و کامل می تواند در فرآیند دادرسی نقش بسیارمهمی را 
بازی کند لذا در جهت بهبود این فرآیند استفاده از این مرجع امری الزم و در عین حال ضروری است.

5-استفاده از افراد خبره و توانمند ودر عین حال باانگیزه برای انجام خدمت در هیات های حل اختالف مالیاتی.
بکارگیری همه امکانات و شرایط مناسب جهت انجام فرآیند دادرسی بدون استفاده از سرمایه انسانی توجیه ندارد 
لذا بهره گیری از افراد توانمند و خبره و باانگیزه در امر مالیات از جمله مواردی است که نیاز به توجه بیشتری را می 

طلبد
6-کاهش مراجع دادرسی مالیاتی.

استفاده از ظرفیت ماده 238 قانون مالیات های مستقیم و استفاده از مراجع برون سازمانی و نیز اعمال مجازات 
های متناسب برای ارجاع و درخواست ارسال پرونده به مراجع حل اختالف مالیاتی در مواردی که بی مورد پرونده 

مالیاتی ارجاع می شود.
7-مکانیزه نمودن فرآیند دادرسی و استفاده از ابزارها و فناوری های نوین.

از آنجاکه پایه و اساس فرآیند دادرسی مالیاتی در ایران به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 برمی 
گردد ودر این مدت تغییرات بسیارجزیی صورت گرفته است لذا این موضوع مهم هم مانند هرفعالیت دیگری نیازمند 

استفاده از فناوری های نوین و مکانیزه نمودن آن را می طلبد. 
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مدلسازی پدیده فرار مالیاتی در ایران 
با رویکرد بازی های پویا

مهدیه صالح1
مهدی ابراهیمی2

محمود مرادی3

چکیده
امروزه زندگی افراد ارتباط عمیقی با کاالها و خدمات پیدا کرده است که تامین آن ها در جوامع بر عهده دولت 
می باشد و دولت ها برای انجام چنین مسئولیت عظیم و حیاتی، به بودجه ی کالنی نیاز دارند که باید از منابع تامین 
خود آن  ها تامین نمایند. پدیده مالیات ستانی یکی از این راه ها بوده که دارای کمترین تبعات منفی بر اقتصاد جوامع 
می باشد. در این میان ممکن است برخی از نهادهای اقتصادی و صاحبان مشاغل اقدام به اظهار درآمد واقعی خود 
نکنند که فرار مالیاتی در کشورها موجب شده تا درآمدهای مالیاتی کشور همواره از آنچه برآورد می شود، کمتر باشد. 
از این رو در این مقاله راهکار جدیدی برای حل مساله فرار مالیاتی با استفاده از نظریه بازی ها ارائه شد و مدل پژوهش 
تحت 3 سناریو توسط بازی پویا با اطالعات ناقص به صورت پارامتریک حل شد و تعادل های نش خالص و مختلط 
محاسبه گردید. نوآوری اصلی پژوهش مدلسازی فرارهای پیچیده مالیاتی می باشد که در سناریو 2 تشریح گردید. 
نتایج اصلی این پژوهش نشان داد که در شرایط رکود اقتصادی، مجازات مودیان از طریق مکانیزم های اخذ جریمه های 
مالیاتی باال یا محرومیت از فعالیت یا حبس ممکن است بسیار موثر نباشد. همچنین هزینه های حسابرسی و بازرسی 
نقش مهمی در ایجاد تعادل در سیستم مالیاتی دارند. چرا که احتمال فرار مالیاتی عالوه بر نرخ جریمه، به هزینه 
حسابرسی و ظرفیت حسابرسی نیز بستگی دارد به طوری که با افزایش هزینه حسابرسی دولت، فرار مالیاتی افزایش 
نوینی همچون  بکارگیری فن آوری های  و  پژوهش  و  زمینه تحقیق  زیر ساختی در  یافت. صرف هزینه هایی  خواهد 
ایجاد شفافیت  و  مالیات  پرداخت  از  فرار  پیچیده  اشکال  برای تشخیص  تکنولوژی بالک چین  یا  ابری  سیستم های 

ضروری است تا مالیات دهندگان نتوانند فرار کنند.

واژگان کلیدی: فرار مالیاتی، اجتناب از مالیات، تئوری بازی ها، متخصصین فرار مالیاتی، تعادل نش

1(  کارشناس رشته مدیریت، حسابرس مالیاتی، دانشگاه گیالن، اداره امور مالیاتی شاهین شهر، شاهین شهر- خیابان عطار- فرعی 9 شرقی- معاونت امور مالیاتی 
.09130882787 ،saleh881261971@gmail.com -شاهین شهر

2( کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، کارشناس امور اداری، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد- خیابان امام خمینی- سه راه دارایی- اداره کل امور مالیاتی خراسان 
.09154758131 ،mah_en14@yahoo.com ،رضوی

3( دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشیار دانشگاه گیالن، بوردوا فرانسه، گیالن- کیلومتر 8 جاده قزوین رشت- دانشگاه گیالن- دانشکده علوم انسانی، 
 ،mahmoudmoradi@gmail.com
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1. مقدمه
امروزه دولت ها نقش اصلی تولید و ارائه کاالهای عمومی را برعهده دارند. ویژگی سودآوری کم کاالهای عمومی 
باعث شده است که دولت ها به دنبال راه حل هایی غیر از چشم دوختن به درآمد ناشی از فروش این کاالها باشند. از 
جمله ابزارهایی که دولت ها در اختیار دارند تا از طریق آن ها به افزایش درآمدها و سوددهی خود دست یابند، می توان 
به قوانین مالیاتی، عرضه اوراق قرضه، استقراض از بانک مرکزی و موارد این چنینی اشاره نمود )لدیگا و همکاران، 
2018(. در جمهوری اسالمی ایران دولت عالوه بر درآمدزایی از محل اخذ مالیات، از طریق فروش منابع طبیعی مانند 
نفت و گاز نیز درآمدهای فراوانی کسب می کند. اگرچه تحصیل درآمد از این راه برای دولت ایران بسیار آسان است، 
اما تبعات اقتصادی نیز در پی دارد. از یک طرف به دلیل وجود بحران ها و نوسان های بین المللی، درآمدهای حاصل 
از فروش نفت و گاز با تغییرات زیادی مواجه شده و مانع از دست یابی به اهداف بودجه و توسعه ای کشور می شود. از 
سوی دیگر امروزه اتفاق نظر بر این است که درآمدهای نفتی نباید صرف امور جاری کشور شوند، بلکه باید راه و مسیر 
توسعه را از طریق تامین هزینه های عمرانی مسیر نمایند. این دو موضوع باعث شده است که دولت به فکر تقویت و 

اصالح منابع درآمدی خود یعنی اخذ مالیات بیفتد. 
اخد مالیات یکی از باثبات ترین و مطمئن ترین منابع تامین مخارج دولت ها به شمار می رود که می تواند به عنوان 
یک مکانیزم کنترلی نیز به کار آید)جین،1987(. کاهش نرخ های مالیاتی در زمان رکود و افزایش آن در زمان رونق 
باعث تثبیت متغیرهای کالن اقتصادی در طول زمان خواهد شد. از همین رو سیاست گذاری و تصمیم گیری در مورد 
نرخ مالیات بسته به موقعیت و شرایط اقتصادی از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است )کولستاد و ویگ، 2019(. 
از سوی دیگر دولت برای تامین هزینه های خود ملزم به اخذ مالیات می باشد. بنابراین اخذ مالیات از صاحبان مشاغل 
و حرف باید به طوری باشد که نه تنها باعث ایجاد رکود نشود، بلکه هزینه های دولت را نیز تحت پوشش قرار دهد. 
از مالیات می توان به عنوان یکی از درآمدهای اصلی کشورها، برای اداره دولت و تأمین برنامه های توسعه مالی بهره 
برد. اما، این یک واقعیت است که هر کشوری با مشکالت بهینه سازی درآمد مالیاتی خود مواجه است که یکی از 
این مشکالت عمده تعداد فرارکنندگان مالیاتی است. از این رو با توجه به اینکه نرخ مالیات هر مقداری باشد، فرار از 
پرداخت مالیات یکی از مشکالت موجود در هر کشوری است.  برخالف تخفیفات مالیاتی، فرار از پرداخت مالیات به 
عنوان یک عمل غیرقانونی طبقه بندی شده است. این امر خطر مجازات و تعقیب قانونی در قوانین مالیاتی را در بر 
دارد. در تخفیفات مالیاتی، شرایطی فراهم می شود که در آن مالیات دهندگان با استفاده از خألها و ابهامات در مقررات 
قانونی، بدهی مالیاتی خود را کاهش  دهند )جین،1987(. از این رو بعضی از کشورها برنامه هایی را برای به حداکثر 

رساندن درآمد مالیاتی و به حداقل رساندن فرار از پرداخت مالیات یا تخفیف مالیاتی اعمال کرده اند.
اخیراً استفاده از فرارهای مالیاتی پیچیده از مرزهای شرکت ها فراتر رفته است و این فرارها بیشتر توسط افراد 
استفاده  پیچیده ای  از روش های  افراد  این  انجام می شود.  مالیات  باالی مشمول  با درآمد  اشخاص  و  شناخته شده 
می کنند که شناسایی آن دشوار است زیرا نیاز به بررسی بسیاری از اشخاص حقوقی دارد که بعضی از آن ها ممکن 
است در صالحیت مالیاتی )شهر، ایالت، یا کشور( دیگری باشند یا این فرارها در زمان ممیزی حل و فصل شوند )کلپر 
و همکاران،1991؛ ارارد،1993(. برای حل این مشکل، بسیاری از کشورها اصالحات نظام مالیاتی را انجام داده و 
پویایی درآمد را به دست آورده اند )بکو و همکاران،2016(. فرار از پرداخت مالیات با افزایش تعداد متخصصان در تمام 
بخش های مالیاتی همراه بوده است، زیرا آن ها باید به طور منظم )هر سه سال در اکثر کشورها( گزارش های خود را 
برای ممیزی های مالیات ارائه دهند. با این حال ارگان ها از یک متخصص برای تضمین فرار از پرداخت مالیات استفاده 
می کنند )لیپاتوف 2006(.  این به این معنی نیست که مالیات دهندگان در برابر اقدامات مقامات مالیاتی کامال مصون 
می شوند، با توجه به این که در چند سال گذشته چندین رسوایی افشا شده است. دیبرا )2016( یک مجموعه ی 
گسترده ای از این رسوایی ها تهیه کرده است که احتماال معروف ترین آن ها انرون  و پارماالت  هستند. عالوه بر این، 
ایجاد  باعث فساد  از پرداخت مالیات نشان می دهند. فرار مالیاتی  برای فرار  انجمن های مالیاتی راه های پیچیده ای 
مشکالت برای توسعه اقتصادی خواهد شد )جانستون،2003؛ بلکبرن و همکاران، 2010(. حال اگر جریمه های در 
نظر گرفته شده برای فرار مالیاتی در مقایسه با منافع ناشی از این اقدام کمتر باشد، افراد از پرداخت مالیات اجتناب 
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می کنند و در مقابل از جریمه ها بیشتر از عایدی باشد، افراد انگیزه کمتری بر فرار مالیاتی خواهند داشت.
از سوی دیگر انجام حسابرسی برای کشف تقلب ها و فرارهای مالیاتی برای دولت ها بسیار هزینه بر و زمانبر است. 
از آنجه که نظارت بر تمامی مودیان مالیاتی امری عمال غیر ممکن به شمار می رود، در ادبیات علمی پیشنهاد شده 
است که برای کسب اطالعات از درآمدهای افراد، از روش خوداظهاری استفاده گردد. این روش در اکثر کشورهای 
دارای نظام مالیاتی پیشرفته اجرا می شود و تنها درصد ناچیزی از گزارش های مالیاتی اظهار شده مورد حسابرسی و 
بررسی توسط دولت قرار می گیرند )گوماگیاس و همکاران، 2018(. نکته ای که در روش خوداظهاری باید مورد توجه 
قرار گیرد، این است که به دلیل وجود اطالعات نامتقارن میان دولت و مودیان مالیاتی، فرار مالیاتی افزایش یافته و از 
سوی دیگر درآمدهای دولت کاهش خواهند یافت. با این وجود در زمینه مالیات، یک بازی میان دولت و مودیان به 

وجود خواهد آمد که هر یک دارای استراتژی های مخصوص خود هستند)جانستون،2003(. 
سیستم کشور ایران برای کنترل فرار مالیات دارای دو عنصر اصلی است که با فرارهای مالیاتی ساده و پیچیده 
مبارزه می کند: سازمان امور مالیاتی و نهادهای امنیتی. سازمان امور مالیاتی در واقع در نقش یک مأمور مالیاتی است 
که مسئول تجزیه و تحلیل اظهارات مالیات دهندگان و بررسی نقض قوانین بوده و آن را به مودی اعالم می کند که 
در یک دوره معین، شواهدی را ارائه دهند تا نشان دهند که عدم پرداخت مالیات از سوی آن ها موجه بوده است. اگر 
مالیات دهندگان پس از ارسال دفاعیات مورد نیاز، به اتهام فرار از مالیات متهم شوند، اداره امور مالیاتی بازرسی را آغاز 
می کند و حساب های بانکی و اسناد مودی را بررسی می کند. و اگر نیاز به یک تحقیق دقیق تر داشته باشد، از یک تیم 
متخصص مالی و حسابرسی می خواهند که یک گزارش ویژه از چگونگی نقض تقلب و فرار مالیاتی را تهیه کنند. با این 
حال، اگر مالیات دهنده مالیات را جبران و پرداخت کند و مدارک جدید را در جریان تحقیقات ارائه دهد، تحقیقات 
حقوقی لغو می شود و مودی از هرگونه فعالیت مجرمانه تبرئه می شود و این به این معنی است که حسابرسان نقش 
اساسی در طرح های اجتناب ناپذیر مالیاتی بازی می کنند. لذا هدف اصلی این پژوهش طراحی یک بازی پویا می باشد 
که از طریق قواعد تعریف شده در آن بتوان شرایطی را ایجاد نمود که سازمان امور مالیاتی بتواند فرارهای پیچیده 
مالیاتی را شناسایی نماید و همچنین مودیان درآمد واقعی خود را اظهار نمایند. چرا که قوانین مالیاتی کشور ایران 
در مورد فرار از پرداخت مالیات بیشتر به صورت عمومی هستند و این قوانین برای موارد پیچیده فرار از مالیات بسیار 

کارا نیستند. 
ادامه این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است. در بخش دوم مقاله، مروری بر مبانی نظری فرار مالیاتی و 
اجتناب از مالیات، اندازه گیری فرار مالیاتی، بازی های پویا و تعادل نش و پیشینه پژوهش های انجام شده در قلمرو 
موضوعی این تحقیق شده است. در بخش سوم روش شناسی پژوهش تشریح گردید و اقدام به پی ریزی مدل ریاضی 
پژوهش شد. تجزیه و تحلیل نتایج مدل و نتیجه گیری و پیشنهادها به ترتیب در بخش های چهارم و پنجم ارائه شد. 

مروری بر مبانی نظری  .2
جرایم اقتصادی  .2,1

تجزیه و تحلیل جرایم اقتصادی به طور کلی با انتشار کتاب جرم و جنایت گری بکر )1986( مورد توجه قرار 
گرفت. در این کتاب تصمیم فرد برای ارتکاب جرم بر اساس بررسی هزینه هایی که او می پردازد و منافعی که به 
دست می آورد، تجزیه و تحلیل می شود. بکر در سال 1986 به این نتیجه رسید که یک متخلف بالقوه زمانی مرتکب 
جرم می شود که مزایای مورد انتظار او بیش از هزینه های آن باشد. بنابراین، اگر احتمال محکومیت و شدت مجازات 
افزایش یابد، فرد از تخلف دست خواهد کشید. این نظریه تحت نظریه اساسی انتخاب منطقی به عنوان نظریه تصمیم 
شناخته شده است. روش دیگری که برای توضیح رفتار جنایی استفاده می شود، نظریه بازی است. تیسبلیس )1989( 
از تئوری تصمیم بکر و از تجزیه و تحلیل رفتار جنایی با استفاده از روش نظریه بازی انتقاد کرد. تیسبلیس )1989، 
1991، 1993( استدالل می کند که هر گونه تالش برای افزایش شدت مجازات، احتمال مجازات کیفری را در اجرای 
قانون کاهش می دهد، اما در این مورد احتمال این که این افراد از تخطی از قانون مجازات شوند، بر آن تاثیر نمی گذارد. 
وضعیت بازی تیسبلیس در مورد رفتار جنایی به طور گسترده ای به عنوان بازی بازرسی شناخته می شود. برخی از 
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از نظریه بازی استفاده می کنند. پرادیپتیو  اقتصاددانان در تحلیل پدیده های جنایی، به جای نظریه تصمیم گیری 
)2007( بعد از بررسی تئوری بازی که توسط تیسبلیس تهیه شده بود، آن را تصحیح کرد و نتیجه گرفت که هرگونه 
تالش برای افزایش شدت مجازات، احتمال وقوع مجازات را کاهش می-دهد. عالوه بر این، وی نشان داد که اقدامات 
پیشگیرانه از افزایش شدید مجازات جرایم مؤثرتر است. برخی از مطالعات کاربردی درباره رویکردهای نظری بازی 
در تجزیه و تحلیل رفتار مجرمانه بودند که  پژوهش ساز وکار اجرای قانون برای مقابله با پولشویی در اندونزی توسط 
نوگراها )2012( و پژوهش مایتندی )2016( که فعالیت های فاسد را در فرایند خرید عمومی کاالها و خدمات در 

اندونزی را مدل-سازی کرد، از آن دسته هستند.
پدیده فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات  .2,2

تامین مالی هزینه های دولت از محل اخذ مالیات از مباحث مهم حوزه اقتصاد کالن می باشد که در سال های اخیر 
و در کشورهای در حال توسعه به خصوص کشور ایران مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. یکی از مهمترین 
مسائل مربوطه به اجرای صحیح نظام مالیاتی، شناسایی راه های فرار مالیاتی و تدوین استراتژی هایی برای جلوگیری 
از آن است )دیبرا،2016(. در کشورهای تولیدکننده نفت و گاز درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت 
خاصی برخوردارند. از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور 
به کشور دیگر متفاوت است، هر چند براساس تحقیقات به عمل آمده، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای 
صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیشتری برخوردارند )جانستون،2003(. پدیده فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت 
مالیات، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی زیادی دارا می باشد. آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای 
مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا می کند. همچنین فرار 
انباشت ثروت در دست گروه های  و  توزیع نشده  به نحو متناسب  مالیاتی سبب می شود درآمدها در سطح جامعه 
خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت برخی گروه ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش 
تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می شود )دروگاالس و همکاران، 2018(. فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و 
مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری را دچار اختالل 

می کند. در جدول 1 سه پدیده اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی و برنامه ریزی مالیاتی تشریح شده است. 

جدول1. تفوات های میان اجتناب مالیاتی، برنامه ریزی مالیاتی و فرار مالیاتی )آگراول، 2007، ص9(

تفاوت برنامه ریزی مالیاتی و اجتناب از مالیات
هدف برنامه ریزی مالیاتی کاهش بدهی مالیاتی طبق قوانین در 

شکل و محتوا است.
هدف اجتناب از مالیات و کاهش بدهی مالیاتی طبق قوانین در 

شکل است ولی در محتوا نیست.
برنامه ریزی مالیاتی به وسیله بکارگیری مزایای ماده های مفید در 

قوانین انجام می شود. 
اجتناب از مالیات به وسیله بکارگیری مزایای روزنه و خال های 

موجود در قوانین انجام می شود.
در اجتناب از مالیات سو نیت وجود دارد. در برنامه ریزی مالیاتی حسن نیت وجود دارد.

تفاوت بین فرار از مالیات و اجتناب از مالیات
فرار از مالیات از یک روش غیرقانونی برای کاهش مالیات استفاده 

می کند.
اجتناب از مالیات از یک روش قانونی برای کاهش مالیات استفاده 

می کند.
فرار از مالیات به وسیله بکارگیری روش های غیرمنصفانه انجام 

می شود. 
اجتناب از مالیات به وسیله بکارگیری مزایای روزنه و خال های 

موجود در قوانین انجام می شود.
فرار از مالیات یک روش غیرقانونی است و ممکن است منجر به 

مجازات شود.
اجتناب از مالیات با سو نیت همراه است، اما طبق قوانین انجام 

می شود و مجازاتی به دنبال ندارد.
فرار از مالیات یک تقلب آشکار است و بعد از اینکه بدهی مالیاتی 

افزایش یابد، انجام می شود.
اجتناب از مالیات مشابه برنامه ریزی مالیاتی است و قبل از افزایش 

بدهی مالیاتی انجام می شود. 
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به طور کلی پدیده فرار  مالیاتی از این جهت حائز اهمیت است که عالوه بر کاهش درآمدهای دولت، نسبت 
درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را نیز کاهش می دهد. این پدیده فقط معلول سیاست های اقتصادی ناموفق 
دولت ها نیست، بلکه عوامل متعدد و زیادی در ایجاد آن نقش دارند و چانچه برای پیشگیری از فرار مالیاتی چاره 
اندیشی نشود، ممکن است افراد دیگر به منظور افزایش توان مالی خود به این کار ترغیب شوند و به دلیل تاثیر رفتار 
اجتماعی که افراد بر یکدیگر دارند؛ فرار مالیاتی به رغم پرهیز برخی افراد، به تدریج مورد مقبولیت عموم قرار گیرد. بر 
این اساس پدیده فرار مالیاتی در نظام مالیاتی تحت تاثیر عوامل متنوعی مانند اقتصادی، بسترهای اجتماعی و قدرت 

اجرایی و مدیریتی اداره امور مالیاتی رخ دهد پرادیپتیو )2007(. 
الذکر موجب  برای هر مودی عامل رضایت بخشی نمی باشد، مجموعه عوامل فوق  مالیات  آنجا که پرداخت  از 
می شود تا برخی از مودیان مالیاتی با هدف نپرداختن مالیات و یا کاهش میزان مالیات پرداختی خود اقدام به فرار 
مالیاتی و اجتناب از مالیات نمایند. به طور کلی فرار مالیاتی به عدم پرداخت غیرقانونی تمام یا قسمتی از مالیات 
اطالق می شود که این پدیده می تواند در قالب تنظیم حساب های مالی، ارائه اطالعات مالی ناصحیح و یا ارائه نکردن 
مانند  اقتصاد غیررسمی  به گستره  مالیاتی  فرار  این  بر  اطالعات صورت گیرد )شهبازی و همکاران، 1395(. عالوه 
معامالت خانگی و فعالیت های غیر قاونی مانند بزهکاری مربوط می شود که از این فعالیت ها به دلیل فقدان اطالعات 
الزم، مالیاتی اخذ نمی شود. از مهمترین عوامل تاثیرگذار در فرار مالیاتی می توان به عدم شناخت صحیح و اهمیت 
ضرورت مالیات و نقش آن در اقتصاد، عدم تفاهم و اعتماد فی مابین ماموران سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی، 
تبعیض در تشخیص مالیات برای مودیان و نرخ های باالی مالیاتی را نام برد.  برخورداری از یک قوانین کیفری منسجم 
و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ سازی و بهره گیری از ساز و کارهای غیر کیفری می تواند 
نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید )ساندمو، 2005(. همچنین وجود قوانین کیفری روشن 
و شفاف باعث می شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی 
از درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده تری بنمایند. در واقع دولت ها برای 
پاسخگویی به نیاز های جامعه از جمله حفظ استقالل و تمامیت کشور از طریق ایجاد و توسعه راه های ارتباطی و 
وسایل حمل و نقل و تأمین خدمات و حمایت های مالی درجهت بر خورداری از تأمین اجتماعی و باز نشستگی نیازمند 
منابع مالی هستند و برای تأمین آن سهمی از در آمد یا ثروت افراد را تحت عنوان مالیات دریافت می نمایند )شهبازی 

و همکاران، 1395(.
سنجش فرار مالیاتی در ایران

در چند سال گذشته، در برخی از کشورها، دولت ها و پژوهشگران سعی در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی برای 
مالیات های خاص و کل نظام مالیاتی خود داشتند. اما اندازه گیری دقیق میزان فرار مالیاتی در ایران، با مشکالت زیادی 

تا کنون روبه رو بوده است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف( ضعف سیستمی در استفاده از روش های مستقیم اندازه گیری فرار مالیاتی )زیرا مودیان مقادیر فرار مالیاتشان 

را اظهار نمی کنند(؛
ب( عدم انجام پژوهشی جامع در حوزه میزان پدیده فرار مالیاتی در هر یک از حوزه های مشمول مالیات در ایران؛
ج( تفوات تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران به نحوی که برخی از درآمدهایی که در ایران 
جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی شوند، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص 

می دهند؛
د( عدم همخوانی و یکپارچگی آمارهای مراکز مختلف؛

ه( محرمانه بودن اطالعات مربوط.
به همین دلیل به خاطر آثار منفی و زیانبار فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور، توجه و ضرورت بیشتری در این زمبنه 
نیاز است. به طور کلی فرار مالیاتی سبب می شود که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های کشور تامین نشود و 

در نتیجه خدماتی که دولت می بایست آن را فراهم سازد، در حد مورد نیاز و با کیفیت ارائه نشود. 
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بازی پویا
بازی در اصطالح به تمام موقعیت هایی گفته می شود که در آن بین عمل بازیکنان وابستگی متقابل وجود داشته 
باشد. یعنی عمل هر بازیکن منجر به واکنش مثبت یا منفی در طرف مقابل )حریف( شود. به بیان دقیق تر پیامد 
بازیکنان در یک بازی، تابعی از عمل طرفین است. اما در عرف 3 شرط زیر ملزم به برقراری است تا تعریف بازی 

مصداق پیدا کند:
الف( حداقل دو نفر، سازمان و غیره وجود داشته باشند.

ب( طرفین که به بازیکنان شناخته می شوند، با یکدیگر تعارض منافع نداشته باشند.
ج( هر یک از بازیکنان برای برد و حصول پیامد بیشتر برای خود تالش می کند. اما پیروزی یا شکست یک بازیکن 

تنها تابع تالش او نیست، بلکه به حرکات حریف نیز وابسته است. 
هر بازی از اجزایی مشخص چون بازیکنان، اقدامات، اطالعات، پیامدها و استراتژی ها تشکیل شده است که بر 
اساس قوانین بازی به دنبال دستیابی به تعادل در یک بازی هستند. در حالت کلی و با توجه نحوه بازی بازیکنان، 
سطح دسترسی به اطالعات، آگاهی از حرکت سایر بازیکنان و همچنین آگاهی از پیامدهای سایر بازیکنان، بازی ها و 

به طور کلی علم تئوری بازی ها بر اساس سه مولفه زیر تقسیم می شوند:
الف( پویایی و ایستایی بازی: بازی ایستا به بازی گفته می شود که در آن بازیکنان همزمان اقدام به تصمیم گیری 
می نمایند و از انتخاب همدیگر اطالعی ندارند. از سوی دیگر بازی پویا به شرایطی گفته می شود که در آن بازیکنان به 

صورت متوالی تصمیمات خود را انتخاب می نمایند که در این پژوهش از بازی پویا استفاده خواهد شد. 
ب( مشخص و مبهم بودن بازی: بازی مشخص به بازی گفته می شود که در آن بازیکنان از حرکات بازیکنان حریف 
مطلع هستند، به عبارتی بازی و اقدام بازیکن قبلی برای بازیکن بعدی معلوم است که به اصطالح پیشینه بازی نامیده 
می شود. از سوی دیگر بازی مبهم به حالتی اشاره دارد که در آن حرکت بازیکنان قبلی حداقل برای یکی از بازیکنان 

جدید نامعلوم باشد. در این پژوهش بازی از نوع مبهم می باشد.
ج( کامل و ناقص بودن نتایج بازی: بازی کامل به حالتی اشاره دارد که در آن پیامد بازی یک بازیکن برای سایر 
بازیکنان معلوم باشد. از سوی دیگر بازی ناقص به حالتی اشاره دارد که در آن پیامد بازی یک یازیکن، حداقل برای 

یکی از بازیکنان نامعلوم باشد. در این پژوهش بازی از نوع اطالعات ناقص می باشد )عبدلی،1387(. 
برای نشان دادن بازی پویا از قالب بسط یافته بازی های پویا با اطالعات ناقص استفاده می شود که در این حالت 
ابتدا باید نوع بازیکنان از منظر گیرنده یا فرستنده بودن اطالعات )S یا R( مشخص شوند. سپس می بایست حالت 
محیط بازی مشخص شود. محیط، یک بازیکن مصنوعی است که نوع بازیکن فرستنده را مشخص می کند. در واقع 

اقدامات محیط شامل حالت هایی است که بازیکن فرستنده می تواند اختیار کند. اگر ti حالت بازیکن i ام باشد و  
     احتمال رویدادن ti برای بازیکن فرستنده باشد، آنگاه مجموعه حاالت بازیکن فرستنده به صورت رابطه 1 

می باشد.
رابطه 1 

ارسالی می توانند  ارسال می کند. عالمت های  گیرنده یک عالمت  به  نوع خود  از مشاهده  فرستنده پس  سپس 
متفاوت باشند. مجموعه عالمت های ارسالی فرستنده به گیرنده با M نمایش داده می شود و مطابق رابطه 2 می باشند. 

رابطه 2 

سپس گیرنده پیام های ارسال شده از سوی فرستنده را مشاهده نموده و سپس اقدام به انتخاب واکنش می نماید. 
عمل بازیکن گیرنده از بین مجموعه انتخاب های وی صورت می گیرد که با A نمایش داده شده و مطابق رابطه 3 

می باشد. 
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رابطه 3           

در نهایت پیامدهای بازیکن فرستنده و گیرنده با استفاده از قضیه و رابطه بیز محاسبه می شوند. سپس از محاسبه 
پیامدها، بازی به شکل نمودار تصویری و مطابق روابط 4 و 5 ترسیم خواهد شد )ازبورن، 2004(.

رابطه 4         

رابطه 5  

پیشینه پژوهش
با توجه به اهمیت بسیار زیاد مالیات در تعیین رفتار بنگاه ها و عامالن اقتصادی و همچنین وابستگی دولت به 
درآمدهای مالیاتی جهت تامین مخارج خود، یکی از مباحث جذاب اقتصاد دانان در بخش عمومی به شمار می رود. به 
همین دلیل تاکنون مقاالت متعددی در رابطه با پدیده مالیات چه در داخل و چه در خارج نگاشته شده است که در 

ادامه مهمرین مقاالت حوزه فرار مالیاتی که با بهره گیری از نظریه بازی ها انجام شدند، تشریح شده است. 
نویدی )1384( در مقاله خود به کاربرد نظریه بازی ها در ارتباط با گزیر مالیاتی و فساد در سیستم های مالیاتی 
پرداخت. مدل این پژوهش دارای سه بازیکن مالیات گیرنده )دولت(، مالیات دهنده و بازرسان است. اداره کنترل 
مالیاتی می تواند بازرسان مالیاتی را که شامل دو دسته راستگو و غیرراستگو هستند استخدام نماید. همچنین در این 
مقاله فرض شده است که امکان تبانی بازرسان غیرصادق با مالیات دهندگان وجود دارد. پیامد مالیات گیرنده حداکثر 
کردن درآمد خالص خزانه خود می باشد که بر این اساس استراتژی ها و تابع هدف بازی طراحی شدند و در نهایت 
استراتژی های بهینه دولت نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل محاسبه شد. در این پژوهش از 

یک بازی ایستای بسیار ساده استفاده شد و تعادل نش آن محاسبه گردید.
عبدلی و همکاران )1394( در پژوهش دیگری به تحلیل نظری و تجربی حسابرسی مالیاتی در مالیات بر درآمد 
جهت کاهش فرار مالیاتی پرداختند. در این مقاله که به نوعی مدل کورچن را نیز بسط داده است، اهمیت مسائل 
اجرایی مالیات ستانی مورد بحث قرار گرفت و برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت بدون 
گسترش پایه ها و افزایش نرخ مالیاتی، مکانیزم حسابرسی خاصی تعریف شد و نتایج بدست آمده از تحلیل نظریه 
بازی ها، با روش میدانی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مقایسه گزارش مالیاتی مودیان همتراز 
ثبات درآمدهای  و  و کاهش هزینه های حسابرسی  مالیاتی دولت  افزایش درآمدهای  مالیاتی،  فرار  به کاهش  منجر 

مالیاتی خواهد شد. 
در پژوهش دیگری شهبازی و همکاران )1395( به کنترل فرار مالیاتی بدون انجام حسابرسی با استفاده از نظریه 
بازی ها پرداختند. در این مقاله راهکار جدیدی برای حل مساله فرار مالیاتی با استفاده از نظریه بازی ها ارائه شد. در 
این مقاله مساله از قالب بازی میان دولت و مودی خارج شد و به صورت بازی میان مودیان درآمد. در واقع در اینجا 
دولت به عنوان بازیکن وارد بازی  نشده و فقط از طریق وضع قواعدی خاص، بر پیامدهای بازی تاثیر می گذارد. نتایج 
بازی این پژوهش نشان داد که در تعادل، دولت بدون انجام حسابرسی و در نتیجه تقبل هزینه های آن، می تواند موفق 

به اخذ مالیات قانونی از عوامل اقتصادی گردد. 
پژوهش های داخلی انجام شده در حوزه مدلسازی فرار مالیاتی با رویکرد تئوری بازی ها فقط منوط به همین سه 
پژوهش می باشد که هر سه پژوهش برای تحلیل نتایج از بازی های ایستا استفاده نمودند، در حالی که در واقعیت و در 
عمل پدیده فرار مالیاتی یک بازی پویا می باشد که تمام بازیکنان پیامدهای خود را به صورت متوالی انتخاب می نمایند. 

مهمترین پژوهش های خارجی نیز به شرح زیر می باشد. 
رینگانوم و وایلد )1993( پتانسیل متخصصان را برای کاهش شرح هزینه ها نشان داده اند. پژوهشگران با استفاده 
از رویکرد تئوری بازی، نتیجه گیری کردند که گزارش های حسابرسی مالیاتی که توسط متخصصان تهیه می شود، 

مؤثرتر از سایر حسابرسی های مالیاتی است. 
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کورچن )1992( بازی میان دولت و مودی را با استفاده از نظریه بازی ها مدلسازی نمود. در این پژوهش برای 
دولت دو استراتژی حسابرسی و عدم حسابرسی و برای مودی دو استراتژی تقلب و عدم تقلب را تعریف می کند. بازی 
ایستای تحلیل شده در این مقاله دارای تعادل نش استراتژی مختلط بوده که در آن احتماالت مربوط به حسابرسی 
و فرار مالیاتی بدست آمدند. نتایج پژوهش نشان داد که احتمال فرار مالیاتی با هزینه حسابرسی رابطه مستفیم و با 

جریمه مالیاتی رابطه عکس دارد. 
کراکر و اسلمرود )2005( در پژوهش خود پیشنهاد کردند که اثرات سیاست های سرکوب کننده بستگی به جریمه  
مأموران مالیاتی دارد. لیپاتوف )2005( مشکل فرار از مالیات را تجزیه و تحلیل کرد و نشان داد که مقامات مالیاتی 

باید حسابرسی شدیدتری را از کسانی که مشمول مالیات هستند، انجام دهند.
ساندمو )2005( به تحلیل ایستای مقایسه ای مدل اصلی مربوط به رفتار انفرادی عوامل درگیر در امر مالیات 
پرداخته و از تصمیم در مورد فرار مالیاتی به عنوان یک انتخاب پرتفلیو نام برد. این مقاله همچنین تعلق مالیاتی و 
مسائل مربوط به تعمیم از تجزیه و تحلیل کلی را بررسی می کند. مقاله مذکور که یک مقاله مروری به حساب می آید، 

در نهایت موضوعات مربوط به فرمول بندی مدل های مالیات ستانی بهینه را در حضور فرار مالیاتی مرور می کند. 
در برزیل برای پرداخت مالیات از سیاستهای مالی حسابرسی ایده آل در اقتصاد که در آن مصرف کنندگان تشویق 
می شوند از طریق گزارش مالی شرکت ها مالیات پرداخت کنند استفاده می شود )آربکس و ماتوس ،2012( و نتایج 
مطالعه آریکس و ماتوس )2012(  نشان داد که ارائه تخفیف اثر مثبت و موثرتری از احتمال حسابرسی توسط دولت 

در فرار مالیاتی دارد. 
سرکوتی و کوپیر )2016( در مقاله خود به بررسی تعامل میان بنگاه های آالینده، ماموران مالیاتی و سیاستگذاران 
در یک فضای فاسد پرداختند و برای تحلیل اثرات این تعامل روی سیاست محیط زیست از مدل نظریه بازی ها با 
اطالعات ناقص استفاده نمودند. در این مقاله بیان شد که دولت می تواند سیاست های محیط زیست خود را از طریق 
استراتژی افزایش نظارت بر پرداخت مالیات و کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه اقزایش درآمدهای مالیاتی که با عنوان 
کانال انگیزشی از آن یاد می شود و استراتژی افزایش تعهد بنگاه به انجام فعالیت هایی که باعث آلودگی کمتر می شود 
باال، کانال  انگیزه  با سطح  نتایج تحقیق نشان داد که در یک کشور  از آن به عنون کانال تمکین یاد می شود.  که 

انگیزشی کاراتر از کانال تمکین است. 
عباس )2017( در مقاله خود به بررسی پدیده فرار مالیاتی در کشور اندونزی با استفاده از تئوری بازی ها پرداخت. 
در این پژوهش از بازی معمای زندانی و بازی بازرسی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سیاست های تشویقی 

و انگیزاننده مالیاتی بسیار کاراتر از وضع مجازات های مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی می باشند. 
همانطور که بررسی مطالعات انجام شده نشان داد، اکثر تحقیقات دولت را به عنوان یک بازیکن وارد بازی نموده 
و عمدتا استراتژی های وی را نظارت )حسابرسی( و عدم نظارت )عدم حسابرسی( تعریف کرده و به تحلیل نتایج 
پرداختند. اما هیچ کدام از پژوهش سایر استراتژی های بازیکنان به خصوص مودیان را در فرارهای پیچیده مالیاتی و 
با استفاده از بازی های پویا با اطالعات ناقص در نظر نگرفتند که این موارد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت 

که در ادامه به طور کامل تشریح شده اند. 

روش شناسی و مدل پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با نگاهی قانون گرایانه به تبئین مساله فرار مالیاتی بپردازد. روش اصلی مورد 
استفاده در تحقیق حاضر ترکیبی از روش های تئوری بازی ها و تعادل نش است و از آنجا که تحقیق حاضر به دنبال 
توسعه مدل های موجود به منظور تعیین سیاست های تعادلی در پدیده فرار مالیاتی است، بنابراین از نوع اکتشافی 
قرار می گیرد. برای تحلیل رفتار مودیان و فعالیت های مالیاتی در سیستم مالیاتی کشور ایران، مدل تئوریک گرائتز و 
همکاران )1986( و الیویرا )2011( توسعه داده شد. به همین منظور در این قسمت مفروضات پایه ای مدل پژوهش 
توضیح داده شد. در ابتدا جامعه آماری این پژوهش به دو گروه تقسیم شد: مودیان و حسابرسان مالیاتی که تمام 
اعضای دو گروه کامال دارای هویت بوده و مشخص هستند، اما مودیان مالیاتی دارای توانمندی های خاصی مانند 
بکارگیری افراد متخصص برای عدم اظهار واقعی مالیات در فرار مالیاتی هستند که تاکنون این استراتژی در هیچ از 
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پژوهش های گذشته مورد بررسی قرار نگرفت. مجموعه استراتژی های محتمل مودیان مالیاتی به شرح زیر می باشند:
 ،)-S( عدم تقلب در خود اظهاری )الف

،)SE( تقلب در ارائه اظهارنامه با استفاده از افراد متخصص )ب
.)S( تقلب در ارائه اظهارنامه بدون بکارگیری افراد متخصص )ج

همچنین مجموعه استراتژی های محتمل اداره امور مالیاتی شامل موارد زیر می باشد:
الف( حسابرسی )F( یا عدم حسابرسی )F-( اظهارنامه های مودیان توسط سازمان امور مالیاتی که در ادامه این 

بازیکن با RBF نشان داده شده است،
ب( کنترل )P( یا عدم کنترل )P-( موارد مشکوک حاصل از استراتژی قبلی توسط نهادهای امنیتی که در ادامه  

این بازیکن با PF نشان داده شده است.
گرائتز و همکاران )1986( در مقاله خود به بررسی پدیده فرار مالیاتی با درنظر گرفتن یک بازی ایستای همزمان 
 L>H برای مودیان درنظر گرفتند. که همواره )L( و پایین )H( پرداختند. آنها در پژوهش خود دو سطح درآمدی  باال
بوده و L و H هر دو مثبت هستند و از آن جا سطح درآمدی مالیات دهندگان به طور دقیق مشخص نیست، آن ها یکی 
از مقادیر L یا H را اظهار می کنند. در واقع پارامتر H  میزان درآمد واقعی مودی و پارامتر L میزان درآمد اظهار شده 
مودی به سازمان امور مالیاتی می باشد. بنابراین پارامتر H-L بیانگر میزان درامد اظهار نشده مودی می باشد. پارامتر 
t نیز بیانگر میزان مالیاتی است که مودیان باید به سازمان امور مالیاتی بپردازند. در مقاله مذکور فرض شده است 
که t≥L و t≥H  و t≤0. همچنین در صورت تشخیص اینکه مودی درآمد خود را کمتر از مقدار واقعی عنوان کرد، 
جریمه ای به اندازه مقدار اظهار نشده باید بپردازد که این پارامتر با s نشان داده می شود و همواره s≤0. پارامترهای 

t و s مقادیر ثابتی هستند که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می شوند. 
 .0≥c نشان دادند که همواره c همچنین آن ها هزینه کنترل و حسابرسی اظهارنامه های مودیان را با پارامتر
همچنین فرض شده است که c<H-L+s که این عبارت بدین معنی است که درآمدهای حاصل از کشف فرار مالیاتی 
 t+s≥L ,H باید همواره بیشتر از هزینه های تشخیص آن باشد. همچنین این فرض نیز  در نظر گرفته شده است که
و این عبارت بدین معنی است که مجموع مالیات و جریمه های دریافتی نباید از درآمد مالیات دهنده تجاوز کند و 
همچنین مودی ای که درآمد خود را واقعی اظهار نمود، هرگز نباید جریمه ای به عنوان هزینه های حسابرسی پرداخت 
نماید. در نهایت پارامتر q بیانگر احتمال فرار مالیاتی مودی می باشد که همواره q>0<1 بوده و همچنین به طور 
مشابه پارامتر p بیانگر احتمال انجام حسابرسی مودی توسط سازمان امور مالیاتی می باشد و همواره p>0<1 است. با 
توجه به این اطالعات و مفروضات، می توان تابع پیامد مالیات دهندگان (U(p,q)) و تابع پیامد سازمان امور مالیاتی 

(π(p,q)) را محاسبه نمود که در روابط 6 و 7 مشاهده می شود. 
رابطه 6 

رابطه 7 

در جدول 2 نیز فرم ماتریسی بازی ایستای همزمان میان مودی و سازمان امور مالیاتی به تصویر کشیده شده 
است که بر گرفته از پژوهش گرائتز و همکاران )1986( می باشد. 

جدول2. فرم ماتریسی بازی ایستای همزمان میان مودی و سازمان امور مالیاتی
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یک تحلیل ایستای بازی فوق نشان می دهد که احتمال حسابرسی مودیان با توجه به میزان جریمه کاهش خواهد 
یافت و همچنین احتمال وقوع فرار مالیاتی با کاهش جریمه های حسابرسی، نرخ مالیات و کاهش سطوح درامدی، 

افزایش خواهد یافت. مفروضات پایه ای این پژوهش نیز از مدل فوق برگرفته شده است.
حسابرسان سازمان امور مالیاتی به اظهارنامه های مودیان را انتخاب می کنند و زمان حسابرسی و بازرسی را تعیین 
می کنند. بر این اساس تعیین اینکه فرایند بازرسی متوالی یا همزمان باشد، بستگی به تعیین پیامد فرایند اظهارنامه 
مودی مورد نظر دارد )الیویرا، 2011(. بر این اساس در ادامه دو سناریو بر اساس تصمیم حسابرسان در خصوص 
بازرسی مودیان ارائه شده است. در صورت بازرسی متوالی، بازی از نوع اطالعات ناقص و پویا می باشد که بر این اساس 
در گام اول مودی مالیاتی تصمیم به فرار مالیاتی می کند یا نمی کند )در صورت تصمیم به فرار مالیاتی، مودی می تواند 
برای این کار از افراد متخصص استفاده کند یا خود به این امر مبادرت نماید(. در مرحله بعدی و بعد از خوداظهاری 
مودی به اداره امور مالیاتی، حسابرسان مالیاتی وارد بازی می شوند. حسابرسان مالیاتی در واقع از پیشینه بازی باخبر 
نیستند و نمی دانند کدام مودیان فرار مالیاتی کردند و کدام مودیان را باید مورد بازرسی قرار دهند. در صورتی که 
اگر بازی را از نوع اطالعات کامل درنظر بگیریم، بازی فقط دارای مرحله اول خواهد بود )یعنی از همان ابتدا بازرسان 
مالیاتی می دانند که کدام مودی فرار مالیاتی انجام داده است که در دنیای واقعی چنین چیزی مصداق ندارد(. بر 
اساس آنچه گفته شد، پیامدهای بازیکنان را برای رسیدن به تعادل نش می توان محاسبه نمود و بر اساس نتایج تجزیه 
و تحلیل های الزم را انجام داد. در ادامه ابتدا با فرض اینکه مودیان مالیاتی برای فرار مالیاتی از افراد متخصص استفاده 
می کنند یا خیر، بازی تا رسیدن به تعادل نش خالص مدلسازی شده است. در قسمت آخر نیز تعادل نش مختلط 

وقتی که مودیان خود به فرار مالیاتی مبادرت می نمایند محاسبه شد.

مواد و روش ها
بازی پویا با اطالعات ناقص و استراتژی نش خالص

سناریو 1: عدم بکارگیری افراد متخصص
با توجه به مفروضات گفته شده در قسمت قبل، در این قسمت ابتدا تعادل نش خالص بازی پویا با اطالعات ناقص 
برای حالتی که مودیان برای فرار مالیاتی از افراد متخصص استفاده نمی کنند، محاسبه شد است. پیامدهای بازیکنان 
در این سناریو در شکل 1 نشان داده شده است. در سناریو 1 فرض شده است که مودیان مالیاتی برای اجتناب از 
پرداخت مالیات از افراد متخصص استفاده نمی کنند. در این حالت پیامد بازیکنن دقیقا مشابه تحقیق گرائتز و همکاران 

)1986( می باشد که در قسمت قبلی کامال تشریح شد. 
در این سناریو مودی از پرداخت مالیات فرار می کند: اگر اظهار نامه وی توسط سازمان امور مالیاتی مورد بازرسی 
 )tL( قرار نگیرد، وی فقط باید به میزان مالیات غیرواقعی که در اظهار نامه خود اعالم کرده است پرداخت نماید که با
نشان داده شده است. اما اگر فرار مالیاتی مودی شناسایی شود، مودی عالوه بر مقدار واقعی مالیات خود، متحمل 
مجازات قانونی نیز می شود که در اینجا با پارامتر )z( نمایش داده شده است. پارامتر مجازات قانونی شامل پیامد 
بازیکن PF و نیز هزینه نظارتی که این بازیکن متحمل شده است می باشد، چراکه برای شناسایی پدیده فرار مالیاتی 
این بازیکن متحمل هزینه نظارت به میزان )c2( شده است. اگر صرفا اداره امور مالیاتی به حسابرسی مودیان بپردازد 
و فرار مالیاتی مودی محرز شود، مودی ملزم به پرداخت کل مقدار مالیات واقعی و همچنین جریمه به میزان پارامتر 
)s( می شود. این پارامتر شامل پیامد بازیکن RBF و هزینه حسابرسی به میزان )c1( می باشد. همچنین اگر هر دو 
نهاد در شناسایی پدیده فرار مالیاتی مودی دخیل باشند، هر دو پارامتر )z( و )s( و هزینه های )c1( و )c2( در پیامد 

مودی مالیاتی منظور می شود. 
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بر اساس آنچه گفته شد، )c1( هزینه حسابرسی اظهارنامه مودیان توسط اداره امور مالیاتی، )c2( هزینه کنترل 
اظهارنامه مودیان توسط نهادهای قضایی و )z( هزینه مجازات قانونی است که توسط بازیکن PF برای مودیان مجرم 

درنظر گرفته می شود. در تمام موارد این مجازات قانونی توسط بازیکن PF از طریق رای دادگاه مشخص می شود.
حال پس از مشخص کردن فرم بازی و تعین پیامد بازیکنان، توسط روش برگشتی بازی حل گردید. به طور کلی 
تعادل نش بازی وابسته به پارامترهای تخصیص منابع مالی به بازرسان و پارامترهای )c1( و )c2( است. در رابطه با 
بازیکن PF اگر عبارت tH+z<c2 باشد، آنگاه بازیکن PF می تواند مودی مورد نظر را مورد کنترل و نظارت قرار 
دهد. همچنین در رابطه با بازیکن RBF اگر عبارت tH+st(H-L)<c1 باشد، آنگاه این بازیکن می تواند مودیان را 
مورد حسابرسی قرار دهد، در غیر این صورت بازرسی اظهارنامه مودیان برای وی پیامدی نخواهد داشت. با توجه به 
این روند، آنگاه مودی مالیاتی عدم فرار مالیاتی را ترجیح می دهد و تعادل نش کامل زیر بازی )ENPS( وی برابر 
با پیامد )S-( خواهد شد. نتایج این مدل دارای کاربردهای زیادی در واقعیت خواهد بود. اوال اینکه اثرات هزینه های 
حسابرسی و بازرسی کامال غیرخطی می باشند و بر این اساس فرار مالیاتی زمانی رخ می دهد که مجموع هزینه های 
حسابرسی و کنترل مودیان از پرداختی آن ها بیشتر باشد. به عبارت دیگر وقتی رابطه 8 برقرار باشد، فرار مالیاتی 

توسط مودیان رخ خواهد داد. 
رابطه 8 

در واقع اگر این رابطه برقرار باشد، صاحبان کسب و کارهای کوچک و مودیان با درآمدهای کم قطعا فرار مالیاتی 
خواهند کرد. چراکه در کشور ما هزینه های حسابرسی و کنترل ثابت بوده و بر اساس نوع کسب و کار تغییر نمی کند. 
بر اساس این نتیجه، گوپتا و زیرامبا )2009( در تحقیق خود نشان دادند که درجه باالی فرار مالیاتی در هر کشوری 
حاکی از سطح باالی فساد در تمام سطوح خرد و کالن اقتصادی بوده که منجر به افزایش پدیده سرکوب مالی خواهد 
شد. محدودیت اصلی این سناریو این مورد است که در آن توانایی مودیان برای فرار مالیاتی ثابت درنظر گرفته شده 
است. حتی زمانی که سازمان های نظارتی مانند اداره امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام می کنند، مالیات 
دهندگان تعهدی در برابر عدم فرار مالیاتی ندارند و این بر خالف شواهدی است که مالیات دهندگان تنها در صورت 
بی خطر بودن یا زمانی که توسط یک حرفه ای حمایت می شوند، اقدام به فرار مالیاتی می نمایند که در هر صورت 
احتمال عدم شناسایی فرار مالیاتی توسط مقامات مالیاتی افزایش می یابد )لیپاتو، 2006(. حال به منظور غلبه بر این 

محدودیت سناریو 2 مطرح شد که در ادامه تشریح شده است. 
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سناریو 2: بکارگیری افراد متخصص توسط مودیان 
در این سناریو فرض شده است که صاحبان مشاغل و حرف و مودیان مالیاتی برای فرار مالیاتی، از متخصصینی 
که در فرار مالیاتی خبره هستند بهره  می گیرند که این موضوع باعث می شود تا اداره امور مالیاتی تالش بیشتری برای 
شناسایی فرار مالیاتی مودیان نماید و مساله را پیچیده تر می کند. این ایده که نوآوری اصلی این پژوهش نیز به شمار 
می رود از تحقیق لیپاتو )2006( برگرفته شده است. در این پژوهش برای اولین بار این موضوع را مطرح نمود که 

مالیات دهندگان افراد متخصص را برای فرار مالیاتی بکار می گیرند.
 در این سناریو نرخ مالیات با t، جریمه فرار مالیاتی با s1 و جریمه متخصصین فرار مالیاتی با s نشان داده می شود. 
بعد از اینکه متخصصین فرار مالیاتی توسط مودیان بکارگرفته شوند، در اولین گام تیم متخصص با توجه به میزان 
درآمد و سود خالص شرکت مورد نظر و میزانی که مودی برای فرار مالیاتی در نظر دارد، دستمزد خود را اعالم می کند 
و بر اساس یک توافق اولیه میان دو بازیکن تیم متخصص اقدام به دستکاری در اظهار نامه می کند که اصطالحا به 
این اقدام، فرار مالیاتی پیچیده گویند. همچنین در این سناریو پارامتر r وجود دارد که بیانگر احتمال کشف فرار 
مالیاتی پیچیده توسط حسابرسان اداره امور مالیاتی می باشد. در گام اول تیم متخصصین به ازای هر واحد درآمد 
گزارش نشده برای مودی، اقدام به دریافت درصدی از میزان درآمد اظهار نشده می کند که با پارامتر pr نشان داده 
می شود. در گام بعد مالیات دهنده وارد بازی می شود و میزان درآمد اظهارشده غیرواقعی خود را به اداره امور مالیاتی 
تسلیم می کند. آخرین بازیکن نیز حسابرسان مالیاتی می باشند که در مورد احتمال حسابرسی r اظهارنامه های مودیان 

تصمیم می گیرد. با توجه به مفروضات گفته شده در ادامه پیامد بازیکنان محاسبه شده است. 
درآمد متخصص فرار مالیاتی بر اساس نرخ وی برای هر واحد فرار مالیاتی prϵ (0,1))) و میزان فرار مالیاتی 

)H-L( مودیان طبق رابطه 9 محاسبه می شود. 
رابطه 9          

که در آن)H-l( کل درآمدی است که مودی قصد دارد مالیات آن را پرداخت نکند و cs هزینه نهایی متخصص 
می باشد. 

حال پس از توافق اولیه مودیان و متخصص، می توان پیامد مودی را محاسبه نمود که هزینه بکارگیری متخصص 
را هم باید لحاظ نمود که به صورت رابطه 10 می باشد.

رابطه 10 

در نهایت می توان پیامد حسابرسی مودیان را بر اساس مفروضات این سناریو محاسبه نمود که در رابطه 11 آورده 
شده است. 

رابطه 11 

بنابراین در این سناریو مودی با تبانی خود با متخصیص از پرداخت مالیات اجتناب می کند که این امر بازرسی و 
تشخصیص را برای سازمان امور مالیاتی بسیار پیچیده خواهد کرد. با این تفاسیر بازی میان بازیکنان به شرح شکل 

2 می باشد. 
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در ارتباط با سناریو دوم مفروضاتی در رابطه با حسابرسی مودیان و کشف فرارهای مالیاتی پیچیده الزم است تا 
مورد بررسی قرار گیرد. برای بازیکن PF اگر عبارت tH+z<c2 برقرار باشد و احتمال کشف فرار مالیاتی پیچیده 
نزدیک به یک )r=1( باشد، آنگاه این بازیکن می تواند استراتژی بازرسی یا کنترل )P( را انتخاب نماید. در این سناریو 
پارامتر )r( یکی از فاکتورهای مهم برای تغییر استراتژی بازیکن PF به شمار می رود. این نکته باید بیان شود که برای 
tH>r[tH-[ با شرط [(F),(PF)] تصمیم می گیرد که در شاخه PF برابر با 0/5، بازیکن )r( مقدار متوسط پارامتر

c_2+z بازی نماید. از سوی دیگر زمانی بازیکن PF می تواند روی شاخه [(PF),(F-)] بازی کند که عبارت
r[tH-c_2+z]<tL برقرار باشد که در این شرایط بازیکن PF می تواند مودی را مورد حسابرسی قرار دهد. به هر 
حال اگر بازیکن PF ابزارها و توانمندی های کافی برای تشخیص فرار مالیاتی پیچیده را نداشته باشد، بیانگر آن است 
که پارامتر احتمالی )r( مقدار بسیار ناچیزی را دارا می باشد. در اینجا برای محاسبه تعادل نش خالص پارامتر )r( برابر 
 )F( به حسابرسی مودیان )دو گزینه پیش رو خواهد داشت: الف RBF با 0/5 در نظر گرفته شد. در این صورت بازیکن
بپردازد که در آن صورت بازیکن PF نیاز نیست به این کار مبادرت نماید )P-( و یا اینکه ب( به حسابرسی مودیان 
نپردازد )F( که در آنصورت بازیکن PF مودیان را کنترل خواهد نمود )P(. در این وضعیت، برای عقالیی شدن فرایند 
حسابرسی )F(، بازیکن RBF باید میزان جریمه را افزایش دهد چراکه در این صورت باید متخصص را هم جریمه 
نماید. با علم به رفتارهای بازیکنان PF و RBF، مالیات دهندگان تصمیم  می گیرند که به فرار مالیاتی نپردازند. با 
توجه به این مفروضات، تعادل نش خالص این سناریو )ENPS( به صورت [(P-),(F-),(S)] خواهد بود. همچنین 
با توجه به باالبودن میزان هزینه های حسابرسی و کنترل مطابق با عبارت c1>(tH+ss_1 t(H-L)) برای بازیکن 
RBF و عبارت c1>(tH+z) برای بازیکن PF، دیگر پارامتر )r( تاثیری در بازی نخواهد گذاشت و ENPS بازی 

به صورت [(P-),(F-),(S)] درخواهد آمد. 
تا اینجا این نتیجه حاصل شد که بر اساس دو سناریو فوق، رفتار مالیات دهندگان به طور مستقیم با ظرفیت 
حسابرسی و کنترلی سازمان امور مالیاتی ارتباط دارد. بدین ترتیب، صرف هزینه هایی زیر ساختی در زمینه تحقیق 
و پژوهش و بکارگیری فن آوری های نوینی همچون سیستم های ابری یا تکنولوژی بالک چین برای تشخیص اشکال 

پیچیده فرار از پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت ضروری است تا مالیات دهندگان نتوانند فرار کنند.
بازی پویا با اطالعات ناقص و استراتژی نش مختلط  

روش دیگر تشخیص فرار مالیاتی زمانی رخ می دهد که یکی از بازیکنان اداره امور مالیاتی )RBF یا PF( با 
این مورد،  بگیرد. در  را در نظر  مالیات دهنده خاص  مالیاتی، یک  فرار  برای نظارت و تشخیص  احتمال مشخصی 
استراتژی نش مدل از نوع مختلط خواهد بود که در ایجا دو پارامتر α و β که به ترتیب بیانگر احتمال بازرسی و نظارت 
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مودی مورد نظر توسط بازیکن RBF یا PF هستند باید محاسبه شوند. حال بر اساس استراتژی های محاسبه شده 
در سناریو1 این دو پارامتر نیز باید وارد بازی شوند. روابط 12 و 13 بیانگر نحوه محاسبه پارامترهای α و β می باشند.

α=(tH+st(H-L)-c1)/tH رابطه 12 

β=(tH+z-c2)/tH رابطه 13 

همانطور که مالحظه می شود دو پارامتر  α و β  به طور مستقیم به درآمد حاصل از اقدامات بازیکنان اداره امور 
مالیاتی و به طور معکوس به هزینه های حسابرسی و بازرسی هر کدام از بازیکنان مربوط است. برای پیدا کردن تعادل 
استراتژی مختلط، بازی سناریو اول با وارد کردن پارامترهای α و β  تعدیل شد که نمایش شماتیک این بازی در 

شکل 3 آورده شده است. 

استفاده شد.  بازگشتی  روش  از  مختلط،  استراتژی نش  تعیین  برای  بازیکن،  از  یک  هر  پیامد  محاسبه  از  پس 
بازیکن PF ابتدا انتخاب می کند که آیا مودی مورد نظر را مورد حسابرسی قرار دهد یا خیر. همچنین مفروض است 
که سازمان امور مالیاتی منابع مالی الزم در اختیار دارد که پوشش دهنده هزینه های حسابرسی و بازرسی مودیان 
می باشد و با توجه به این فرض، بازیکن PF همواره استراتژی کنترل )P( را بر می گزیند. همچنین بازیکن RBF در 
صورت بیشتر بودن میزان مجازات درنظر گرفته شده برای مودی متخلف از هزینه کنترل و بازرسی، همواره استراتژی 
حسابرسی )F( را انتخاب می کند. بنابراین برای مودی مورد نظر مطلوب است که با توجه به استراتژی دو بازیکن 
دیگر، استراتژی فرار مالیاتی را برای خود انتخاب نکند که با این تفاسیر استراتژی نش مختلط این بازی به صورت 

[(P),(F),(S-)] خواهد بود. 
الزم به ذکر است که هزینه ها و بودجه نهادهای متولی در امور مالیاتی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور نقش 
با هدف  اثرگذاری سیاست های عمومی  بنابراین،  مالیات دهندگان دارد.  بازرسی  اساسی در تصمیم گیری در مورد 
اصالح نظام مالیاتی کشور، ممکن است در مقابله با فرار از پرداخت مالیات بیشتر از افزایش جریمه یا مجازات های 

خصوصی باشد. 
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نتیجه گیری
نظریه بازی ها یکی از مفاهیمی است که در طول سالیان اخیر کاربردهای فراوانی در علوم مختلف داشته است. 
اندیشمندان نظریه بازی ها تعاریف متعددی از آن انجام داده اند اما آن چیزی که در میان نظریه پردازان مورد توافق 
است این است که نظریه بازی ها چیزی جز تقابل بشر و تصمیمات در شرایط تعاملی نیست. نظریه بازی ها مجموعه ای 
از ابزارها را ارائه می دهد که به فرد این اجازه را می دهد تا هر موقعیت اقتصادی که در آن موقعیت، فرض رقابت 
مباحث  وارد  بازی ها  نظریه  میالدی  و 80  دهه 70  در  کند.  مدل سازی  را  نیست  قابل دست یابی  راحتی  به  کامل 
اقتصاد کالن شد و در تمامی حوزه های آن به خصوص مالیات مورد استفاده قرار گرفت. پدیده مالیات از آن جهت 
در اقتصاد کشورها حائز اهمیت است که دولت برای تامین هزینه های خود در راستای تامین امنیت، برقراری نظم و 
تولید کاالهای عمومی نیاز به منابع درآمدی دارد که یکی از مهمترین منابع درآمدی مخارج دولت مالیات است. لذا 
دولت همواره حداکثر تالش خود را می کند تا از طریق ظرفیت های قانونی خود اقدام به اخذ مالیات نماید و هر چه 
میزان درآمدهای مالیاتی وی بیشتر باشد، می تواند در انجام وظایف خود موفق تر عمل نماید و رفاه بیشتری را برای 
جامعه خود به ارمغان آورد. در این میان ممکن است برخی از نهادهای اقتصادی و صاحبان مشاغل اقدام به اظهار 
درآمد واقعی خود نکنند. به همین منظور، دولت در کنار دادن اختیار به مودیان جهت اظهار درآمد واقعی خود، جهت 
جلوگیری از سو استفاده های احتمالی و فرار مالیاتی، اقدام به نظارت و حسابرسی مودیان می نماید. اما این فرایند برای 
دولت هزینه زا است. مودیان مالیات نیز با علم به این موضوع و آگاهی یافتن از انگیزه دولت جهت حسابرسی تصمیم 
به اظهار درآمد واقعی یا درآمدی کمتر از میزان واقعی خود می کنند. لذا بر اساس این تعامالت استراتژیک یک بازی 

میان مودیان و دولت )سازمان امور مالیاتی( شکل می گیرد.
بر این اساس در این پژوهش سه سناریو بر اساس تصمیم حسابرسان در خصوص بازرسی مودیان ارائه شد. در 
صورت بازرسی، بازی از نوع اطالعات ناقص و پویا می باشد که بر این اساس در گام اول مودی مالیاتی تصمیم به فرار 
مالیاتی می کند یا نمی کند )در صورت تصمیم به فرار مالیاتی، مودی می تواند برای این کار از افراد متخصص استفاده 
کند یا خود به این امر مبادرت نماید(. در مرحله بعدی و بعد از خوداظهاری مودی به اداره امور مالیاتی، حسابرسان 
مالیاتی وارد بازی می شوند. حسابرسان مالیاتی در واقع از پیشینه بازی باخبر نیستند و نمی دانند کدام مودیان فرار 
مالیاتی کردند و کدام مودیان را باید مورد بازرسی قرار دهند. در صورتی که اگر بازی را از نوع اطالعات کامل درنظر 
بگیریم، بازی فقط دارای مرحله اول خواهد بود )یعنی از همان ابتدا بازرسان مالیاتی می دانند که کدام مودی فرار 
مالیاتی انجام داده است که در دنیای واقعی چنین چیزی مصداق ندارد(. بر اساس آنچه گفته شد، در هر سناریو 
پیامدهای بازیکنان برای رسیدن به تعادل نش محاسبه شد. در ادامه بازی ابتدا با فرض اینکه مودیان مالیاتی برای 
فرار مالیاتی از افراد متخصص استفاده می کنند یا خیر، بازی تا رسیدن به تعادل نش خالص مدلسازی شده است. در 

قسمت آخر نیز تعادل نش مختلط وقتی که مودیان خود به فرار مالیاتی مبادرت می نمایند محاسبه شد. 
اخذ  مکانیزم های  از طریق  مودیان  اقتصادی، مجازات  رکود  داد که در شرایط  نشان  پژوهش  این  اصلی  نتایج 
جریمه های مالیاتی باال یا محرومیت از فعالیت یا حبس ممکن است بسیار موثر نباشد. نتایج تجزیه وتحلیل بازی ها 
همچنین نشان داد که هزینه های حسابرسی و بازرسی نقش مهمی در ایجاد تعادل در سیستم مالیاتی دارند. چرا که 
احتمال فرار مالیاتی عالوه بر نرخ جریمه، به هزینه حسابرسی و ظرفیت حسابرسی نیز بستگی دارد به طوری که با 
افزایش هزینه حسابرسی دولت، فرار مالیاتی افزایش خواهد یافت. این موضوع را به این صورت می توان توجیه کرد 
که با افزایش هزینه حسابرسی، دولت میزان حسابرسی را کاهش داده و مالیات دهندگان به علم به این موضوع، 
انگیزه بیشتری برای فرار مالیاتی پیدا می کنند. بر اساس این نتایج می توان سیاست های زیر را پیشنهاد داد: زمانی که 
وضعیت فرار مالیاتی وجود دارد، مانند کشور ایران، سرمایه گذاری برای بکارگیری بازرسان مالیاتی، یک ابزار موثرتر 
برای مقابله با عدم تعهدات مالیاتی و فرار مالیاتی در مقابل با افزایش شدت مجازات و جرایم به شمار می رود. صرف 
یا  ابری  نوینی همچون سیستم های  هزینه هایی زیر ساختی در زمینه تحقیق و پژوهش و بکارگیری فن آوری های 
تکنولوژی بالک چین برای تشخیص اشکال پیچیده فرار از پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت ضروری است تا مالیات 
دهندگان نتوانند فرار کنند. به طور کلی پیشنهاد می شود سازمان امور مالیاتی کشور باید با طراحی ساز و کارهای 
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اجرایی مناسب نسبت به مستندسازی معامالت فعاالن اقتصادی اقدام نماید تا میزان فرار مالیاتی به کمترین حد 
خود برسد. همچنین دریافت اطالعات صحیح و کامل مودیان مبنای تصمیم گیری برای تعیین مالیات است، بنابراین 
بکارگیری و راه اندازی نظام جامع اطالعات مالیاتی به طور کامل و فراگیر در کل نظام مالیاتی به صورت یک شبکه 
منظم موجب می شود امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان به دقت بیشتری انجام شود و راه های فرار و تقلب 

مالیاتی به سادگی میسر نشود. 

منابع
نظریه  از  استفاده  با  انجام حسابرسی  بدون  مالیاتی  فرار  کنترل   ،)1395( ا.  رضایی،  برومند، ی؛  شهبازی، ک؛ 

بازی ها، پژوهشنامه مالیات، شماره 31، صص77-59. 
عبدلی، ق. )1387(. تئوری بازی ها و کاربردهای آن. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

عبدلی، ق؛ ابریشمی، ح؛ حسینی فرد، م. )1394(. تحلیل نظری و تجربی حسابرسی مالیاتی مطلوب در مالیات بر 
درآمد جهت کاهش فرار مالیاتی، پژوهشنامه مالیات، شماره 76، صص67-41.

نویدی، ح. )1384(، مدل مالیاتی بازی های ریاضی در وضعیت گریز مالیاتی و تبانی، مجله تحقیقات اقتصادی، 
شماره 69، صص 76-61. 

Abbas, M. H. I. (2017). Tax Evasion in Indonesia: A Game Theoretical Model. 
Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 9(2), 190-199.

Agrawal, K. K. (2007). Corporate Tax Planning (Vol. 1). Atlantic Publishers & 
Dist.

Arbex, M., Mattos, E., & Trudeau, C. (2012). Poverty, Informality and the Op-
timal General Income Tax Policy. The BE Journal of Economic Analysis & Policy, 
12(1).

Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. In The eco-
nomic dimensions of crime (pp. 13-68). Palgrave Macmillan, London.

Bekoe, W., Danquah, M., & Senahey, S. K. (2016). Tax reforms and revenue mo-
bilization in Ghana. Journal of Economic Studies, 43(4), 522-534.

Blackburn, K., Bose, N., & Emranul Haque, M. (2010). Endogenous corruption in 
economic development. Journal of Economic Studies, 37(1), 4-25.

Cerqueti, R., & Coppier, R. (2014). Corruption, evasion and environmental 
policy: a game theory approach. IMA Journal of Management Mathematics, 27(2), 
235-253.

Corchón, L. C. (1992). Tax evasion and the underground economy.
Crocker, K. J., & Slemrod, J. (2005). Corporate tax evasion with agency costs. 

Journal of Public Economics, 89(9-10), 1593-1610.
Dibra, R. (2016). Corporate Governance failure: the case of Enron and Parmalat. 

European Scientific Journal, ESJ, 12(16).
Drogalas, G., Anagnostopoulou, E., Pazarskis, M., & Petkopoulos, D. (2018). 

Tax Ethics and Tax Evasion, Evidence from Greece. Theoretical Economics Letters, 
8(05), 1018.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1617  

Erard, B. (1993). Taxation with representation: An analysis of the role of tax prac-
titioners in tax compliance. Journal of Public Economics, 52(2), 163-197.

Goumagias, N. D., Hristu-Varsakelis, D., & Assael, Y. M. (2018). Using deep 
Q-learning to understand the tax evasion behavior of risk-averse firms. Expert Sys-
tems with Applications, 101, 258-270.

Graetz, M. J., Reinganum, J. F., & Wilde, L. L. (1986). The tax compliance game: 
Toward an interactive theory of law enforcement. Journal of Law, Economics, & 
Organization, 2(1), 1-32.

Gupta, R., & Ziramba, E. (2009). Tax evasion and financial repression: A recon-
sideration using endogenous growth models. Journal of Economic Studies, 36(6), 
660-674.

Jain, A. K. (1987). Tax avoidance and tax evasion: the Indian case. Modern Asian 
Studies, 21(2), 233-255.

Johnston, D. C. (2003). Tax moves by Enron said to mystify the IRS. New York 
Times, 13(2), 2003.

Klepper, S., Mazur, M., & Nagin, D. (1991). Expert intermediaries and legal 
compliance: The case of tax preparers. The Journal of Law and Economics, 34(1), 
205-229.

Kolstad, I., & Wiig, A. (2019). How does information about elite tax evasion 
affect political participation: Experimental evidence from Tanzania. The Journal of 
Development Studies, 55(4), 509-526.

Lediga, C., Riedel, N., & Strohmaier, K. (2018). Combatting Tax Evasion: Evi-
dence from Comparing Commercial and Business Tax Registry.

Lipatov, V. (2005). Tax Evasion and Coordination. Working Paper. Munich Per-
sonal RePEC Archive.

Lipatov, V. (2006). Corporate tax evasion: The case for specialists. Journal of Eco-
nomic Behavior & Organization, 81(1), 185-206.

Maytandi, A., & Pradiptyo, R. (2016). Analisis Game Theory Dalam Pemodelan 
Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pada Sektor Publik di Indonesia (Doctoral disserta-
tion, Universitas Gadjah Mada).

Nugraha, i. W. Y., & pradiptyo, r. (2012). Modelling the law enforcement mecha-
nism of combating money laundering in indonesia: a game theoretical approach (doc-
toral dissertation, [yogyakarta]: universitas gadjah mada).

Oliveira, C. A. D. (2011). Ensaios em economia do crime: dissuasão, armas e 
carreira criminosa.

Osborne, M. J. (2004). An introduction to game theory (Vol. 3, No. 3). New York: 
Oxford university press.

Pradiptyo, R. (2007). Does punishment matter? A refinement of the inspection 
game. Review of Law & Economics, 3(2), 197-219.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1618  

Reinganum, J. F., & Wilde, L. L. (1991). Equilibrium enforcement and compli-
ance in the presence of tax practitioners. JL Econ. & Org., 7, 163.

Sandmo, A. (2005). The theory of tax evasion: A retrospective view. National Tax 
Journal, 643-663.

Tsebelis, G. (1989). The abuse of probability in political analysis: The Robinson 
Crusoe fallacy. American Political Science Review, 83(1), 77-91.

Tsebelis, G. (1991). The effect of fines on regulated industries: game theory vs. 
decision theory. Journal of Theoretical Politics, 3(1), 81-101.

Tsebelis, G. (1993). Penalty and crime: further theoretical considerations and em-
pirical evidence. Journal of Theoretical Politics, 5(3), 349-374.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1619  

بررسی رابطه بین سرمایه های روانشناختی
 و رضایت شغلی در کارکنان اداره امور مالیاتی

 استان سیستان و بلوچستان

حمزه نصرتی ناهوگ1
شعیب صمیمی2

رحیم استاشاهوزهی3
عثمان دهانی4

چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سرمایه های روانشناختی با رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی استان 
سیستان و بلوچستان انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن تمامی کارکنان 
امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان )286 نفر( در سال 1397 بود که از این جامعه آماری 104 نفر به روش 
رضایت  پرسشنامه  از  داده ها  برای جمع آوری  انتخاب شدند.  کوکران  فرمول  برمنبای  و  ای  مرحله  خوشهای چند 
شغلی و پرسشنامه سرمایه روانشناختی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی 
پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام در spss18 انجام شد نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و 
معنی داری بین سرمایه های روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان 
داد که خودکارامدی و امیدواری توانستند به ترتیب 0/31 و 21/ 0 درصد از رضایت شغلی کارکنان را پیش بینی 
کند. طبق یافته های به دست آمده می توان گفت که سرمایه های روانشناختی پیش بینی کننده های مهمی برای رضایت 
شغلی کارکنان هستند؛ بنابراین باید با آموزش های مناسب، سرمایه های روانشناختی کارکنان را بهبود بخشید تا منجر 

به افزایش رضایت شغلی آنان شود.

کلید واژگان: رضایت شغلی، سرمایه های روانشناختی، اداره امور مالیاتی

1( رئیس امور حسابرسی مالیاتی استان سیستان و بلوچستان
2( حسابرس ارشد مالیاتی استان سیستان و بلوچستان )نویسنده مسئول(

3( حسابرس ارشد مالیاتی استان سیستان و بلوچستان
4( حسابرس مالیاتی استان سیستان و بلوچستان



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1620  

مقدمه
در  است.  پرداخته شده  آن  به  بسیار  اخیر  است که در دهه های  از مسائلی  کارکنان،  و رضایت شغلی  انگیزش 
با  و  جذاب  محیط های  در  سازمان  کارکنان  تا  ساخت  فراهم  را  شرایطی  باید  سازمان،  هر  اهداف  به  نیل  راستای 
خشنودی و رضایت کامل به انجام وظایف محوله بپردازند تا کارایی و اثربخشی الزم را در اجرای این امر مهم داشته 
باشند؛ بنابراین، رضایت شغلی را می توان به مثابه حالت هیجانی لذت بخشی تعریف کرد که ناشی از ارزیابی شغل یا 
تجربه های شغلی فرد است )کارد و همکاران ، 2012(. از پیامدهای نارضایتی شغلی نیز می توان به مواردی همچون، 

کم کاری، غیبت، پرخاشگری، بیماری و ترک شغل اشاره کرد )برون  و همکاران، 2013(.
کارکنان به طورمعمول برای ابراز نارضایتی خود از شرایط کاری، به اقداماتی همچون، ترک سازمان، اعتراض و 
اقدامات منفی دست خواهند زد )حسنخویی، 1388(. امروزه محققان عوامل متعددی از قبیل، دستمزد، ماهیت کار، 
ارتقاء، رهبری و سرپرستی، روابط باهمکاران، امنیت شغلی، ساختار سازمانی، شرایط فیزیکی کار، ویژگی های شخصی 
و عدالت را در تأمین رضایت شغلی افراد مهم دانسته اند )الم، زانگ و باوم ، 2001(. تت و مایر  )2009(، عوامل مؤثر 
بر رضایت شغلی را به دو بخش شرایط و ویژگی های سازمانی، اجتماعی و فرهنگی که جنبه های بیرونی محسوب و 
ویژگی های شخصیتی، احساسات عاطفی و حالت های هیجانی که جنبه های درونی خوانده میشود، تقسیم کرده اند. 
به عبارت دیگر، بر اساس دیدگاه نظریه پردازان رفتار سازمانی، رضایت شغلی کارکنان تنها متأثر از عواملی همچون، 

حقوق، مزایا، همکاران و دیگر عوامل بیرونی نیست، بلکه عوامل روان شناختی نیز می توانند تأثیرگذار باشند.
یکي از متغیرهاي روان شناختی که با عملکرد شغلي و محیط سازماني رابطه دارد سرمایه های روان شناختی است. 
سرمایه روان شناختی افراد به عنوان جزئی از روانشناسی مثبت گرا مطرح است. این رویکرد با تکیه بر نقاط قوت افراد 
روان شناختی  روان شناختی یک حالت  )رجبی، 1393(. سرمایه  آن ها کمک می کند  و سازگاري  عملکرد  بهبود  به 
برای  توانایی هایش  به  فرد  باور   : ویژگی ها مشخص می شود: 1( خودکارآمدی  این  با  که  است  پذیر  مثبت گرا رشد 
دستیابی به موفقیت در انجام وظیفه ای معین از راه ایجاد انگیزه در خود، تأمین منابع شناختی برای خود و نیز ایفای 
اقدامات الزم )شوارزر ، 2014(؛ 2( تاب آوری : عبارت است از نوعی حالت قابل توسعه در فرد که بر اساس آن قادر 
است در رویاروی با ناکامی ها، مصیبت ها و تعارض های زندگی و حتی رویدادهای مثبت، پیشرفت ها و مسئولیت بیشتر، 
به تالش افزون تر ادامه دهد و برای دستیابی به موفقیت بیشتر، از پای ننشیند )الیس، برون، رامسی و فالک ، 2016(؛ 
3( خوش بینی : سلیگمن ویژگی های افراد خوش بین را در مواجه شدن با شکست ها و موفقیت های خود در چهار مورد 
بیان می کند: بر اسنادهای کلی تکیه می کنند؛ اسنادشان پایدار است؛ موفقیت هایشان را به توانایی های درونی خود 
نسبت می دهند؛ در رویارویی با ناکامی ها، شکست خود را به عوامل ویژه بیرونی و غیر پایدار نسبت می دهند )سن و 
تومارکین ، 2015(؛ 4( امیدواری : حالت انگیزشی مثبتی است که از احساس موفقیت آمیز عاملیت )انرِژی معطوف به 

خود( و برنامه ریزی برای دستیابی به هدف ناشی شده است )پنگ  و همکاران، 2013(.
سرمایه روان شناختی با ویژگی هایی از قبیل باور فرد به توانایی هایش برای دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار 
در دنبال کردن اهداف، ایجاد اسنادهای مثبت درباره خود و تحمل کردن مشکالت تعریف می شود. پژوهش ها نشان 
می دهند که سرمایه های روان شناختی به عنوان یک متغیر فردي می تواند عملکرد و خشنودي را بهتر از هر ویژگي 
فردي دیگري که در آن ها مؤثر است، پیش بینی کند )لوتانز  و همکاران، 2008(. در همین راستا بهادري خسروشاهی 
و همکاران )1391( در پژوهشی نشان دادند که برنامه مداخله ای لوتانز بر کاهش فرسودگی شغلی به ویژه خرده 
مقیاس های خستگی هیجانی و مسخ شخصیت تأثیر مثبت دارد. در تحقیق معمارزاده و همکاران )1391( نشان دادند 
که میان سرمایه روان شناختی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداري وجود دارد. هم چنین نتایج فرضیات فرعی 
نشان داد که بین خودکارآمدي و تعهد مستمر کارکنان رابطه معناداري وجود ندارد. باباییان و همکاران )1391( نیز 
به این نتیجه دست یافتند که سرمایه روان شناختی و تمام مؤلفه های آن بر رضایت شغلی اثر مثبت دارند؛ و از میان 

ابعاد سرمایه روان شناختی خودکارآمدي بیشترین تأثیر و امیدواري کمترین تأثیر را بر رضایت شغلی داشت.
درمجموع نتایج اکثر پژوهش ها بیانگر این است که رضایت شغلی یکی از عوامل اصلی بهبود عملکرد یک سازمان 
می باشد و کارکنانی که از رضایت شغلی بیشتری برخوردار باشند، از عملکرد بهتری برخوردارند. این اهمیت رضایت 
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شغلی در کارکنان اداره مالیاتی به مراتب بیشتر از سایر اقشار و کارکنان است زیرا به علت حجم زیاد کار در اداره 
مالیات، ممکن است این کارکنان دچار خستگی نقش و به تبع آن از رضایت شغلی کمتری برخوردار گردند؛ از جهت 
دیگر کارکنانی که از رضایت شغلی کمتری برخوردارند، انگیزه کمتری برای کار کردن دارند و این باعث می شوند 
عملکرد شغلی آنان افت کرده و منجر به کاهش رضایت ارباب رجوع گردد؛ بنابراین رضایت شغلی کارکنان اداره 
مالیاتی اهمیت فراوانی دارد. با توجه به این موارد، شناخت عواملی که با رضایت شغلی ارتباط دارند، اهمیت فراوانی 
دارد. در این پژوهش به بررسی یکی از متغیرهای مهم که ممکن است با رضایت شغلی مرتبط باشند یعنی سرمایه های 
روان شناختی پرداخته شده است. بنابراین این پژوهش به بررسی این پرسش می پردازد که آیا ارتباط معناداری بین 
سرمایه های روان شناختی با رضایت شغلی در کارکنان اداره امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان وجود دارد یا 

خیر؟

روش پژوهش
طرح پژوهش: با توجه به اینکه از نتایج پژوهش حاضر برای کاربرد در محیط های آموزشی استفاده می گردد، 
این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. همچنین با توجه به اینکه در این پژوهش به رابطه بین متغیرها پرداخته 

می شود، پژوهش ازنظر روش، جزء تحقیقات همبستگی می باشد.
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری: جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان اداره امور مالیاتی استان 
سیستان و بلوچستان در سال 1397 به تعداد 286 نفر تشکیل داد. به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و 
با استفاده از فرمول کوکران تعداد 104 نفر از بین این افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. به این صورت که ابتدا از 
بین کلیه ادارت امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان سه اداره مالیاتی )شهرستان سراوان، خاش و ایرانشهر( به 
صورت تصادفی انتخاب شدند و از بین این ادارت به نسبت تعداد 20 تا 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس 
پژوهشگر با همکاری کارکنان این ادارات، این پرسشنامه ها را در بین کارکنان توزیع کرد. درنهایت پس از جمع آوری 

پرسشنامه ها و پس از حذف پرسشنامه های ناقص یا تکمیل نشده 89 پرسشنامه مورداستفاده قرار گرفت.
ابزارهای گردآوری داده ها

در پژوهش حاضر از چند ابزار به منظور ارزیابی متغیرهای موردنظر استفاده شد که در این قسمت به توصیف 
آن ها پرداخته می شود.

الف(  پرسشنامه رضایت شغلی
 پرسشنامه ي رضایت شغلي  )JSS( توسط اسپکتر  )1985( ساخته شده است و براي ارزیابي نگرش کارکنان 
نسبت به شغلشان به کاربرده می شود. این پرسشنامه در سال در 1380 توسط چیت چیان به فارسي برگردانده شد و 
در تحقیقي مورداستفاده قرار گرفت )چیت چین، 1380(. این پرسشنامه دارای 36 ماده است که آزمودني براي پاسخ 
دادن به هر سؤال، یکي از پاسخ هاي »کامالً  موافقم«، »موافقم«، »تفاوتي نمي کند«، »مخالفم« و »کاماًل مخالفم« 
منفي  به صورت  دیگر  بعضي  و  مثبت  به صورت  ماده ها  از  بعضي  البته   .)1997 )اسپکتور،  کند  انتخاب  می تواند  را 
نمره گذاري مي شوند. یک ماده یا عبارت مثبت، جمله اي است که موافقت با آن نشان دهنده رضایت شغلي است. ماده 
یا عبارت منفي نیز جمله اي است که موافقت با آن نشان دهنده ناخوشنودي شغلي است )بهادري خسروشاهي، هاشمي 
نصرت آباد و بیرامي، 1391(. شیوه نمره گذاری پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور به این صورت است: تعداد 17 سؤال 
داراي جهت مثبت و 19 سؤال جهت منفي داشتند. در مورد سؤاالت مثبت شیوه نمره گذاری به این صورت است 
که برای پاسخ »کاماًل موافقم« نمره 5، »موافقم«، نمره 4، »تفاوتي نمي کند«، نمره 3، »مخالفم« نمره 2 و »کاماًل 
مخالفم« نمره 1، در نظر گرفته می شود و برای سؤاالت منفی نمره گذاری به صورت معکوس انجام می پذیرد. سؤاالت 
مثبت عبارت اند از: 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 20، 22، 25، 27، 28، 30، 33 و 35. سؤاالت منفی عبارت اند از: 
2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 19، 21، 23، 24، 26، 29، 31، 32، 34 و 36. پرسشنامه مزبور به وسیله ستودگان 
)1383( در تحقیقي مورداستفاده واقع شد. ستودگان )1383( به منظور احراز اطمینان از دقت ترجمه صورت گرفته 
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به وسیله چیت چین )1380( متن را فارسي را به انگلیسي ترجمه و با پرسشنامه اصلي مقابله نمود. عالوه بر این 
به منظور احراز اطمینان از اینکه کلیه گویه هاي پرسشنامه در ایران و با آزمودني هاي ایراني قابلیت استفاده دارد، وی 
نظر گروهي از متخصصان را کسب و نتیجه را در گزارش تحقیقاتي خود درج نمود )ستودگان، 1383(. پایایي این 
پرسشنامه در تحقیقي ستودگان )1383( موردبررسی قرار گرفت و ضریب آلفاي کرونباخ 0/8 به دست آمد. ضریب 
همساني دروني این آزمون در پژوهش ون سان، اسالیتر، وربک و فرینگ-درسون  )2003( با روش آلفاي کرونباخ 
0/91 و با روش بازآزمایي در 18 ماه 0/71 گزارش شده است؛ و در پژوهش بهادري خسروشاهي و همکاران )1391( 

آلفای کرونباخ 0/86 گزارش شده است.
)PCQ(  پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز )ب

 برای سنجش سرمایه روان شناختی از پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز )2007( استفاده شد. این پرسشنامه 
شامل 24 سؤال و 4 خرده مقیاس امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی است که در آن، هر خرده مقیاس 
شامل 6 گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس 6 درجه ای )کاماًل مخالفم تا کاماًل موافقم( لیکرت پاسخ می دهد. 
حداکثر نمره در هر مؤلفه 26 و حداقل 6 می باشد. سؤاالت 1 تا 6 مربوط به خرده مقیاس خودکارآمدی، سؤاالت 7 
تا 12 مربوط به خرده مقیاس امیدواری، سؤاالت 13 تا 18 مربوط به خرده مقیاس تاب آوری و سؤاالت 19 تا 24 
مربوط به خرد مقیاس خوش بینی می باشد. برای به دست آوردن نمره سرمایه روان شناختی، ابتدا نمره هر خرده 
با عنوان نمره کل سرمایه روان شناختی محسوب  آنها   مقیاس به صورت جداگانه به دست می آید و سپس مجموع 
می شود. نسبت کای دو این آزمون برابر با 24/6 است و آماره های CFI, RMSEA در این مدل به ترتیب 0/97 و 
0/08 هستند )لوتانز و آولیو، 2007(. روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه در پژوهش فروهر، هویدا و جمشیدیان 
)1390( بعد از اجرای آزمایشی و اظهارنظر صاحب نظران مورد تائید قرار گرفت و ضریب اعتبار آن نیز از طریق آلفای 
کرونباخ 0/87 گزارش شد. در پژوهش فرخی و سبزی )1394( برای تعیین روایی، از همبستگی نمره هر بعد با نمره 
کل استفاده شد. این ضرایب برای ابعاد خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی به ترتیب 0/84، 0/86، 0/78 
و 0/83 به دست آمد. همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس ها به ترتیب فوق 0/80، 0/78، 0/66 و 0/65 و 
برای کل مقیاس 0/89 احراز شد که حکایت از اعتبار مطلوب این مقیاس داشت. اعتبار این مقیاس در پژوهش حاضر 

با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/90 به دست آمد.
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی )ضریب همبستگی 

پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام( با استفاده از نرم افزار SPSS 18 انجام گرفت.

یافته ها
در جدول 1، شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
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نشان  روانشناختی  های  و سرمایه  رضایت شغلی  در  را  آزمودنی ها  نمرات  توصیفی  آمار  جدول 1 شاخص های 
می دهد. بر اساس نتایج مندرج در جدول مذکور، میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی به ترتیب 81/  57 و 72/  
5 و کمینه نمرات برابر با 41 و بیشینه نمرات برابر با 88 می باشد. عالوه بر این، میانگین و انحراف معیار نمره کل 
سرمایه روانشناختی به ترتیب 89/76 و 23/ 17 می باشد. همچنین میانگین و انحراف معیار مؤلفه خودکارامدی در 
این پرسشنامه به ترتیب برابر با  25/46 و 84/ 4، میانگین و انحراف معیار مولفه امیدواری به ترتیب برابر با 19/50 
و 03/ 6 میانگین و انحراف معیار مولفه تاب آوری به ترتیب برابر با 21/91 و 92/ 4 و میانگین و انحراف معیار مولفه 

خوشبینی به ترتیب برابر با 86/ 21 و  17/ 5 می باشد.
در جدول 2 میزان ضرایب همبستگی بین سرمایه های روانشناختی و رضایت شغلی ارائه شده است. 

جدول 2 ضرایب همبستگی بین سرمایه های روان شناختی و رضایت شغلی کارکنان را نشان می دهد. نتایج ضرایب 
همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین سرمایه های روانشناختی به صورت کلی و رضایت شغلی ارتباط مثبت و 
معناداری وجود دارد (p>0 /001 ). همچنین تحلیل ارتباط بین مولفه های سرمایه های روانشناختی با رضایت شغلی 
کارکنان نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنادری بین مولفه های خودکارامدی، امیدواری، تاب آوری و خوشبینی 
وجود دارد (p>0 /001 ). مثبت بودن ضریب همبستگی بین مؤلفه های سرمایه های روانشناختی با رضایت شغلی، 
بدین معناست که هر چه نمرات این مؤلفه ها در کارکنان بیشتر بوده، نمرات رضایت شغلی در آن ها بیشتر بوده است 

و بالعکس. بنابراین رابطه مثبتی بین سرمایه های روانشناختی و رضایت شغلی وجود دارد.
عالوه بر این، به منظور پیش بینی رضایت شغلی از روی سرمایه های روانشناختی از روش تحلیل رگرسیون به 

شیوه گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جداول 3 و 4 ارائه شده است.
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گام یک: خودکارامدی
گام دوم: خودکارامدی، امیدواری

براساس  شغلی  رضایت  رگرسیون  آماری  مشخصه های  و  واریانس  تحلیل  رگرسیون،  مدل  3خالصه  جدول  در 
گام  نتایج جدول مذکور، رضایت شغلی در 2  براساس  است؛  نشان داده شده  روانشناختی  مولفه های سرمایه های 
مقدار ضریب  براس جدول مذکور  است؛ همچینی  بینی شده  امیدواری، پیش  و  مولفه های خودکارامدی  به وسیله 
همبستگی بین متغیرهای فوق بارضایت شغلی برابر با 32/ 0می باشد. میزان R2  برابر با 10/ 0می باشد؛  یعنی 10/ 
0 درصد واریانس نمرات رضایت شغلی در کارکنان از طریق خودکارامدی و امیدواری قابل تبیین است. به منظور 
 F بررسی معناداری ضریب همبستگی بدست آمده، نتایج تحلیل واریانس مندرج در جدول4 نشان می دهد که میزان
بدست آمده معنادار است                                    . بنابراین، خودکارامدی و امیدواری قادر به پیش بینی رضایت 

شغلی کارکنان هستند.

جدول 4 نتایج مربوط به ضرایب رگرسیون را نشان می دهد. این جدول به منظور بررسی نقش پیش بینی کنندگی 
احساس خودکارامدی و امیدواری میباشد، نتایج مندرج در جدول4نشان می دهد که خودکارامدی 

و امیدواری                             قادر به پیش بینی رضایت شغلی کارکنان می باشند.
بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه های روانشناختی با رضایت شغلی کارکنان اداره مالیاتی استان 
با  بیانگر آن بود که رابطه مثبتی بین سرمایه های روانشناختی  نتایج پژوهش  انجام گرفت،  سیستان و بلوچستان 

رضایت شغلی وجود دارد و مولفه های خودکارآمدی و امیدواری قادر به پیش بینی رضایت شغلی کارکنان بودند.
این یافته همسو با نتایج پژوهش های چنگ  و همکاران )2013(، کوک بایراک )2010(، محمود )2008(، فوتی 
و پینگ تانگ  )2008(، آوي  و همکاران )2008(، داال  )2005(، بریمانی )1394(، رجبی )1393( و بهادری خسرو 
شاهی و همکاران )1391( است که نشان داده اند سرمایه های روانشناختی نقش مثبتی در رضایت شغلی کارکنان 

دارد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که محیط کاری کارکنان اداره دارائی )مالیات( از شرایط ویژه ای برخوردار است 
که نیازمند ویژگی های رفتاری و اخالقی و همچنین نگرش های کاری ویژه است، بنابراین چنین به نظر میرسد افرادی 
که امیدوارتر هستند با چالش هایی که در محیط شغلی مواجه میشوند، به راحتی کنار می آیند و سازگاری باالتر و 
رضایت شغلی بیشتری دارند. براساس نظریه بندورا )1997( باورهای خودکارآمدی، به باورهای افراد درباره توانمندی 
شان برای انجام موفقیت آمیز مجموعه ای از اعمال، اشاره دارد. خودکارآمدی کارمند، یعنی درجه اعتقاد شخص به 
توانمندی خود در اثرگذاری بر کیفیت کار یا باور و اعتقاد راسخ کارمند به این که میتواند بر محیط سازمان و کاری 
خویش تأثیر بگذارد، حتی اگر آنها دارای مشکلی بی انگیزه باشند. خودکارآمدی کامند، با سطوح باالتر خدمت رابطه 
دارد و بر اعمال آموشغلی، رغبت، تعهد و نوع برخورد تأثیر میگذارد؛ کارکنان دارای سطوح خودکارآمدی پایین تر، با 
کوچکترین مشکل در اداره ناتوان می شوند دارند، درمورد عملکرد کاری خویش و کارفرمایان، بدبین هستند و سطوح 

باالتری از تنش های مرتبط با شغل را تجربه میکنند و رضایت کمتری دارند )پرتزچ و پاریش ، 2005(. 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1625  

افراد خودکارآمد عقیده دارند از عهده کارهایی که به آنها محول میشود برمی آیند، نسبت به شغل خود 
تعهد بیشتری دارند، با اشتیاق بیشتری وظایف شغلی خود را انجام می دهند و ارتباطات اجتماعی باالتری 
دارند که این منجر به کسب مهارت های جدید و تجربه های بیشتر در حیطه شغلی میشود و نیز سطح 
تاب آوری باال در کارکنان زمینه مواجه موفقیت آمیز آنان را با موقعیت های چالش برانگیز فراهم می آورد، 
امیدواری ظرفیت بازگشت مستمر و ارتقای سریع و اثربخش نقاط قوت در مواجه با استرس است و میتواند به 
شدت بر خودکارآمدی و انگیزه کاری کامند تأثیر گذارد. خوشبینی از دیگر مؤلفه های سرمایه روانشناختی است. در 
واقع کارکنانی که نگرش خوشبی نانه تری نسبت به آینده شغلی خود دارند، با میل و اشتیاق بیشتری سعی میکنند 
به هدف های تعیین شده سازمان برسند. بنابراین سرمایه روانشناختی و مثبت گرایی می توانند به عنوان عوامل بالقوه 
موثر به منظور مواجهه با رفتارها و گرایش های مخرب کارکنان همچون مقاومت در برابر تغییرات، بدبینی به تغییرات 
و انحراف از وظایف مورد استفاده قرار گیرند و باعث شوند که فرد از شغل خود رضایت داشته باشد )بریمانی، 1394(.
با رضایت شغلی کارکنان  رابطه مثبتی  روانشناختی  نشان داد که سرمایه های  پژوهش  این  نتایج  در مجموع 
دارند، بنابراین باید با آموزش های مناسب به بهبود سرمایه های روانشناختی در بین کارکنان پرداخت. علی رغم نتایج 
کاربردی که از این پژوهش قابل استنباط است، مسائلی نظیر استفاده از ابزارهای خودگزارشی منجر به ان شده است 
که در تعمیم نتایج باید جوانب احتیاط را رعایت نمود. در پایان از تمام همکاران اداره دارائی که در انجام این پژوهش 

همکاری داشتند، کمال تشکر و قدردانی داریم.
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چکیده
طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از پروژه های مهم ویکی از هفت محور طرح تحول افتصادی می باشد. این طرح به دنبال 
شفاف سازی جریان در آمد، شناسایی پایه های جدید مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی و افزایش در آمد مالیاتی از محل شناسای 
مودیان مالیاتی جدیداست. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی چالش های پیش روی طرح جامع مالیاتی در ادارات 
امور مالیاتی خراسان رضوی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان ادارات امور مالیاتی خراسان رضوی و روش نمونه گیری 
نیز هدفمند می باشند که تعداد افراد انتخاب شده در پانل 15 نفر است . ابـزار جمـع آوری اطالعـات پرسشـنامه مقایسـات 
زوجـی زیرمعیارهـای چالش های مالیاتی با اسـتفاده از تکنیک AHP می باشـد که مشتمل بر 13 سوال است. بـرای تجزیـه 
و تحلیل آمـاری از تحلیل سلسـله مراتبی  و نرم افزارهای Spss & Expert Choice اسـتفاده گردیـده اسـت. نتایج این 
تحقیق نشان می دهد که هشت چالش پیش روی طرح جامع مالیاتی قرار دارد که برای تعیین اولویت این چالش ها از تکنیک 
مقایسه زوجی استفاده گردید. ننتایج این مقایسات نشان داد که جالش اطالعات مهمترین چالش پیش روی طرح جامع مالیاتی 

در اداره کل امور مالیاتی می باشد.

واژگان کلیدی:  طرح جامع مالیاتی ، چالش ، سازمان امور مالیاتی
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1- مقدمه
مالیات یک از متغیر های مهمی است که دولت ها به وسیله آن در متغیر های کالن اقتصادی؛ از قبیل رشد اقتصادی، تورم 
وبیکاری، و تخصیص منابع اثر می گذارند. در واقع مالیات قسمتی از در آمد ودارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج 
عمومی و اجرای ساسیت های مالی در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی وسیاسی کشور به موجب قوانین وبه وسیله اهرام 
اداری و اجرای دولت از افراد وبنگاه ها وصول می شود. درگذشته هدف از وضع واخذ مالیات تامین مالی دولت ها می بوده است. 
اما به تدریج و با اشکار شدن اثار اقدامات مالی دولت، مالیات به عنوان ابزاری برای رشد ,ثبات و کاهش نابرابری تلقی و مورد 

توجه قرار می گیرد)مهرانی وسیدی ,1393(.
این حوزه  از متخصصین وخبرگان  اقتصاد هر کشور بر هیچ یک  اهمیت وجایگاه خاص ورفیع نظام مالیاتی در مجموعه 
پوشیده نیست )شیرزادی ونمامیان ,1394( مشکالت مالیاتی موجود کشور مسولین را بران داشت تا تمهیدی جدی در خصوص 
نظام مالیاتی باندیشند به عبارت دیگر، ایرادات وناهمسوی ساسیت ها، نظام ها و فرایند های نا کارامد مالیاتی، عدم ارایه خدمات 
مناسب به مودیان و اطالعات ناکافی  در مورد مودیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات منجر به افزایش هزینه های عملیاتی، 
افزایش شکایات و افزایش حجم فرار های مالیاتی گردید. که در نهایت ، این معضالت باعث کاهش درآمد های مالیاتی و افزایش 

نارضایتی مودیان گردید)معرفی طرح جامع مالیاتی ،1390(
بنابراین باتوجه به نقاط ضعف وکاستی های نظام مالیاتی کشور تحول نظام مالیاتی همواره مورد توجه عالقمندان اعم از 
فعالن بخش دولتی وخصوصی بوده است. در همین چارچوب) طرح تحول مالیاتی (به عنوان طرح جامع وهمه جانبه جامع 
برنامه  اولین گام در در اجرای طرج جامع مالیاتی  امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.  نظام مالیاتی در دستور کار سازمان 
ریزی وسازمان دهی طرح بود که در این امر  سازمان  امورمالیاتی کشور از توان وتخصص جمعی از خبرگان ومدیران زیر نظر 
متخصصین برجسه وکارآزموده شرکت  دی لویت  استفاده نموده است خصوصیت برجسه شرکت مذکور برخورداری از تجربه 
مشاوره برنامه ریزی وسازماندهی چندین طرح جامع نظام مالیاتی بوده است. مستندات نهایی کار که در چارچوب متدولوژی 
کلی بررسی وضع موجود ترسیم وضعیت مطلوب تحلیل شکاف وطراحی نقشه راه بوده که از ابعادمختلف مورد بررسی وتصویب 
قرار گرفته وخوشبختانه به عنوان سند پایه ومادر طرح جامع مالیاتی مورد وفاق عمومی در کلیه سطوح قرار گرفت. )شیرزادی 

ونمامیان ,1394(
,تمام فعالیت های  امور مالیاتی کشور  با اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار سیستم های فناوری اطالعات در سازمان 
اقتصادی مهم نقش افرینان اقتصادی در مجموعه ای یک پارچه در اختیار قرار گرفته و فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش 
می یابد . از جمله اهداف طرح جامع مالیاتی عبارتند از: 1 افزایش درامد های مالیاتی 2 کاهش هزینه های اجرای عملیات مالیاتی 

3-افزایش میزان رضایتمندی صاحبان منافع )سید نورانی ,1388(
باعنایت به این که اهمیت موضوع مالیات مهمترین دغدغه حال حاضر در اکثر کشورها به خصوص ایران می باشد و باتوجه 
به این که هدف گذاری کالن بودجه ساالنه بر محور مالیات خواهد شد، همچنین نو وجدیدبودن مبحث طرح جامع مالیاتی 
واینکه سازمان امور مالیاتی کشور در حال حاضر مشغول پیاده سازی و اجرای طرح جامع مالیاتی می باشد. بنابراین برای این که 
این طرح به صورت کامل تراجرا شود در این پژوهش سعی بر آن است با شناسایی چالش های پیش روی طرح جامع مالیاتی و 

اولویت بندی این چالش ها سازمان را در رسیدن به این هدف کمک نماید.
در این مقاله پس از ارائه مبانی نظری و آشنایی با طرح جامع مالیاتی سپس سواالت مورد بررسی مطرح می شود و روش 
تحقیق و ابزار گردآوری اطالعات معرفی می شود و پس از بیان تجزیه و تحلیل آماری نتیجه گیری و پیشنهادات ارایه می شود.

2- مبانی نظری
امروزه درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی در بودجه اکثر دولتها به ویژه کشورهای توسعه یافته بوده و بعنوان 
یک شاخص اقتصادی در رتبه بندی کشورها نیز مطرح می گردد. حجم و میزان درآمد مالیاتی در قسمت منابع بودجه مصرف 
سالمت اقتصادی حکومت شناخته می شود و نقطه قوت سیستم اقتصادی هر کشوری شفافیت و سالمت نظام اقتصادی از طریق 
اتکاء به منابع درآمدهای مالیاتی می باشد) طیب نیا و همکاران، 1384(. این در حالی است که در کشورهای توسعه نیافته اتکاء 
دولت به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و زیرزمینی همچون نفت خام که در حقیقت فروش سرمایه محسوب می گردد 
و مشکالت ساختاری بوجود آورده با نوسانات قیمتهای اینگونه منابع طبیعی بودجه آن کشور تحت تأثیر قرار گرفته و دستیابی 
بر اهداف از پیش تعیین شده در بودجه دچار مشکل می شود و به مرور این شکاف در طی سالیان متمادی عمیق تر می گردد. 
که ماحصل یک اقتصاد ناسالم و بی ثبات خواهد بود که باالبودن اختالف طبقاتی و تبعات بعدی اقتصادی و اجتماعی فرهنگی 
و حتی سیاسی آن فقط یکی از نشانه های آن است)ویتو  و هوول  2001(.مالیات که در حقیقت نوعی پرداخت هزینه زندگی 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1629 

اجتماعی می باشد تعاریف مختلفی دارد از جمله :
مالیات عبارت از وجوهی است که هیأت حاکم موجب اصل تعاون ملی و به منظور هزینه های دوایر دولتی و پرداخت بدهی 

های عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه می نماید)موسوی و جهرمی ، 1386(. 
مالیات یک مبحث راهبردی، زیربنای و پویاست که نقش اساسی و محوری درتحقق برنامه های توسعه ملی هر کشوری مانند 
کشور ماایفا می کند. امروزه مالیات جدای از نقش اصلی خود یعنی تامین بخشی از هزینه ها، به عنوان یک اهرم تاثیر گذار در 
اجرای سیاست های انبساطی وانقباضی دولت در بودجه بندی  بخش های مختلف کشور مورد توجه است، بنابراین  لزوم تحقق 
در آمدی مالیاتی برای توسعه همه جانبه کشور بیش از پیش احساس می شود. در کشورهای در حا ل توسعه، به طور معمول 

50 درصد و یا بیشتر از درآمد بالقوه مالیاتی وصول نمی شود)برد,1992(.
در کشور ما به دلیل عدم شفافیت وناتوانی سیستم مالیاتی در شناسایی صحیح میزان درآمدبنگاه ها و افراد؛ میزان مالیات 
تشخیصی عموما ناچیزمی باشد؛ کما اینکه بخش قابل توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی رسند و اگر 
هم وصول گردد اصل فایده در آن رعایت نمی گردد؛ یعنی هزینه وصول نسبت به مالیات وصولی بیشتر است. پس ازدرآمدهاي 
نفتی، عمده ترین درآمد دولت ایران درخصوص تامین مالی بودجه، درآمدهاي مالیاتی می باشند که از آن سه هدف تخصیص 

منابع اقتصادي، توزیع مجدد درآمد و تثبیت اقتصادي پیگیري می شود )شورورزی ورحمانی ,1390(
سند چشم انداز 20 ساله نظام با تأکید بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی در سطح 
منطقه آسیای جنوب غربی را به عنوان یکی از اهداف ایران اسالمی مورد تأکید قرار داده است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران 
و جایگاه فعلی آن در سطح منطقه و پیش بینی رشد باالی اقتصادی برخی از کشورهای منطقه، برای رسیدن به جایگاه اول 
اقتصادی، الزم است ساختار اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد سالم کارآفرین با متوسط رشد تولید ناخاص داخلی باالی 8 
درصد دردو دهه آینده حرکت نماید. برای رسیدن به رشد باالی اقتصادی، ناگزیر به استفاده کامل ازظرفیت های موجود وخلق 
اقتصادی و  فعالیت های  افزایش  و  به منظور تسهیل  ایجاد زمینه های مطلوب  امورو  این  انجام  ظرفیتهای جدید هستیم که 

اجتماعی، تأمین رفاه عمومی و ... به سیاست ها وخط مشی دولت ها بستگی دارد.
در این میان یکی از ارکان اصلی و مهم نظام اقتصادی کشور نظام مالیاتی آن است. نظام مالیاتی به دالیل مختلف از جمله 
وفور درآمدهای نفتی در برهه های مختلف متناسب با ظرفیت های بالقوه اقتصادی کشور که اکنون بر اساس شاخص برابری 
قدرت خرید به عنوان هفدهمین اقتصاد کشور قدرتمند جهان به لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی است توسعه نیافته است. 
علیرغم موهبت های نفت و درآمدهای نفتی، نوسان های قیمت نفت در بازارهای جهانی آسیب های بسیاری متوجه اقتصاد 
کشور کرده است و بر این اساس و با شناخت کافی از آسیب هایی که متوجه اقتصاد و حتی امنیت ملی کشور بوده است 
سیاستگذاران کشور همواره در برنامه های مختلف بر ضرورت کاهش سهم نفت در بودجه دولت تأکید داشته اند و نمونه عینی 
این تالش ها را می توان در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به وضوح مشاهده کرد. با این وجود، متأسفانه 
به دالیل مختلف در دهه های قبل عزم راسخ و عملی در این راه وجود نداشته است. همانند برنامه های گذشته در سیاست 
های کلی برنامه پنجم توسعه نیز بر قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه و نیز جبران 
نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست های مالیاتی تأکید شده و رسیدن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
حداقل به 10 درصد در پایان برنامه و نیز رشد ساالنه 10 درصدی نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز 
به اعتبارات هزینه ای از اهداف راهبردی برنامه پنجم توسعه است. عالوه بر الزامات قانونی مذکور، شرایط فعلی درآمدهای ارزی 
دولت و عدم پایداری درآمدهای نفتی به دلیل تحریم های نظام سلطه بر کشورمان، حرکت به سوی کاهش وابستگی به درآمد 
های نفتی بیش از پیش احساس می شود. با داشتن چنین رویکردی با وجود تحمیل برخی هزینه های ناشی از سیاست های 
تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران این شرایط می تواند بستری برای تبلور توانمندی های نظام اقتصادی کشور باشد. 

)عسکری، 1392(. 
رشد جوامع اطالعاتی، بیانگر کوششی برای کسب پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، رشد سطوح آموزشی، تقویت ارتباطات 
بین جوامع و مشارکت عمومی در تصمیم گیری ها است. برای جلوگیری از بیش تر شدن شکاف بین جوامع اطالعاتی، کشورهای 
در حال توسعه باید زیرساخت های اطالعاتی خود را گسترش داده و سیستم ها و خدماتی را ارائه دهند تا محرک استفاده از 

اطالعات به عنوان یک منبع اقتصادی و اجتماعی باشد.
ماموریت سازمان امور مالیاتی کشور مبتنی بر قوانین می باشد. بنابر این سازمان در راستای تحقق آن، مسئولیت و وظایف 
شناسائی، ثبت، تشخیص درآمد مشمول مالیات و وصول مالیات در پایه ها، منابع و مناطق مختلف مالیاتی در سطح کشور را به 
عهده دارد. سازمان در نظر دارد، به منظور بهبود عملکرد سازمانی خود از طریق شناخت ظرفیت های مالیاتی، افزایش درآمدهای 
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مالیاتی و کاهش هزینه های وصول و همچنین در جهت افزایش میزان رضایت مندی مؤدیان ، نظام یکپارچه مالیاتی را با 
رویکردی سیستمي و فرایندنگر در تمامی پایه ها، منابع و مناطق مالیاتی کشور به مرحله اجرا در آورد.

و  اهداف  را در جهت  پاسخگویی الزم  زمانی،  به مقتضیات  توجه  با  ایجاد خود  زمان  فرآیندهای موجود، در  هر چند 
نیازمندی های آن زمان داشته اند، اما گذشت زمان و افزایش کمیت و کیفیت و نیز تغییر مکانیزم عملکرد عوامل مؤثر آنها، 

موجب کاهش اثر بخشی و ناکارا شدن فرآیندهای موجود شده است. 
انتظارات  با توجه به  اثربخشی آن ها  ناکارا بوده و  در حال حاضر فر آیندهای موجود در سازمان به صورت سنتی و 
مسئولین سازمان و صاحبان منافع برون سازمانی به ویژه مؤدیان و دولت ناچیز و پائین تر ازحد انتظار می باشد. ضمناً 
نظارت و کنترل اثربخشی نیز بر عملکرد ادارات امور مالیاتی و واحدهای مالیاتی ذیربط اعمال نمی گردد. اگر در نحوه انجام 
فرایندهای انحراف و قصوری وجود داشته باشد، به لحاظ ساختاری و منطقي، امکان شناسایی، ردیابی و ریشه یابی مشکالت 
و پیگیری حل آنها به نحو مطلوب فراهم نیست، ناکارایی برخی از فرایندهای موجود، منجر به اتالف منابع در سطوح مختلف 
گردیده و حتی بعضاً هزینه های زیادی را به سازمان تحمیل می نماید عمدتاً بازدهی عملکرد فرایندهای موجود، در سطح 
مطلوب نبوده و ارزیابی آنها نیز در دوره های زمانی طوالنی انجام شده و بازخورد مناسبی را نیز به همراه ندارد. همچنین به 
علت عدم وجود نظارت مؤثر و کارا بر اجرای فرایندها اعمال سلیقه شده که این امر عالوه بر موارد فوق الذکر باعث نارضایتی 

و سردرگمی مؤدیان و دیگر صاحبان منافع و حتی اشخاص ثالث گردیده است.
به همین جهت، سازمان به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی ، بهینه سازی، کاهش هزینه های وصول و همچنین جلب 
رضایت ذینفعان و در اجرای مفاد ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، طرح جامع مالیاتی را به مرحله 

اجرا در آورده است.
طرح جامع مالیاتی ،طرحی است که به موجب بند ب ماده 59 برنامه توسعه برعهده سازمان امورمالیاتی کشور گذاشته 
شده است واین سازمان را مکلف  نموده است تاسه سال اول برنامه سوم توسعه نسبت به طراحی وراه اندازی نظام جامع 
اطالعات مالیاتی کشور اقدام کرده و باگرداوری وپردازش اطالعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مودیان مالیاتی در شبکه 

فراگیر روش خوداظهاری رادر نظام مالیاتی کشورتوسعه وترویج دهد )زایر ,1388( 
این طرح از لحاظ گستردگی حجم عملیات ونجوه اجرای ان ,ازویژگی های متمایزی نسبت به طرح های مشابه برخوردار 
است ارزش اقتصادی ,تاثیر گذاری اجتماعی ,حضور گروه های متعدد مشاور وپیمانکاران داخلی وخارجی در ان ,به انضمام 
پیچیدگی  های فنی طرح ,باعث اعمال دقت وحساسیت ویژه ای در تمامی مراحل اجرای آن شده است )ارشدی وهمکاران 

 )1390,
طرح جامع مالیاتی کشور به عنوان طرحی همه جانبه تحول نظام مالیاتی کشوردر مجموع نظام مالیاتی کشور در دستور 
کار قرارگرفته است و در این طرح برنامه ریزی وسازمان دهی جامع بر روی مالیات کشور صورت گرفته است و در حین از 
توان وتخصص خبرگان و مدیران کارازموده استفاده و همچنین از مشاوره خارجی بهره برده اند.)بابایی و همکاران ,1390(

شرکت دی لویت  با استفاده از متدولوژی خود، ابتدا به تشخیص و مستندسازی وضعیت فعلی عملیات سازمان امور مالیاتی و 
نیز ارزیابی مطابقت عملیات فعلی سازمان با اهداف کسب و کار سازمان پرداخته و در مرحله بعدی به تعیین و تشریح وضعیت 
مطلوب سازمان و تطابق وضعیت مطلوب سازمان با اهداف کسب و کار سازمان پرداخته است.در مرحله سوم تجزیه و تحلیل 
شکاف موجود بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود سازمان و تعیین نیازمندی ها و اولویت بندی آن ها )بر اساس اهداف 
کسب و کار و بهترین اقدامات( انجام داده است.خروجی این تحلیل شکاف ، نقشه مسیر برای رسیدن به وضعیت مطلوب 
با کمترین ریسک ممکن است این نقشه راه شامل 32 پروژه در قالب 5 محور است که برای پرکردن شکاف های شناسایی 

شده در مرحله تحلیل شکاف تعریف شده اند. 
1-محور زیرساخت 

2- محورنرم افزار یکپارچه مالیاتی
3-محورمنابع انسانی
4محور مدیریت طرح

5-محور صاحبان منافع
شیرزادی و نمامیان )1394( به بررسی ارتباط طرح جامع مالیاتی و ارتقاء تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی در سازمان 
امور مالیاتی کشور می پردازد.دراین پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار جمع اوری اطالعات استفاده شده 
است و جامع اماری مشتمل بر 352 نفر که شامل کلیه کارشناسان ارشد ,روسای گروه و روسای امور ادارات مالیاتی پایلوت 
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در شهر های تهران ,اصفهان و کرمانشاه می باشد نتایج ازمون تاثیر مثبت ومعناداره اجرای طرح جامع مالیاتی 
برارتقا تمکین مالیاتی داوطلبانه مودیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور نشان داد.)شیرزادی و نمامیان 1394(

3-پیشینه تجربی 
زایر)1388( در پژوهشی تحت عنوان وضعیت ساده سازی در طرح های جامع مالیاتی ؛تجربه جهانی و چالش های 
برای نظام مالیاتی  ایران که در سال 1388 انجام داد .تحقیقات نشان داده که میران انطباق کم ,حجم  باالی ار دستورات 
اداری مدوروترکیب نامناسبی از درامدهای مالیاتی را به وضوح نشان می دهد که به صورت واضحی نشان دهند که سیستم 
مالیات موجود در ایران کامال پیچیده است . بنابراین به طور کلی  یک از چالش های ضرو ری پیش روی سیستم مالیاتی ایران 
می تواند ساده سازی مالیات باشد ,و به طور خاص ساده ساری قوانین مالیاتی ,خواستار تعامل جدی میان مقامات مالیاتی و 

نهاد های قانون گذار است)زایر ، 1388(.
رحیمی زاده و همکارانش )1389(در پژوهشی تحت عنوان جامع مالیات زیست محیطی ,وتاثیر ان بر رفتارزیست محیطی و 
اقتصادی کشورهای جهانی که در سال 1389 انجام داند. نتایج تحقیق داده که براساس مطالعات خارجی ,رفتارزیست محیطی 
واقتصادی خارج از این جامع مورد بررسی واقع شده است . مزایای زیست محیطی از داده  ها به طور واضح قابل مشاهده  است 
.مدل معتبر در جامع مالیات انرژی کربن  باسیاست جبرانی کاهش پاداش امنیت اجتماعی همراه است ومی تواند سود دو برابر 

فراهم کند)رحیمی زاده و همکارانش ,1389(.
رضایی و همکاران )1390(در پژوهشی تحت عنوان  اهمیت تغییر و انطباق در جامع نظام مالیاتی ؛تجربه جهانی و چالشهای 
نظام مالیاتی ایران که در سال 1390 انجام  داند .در این مقاله جنبه های پذیرش مالیاتی ,وضعیت حال حاضر سیستم  ایران 
,تجربیات کشورهای مختلف تجربه در پذیرش مالیات و اثرات ان در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت  ودر نهایت توصیه های 
سیاسی برای مجامع کردن اصالحات مالیاتی دولت در جهت افزایش پذیرش مالیات ارائه شده  است)رضایی و همکاران ,1390(.

4-سوال های پژوهش 
1- چالش ها ومشکالت نظام مالیاتی چگونه است؟ 

2 – اولویت بندی واهمیت چالش هاومشکالت نظام جامع مالیاتی چگونه است ؟

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش1-4- مدل مفهومی پژوهش
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5- روش تحقیق
مالیاتی  نظام جامع  پیشینه تحقیق چالش های  بررسی  و  ادبیات موضوعی  با مطالعه  ابتدا،  پژوهش  این  در 
شناسایی شده، و سپس در جامعه آماری به نظرسجنی گذاشته شده و در نهایت از طریق گروه کانونی تأیید و نهایی 

شدهاند. بنابراین باتوجه به هدف پژوهش تحقیقی پیمایشی و عالوه بر آن با توجه به بررسی و انجام مطالعات نظری 
پژوهشی توصیفی تحلیلی محسوب می شود و در مرحله دوم که به دنبال پاسخ به سؤاالت تحقیق است، کاربردی میباشد. 

بنابراین در انجام این تحقیق از روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی تحلیلی استفاده شده است.
در روش دلفی باهمکاری افرادی انجام می پذیرد که در موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص باشد. در این پژوهش 
جامعه آماری کارکنان اداره امور مالیاتی خراسان رضوی که در زمینه طرح جامع مالیاتی دارای دانش و تخصص  می باشند 
که چنین افرادی حدودا 50 نفر می باشند. اولین نکته در تشکیل پانل دلفی, چگونگی انتخاب اعضای آن است که معموال 
انتخاب اعضا به صورت غیر احتمالی صورت میگیرد بنابراین روش نمونه گیری در این پژوهش هدف دار یا قضاوتی و تعداد 

خبرگان 15 نفرمی باشد.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 13 سوال است. که عملیات روایی و پایایی بر روی آن 
انجام گرفته است. همچنین برای تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار آماری Spss & Expert Choice استفاده 

گردید.
6- یافته های پژوهش

Expert choice نتایج اولویت بندی چالش های پیش روی طرح جامع مالیاتی با استفاده از نرم افزار 
بر مبنای نتایج حاصل از نظرات اعضا، مجموعه شاخص هایی که به تایید اعضای پانل رسیده بود و از نظر آنها از اهمیت 
زیاد برخوردار بودند )مد برابر یا باالتر از 5( در جدولی خالصه و در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. در ادامه بعد از جمع آوری 
پرسشنامه های پانزده نفر خبره، داده های پرسشنامه ها وارد نرم افزار اکسپرت چویس)Expert Choice( شد و چالشهای 

پیش روی طرح جامع مالیاتی به شرح جدول ذیل اولویت بندی شد:

نمودار)1( الویت بندي چالشهای پیش روی طرح جامع مالیاتی در حالت نرمال

نمودار)2( الویت بندي چالشهای پیش روی طرح جامع مالیاتی در حالت غیرنرمال
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نمودار)3( درخت تصمیم گیری

ضریب اهمیتچالشهای پیش روی طرح جامعاولویت

یک از زیر ساخت های طرح جامع مالیاتی )موتور ریسک (بانک های اطالعاتی مودیان که توسط سایر ارگان هاو ۱
سازمان ها تامین وبروز رسانی می شود به علت عدم همکاری و یا تاخیر در ارائه اطالعات به صورت کامل اجرا نمی 

گردد

۰/۱۵۷

عدم وجود واسط های الکترونیکی برای اتصال به پایگاه های  اطالعاتی سایر ارگان ها)برای داشتن بانک اطالعاتی ۲
ضروری است سامانه به پایگاه های برون سازمانی از طریق واسط های الکترونیکی لینک گردد که عدم وجود این 

واسطه ها ویا پیجیدگی وطوالنی بودن فرآیندبرقرای ارتباط این واسط ها این گام بامشکل مواجه است.

۰/۱۴۹

باتوجه به عملیات پیچیده طرح پروسه حسابرسی پرونده تامرحله  خدمات و وصول بسیار زمان بر ومستلزم هزینه ۳
های باال همچون مصرف زیاد کاغذ می باشد.     

۰/۱۴۷

در سامانه طرح جامع مالیاتی عمالحسابرسی به بخشی از مودیان پرریسک محدود می گرددکه انجام این کار منوط ۴
به خود اظهاری های صحیح ودقیق مودیان است که نیاز به فرهنگ سازی مناسب مالیاتی واعتماد سازی دارد که 

به دلیل نبود این فرهنگ واظهارنامه های غیر قابل اتکا این گام درست اجرا نمی گردد

۰/۱۰۹

۰/۰۹۳فرسودگی شغلی , جسمی و روحی همکاران به علت گام های زیادو زمان بر بودن مراحل۵

جدول )1(وزن دهی چالشهای پیش روی طرح جامع مالیاتی
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ضریب اهمیتچالشهای پیش روی طرح جامعاولویت

عدم اموزش کامل ومکفی  همه همکاران در طرح اموزشی قبل پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی وآموزش حین ۶
پیاده سازی سبب خطاهای باالی انسانی شده است

۰/۰۸۱

عدم  آگاهی الزم همکاران از مزایای طرح جامع مالیاتی سبب بروز مقاومت دربرابر تغییرات ,خصوصا در همکاران ۷
باسابقه گردیده است.

۰/۰۶۳

به علت گسترده بودن طرح وناقص اجرا شدن برخی ماژولها هنگام ارایه آمار وگزارشکیری سامانه به درستی عمل ۸
نمی کند ونیاز به سایر نرم افزار ها جهت گزارشگیری دارد.

۰/۰۵۷

۰/۰۵۳ضرورت تامین درآمد های مالیاتی )بانرخ رشد باال(همزمان بافرآیند پیچیده وسنگین پیاده سازی طرح۹

۰/۰۴۴رفع مشکالت سامانه طرح جامع مالیاتی همزمان باپیاده سازی آن در سطح ادارات واستفاده از روش آزمون وخطا۱۰

به دلیل پیچیدگی فناوری های مورد استفاده در طرح و کبود شدید متخصصین دارای سطح تخصص مورد نیاز این ۱۱
فناوری ها

۰/۰۲۹

تغییر ساختار منبع و فرد محور به ساختار وظیفه ای و تغییربنیادی در ساختار به ویژه درحوزه مالیات برارزش افزوده ۱۲
،اعتراضات و شکایات وهم چنین وصول وخدمات

۰/۰۱۰

۰/۰۰۹عدم انطباق  برخی مواد قانون جدید بامبانی بارگذاری شده در طرح جامع مالیاتی۱۳

جدول)2( اولویت بندی چالش ها براساس سطح اهمیت

اولویتوزن اهمیتچالشردیف
۰,۱۵۷۱اطالعات ۱

۰,۱۴۹۲واسط های الکترونکی۲
۰,۱۰۹۳مدیریت ریسک ۳
۰,۰۷۹۴کارکنان۴
۰,۰۷۸۵ساختار۵
۰,۰۵۳۶عملیاتی۶
۰,۰۴۴۷همزمانی۷
۰,۴۳۸فناوری۸

۰,۰۰۹۹قانون۹
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همانطور که اطالعات جداول باال نشان می دهد در بین چالش های پیش روی طرح جامع مالیاتی اولویت اول 
چالش عدم همکاری و یا تاخیر در ارائه اطالعات توسط سایر ارگان هاو سازمان ها، اولویت دوم چالش، عدم وجود واسط 
های الکترونیکی برای اتصال به پایگاه های  اطالعاتی سایر ارگان ها برای داشتن بانک اطالعاتی ضروری است سامانه 
به پایگاه های برون سازمانی از طریق واسط های الکترونیکی لینک گردد که عدم وجود این واسطه ها ویا پیجیدگی 
وطوالنی بودن فرآیندبرقرای ارتباط این واسط ها این گام بامشکل مواجه است، و اولویت سوم، باتوجه به عملیات پیچیده طرح 
پروسه حسابرسی پرونده تامرحله  خدمات و وصول بسیار زمان بر ومستلزم هزینه های باال همچون مصرف زیاد کاغذ می باشد و 
آخرین اولویت از نظر خبرگان عدم انطباق برخی مواد قانون جدید بامبانی بارگذاری شده در طرح جامع مالیاتی تعلق گرفته است.

7- بحث و نتیجه گیری
این پژوهش در پی شناسایی و اولویت بندی چالش های پیش روی طرح جامع مالیاتی در سطح ادارات امورمالیاتی استان 
خراسان رضوی می باشد که برای طراحی وارائه الگو از روش دلفی استفاده شد در این روش بااستفاده از نظر خبرگان و دو مرحله 
رفت وبرگشت پرسشنامه، نظرات خبرگان تجمیع  والگوی نهایی طراحی گردید وباتوجه به هدف پژوهش الگوی نهایی شامل  9 
چالش اصلی  که 13 مولفه برای این چالش ها شناسایی شد ودر جداول فوق بر اساس سطح اهمیت چالش ها اولویت بندی گردید.
باتوجه به جداول فوق چالش اطالعات با اهمیت ترین چالش می باشد زیرا برای حسابرسی  یک پرونده نیاز است اطالعات 
الزم ومکفی در اختیار حسابرس قرارگیرد یکی از این کانال های دریافت اطالعات ارگان  های مربوطه می باشند از آنجا که هنوز 
ارگان ها ملزم به ارائه اطالعات نیستند این طرح رادراین زمینه دچار چالش نموده اند. چالش واسط های الکترونیکی در اولویت 
دوم قرار گرفته است از انجا که برای دریافت اطالعات از ارگانهای دیگر نیاز به لینک ها وواسطه های الکترونیکی است ولی زیر 
ساخت های الزم تعبیه نشده است ودر صورت رفع چالش اطالعات  ممکن است طرح دچار این چالش گردد. چالش کارکنان در 
اولویت سوم قرار گرفته است در این چالش مهمترین موضوع فرسودگی شغلی ،جسمی وروحی همکاران به علت گام های زیاد 
وزمان بر بودن انجام مراحل آن می باشد نسبت به سیستم قبلی که این موضوع باعث حجم باالی کار شده است ونارضایتی و 

مقابله کردن همکاران با این سیستم را در پی داشته است 
چالش مدیریت ریسک در اولویت چهارم قرارگرفته است با توجه به این که دراین طرح حسابرسی به پرونده های پریسک 
محدود می شود مودیان مالیاتی باید اظهارنامه های دقیق وصحیح را در اختیار سازمان  قرار دهند وبا توجه به نبود آگاهی کامل 
آحاد مردم ازقوانین مالیاتی و عدم ارایه یا ارایه غیر واقعی اظهارنامه های مالیاتی حسابرسان به اجبار اکثریت اظهارنامه ها را 
حسابرسی می کنند و برای استفاده از مزیت مدیریت ریسک در این نظام منوط به فرهنگ سازی درست و اعتماد سازی است .
چالش ساختار در الویت پنجم قرار گرفته است که مهمترین فرآیند آن پیچده بودن پروسه حسابرسی پرونده هاو گام های 

زیاد آن تامرحله وصول می باشد که مستلزم هزینه های باالیی همچون زمان زیاد و مصرف باالی کاغذ می باشد.
هرینه زمان زیاد در این چالش و گام های زیاد در انجام حسابرسی یک پرونده نسبت به سیستم قدیم باعث شده است روند 
وصول مالیات نسبت به گذشته تا حدودی کند شود. حال با توجه به مقایسه انجام شده برای وصول یک پرونده که در راستای 
ماده 238 مورد وصول قرار گرفته است در دو سیستم حدودا 45 دقیقه اختالف زمانی داریم که کار در سیستم سنتی با سرعت 

و مراحل کمتر صورت گرفته است.
در اولویت بندی چالش ها در نهایت چالش های عملیاتی، همزمانی در سطح اهمیت ششم و هفتم قرار گرفتند و چالش قانون 

به عنوان کم اهمیت ترین چالش در این پژوهش براساس یافته ها در نظر گرفته شد.
8- پیشنهادات 

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق صورت گرفته و در راستای پیشبر هرچه بهتر طرح جامع مالیاتی و رفع چالش های مورد 
بررسی پیشنهادات ذیل ارائه می گردد. 

1-باتوجه به نیاز طرح جامع به  اطالعات سایر ارگان ها و عدم همکاری بعضی از سازمان ها باید این ارگان ها و سازمان ها 
از طریق ایجاد بخشنامه ها وبا تدوین قانون های جدید ملزم به همکاری با سازمان امورمالیاتی کرد.

2- از انجای که تعداد گام های ومراحل در بعضی از موارد همچون اعتراضات حسابرسی ... وقت گیر است می توان تعدادی 
از این گام ها را حذف ویا ادغام نمود چرا که ادغام این گام ها هیچ گونه قوانینی را زیر سوال نمی برد ودر چهارچوب قانون می 
باشد و با اعمال راهکارها برای کاهش گام ها و مراحل می توان همزمان کارها را تسریع نمود و مصرف کاغذ نیز کاهش داد و تا 

حدودی حجم کار همکاران نیز کاهش می یابد که خود سبب می شود مقاومت در برابر این نظام از سوی همکاران کاهش یابد.
3- جهت رفع مشکالت سامانه به یک سامانه پایلوت وآزمایشی نیاز است که قبل انجام هرگونه تغیرات در سامانه اصلی ابتدا 

بروی سیستم آزمایشی تست گردد
4-ایجاد بسترهای الکترونیکی و افزایش پهنای باند اینترنت

5- با توجه طرح دولت الکترونیک باید بعضی مراحل همچون مرحله وصول مالیات هایی چون نقل و انتقاالت و حق تمبر و 
ارث که نیاز به رسیدگی های تخصصی ندارد برون سپاری گردد .که بااین کار حجم کار همکاران هم کاهش می یابد.
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تأثیر برون سپاری فرآیندها 
در سازمان امور مالیاتی بر ساختار سازمانی

)مورد مطالعه: اداره های امور حسابرسی مالیاتی استان تهران(

حسین نویدی 1

1) دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اصفهان)خوراسگان(

چکیده
یکي از اهداف سازمان ها در دنیاي کنوني، حرکت به سمت کوچک شدن است و برون سپاري یکي از استراتژي هاي رسیدن 
به این هدف است. با توجه به سیاست هاي کالن دولتي و تحوالت پیش روي سازمان امور مالیاتي برون سپاري فرایندهاي 
سازمان و تغییر و تحوالت در این جهت منطبق با سیاست هاي بلند مدت ، استراتژي و اهداف سازمان است. انتخاب فرآیندهاي 
مناسب براي برون سپاري و بررسی تأثیر این فرآیند ها بر ساختار سازمان، بویژه در سازمان هایي که داراي حساسیت هاي 
فراوان اجتماعي و اقتصادي است، یکي از مسائل مهم در برون سپاري به شمار مي رود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر 
برون سپاری فرآیند ها در سازمان امور مالیاتی بر ساختار سازمانی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است که به 
روش میدانی اجراء گردیده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران اداره های امور حسابرسی مالیاتی استان تهران تشکیل می 
دهند، که با کمک فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 49 نفر برآورد گردید و پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده بین اعضای 
نمونه آماری توزیع شد. ابزار گردآوري اطالعات، دو پرسشنامه، شامل: 1- پرسشنامه استاندارد برون سپاری فعالیت )رهنورد، 
1387( که این پرسشنامه متناسب با ماتریس برون سپاری مک لور )2008( ویرایش گردید، 2- پرسشنامه استاندارد ساختار 
سازمانی رابینز می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی، تکنیک تحلیل عاملی و معادالت ساختاری 
استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که میزان ضریب مسیر بین برون سپاری فعالیت ها و ساختار سازمانی برابر با 0/54، میزان 
ضریب مسیر بین برون سپاری فعالیت ها و رسمیت برابر با 0/42 و میزان ضریب مسیر بین برون سپاری فعالیت ها و تمرکز 
0/41 و ضریب مسیر بین برون سپاری فعالیت ها و پیچیدگی برابر با 42/. می  باشد که نشان از تأثیر باالی متغیر تاثیرگذار بر 

متغیرهای وابسته مربوطه می باشد.

واژگان کلیدی:  برون سپاری فرآیند ها، ساختار سازمانی، سازمان امور مالیاتی.
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1- مقدمه
سازمان هایی که در عصر حاضر مشغول فعالیت هستند خود به تنهایی نمی توانند از همه  ی فرصت ها و فناوری های جدید 
استفاده کنند، به این دلیل که علم و فناوری های جدید با سرعت باور نکردنی در حال رشد است و سازمان به تنهایی نمی تواند 
تمام این دانش ها را به دست آورد به همین خاطر اکثر سازمان ها از راهبرد برون سپاری استفاده می  کنند تا بتوانند با دیگر 
سازمان ها وارد رقابت شده و از آن ها عقب نیفتند)اینانلو و همکاران، 1396(. برون سپاري  به عنوان یکی از استراتژي هاي 
کسب و کار در بیش تر سازمان ها در حال افزایش است. افزایش رقابت سازمان ها را مجبور به پیدا کردن راه هایی براي بهبود 
عملکرد کسب و کار و به دست آوردن مزایاي رقابتی می کند، از این رو سازمان ها همواره از راه هاي مختلف به دنبال بهبود 
عملکرد خود می باشند. پدیده برون سپاري فرایند کسب و کار به عنوان یکی از مهم  ترین راهبردها براي بهبود عملکرد سازمان 
است که سبب می شود تا سازمان به واگذاري مسئولیت ها و وظایف خود از قبیل مدیریت منابع انسانی، مالی و خدمات اطالعاتی 

به تأمین کننده خدمات بپردازد )مک  لور  و همکاران، 2009(. 
در سال هاي اخیر برون سپاري به عنوان یکي از ابزارهاي توسعه سازمان ها و ارتقاي بهره وري در قالب کوچک سازي مورد 
توجه مدیران و مسئوالن سازمان ها قرار گرفته و به صورت هاي مختلف به اجرا درآمده است. همچنین به عنوان یک ابزار اجرایي 
ساده و اقتصادي روز به روز کاربردهاي بیشتري پیدا کرده است. در بررسي کارهاي انجام شده مرتبط با برون سپاري مشخص 
مي شود که این موضوع عمدتاً در بخش تولیدي و صنایع مختلف از جمله صنایع خوروسازي، پوشاک، فناوري اطالعات، صنایع 
غذایي و ... مورد استفاده قرارگرفته و رو به گسترش است. اما در بخش خدمات و سازمان هاي دولتي که عامل رقابت پذیري 
در آنها مد نظر نیست، کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است. با توجه به رشد بخش خدمات و اهمیت موضوعاتي مانند کارایي 
کیفیت، هزینه و ارزش افزوده، تکریم ارباب رجوع که در سازمان هاي دولتي مطرح شده است برون سپاري فعالیت ها در سازمان 

هاي دولتي و بخش خدمات نیز مورد توجه واقع شده و در اولویت هاي کاري سازمان ها قرارگرفته است.
از سویی، محیط دینامیکی و پیچیده تغییرات در ساختار سازمانی را اجتناب ناپذیر ساخته است. در پاسخگویی و سازگاری 
با نیازهای محیطی، اشکال سازمانی جدید برای تقویت ادغام افقی ایجاد شده، مورد نیاز است. یکی از مهمترین ویژگی های 
مشترک این ساختار، ارائه منابع از خارج از سازمان و ارتباطات افقی است. با توجه به تغییرات اخیر و پیشرفت در محیط رقابتی، 
دیدگاه های سازمان ها و شرکت ها را تغییر داده است. این تغییرات خیلی سریع است و هیچ سازمانی نمی تواند همه چیز را 
به تنهایی انجام دهد، چرا که هزینه های بسیار زیاد سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقیق و توسعه، طراحی محصول، انتقال 
فرآیند و جایگزینی ابزارهای جدید ، اجازه نمی دهد سازمان ها و شرکت هایی با ادغام عمودی قوی بتوانند توانایی رقابتی خود 
را حفظ کنند. بنابراین برای سازمان ها و شرکت ها بهتر است از برون سپاری، به معنی ارائه منابع از خارج از سازمان استفاده 
کنند )سلطانی و همکاران، 2013(. سازمان  های امروز برون سپاری را در سبد استراتژی های خود قرار داده اند. یک گزینه جذاب 
و وسیله ای برای دستیابی به اهداف، چرا که برون سپاری دارای مزایایی است که باعث می شود سازمان ها در شرایط دشوار به 
آن خوشامد بگویند و چالش ها و هزینه های آن را بپذیرند )سلطانی و همکاران، 2013(. به نظر می رسد سازمان هایی که روند 
برون سپاری فعالیت ها را در دستور کار خود قرار داده اند در مقایسه با سازمان  هایی که فعالیت ها را از طریق بخش های داخلی 

انجام می دهند پیچیدگی داخلی کمتری دارند، اما ارتباط آنها با خارج از سازمان پیچیده تر و گسترده تر است. 
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برون  سپاری فرآیند ها بر ساختار سازمانی در اداره های امور حسابرسی مالیاتی شهر 
تهران انجام می  شود. انتظار می  رود این پژوهش با بررسی تأثیر مؤلفه  های برون سپاری )در تحقیق حاضر در برگیرنده جنبه  های 
توانایي سازمان و سهم فرایند در مزیت رقابتي( و مؤلفه  های ساختار سازمانی )تمرکز، رسمیت و پیچیدگی( در جهت بهبود 

عملکرد سازمان امور مالیاتی نکاتی را رهنمون شود.

2- بیان مسئله
در گذشته، برون سپاري در سازمان هایی با عملکرد ضعیف در رقابت و میزان تولید و سازمان هایی که مشکالت مالی 
داشته و فاقد فناوري پیشرفته بودند مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه سازمان هاي موفق نیز از این ابزار براي تجدید ساختار 
سازمانی استفاده می کنند و مدیران این سازمان ها درک کرده اند که ایجاد قابلیت هاي کلیدي براي برآورده نمودن نیازهاي 
مشتري ضروري است و باید در این راه تالش نمایند. به کارگیري راهبرد برون سپاري براي یک فرآیند خاص نیازمند پردازش 
مواردي چون توانایی نسبی انجام فرآیند، میزان رقابتی بودن فرآیند و پتانسیل فرصت طلبی در اثر برون سپاري فرآیند می باشد.
دیدگاه رایج سازمان ها به برون سپاري به عنوان وسیله اي براي کاهش هزینه می باشد، اما مزیت مهمتر برون سپاري، بهبود 
کیفیت فعالیت ها و محصوالت و اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان می باشد. برون سپاري کلیه فعالیت هاي غیر اصلی سازمان، 
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منجر به کاهش فعالیت هاي کاري مدیریت ارشد سازمان شده و از این طریق تمرکز بر مزیت رقابتی مدیریت افزایش 
می یابد.

در ایران نیز طی سالهای اخیر، مدیران شاهد ظهور بی وقفه ابزارهای مدیریتی بوده اند. در دو دهه گذشته امواجی پی در پی 
از ابزارهایی مانند ایزو 9000 ، نظام های ارتقای بهره وری، مدل های تعالی سازمانی، برنامه های تحول اداری، نظام های جبران 
خدمات، مهندسی مجدد فرآیندها، برون سپاری، برنامه ریزی راهبردی و غیره وارد برنامه کاری سازمان ها شده اند )اکبری و 
نیکزاد،1390(. امروزه سازمان ها برون سپاری را یک ضرورت اجرایی در نظر میگیرند و بسیاری از خدمات را برای برون سپاری 
برنامه ریزی میکنند. عدم کارایی موجب ضعف در نظام اداری کشور شده است که در این میان، مدیریت دولتی نوین و اقتصاد 
پویا به دنبال جبران اینگونه ضعف ها هستند. ازجمله این اقدامات، کارکردن شرکتهای دولتی و گرایش به حذف الیه های نظام 

دولتی و حرکت به سوی کاهش تصدی گری و خصوصی سازی برای افزایش بهره وری دولت است.
در ایران، خصوصی سازی و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی در دهه گذشته در دستور کار مسئوالن کشور قرار 
گرفته است. با توجه به اهداف و سیاست های کالن دولتی و تحوالت پیش روی سازمان ها )خصوصی سازی و کوچک سازی 
بخش دولتی، قانون خدمات کشوری، اصل 44 قانون اساسی، چشم انداز 20 ساله 1404 جمهوری اسالمی ایران، برنامه پنجم 
توسعه و جهانی شدن(، برون سپاری فرآیندها و فعالیت های سازمان و تغییر و تحوالت در این جهت، منطبق با سیاست های 
بلندمدت، راهبردها و اهداف سازمان است. دولت ها برای اعمال تغییر مناسب در سازمان های بخش دولتی ناگزیرند، خط مشی 
هایی را وضع کنند که ناظر بر تغییرات بنیادی یا اصالحی یا هر دوی آن ها در سازمان ها باشد. این خط مشی ها با عناوینی 
همچون کوچک سازی، خصوصی سازی، بازآفرینی دولت و برون سپاری نامگذاری میشود که هر یک به نوبه خود معرف نوعی 

تغییر است.
ساختار سازماني، یکي از اجزاي مهم و تعیین کننده کارایي هر سازمان محسوب مي شود. استفاده از ساختار سازماني صحیح 
بهبودهاي اساسي را در عملکرد سازمان موجب مي شود. در محیط متغیر و متحول امروز، مدیران باید به طور مستمر ساختار 
سازماني خود را با شرایط محیطي تطبیق داده و اصالحات الزم را در آن به عمل آورند. درک فرایند اصلي و ساختار سازماني به 
فهم و شناخت محیط کاري بزر گ تر ، کمک مي کند و نیز مي تواند از آشفتگي در سازمان جلوگیري نماید )نلسون و کمپل  

، 2008(. در این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر برون سپاری فعالیت ها بر ساختار سازمانی در سازمان های دولتی هستیم.

3- ادبیات و پیشینه تحقیق
1-3- برون سپاری

برون سپاری در برخی کشورهای آمریکایی، اروپایی و ... رشد چشمگیری داشته است. تجربه دیگر کشورها و مؤسسات نشان 
داده است که برون سپاری امری است که تحت شرایط اقتصاد کنونی و مزیت رقابتی باید انجام شود، ولی تصور ابتدائی و سنتی 
اینست که تقریباً همه کارها و فعالیت ها قابل واگذاری اند. اما هر عملی نباید برون سپاری شود، زیرا قابلیت ها و فعالیت های هسته 
)اصلی( رمز موفقیت سازمان بوده و نباید برون سپاری شوند؛ بلکه باید به امکان سنجی اجرایی و همچنین عملیات محک زنی 
پرداخته شود تا هم موانع اجرا شناسایی و جهت رفع آن ها اقدام شود و هم معلوم شود چه کارهایی )فعالیت هایی( و در چه زمانی 

به بخش بیرونی واگذار و برون سپاری شود)جمالی و همکاران، 1392(.
اگرچه کاربرد واژه برون سپاري در حوزه تولید و صنعت سابقه زیادي ندارد، اما موضوع جدیدي نیست و فراوان مورد استفاده 
قرار گرفته است. به نظر می رسد واگذاري فعالیت جمع آوري مالیات به پیمانکاران در زمان رومی ها نخستین شکل برون سپاري 
بوده است. در قرن هجدهم و نوزدهم میالدي در انگلیس عملیات نگهداري چراغ هاي خیابان، مدیریت زندان ها و جمع آوري 
مالیات فعالیت هاي واگذار شده به پیمانکاران بوده است. تقریبا در همین زمان در آمریکا و استرالیا تحویل محموله هاي پستی 
و در فرانسه ساخت و مدیریت خطوط راه آهن و توزیع منابع آب برون سپاري شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت قبل و 
همچنین در خالل انقالب صنعتی، انواعی از برون سپاري اجرا شده است. واژه برون سپاری نخستین بار در سال 1989 میالدی، 
برای تشریح تصمیم شرکت کداک  در واگذاری انجام فعالیت های فناوری اطالعات خود به یکی از شرکت های تابعه آی بی ام  
به عنوان یک راهبرد تجاری به کار رفت )Tjader et al., 2014(. اما قبل از آن هم بسیاری از شرکت ها تمام فعالیت هایشان 
را خود انجام نمی دادند و فعالیت هایی که امکان رقابت پذیری کمتری داشتند را به پیمانکاران بیرونی محول میکردند؛ درواقع 
ایده برون سپاری نخستین بار در کتاب " آدام اسمیت" به نام " ثروت ملل"  که در سال 1776 انتشار یافت، نمایان شد        ) 
Meng., 2005( . آدام اسمیت در جمله معروف خود می گوید: " این اصطالح درستی است که ارباب دوراندیش یک خانواده 

هرگز تالش نمی کند چیزی را در خانه بسازد که می تواند برای وی هزینه بیشتری از خرید آن داشته باشد)وکیلی،1386(.
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پیتر دراکر  در ارتباط با برون سپاري و آثار آن می گوید: "چنین امري در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار 
سازمان هاي جهان فرداست". این بدان معناست که دیگر الزامی نیست که سازمان هاي بزرگ به تشکیالتی بدل شوند که 
تعداد زیادي افراد را در استخدام خود داشته باشند. این قبیل سازمان ها به تشکیالتی تبدیل می شوند که به درآمدهاي 
عالی و بهره وري باال دست پیدا می کنند، زیرا تنها بر فعالیت هایی تمرکز می کنند که براي آنها مأموریت یافته اند. کارهایی 
را انجام می دهند که دقیقا به اهداف سازمانی آنها مربوط است. کارهایی را به خوبی می شناسند و به جزئیات آن آشنایند. 
مابقی فعالیتهاي خدماتی اینگونه سازمان ها به نهادهاي بیرونی واگذار می گردد̎ . وي با ابداع نظریه کارکنان دانا  در سال 
1956 بر این موضوع تأکید کرد که افزایش آگاهی و دانش کارکنان و افراد جامعه منجر به تغییرات سازمانی و روابط کاري 
شده است. وي در واقع برون سپاري را مثال روشنی از اینکه روابط مابین سازمان ها در حال تغییر است می داند )رهاننده 

پورلنگرودی، رفیع، 1392(.
برون سپاری در سازمان های امروزی با سرعت زیاد جایگاه اصلی خود را می یابد و به سرعت از آن استفاده خواهد شد. 
از بررسی مبانی نظری مربوط به برون سپاری می توان به این نتیجه رسید که تعریف واحد و منحصر به فردی از برون سپاری 
ارائه نشده است. صاحب نظران، تعریف های متفاوتی برای برون سپاری ذکر کرده اند. برای مثال، تایئوا  )2012(، برون سپای 
را فرآیند تخصیص عملیات یا شغلها به شخص ثالثی که بتواند آن را بهتر انجام دهد تعریف کرده است. چادری  ) 2014(، 
برون سپاری را تهیه محصوالت و خدمات از منابعی که خارج از سازمان هستند می داند. طبق تعریف خلیلی و همکاران ) 
2014(، برون سپاری عبارت است از: تخصیص فعالیت های تکراری داخلی و همچنین قدرت تصمیم گیری به پیمانکاران 
خارجی در قالب یک قرارداد تعریف شده. برون سپاري به تفویض وظایف خاص به سازمان دیگر در بازة زماني تعیین شده، 

با هزینة مشخص و سطح سرویس معین گفته مي شود )رشید، 2012 ؛ بالتزان، 2014(.
به طور کلی آنچه که یک مدیر به هنگام تصمیم گیري در امور برون سپاري باید در نظر بگیرد، پاسخ به چهار سوال 

کلیدي زیر می باشد:
Why -1 )چرا برون سپاري( ؟ آیا سازمان شما در کل باید استراتژي برون سپاري را انتخاب کند یا خیر؟ منافع و 

ریسک هاي آن چیست؟
 What -2 )کدام فعالیتها( ؟ سازمان شما چه فعالیت هایی را باید برون سپاري کند؟ 

Whom -3 )به چه کسی( ؟ سازمان شما فعالیت هاي انتخاب شده براي برون سپاري را باید به چه ارائه دهندگان 
خدمتی واگذار کند؟

 How -4 )چگونه( ؟ در سازمان شما پس از برون سپاري، فعالیت ها چگونه باید اداره شود؟ 
با توجه به معانی متعدد برون سپاري و معیارهاي مختلف اندازه گیري آن می توان انواع مختلفی را براي آن در نظر 
گرفت. بدین منظور با توجه به معیارهایی از قبیل سطح تصمیم گیري، حجم برون سپاري، میزان ادغام، روابط ویژه، سطح 

کنترل اداري و نوع مالکیت، انواع برون سپاري طبق جدول زیر طبقه بندي می شود.
جدول - انواع برون سپاري، )رهاننده پورلنگرودی،رفیع. 1392(

نوع برون سپاريمعیار طبقه بندي

 برون سپاري راهبردي یا استراتژیک، برون سپاري تاکتیکی یاسطح تصمیم گیري
سنتی

برون سپاري کلی، برون سپاري انتخابی یا بخشیحجم برون سپاري
برون سپاري، نیمه برون سپاريمیزان ادغام
 برون سپاري گروهی یا داخلی، برون سپاري غیر گروهی یاروابط ویژه

خارجی
برون سپاري عملکرد، برون سپاري منابعکنترل اداري

برون سپاري بخش دولتی، برون سپاري بخش خصوصیمالکیت
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برون سپاري به  عنوان یکي از مهمترین ابزارهاي توسعه سازمان، ایجاد کننده مزیت رقابتي و افزایش بهره وري در دنیاي 
امروز، مورد توجه بسیار قرار گرفته است. با توجه به محدودیت منابع که براي هر سازماني، هم در بخش خصوصي و هم در 
بخش دولتي وجود دارد، برون سپاري فرآیندها مي تواند روشي جهت باال بردن کارآیي و فعالیت در عرصه هاي گسترده تري 
براي سازمان ها باشد. در این میان، گاهي سازمان مجبور به برون سپاري جزئي یا کلي فرآیند خود است)الجوردی و همکاران، 
1389(. در این تحقیق این متغیر با توجه به ماتریس برون سپاری مک لور )2008(، شامل توانایی سازمان )شرکت( و سهم 

فرآیند در مزیت رقابتی، سنجیده می شود: 
الف( توانایي شرکت ها و سازمان ها: برخي سازمان ها فرآیندهاي سازماني را به گونه اي متفاوت با سازمان هاي مشابه خود 
انجام مي دهند که باعث ایجاد مزیت رقابتي در آن فرآیندها مي شود. به چنین موقعیتي، توانایي سازمان در انجام دادن فرآیندها 
مي گوییم. بنابراین سازمان ها در چنین فرآیندهایي به کارآیي پایداري دست پیدا مي کنند که براي رقبا دسترسي به این موقعیت 
در زمان و هزینه مشخص، بسیار مشکل است. سازمان باید به نحوه ي انجام دادن فرآیند ها توسط دیگر سازمان ها آگاه باشد تا 

بتواند به تصمیم گیري صحیحي جهت برون سپاري فرآیندها بپردازد )مک لور، 2008(.
ب( سهم فرآیند در مزیت رقابتي: این مسئله موضوع بسیار مهمي در امر برون سپاري است. فرآیند هایي که براي مزیت 
رقابتي سازمان حیاتي هستند و سازمان در آن ها توانایي هاي خاصي دارد، باید در داخل سازمان بمانند و براي حفظ این 
موقعیت، به آن ها توجه استراتژیک شود. چنین فرآیندهایي از طریق کاهش هزینه هاي سازمان و یا ایجاد خدمت یا کاالها ي 

متمایز، تأثیر بسزایي بر توانایي سازمان در رسیدن به مزیت رقابتي دارند )مک لور، 2008(.

2-3-  ساختار سازمانی
متغیر بعدی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، ساختار سازمانی است. ساختار سازمانی، چارچوبی است که 
مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت های اعضای سازمانی آن را ایجاد می کنند. ساختار سازماني به طرح کلي سازمان اشاره 
دارد، یعني نموداري که نشان مي دهد، چگونه قسمتهاي مختلف سازمان براي ایجاد یک کل با هم ارتباط پیدا مي کنند . 
همچنین ساختار سازمان، چگونگي انجام وظائف برنامه ریزي شده به وسیله افراد و اینکه چگونه این وظائف گروه بندي مي شوند 
و به یکدیگر پیوند مي خورند را نشان مي دهد . یک دسته از برنامه هاي ایجاد تغییر مورد استفاده در تحول سازمان، برنامه 
هاي تغییر تکنولوژي  ساختار مي باشند که رهبران سازمان را کمک مي کنند تا ساختار و تکنولوژي سازمان را به منظور بهتر 
ساختن کارکرد آنها، مورد بررسي قرار دهند . روش هاي سنتي ساختار دهي کار و سازمان ناقص هستند، اتالف منابع، ناکارائي، 

عدم انعطاف پذیري و هزینه هاي زیاد از جمله معایب این روشها هستند.
 ابعاد ساختاري اصلي که در ایجاد ساختار سازماني و اداره مؤثر و اثربخش سازمان نقش مهمي دارند از سه عنصر پیچیدگي 

، رسمیت  و تمرکز  تشکیل شده است.
میزان  مدیریتي،  و سطوح  مراتب  سلسله  تعداد   ،) سازمان  درون  مشاغل  )پراکندگي  شغلي  عناوین  میزان  به  پیچیدگي 

تحصیالت و میزان پراکندگي جغرافیایي واحدهاي سازمان از یکدیگر گفته مي شود )گراسیو و درازین ، 418:2007(
" تفکیک افقي" ، " تفکیک عمودي"  و " تفکیک جغرافیایي" ، سه عنصر مهم در تعریف پیچیدگي هستند. تفکیک 
افقي بر درجه اي از تفکیک بین واحدها براساس افراد، کاري که انجام مي دهند، تحصیالت و آموزشي که دارند داللت مي 
کند . وقتي سازمان به دانش و مهارت هاي زیادي نیاز دارد، پیچیدگي افزایش مي یابد و ارتباطات و هماهنگي مشکل مي 
شود. تفکیک عمودي به عمق یا ارتفاع ساختار سازمان اشاره دارد. افزایش این نوع تفکیک باعث افزایش تعداد سطوح سلسله 
مراتب، فاصله بین مدیریت عالي و عملیاتي و همچنین کندي و دشواري ارتباطات و هماهنگي ها مي شود . منظور از تفکیک 
جغرافیایي پراکندگي ادارات و دوایر و کارکنان سازمان در مناطق جغرافیایي است . تفکیک جغرافیایي، تفکیک افقي و عمودي 

را نیز افزایش مي دهد )رابینز، 1390(
با افزایش پیچیدگي مسئولیت مدیران براي اطمینان یافتن از این که فعالیت هاي پراکنده و تفکیک شده درون سازمان 
به طور یکنواخت و هماهنگ در جهت تحقق اهداف پیش مي رود، بیشتر مي شود و مستلزم توجه قابل مالحظه اي به مسائل 

مربوط به ارتباطات، هماهنگي و کنترل است.
بعد رسمیت "حدي است که یک سازمان براي جهت دهي رفتار کارکنانش به قوانین، مقررات، و رویه ها متکي است" ) 
رابینز ، 23:1390(. "درجه رسمي سازي سازمان را مي توان از راه مشاهده نسبت به مشاغلي که تحت مقررات و دستورالعمل 
هاي خاص انجام مي شوند و میزان آزادي عمل در رعایت نکردن این مقررات و دستورالعمل ها تشخیص داد. هر قدر سازماني 
رسمي تر باشد، تعداد شغل هاي غیر قابل انعطاف آن بیشتر و آزادي عمل نکردن به مقررات کمتر است" )مورهد و گریفین  

 .)351:1384،
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رسمیت برحسب سطوح سلسله مراتب سازماني و واحدهاي وظیفه اي سازماني قابل تغییر است. آزادي عمل مدیران با 
حرکت به طرف سطوح باالي سلسله مراتب بیشتر مي شود. بنابراین رسمیت با سطوح سازماني رابطه معکوس دارد. عالوه بر 
این، نوع کاري که فرد انجام مي دهد میزان رسمیت شغلي او را تحت تأثیر قرار مي دهد. معموالً در جاهایي که کارها تکراري 
و یکنواخت است و فعالیت ها شدیداً استاندارد شده اند، میزان رسمیت بیشتر است و در جاهایي که انعطاف بیشتري مي 

طلبد و نوآوري و ابداع مدنظر است، رسمیت کمتر است )رابینز ، 1390(.
سومین شاخص ساختار سازماني تمرکز است. بیشتر نظریه پردازان توافق دارند ، تمرکز به مقداري که یک تصمیم گیري 
)مالي، نیروي انساني، برنامه و موارد استثنائي سازمان ( دریک نقطه متمرکز شده است، اشاره دارد. در کنار آن فعالیت هاي 

جانبي تصمیم گیري را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد )چیلد ، 28:2008(.
رابینز ) 1390 ( در تعریفي جامع و کامل تمرکز را این گونه تعریف مي کند:  میزاني که افراد، واحد ها و یا  سطوح 
سازماني براي انتخاب راه کارهاي تصمیم گیري خود داراي اختیار رسمي بوده و بدین ترتیب کارکنان از حداقل اعمال رأي و 
نظر خود برخوردارند، تشریح مي شود  . میزان تمرکز با توجه به تعداد اعضاي موجود در سازمان و نوع و میزان مشارکت آنان 
در تصمیمات راهبرد تعریف مي شود . برخي از زیر مجموعه هاي تصمیم گیري که مي تواند محدوده اي متمرکز را شکل 
دهد، عبارت است از تعیین برنامه ها، تخصیص امکانات ، جذب منابع، اعطاي پاداش، استخدام و اخراج، ارزیابي عملکرد، ارتقا، 
تنظیم و اختصاص بودجه، دسترسي به اطالعات و کنترل بر فرآیندها )میهم  و همکاران،838:2010(. سه مؤلفه پیچیدگي، 
رسمیت و تمرکز با یکدیگر در ارتباطند. شواهد ، داللت بر وجود رابطه معکوس بین تمرکز و پیچیدگي دارد . وقتي ساختار 

سازمان ها بررسي مي شوند معموال پیچیدگي باال با تمرکز نداشتن همراه است )رابینز ، 1390(.
 حسینی گل افشانی و رحیمی )1390( در پژوهش خود با عنوان میزان اثر بخشی طرح های برون سپاری دانشگاه آزاد 
اسالمی بعنوان یک نهاد فرهنگی، به این نتیجه رسیدند که فرآیند برون سپاری باعث سرعت انجام کار، کنترل بهتر فعالیت 
ها، افزایش کیفیت خدمات، آزاد شدن سرمایه، کاهش نیروي انسانی و صرفه جویی در وقت مدیران در دانشگاه شده است. 
جعفرآبادي )1386( نیز به بررسي مدل تصمیم گیري در برون سپاري براي توسعه ي بهره وري و به تبع آن سودآوري پرداخته 
است و چگونگي انجام فرآیند تصمیم-گیري براي برون سپاري که به سودآوري توأم با رشد بهره وري مي انجامد را توضیح 
مي دهد. تحقیقات او نشان میدهد که تعیین محورهاي استراتژیک و غیر استراتژیک سازماني براي برون سپاري و انتخاب 
همکاران،  و  )مدهوشی  مي شود  محسوب  سپاري  برون  در  کلیدي  عوامل  عنوان  به  مناسب  تأمین کنندگان  یا  تأمین کننده 
1391(. کروز و قوش  )2010( به بررسی تناسب بین برون سپاري و شدت رقابت و تأثیر برون سپاري بر زنجیره ي تأمین و 
عملکرد شرکت پرداختند و بیان کردند که بین شدت رقابت و میزان برون سپاري فعالیت ها ارتباط مثبت معنی داري وجود 
دارد، یعنی با افزایش شدت رقابت برون سپاري نیز افزایش می یابد. عالوه براین برون سپاري باعث بهبود زنجیره ي تأمین و 
عملکرد شرکت هم شده است. نتایج تحقیق سلطانی و همکاران )2013( نشان داد که برون سپاری فعالیت ها بر اثربخشی 
ابعاد سازمانی و بهره وری تأثیر دارد. باستینزا  و همکاران )2010( به بررسی رابطه ي بین برون سپاري و قابلیت هاي رقابتی و 
عملکرد در شرکت هاي خدماتی پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که بین برون سپاري و شدت رقابت همبستگی 
مثبت وجود دارد؛ یعنی افزایش شدت رقابت منجر به افزایش برون سپاري شده است، همچنین بین برون سپاري و عملکرد 
شرکت نیز، رابطه ي مثبت معنی داري وجود دارد. لسیتي  و همکاران )2009( با بررسي 191 مقاله تحت عنوان برون سپاری 
فناوری اطالعات نشان مي دهند که کاهش هزینه مهم ترین دلیل مدیران براي برون سپاري فناوري اطالعات بوده است. عالوه 
بر آن تمرکز بر روي فعالیت هاي اصلي سازمان، دسترسي به خبرگان، بهبود عملکرد کسب وکار، افزایش انعطاف پذیري 
سیستم هاي اطالعاتي، استفاده از فناوري روز، افزایش قدرت پاسخ گویي به بازار رقابتي، تحول سریع و دسترسي به نوآوري 
هاي روز و مسائل سیاسي و اقتصادي از انگیزه ها و دالیل برون سپاري هستند. طبق نتایج تحقیق بالو  و همکاران )2008(، 
از عوامل مؤثر در یک برون سپاري موفق مي توان به وجود رابطه ي دوطرفه بر مبناي مشارکت میان سازمان دریافت کننده 
و واگذارکننده برون سپاري به طوري که یک رابطه برد - برد میان آن ها ایجاد شود، اشاره کرد. مشارکت همراه با تحقیق 
توسعه، موجب دسترسي به منابع علمي جدید، نوآوري هاي علمي مستمر، خلق دانش و کاهش هزینه هاي داخلي سازمان 
خواهد شد. لو و زانگ  )2006( به بررسي برون سپاري درکشور چین و اثرات خاص آن بر معیارهاي بهره وري پرداخته اند و 
ضمن ارائه ي کاستي ها و نواقص برون سپاري در چین این اثرات را به طور اجمالي بیان کرده اند. تحقیقات آنان نشان مي دهد 
که عوامل محیطي از قبیل توسعه ي تکنولوژي اطالعات و توانایي عرضه کنندگان مي تواند بر تصمیمات برون سپاري سازمان 
ها در چین تأثیر بگذارد. فریش و وولنوبر  )2006( در مقاله ي خود که یک مطالعه ي بلند مدت در بانکداري آلمان است به 
نتایج جالب و قابل توجهي درباره ي اثرات استفاده از استراتژي برون سپاري بر بهره وري بانک ها دست یافتند. آنان دریافته اند 
که عملکرد مالي برون سپاران در مورد سودآوري و کارایي در هزینه به طور چشمگیري در مقایسه با همتایاني که در همین 
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دوره ي زماني بدون برون سپاري بوده اند افزایش داشته است. در تحقیق دیگری که توسط الموتی  )2003( در دانشگاه ایلینویز 
امریکا صورت گرفت به تشریح تأثیرات برون سپاری و چگونگی آن در عملکرد و بهره وری سازمان ها پرداخته است: نتایج نگرشی 
که در این تحقیق نشان داده شده است حمایت هایی را برای ادعاهای اجزای برون سپاری آماده می کند که طی آن برون سپاری 
اجازه می دهد تا شرکت ها تخصص های خود را افزایش دهند، کیفیت سرویس های خدماتی خود را ارتقا بخشند، تعداد کارمندان 
خود را کاهش دهند، فرآیندهای خود را ساده سازی کنند، هزینه های کلی را کمتر و هزینه های سربار اداری را کاهش دهند 
و در وقت صرفه جویی کنند. برون سپاری در این معنی برای عملکرد سازمان سودمند است. به عالوه این تحقیق روندهای رایج 

استراتژی برون سپاری را مشخص می کند و برای شرکت های بطور تصادفی انتخاب شده در ایاالت متحده کاربرد دارد. 

4- روش تحقیق
روش تحقیق به کار برده شده دراین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطالعات پیمایشی با ماهیت 
با  تهران تشکیل می دهند،  مالیاتی شهر  امور حسابرسی  اداره های  را مدیران  آماری پژوهش  پیماشی است. جامعه  توصیفی- 
کمک فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 49 نفر برآورد گردید و پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده بین اعضای نمونه آماری 
توزیع شد. در روش میداني تحقیق، از طریق پرسشنامه، داده هاي مورد نیاز براي تأیید یا رد فرضیه هاي تحقیق گردآوري می 
شود. ابزار گردآوري اطالعات شامل دو پرسشنامه می باشد: 1- پرسشنامه استاندارد برون سپاری فعالیت )رهنورد، 1387( که 
این پرسشنامه متناسب با ماتریس برون سپاری مک لور )2008( ویرایش گردید، که سوال های 11-1 مربوط به مولفه توانایی 
سازمان و سوال 22-12 مربوط به مولفه فرآیند رقابت پذیری می باشد و 2- پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز. بر اساس 
سواالت پرسشنامه از مدیران سازمان های دولتی خواسته می شود که گویه های توصیفی را تا حدی که در سازمان آنها صدق 
می کند، در طول مقیاس 5 درجه ای لیکرت، ) خیلی زیاد= 5، زیاد=4، تا حدودی=3، کم=2، خیلی کم=1 ( درجه بندی کنند. 
به منظور تعیین روایی پرسشنامه  برای جامعه مذکور، پرسشنامه ها در اختیار چند تن از اساتید رشته مدیریت قرار گرفت و روایی 
پرسشنامه را تایید نمودند و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 

83/. و 79/.  برآورد شد.
قبل از تحلیل عاملی از آزمون کفایت نمونه گیری کایزر- مایر- اولکین )KMO( و آزمون کرویت بارتلت  استفاده شد؛ ضریب

KMO برابر با 0/890 نشانگر مناسبی جهت همبستگی موجود میان گویه ها می باشد. آزمون بارتلت نیز از نظر آماری معنادار 
گزارش شده است)X2=1346/75 ،Sig=0/000( .لذا با توجه به مقادیر مناسب محاسبه شده استفاده از تحلیل عاملی بالمانع 

است. 

5- مدل معادالت ساختاری
برای ارائه درجه تناسب مدل از شاخص های مربوطه استفاده می شود. شاخص هاي بد بودن شامل  χ2/ df وRMSEA  است 
 ،( RMSEA(که هر چقدر مقدار آن ها کمترباشد مدل داراي برازش بهتري است. حد مجاز ریشه میانگین مجذور خطای مدل
0/08 و حد مجاز χ2/ df عدد 3 می باشد. براي بررسی برازش مدل بایستی شاخص هاي خوب بودن و بد بودن، با هم مورد توجه 
قرار گیرند. شاخص مجذور کای مربوط به مدل معادالت ساختاری پژوهش برابر 2/67 بوده که نسبت آن به درجه آزادی کمتر از 
3 می شود و ریشه میانگین مجذور خطاي تخمین نیز کمتر از 0/08 و مناسب است. ضمن اینکه شاخص های برازش مدل تحلیل 

مسیر فرضیات نیز نشان  دهنده  برازش قابل قبول مدل است:
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جدول1: شاخص های برازش مدل معادالت ساختاری پژوهش

امتیاز کسب شدهدامنه مورد قبولمعیار(شاخص تناسب)

32/67<نسبت كاي دو به درجه آزادي(

(RMSEA) 0.080/076<ریشه میانگین مجذورخطا
(AGFI)0.90/91<شاخص برازش تعدیل شده

(CFI)0.90/94<شاخص برازش تطبیقی
(IFI)0.90/95<شاخص برازندگی افزایشی
(GFI)0.90/94<شاخص نیکویی برازش

(NFI)0.90/92<شاخص برازندگی هنجارنیافته

بر اساس مقدار شاخص های موجود در جدول فوق و حد قابل قبول آن، نشان دهندة برازش مدل در نظر گرفته شده 
برای متغیرها با داده های جمع آوری شده است. بنابراین مدل پژوهش دارای برازش الزم بوده و کلیت آن مورد تأیید است.

شکل 1- مدل معادالت ساختاری پژوهش با مقادیر استاندارد

شکل )1( مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد را نشان می دهد. مقادیر ضرایب مسیر استاندارد شده بیانگر 
میزان تأثیر هریک از متغیرها بر دیگری بوده و مقادیر آماره آزمون معناداری بزرگتر از 1/96 یا کوچکتر از 1/96- به ترتیب 

نشان دهنده معنادار بودن تأثیر مثبت مستقیم و تأثیر منفی مستقیم است.
براساس خروجي نرم افزار متغیر برون سپاری فعالیت ها با ضریب تأثیر 55/. بر ساختار سازمانی در نمونه مورد مطالعه 
تأثیر داشته است. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر برون سپاری فعالیت های سازمان امور مالیاتی بر ساختار سازمانی، 
تأیید شده است. با توجه به وزن رگرسیوني برون سپاری فعالیت ها و بارهاي عاملي مؤلفه هاي معنادار، میزان تأثیر برون 

سپاری بر هر یک از مؤلفه هاي ساختار سازمان را مي توان به صورت زیر محاسبه نمود:
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جدول 2 :  میزان تأثیر برون سپاری بر هر یک از مؤلفه هاي ساختار سازمان

ضریب رگرسیونیمسیرردیف
42/.تأثیر برون سپاری بر رسمیت با میانجیگری ساختار سازمان1
41/.تأثیر برون سپاری بر تمرکز با میانجیگری ساختار سازمان2
421/.تأثیر برون سپاری بر پیچیدگی با میانجیگری ساختار سازمان3

نتیجه گیری :
دولت ها براي اعمال تغییر مناسب در سازمان هاي بخش دولتي ناگزیرند، خط مشي هایي را وضع کنند که ناظر بر تغییرات 
بنیادي یا اصالحي یا هر دو آنها در سازمان ها باشد. سازمان امور مالیاتي کشور نیز از این تغییر و تحوالت در امان نبوده و ناگریز 
براي دستیابي به اهداف سازماني، نیازمند توجه به تغییرات است. برون سپاري یکي از مباحث کلیدي و مهمي است که امروزه در 
بسیاري از سازمان ها جایگاه ویژه اي پیدا کرده است و اهمیت به کارگیري آن روز به روز بیشتر مي شود. با توجه به سرعت برون 
سپاری در کشورهای مختلف و مزایای نسبی آن، به نظر می رسد بستر استفاده و توسعه ی منطقی آن در کشور و سازمان های 
دولتی و غیردولتی وجود دارد . نکته قابل توجه آن است که برون سپاری به تنهایی یک راهبرد یا یک برنامه موفق نخواهد بود 
و پیش زمینه ها و تبعاتی دارد که بدون توجه، رعایت و پیش بینی آنها، امکان تحقق یافتن برون سپاری کم است و یا با چالش 
جدی روبرو خواهد شد. با تحقیقات و نتایج حاصل از برون سپاری می توان به نتایج و انتظارات اصل 44 قانون اساسی و قانون 
جامع مدیریت خدمات کشوری رسید به این معنی که برون سپاری می تواند نتایج مؤثری را در پی داشته باشد مشروط بر آنکه 
این مهم به صورت کامل بررسی شده و سازمان های مختلف با توجه به مسائل مختلف از جمله ابعاد مختلف ساختار سازمان خود، 
تصمیم بگیرند که از الگو و یا مدل برون سپاری خاصی پیروی کنند و بدرستی فعالیتی که باید برون سپاری شود را تشخیص 
داده و مشکالت را نیز مرتفع نمایند . با توجه به اهداف و سیاست هاي کالن دولتي و تحوالت با توجه به هدف اصلی این پژوهش 
یعنی بررسی تأثیر برون سپاری فرآیند ها در سازمان دولتی بر ساختار سازمانی در اداره های امور حسابرسی مالیاتی شهر تهران 
، این مهم در قالب مدل معادالت ساختاری با  وزن رگرسیونی استاندارد 54/. محقق شد، بنابراین فرضیه پژوهش تأیید گردید. 
همچنین میزان ضریب مسیر بین تأثیر برون سپاری بر رسمیت با میانجیگری ساختار سازمان برابر با 42/.، میزان ضریب مسیر بین 
تأثیر برون سپاری بر تمرکز با میانجیگری ساختار سازمان برابر با 41/.، میزان ضریب مسیر بین تأثیر برون سپاری بر پیچیدگی 
با میانجیگری ساختار سازمان برابر با 421/.، می باشد که نشان از تأثیر باالی متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای وابسته مربوطه می 
باشد. برون سپاری باعث بهبود ساختار سازمانی در تمامی ابعاد ساختار می شود. برای مثال برون سپاری، نسبت کارکنان را بهبود 
می بخشد و این نسبت ها را متعادل می کند. از سوی دیگر، برون سپاری بخشی از وظایف سازمانی را به خارج از سازمان منتقل 
می کند و می توان تعداد کارکنان را کاهش داد یا از آنان در زمینه های دیگر استفاده بهینه نمود. خصوصا در حال حاضر که با 
پیاده سازی طرح جامع مالیاتی به تعداد نیروهای بیشتری نیاز است، برون سپاری فعالیت های سازمان امور مالیاتی بسیار تأثیر 

گذار خواهد بود. 
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منابع
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تدوین سناریو هاي پیش روي سازمان امور مالیاتي کشور
 در افق چشم انداز 1404 با کاربرد تلفیقي روش هاي

 دلفي، پانل خبرگان و ماتریس تاثیرات متقابل

مهشید مهر منش2فرهادعلی یولداشی1

 yoldashifarhad@hotmail.com-1( کارشناس ارشد مهندسی صنایع )مهندسي سیتم هاي اقتصادي-اجتماعي(- دانشگاه علوم و فنون مازندران-بابل
2( کارشناس ارشد مدیرت دولتي-دانشگاه عالمه

چکیده
یکی از مهمترین سیاست های اقتصادی سند چشم انداز »ایران 1404«، اتکاء به درآمدهای مالیاتی می باشد. 
بنابراین نقش سازمان امور مالیاتي کشور در آینده اقتصاد ایران باید بسیار پر رنگ باشد. لذا سازمان باید بتواند آینده 
مطلوب را شناسایی کند. اما آینده مطلوبي که از طریق اسناد باالدستي و پیش بیني روندها احصاء می شود، ممکن 
است متفاوت با آینده مطلوبي باشد باید)یا مي توان( ساخت. آینده مطلوب را چگونه مي توان شناخت و ساخت؟ 
آیا این آینده منحصر به فرد است؟ هدف اصلي این پژوهش، انجام مطالعات آینده پژوهي به منظور ارایه تصاویری از 
سازمان مالیاتي کشور در سال 1404 مي باشد. در این راستا تلفیقی از تکنیک های دلفی، تحلیل ماتریس تاثیرات 
متقابل و سناریو پردازی با رویکرد ترکیبی)هنجاری و اکتشافی( استفاده شده است. جامعه آماری شامل خبرگان 
مالیاتی می باشد. داده ها با ابزار پرسشنامه و مصاحبه عمیق گردآوری شدند. نتایج نهایی شامل 5 سناریو نهایی مي 
باشد که نشان مي دهند سازمان به منظور مهم و موثر واقع شدن در آینده، حتی در خوش بینانه ترین حالت باید 
دست به تغییرات عمده در سیستم هاي برنامه ریزي، شیوه هاي اجرا و کنترل بزند، در غیر اینصورت به سمت انفعال 

و انحالل پیش خواهد رفت.   

واژگان کلیدی: سند چشم انداز 1404- آینده پژوهي-سناریو پردازي- سازمان مالیاتي- برنامه ریزي استراتژیک
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1- مقدمه
در نظام اقتصادي اکثر کشورها، مالیات ها یکي از منابع درآمدي مهم محسوب مي گردد. این منبع عالوه بر تامین 
مصارف بودجه دولت، در اجراي سیاست ها و راهبردهاي اقتصادي نیز نقش بارزي ایفا مي کند. در طي دهه هاي اخیر 
در ایران، درآمدهاي نفتي مانع اتکاء جدي کشور به درآمدهاي مالیاتي بوده است. مطابق با سند چشم انداز بیست 
ساله ایران که آغاز آن به سال 1384 برمی گردد، ایران در سال 1404 کشوري خواهد بود دست یافته به جایگاه اول 
اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه  آسیاي جنوب غربي. از مهمترین سیاست های اقتصادی این سند، تالش 

براي قطع اتکاء هزینه هاي جاري بـه نفت و تامین آن از محل درآمدهاي مالیاتي  می باشد. 
به بیان دیگر، سیاست اقتصادی نظام ایران آنست که هزینه های جاری دولت تا سال 1404 بطور کامل از محل 
درآمدهای مالیاتی)مالیات های مستقیم+ مالیات بر ارزش افزوده+ مالیات بر واردات( تامین گردد. به منظور بررسی 

دقیق تر میزان اجرایی شدن این سیاست در سال های اخیر، از اطالعات جدول شماره )1( استفاده می کنیم:  

همانطوریکه مشاهده می گردد، در سال 1383 )سال ماقبل آغاز سند چشم انداز( نسبت مالیات به هزینه های 
جاری دولت 36,4% بوده است. این رقم در سال 1404 باید به 100% برسد. بر این اساس در سال 1396 باید مقدار 
عملکردی این شاخص تقریبا 74,6% می گردید، اما عملکرد آن 47,7% را نشان می دهد. هر چند رشد درآمدهای 
مالیاتی در طی این سال ها رضایت بخش بوده است، اما چون شاخص های کلیدی مانند نسبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی، سهم مالیات از منابع عمومی بودجه دولت و سهم مالیات از هزینه های جاری پیشرفت قابل توجهی 
نداشته اند، می توان به این نتیجه رسید که سیستم مالیاتی اثربخشی کافی را نداشته است و این چالش در آینده پر 
رنگ تر خواهد شد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور سهم موثری در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نخواهد 

داشت. 
با توجه به موارد مذکور، در سال های باقیمانده تا 1404 باید تالش شود زمینه سازی های الزم برای تحقق 
حداکثری شاخص های مالیاتی فراهم گردد. نیل به چنین هدف مهمي نیازمند راه اندازی سیستم مدیریت استراتژیک 
کارا و اثربخش در کل سازمان می باشد تا سیستم مالیاتی را از وضع موجود به آینده مطلوب مالیاتي رهنمون سازد. 
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اما آینده مطلوب را چگونه می توان شناخت و یا آنرا ایجاد کرد؟جواب این سوال در علمی به نام آینده 
پژوهی نهفته است.

 هدف اصلي پژوهش حاضر، استفاده از تکنیک آینده پژوهی در راستای تعیین آینده های ممکن، 
محتمل و مطلوب در قالب سناریوهاي پیش روی سازمان امور مالیاتی کشور در افق چشم انداز 1404 می 
باشد. خروجی پژوهش می تواند به منظور هوشمند سازی سیستم مدیریت استراتژیک سازمان مورد استفاده 

قرار گیرد که پیامدهای آن ،تعالی سازمان و نیل به اهداف سند چشم انداز 
می باشد. 

مقاله حاضر از 8 بخش تشکیل شده است. بعد از مقدمه، درقسمت دوم مبانی نظری، در قسمت سوم پژوهش 
های پیشین، در قسمت چهارم روش شناسی، در قسمت پنجم معرفی جامعه آماری و روش نمونه گیری، در قسمت 
ششم اجرای مدل، در قسمت هفتم معرفی یافته های پژوهش و در نهایت در بخش هشتم، جمع بندی و نتیجه گیری 

ارایه می گردد. 

2- مبانی نظری 
عالقه به آینده و پیشگویی آن از قدیم وجود داشته است. از پیشگویانی که به این کار مشغول بوده اند تا فیلسوفانی 
مثل افالطون که سعی در ترسیم آرمان شهرهای آینده داشته اند، همگی بر اساس  کشش دروني، شیفته کشف آینده 
و رمزگشایي از آن بوده اند. »آینده« به لحاظ زمانی، نقطه مقابل »گذشته« و قسمتی از زمان پیش روی بشریت 
است که هنوز تحّقق پیدا نکرده است. گذشته، حال و آینده همگی به نوعی به هم وابستگی متقابل دارند، اما در تنها 
نقطه ای که می توان آینده را تغییر داد، زمان حال است. عالقه انسان به پیشگویی آینده در طی زمان تکامل یافت و 
نگاه وی نسبت به آینده، واقع بینانه و علمی تر شده است. از یک طرف پیش گویی ها جای خود را به پیش بینی ها 

داده، از طرفی دیگر ساختن آینده مهمتر از پیش بینی آن شده است.
»مطالعه آینده« نقطه مقابل »مطالعه تاریخ« است. آیا آینده تداوم حال و گذشته خواهد بود؟ چگونه می توان 
آینده را پیش بیني کرد؟ آیا می توان آینده دلخواه را بوجود آورد؟ این سواالت برای مدت ها بخشی از چالش های 
فکری مدیران و برنامه ریزان بوده است. برای پاسخ به آنها باید با علمی به نام آینده پژوهی  آشنا شویم که “علم و 
هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا” تعریف می شود)ملکی فر، 1385(. امروزه آینده پژوهی به 
حدی گسترده شده و اهمیت پیدا کرده است که بعنوان یک رشته دانشگاهی مطرح است.آینده پژوهی به دنبال فقط 
پیش بینی نیست، آینده پژوهی در صدد است تا پا را فراتر از پیش بینی و کشف آینده گذارده و بر مهندسی هوشمند 

.)2003 ,Bell( آینده تأکید نماید؛ آینده ای که مدنظر و مطلوب برنامه ریزان آن باشد
در خصوص مفاهیم آینده پژوهی و کلید واژه های آن، نکته مهمی که با مطالعه منابع علمی و مقاالت مرتبط با 
این رشته بدست آوردیم آنستکه نوعی ابهام در تعاریف کلیدی مانند پیش بینی، آینده نگری، آینده نگاری، آینده 
پژوهی و موارد مشابه وجود دارد. بطوریکه تفاوت آنها از هم، کامل بیان نمی شود و حتی در برخی موارد بجای هم 
استفاده می شوند. حال آنکه از نظر ماهیت باهم متفاوت هستند. سردار اعتقاد دارد در شرایطی که پیچیدگی و عدم 
اطمینان فزایندة محیطی، باعث استقبال روز افزون از تکنیک آینده پژوهي شده است، اما مفاهیم آن ابهام دارد و نیاز 
به روشنگری در این زمینه است)Sardar,2010:179(. این مساله از نظر ایجابی نیز دور نمانده است. وی اشاره می 
کند که مبانی نظری میان رشته آینده پژوهی کمتر توسعه یافته است و این مساله موجب برداشت ها و تعریفهای 
متفاوت و گاهی متناقض از آن شده است.)ایجابي، 1396: 171(. در برخی مقاالت، تفاوتی بین آینده نگری و آینده 
نگاری و آینده پژوهی داده نشده و به جای هم بکار برده شده اند. یکی از ویژگی های بارز این پژوهش آنستکه تالش 

شده ضمن دقت در مفاهیم و تمیز دادن آنها، تعاریف بصورت ساده ارایه گردند. 
2-1- انواع آینده 

در دانش آینده پژوهي، آینده را مي توان به پنج دسته تقسیم کرد که عبارتند  از:
آینده قابل تصور : آینده ای هست که می توان وقوع آنرا تصور کرد، هرچند فعال غیرممکن به نظر برسد.   .1

این طیف از آینده ها عمدتاً تخیلي و حاصل تصویرپردازي ذهن بشر است. 
آینده ممکن : زیر مجموعه آینده قابل تصور است و شامل تمامي آینده هایي است که مي تواند اتفاق بیافتد،   .2

هرچند باور برخی از آنها بسیار سخت و غیر ممکن باشد. 
3.   آینده باور کردنی : زیرمجموعه اي از آینده هاي ممکن مي باشند و شامل مواردي است که بر اساس دانش 

فعلي بشر، امکان ظهور آنها در آینده وجود دارد. 
4.  آینده محتمل : آینده هاي باورکردني هستند که احتماال محقق می شوند.
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2-2-رویکردهای آینده پژوهی
آینده پژوهی مشتمل بر دو رویکرد اکتشافی  و هنجاری  است. در رویکرد اکتشافی، سوال اصلی در آنست که با 
توجه به روندهای فعلی، آینده چگونه می تواند باشد؟ )تویس،1992(. این رویکرد نقطه عزیمت خود را زمان حال قرار 
می دهد و بر مبنای شواهد و روندهای موجود به پیش بینی آینده های محتمل یا  و روش های مواجهه با آینده می 

پردازد )آسترکی، 1391: 174(. از این عمل با عنوان  آینده نگری  هم یاد می شود. 
اما در جهان امروز که به دلیل دگرگوني هاي شگفت در حوزه فناوري و روند پرشتاب جهاني شدن، تغییرات با 
نرخ سریعتري بوقوع مي پیوندند، هیچ تضمیني وجود ندارد که آینده شبیه به وضعیت حال باشد. بنابراین پیش بیني 

هایي که از گذشته و حال در مورد آینده استنتاج شده باشند، هر چند 
می توانند بعنوان یک راهنما عمل کنند، کمتر قابل اتکا خواهند بود. بنابراین پارادیم نوینی به اسم آینده پژوهی 

هنجاری مطرح می شود. 
سوال اساسی در این رویکرد آنست که با توجه به شرایط متغیر و عدم اطمینان محیطی، آینده چگونه باید باشد؟ 
بر طبق این رویکرد، آینده محتوم نه تنها موجود نیست، بلکه آینده های جانشین و مختلفی وجود دارد که می توان 

تحت عنوان آینده های باورکردنی، محتمل و مطلوب از آنها یاد کرد. 
چنین رویکرد خالقانه ای در واقع به دنبال ساخت آینده مطلوب است و نه فقط کشف و نگرش در آن. این فرایند 
هوشمند، آینده نگاری  نام دارد.نگاه همزمان آینده نگاری به آینده های مختلف و تالش برای ساختن آینده بر اساس 

رویکردی مشارکتی و تعاملی، عناصری مهم هستند که در چارچوب تفکر راهبردی نیز اهمیت فراوان دارند.
دو  مفهوم آینده نگری و آینده نگاری  ضمن دارا بودن تفاوت های ذاتی، حتما باید در کنار هم وجود داشته باشند 
و مکمل یکدیگرند . آینده نگاری، برنامه ریزی راهبردی نمی کند، خط مشی تعریف نمی-کند و جایگزین فرآیندهای 
موجود برنامه ریزی و تصمیم گیری نمی شود، بلکه آنها را کامل کرده و اثربخش را افزایش می دهد )قدیری، 1384 به 
نقل از فورن، 2001( . به بیان دیگر، آینده نگاری نظامی است که آینده های نامحتوم را می کاود و در مورد رسیدن 
            )2015:792,Silva(بحث می کند )به آنچه می تواند مقصد تصمیم گیری های اکنون باشد)آینده مطلوب

آینده مرّجح  : تلفیقی از آینده های محتمل، باور پذیر و شگفتی سازها   هستند )شکل 1(.    .5
آینده مطلوب : زیرمجموعه آینده های مرجح است و به نوعی بهینه ترین آینده هایی هستند که   .6

میخواهیم اتفاق بیفتند. 
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2-3- تکنیک های آینده پژوهی و مالک های ارزیابی
تکنیک های مختلفی به منظور انجام مطالعات آینده پژوهی وجود دارد که  در پیوست)3( بطور توصیف شده 
اند. انتخاب آنها به عوامل مختلفی مانند زمان و منابع مالی در دسترس و همچنین اهداف ما از فعالیت آینده پژوهی 
بستگی دارد)Miles & Keenan,2000(. از طریق این تکنیک ها، آینده پژوهان می توانند عوامل و فرایند هاي 
تغییر در حوزه هاي گوناگون را به منظور تحلیل، طراحی و مهندسی آینده، شناسایی نمایند. برای دستیابی به نتایج 
قابل قبول و معتبر در آینده پژوهی توصیه شده که سعی شود از تلفیق چند روش روش کّمی ریاضی و کیفی خالقانه 
استفاده شود)Singh et al ;2006,Santo et al, 2007(.در پژوهش حاضر، ترکیبی از روش های مرور اسناد، 
پانل خبرگان، طوفان ذهنی، دلفی، دیده بانی آینده، تحلیل اثر متقابل و سناریو نویسی مورد استفاده قرار گرفته است. 

3-پیشینه پژوهش
نخستین فعالیت آینده پژوهی در قالب یک تحلیل علمی، در سال های 1930 تا 1933 گروهی از محققان به 
سرپرستی آگبرن ، در زمینة جامعه شناسی در آمریکا انجام شد. پس ازآن یک استاد آلمانی به نام اوسیپ  از اواسط 
دهه 1940 اصطالح آینده پژوهی را که به معنای مطالعه آینده و در نظر گرفتن احتماالت پیش رو بود، باب کرد)تیشه 
یار، 1390(. همچنین در سال 1948، پس از جنگ جهانی دوم و به دنبال تجزیه و تحلیل فناوری های مورد استفاده 
در آلمان و ژاپن، آینده پژوهی به دلیل یک ضرورت نظامی در موسسة راند  در آمریکا مطرح شد )گودرزی و محمدی، 

 .)1392
در خصوص آینده پژوهی سیستم مالیاتی در داخل و خارج ایران، به گواه مطالعات کتابخانه ای و جستجوی شبکه 
اینترنت، سندی بدست نیامد. شاید پژوهش حاضر اولین پژوهش در این زمینه باشد، اما در حیطه کاربردهای آینده 

پژوهی و کاربردهای آن مقاالت متعددی وجود دارد که در جدول )2(، به 6 مورد ازآنها اشاره می شود: 

جدول )2( برخی مطالعات پیشین با موضوع آینده پژوهی

دستاورد هاتکنیک هاهدفسالنویسندهعنوان

بررسی سناریوهای آینده 
اقتصاد ایران و اثرات 

امنیتی آن-
رویکرد عدم قطعیت 

بحرانی

حسین 
اسماعیلی 

رزی- علیرضا 
نصراصفهانی

1397

استخراج 
برخی از

سناریوهای 
محتمل از 

آینده اقتصاد 
ایران

نظرات 
خبرگان-

پرسشنامه- 
سناریونگاری 
با رویکرد عدم 
قطعیت بحرانی

دو عدم قطعیت تحریمهای اقتصادی بینالمللی 
های  قطعیت  عدم  عنوان  به  نفت  قیمت  و 
از تالقی  تا  انتخاب شدند  ایران  اقتصاد  بحرانی 
حالتهای حدی این دو عدم قطعیت چهار فضای 

سناریویی از آینده اقتصاد ایران ایجاد شود. 
اقتصاد ایران در سه سناریو و با شدت و ضعف 
خواهد  روبرو  آینده  در  اقتصاد  رشد  کاهش  با 
شد و تنها در یک سناریو شرایط رشد و توسعه 
اقتصادی بدون وجود مانع جدی فراهم میشود. 
از نقطه نظر امنیتی نیز در سه سناریو ذکر شده 
و به تبع تغییرات صورت گرفته در اقتصاد، ایران 
با مشکالت امنیتی با منبع منطقه ای، فرامنطقه 

ای و داخلی روبرو خواهد شد.

پژوهش ساالنه آینده 
پژوهی ایران در سال 

1397
 شرکت 
1397آینده بان

تعیین 
سناریوهای 
پیش روی 

ایران در سال 
1397

سناریو نگاری 
با روش تحلیل 
باالنس اثرات 
)CIB(متقابل

معرفی 7 سناریو باورکردنی از بین 324 سناریو 
ممکن برای ایران در سال 1397 . این گزارش 
وقوع  احتمال  درباره  بینی  پیش  هیچ  حاوی 
کدام  هر  وقوع  نیست.  سناریو   7 از  کدام  هیچ 
از این سناریوها، بستگی به ایفای نقش مجموعه 
بازیگران داخلی و خارجی ایران در سال 1397 

دارد
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دستاورد هاتکنیک هاهدفسالنویسندهعنوان

آینده نگاري راهبردي و 
سیاست گذاري منطقه 

اي
با رویکرد سناریونویسي

1390نادر زالي

تدوین 
سناریوهاي 

توسعه استان 
آذربایجان
شرقي بر 

اساس سند 
چشم انداز 

توسعه کشور 
و نظریه پایه 
توسعه استان

سناریو نگاری 
با روش تحلیل 
باالنس اثرات 
)CIB(متقابل

 ، باال  بسیار  وقوع  احتمال  با  سناریوي    5
و  باال  به  متوسط  وقوع  احتمال  با  19سناریوي 
291 سناریوي با احتمال وقوع پایین و ضعیف، 
استخراج شد. بر اساس 5 سناریو با احتمال وقوع 
باال و 19 سناریو با احتمال وقوع متوسط، فاصله 
کنوني استان با اهداف و آرمان هاي نظریه پایه 
و  فراز  پر  و  دراز  راه  و  است  زیاد  بسیار  توسعه 

نشیبي براي تحقق آن فراروي استان است. 
از  طیفي  قالب  در  را  ریزي  برنامه  صحنه  اگر 
کنیم  فرض  کامل  مطلوبیت  تا  بحراني  شرایط 
و شرایط بحراني را دوري کامل از اهداف نظریه 
پایه و مطلوبیت را نزدیکي کامل با اهداف نظریه 
پایه بدانیم، باید گفت استان در حال حاضر از 
شرایط خوبي برخوردار نیست و فاصله چنداني 
نگرفته  توسعه  اهداف  سمت  به  مبدأ  نقطه  از 
بحراني  نیز شرایط  برخي وضعیت ها  است. در 

یا نامطلوب حاکم است.

آینده نگاری تکنولوژی 
برای تولید پایدار در 

صنعت تامین کنندگان 
خودرو آلمان

2014فورستر

استفاده از 
آینده نگاری 
فناوری برای 

شناسایی 
تکنولوژی ها 
و فرایندهایی 

که ممکن است 
در آینده  برای 

تولید پایدار 
در صنعت 

خودروسازی 
آلمان مورد 
توجه باشد.

پیاده سازی 
روش دلفی و 
استفاده از نظر 
کارشناسان و 
محققان عملی 

در رابطه با 
فناوری های 
آینده و اثرات 
آنها بر توسعه 
پایدار صنعت 

خودرو

محرک های بالقوه برای استفاده از  فناوری های 
مختلف در راستای توسعه پایدار)کاهش هزینه، 
خواسته های مشتریان و الزامات قانونی( و موانع 
های  گذاری  سرمایه  به  مربوط  های  )هزینه 

بزرگ( می باشد.
خودرو  عمده  کنندگان  عرضه  میرود  انتظار 
 )SME(  سریعتر از شرکتهای کوچک و متوسط
از فناوریهای پایدار جدید استفاده کنند؛ چرا که 
آنها دارای امکانات مالی برای سرمایه گذاری و 

حجم تولید کافی برای اتوماسیون هستند. 

نقش آینده نگاری 
شرکت در کشف بازار 

های جدید
هایلند و 
2017روهربک

مطالعه تاثیر 
فعالیت های 
آینده نگاری 
شرکت در 
کشف بازار 
های جدید

ارایه یک مدل 
دوبعدی برای 
آینده نگاری 
شرکت]آینده 
نگری)رویکرد 

معرفت شناسی 
و پس نگری 

)رویکرد 
تجربی([- 

تعدیل الگوهای 
توسعه هر سه 
شرکت منتخب 

متفاوت با 
چارچوب 
پیشنهادی

رویکرد آینده نگری)رویکرد معرفتی( به اندازه 
رویکرد پس نگری)رویکرد تجربی( مهم می 

باشد و هر دو مکمل هم هستند.

درگیر شدن مدیریت 
میانی در توسعه 

استراتژی - توسعه و 
پیاده سازی یک رویکرد 

مبتنی بر آینده نگاری
2014دارکو

ارایه رویکرد 
توسعه 

استراتژی 
مبتنی بر 

آینده نگاری 
با استفاده 
از پتانسیل 

مدیریت میانی

رویکرد توسعه 
استراتژی

امروزه کارشناسان زیادی با دانش توسعه آینده 
و ظرفیت های سازمانی در بین مدیران میانی 
یافت می شود که الزم است از نظرات آنها در 
راستای یکپارچه سازی استراتژی های توسعه 

استفاده شود.
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4-روش شناسی پژوهش
این پژوهش به منظور تدوین سناریوهاي پیش روی سازمان امور مالیاتی کشور در افق سال 1404 اجرا شده 
است. بنابراین از لحاظ هدف، از دسته پژوهش هاي کاربردي به شمار میرود. از نظر  شیوة گردآوري اطالعات پژوهشي 
تاثیرات  از روش دلفی، ماتریس  تلفیقی  این پژوهش،  ترکیبی )کمی- کیفي( محسوب مي شود. رویکرد کالن در 
متقابل عوامل و سناریو پردازی با رویکرد تلفیقی هنجاری- اکتشافی می باشد. به منظور تعیین سناریو های سازگار از 
نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. سناریوهاي ارائه شده نیز از نظر نوع شناسي، تلفیقی از هنجاری و اکتشافي 

هستند مدل مفهومی پژوهش حاضر مطابق شکل زیر است: 

منبع: پژوهش حاضر
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5-نمونه و جامعه آماری
در این پژوهش در فاز های مختلف از پرسشنامه و رجوع به نظرات خبرگان استفاده شده است. سبک نمونه گیری 
این پژوهش بصورت نظری است که در آن، دانش و تخصص خبرگان بر کمیت آنها ارجحیت دارد. در این نوع نمونه 
گیری، پژوهشگر تالش می کند با بهره گیری از نظرات، تجربیات و دانش آگاه ترین افراد در خصوص موضوع پژوهش 
که انتخاب آنها تعمدی است)تصادفی نیست(، رویدادها و پدیده های مورد نظر را تحلیل و واکاوی کند.  )عادل آذر 

به نقل از بازرگان، 1378: 97( 
در پژوهش حاضر در گام دوم)احصاء روندها و پیشران ها( از نظرات 35 خبره، گام سوم)تعیین اهمیت و عدم 
قطعیت عوامل( از نظرات 40 خبره، گام ششم )تعیین وضعیت رفتاری عوامل( از نظرات 10 خبره و برای گام هشتم 

)ماتریس تاثیرات متقابل مولفه ها( از نظرات 30 خبره در قالب پرسشنامه استفاده شده است. 

 6-اجرای مدل
6-1-گام اول: انجام مطالعات و جمع آوری اطالعات

موضوع پژوهش حاضر، آینده پژوهی سیستم مالیاتی ایران در راستای تعیین سناریوهای محتمل و مطلوب پیش 
روی این سیستم در سال 1404 می باشد که سال نهایی سند چشم انداز بیست ساله است. بدین منظور در گام اقدام 
به جمع آوری اطالعات و انجام مطالعات پیرامون کلیت سازمان مالیاتی، اسناد باالدستی، اهداف، برنامه ها، شاخص 
های سنجش عملکرد و غیره نمودیم تا برآوردی از وضع موجود داشته باشیم. مهمترین شاخص های کالن سنجش 
عملکرد عبارت بودند از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نسبت مالیات به هزینه های جاری، نسبت مالیات به 

منابع عمومی بودجه دولت و رشد درآمدهای مالیاتی. 
6-2-گام دوم: شناسایی روند ها و نیروهای محرکه)پیشران( 

این گام شامل شناسایي عوامل موثر بر عملکرد سازمان و نیروهاي محرکه این عوامل می باشد. برای شناسایی این 
عوامل و پیشران ها از روش دلفی استفاده گردی. بدین صورت که نخست، با انجام مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با 
خبرگان و جستجوی شبکه جهانی اینترنت عوامل کلیدی و پیشران ها احصاء گردید، سپس این عوامل برای بررسی 
بیشتر و اخذ نظرات خبرگان در خصوص تایید یا رد آنها و همچنین اضافه نمودن مواردی که مغفول مانده، از طریق 
طراحی پرسشنامه باز و ارسال آن به 30 نفر از خبرگان مالیاتی اقدام گردید. خبرگان بدون درج نام، نظرات خود 
ابراز کردند. پرسشنامه ها جمع آوری و تجمیع گردید. لیست جدید تهیه و دوباره جهت اظهار نظر به خبرگان ارسال 
گردید. این فرایند چند بار تکرار گردید تا در نهایت به 45 عامل و پیشران دست پیدا کردیم و این لیست نهایی گردید. 

6-3-گام سوم: -تعیین اهمیت و عدم قطعیت عوامل شناسایی شده
عوامل کلیدی و نیروهای پیشران موثر بر سیستم مالیاتی ایران که شناسایی شده اند، باید از دو منظر اهمیت و 
عدم قطعیت مورد بررسی قرار گیرند. بدین منظور از رویکرد پرسشنامه  و استفاده از نظرات 35 نفر از خبرگان مالیاتی 

که به مفاهیم مدیریت استراتژیک هم آشنا بودند، بهره گیری گردید. 
این پرسشنامه شامل سه ستون است. 

در ستون اول، روند های موجود و چالش های مهم نظام مالیاتی، همچنین نیروهای محرکه و پیشران های   .1
آینده آورده شده است که خروجی گام دوم است. 

در ستون دوم، اهمیت عامل مورد سوال می باشد که بصورت نمره ای بین صفر و 10 جواب داده می شود.   .2
صفر به این مفهوم است که چالش کامال بی اهمیت است، نمره 1 به معنی اهمیت بسیار جزئی و نمره 10 به مفهوم 

آنست که عامل مد نظر بسیار کلیدی است و سیستم مالیاتی را کامال تحت تاثیر قرار می دهد. 
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3. در ستون سوم، آینده پیش روی چالش مورد سوال است که نمره ای بین صفر تا 10 به آن داده می شود. صفر 
به این مفهوم است که آینده چالش مد نظر کامال شفاف است و راهکار قطعی برای حل مشکل وجود دارد)فضای 
مطمئن(. نمره 1 به معنی آینده شفاف و عدم قطعیت بسیار جزئی و نمره 10 به مفهوم آنست که آینده چالش مد 
نظر در هاله ای از ابهام است و فضای چالش دچار عدم قطعیت عام است و راهکار مشخصی برای حل مشکل متصور 

نیست. بعنوان مثال بحران هسته ای کشور دچار عدم قطعیت عام است، زیرا آینده آن مشخص نیست.

حال پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از میانگین حسابی تجمیع می گردد. جدول زیر، نتایج حاصل از این 
مرحله را نشان می دهد. 

جدول)3(- اهمیت و عدم قطعیت روندها و پیشران های شناسایی شده

عدم قطعیتاهمیتعاملردیف

6,176,45نارضایتي شغلي کارکنان1

5,985,88کمبود نیروي متخصص2

6,457,23بهره وري پایین نیروي انساني3

6,554,32بازنشسته شدن نیروهای با تجربه و کمبود نیروی انسانی متخصص4

9,057,95پایین بودن سهم مالیات از تولید ناخالص داخلي5

4,337,69عدم کارایی مشوق های مالیاتی6

7,986,22اقتصاد زیرزمینی، قاچاق  و پول شویی7

7,927,24نوسانات نرخ ارز8

6,785,25افزایش نرخ بهره بانکی 9

5,744,19باال بودن نرخ های مالیاتی10

9,328,17بی اعتمادی مودیان به دولت در خصوص محل هزینه کرد درآمد های ملی11

8,267,23عدم چابکي برخي از فرایندهاي مالیاتي12

هاي مالیاتيعدم شفافیت کافي برخي از قوانین /مقررات /آیین نامه ها و دستورالعمل 13
7,546,03

8,958,03هدفمند نبودن تحقیقات و پژوهش ها 14

سبز و تعالی سازمانی و... (ضعف در سیستمهای مدیریت کیفیت)مهندسی فرایندها،ایزو، مدیریت 15
9,128,15

8,297,53ضعف در سیستم مدیریت استراتژیک16

6,915,17ناکافي بودن فضاي اداري 17

5,516,28 ناکافي بودن تجهیزات و ملزومات مورد نیاز در برخي واحدهاي سازمان18

تحریم هاعدم دسترسي به برخي قطعات و سخت افزارهاي فني مورد نیاز به دلیل 19
5,156,95

8,277,18ضعف سامانه های اطالعاتي و سیستم های یکپارچه درون  سازمان20
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6-4-گام چهارم: غربال عوامل بر اساس اهمیت و عدم قطعیت
در مرحله غربالگری، آن دسته از عوامل را که همزمان دارای اهمیت و عدم قطعیت باالی 5 هستند را انتخاب می 

کنیم. از بین 45 عامل، 31 مورد دارای چنین ویژگی بودند که انتخاب شدند. 
6-5-گام پنجم: دسته بندی عوامل منتخب و تعیین عدم قطعیت های کلیدی

31 عاملی که خروجی مرحله قبل هستند، حسب شباهت در گروه هایی طبقه بندی می شوند. نام این گروه ها، 
عدم قطعیت های کلیدی می باشد. با استفاده از نظر خبرگان، 9 عدم قطعیت کلیدی شامل نرم افزار، سخت افزار، 

انسان افزار، شبکه افزار، سازمان افزار، معرفی و عمل دسته بندی انجام گردید. جدول زیر گویای این واقعیت است: 

7,356,48محقق نشدن کامل پروژه پایگاه اطالعاتي مودیان21

متخصص مالیاتيعدم وجود برنامه مشخص در راستاي تعلیم و استخدام نیروي انساني 22
7,876,11

7,655,51عدم تطابق ساختار سازماني با نیازهاي روز و استراتژي هاي توسعه23

6,876,32عدم شفافیت کامل شرح وظایف واحدهاي سازماني و پست ها24

8,939,35فراگیر شدن اقتصاد دیجیتالی، ارز دیجیتال، بیت کوین و ...25

7,329,17تکنولوژی های نوظهور مانند بالک چین و ....26

8,747,74وجود نهادهای عمومی با گردش مالی باال و معاف از مالیات27

7,687,15 فساد اداری و تبعیض مالیاتي28

8,696,47مخدوش بودن هویت سازمانی29

8,748,05حجم زیاد پرونده های شکایت و اطاله دادرسی مالیاتی30

7,667,25افزایش شاخص فالکت31

8,548,32تحریم هاي بین المللي32

6,157,65تنش هاي منطقه اي33

7,167,88اعتراضات/تنش هاي داخلي 34

7,844,97کیفیت پایین خدمات مالیاتی35

7,794,85نامشخص بودن قیمت تمام شده خدمات مالیاتی36

6,994,35نامشخص بودن هزینه هاي وصول مالیات به تفکیک منابع و ادارات کل37

7,444,78ضعف در تعریف، نظارت و ارزیابي عملکرد پروژه ها38

4,943,18فرهنگ سازماني39

5,472,95وقفه های مالیاتی40

7,884,52 معوقات مالیاتی41

6,313,99عدم پیاده سازي کامل پروژه صندوق مکانیزه فروش42

4,997,39عدم اتمام و نتیجه گیري از طرح جامع مالیاتي43

6,423,21ضعف سیستم حسابرسی مالیاتی44

7,224,87محدود بودن پایه های مالیاتی45



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1659 

جدول)4(-عدم قطعیت های کلیدی

عدم قطعیتاهمیتعوامل)روندها و پیشران ها(عدم قطعیت كلیدي

نرم افزار

۸,۲۶۷,۲۳عدم چابکي برخي از فرایندهاي مالیاتي

۷,۵۴۶,۰۳عدم شفافیت کافي برخي از قوانین /مقررات /آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مالیاتي

۸,۹۵۸,۰۳هدفمند نبودن تحقیقات و پژوهش ها 

۹,۱۲۸,۱۵ضعف در سیستم های مدیریت کیفیت)مهندسی فرایندها، ایزو، مدیریت سبز و ....(

۸,۲۹۷,۵۳ضعف در سیستم مدیریت استراتژیک
 

  

سخت افزار
۶,۹۱۵,۱۷ناکافي بودن فضاي اداري 

۵,۵۱۶,۲۸ ناکافي بودن تجهیزات و ملزومات مورد نیاز در برخي واحدهاي سازمان

۵,۱۵۶,۹۵عدم دسترسي به برخي قطعات و سخت افزارهاي فني مورد نیاز به دلیل تحریم ها
 

  

شبکه افزار
۸,۲۷۷,۱۸ضعف سامانه های اطالعاتي و سیستم های یکپارچه درون  سازمان

۷,۳۵۶,۴۸محقق نشدن کامل پروژه پایگاه اطالعاتي مودیان
 

  

انسان افزار

۷,۸۷۶,۱۱عدم وجود برنامه مشخص در راستاي تعلیم و استخدام نیروي انساني متخصص مالیاتي

۶,۴۵۷,۲۳بهره وري پایین نیروي انساني

۵,۹۸۵,۸۸کمبود نیروي متخصص

۶,۱۷۶,۴۵نارضایتي شغلي کارکنان
 

  

سازمان افزار
۷,۶۵۵,۵۱عدم تطابق ساختار سازماني با نیازهاي روز و استراتژي هاي توسعه

۶,۸۷۶,۳۲عدم شفافیت کامل شرح وظایف واحدهاي سازماني و پست ها
 

  

كشش فناوري 
سازمان

۸,۹۳۹,۳۵اقتصاد دیجیتالی، ارز دیجیتال، بیت کوین و ...

۷,۳۲۹,۱۷تکنولوژی های نوظهور مانند بالک چین و ....
 

  

سرمایه اجتماعي 
سازمان

۹,۳۲۸,۱۷بی اعتمادی مودیان به دولت در خصوص محل هزینه کرد درآمد های ملی

۸,۷۴۷,۷۴وجود نهادهای عمومی با گردش مالی باال و معاف از مالیات

۷,۶۸۷,۱۵ فساد اداری و تبعیض مالیاتي

۸,۶۹۶,۴۷مخدوش بودن هویت سازمانی

۸,۷۴۸,۰۵حجم زیاد پرونده های شکایت و اطاله دادرسی مالیاتی
 

  

شرایط اقتصادی 
جامعه

۷,۶۶۷,۲۵افزایش شاخص فالکت

۶,۷۸۵,۲۵افزایش نرخ بهره بانکی 

۷,۹۲۷,۲۴نوسانات نرخ ارز

۷,۹۸۶,۲۲اقتصاد زیرزمینی، قاچاق  و پول شویی

۹,۰۵۷,۹۵پایین بودن سهم مالیات از تولید ناخالص داخلي
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6-6-گام ششم: تعیین وضعیت رفتاری عدم قطعیت های کلیدی
در این گام، به این سوال پاسخ داده می شود که هر یک از  عدم قطعیت های کلیدی، چه رفتارهایی از خود نشان 

خواهند داد؟ با استفاده از پنل خبرگان، حاالت رفتاری مشخص گردید که در جدول زیر آورده شده است:

جدول)5(-حاالت متصور برای عدم قطعیت های کلیدی

 
  

بحران هاي 
سیاسي

۸,۵۴۸,۳۲تحریم هاي بین المللي

۶,۱۵۷,۶۵تنش هاي منطقه اي

۷,۱۶۷,۸۸اعتراضات/تنش هاي داخلي 

حاالت عدم قطعیت كلیدي
تضعیف

ادامه روند فعلينرم افزار

بهبود

تضعیف

ادامه روند فعليسخت افزار

بهبود

تضعیف

ادامه روند فعليشبکه افزار

بهبود

تضعیف
انسان افزار

بهبود

تضعیف

ادامه روند فعليسازمان افزار

بهبود

پایین
كشش سازمان به فناوري

باال

تضعیف
سرمایه اجتماعي سازمان

تقویت

بحران

رکوداقتصاد كالن

پویایي

تشدید

ادامه روند فعليتحریم ها/بحران هاي سیاسي

کاهش چشمگیر
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6-7-گام هفتم: محاسبه تعداد سناریوهای ممکن
در این گام، بر اساس حاالت رفتاری عدم قطعیت های کلیدی و استفاده از اصل ضرب، تعداد سناریوهای ممکن 

محاسبه می گردد: 
3*3*3*2*3*2*2*3*3=5832

اقدام به حذف سناریو هاي  بنابراین در مرحله بعد  بدون شک تعین و بررسی این تعداد سناریو عملي نیست. 
ناسازگار و گزینش تعداد معدودي از آنها خواهیم کرد. بدین منظور الزم است ماتریس بررسي تاثیرات متقابل تعیین 

شود. 
6-8-گام هشتم:پیاده سازی روش تحلیل متوازن تاثیر متقابل 

تحلیل متوازن تاثیر متقابل،رویکردی را برای تحلیل و فهم رفتار شبکه های تاثیر کیفی ارایه می دهد.. این روش 
از نگرش کیفی در مورد روابط بین عوامل یک شبکه تاثیر بهره می گیرد تا خروجی سازگاری را از رفتار شبکه ایجاد 
نماید. )وایمر ژیله، 2013(. هدف این روش، تشخیص سناریوهای سازگار از ناسازگار با توجه قضاوت های خبرگان 
در مورد تاثیر یک حالت از یک مولفه  بروی حالت دیگر از مولفه)عامل( دیگر است. الگوریتم روش C.I.B به صورت 

زیر است. 
1-تشکیل ماتریس تاثیرات متقابل 

 ماتریس تاثیرات متقابل یک ماتریس مربعی است که سطرها و ستون های آن، عدم قطعیت های کلیدی)مولفه 
ها( و حاالت آنها می باشد. هدف از تشکیل این ماتریس، تعیین تاثیر یک حالت از یک عدم قطعیت بروی یک حالت 
از عدم قطعیت دیگر است. با توجه به اینکه در مساله پژوهش، 9 عدم قطعیت داشتیم که حاالت آنها نیز در گام های 

قبل مشخص شده بود، ماتریس تاثیرات متقابل بصورت شکل زیر طراحی گردید: 

شکل)3( : ماتریس تاثیرات متقابل
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2- تکمیل ماتریس تاثیر متقابل با استفاده از قضاوت خبرگان
هرکدام از درآیه های ماتریس M .C.I نشان دهنده تاثیر حالت x از مولفه X بروی حالت y از مولفه Y است. 
این تاثیر که بصورت کیفی است، با استفاده از جدول زیر به حالت کّمی تبدیل 

می شود: 

جدول )6(:مقیاس کیفی قضاوت ها

نکته مهم آنکه در قضاوت ها فقط باید تاثیرات مستقیم در نظر گرفته شود.در پژوهش حاضر، ماتریس تاثیرات 
متقابل پس از طراحی، بصورت پرسشنامه به 30 نفر از خبرگان عالیرتبه مالیاتی در سطوح مدیریت کالن ارسال 
گردید. نتایج با استفاده از میانگین حسابی تجمیع و گرد گردیده و وارد ماتریس شد. شکل زیر ماتریس تاثیرات متقابل 

نهایی مساله پژوهش را نشان می دهد.
شکل )4(-نظرات خبرگان در مورد تاثیرات متقابل عوامل

مقدار كّمینوع تاثیر
3-تاثیر شدید محدود كننده

2-تاثیر متوسط محدود كننده

1-تاثیر ضعیف محدود كننده

0بدون تاثیر

1تاثیر ضعیف تقویت كننده

2تاثیر متوسط تقویت كننده

3تاثیر شدید تقویت كننده
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6-9- تعیین سازگاری سناریو ها با نرم افزار سناریو ویزارد
همانطوریکه در گام هفتم اشاره گردید، به تعداد 5832 سناریو ممکن برای فضای مساله پژوهش 
حاضر وجود دارد. حال تعیین خواهیم کرد چه تعداد از این سناریو ها سازگاری دارند)سناریو های محتمل( 
برای این منظور، ماتریس تاثیرات متقایل بدست آمده در گام 8 را وارد نرم افزار سناریو ویزارد کردیم. 
خروجی، 10 سناریو بود. ویژگی مشترک این سناریو ها آنست که  نرخ سازگاری آنها مثبت بوده و کوچکتر 

یا 2 می باشد. شکل زیر، گویای این واقعیت است: 
شکل )5(-نتیجه اجراي برنامه سناریو ویزارد

7-یافته های پژوهش 
یافته های پژوهش در قالب 5 سناریویی هستند که آینده های جایگزین سازمان امور مالیاتی کشور در سال 
نهایی سند چشم انداز)1404( را نشان می دهند. از آنجا که حاالت مختلف قابل تصور برای عدم قطعیت های کلیدی 
متفاوت است،لذا وضعیت عملکردی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1404 نیز متفاوت خواهد بود. به همین دلیل، 
با استفاده از تکنیک سناریو نویسي پس نگري، خود را در اسفند 1404 شمسی تصور می کنیم و بر اساس هر سناریو، 

6-10-دسته بندی سناریوهای محتمل
نظر به شباهت برخی از سناریوها، در این گام عمل تجمیع را انجام دادیم. 10 سناریو که خروجی گام قبل بود، 

تبدیل به 5 سناریو نهایی می گردد. جدول زیر دسته بندی سناریو ها را نشان می دهد:
جدول 7-تجمیع سناریو ها

سناریو 1 و 7سناریو 9سناریو 2 و 3 و4 و5 سناریو 6 و 8سناریو 10
S5S4S3S2S1

نرم افزار: تضعیفنرم افزار: تضعیفنرم افزار: ادامه روند فعلینرم افزار: بهبودنرم افزار: بهبود

سخت افزار: تضعیفسخت افزار: تضعیفسخت افزار: بهبودسخت افزار: ادامه روند فعلیسخت افزار:بهبودسخت افزار:بهبود

شبکه افزار: تضعیفشبکه افزار: تضعیفشبکه افزار: بهبودشبکه افزار: بهبودشبکه افزار: بهبودشبکه افزار: بهبود

انسان افزار: تضعیفانسان افزار: تضعیفانسان افزار: بهبودانسان افزار: بهبودانسان افزار: بهبودانسان افزار: بهبود
سازمان افزار: تضعیفسازمان افزار: تضعیفسازمان افزار: بهبودسازمان افزار: بهبودسازمان افزار: بهبودسازمان افزار: بهبود

كشش فناوری: پایینكشش فناوری: پایینكشش فناوری: باالكشش فناوری: باالكشش فناوری: باالكشش فناوری: باال

سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی: تقویتسرمایه اجتماعی: تقویتسرمایه اجتماعی: تقویتسرمایه اجتماعی: تقویت
سرمایه اجتماعی: تضعیفتضعیف

اقتصاد كالن: بحراناقتصاد كالن:ركوداقتصاد كالن: بحراناقتصاد كالن: ركوداقتصاد كالن:پویااقتصاد كالن:پویا

تحریم: كاهش چشمگیر
تحریم: 

ادامه روند 
فعلی

 تحریم:
تحریم: كاهش چشمگیرتحریم:تشدیدتشدید

تحریم: 
ادامه روند 

فعلی
تحریم: 
تشدید
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عملکردهای سازمان را مورد تحلیل و نقد قرار می دهیم. زبان تمامی سناریوها به زمان گذشته است و 
هریک از آنها، گزارشی تحلیلی است که سازمان امور مالیاتی به منظور ارایه گزارش عملکردی خود در 

راستای سند چشم انداز 1404 منتشر کرده است.
شکل 6-تعداد آینده ها
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8-نتیجه گیری و پیشنهادات
در این مقاله سناریو هاي پیش روي سازمان امور مالیاتي کشور در افق 1404 شناسایي و تدوین گردید. بدین 
منظور ابتدا روندها و پیشران هاي کلیدي با استفاده از روش دلفي و پانل خبرگان احصاء و سپس از نظر اهمیت و 
عدم قطعیت نمره دهي و سپس نتایج تلفیق گردید. در مرجله بعد عواملي که از نظر هر دو معیار داراي نمرات باالي 
5 بودند، بعنوان عوامل موثر انتخاب و حسب شباهت طبقه بندي شدند تا  عدم قطعیت هاي کلیدي که 9 مورد بودند، 
بدست آیند. در مرحله بعدي حاالت رفتاري این عدم قطعیت ها تعیین و ماتریس تاثیرات متقابل تشکیل و توسط 

خبرگان تکمیل شد. داده وارد نرم افزار سناریو ویزارد شد تا سناریوهاي سازگار شناسایي شوند. 
در نهایت 5 سناریو با اطالعات بدست آمده تدوین گردید. سناریوها شامل طیف خوش بینانه تا بدبینانه بود، اما 
اکثریت آنها نشان مي دادند سازمان براي موثر بودند در آینده اقتصاد ایران و نیل به اهداف سند چشم انداز باید دست 
به جراحي هاي بزرگ و تغییرات کلیدي بزند. ادامه روند فعلي، سازمان را در وضعیت انفعال و حتي انحالل قرار خواهد 
داد. مطالعات کتابخانه اي و جستجوي شبکه جهاني اینترنت نشان داد که تابحال پ ژوهشي در خصوص سناریوسازي 

سازمان امور مالیاتي در داخل و خارج کشور انجام نشده است، لذا این پژوهش از این منظر قابل توجه است. 
پیشنهادات زیر براي سازمان امور مالیاتي در راستاي نیل به اهداف سند چشم انداز مي تواند مفید واقع شود:

تشکیل مرکز تحقیقات استراتژیک زیر نظر مستقیم رییس کل سازمان. وظیفه اصلي این مرکز، پیاده سازي   .1
سیستم مدیریت استراتژیک در سطح کل سازمان، واحدهاي کسب و کار و واحدهاي وظیفه اي است.

تشکیل مرکز مطالعات آینده پژوهي بعنوان مکمل مرکز تحقیقات استراتژیک زیر نظر مستقیم رییس کل   .2
سازمان

تشکیل و تجهیز مرکز تحقیقات، توسعه و تکنولوژي هاي نوین با شرح وظایف مشخص به منظور تهیه دانش   .3
و خوراک فکري براي بخش هاي برنامه ریزي سازمان

کاربردي نمودن تحقیقات و پژوهش ها و سفارشي سازي آنها  .4
تغییر سبک مدیریتي از رویکرد آینده نگري)پیش بیني( به رویکرد آینده نگاري)ایجاد و مهندسي آینده   .5

مطلوب( 
در ادامه پیشنهاد می شود موضوع های ذیل در پژوهش های آتی موردبررسی قرار گیرد:

این پژوهش تنها به دنبال تدوین سناریو ها بود. پیشنهاد مي شود محققان عالقه مند، مدل را گسترش   .1
دهند. بدین مفهوم که با معرفي معیارهایي، سناریو ها را اولویت بندي کرده و براي بهترین سناریو ها، استراتژیهایي 

تعریف کنند تا ارتباط آینده نگاري با برنامه ریزي استراتژیک مشخص شود. 
در بخش شناسایي روندها و پیشران ها مي توان با دقت بیشتر، عوامل بیشتري را شناسایي کرد. توصیه مي   .2

گردد پژوهشگران در این بخش نیز بیشتر متمرکز گردند. 
پیشنهاد مي گردد سیستم هشدار براي هر سناریو طراحي گردد تا در مواقع مقتضي سیگنال هاي هشدار   .3

را به مدیران ارشد سازمان ارسال نماید. 
از جمله محدودیت های پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پژوهش حاضر به دنبال سناریو نگاري وضعیت آینده سازمان در سال 1404 مي باشد و در پي برنامه ریزي   .1
به منظور نیل به سناریو مطلوب نیست.  

این پژوهش در حیطه آینده پژوهي است، اما در حیطه آینده پژوهي استراتژیک نیست. یعني هدف آن،   .2
تدوین استراتژي هاي مرتبط با هر سناریو نبوده است.

این پژوهش به دنبال محاسبه احتمال سناریو ها نمي باشد.  .3
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بررسی عدم تقارن نرخ مالیات بر اشخاص، واردات، ثروت و درآمد
 بر فرار مالیاتی در قالب منحنی الفر

با استفاده از الگوهای MIMIC و مارکوف سوئیچینگ

دکتر مسلم انصاری نسب1 
دکتر عباس معمارزاده2

افسانه کریمی مقدم3

( moslem_albu@yahoo.com) 1( استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ولیعصر رفسنجان
2( استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ولیعصر رفسنجان

3( کارشناس ارشد گروه اقتصاد دانشگاه ولیعصر رفسنجان 

چکیده
گانه-علل  چند  شاخص  روش  از  استفاده  با   1357-1396 دوه  طی  مالیاتی  فرار  حجم  ابتدا  پژوهش  این  در 
چندگانه)MIMIC( دراقتصاد ایران اندازه گیری خواهد شد. همچنین در گام دوم این پژوهش با استفاده از مدل 
مارکوف سوئیچینگ به بررسی اثر متقارن یا نامتقارن نرخ مالیات بر اشخاص، مالیات بر واردات،  مالیات بر ثروت و 
مالیات بر درآمد بر فرار مالیاتی پرداخته خواهد شد که این عمل موجب می شود، عدم تقارن در منحنی الفر مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که فرار مالیاتی طی دوره های زمانی مختلف دارای نوسانات زیادی 
بوده است. همچنین نتایج گام دوم نشان می دهد که اثر اجزای نرخ مالیاتی که شامل مالیات بر واردات، ثروت، درآمد 
و اشخاص است اثر نامتقارنی بر فرار مالیاتی دارد و از این رو می توان دریافت که با وجود فرار مالیاتی، منحنی الفر 
نامتقارن شده و  دولت باید به دنبال یافتن نرخ مالیات بهینه ای باشد که هم درآمدهای مالیاتی را حداکثر کند و هم 

فرار مالیاتی را حداقل کند.

کلید واژه ها: نرخ مالیات بر اشخاص، واردات، ثروت و درآمد، فرار مالیاتی، منحنی الفر، روش علل چنگانه-
شاخص چندگانه، مارکوف سوئیچینگ.
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1- مقدمه
یکی از بحث های مهم در تحقیقات اقتصادی فرار مالیاتی است. هر گونه فعالیت غیر قانونی به منظور عدم پرداخت 
مالیات مانند ندادن اطالعات الزم در مورد عایدی ها و منافع شمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی خوانده 
می شود.)نعمت الهی،1390(. این پدیده حتی در کشورهای که از یک نظام مالیاتی کامال توسعه یافته بر خوردارند 
به چشم می خورد که این مسئله برای کشورهای در حال گذر بحرانی تر است.  دو دلیل عمده برای تمرکز بر فرار 
مالیاتی وجود دارد. اول اینکه این قضیه مستقیمأ به کسری بودجه منجر شده و از این رو سرمایه گذاری کمتری را در 
کاالهای عمومی به دنبال دارد. دوم اینکه، مطالعه فرار مالیاتی فرصتی را برای فراینده های تصمیم سازی وابسته به 
بخش غیر رسمی در سطح اشخاص ایجاد می کند. قبل از پرداختن به ادبیات فرار مالیاتی یک نکته مهم را یاید یادآور 
شد و آن هم تفاوت بین دو پدیده اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی است. اجتناب و فرار مالیاتی، هردو منجر به کاهش 
درآمد مالیاتی می شوند؛ ولی از لحاظ مفهومی، دو پدیده کامال جدا از هم هستند. به دلیل مشکل بودن شناسایی این 
دو از هم، گاهی غلط موضوع اتفاق می افتد و بنابراین، نتیجه گیری های نادرستی استحصال می گردد. فرار مالیاتی 
به معنای شکستن حریم قانون است اما اجتناب مالیاتی در چارچوب قانون صورت می گیرد و ناظر بر کاهش تعهدات 

مالیاتی فرد از طریق دور زدن قانون است.) عبد اله میالنی و اکبر پور روشن، 1391(. 
اما منحنی الفرنشان دهنده رابطه بین نرخ مالیات و درآمدمالیاتی است. از آنجایی که ممکن است مآخذهای 
مالیاتی یعنی فعالیت های مشمول مالیات نسبت به نرخ های مالیاتی کشش پیدا کنند، بدین معنی که کاهش و 
افزایش نرخ ها در فعالیت های سود آور و در میزان درآمد ها اثر گذارد. این نکته سبب پیدایش یکی از بحث انگیزترین 
مباحث مالیاتی گردیده و آن این که می توان با کاهش نرخ های مالیاتی بر میزان درآمدها و در نتیجه بر عواید 
مالیاتی افزود. در اواخر دهه ی 1970 یکی از اقتصاددانان امریکائی به نام آرتور الفر  منحنی معروف خود را معرفی 
کرد که تأثیر عمیقی بر گسترش اندیشه ی » اقتصاد سمت عرضه« گذاشت. )کاید،1392(. اقتصاد رایج در گذشته 
بعد از جنگ جهانی دوم و رکود بزرگ اقتصاد کینزی بود در این اقتصاد حضور دولت عامل مهمی بود. و نقش اساسی 
و پررنگی در مقابله با رکود و تورم و فراهم نمودن زمینه های رشد و توسعه داشته است. و در شرایط رکود با اعمال 
سیاست های انبساطی از طریق کاهش مالیاتها زمینه رشد و توسعه اقتصاد را فراهم می نمود و به هنگام تورم از طریق 
سیاست های انقباضی و کاهش سرمایه گذاریهای و افزایش مالیاتها، به ویژه مالیات بر درآمد تصاعدی، سبب مهار 
تورم گردید.اما از سال1970 اقتصاددانان دیدگاه دیگری نسبت به مالیات بر درآمد پیدا کردند. این دیدگاه مربوط به 
طرف عرضه است.براین اساس اقتصاد طرف عرضه  سیاستهای دولت باید بیشتر روی عرضه کل تاثیر داشته باشد تا 
تقاضای کل از آنجا که عرضه کل نتیجه رفتار اقتصادی تولید کنندگان است، لذا آنان را و نه مصرف کنندگان را باید 
به عنوان نیروی پیش برنده در اقتصاد تلقی کرد و فعالیت های اقتصادی ایشان را مهمترین عامل تعیین کننده فعالیت 

های اقتصادی دانست.)روستایی،1383(
در مجموع یکی از متغیرهای مهم و موثر در تغییرات فرار مالیاتی، تغییرات نرخ مالیات و بار مالیاتی است. در 
ادبیات اقتصادی نرخ مالیات تاثیر متفاوتی بر درآمدهای مالیاتی برجای میگذارد که این تاثیر در قالب منحنی الفر قرار 
می گیرد، اما اینکه تغییرات نرخ مالیات تاثیر نامتقارنی بر درآمدهای مالیاتی برجای میگذارد با لحاظ اقتصادزیرزمینی 

و فرار مالیاتی قابل توجیه است.
لذا همان طور که منحنی الفر نشان میدهد به عنوان مثال افزایش نرخ مالیات بیش از مقدار خاصی باعث کاهش 
درآمدهای مالیاتی میشود که دلیل آن می تواند ریشه در افزایش فرار مالیاتی و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی داشته 
باشد. لذا این تحقیق به دنبال آن است که بتواند نشان دهد آیا با کمک اثر اجزای نرخ های مالیاتی بر فرار مالیاتی 

می توان به توجیه عدم تقارن منحنی الفر پرداخت.

2- ادبیات موضوع:
امکان وجود یک رابطه معکوس بین درآمدهای مالیاتی و نرخهای مالیاتی حداقل به قبل از قرن 14میالدی حدود 
600 سال قبل از آرتورالفر میرسد. ابن خلدون با تعبیری ساده ارتباط میزان مالیات را با انگیزه کار و تالش مردم بیان 
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می کند و معتقد است که افزایش بی رویه مالیاتها، باعث کاهش تالش مردم برای آبادانی می گردد و آبادانی و افزایش 
تولید را در تقلیل میزان مالیاتها، تا جایی که امکان پذیر باشد میداند. زیرا روح پشتکار و فعالیت برای آبادانی در مردم 
بیدار می شود و از این راه سود افزایش پیدا می کند و زندگی مرفه تر می شود. اگر مالیاتی به تدریج از صفر شروع و 
به نقطه ای افزایش یابد که بازدارنده شود در ابتدای عایدی آن صفر و سپس در چند مرحله کوتاه به اندازه حداکثر 
مقدار افزایش می یابد و بعد از آن به تدریج کاهش میابد تا انکه دوباره صفر شود .و باالخره آرتورالفر برای اولین بار 
منحنی مشهور خود را در سال 1974 در یک رستوران بر روی یک دستمال سفره ترسیم کرد و بعدها محققین با 

تحلیل های نظری و تجربی سعی در ارزیابی منحنی الفر نمودند.)روستایی،1383(
بنابراین طرفداران منحنی الفر معتقدند در نتیجه کاهش نرخ های مالیات افزایش در سطح اشتغال و تولید در 
اقتصاد به وجود می آید. مکتب طرفدار سمت عرضه با توجه به منحنی الفر معتقد است کاهش مالیات ممکن است 
به قدری مؤثر واقع شود که از طریق افزایش کار و تولید نه تنها می توان کاهش مالیات را از طریق رشد تولید جبران 
نمود، بلکه با افزایش عرضه می توان تورم را نیز کاهش داد.)کاید و امین رشتی، 1392(. منحنی مذکور به صورت 

زیر است

شکل 1: منحنی الفر
فرضیه ای که منحنی الفر بر آن بنا شده، این است که تا نقطه معینی از نرخ های مالیاتی مأخذ کل مالیاتی نسبت 
به نرخ های مذکور بدون کشش باقی می ماند، و افزایش نرخ ها تا این حد تأثیر منفی در فعالیت های سود آور نخواهد 
داشت. ولی با وجود جدول نرخ های تصاعدی تند، مأخذ مالیات با نزدیک شدن به آن نرخ)TC( کشش دار می شود، 
بدین ترتیب که افزایش نرخ های مالیاتی بیش از آن حد سبب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. همانطور 
که در شکل فوق مشاهده می شود، دولت در نقاط A ,E، یعنی نقاط آغاز و پایان منحنی، که بیانگر نرخ های مالیاتی 
صفر در صد می باشند، هیچگونه درآمدی نخواهد داشت. به بیان دیگر، اگر نرخ مالیاتی صفر درصد باشد، یعنی هیچ 
درآمدی مشمول مالیات نباشد دولت نیز به تبع آن درآمدی از این منبع نخواهد داشت آن سوی دیگر، اگر نرخ مالیاتی 
100 درصد باشد، مفهوم آن مصادره درآمد اشخاص توسط دولت است که در این حالت هیچگونه انگیزه ای برای کار 

افراد باقی نمی ماند و در نتیجه سرچشمه کلیه درآمد ها خشکانیده خواهد شد.)قربانی و حائری اسکوئی، 1392(.
پوزو )1996(،  لویزا )1996(،  پامرن )1984(،  و  فری  فیج )1989(،  تنزی )1982و1999(،  از جمله  محققانی 
لیپرت و واکر )1997(، اشنایدر)1994،1998، 1997،1999(، دی سوتو )1989(، زیلبرفاب )1986(، جایلز )1999(، 
اشنایدر و انست )2000(، توماس)1999(، افزایش بار مالیاتی را یکی از علل اصلی افزایش اقتصاد زیرزمینی و فرار 

مالیاتی می دانند.)نادران و صدیقی،1387(.
یکی از بحث بر انگیز ترین عناصر در بحث سیاست در مورد بهینه درآمد مالیاتی است که روش کاهش بدهی 
های دولت و غیره برآوردی از تغییر نرخ مالیات را در بر می گیرد. این موضوع به طور موثر توسط منحنی الفر نشان 
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داده شده است در شکل 1 همناطور که قابل مشاهده است در ناحیه شیب دار پایین LC کاهش نرخ متوسط مالیات 
درآمد مالیاتی را افزایش خواهد داد. با این حال دیگاه ارتدوکس بیان می کند که در منطقه شیب دار به سمت باال با 
افزایش مالیات درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت. این دیدگاه مداخله سیاست جدید اجرا شده توسط صندوق بین 
المللی پول را توجیه می کند. وقتی تعادل منحصر به فرد است کوهان همیشگی شکل LC  را بدست می آید که در 

شکل زیر نشان داده شده است. 

شکل3: منحنی الفر نامتقارن در دو سطح
 در شکل2، کاهش مالیات در ناحیه *A یک پرش به سطح باالتر LC را نشان می دهد. برعکس افزایش مالیات 
درآمدها را کاهش میدهد، در صورتی که میزان پیشین افزایش مالیات در سطح باال LC بود. حائز اهمیت است که 
این دو احتمال حتی زمانی که میزان اولیه مالیات در یک شیب رو به باالی LC قرار دارد، رخ می دهد. نتایج خاص 
به پارامترهای مقداری در مطالعات انجام شده بستگی دارد: با اعمال مدبرانه سیاستهای مطلوب، ابتدا سیاستمداران 

شکل2- منحنی الفر باتعادل منحصر به فرد
با افزایش نرخ مالیات همه فرار مالیاتی خود را افزایش می دهند. با این حال نرخ پایین مالیات LC رو به افزایش 
است زیرا اثر غالب، افزایش نرخ مالیات است برای کسانی که مالیات خود را می پردازند. در حالی که برای نرخ باالی 
مالیات، LC در حال کاهش است برای اینکه اثر غالب، افزایش عواملی است که ترجیح می دهند از آن فرار کنند. 
مورد دیگر هنگامی که دو تعادل وجود داشته باشد و دو LC تولید کند برای نرخ مالیات پایین تعادل خوب و بد 
همسان است بنابراین یک تعادل منحصر به فرد کم فرار از مالیات وجود دارد. همین امر برای نرخ های باالی مالیات 
باال نیز صادق است جایی که یک تعادل منحصر به فرد فرار از مالیات باال وجود دارد، اما با این حال بین تعادل خوب 

و بد اختالف وجود دارد 
شکل) 2( عدم پرداخت مالیات های باال و پایین را که شامل سه منطقه با نقطه به ترتیب A,B,AB  نشان داده 
شده است. این مورد پیامد های سیاسی جالبی دارد اگر اقتصاد در منطقه AB باشد در پایین LC یک تضعیف یا 

شکست مالیاتی می تواند درآمد ها را افزایش دهد.
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باید وجود چندین LC را مشخص کنند و این که کشور بر روی کدام سطح LC قرار دارد .علی رغم تمرکز بر روی 
 LC بسیار گمراه کننده باشد. حتی اگر یک کشور در ناحیه ای از LC ممکن است وجود چندین  LC شیب متعادل
که دارای شیب مثبت است، باشد، امکان این که هنوز با کاهش مالیات حداکثر درآمد داشته باشیم و به سطح باالتری 
از LC حرکت کنیم، وجود دارد. مکانیسم ارائه شده مدلی از روابط تجربی بسیار مهم بین چندین سطح و LC است. 

)گاالنیس و مانونی،2018(.

3- پیشینه تحقیق:
عبد اله میالنی و اکبر پور روشن )1391(، در مقاله ای به عنوان »فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی در ایران« 
با استفاده از روش تابع تقاضای پول و الگوی )DSGE( به تخمین اندازه فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی طی 
دوره های زمانی 1389-1370 پرداختند وبه این نتیجه رسیدند که حجم اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی ناشی از آن 

در دوره موردبررسی روند افزایشی داشته است.
مداح و نعمت اللهی)1391(، در مقاله ای به عنوان نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در واردات ایران از شرکای مهم تجاری: 
در سطح داده های 6 رقمی، بر مبنای الگو داده های تلفیقی« به بررسی رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح 
داده های تجاری 6 رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ)HS( میان ایران و 12 شریک تجاری آن طی سال 
های )2008-2003( پرداختند. و فرار مالیاتی بر اساس روش با گواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش 
شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری بدست آوردند. و نتایج حاصل از تخمین مدل های 
فرار مالیاتی، نشان دهنده رابطه مثبت و معنی داری بین اختالفات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ تعرفه در مورد27917 
تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه0,67 است. یعنی با افزایش 1 درصدی 
نرخ تعرفه، 0,67 درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کاالهایی 
دارای نرخ تعرفه باالتر از میانگین 0,8 است به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کاالهای با نرخ تعرفه 
باالتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کاالهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین 

تأیید نمی شود.
هادیان و تحویلی)1392(، در مقاله ای به عنوان« شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران« با استفاده 
از یک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده برای دوره 1386-1350 تآثیر متغیرها بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران 
مورد بررسی و ارزیابی قرار داه اند. نتایج نشان می دهد که در بلند مدت، هر چهار متغیر مورد نظر با فرار مالیاتی 
رابطه مثبت و معنی دار داشته اند. درکوتاه مدت نیز تمامی نتایج به طور تقریبی شبیه به نتایج بلند مدت است، البته 

با این تفاوت که تورم نقش تعیین کننده ای بر فرار مالیاتی نداشته اند.
ترکیبی شبکه  رویکرد مدل  ایران  واردات  در  مالیاتی  فرار  عنوان«  به  ای  مقاله  در  پناه)1394(،  و خالق  مداح 
مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی« به بررسی فرار مالیاتی با استفاده مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم 
تبرید تدریجی که قادر به تحلیل سیستم های غیر خطی است پرداختداند. و چهار متغیر توضیح دهنده فرار مالیاتی 
شامل بار مالیات بر واردات، اندازه دولت، سطح درآمد مالیات دهندگان و درجه باز بودن اقتصاد در مدل نهایی تصریح 
شده شبکه عصبی مصنوعی در نظر گرفتند. نتایج مورد بررسی نشان میدهد مقدار بهینه بارمالیاتی در واردات، درجه 
باز بودن اقتصاد و درآمد واقعی سرانه، درجه باز بودن اقتصاد به ترتیب برابر 6,18)درصد(، 13,2،6,69)میلیون ریال(، 

1,29)درصد(، و حداقل فرار مالیاتی در دوره تحت بررسی برابر 21,48)درصد( است.
بوساتو و چیارینی(2011( در مقاله ای به عنوان«منحنی الفر و حالت پایدار اقتصاد زیرزمینی« اثر تعادلی سیاست 
های مالی با توجه به اهمیت و معیارهای مالی یک معادله عمومی پویا با مدل لیبرالی که در آن فرار از پرداخت مالیات 
و فعالیت های زیرزمینی به صراحت ثبت می شوند بررسی می کنند همچنین تعادل کلی پویا با فرارمالیات که توجیه 
عقالنی را برای متغیری از منحنی الفر برای یک پارامتر قابل قبول ارایه میدهد. به این نتیجه رسیدند که پیام های 
کلیدی سیاست این است که کسانی مالیات دهندگان مالیات را به اطاعت می آورد بهتر از اعالم  مجازات آن ها در 

صورت مجرم شناخته شدن است.
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اشنایدر و هامتن  )2014(، در مقاله ای به عنوان » اقتصاد سایه در کلمبیا: اندازه و تأثیر آن بر رشد اقتصادی« 
با استفاده از رویکرد تقاضای ارز، اندازه و توسعه اقتصاد سایه کلمبیا را طی دوره زمانی 2012-1980 برآورد کردند. 
نتایج نشان می دهد که فعالیت اقتصادی سایه در طول زمان بین 27 تا 56 درصد تولید ناخالص داخلی متفاوت است 
و مهم ترین عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه مالیات غیرمستقیم و بیکاری است. اقتصاد سایه در تحلیل تعامل بین سایه و 
اقتصاد رسمی تأثیرمنفی بر اقتصاد رسمی دارد. رشد متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی بین سال های 1980 

و 2012 به میزان 86/1 درصد است که بدون اقتصاد سایه، به طور میانگین در حدود12/0 درصد بوده است.
موسوی و همکاران)2014( در مقاله ای به عنوان »برآورد منحنی الفر در ایران: یک روش غیر خطی« با استفاده 
از روش رگرسیون آستانه به بررسی منحنی الفر در اقتصاد ایران پرداختند. نتایج نشان دهنده آن است که از زمانی که 
نرخ مالیات پایین است)مقدار آستانه ای کمتر از 08,088( در مدل دو رژیم، نرخ مالیات و درآمد مالیاتی رابطه مثبت 
و معنا داری دارند اما وقتی نرخ مالیات باال است) مقدار آستانه بزرگتر از 0,08848(، نرخ مالیات و درآمد مالیاتی 

رابطه منفی معنی دار دارند.
گاالنیس )2018( در مقاله ای به عنوان« فرار مالیاتی و منحنی الفر« یک نظریه از منحنی الفر )LC( با استفاده 
ار یک مدل ساده فرار مالیاتی با مکمل های استراتژیک اراِئه می دهد. همانطور که مردم بیشتر از مالیات خود فرار 
می کنند، متوجه می شویم که به میزان کافی پایین یا به اندازه ، کافی پایین مالیات، یک تعادل منحصر به فرد وجود 
دارد. اگر بین آن ها مالیات وجود داشته باشد، تعادل چندگانه برقرار است. که داللت بر دو LC دارد. یکی مالیات رو 
 LC به باال و دیگر با فرار مالیاتی کم، نتیجه این سیاست این است که اگر مالیات کافی باشد شیب رو به باال دارد یعنی
شیب رو به باال دارد افزایش درآمد مالیاتی از طریق کاهش مالیات حتی اگر محلی باشد امکان پذیر است. با استفاده 
از اطالعات داده های فرار مالیاتی بر ارزش افزوده، و شواهد تجربی از طریق کالبیره کردن LC  برای کشور یونان به 

این نتیجه رسیدن که افزایش در نرخ مالیات بر ارزش افزوده درآمد مالیاتی را کاهش می دهد. 

4- طراحی مدل اثر اجزای نرخ مالیات بر فرار مالیاتی در قالب منحنی الفر
برای بررسی اثر اجزای نرخ مالیات بر فرار مالیاتی . بررسی تقارن منحنی الفر، سعی در طراحی مدلی خواهد شد. 
گاالنیس )2018(  نشان داد که هنگامی یک شرکت یک کاال با تکنولوژی جدید تولید می کند با معادله زیر روبرو 

است 

که در آن        بازده تولید قانونی است که حاصل    سرمایه مورد نظر و        کار منظم  و قانونی  است و در قسمت 
دوم این معادله        بازده تولید زیرزمینی است که شامل        خدماتی که در بخش زیرزمینی استفاده می شود.

      درآمدهای مالیات را نشان می دهد. که شامل درآمد بخش رسمی و درآمد غیر رسمی است  در صورتی که 
درآمد مورد انتظار    کشف شود برابر است با         که حاصل جمع مالیات بر شرکت در اقتصاد قانونی و مالیات بر 
شرکت در اقتصاد زیرزمینی است اگر درآمد مورد انتظار           کشف نشود. یعنی               برار است با درآمدمالیاتی 
در اقتصاد زیرزمینی بعالوه تولید غیر قانونی است که     احتمال کشف افردای که در بخش زیرزمینی کار می کنند 

و  مجازات یا جریمه پرداخت نکردن مالیات است
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با استفاده از مشتقات مرتبه اول تابع مقدار دستمزد در اقتصاد رسمی       ، دستمزد اقتصاد غیر رسمی       و 
نرخ مالیات     بدست آورده است     مالیات بر شرکت را نشان می دهد.

در معادله )4( تابع مطلوبیت را نشان می دهد که خانواده رفاه خود را حدکثر می کند. در این معادله      مصرف را 
حداکثر می کند      مقدارسهام هر شرکت است               پارامترهای عرضه نیروی کار هستند در قسمت اول معادله  

                         

که  شامل                   به ترتیب ارائه خدمات در بخش قانونی، ارائه خدمات در بخش زیرزمینی واحتمال کشف 
کسی است که غیر قانونی کار می کند، و                        مربوط به استفاده از اوقات فراغت است و قسمت دوم 

معادله تابع مطلوبیت                

بیانگر استفاده نادرست از تامین خدمات کاری در بازار زیرزمینی است.

هدف این تابع این است که فرد می خواهد مطلوبیت خود را حداکثر کند که در تابع قید  نرخ استهالک سهام 
سرمایه بخش خصوصی است و مالیات بر درآمد را نشان می دهد

     درآمد حاصل از بخش قانونی و        درآمد حاصل از بخش زیرزمینی است                    درآمدی مالیاتی 
است که پرداخت نمی شود یا به عبارت دیگر فرار از پرداخت مالیات وجود داشته باشد

,r tω,u tω
trFτ

tc
MB,M UB B

1
, ,(1 )
1
r t u t

M

n n
B

ρ

ρ

−− −
−

, ,(1 )r t u tn n− −
1

, ,
1

u t
U

n
B

ξ

ξ

+

+

,r tω,u tω, ,(1 )u t r tω ω−



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1674 

معادله )7( مخارج دولت را نشان می دهد. مخارج دولت که عبارت است از درآمدهای مالیاتی، به عوامل متعددی 
بستگی دارد که مهم ترین عوامل مد نظر ما مالیات بر شرکت ها است. نرخ مالیات بر شرکت ها هرچقد زیاد باشد 
افرادی زیادی به سمت اقتصاد زیرزمینی میروند و فرار می کنند پس معلوم نیست درآمدهای دولت چطور است چون 
هم اثر منفی دارد و هم اثر مثبت و مشخص نیست بالخره اثر معکوس دارد یا منفی بستگی به این دارد که کدام 
زورش بیشتر باشد و ضریب مخارج دولت می تواند هم مثبت باشد و هم منفی در نتیجه می توانند اثر  نامتقارون 

داشته باشد که این مقاله به دنبال بررسی این اثر نامتقارون است.

5- نتایج و برآوردها
برای اندازه گیری فرار مالیاتی ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثار چندگانه، حجم اقتصاد زیرزمینی برآورد 
خواهد شد. برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی به کمک نرم افزار استاتا صورت گرفته است. از آنجایی که هدف رسیدن 
به بهترین مدل از نظر عالئم متغیرها و همچنین معناداری ضرایب است، در چارچوب روش شناسی تحقیق بیش از 
100مدل مورد بررسی و آزمون قرار گرفت و از میان آن ها مدل های به عنوان مدل های برتر انتخاب شدند که عالمت 
و معنا دار بودن ضرایب تایید شده باشد اگر چه معیارهای مختلف و شاخص های بدست آمده حاکی از وضعیت خوب 
عملکرد الگوهاست، با توجه به نتایج حاصل از مقایسه معیارهای حاصل از هر یک از الگوها، الگوی زیر به عنوان مدل 

برتر انتخاب شده و اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی بر پایه این مدل صورت می گیرد.
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همان طور که از نتایج مشخص است، ضریب متغیرهای شاخص آزادی اقتصادی، درآمد سرانه، بار مالیات مستقیم، 
بار مالیات بر واردات، بار مالیات غیرمستقیم، نرخ ارز رسمی به عنوان علل و تولید ناخالص داخلی و تقاضای پول به 

عنوان آثار، همگی معنادار و به جز بار مالیات غیرمستقیم، همگی دارای رابطه مثبت هستند. 
سپس با توجه به اطالعات به دست آمده شده از اقتصاد زیرزمینی سعی می شود حجم فرار مالیاتی برای اقتصاد 
ایران نیز محاسبه شود. برای همین در اینجا از یک نسبت ساده استفاده می شود که به صورت          ارائه می شود.

عنوان  به  داخلی  ناخالص  تولید  از  بخشی  نشان دهد  اینکه  برای  داخلی(  ناخالص  تولید  بر  مالیاتی  درآمد  )نسبت 
درآمدهای مالیاتی از فعالین اقتصادی گرفته می شود. با توجه به مقدار حجم اقتصاد زیرزمینی بدست آمده می توان 
چنین استنباط کرد مالیات پرداختی افرادی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت دارند برابر با مالیات پرداختی افرادی 
است که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت دارند. اگر حجم اقتصاد زیرزمینی بدست آمده را در نسبت باال ضرب کنیم  
اقتصاد  فعالیت در بخش  افرادی که  آوریم. که توسط  را بدست  این بخش  مالیاتی  فرار        می توانیم میزان 
زیرزمینی داشتند پرداخت نشده است همانطور که نتایج نشان می دهد اندازه فرار مالیاتی در دوره های مختلف 
تغییرات و نوسانات زیادی داشته است. در نمودار زیر رشد فرار مالیاتی در سالهای مختلف را می توان مشاهده نمود.

در ادامه به بررسی اثر اجزای نرخ مالیات بر فرار مالیاتی پرداخته خواهد شد.
بررسی تأثیر نرخ مالیات بر اشخاص بر فرار مالیاتی

بودن  دار  و معنی  آکائیک  اطالعاتی  معیار  براساس  مالیاتی  فرار  بر  اشخاص،  بر  مالیات  نرخ  تأثیر  بررسی  برای 
ضرایب، مدل MSIAH(2) –AR(2) به عنوان مدل بهینه انتخاب گردید این مدل شامل دو رژیم بوده و در آن 
ضرایب جمالت خود رگرسیون، میانگین و واریانس به رژیم بستگی دارد. با توجه به نتیجه آزمون LR ، غیر خطی 

بودن رابطه بین متغیرها تأیید می شود.

در شکل)4-8( مقادیر تخمین زده شده توسط مدل 2)MSIAH (2)-AR) و همچنین جمالت اخالل مدل 
برآورد شده و نمودار های همواره شده احتمالت رژیم های صفر و یک نشان داده شده است به طور کلی حدود75 
درصد مشاهدات )27سال( در رژیم صفر و حدود 25 درصد مشاهدات )9سال( در رژیم یک قرار می گیرد جدول 

)24-4( سال های قرار گرفته در هر رژیم را نشان می دهد.

( )T
GNP

( )T
GNP
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نتایج حاصل از تخمین مدل )MSIAH(2) –AR(2 برای بررسی تأثیر مالیات اشخاص حقوقی، حجم دولت، 
شاخص باز بودن و تورم بر فرار مالیاتی برای اقتصاد ایران در جدول )4-25( ارائه شده است در این مدل نرخ مالیات 
بر اشخاص حقوقی و سایر متغیرها با یک وقفه و ضرایب خود رگرسیون با دو وقفه روی فرار مالیاتی تأثیر می گذارند. 

همچنین میانگین و واریانس اجزای اخالل نیز تابعی از رژیم هستند و در هر رژیم رفتارمتفاوتی را نشان می دهد.

جدول6: نتایج حاصل از تخمین مدل MSIAH(2)-AR(1) برای اقتصاد ایران
رژیم صفررژیم یک

متغیرضرایبآماره tاحتمالضرایبآماره tاحتمال
0.000-14.0-0.2340.0033.440.338Constant
0.0008.440.2260.892-0.138-0.0169TE-1
0.00018.00.6640.053-2.07-0.252TE-2
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  منبع: محاسبات تحقیق

همان طور که مشاهده می  شود ضریب نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی در رژیم صفر برابر با 0,00988 و در رژیم 
یک برابر با0,00337است. بنابراین یک درصد تغیر در نرخ مالیات بر اشخاص باعث افزایش فرار مالیاتی به اندازه 
0,00988 درصد در رژیم صفر و 0,00337 درصد در رژیم یک می شود. بر این اساس رژیم صفر رژیم است که در 
آن تأثیر نرخ مالیات براشخاص بر فرار مالیاتی زیاد و رژیم یک رژیمی است که درآن، این تأثیر کم است. به طورکلی 

ضریب نرخ مالیات بر اشخاص در هر دو رژیم مثبت و معنی دار است. 
به منظور بررسی میزان ثبات رژیم ها و هم چنین احتماالت انتقال هر رژیم به رژیم دیگر، ماتریس احتماالت انتقال 
استخراج شده است. جدول 4-26احتماالت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر را نشان می دهد. همان طور که مشاهده 
می شود، احتمال انتقال از رژیم صفر به رژیم صفر برابر با 0,87 و از رژیم یک به یک برابر با 0,69 است، بنابراین رژیم 
صفر نسبت به رژیم یک دارای پایداری بیشتری است. هم چنین احتمال انتقال از رژیم صفر به یک حدود 0,12 و از 

رژیم یک به صفر حدود  0,30 است.

نتایج آزمون های فروض کالسیک )آزمون نرمال بودن، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی( نیز در جدول 19-4 
آورده شده است. همان طور که مشاهده می شود، نتایج نشان دهنده برقرار بودن فروض کالسیک است.

0.00020.30.0030.0006.310.009
COt

0.000-6.54-0.2540.1721.420.590
OPt

0.0242.460.2270.6461-0.468-0.212
Gt

0.0006.710.0060.124-1.61-0.006
Pt

انحراف معیار0.0110.134
راست نمایی28.81
آکائیک0.601-
شوارتز0.190
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اعداد داخل پرانتز نشان دهنده احتمال می باشند.
بررسی تأثیر نرخ مالیات بر ثروت بر فرار مالیاتی

با بررسی انواع تکنیک ها و در نظر گرفتن ماهیت داده ها و براساس معیار اطالعاتی آکائیک و معنی دار بودن 
ضرایب، مدلMSH (2)-AR(1) برای بررسی تأثیر نرخ مالیات بر ثروت بر فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است این 

مدل شامل دو رژیم بوده و واریانس اجزای اخالل و متغیرهای وابسته به رژیم هستند
بر مبنای نتایج حاصل از تخمین مدل فوق، عدد p-value مربوط به آماره Davis غیرخطی بودن رابطه بین 

این متغیرها را تأیید می کند.

در شکل 4-9 مقادیر تخمین زده شده توسط مدل MSH (2)-AR(1) و همچنین جمالت اخالل مدل برآورد 
شده نشان داده شده است. مشاهده می شود که نتایج و خروجی مدل فاصله بسیار کمی با مقادیر واقعی خوددارند. 
بنابراین مدل از قدرت توضیح دهندگی مناسبی برخوردار است. دو نمودار پایین در شکل 4-29نیز نمودارهای هموار 
شده احتماالت رژیم های صفر و یک هستند و مشاهداتی را نشان می دهند که در رژیم صفر و یک قرار می گیرند 
.به طورکلی حدود80,56 درصد  مشاهدات )29سال( در رژیم صفر و حدود19,44 درصد مشاهدات)7سال( در رژیم 

یک قرار می گیرند. جدول 4-16 سال های قرار گرفته در هر رژیم را نشان می دهد.
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نتایج حاصل از تخمین مدل 1MSH(2)-AR برای بررسی تأثیر نرخ مالیات بر ثروت و سایر متغیرها بر فرار 
مالیاتی برای اقتصاد ایران در جدول 4-30 نشان داده شده است.

جدول10: نتایج حاصل از تخمین مدل MSIAH(2)-AR(1) برای اقتصاد ایران

 منبع: محاسبات تحقیق

همانگونه که در جدول مشاهده می  شود ضریب نرخ مالیات بر ثروت در رژیم صفر برابر با -0,0041 و در رژیم یک 
برابر با 0,0157است بنابراین یک درصد تغیر در نرخ مالیات بر ثروت باعث کاهش فرار مالیاتی به اندازه 0,0041 در 

رژیم رژیم یک
صفر

متغیرضرایبآماره tاحتمالضرایبآماره tاحتمال
0.0001580.0150.244-1.20-0/0041

 WEt
0.0001611.322-0.7780.2850.142

 OPt
0.000-4.53-0.0100.3900.8780.740

 Gt
0.000-4110.038-4.53-0.010

 Pt
(prb:0.000)0.531Constant

انحراف معیار0.0110.134
راست نمایی27.63
آکائیک0.757-
شوارتز0.141-
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رژیم صفر و باعث افزایش 0,0157 درصد در رژیم یک می شود که در آن تأثیر نرخ مالیات بر ثروت در رژیم یک زیاد 
و رژیم صفر رژیمی است که در آن، این تأثیر کم است. به طور کلی ضریب نرخ مالیات بر ثروت در رژیم صفر معنی 

دار نیست اما در رژیم یک معنی دار است. 
به منظور بررسی میزان ثبات رژیم ها و هم چنین احتماالت انتقال هر رژیم به رژیم دیگر، ماتریس احتماالت انتقال 
استخراج شده است. جدول 4-31احتماالت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر را نشان می دهد. همان طور که مشاهده 
می شود، احتمال انتقال از رژیم صفر به رژیم صفر برابر با 0,92و از رژیم یک به یک برابر با 0,71 است، بنابراین رژیم 
صفر نسبت به رژیم یک دارای پایداری بیشتری است. هم چنین احتمال انتقال از رژیم صفر به یک حدود  0,07 و از 

رژیم یک به صفر حدود 0,28 است.

نتایج آزمون های فروض کالسیک )آزمون نرمال بودن، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی( نیز در جدول 32-4 
آورده شده است. همان طور که مشاهده می شود، نتایج نشان دهنده برقرار بودن فروض کالسیک است.

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده احتمال می باشند.

بررسی نرخ مالیات بر درآمد بر فرار مالیاتی
با بررسی انواع تکنیک ها و در نظر گرفتن ماهیت داده ها و بر اساس معیار اطالعاتی آکائیک و معنی دار بودن 
ضرایب، مدل MSH (2)-AR(2) برای بررسی تأثیر نرخ مالیات بر درآمد بر فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است 

این مدل شامل دو رژیم بوده و در آن واریانس اجزای اخالل و متغیرهای مستقل به رژیم بستگی دارند.
بر مبنای نتایج حاصل از تخمین مدل فوق، عدد p-value مربوط به آماره Davis غیرخطی بودن رابطه بین 

این متغیرها را تأیید می کند
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در شکل 4-10 مقادیر تخمین زده شده توسط مدلMSH (2)-AR(2) و همچنین جمالت اخالل مدل برآورد 
شده نشان داده شده است. مشاهده می شود که نتایج و خروجی مدل فاصله بسیار کمی با مقادیر واقعی خود دارند. 
بنابراین مدل از قدرت توضیح دهندگی مناسبی برخوردار است. دو نمودار پایین در شکل 4-1نیز نمودارهای هموار 
شده احتماالت رژیم های صفر و یک هستند و مشاهداتی را نشان می دهند که در رژیم صفر و یک قرار می گیرند 
.به طورکلی حدود72,97درصد  مشاهدات )27سال( در رژیم صفر و حدود27,03درصد مشاهدات)10سال( در رژیم 

یک قرار می گیرند. جدول 4-16 سال های قرار گرفته در هر رژیم را نشان می دهد
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نتایج حاصل از تخمین مدل 2MSH (2)-AR برای بررسی تأثیر نرخ مالیات بر درآمد و سایر متغیرها بر فرار 
مالیاتی برای اقتصاد ایران در جدول 4-35 نشان داده شده است. در این مدل، واریانس اجزای اخالل و متغیرهای 

مستقل وابسته به رژیم هستند و ضرایب خود رگرسیون با دو وقفه تأثیرگذارند. 

جدول15: نتایج حاصل از تخمین مدلMSH(2)-AR(2) برای اقتصاد ایران

  منبع: محاسبات تحقیق
با توجه به نتایج مندرج در جدول )4-35(ضریب نرخ مالیات بر درآمد در رژیم صفر برابر با 0,0021 و در رژیم 
یک برابر با0,0084 است. بنابراین یک درصد تغیر در نرخ مالیات بر درآمد باعث افزایش فرار مالیاتی به اندازه 0,0021 
در رژیم صفر و باعث افزایش0,0084 درصد در رژیم یک می شود که در آن تأثیر نرخ مالیات بر درآمد در رژیم یک 
زیاد و رژیم صفر رژیمی است که در آن، این تأثیر کم است. و ضریب نرخ مالیات بر درآمد در رژیم صفر معنی دار 

نیست اما در رژیم یک معنی دار است. 
به منظور بررسی میزان ثبات رژیم ها و هم چنین احتماالت انتقال هر رژیم به رژیم دیگر، ماتریس احتماالت انتقال 
استخراج شده است. جدول 4-18احتماالت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر را نشان می دهد. همان طور که مشاهده 
می شود، احتمال انتقال از رژیم صفر به رژیم صفر برابر با  0,78و از رژیم یک به یک برابر با0,41  است، بنابراین رژیم 
صفر نسبت به رژیم یک دارای پایداری بیشتری است. هم چنین احتمال انتقال از رژیم صفر به یک حدود  0,21 و از 

رژیم یک به صفر حدود 0,58 است.

رژیم صفررژیم یک
متغیرضرایبآماره tاحتمالضرایبآماره tاحتمال

0.0001090.0080.5290.6400.002 INt

0.019-2.54-0.0340.0142.681.388 OPt

0.000-48.2-0.8840.2761.120.770 Gt

0.000-35.4-0.0080.0851.800.004 pt
(prb:0.0000)0.0144Constant

انحراف معیار0.0020.199
راست نمایی28.78
آکائیک0.744

-0.091
شوارتز
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نتایج آزمون های فروض کالسیک )آزمون نرمال بودن، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی( نیز در جدول 19-4 
آورده شده است. همان طور که مشاهده می شود، نتایج نشان دهنده برقرار بودن فروض کالسیک است.

بررسی نرخ مالیات بر واردات بر فرار مالیاتی
با بررسی انواع تکنیک ها و در نظر گرفتن ماهیت داده ها و براساس معیار اطالعاتی آکائیک و معنی دار بودن 
ضرایب، مدل MSIAH (2)-AR(1) برای بررسی تأثیر نرخ مالیات بر واردات، بر فرار مالیاتی در نظر می گیریم این 

مدل شامل دو رژیم بوده و در آن ضرایب جمالت خود رگرسیون،میانگین و واریانس به رژیم بستگی دارند
بر مبنای نتایج حاصل از تخمین مدل فوق، عدد p-value مربوط به آماره Davis غیرخطی بودن رابطه بین 

این متغیرها را تأیید می کند.

در شکل 4-1 مقادیر تخمین زده شده توسط مدلMSIAH (2)-AR(1) و همچنین جمالت اخالل مدل برآورد 
شده نشان داده شده است. مشاهده می شود که نتایج و خروجی مدل فاصله بسیار کمی با مقادیر واقعی خود دارند. 
بنابراین مدل از قدرت توضیح دهندگی مناسبی برخوردار است. دو نمودار پایین در شکل 4-1نیز نمودارهای هموار 
شده احتماالت رژیم های صفر و یک هستند و مشاهداتی را نشان می دهند که در رژیم صفر و یک قرار می گیرند 
.به طورکلی حدود72,97درصد  مشاهدات )27سال( در رژیم صفر و حدود27,03درصد مشاهدات)10سال( در رژیم 

یک قرار می گیرند. جدول 4-16 سال های قرار گرفته در هر رژیم را نشان می دهد.
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نتایج حاصل از تخمین مدل 1MSIAH (2)-AR برای بررسی تأثیر نرخ مالیات بر واردات و سایر متغیرها بر 
فرار مالیاتی برای اقتصاد ایران در جدول 4-40 نشان داده شده است. عرض از مبدأ، واریانس اجزای اخالل و ضرایب 

خود رگرسیون تابعی از رژیم بوده و در هر رژیم رفتار متفاوتی را بروز می دهد.

جدول20: نتایج حاصل از تخمین مدلMSIAH(2)-AR(1) برای اقتصاد ایران

رژیم صفررژیم یک
متغیرضرایبآماره tاحتمالضرایبآماره tاحتمال
0.0007.360.1920.4090.8420.072Constant
0.5870.5520.0760.4490.7720.097(TE(-1

0.0004.190.0010.0008.010.008 IMt

0.0013.860.3360.229-1.24-0.432 OPt

0.653-0.456-0.1160.6410.4730.233 Gt

0.000-6.93-0.0130.6000.5330.001 Pt
انحراف معیار۰,۰۰۲۰,۱۹۹

رلست نمایی۳۲,۶۹

آکائیک۰,۹۸۳-

شوارتز۰,۳۲۳-
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همان طور که در جدول مشاهده می شود ضریب نرخ مالیات بر واردات در رژیم صفر برابر با0,0089 و در رژیم یک 
برابر با0,0016 است. بنابراین یک درصد تغیر در نرخ مالیات بر واردات باعث افزایش فرار مالیاتی به اندازه 0,0089 
در رژیم صفر و باعث افزایش 0,0016درصد در رژیم یک می شود که در آن تأثیر نرخ مالیات بر واردات در رژیم صفر 
زیاد و رژیم یک رژیمی است که در آن، این تأثیر کم است. و به طور کلی ضریب نرخ مالیات بر واردات در هر دو رژیم 

معنی دار است. 
به منظور بررسی میزان ثبات رژیم ها و هم چنین احتماالت انتقال هر رژیم به رژیم دیگر، ماتریس احتماالت انتقال 
استخراج شده است. جدول 4-18احتماالت انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر را نشان می دهد. همان طور که مشاهده 
می شود، احتمال انتقال از رژیم صفر به رژیم صفر برابر با  0,78و از رژیم یک به یک برابر با0,41  است، بنابراین رژیم 
صفر نسبت به رژیم یک دارای پایداری بیشتری است. هم چنین احتمال انتقال از رژیم صفر به یک حدود  0,21 و از 

رژیم یک به صفر حدود 0,58 است.

نتایج آزمون های فروض کالسیک )آزمون نرمال بودن، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی( نیز در جدول 19-4 
آورده شده است. همان طور که مشاهده می شود، نتایج نشان دهنده برقرار بودن فروض کالسیک است.

مقایسه نتایج اثر اجزای نرخ مالیاتی  بر منحنی فرارمالیاتی در قالب منحنی الفر
نتایج مربوط به براورد اثر اجزای نرخ های مالیاتی بر فرار مالیاتی در جدول زیر خالصه شده است.
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همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ضریب نرخ مالیات بر واردات در رژیم صفر برابر با 008/.0و در رژیم 
یک برابر با 0/001 است که ضریب نرخ مالیات بر واردات در رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است و ضرایب معناداراند. 
همچنین ضریب نرخ مالیات بر ثروت در رژیم صفر برابر با 0/004- و در رژیم یک برابر با0/015است که ضریب نرخ 
مالیات بر ثروت در رژیم یک بیشتر است. ضریب نرخ مالیات بر درآمد در رژیم صفر برابر با 0021/.0 و در رژیم یک 
برابر با0,0084 است. تأثیر نرخ مالیات بر درآمد در رژیم یک زیاد و رژیم صفر رژیمی است که در آن، این تأثیر کم 
است. می  شود ضریب نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی در رژیم صفر برابر با0/009و در رژیم یک برابر 0/003 بااست. 
بر این اساس رژیم صفر رژیم است که در آن تأثیر نرخ مالیات براشخاص بر فرار مالیاتی زیاد و رژیم یک رژیمی است 
که درآن، این تأثیر کم است. به طورکلی ضریب نرخ مالیات بر اشخاص در هر دو رژیم مثبت و معنی دار است. با توجه 
به منحنی الفر )نرخ مالیاتی تاثیر نامتقارون بر درآمد های مالیاتی دارد( تفسیر نتایج نشان می دهد که ضریب نرخ 

مالیاتی بر مالیات بر واردات، ثروت، اشخاص حقوقی و درآمد اثر نامتقارن دارد 

6- نتیجه گیری:
چندگانه-آثار  علل  روش  از  استفاده  با  زیرزمینی  اقتصاد  محاسبه  طریق  از  مالیاتی  فرار  ابتدا  پژوهش،  این  در 
اجزای  نامتقارن  اثر  از روش مارکوف سوئیچینگ،  استفاده  با  براورد شد. سپس  برای دوره 1358-1396  چندگانه 
نرخهای مالیاتی بر فرار مالیاتی در قالب منحنی الفر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که نرخهای مالیات بر 
اشخاص، مالیات بر واردات، مالیات بر ثروت و مالیات بر درامد اثر نامتقارنی بر فرار مالیاتی دارد و بنابراین درآمدهای 

مالیاتی دولت را تحت تاثیر قرار داده لذا اثر نامتقارنی بر منحنی الفر برجای خواهند گذاشت.
بنابراین در قالب منحنی الفر اینکه نقطه بهینه نظام مالیاتی کشور برابر چه نرخی است نیازمند تحقیق جامع و 
کامل در زمینه اقتصاد زیرزمینی، ساختارهای آن و نظام مالیاتی موجود در کشور است. لذا دولت باید به بررسی و 
تعیین نرخ مالیات بهینه بپردازد که اقتصاد زیرزمینی را حداقل و در عین حال درآمدهای دولت را حداکثر کند.  از آن 
جایی که درآمد مالیاتی اثرات نامتقارون دارد و این اثرات بر منحنی الفر هم نامتقارون است دولت می تواند با اقدامات 
الزم در گذر زمان به افزایش درآمد های مالیاتی به کمک افزایش نرخ و گسترده سازی نظام مالیاتی مبادرت کند. از 
آنجایی که اتکای اقتصاد به درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی به درامدهای نفتی از مولفه های اقتصاد مقاومتی 
است، بنابراین باید پذیرفت منابع نفتی همیشگی نیست و درآمد های نفتی باید با درآمدهای کارای مالیاتی جایگزین 

شوند تا اقتصادی پایدار، درونزا و مقاوم حاصل شود. 
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بررسی رابطه پایداری سودهای مختلف
 و اجزای آن ها با یکنواختی نرخ مالیات پرداختی

بیان جامعی1

،bayan_jamei@ut.ac.ir  ،1( نویسنده مسئول: دکتری رشته حسابدار، کارمند سازمان امور مالیاتی

چکیده
در این مقاله رابطه بین پایداری سودهای مختلف و اجزای آن ها با یکنواختی نرخ مالیات پرداختی بررسی می شود. 
از داده های ترکیبی )172( شرکت-سال، )1388 الی 1396( استفاده شد. فرضیه ها از طریق محاسبه رگرسیون و 
آزمونt ، F بررسی شدند. در این مطالعه برای اندازه گیری یکنواختی نرخ مالیات از دو معیار ضریب تغییر نرخ موثر 
مالیات نقدی ضریب تغییر سود بر مبنای دو نوع سود )سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات، ارزش افزوده اقتصادی( 
استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد یکنواختی نرخ مالیات شرکت، اطالعاتی در خصوص پایداری سود و 
اجزای آن فراهم می کند. یکنواختی نرخ مالیات شرکت، اطالعاتی در خصوص پایداری سود قبل از کسر هزینه مالی 
و مالیات و اجزای آن ارائه می کند و گویایی رابطه معکوس است. به عبارت دیگر با افزایش یکنواختی نرخ مالیات، 
پایداری سود کاهش می یابد. یکنواختی نرخ مالیات شرکت، در خصوص پایداری ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن 

رابطه مستقیم است. 

واژگان کلیدی: پایداری سود، یکنواختی نرخ مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی، اجزای سود 
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1- مقدمه
مهمترین هدف تدوین قوانین مالیاتی، تأمین منابع مالی براي دولت ها است. در دنیاي کنونی کشورها عالوه بر 
کسب درآمد از طریق وضع مالیات اهداف اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز دنبال می نمایند. در صورتی 

که از این ابزار به خوبی استفاده شود، می تواند عدالت اقتصادي را موجب  شود.
مشکالت نظري، به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه سود حسابداري و سود مشمول مالیات بوده است. البته همواره از 
عبارت درآمد مشمول مالیات در متون قانونی استفاده می شود ولی واقعیت این است که مالیات بر سود تعلق می گیرد 
ولی چون مسئله مقایسه دو نوع سود که از نظر شیوه محاسبه طبق قوانین مالیاتی و استانداردهاي حسابداري داراي 
تفاوت هستند، از عبارت درآمد مشمول مالیات استفاده شده است و تفاوت بین این دو سود، موجب بروز پدیده اي به 
نام تخصیص بین دوره اي مالیات شده که در آن، حسابی با عنوان مالیات، انتقالی به دوره هاي آتی براي ثبت تفاوت 

ارقام مالیات ایجاد گردیده است.«
لو و نسیم )2004( بیان کردند سود مشمول مالیات نسبت به سود گزارشگری مالی، می تواند شوک های اقتصادی 
متمایزی را تجربه کند. عوامل تعیین کننده سود گزارشگری مالی و سود مشمول مالیات متفاوت اند، این دو معیار با 
هم متفاوت اند. شوک های اقتصادی، پیامدهای مالیاتی شرکت در یک دوره معین را تحت تآثیر قرار می دهد و در سطح 

اجتناب مالیاتی در طول زمان تغییر ایجاد می کند.
مک گوایر و همکاران )2012( بیان کردند که تغییرپذیری اطالعات مالی یک عامل مهم در ارزیابی پایداری سود 
است. شرکت ها با استراتژی هایی که جریان های درآمدی پایدار ایجاد می کنند سود پایدارتر خواهند داشت. اهداف 
استراتژیک سرمایه گذاری و گزارشگری یکسان است و انتظار می رود که یکنواختی بصورت مثبت در ارتباط با پایداری 

معیارهای ارزیابی عملکرد و اجزای آن ها باشد.
در این شرایط، سواالت تجربی مطرح می شود، آیا ضریب تغییر نرخ موثر مالیات نقدی و ضریب تغییر مالیات نقدی 
پرداخت شده ساالنه )یکنواختی نرخ مالیات( بر پایداری سودهای مختلف و اجزای آن ها تأثیر دارد؟ جهت دست یابی 
به جواب این سواالت، یک گام فراتر از پژوهش های انجام شده برداشته خواهد شد و عالوه بر بررسی محتوای اطالعاتی 
نرخ  یکنرواختی  رابطه  بیدل و همکاران )1997(، مکگروایر و همکاران)2012(،  اساس مدل  بر  بررسی  معیار مورد 
با پیشنهادات کاربردی و علمی، در بخش پایانی  مالیات و پایداری سود بررسی شده است. آزمون فرضیات همراه 

پژوهش ارائه شده است. 

2- ادبیات و مبانی نظری پژوهش
می باشد.  اخیر  سال  چند  مباحث  از  مختلف،  معیارهای  اساس  بر  شرکت ها  عملکرد  ارزیابی  بررسی  رویکرد 
پژوهشگرانی چون بیدل و همکاران )1997(،بارث و همکاران )2001( به ارزیابی محتوای اطالعاتی معیارهای ارزیابی 

عملکرد و اجزای آن ها پرداختند.
راپاپورت )1986(، معتقد است که برای هر معیار اندازه گیری عملکرد، باید شرایط اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ 
اعتبار، معیار قابل اثبات بودن، تأمین هدف پاسخگویی مدیران، مقایسه بین شرکت های. قابل فهم توسط استفاده 

کنندگان داخلی و خارجی.
در ارتباط با اجزای ارزش افزوده اقتصادی می توان اشاره کرد که، بیدل و همکاران )1997( در مطالعه خود با 
استفاده از یک نمونه از 219 شرکتی در طول دوره 1984-1993، با استفاده از روش ضریب شیب برای بررسی اهمیت 

آماری متغیرهای مطالعه استفاده کردند و رگرسیون OLS زیر را ارائه کردند:

Dt بازده غیر عادی برای زمانt  است، FExt/MVEt-1متغیر مستقل یا همان معیار اندازه گیری عملکرد است. 
tɛ نشان دهنده خطا است. همچنین پژوهش خود را برای تست این که آیا هر یک از اجزای EVA دارای ارتباط بیشتر 

با بازده سهام و ارزش شرکت دارد، گسترش دادند. 
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آقایی و همکاران )1393( تأثیر تفکیک جریانات نقدی عملیاتی به جریان نقدی عادی و غیر عادی در توانایی 
پیش بینی جریانات نقدی و سود آتی را بررسی کردند. نتیجه گرفتند جریانات نقد عادی از جریانات غیر عادی دارای 

توانایی بیشتری برای پیش بینی جریانات نقدی است. 
ایزدی نیا و دری سده )1389( با استفاده از مدل اولسن به بررسی ویژگی هاي مختلف جزء غیر عملیاتی سود 
حسابداري و به طور ویژه، محتواي اطالعاتی این جزء در رابطه با اهداف پیش بینی و ارزش گذاري می پردازد. نشان داند 
تفکیک سود به اجزای عملیاتی و غیر عملیاتی، به پیش بینی سود غیر عادی کمک می کند، جزء غیر عملیاتی سود دو 

ویژگی ارتباط با پیش بینی سود غیر عادی و ارتباط با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام را دارد.
سهام  قیمت  و  عملکرد  ارزیابی  معیارهای  روابط  بر  سود  کیفیت  تأثیر  بررسی  به  پژوهشگران  از  دیگر  برخی 
پرداختند. دچو و دوچو )1994( و بالسام و همکاران )2003(در پژوهش های خود کیفیت اقالم تعهدی و تأثیر بر 
کیفیت سود را بررسی  کردند. هر دو پژوهش به این نتیجه رسیدن با کاهش )افزایش( کیفیت اقالم تعهدی، کیفیت 

سود نیز کاهش)افزایش( می یابد.
 اوگنوا )2008( در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی با بازده سهام پرداخت و نشان داد، بین 

کیفیت اقالم تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. 
تنانی و همکاران )1395( در پژوهش خود رابطه بین جریان های نقد عملیاتی با بازده سهام و کیفیت سود در 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج آنان از تأثیر کیفیت سود بر رابطه 

فی مابین جریان نقد عملیاتی و بازده سهام حمایت کرد.
بخردی نسب و ژوالنژاد )1396(، جهت سنجش کیفیت سود از چهار معیار، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، 
کیفیت اقالم تعهدی و هموارسازی سود استفاده کردند. تعداد 86 شرکت در طی دوره زمانی ده ساله از سال 1385 
تا 1394 را آزمون کردند. به این نتیجه رسیدند که معیارهای کیفیت سود بر بازده اضافی سهام بر اساس مدل سه 
عاملی فاما و فرنچ با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 

تأثیرگذار است.
در داخل کشور رابطه بین پایداری سود مبتنی بر روش حسابداری و سود مبتنی بر روش ارزش افزوده اقتصادی 
و اجزای آن با یکنواختی نرخ مالیاتی )ضریب تغییر نرخ موثر مالیات نقدی و ضریب تغییر مالیات نقدی پرداخت شده 

ساالنه( بررسی نشده است.
دیچو و همکاران )2012( و بلیالک و همکاران )2012( بیان می کنند که اهداف گزارشگری مدیریت با رویکرد 
و سود  مالیات  میان سود مشمول  تفاوت  ندارند.  یگدیگر  با  ارتباطی  موضوع  دو  این  و  است  متفاوت  آن ها  مالیاتی 

گزارشگری مالی ناشی از طیف گسترده ای از عوامل مختلف است.
مک گوایر و همکاران )2012( بیان کردند که یکنواختی نرخ مالیاتی بیشتر باشد پایداری سود و اجزای آن نیز 

بیشتر است.
ژی )2001( )357-373(اقالم تعهدی اختیاری از پایداری کمتری نسبت به اقالم تعهدی غیر اختیاری برخوردار 
است. اختالف زیاد بین سود گزارشگری و سود مشمول مالیات ناشی از افزایش اقالم تعهدی است و پایداری سود 

پایین است.
سیدمن )2010( تغییرات در اصول پذیرفته شده حسابداری به تنهایی نیمی از ناپایداری در اختالف بین سود 

گزارشگری و سود مشمول مالیات را تبیین می کند
جکسن )2010(، بیان می کند که جزء موقت اختالف بین سود حسابداری و سود مالیاتی رابطه منفی و معنی داری 

با رشد سود قبل از مالیات دارد و برای جزء دائمی این رابطه برعکس است.
چن و دیگران) 2007 (  فهمیدند که برنامه ریزي مالیاتی بر سودمندي سود دفتري اثر منفی دارد. اگرچه آنان بین 
درآمد مشمول مالیات و مدیریت سود ارتباط قایل بودند ولی آنان به این نتیجه رسیدند که به طور ذاتی سودمندي 

درآمد مشمول مالیات به وسیله رفتار مدیریت سود تغییر نخواهد کرد. 
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صرفاریزدی )1389( به بررسی ارتباط بین تغییرات اقالم صورت های مالی و تغییرات مالیات پرداخت. نتایج نشان 
داد که از میان اقالم صورت های مالی، هیچ یک توانایی پیشبینی مالیات را ندارند. 

 مدرس و زارعیان برجی )1392(، به بررسی میزان همبستگی تفاوت مالیات ابرازي و قطعی شرکت ها با ارزش 
بازار سهام و بازده سهام پرداختند. همچنین میزان همبستگی تفاوت مالیات ابرازي و قطعی در شرکت هاي با کیفیت 
سود پایین با ارزش بازار سهام را نیز بررسی نمودند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این است که بین تفاوت مالیات 
ابرازي و قطعی با ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معناداري وجود ندارد. همچنین در شرکت هاي با کیفیت سود 
پایین عامل تفاوت مالیات ابرازي و قطعی در ارزیابی عملکرد شرکت ها نقش چندانی ایفا نمی کند. آنان بیان می کنند 
که دالیل این عدم تاثیر گذاري بر ارزش بازار سهام، اختالف بین سود ابرازي توسط مودیان مالیاتی و درآمد مشمول 

مالیات محاسبه شده توسط سازمان امور مالیاتی است.
کرباسی یزدی و راسخ صالح )1392( اختالف سود حسابداری و سود مآخذ محاسبه مالیات بر رشد و پایداری 
سود را بررسی کردند. نشان دادند که در بازار سرمایه ایران، اختالف سود حسابداری و سود مآخذ محاسبه مالیات با 
تغییرات آتی سود خالص بعد از مالیات رابطه معنی داری دارد، به طوری که با افزایش این اختالف از میزان رشد سود 
خالص شرکت ها کاسته شده است. آنان نشان دادند که اختالف بین سود حسابداری و سود مآخذ محاسبه مالیات با 
تغییرات آتی مالیات رابطه معنادار دارد. با افزایش این اختالف بر میزان رشد مالیات در سال های آتی افزوده می شود. 
در ارتباط با پایداری سود نشان دادند که در میان شرکت های بورسی، اختالف زیاد بین سود حسابداری و سود مآخذ 
محاسبه مالیات، پایداری سود شرکت ها را تحت تآثیر قرار می دهد. با افزایش مثبت یا منفی این اختالف، پایداری 

سود کاهش می یابد.
مشایخ و همکاران )1392( رابطه بین پایداری سود و اجزای آن با یکنواختی نرخ مالیاتی را آزمون کردند. نشان 

دادند که یکنواختی نرخ مالیات شرکت، اطالعاتی در خصوص پایداری سود و اجزای آن فراهم نمی کند.

3- سوال و فرضیات پژوهش
سوال پژوهش عبارتند از:

آیا ضریب تغییر نرخ موثر مالیات نقدی و ضریب تغییر مالیات نقدی پرداخت شده ساالنه )یکنواختی نرخ مالیات( 
بر محتوای اطالعاتی معیارهای ارزیابی عملکرد و اجزای آن ها تأثیر دارد؟

با توجه به سال مطرح شده فوق فرضیه های این پژوهش به شرح زیر مطرح می شود:
فرضیه اول: بین پایداری سود قبل از مالیات، هزینه مالی و یکنواختی نرخ مالیات یک شرکت رابطه معناداری 

وجود دارد.
 فرضیه دوم: بین پایداری اجزای سود قبل از کسر مالیات، هزینه مالی و یکنواختی نرخ مالیات یک شرکت رابطه 

معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین پایداری ارزش افزوده اقتصادی و یکنواختی نرخ مالیات یک شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

 فرضیه چهارم: بین پایداری اجزای ارزش افزوده اقتصادی و یکنواختی نرخ مالیات یک شرکت رابطه معناداری 
وجود دارد.

4- روش شناسی پژوهش
این مطالعه از نوع پژوهش های شبه آزمایشی و طرح پژوهش پس از واقعه است. از نظر هدف کاربردی می باشد. این 
پژوهش از جمله پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی می باشد. پیشینه پژوهش و مبانی نظری، از منابع کتابخانه ای 
و پایگاه علمی استخراج شده است. داده های دریافت شده از نرم افزار همزمان با صورت های مالی شرکت ها مقایسه و 
از صحت اطالعات اطمینان حاصل گردید. پس از انجام محاسبات الزم متغیرها با استفاده از نرم افزارهای Excel و 
Eviews10 تجزیه و تحلیل خواهد شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های بیدل و همکاران )1997( و مکگروایر 

و همکاران)2012(، انجام می گیرد. 
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5- جامعه و نمونه آماری
نمونه با کل جامعة آماري آغاز و با در نظر گرفتن و اعمال محدودیت ها مورد نظر 172 شرکت در دوره زمانی 

1388 تا 1396 انتخاب شد.
از سال 1388 تا 1396 در بورس تهران حضور داشته و وقفه بیشتر از سه ماه نداشته باشند.  .1

سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفند و در دوره مورد بررسی تغییر نداشته باشند.  .2
از جمله شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری های مالی نباشند.  .3

از میان تمامی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، تنها 172 شرکت از چنین شرایطی برخودار بوده اند.

6- مدل و متغیرهای پژوهش
مدل های ارزشیابی این پژوهش،

مدل های ارائه شده توسط بیدل و همکاران )1997 می باشد که شکل بسط یافته ای از مدل اولسون )1995( به 
شمار می روند.

بیدل و همکاران )1997( EVA را به پنج جزء اصلی تجزیه کردند: جریانات نقدی حاصل از عملیات )CFO(، بهره 
.)AcctAdj( و تعدیالت حسابداری )CC( هزینه سرمایه ،)ACC( اقالم تعهدی عملیاتی ،)ATI( پس از مالیاتی

Bvit نشان دهنده ارزش دفتری، EVA ارزش افزوده اقتصادی، t دوره زمانی، α0 عرض از مبدا، α1 ضریب معیار 
اندازه گیری عملکرد، 

    : سود خالص قبل از کسر بهر و مالیات سال آینده تقسیم بر مجموع دارایی ها پایان سال.
               : سود خالص قبل از کسر بهر و مالیات سال تقسیم بر مجموع دارایی ها پایان سال.

         : ارزش دفتری پایان سال تقسیم بر مجموع دارایی ها پایان سال.
      : ارزش افزوده اقتصادی سال آینده تقسیم بر مجموع دارایی ها پایان سال.

           : ارزش افزوده اقتصادی سال تقسیم بر مجموع دارایی ها پایان سال.
       : شاخص یکنواختی نرخ مالیات )ضریب تغییر نرخ موثر مالیاتی نقدی ساالنه در یک بازه زمانی 9 ساله. اگر 
این شاخص مقدار پایینی داشته باشه، یکنواختی نرخ مالیات شرکت بیشتر است. این ضریب بر اساس سود قبل از 

کسر هزینه مالی و مالیات )ارزش افزوده اقتصادی( محاسبه شده است.
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cash tr: نرخ موثر مالیات نقدی : تقسیم مالیات پرداختی در صورت جریان وجوه نقد تقسیم بر سود قبل از کسر 
هزینه مالی و مالیات )ارزش افزوده اقتصادی(

CVEBIT: ضریب تغییر سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات، 

CVEVA: ضریب تغییر ارزش افزوده اقتصادی،

ارزش باالی این ضرایب گویایی تغییرات سودها قبل از مالیات است.

1- آزمون فرضیه ها
قبل از آزمون فرضیه ها، آمار توصیفی متغیرها به شرح نمایه 1 ارائه می گردد.

نمایه 1-آماره توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته- همه متغیرها بر جمع دارایی ها تقسیم شده
انحراف معیارحداقلحداكثرمیانهمیانگیننام متغیرنماد

EVAt+13.5933810.542616-0.02693711.8059-0.046591-ارزش افزوده اقتصادی سال آتی

EBITt+1 سود قبل از مالیات و بهره
0.40090.182333-0.1650310.1262751.365982سال بعد

ACCRUALTA15.607580.42165-0.0116480.0185950.90557اقالم تعهدی

ACCTADJ0.1517970.304041-0.1145790.0497336.901906تعدیالت حسابداری

ATINT0.0019740.023062-0.0261480.0219650.149995بهره پس از کسر مالیات

BV5.6105290.255473-0.4225260.4089160.987266ارزش دفتری

CAPCHG5.7512070.449543-0.2595950.1388744.494885هزینه های سرمایه ای

CFO96.2627915.83632-3.2709260.347226444.4906جریان نقد عملیاتی

EBIT0.3702190.138607-0.1415180.1222770.784637سود قبل از مالیات و بهره سال

EVA3.5933810.548466-0.02408811.8059-0.052523-ارزش افزوده اقتصادی سال

 SUSTAIN
EBIT

شاخص یکنواختی نرخ مالیات بر 
EBIT 1.4437230.671509156.080.0005.628612مبنای

 SUSTAIN
EVA

شاخص یکنواختی نرخ مالیات  
EVA 12.3812417170.6040.000195.7255بر مبنای
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8-1- آزمون مانایی و توزیع متغیرها
قبل از برآورد مدل، برای اطمینان از ساختگی نبودن و در پی آن نتایج نامطمئن مدل رگرسیونی، چگونگی مانایی 

و توزیع متغیرها بررسی شده است.

SUS-
EBIT*TAIN

شاخص یکنواختی نرخ 
EBIT*مالیات

0.0965520.05359910.24-2.1287460.339119

E-*SUSTAIN
VA

شاخص یکنواختی نرخ مالیات 
EVA*

1.749446-0.016721248.952-224.383340.5917

CVEVAEVA 19.494170.9453656683.3310.003756239.914ضریب تغییر بر مبنای

EVA*CVEVEEVA* 584.552927.44943-0.009414602.9549-0.112977ضریب تغییر

CVEBITEBIT 4.1486930.3872631702.5830.00014954.77855ضریب تغییر بر مبنای

CVE-
EBIT*BITEBIT* 273.3817.210807-0.0754450.02902129.46044-ضریب تغییر

نمایه 2-آزمون مانایی و توزیع متغیرها

متغیرهاي پژوهش
آزمون مانایي متغیرهاي

*Chu t & Levin, LinIm, Pesaran and Shin W-stat

F معناداریآمارهF معناداریآماره
ACCRUAL-19.8754۰,۰۰۰-5.21379۰,۰۰۰
ACCTADJ-22.0984۰,۰۰۰-3.73636۰,۰۰۰۱۰

ATINT-15.5227۰,۰۰۰-1.8965۰,۰۲۹
BV-3.10254۰,۰۰۱-0.00205۰,۴۹۹

CAPCHG-17.5452۰,۰۰۰-3.8111۰,۰۰۰
CFOTA-17.5452۰,۰۰۰-3.8111۰,۰۰۰
CVEVA-22.61۰,۰۰۰-6.44783۰,۰۰۰

CVEVE*EVA-83.001۰,۰۰۰-9.86626۰,۰۰۰
CVEBIT-20.3418۰,۰۰۰-5.54872۰,۰۰۰

CVEBIT*EBIT-42.955۰,۰۰۰-10.0186۰,۰۰۰
EBITITt+1-14.008۰,۰۰۰-1.55101۰,۰۶۰

EBITit-13.2579۰,۰۰۰-2.79869۰,۰۰۳
EVAit-34.8778۰,۰۰۰-6.36611۰,۰۰۰

EVAt+1-25.7039۰,۰۰۰-5.47223۰,۰۰۰
SUSTAIN EBIT-133.745۰,۰۰۰-13.7686۰,۰۰۰
SUSTAIN EVA-2542.87۰,۰۰۰-136.508۰,۰۰۰

EBIT*SUSTAIN-16.0769۰,۰۰۰-3.68663۰,۰۰۰
EVA*SUSTAIN-40.263۰,۰۰۰-7.70775۰,۰۰۰
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براساس نتایج آزمون مانایی مطابق نمایه 2 همه متغیرهای حاضر در سطح، مانا می باشند.

8-2-آزمون تشخیص مدل و انتخاب الگوي مناسب: 
در این پژوهش از داده های مقطعی و سری زمانی استفاده می شود، به همین دلیل پیش از اجرای هر یک از مدل ها 
الزم است که مدل تخمین مناسب با توجه به داده های تحت بررسی در هر فرضیه تعیین شود. جهت دستیابی به 
این مهم از آزمون چاو و هاسمن برای مقطع و دوره ها استفاده می شود. خالصه آزمون ها در نمایه 3 ارائه شده است.

نمایه 3- نتایج آزمون چاو و هاسن به منظور تعیین مدل تخمین مناسب

نتیجه نتیجه آزمونمعناداریدرجه آزادیآمارهتوزیعآزمونمدل
نهایی

مدل1-فرضیه 1

مقاطع
رد فرض صفر و عدم استفاده از F1.96-17113680.0000چاو

لزوم بکارگیری برآورد تلفیقی )پول(
برآورد پنلی با 

اثرات ثابت رد فرض صفر و عدم استفاده از Chi-Sq236.366.000.0000هاسمن
برآورد اثرات تصادفی

زمان
قبول فرض صفر و  استفاده از F1.79-8.15290.0754چاو

لزوم بکارگیری برآورد تلفیقی )پول(
برآورد تلفیقی

Chi-Sqهاسمن

مدل 2- فرضیه 2

مقاطع
رد فرض صفر و عدم استفاده از F7.33-17113670.0000چاو

لزوم بکارگیری برآورد تلفیقی )پول(
برآورد پنلی با 

اثرات ثابت رد فرض صفر و عدم استفاده از Chi-Sq58.057.000.0000هاسمن
برآورد اثرات تصادفی

زمان
قبول فرض صفر و  استفاده از F1.79-8.15290.0754چاو

لزوم بکارگیری برآورد تلفیقی )پول(
برآورد تلفیقی

Chi-Sqهاسمن

مدل  3-فرضیه3

مقاطع
رد فرض صفر و عدم استفاده از F1.341,711,368.00-0.0037چاو

لزوم بکارگیری برآورد تلفیقی )پول(
برآورد پنلی با 

اثرات ثابت رد فرض صفر و عدم استفاده از Chi-Sq220.126.000.0000هاسمن
برآورد اثرات تصادفی

زمان
رد فرض صفر و عدم استفاده از F2.33-8.15320.0173چاو

لزوم بکارگیری برآورد تلفیقی )پول(
برآورد پنلی با 

اثرات ثابت رد فرض صفر و عدم استفاده از Chi-Sq16.916.000.0096هاسمن
برآورد اثرات تصادفی

مدل  4-فرضیه4

مقاطع
رد فرض صفر و عدم استفاده از F1.25-17113680.0206چاو

لزوم بکارگیری برآورد تلفیقی )پول(
برآورد پنلی با 

اثرات ثابت رد فرض صفر و عدم استفاده از Chi-Sq195.899.000.0000هاسمن
برآورد اثرات تصادفی

زمان
قبول فرض صفر و  استفاده از F1.79-8.15290.0754چاو

لزوم بکارگیری برآورد تلفیقی )پول(
برآورد تلفیقی

Chi-Sqهاسمن
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8-3- آزمون فرضیه ها:
 نتایج به دست آمده از چهار مدل رگرسیون در نمایه 4 آورده شده است. آماره فیشر)F( یا ضریب کلي بزرگتر 
بین  رابطه خطي  از وجود  است که حاکي  از 0/05  آزمون کوچکتر  معني داري هر چهار  و سطح  بحراني  مقدار  از 
متغیرهاي توضیحي و وابسته پژوهش تائید شده است. با توجه به اینکه آماره جارکو - برا براي هر چهار مدل بزرگتر 
از مقدار بحراني است، به بیان دیگر سطح معني داري آن ها کوچکتر از 0/05 است، در نتیجه توزیع باقیمانده مدل ها 
نرمال نیست. با انکه توزیع باقیمانده مدل نرمال نیست، اما به دلیل حجم نمونه آماري بزرگ، تک نمایي بودن توزیع 
و نبود چولگي شدید قابل تبیین است. آماره دوربین واتسون براي هر چهار مدل بین 1/50 تا 2/50 قرار دارد که 
حاکي از استقالل خطاي بین مقادیر واقعي و مقادیر پیش بیني شده است که از عدم وجود خودهمبستگي مدل ها 
پشتیباني کرده است. عامل تورم واریانس در بیشتر معادله ها کمتر از مقدار 10 است که بیانگر عدم وجود هم خطي 

بین متغیرهاي توضیحي مدل ها است.

8-3-1- فرضیه اول و دوم
آماره  با  با مقدار 54ر0  آینده  بر سود سال  مالیات در سطح کل  از کسر هزینه مالی و  تأثیر سود قبل  ضریب 
آزمون به مقدار 9,35 به صورت مثبت و در سطح 95 درصد اطمینان معنادار است. این موضوع نشان دهنده پایداری 
سود نسبت به سال دیگر است. شاخص یکنواختی نرخ مالیات و تغییرات سود به صورت متغیر دامی به مدل اضافه 
از کسر هزینه مالی و مالیات  نتایج ضرایب حاصل ضریب شاخص یکنواختی نرخ مالیات در سود قبل  شده است. 
)SUSTAIN*EBIT( شاخص رابطه بین یکنواختی نرخ مالیات و پایداری سود است. معنادار و منفی )مثبت( 
بودن ضریب این متغیر بازگو کننده این موضوع است که در شرکت های که یکنواختی نرخ مالیات کمتر )بیشتر( است، 
پایداری سود بیشتر )کمتر( است. ضریب این متغیر در مدل اول با مقدار 031ر0 با آماره آزمون به مقدار 1,71به 
صورت منفی و در سطح 90 درصد اطمینان معنادار است. در مدل ها هم زمان تأثیر تغییرات سود از طریق متغیر 
تعدیلی CVEBIT بررسی شده است. این متغیر تعدیلی به ما کمک می کند که از طریق بررسی رابطه نرخ موثر 
مالیاتی نقدی با پایداری سود، یکنواختی نرخ مالیات را بررسی کنیم. ضریب این متغیر به معنای این است که پایداری 
سود در شرکت هایی که یکنواختی نرخ مالیات کمتر است، باالتر از پایداری سود در شرکت های است که یکنواختی 
نرخ مالیاتی بیشتر است. ضریب CVEBIT*EBIT در مدل اول با مقدار 0013ر0 با آماره آزمون به مقدار 2,05 به 
صورت منفی و در سطح 95 درصد اطمینان معنادار است. نتایج یه رابطه معکوس بین پایداری سود و یکنواختی نرخ 
مالیاتی به ما نشان می دهد. شرکت های که یکنواختی نرخ مالیاتی بیشتری دارند، از پایداری سود کمتری برخوردارند. 
فرضیه دوم ما رابطه بین پایداری اجزای سود )سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات( و یکنواختی نرخ مالیاتی 
است.  شده  بررسی  ساالنه(،  شده  پرداخت  نقدی  مالیات  تغییر  ضریب  و  نقدی  مالیات  موثر  نرخ  تغییر  )ضریب 
ACCRUAL به عنوان اجزای سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات دارای ضریب تأثیر مثبت و معناداری هستند. 
CFO به عنوان اجزای سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات دارای ضریب معناداری نیست. این نتایج نشان دهنده 
پایداری مثبت و معناداری اقالم تعهدی قبل از کسر مالیات و هزینه مالی می باشد. اما این پایداری در جزء جریان 
نقد عملیاتی مشاهده نشد. برای آزمون فرضیه دوم، ضرایب )SUSTAIN*EBIT( در مدل دوم بررسی می شود. 

نمایه 4- نتایج آماره های آزمون

توزیع باقی ماندهR2 تعدیلیدوربین واتسونمعناداریFمدل

11.01۰,۰۰۰2.040.53۸,۲۹۸۰,۰۰مدل۱-فرضیه ۱
10.56۰,۰۰۰1.530.475,2330.00مدل ۲- فرضیه ۲

۱۰,۵۸۰,۰۰۰۲,۲۶۰,۰۷۵,۹۳۵,۰۲۰۰,۰۰۰مدل  ۳-فرضیه۴
۱۴,۰۵۰,۰۰۰۲,۲۸۰,۰۸۶,۲۲۳,۹۷۶۰,۰۰مدل  ۴-فرضیه۴
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ضریب این متغیر در مدل دوم با مقدار 021ر0 با آماره آزمون به مقدار 1,80به صورت مثبت و در سطح 90 درصد 
اطمینان معنادار است. این نتایج نشان دهنده این موضوع است که در شرکت های که یکنواختی نرخ مالیات بیشتر 
است، اقالم تعهدی قبل از کسر هزینه مالی و مالیات پایداری کمتر دارد. این نتایج سازگار با نتایج جکسن )2010( 
است. بیان می کند که جزء موقت اختالف بین سود حسابداری و سود مالیاتی رابطه منفی و معنی داری با رشد سود 
قبل از مالیات دارد. در نمایه 6 ضرایب متغیرها قابل مشاهده است. در مدل  دوم تأثیر تغییرات سود از طریق متغیر 

تعدیلی CVEBIT بررسی شد. ضریب CVEBIT*EBIT در مدل دوم به صورت منفی وغیر معنادار است. 

8-3-2- فرضیه سوم و چهارم
ضریب تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در سطح کل بر ارزش افزوده اقتصادی سال آینده با مقدار 0014ر0 با آماره 
آزمون به مقدار 2,91 به صورت منفی و غیر معنادار است. این موضوع نشان دهنده عدم پایداری ارزش افزوده اقتصادی 
نسبت به سال دیگر است. شاخص یکنواختی نرخ مالیات و تغییرات سود به صورت متغیر دامی به مدل اضافه شده 
 )SUSTAIN*EVE( است. نتایج ضرایب حاصل ضریب شاخص یکنواختی نرخ مالیات در ارزش افزوده اقتصادی
شاخص رابطه بین یکنواختی نرخ مالیات و پایداری ارزش افزوده اقتصادی است. ضریب این متغیر در مدل سوم با 
مقدار 0014ر0 با آماره آزمون به مقدار 2,91 به صورت مثبت و در سطح 95 درصد اطمینان معنادار است. در مدل ها 
هم زمان تأثیر تغییرات سود از طریق متغیر تعدیلی CVEVE بررسی شده است. ضریب CVEBIT*EVE در 
مدل سوم مثبت و غیر معنادار است. نتایج یه رابطه معنادری بین پایداری ارزش افزوده اقتصادی و یکنواختی نرخ 
مالیات به ما نشان نمی دهد. این نتایج گویایی این واقعیت است که بین یکنواختی نرخ مالیات و سود اقتصادی شرکت 
رابطه ای وجود ندارد. این نتایج با نتایج پژوهشگرانی که در حوزه محتوای اطالعاتی ارزش افزوده اقتصادی کار کردن 

مانند بیدل و همکاران )1997( و واالس )1977( سازگار است.
فرضیه چهارم ما رابطه بین پایداری اجزای سود )ارزش افزوده اقتصادی( و یکنواختی نرخ مالیاتی )ضریب تغییر 
 ACCRUAL ، است.  بررسی شده  پرداخت شده ساالنه(،  نقدی  مالیات  تغییر  و ضریب  نقدی  مالیات  موثر  نرخ 
ACCTADJ  و CAPCHG به عنوان اجزای ارزش افزوده اقتصادی دارای ضریب تأثیر منفی و معناداری هستند. 
ATI به عنوان اجزای ارزش افزوده اقتصادی دارای ضریب معناداری نیست. این نتایج نشان دهنده پایداری منفی 
و معناداری اجزای ارزش افزوده اقتصادی می باشد. اما این پایداری در جزء ATI مشاهده نشد. برای آزمون فرضیه 
چهارم، ضرایب )SUSTAIN* EVE( در مدل چهارم بررسی می شود. ضریب این متغیر با مقدار 00131ر0 با آماره 
آزمون به مقدار 2,68 به صورت مثبت و در سطح 95 درصد اطمینان معنادار است. این نتایج نشان دهنده این موضوع 
است که در شرکت های که یکنواختی نرخ مالیات بیشتر است، اجزای ارزش افزوده اقتصادی پایداری بیشتری دارد. 
 CV EVE در نمایه 6 ضرایب متغیرها قابل مشاهده است. در مدل  دوم تأثیر تغییرات سود از طریق متغیر تعدیلی
بررسی شد. ضریب CV EVE * EVE در مدل چهارم به صورت مثبت وغیر معنادار است. این نتایج بازگو کننده 
این موضوع است که پایداری اجزای ارزش افزوده اقتصادی مربوط به پایداری تغییرات ارزش افزوده اقتصادی است.

نمایه 6-نتایج ضرایب متغیرها

vifمعناداریtخطاضریبمتغیرهامدل ها

1 
یه

رض
-ف

ل1
مد

C0.0999020.0108599.2001320.000NA
BVTA-0.0168620.017232-0.9785410.3281.041806

EBITITTA0.5367640.0574139.3492370.0001.345232
SUSTAINIT01EBIT0.00003440.0012320.0279040.9781.332743

CVPTBIIT01-0.0001830.000116-1.5737960.11643.62198
SUSTAINITEBITIT-0.0307960.017966-1.7141520.0871.557675

CVPTBIITEBITI-0.0012970.000632-2.0523640.04043.99743
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2- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
در پژوهش حاضر رابطه پایداری سودهای مختلف و اجزای آن ها با یکنواختی نرخ مالیات پرداختی، با استفاده از 
اطالعات 172 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1396-1388 مورد بررسی قرار گرفت. ضریب تغییر 

نرخ موثر مالیات نقدی و ضریب تغییر مالیات نقدی پرداخت شده ساالنه )یکنواختی نرخ مالیات( محاسبه گردید. 
شرکت ها برای به حداقل رساندن ارزش فعلی مالیات پرداختی خود سعی می کنند به صورت یکنواخت سود  را 
گزارش دهند. به عبارت دیگر یکنواختی سود می تواند یک قدرت پیش بینی در مورد پایداری سود به ما ارائه دهد. ما 
در این پژوهش ابتدا پایداری سودهای مختلف را ارزیابی کنیم، سپس اثر یکنواختی نرخ مالیات بر پایداری سود قبل 
از کسر هزینه مالی و مالیات و اارزش افزوده اقتصادی ارزیابی شود. برای بررسی اثر یکنواختی نرخ مالیات از ضریب 

تغییر نرخ موثر مالیات نقدی و ضریب تغییر مالیات نقدی پرداخت شده ساالنه، استفاده شده است.
نتایج فرضیه اول و دوم، پایداری سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات در سطح معناداری تائید شد. یکنواختی 
نرخ مالیات شرکت، اطالعاتی در خصوص پایداری سود و اجزای آن ارائه داد. نتایج ضرایب حاصل ضریب شاخص 
بین  رابطه  شاخص   )SUSTAIN*EBIT( مالیات  و  مالی  هزینه  کسر  از  قبل  سود  در  مالیات  نرخ  یکنواختی 

2 
یه

رض
- ف

2 
دل

م

C0.1620220.00870318.617680.000NA
BVTA0.0129720.0185490.6993230.4851.018737

SUSTAINIT01EBIT-0.0030530.001078-2.83210.0051.08022
CVPTBIIT010.000008710.0002250.0386330.9695.034413

SUSTAINITEBITIT0.0214950.0119091.8049050.0711.080924
CVPTBIITEBITI-0.00005680.001091-0.052060.9595.052785

ACCRUALTA0.0212840.0088882.3947170.0171.067086
CFOTA-0.0001580.000274-0.5767030.5641.049533

ه4
ضی

فر
-3

ل  
مد

C-0.0108250.033426-0.323860.746NA
BVTA-0.0955030.072519-1.3169430.1881.004009

SUSTAINIT01EVA0.00003770.00009840.3834820.7011.286109
CVEVAIT010.00001480.00009070.1629220.8711.080842

EVATA-0.0250840.028126-0.891860.3731.103499
SUSTAINITEVA0.0014230.0004882.9138130.0041.284526

CVEVETI0.0003520.000530.6641690.5071.180545

ه4
ضی

فر
-4

ل  
مد

C0.0507520.0522250.9717990.331NA
BVTA-0.0792540.075897-1.044230.2971.11318

SUSTAINIT01EVA0.00002560.0000980.261160.7941.287024
CVEVAIT010.00001340.00009030.1483030.8821.081895

SUSTAINITEVA0.0013070.0004872.6854940.0071.285929
CVEVETI0.0002320.0005310.4364150.6631.194671

ACCRUALTA-0.0715760.033928-2.1096260.0351.014874
ACCTADJ-0.2183090.062386-3.4993530.0011.377227

ATINT-0.1102121.017404-0.1083270.9141.1207
CAPCHG-0.1462860.046376-3.1543730.0021.379337
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یکنواختی نرخ مالیات و پایداری سود است. معنادار و منفی )مثبت( بودن ضریب این متغیر بازگو کننده این موضوع 
بیشتر )کمتر( است. ضریب  پایداری سود  )بیشتر( است،  مالیات کمتر  نرخ  است که در شرکت های که یکنواختی 
CVEBIT*EBIT در مدل اول معنادار و در مدل دوم معنادار نبوده است. پایداری جزء اقالم تعهدی مشاهده شده 
نتایج فرضیه اول و دوم، یه رابطه معکوس بین پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیاتی به ما نشان می دهد. شرکت های 

که یکنواختی نرخ مالیاتی بیشتری دارند، از پایداری سود کمتری برخوردارند. 
نتایج فرضیه سوم و چهارم، پایداری ارزش افزوده اقتصادی در سطح معناداری تائید نشد. اما یکنواختی نرخ مالیات 
شرکت، اطالعاتی در خصوص پایداری ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن ارائه داد. نتایج ضرایب حاصل ضریب شاخص 
یکنواختی نرخ مالیات در سود قبل از کسر هزینه مالی و مالیات )SUSTAIN*EVA( شاخص رابطه بین یکنواختی 
نرخ مالیات و پایداری ارزش افزوده اقتصادی است. معنادار و مثبت بودن ضریب این متغیر بازگو کننده این موضوع 
است که در شرکت های که یکنواختی نرخ مالیات کمتر )بیشتر( است، پایداری ارزش افزوده اقتصادی کمتر )بیشتر( 

است. ضریب CVEVA*EBIT در مدل سوم و چهارم معنادار نبوده است.  
با توجه به نتایج بدست آمده به سرمایه گذاران، سهامداران و مدیران پیشنهاد مي شود، که از کیفیت اقالم تعهدی 
بر مبنای معیارهای ارزیابی مختلف در تصمیم گیري های خود استفاده کنند. از معیار نسبت اقالم تعهدی اختیاری 
در کنار سایر معیارها موثر در ارزیابي عملکرد شرکت و سایر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاري استفاده شود. به 
سهامداران و کلیه فعاالن بازار سرمایه پیشنهاد مي شود که در تصمیمات منطقي از معیار ارزش افزوده اقتصادی و 
اجزای ارزش افزوده اقتصادی در کنار سایر معیارهای سود خالص به طور هم زمان بهره گیرند و در ارزیابي معیارها به 

شاخص هاي کیفیت اقالم تعهدی توجه ویژه شود.
عمده ترین محدودیت های پژوهش حاضر محدود بودن جامعه آماره به شرکت های تولیدی و خدماتی پذیرفته 
شده بورسی می باشد. به همین دلیل به پژوهش گران پیشنهاد می شود که با استفاده از داده های مربوط به سایر صنایع 
مانند صنعت بانک و بیمه، مدل ها اجرا شود و تأثیر یکنواختی نرخ مالیات بر پایداری سودهای مختلف در این صنایع 

بررسی شود.
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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه در شرکت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش 
انجام پژوهش، توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق 
بهادار تهران که پس از نمونه گیری، بالغ بر 84 شرکت و در یک دوره زمانی 9 ساله از سال 1388 الی 1396 است، 
می باشد.  برای سنجش اجتناب مالیاتی از اختالف دفتری مالیات، هزینه حقوق مالکانه از مدل CAPM و برای 
کیفیت حسابرسی انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی استفاده شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه 
حاضر استفاده از رگرسیون چند متغیره می باشد و با استفاده از نرم افزار ایویوز بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 
که بین اجتناب مالیاتی با هزینه حقوق مالکانه ارتباط معناداری وجود نداشته و کیفیت حسابرسی نیز بر رابطه بین 

اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه تأثیر گذار نمی باشد.

واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، اجتناب مالیاتی، هزینه حقوق مالکانه
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1- مقدمه
اجتناب از مالیات در واقع استفاده از خألهای قانونی در قوانین مالیاتی برای کاهش مالیات است )کردستانی و 
همکاران، 1395(، بنابراین، قوانین محدود کننده ای در زمینه کنترل اجتناب مالیاتی وجود ندارد و به نظر می رسد 
که بسیاری از شرکت ها درگیر اجتناب مالیاتی هستند )خانی و همکاران، 1393(. اجتناب مالیاتی شکلی از سرمایه 
گذاری با مزایا و ریسک هاست )شولز و همکاران ، 2009؛ بلویین ، 2014؛ ایسین و همکاران ، 2016(؛ از یک سو 
پژوهش های انجام شده در زمینه اجتناب مالیاتی به این موضوع اشاره دارند که وجوه حاصل از فعالیت های اجتناب 
از پرداخت مالیات می تواند در زمینه سرمایه گذاری و امر تولید مورد استفاده قرار گیرد و این امر موجب افزایش 
جریان نقدی مورد انتظار آینده و در نتیجه کاهش هزینه حقوق مالکانه می شود، و از سویی دیگر، رفتارهای اجتناب 
از پرداخت مالیات می تواند ابهام محیط اطالعاتی شرکت را افزایش دهد )گو و همکاران ، 2016(، و منجر به افزایش 

هزینه حقوق مالکانه شود.
نبود  باعث  مالیات  پرداخت  از  اجتناب  فعالیت های  این است که  از  لینچ و رگو  )2009(، حاکی  فرانک،  نتایج 
اطمینان  عدم  است،  پایین  مالی  گزارشگری  کیفیت  که  میزانی  به  بنابراین،  مالی می شود.  گزارشگری  در  شفافیت 
اطالعات افزایش می یابد. این مطالعات نشان می دهد اجتناب از پرداخت مالیات می تواند منجر به تضعیف کیفیت و 
دقت اطالعات حسابداری شرکت شود و در نتیجه عدم قطعیت سرمایه گذاران را در مورد جریانات نقدی آینده شرکت 
افزایش می دهد؛ در نتیجه این امر، هزینه سرمایه افزایش می یابد. از سوی دیگر، اجتناب از پرداخت مالیات می تواند با 
تأثیر غیرمستقیم بر روی جریانات نقدی مورد انتظار آینده شرکت سبب کاهش هزینه سرمایه شود. ذخیره کردن وجه 
نقد، بیشترین منفعت حاصل از برنامه ریزی های مالیاتی است. جریان نقد ذخیره شده به واسطه اجتناب از پرداخت 
مالیات می تواند به عنوان جریان نقدی تلقی شود که به جای پرداخت به ماموران مالیاتی برای خود شرکت ضبط و 
استفاده می شود. هر ریال ذخیره شده به واسطه پرداخت کمتر مالیات، می تواند در شرکت برای مصارف مولد دیگر 
به کار گرفته شود. بنابراین به افزایش جریان نقد مورد انتظار و کاهش هزینه سرمایه شرکت منجر می شود )المبرت 
و همکاران ، 2007(. بنابر آن چه گفته شد، اگر سرمایه گذاران اجتناب از پرداخت مالیات را به عنوان فعالیت های 
خطرجویی که ارزش فعلی خالص مثبت دارد، تشخیص دهند آنگاه می تواند باعث افزایش جریان نقد مورد انتظار آتی 
شود و از این جهت هزینه سرمایه کاهش می یابد و اگر آن ها، اجتناب از پرداخت مالیات را فعالیتی توأم با افزایش عدم 
قطعیت در مورد جریانات نقدی تشخیص دهند، هزینه حقوق مالکانه افزایش می یابد. پس تشخیص سرمایه گذاران 
در نهایت، می تواند به منفعت اجتناب مالیاتی و یا هزینه اجتناب مالیاتی بیانجامد. بنابراین، این تفاوت در دیدگاه ها و 
نتایج پیرامون ارتباط اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه، این مسئله را مطرح می سازد که در ایران، کدام دیدگاه 
پیرامون ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه مصداق دارد؟ آیا منفعت اجتناب مالیاتی در دیدگاه سرمایه 
گذاران بیشتر نمود می یابد یا هزینه آن و یا آن که در مجموع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 
نمی توان به طور قطع پیرامون این موضوع اظهار نظر نمود؟ از سوی دیگر، همان طور که از توضیحات فوق برمی 
آید آن چه در ادبیات پژوهش، به عنوان دلیل افزایش هزینه حقوق مالکانه متأثر از اجتناب مالیاتی، بیان شده است، 
افزایش عدم قطعیت پیرامون فعالیت های شرکت از دیدگاه سرمایه گذاران است. بنابراین، به نظر می رسد عوامل مؤثر 
بر کاهش این عدم قطعیت سرمایه گذاران، به کاهش هزینه اجتناب مالیاتی و یا افزایش منافع اجتناب مالیاتی کمک 
نماید. کیفیت حسابرسی، یکی از این عوامل محتمل است؛ کیفیت باالی حسابرسی به عنوان یک مکانیزم نظارتی قوی 
عمل می کند و سیگنالی مثبت به بازار انتقال می دهد )فان و وانگ ، 2005(، بنابراین این انتظار پیرامون آن مطرح 
می شود که سرمایه گذاران به شرکت های با کیفیت حسابرسی باال، برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی پاداش می دهند 
)فان و وانگ، 2005؛ هیوک و همکاران  ، 2017(. این پاداش را می توان در قالب کاهش هزینه حقوق مالکانه متصور 

دانست )هیوک و همکاران، 2017(.
 این پژوهش، با هدف بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه می تواند 
پیرامون جریان غالب منفعتی یا هزینه ای اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 
آگاهی دهنده باشد و از این حیث با اهمیت تلقی می گردد. عالوه بر این، انتظار می رود منافع و هزینه های اجتناب 
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مالیاتی با توجه به ویژگی ها و شرایط شرکت ها متفاوت باشد. این منافع و هزینه ها نیز بسته به چگونگی مصرف جریان 
نقد حاصل از صرفه جویی اجتناب مالیاتی می باشد و حسابرسی به عنوان فعالیتی نظارتی در کاهش عدم قطعیت ها 
در نگرش سرمایه گذاران قابل طرح است؛ از این رو نقش کیفیت حسابرسی در تغییر هزینه )منفعت( حقوق مالکانه، 
قابل تأمل است و می تواند به تبیین جایگاه حسابرسی در این جریان منفعت-هزینه ای در ایران کمک نماید. لذا این 
پژوهش از حیث نیز با اهمیت می باشد و با توجه به خأل پژوهشی آشکار در این زمینه، ضرورتی قابل توجیه دارد. 
بنابراین با توجه به موارد فوق در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب به این پرسش می باشیم که آیا بین 
اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه رابطه معناداری وجود دارد؟ و آیا کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب 

مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه تأثیر معناداری دارد؟
در این پژوهش ابتدا مفاهیم اجتناب مالیاتی، کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق مالکانه مورد بحث قرار می گیرد. 
در ادامه به پیشینه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تاثیر کیفیت حسابرسی بر اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه 
پرداخته می شود و در نهایت روش شناسی تحقیق بیان شده و در قسمت پایانی، ضمن تشریح یافته های تحقیق، به 

نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش اشاره می گردد.
پیشینه پژوهش و بسط و توسعه فرضیه ها  -2

گو و همکاران )2016(، معتقدند برنامه ریزی های مالیاتی می تواند پیچیدگی های سازمانی شرکت را افزایش دهد 
و بر این باورند که این پیچیدگی ها به حدی می رسد که نمی توان با بخش های خارج از شرکت )مانند سرمایه گذاران، 
بستانکاران و تحلیلگران( به درستی ارتباط برقرار کرد و به این ترتیب مشکالت شفافیت گزارشگری مالی افزایش 
پیدا می کند. یافته های آنان در مورد فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات و اندازه گیری عدم قطعیت و عدم تقارن 
اطالعات به این موضوع اشاره دارد که رفتارهای اجتناب از پرداخت مالیات می تواند ابهام محیط اطالعاتی شرکت را 
افزایش دهد. دسای  )2005(، مثال شرکت انرون را مطرح کرد و بیان کرد فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات، 
فرصت دستکاری درآمدها را توسط مدیران شرکت افزایش می دهد که این امر می تواند باعث گمراه شدن سرمایه 
گذاران شود. نتایج فرانک و همکاران  )2009(، حاکی از این است که فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات باعث 
نبود شفافیت در گزارشگری مالی می شود. بنابراین، به میزانی که کیفیت گزارشگری مالی پایین است، عدم اطمینان 
اطالعات افزایش می یابد. این مطالعات نشان می دهد اجتناب از پرداخت مالیات می تواند منجر به تضعیف کیفیت و 
دقت اطالعات حسابداری شرکت شود و در نتیجه عدم قطعیت سرمایه گذاران را در مورد جریانات نقدی آینده شرکت 
افزایش می دهد. در نتیجه این امر، هزینه سرمایه افزایش می یابد. دسای و دهارماپاال )2006(، استدالل می کنند که 
را تسهیل کند.  ارزش سهامداران  بین رفتن  از  مالیات می تواند فعالیت های متقلبانه مدیریت و  فعالیت های کاهش 

اجتناب از پرداخت مالیاتی بیشتر می تواند سبب بدتر شدن مشکالت نمایندگی بین شرکت و سهامدارانش شود.
اجتناب از پرداخت مالیات همچنین می تواند با تأثیر غیرمستقیم بر روی جریانات نقدی مورد انتظار آینده شرکت 
سبب کاهش هزینه سرمایه شود. ذخیره کردن وجه نقد، بیشترین منفعت حاصل از برنامه ریزی های مالیاتی است. 
جریان نقد ذخیره شده به واسطه اجتناب از پرداخت مالیات می تواند به عنوان جریان نقدی تلقی شود که به جای 
پرداخت به ماموران مالیاتی برای خود شرکت ضبط و استفاده می شود. هر ریال ذخیره شده به واسطه پرداخت کمتر 
مالیات، می تواند در شرکت برای مصارف مولد دیگر به کار گرفته شود. بنابراین به افزایش جریان نقد مورد انتظار و 
کاهش هزینه سرمایه شرکت منجر می شود )المبرت و همکاران ، 2007(. به عبارت دیگر، وجوه حاصل از فعالیت های 
اجتناب از پرداخت مالیات می تواند در تولید یا سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد که این امر موجب افزایش 
جریان نقدی مورد انتظار و کاهش هزینه سرمایه می شود. اگر سرمایه گذاران اجتناب از پرداخت مالیات را به عنوان 
فعالیت های خطرجویی که ارزش فعلی خالص مثبت دارد، تشخیص دهند آنگاه می تواند باعث افزایش جریان نقد مورد 

انتظار آتی شود و از این جهت هزینه سرمایه کاهش می یابد.
با توجه به این استدالل، فرض می شود که منافع مدیران با سهامداران در یک سطح قرار دارد و از این رو مدیران 
فعالیت های  که  است  این  بر  فرض  همچنین  نیستند.  خود  برای  مالیاتی  جویی های  صرفه  تمام  تصاحب  دنبال  به 
اجتناب از پرداخت مالیات برای پنهان سازی اعمال غیرقانونی و خارج کردن منافع توسط مدیران نیست. برنامه ریزی 
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کارآمد مالیات معموالً شامل ساختار پیچیده ای از معامالت نظیر قیمت گذاری انتقالی، تمرکز فعالیت های عملیاتی 
در حوزه های قضایی، بهشت مالیاتی و... به منظور به حداقل رساندن بار کلی مالیات شرکت است. مدیرانی که قادر 
به کاهش بار مالیاتی هستند، به احتمال زیاد قادر به تصمیمات تولید و سرمایه گذاری بهتری هستند و در نتیجه 
این امر، انتظارات سرمای هگذاران از جریانات نقدی آینده شرکت افزایش می یابد )گو و همکاران ، 2016(. پیرو این 
استدالل بالیلوک  )2011(، دریافت که اجتناب از پرداخت مالیات به طور مثبت با عملکرد عملیاتی آینده شرکت در 
ارتباط است. او همچنین بیان کرد که سطوح باالتر اجتناب از پرداخت مالیات با سیاست سرمایه گذاری مطلوب تر 

همراه است و مدیران شرکت هایی که از پرداخت مالیات اجتناب می کنند، تصمیمات سرمایه گذاری بهتری دارند.
انتظار می رود منافع و هزینه های اجتناب مالیاتی با توجه به ویژگی ها و شرایط شرکت ها متفاوت باشد. این منافع 
و هزینه ها به این امر بستگی دارد که صرفه جویی نقدی ناشی از اجتناب مالیاتی برای افزایش تولید و سرمایه گذاری 

استفاده می شود یا به سوی مدیران برای پاداش های شخصی شان منحرف می شود )کیم و همکاران  ، 2011(.
بنابراین آن چه از ادبیات موضوع مشخص است، دو جهت نظریه ای متمایز در ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه 
حقوق مالکانه مطرح است که خود زمینه ساز انجام پژوهش های متعددی پیرامون این رابطه شده است به عنوان نمونه؛ 
هاتچنس و رگو )2013(، در پژوهشی با عنوان »ریسک مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه »، رابطه بین ریسک مالیاتی 
و هزینه سرمایه سهام عادی را مورد بررسی قرار دادند. آن ها بیان کردند که می توان از معیارهای اجتناب مالیاتی 
به عنوان معیار ریسک مالیاتی شرکت استفاده کرد، به دلیل این که راهبردهای اجتناب مالیاتی می تواند هزینه های 
مهمی را بر شرکت تحمیل کند. نتایج آن ها نشان داد سطح ذخیره مالیاتی شرکت ها به طور مثبت و معنادار با هزینه 
سرمایه رابطه دارد که بیانگر این است که ذخیره مالیات، ریسک مالیاتی شرکت را نشان می دهد. همچنین نتایج 
بیانگر این بود که هرچه نرخ مؤثر مالیاتی کمتر باشد، هزینه سرمایه نیز کمتر خواهد بود. گو و همکاران )2016(، در 
پژوهشی به بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه سرمایه شرکت ها پرداختند. برای این منظور از نرخ مؤثر مالیاتی 
نقدی بلندمدت و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات به عنوان معیار اجتناب مالیاتی استفاده کردند. نتایج 
نشان داد هرچه اجتناب مالیاتی کمتر باشد، هزینه سرمایه به صورت معنی داری کاهش می یابد. تجزیه و تحلیل 
بیشتر نشان داد این تأثیر در شرکت های با نظارت خارجی بهتر، منافع نهایی بیشتر از صرفه جویی مالیاتی و کیفیت 
اطالعاتی بهتر، قوی تر است. کوک و همکاران  )2017(، در پژوهشی با عنوان » اجتناب مالیاتی و هزینه سرمایه قبلی 
»، رابطه اجتناب مالیاتی و هزینه سرمایه را مورد بررسی قرار دادند. آن ها شواهدی ارائه دادند که سرمایه گذاران 
اجتناب مالیاتی را به طور متفاوتی در سطوح متفاوت اجتناب مالیاتی درک می کنند. آن ها یافتند که اگر شرکت های با 
اجتناب مالیاتی کم، اجتناب مالیاتی را افزایش دهند هزینه های سرمایه آن ها کاهش می یابد. در مقابل، اگر شرکت های 
با اجتناب مالیاتی باال، اجتناب مالیاتی را افزایش دهند، هزینه سرمایه افزایش می یابد. این یافته ها یک رابطه غیر 
خطی محدب بین اجتناب مالیاتی و هزینه سرمایه را نشان می دهد. آن ها سپس به طور خاص سطح مورد انتظار 
اجتناب مالیاتی برای هر نمونه مشاهدات را برآورد کردند و دریافتند که هزینه سرمایه برای شرکت هایی که از سطوح 
مورد انتظارشان از اجتناب مالیاتی منحرف می شوند، افزایش می یابد. به طور متوسط، وقتی شرکت ها از سطوح مورد 
انتظار اجتناب مالیاتی در یک سال منحرف می شوند، آن ها به سطوح مورد انتظار اجتناب مالیاتی در سال بعد بازمی 
گردند. در ایران نیز، پورحیدری و همکاران )1393(، در پژوهشی با عنوان » بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات 
بر هزینه سرمایه سهام عادی با لحاظ فرصت های رشد و مالکیت نهادی »، تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه 
سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. نمونه آماری پژوهش 
شامل 75 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380 تا 1389 است. معیار مورد استفاده جهت 
سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ مؤثر مالیاتی است. یافته های پژوهش نشان داد اجتناب از پرداخت مالیات 
مالیاتی،  اجتناب  از  با سرمایه گذاری وجوه حاصل  به عبارت دیگر، شرکت ها  باعث کاهش هزینه سرمایه می شود. 
جریانات نقدی آینده خود را افزایش می دهند و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد. انتظار بر این بود که 
این رابطه منفی در شرکت های با نظارت خارجی قوی و فرصت های رشد باال، قویتر باشد. اما نتایج پژوهش نشان داد 
فرصت رشد و مالکیت نهادی تأثیر معنی داری بر رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه سرمایه ندارد. احدی 
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سرکانی و همکاران )1393(، در پژوهشی با عنوان » اثر گریز مالیاتی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران »، تأثیر گریز مالیاتی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
را بررسی نمودند. نتایج نشان می دهد که گریز مالیاتی بر هزینه  سرمایه اثر مثبت و معناداری دارد، به طوری که با 
افزایش گریز مالیاتی هزینه سرمایه  شرکت ها نیز افزایش می یابد. پاشایی و همکاران )1394(، در پژوهشی با عنوان 
» بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه سرمایه و نقش زیان خالص و بازده دارائی بر این تأثیر گذاری درشرکت 
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »، تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه سرمایه را مورد بررسی قرار دادند. 
در این پژوهش جهت اندازه گیری متغیر اجتناب مالیاتی از دو متغیر نرخ موثرهزینه مالیات و تفاوت دفتری مالیات 
استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نرخ مؤثر مالیات بر هزینه سرمایه شرکت تأثیر مثبت و 
معنی داری دارد ولی تفاوت دفتری مالیات بر هزینه سرمایه شرکت تأثیر معنی داری ندارد. آن ها مدعی شدند که 
دلیل این امر را می توان توجه بیشتر مدیران بر کاهش مالیات صورت های مالی دانست که در اکثر شرکت های بورسی 
اجتناب مالیاتی از طریق نرخ مالیات انجام می شود. بهرامی )1395(، به بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه حقوق 
مالکانه در سازمان بورس اوراق بهادارتهران پرداخته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 651 سال شرکت پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله از سال 84 تا 93 بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از 
آن است که شرکت های با اجتناب مالیاتی باال، پتانسیل تضاد نمایندگی بیشتر و هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتر 
نسبت به شرکت های با اجتناب مالیاتی پایین دارند و همچنین افراد برون سازمانی اهمیت خاصی به اجتناب مالیاتی 
شرکت ها قائل نیستند. بنابراین در شرکت هایی که برنامه های اجتناب مالیاتی اجرا می شود، وجود کیفیت اطالعات 
از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. در نهایت با تفکیک صنایع فرضیه ها دوباره آزمون شد. نتایج حاکی از تأثیر 
تفکیک صنعت بر رابطه اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام است. کوشکی )1397( در پژوهشی تحت عنوان 
اجتناب مالیاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام با توجه به چرخه عمر شرکت به این نتیجه رسیدند که ارتباط بین 

اجتناب مالیاتی و هزینه  حقوق صاحبان سهام منفی است و متأثر از مراحل مختلف چرخه ی عمر است.
 با وجودی که تالش های متعددی پیرامون ارتباط اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه صورت پذیرفته است 
اما با نماینده اختالف دفتری مالیات نتایج قدرتمندی الزم را نداشته و گاها عدم ارتباط با این معیار نیز مستند شده 

است از این رو این فرضیه تدوین گردید که:
فرضیه اول: بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه رابطه معناداری وجود دارد.

 در تمامی مطالعات مطرح شده در باال، رابطه اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه به صورت مستقل از هر 
گونه تأثیری که کیفیت حسابرسی می تواند بر هزینه حقوق مالکانه و اجتناب مالیاتی داشته باشد مورد بررسی قرار 
گرفته است. در حالی که مطابق با پژوهش های پیشین کیفیت حسابرسی می تواند هم بر اجتناب مالیاتی و هم بر 
هزینه حقوق مالکانه مؤثر باشد به عنوان نمونه؛ هیوک و همکاران )2017(، اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و 
هزینه حقوق مالکانه شرکت های لیست شده در بورس هند را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که شرکت هایی 
که حسابرس با کیفیت باال را به کار می گیرند درجه کمتری از مدیریت سود و هزینه حقوق مالکانه کمتری دارند. 
موئز و جیهان  )2019( نیز در پژوهشی تحت عنوان تاثیر نقش تعدیل گری کیفیت حسابرس بر جبران خسارت 
مدیرعامل و اجتناب مالیاتی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین جبران خسارت مدیر عامل و اجتناب مالیاتی 
شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین در ایران نیز، خواجوی و کیامهر )1394(، به بررسی رابطه بین 
کیفیت حسابرس و کیفیت حسابرسی با اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
پرداختند. دوره زمانی پژوهش، 1391-1381، بوده و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت می باشد. در این پژوهش، 
اجتناب مالیاتی، متغیر وابسته و کیفیت حسابرس )اندازه مؤسسه حسابرسی( و همچنین کیفیت حسابرسی )دوره 
تصدی حسابرس(، متغیر مستقل بوده و از متغیرهای کنترلی مؤثر بر اجتناب مالیاتی شامل وقفه انتشار، اهرم مالی و 
اندازه شرکت نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت حسابرس )اندازه مؤسسه حسابرسی( 
بر اجتناب مالیاتی شرکت های بورسی بر اساس هزینه مؤثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیات، تأثیر مستقیم و معنی دار 
دارد. این در حالی است که کیفیت حسابرسی )دوره تصدی حسابرس( بر اجتناب مالیاتی شرکت های بورسی تنها بر 

اساس هزینه مؤثر مالیاتی، تأثیر مستقیم و معنی دار دارد.
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در  مالیاتی  اجتناب  بر  کیفیت حسابرسی  تأثیر  پیرامون  نظری  مناقشات  به  توجه  با  نیز  نظری  مبانی  منظر  از 
دو نظریه نقش نظارتی حسابرس و نقش مشورتی حسابرس، می توان هر دو احتمال ارتباط مثبت و منفی کیفیت 
حسابرسی با اجتناب مالیاتی را همان طور که از پیشینه نیز برمی آید مطرح نمود بنابراین الزم است با توجه به این 

مناقشات، این فرضیه  زیر مطرح گردد که:
فرضیه دوم: کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه تأثیر معناداری دارد.

فرضیات پژوهش  -3
با توجه به تحقیقاتی که در فوق به آن اشاره شده است، بنابراین فرضیه های تحقیق به شرح ذیل میباشد:

فرضیه اول: بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه تأثیر معناداری دارد.

روش  پژوهش  -4
این پژوهش از لحاظ هدف پژوهشی کاربردي و ازلحاظ نوع روش تحقیق، پژوهشی توصیفی پیمایشی مي باشد. به 
منظور جمع آوري داده ها و اطالعات، از روش کتابخانه اي استفاده شده است. قسمت مباني نظري از کتب، مجالت 
و سایت هاي تخصصي فارسي و التین، و داده هاي مالي مورد نیاز با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال، 
گردآوری شده اند. جامعه آماري مورد هدف در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 
از همه صنایع طی سال های 1388 الی 1396 مي باشد. نمونه آماري به روش نمونه گیري حذفی )سیستماتیک( که 
در آن شرکت های انتخاب شده باتوجه به محدودیت های ذکر شده در ذیل از بین مجموعه ای از شرکت های پذیرفته 

شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که دارای شرایط ذیل باشند:
شرکت های انتخابی جزو صنایع واسطه گری مالی، هلدینگ ها )شرکت های مادر( و بانک ها، نباشند. زیرا   -
شرکت های فوق شرکت هایی هستند که عملکرد آن ها وابسته به فعالیت سایر شرکت ها یا به صورت خاص متمایز از 

شرکت های دیگر می باشد.
طی بازه زمانی پژوهش، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.  -

وقفه معامالتی قابل توجه و یا خروج از بورس نداشته باشد.  -
اطالعات مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.  -

با در نظر گرفتن شرایط فوق تعداد 84 شرکت باقی ماند که در حقیقت نشان دهنده جامعه آماری واقعی مورد 
رسیدگی می باشد.  بنابراین با استفاده از روش آماري رگرسیون چند متغیره، فرضیه های پژوهش که در قسمت قبل 
بیان گردیدند، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین آزمون فرضیه هاي تحقیق به کمک نرم افزار Eviews، و به 

شرح طرح آزمون آماری فرضیه ها که در بخش های بعد ارائه می شود، صورت پذیرفته است.
مدل پژوهش  -5

مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده برای آزمون فرضیه ها، به شرح زیر می باشد:

رابطه 1(
متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن

متغیرهای پژوهش در قالب سه دسته متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی به شرح زیر هستند:
متغیر وابسته

هزینه حقوق مالکانه CEQ(i,t): از مدل CAPM، به دست می آید. این مدل مدلی ایستا از تخصیص پرتفوی در 
شرایط عدم اطمینان و ریسک گریزی است. همان گونه که بریدلی و مایرز )1981( و فاما )1976( و دیگر ادبیات 
موجود نشان می دهند این مدل، بازده Ri دارایی )شرکت( i را به بازده بدون ریسک Rf و بازده بازار Rm، ارتباط 
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می دهد. که می توان آن را به صورت ریاضی به شکل زیر نشان داد )تهرانی، گودرزی و مرادی، 1387(:
رابطه 2(

در این جا E نشانگر مورد انتظار یا همان امید ریاضی است و بتای بازار هر سهم عبارتست از:
رابطه 3(

متغیر مستقل
در این پژوهش، اجتناب مالیاتی متغیر مستقل محسوب می شود. 

اجتناب مالیاتی TAXAVOID(i,t): در این پژوهش مطابق با ادبیات موجود )چون ویلسون، 2009 و فرانک، 
لینچ و رگو، 2009(، از اختالف دفتری پرداخت مالیات به عنوان بدیلی برای سیاست های جسورانه مالیاتی استفاده 
شده است. این معیار از اختالف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و درآمد مشمول مالیات تعیین شده از 
طرف کارگزاران مالیاتی )درآمد مشمول مالیات قطعی( تقسیم بر متوسط دارایی های شرکت محاسبه می شود. درآمد 

مشمول مالیات قطعی نیز از تقسیم هزینه مالیات قطعی بر نرخ مالیات به دست می آید.
رابطه 4(

متغیر تعدیل گر
کیفیت حسابرسی AQ(i,t): متغیری دو ارزشی است که اگر حسابرس شرکت i در سال t، سازمان حسابرسی باشد 

مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر می گیرد.
متغیرهای کنترلی

 SIZE(i,t): اندازه شرکت میباشد که به صورت لگاریتم طبیعی دارایی ها محاسبه می شود.
 LEV(i,t): اهرم مالی میباشد که به صورت نسبت بدهی به دارایی محاسبه می شود.

 BM(i,t): رشد شرکت  میباشد که به صورت نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.
                   : استقالل هیئت مدیره میباشد که به صورت نسبت تعداد مدیران غیرموظف به تعداد اعضای 

هیئت مدیره محاسبه می شود.
 RET(i,t): بازده سهام که به صورت بازده ساالنه سهام شرکت و به صورت زیر محاسبه می گردد:

رابطه 5(

 :a ،سود نقدی هر سهم :t، DPS قیمت سهام در ابتدای دوره :t،p0 قیمت سهام در پایان دوره :p1که درآن؛
افزایش سرمایه از محل آورده های نقدی و مطالبات، B: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها.

 
تجزیه و تحلیل داده ها

در این بخش به آمار توصیفی و استنباطی در ارتباط با تحلیل داده های پژوهش پرداخته  می شود.
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1-7 آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفي، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص هاي مرکزي هم چون میانگین و شاخص هاي 
پراکندگي هم چون انحراف معیار،  و همچنین حداقل و حداکثر انجام پذیرفته است.  آمار توصیفی پژوهش نیز به 

شرح جدول )1( میباشد: 

همان طور که در جدول )1( مشاهده می شود، میانگین شاخص هزینه حقوق مالکانه 0/6357 به عنوان متغیر 
وابسته در حد قابل معقولی نسبت به کمترین و بیشترین مقدار قرار داد و این موضوع بیانگر وجود مشاهدات نرمال 
در این شاخص است؛ در حالی که در متغیرهای بازده سهام مقدار میانگین 76/86 گزارش شده که با مقادیر کمترین 
و بیشترین مقدار در این شاخص فوق العاده فاصله داشته و این موضوع نشان دهنده وجود مشاهدات دور افتاده در 
متغیر مذکور می باشد. انحراف معیار متغیرهای تحقیق نیز نشان می دهد که پراکندگی متغیرهای بازده سهام شرکت 
در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق بیشتر و متغیر هزینه حقوق مالکانه کمترین انحراف معیار و پراکندگی را نشان 
می دهد. عالوه بر متغیرهای مذکور، شاخص کیفیت حسابرسی AQ(i,t) دارای معیار اندازه گیری اسمی می باشد که 

در ادامه با ارائه جدول فراوانی متناظر با آن، شرکت ها در دو گروه قرار داده شده اند.
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یافته های جدول )2( نشان می دهد که 310 سال شرکت از کل سال شرکت های مورد مطالعه حسابرسی غیر از 
سازمان حسابرسی داشته اند؛ که بیش از 73 درصد از کل سال شرکت های مورد مطالعه را شامل می شود.

2-7 آمار استنباطی
1-2-7 آزمون فروض کالسیک رگرسیون

برای تجزیه و تحلیل داده های مدل بیان شده، الزم است قبل از پردازش آن و آزمون فرضیه ها، فروض کالسیک 
مدل آزمون شود. این آزمون ها شامل آزمون نرمال بودن متغیر وابسته، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن است. نتایج 

بدست آمده در جدول )3( مشاهده می شود.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف نشان می دهد متغیر وابسته نرمال است و از این رو روش تخمین مدل مورد 
به صورت  باید  لیمر، مدل   F آزمون  نتایج  براساس  است.  یافته  تعمیم  مربعات  به صورت رگرسیون حداقل  بررسی 
تابلویی برآورد شوند و در نهایت، نتیجه آزمون هاسمن بیان کننده این است که برای مدل باید از داده های تابلویی با 

اثرات تصادفی استفاده کرد.

2-2-7 نتایج تخمین مدل پژوهش
نتایج تخمین مدل پژوهش در جدول )4( ارائه شده است. مقدار F رگرسیون در سطح اطمینان 95 درصد برای 
تغییرات متغیر  تعدیل شده نشان می دهد حدود 16 درصد  تعیین  اعتبار است. هم چنین ضریب  این مدل دارای 

وابسته، از طریق مدل رگرسیون توضیح داده می شود.
آزمون فرضیه اول: بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 4، ضریب رگرسیونی متناظر با اجتناب مالیاتی 0/945 
و سطح معناداری متناظر با آن 0/087 می باشد. مثبت بودن ضریب رگرسیونی بیانگر آن است که افزایش شاخص 
اجتناب مالیاتی باعث افزایش هزینه حقوق مالکانه در شرکت ها می شود؛ البته با عنایت به اینکه سطح معناداری بیشتر 
از 0/05 است (p= 0/087 >0/05) افزایش هزینه حقوق مالکانه به واسطه افزایش اجتناب مالیاتی زیاد نخواهد بود 
و این تغییرات اندک است. بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه » بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه 

رابطه معناداری وجود دارد » با اطمینان 0/95 رد می شود.
آزمون فرضیه دوم: براساس نتایج ارائه شده در جدول )4(، ضریب رگرسیونی متاظر با اثر توام اجتناب مالیاتی و 
کیفیت حسابرسی 0/4766 و سطح معناداری متناظر با آن 0/5907 می باشد. منفی بودن ضریب رگرسیونی بیانگر 
آن است که افزایش شاخص مذکور باعث کاهش هزینه حقوق مالکانه در شرکت ها می شود؛ البته با عنایت به اینکه 
سطح معناداری بیشتر از 0/05 است (p= 0/5907 >0/05) افزایش هزینه حقوق مالکانه به واسطه افزایش اثر توام 
اجتناب مالیاتی و کیفیت حسابرسی زیاد نخواهد بود و این تغییرات اندک است. بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی 
بر اینکه » کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه تأثیر معناداری دارد.« با اطمینان 

0/95 رد می شود.
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8- نتیجه گیری 
یافته  اول پژوهش نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه رابطه معناداری وجود ندارد. این یافته 
موید این امر است که در ایران تغییر در هزینه حقوق مالکانه را نمی توان به تغییر در اجتناب مالیاتی منتسب نمود. 
و از این رو نمی توان در ایران هیچ کدام از نظریه های مرتبط با ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه را 
به طور قطع حاکم دانست. البته توجه به نتایج ارائه شده در بخش قبل، حاکی از عالمت مثبت برای ضریب اجتناب 
مالیاتی در کنار بی معنایی آن دارد. به بیان دیگر، به نظر می رسد در تقابل بین منفعت و هزینه، هزینه اجتناب 
مالیاتی در ایران پررنگ تر است هر چند بی معنایی ارتباط، ارائه نتیجه قطعی را همراه با تردید می سازد. این یافته را 
می توان با پژوهش پاشایی، ثنایی محمدی و عیسی زاده )1394( هماهنگ دانست و با پژوهش های کوک، موسر و 
عمر )2017(، هاتچنس و رگو )2013(، گو، لی، لیم و شلوین )2016(، احدی سرکانی، بنی مهد و بیگدلی )1393( 
و پورحیدری، امینی نیا و فدوی )1393(، کوشکی )1397(، ناهماهنگ دانست. البته الزم به ذکر است که از نظر نوع 
رابطه )مثبت بودن رابطه( این یافته با پژوهش های هاتچنس و رگو )2013(، گو، لی، لیم و شلوین )2016( و احدی 
سرکانی، بنی مهد و بیگدلی )1393(، هماهنگ است. در میان پژوهش های ایرانی مرتبط، تنها پژوهش پاشایی، ثنایی 
محمدی و عیسی زاده )1394( از معیار مشابه این پژوهش در اجتناب مالیاتی )اختالف دفتری مالیات( بهره برده 
و سایر پژوهش های ایرانی از نرخ مؤثر مالیات برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی استفاده نموده اند که این امر وجود 
شباهت ها و تناقض های بیان شده را آشکار و توجیه می نماید و می تواند مبین اثر گذاری اجتناب مالیاتی با در نظر 
گرفتن نرخ مؤثر مالیاتی و بی تاثیری نسبی با در نظر گرفتن اختالف دفتری مالیات باشد که خود حساسیت این 
ارتباط به معیارهای اندازه گیری را روشن می سازد و ضرورت انجام این بررسی با سایر معیارهای اجتناب مالیاتی را 

آشکار می نماید.
یافته دوم پژوهش نیز این است که کیفیت حسابرسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه تأثیر 
معناداری ندارد. این یافته نشان می دهد که در ایران نمی توان به طور قطع، یکی از دو نظریه مشورتی یا نظارتی را 
در ارتباط با نقش حسابرسان در ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه حاکم دانست. البته بی توجه به 
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بی معنا بودن ضریب عبارت تعاملی کیفیت حسابرسی و اجتناب مالیاتی، عالمت منفی این ضریب )با توجه به نتایج 
بخش قبل( را می توان موید غالب بودن نظریه نظارتی در ایران دانست چرا که با توجه به این عالمت منفی می توان 
گفت ارتباط مثبت بین اجتناب مالیاتی و هزینه حقوق مالکانه در شرکت های با حسابرسی سازمان حسابرسی ضعیف تر 
از سایر شرکت هاست که خود این موضوع موید نقش نظارتی حسابرس می باشد. البته همان طور که بیان شد چه در 
این یافته و چه در یافته های قبل، ارتباط ها همه بی معنا یافت شدند و از این رو نظریه حاکمی در بازار بورس ایران 

بر مبنای نظریه های مطرح شده در مبانی نظری مورد تأیید قرار نگرفت.

1-8 پیشنهادات پژوهش
برای یافتن جزئیات و مداقه بیشتر در ارتباط اجتناب مالیاتی و کیفیت حسابرسی با هزینه حقوق مالکانه، پیشنهاد 
رشد شرکت ها،  مختلف شرکت ها چون  ویژگی های  از  نمونه های حاصل  زیر  بر  تاکید  با  پژوهش هایی  که  می گردد 
فرصت های سرمایه گذاری، وضعیت هزینه نمایندگی و غیره، صورت پذیرد. البته پیشنهاد اصلی با توجه به یافته های 

پژوهش، در نظر گرفتن اندازه شرکت ها )با توجه به معناداری ضریب این متغیر در مدل( می باشد.
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چکیده
بورس  بازار  شرکتهاي  در  مالیاتي  اجتناب  و  سرمایه  هزینه  با  مشتری  تمرکز  رابطه  بررسي  تحقیق  این  هدف 
اوراق بهادار تهران مي باشد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی- 
همبستگی میباشد. به منظور دستیابي به اهداف تحقیق از اطالعات 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران طي یک دوره 7 ساله )1390-1396( استفاده شده است. در بخش توصیفی معیارهای مرکزی و پراکندگی 
برای 725 سال-شرکت مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش آمار استنباطی ضمن پایش از اطالعات متغیرهای وابسته و 
نرمال سازی آنها جهت برازش مدل های رگرسیونی، از آزمون های تشخیصی F لیمر و آزمون هاسمن استفاده نموده 
ایم. به منظور بررسي روابط بین متغیرهاي تحقیق از تحلیل رگرسیون ترکیبي استفاده شده و تاثیر تمرکز مشتری بر 
هزینه سرمایه و اجتناب مالیاتی آزمون شده است. براساس نتایج بدست آمده مي توان بیان نمود که تمرکز مشتری بر 
هزینه سرمایه و هزینه بدهی تاثیر معناداری دارد و همچنین تمرکز مشتری تاثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی داشته 

و هر چه میزان تمرکز مشتری کاهش یابد اجتناب مالیاتی افزایش خواهد یافت.

واژه هاي کلیدي:  تمرکز مشتری، هزینه سرمایه، اجتناب مالیاتی
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1- مقدمه
تصمیم گیري و قضاوت در مناسب ترین شیوه سرمایه گذاري باهدف بیشینه سازي ثروت سهامداران از جمله 
موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است. براي دستیابی به هدف فوق افزایش عایدات حاصل از سرمایه 
گذاری ها و کمینه نمودن سرمایه دو راهکار مناسب تلقی می گردد. بر همین اساس اطالع از هزینه سرمایه همواره 
در تصمیمات شرکتی نقش اساسی داشته است. دستیابی به نرخ هزینه مناسب در تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی 
شرکت ها و به ویژه در کسب بهترین نتایج حاصل از عملیات به شکل سود آوري و افزایش قیمت سهام از اهمیت 
خاصی برخوردار می باشد به طور کلي هزینه سرمایه به دو صورت هزینه بدهي و هزینه حقوق صاحبان سهام در 
تحقیقات مورد مطالعه قرار گرفته است )لکسمانا و یانگ، 2014(. حال در این پژوهش ابتدا به بررسی هزینه سرمایه 
میپردازیم. شرکت ها به دنبال کاهش هزینه هاي خود براي باقی ماندن و ادامه فعالیت هستند. افزایش هزینه سرمایه، 
باعث افزایش هزینه هاي شرکت می شـود و بـه تبـع آن شرکت توان رقابتی خود را از دست می دهد و از صحنه 
رقابت حذف خواهد گردید )چن و همکاران، 2014(. شاید بتوان مهم ترین کاربرد و مفهوم هزینه سرمایه را این گونه 
بیان نمود که اگر نرخ بازده سرمایه گذاري یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر شود و اگر بـدون باال رفتن درجه 
ریسک این میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. لذا باید در نظر داشت که متغیر هزینه 
سـرمایه یکـی از تاثیرگذارترین متغیرها در اخذ تصمیمات مالی اعم از تصمیمات اخذ شده توسط سرمایه گذاران، 

مـدیران، اعتباردهنـدگان و ... می باشد. 
متغیر دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد اجتناب مالیاتی میباشد که بدین 

صورت تعریف می شود، نوعی استفاده از خالء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات که می تواند 
از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات را می توان 
از طریق روش های مختلف از جمله نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازه گیری کرد. نتیجه پژوهش خاني 
و همکاران )1393( حاکی از آن است که مدیران برای استراتژی هایی که روی درآمد مالیاتی و مالی شرکت یعنی، 
استرتژی-هایی که هزینه مالیاتی در صورت های مالی را کاهش دهد و همچنین استراتژی هایی که مالیات های نقدی 
را کاهش می دهد یعنی، استراتژی هایی که در پرداخت های مالیات بر درآمد تفاوت ایجاد می کند، ارزش زیادی قائل 
هستند. بنابراین، اکثر شرکت ها به دنبال کاهش مالیات و در نتیجه اجتناب از مالیات، درون چارچوب های قانونی 
تاثیر گذار باشد.  با استفاده از خالء های موجود در قوانین هستند. این موضوع مي توان بر ریسک تمرکز مشتري 
کردستانی و عباسی )1393( نیز تاثیر تمرکز مشتری بر عملکرد مالی را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که 
تمرکز مشتری بر عملکرد مالی که شامل بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است، تاثیر مثبتی دارد. در 
واقع شرکتهای برخوردار از تمرکز مشتری باال، عملکرد مالی بهتری را تجربه می کنند. همچنین نتایج پژوهش آن ها 
بیانگر آن بود که سطح تمرکز مشتری و سطح موجودی کاال، با یکدیگر ارتباط منفی دارد و با افزایش تمرکز مشتری، 

سطح موجودی کاال شرکت کاهش می یابد. 
هدف اصلي پژوهش بررسي تببین تاثیر برنامه ریزي و خط مشي سیاست هاي رفتار با مشتریان عمده به عنوان 
معیار تمرکز مشتریان بر تغییر در هزینه سرمایه می باشد البته بر اساس مبانی نظری تحلیل تاثیرگذاری شاخص 
تمرکز مشتریان بر اجتناب مالیاتی نیز هدف دیگر پژوهش می باشد؛ در حقیقت اجتناب مالیاتي از طریق افزایش عدم 
قطعیت و کاهش کیفیت گزارشگري مالي باعث افزایش هزینه سرمایه خواهد شد، لذا با عنایت به تحقیقات دی سای 
و دهارماپا )2006(، فرانک و همکاران )2009(  و پورحیدری و همکاران )1392( تمرکز مشتریان مي تواند باعث 
تغییر در هزینه سرمایه گردد و همچنین اجتناب مالیاتي از طریق افزایش عدم قطعیت و کاهش کیفیت گزارشگري 
مالي باعث افزایش هزینه سرمایه خواهد شد. بنابراین با توجه به موارد فوق در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی 
مناسب به این پرسش می باشیم که آیا بین تمرکز مشتری  با هزینه سرمایه  ، هزینه بدهی  و اجتناب مالیاتي  ارتباط 

معنادای وجود دارد؟
در این پژوهش ابتدا مفاهیم تمرکز مشتری، هزینه سرمایه و اجتناب مالیاتی مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه 
به پیشینه تحقیقات انجام گرفته در زمینه تاثیر تمرکز مشتری بر هزینه سرمایه و اجتناب مالیاتی پرداخته می شود 
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و در نهایت روش شناسی تحقیق بیان شده و در قسمت پایانی، ضمن تشریح یافته های تحقیق، به نتیجه گیری و 
پیشنهادات پژوهش اشاره می گردد.

2-مبانی نظری پژوهش
در این بخش ابتدا با ارائه مباني نظري متغیرهاي مستقل و وابسته تشریح مي گردد و در ادامه-ي آن پیشینه 
تحقیق هاي مرتبط با موضوع مورد مطالعه و نتایج بدست آمده از این مطالعات بررسي مي شود. سپس با استفاده از 
استنتاج هاي منطقي و استقرایي حاصل از مباني نظري و پیشینه پژوهش های گذشته، به تشریح و بسط فرضیه هاي 

تحقیق پرداخته شده است.
1-2تمرکز مشتری

امروزه در محیط کسب و کار جلب رضایت مشتری در دستیابی سازمان ها به اهدافشان نقشی مهم و اساسی 
دارد. اما نمی توان گفت که همه مشتریان به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند و نکته ای که در مطالعات 
مدیریت ارتباط با مشتری بر آن تاکید میشود مساله تمرکز بر مشتری است )خدادادی و همکران، 1396(. عالوه 
نمایند. تمرکز بر مشتري و درک  برنامه ریزي و تالش  انتظارات مشتریان خود  از  براي عبور  باید  این سازمان ها  بر 
نیازهاي حال و آینده او باعث پاسخگویي منعطف و سریع سازمان به فرصت هاي بازار و در نتیجه افزایش سود سهام 
و سهم بازار براي سازمان خواهد شد. رضایت مشتریان با افزایش اثربخشي بکارگیري منابع سازمان، افزایش یافته و 
بهبود وفاداري مشتري به سازمان باعث ماندگاري در تجارت مي گردد. بکارگیري اصل تمرکز بر مشتري عموما باعث 

مي گردد که سازمان:
براي درک نیازها و انتظارات مشتریان تحقیقات الزم را صورت دهد.   *

از ارتباط اهداف سازماني با نیازها و انتظارات مشتریان اطمینان حاصل نماید.   *
ارتباطات درون سازماني را در راستاي نیازها و انتظارات مشتریان هدایت نماید.   *

رضایت مشتریان را اندازه گیري نموده و بر مبناي نتایج حاصل از آن اقدام نماید.   *
ارتباطات با مشتریان را به صورت سیستمي مدیریت نماید.   *

از وجود توازن بین رضایتمندي مشتریان و سایر ذینفعان سازمان )نظیر مالکین، کارکنان، سرمایه گذاران،   *
انجمن ها و مجامع محلي( اطمینان حاصل نماید )عابدی، 1387(.

با توجه به اینکه سازمانها تشخیص دادهاند که مشتریان مهمترین دارایي آنها محسوب میشوند، بنابراین به روابط 
با مشتریان به عنوان تعامالتي سودمند مینگرند که نیازمند مدیریت صحیح میباشد )پوالیکانیاکی، 2005( به طوری 
که دنیای رقابتی امروز سازمانها را بر آن داشته است تا به مشتریان اهمیت بیشتري دهند و به جاي توجه تمایل 
دنیاي کسب: به تولید انبوه به مشتري و رضایت وي توجه کنند )خانلري، 1385( .پژوهشهاي صورت گرفته نشان 
میدهد که استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتري در بسیاري از سازمانها موجب افزایش توان رقابتي، افزایش درآمد 
و کاهش هزینههاي عملیاتي شده است. مدیریت کارا و مؤثر ارتباط با مشتري منجر به افزایش رضایت و وفاداري 

مشتریان میگردد )امیری، 1388(

2-2هزینه سرمایه
هزینه سرمایه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعریف مي شود؛ به عبارت دیگر هزینه سرمایه به 
حداقل نرخ بازده مورد انتظار گفته می شود. در صورتي که بازده مورد انتظار از هزینه سرمایه کمتر باشد، ارزش واحد 
اقتصادي کاهش خواهد یافت. بنابراین مدیریت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي باید تالش کند بازده مورد انتظار را 
حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند. در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. در صورتي که مدیریت 
موفق شود هزینه سرمایه واحد اقتصادي را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشي از اجراي پروژه هاي سودآوری، 
که براي واحد اقتصادي رقیب با هزینه سرمایه بیشتر مقرون به صرفه نیست، بر ارزش واحد اقتصادي خواهد افزود 

)فرانسیس و همکاران، 2005(. 
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3-2 اجتناب مالیاتی
اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان استفادة قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی، برای کاهش میزان مالیات 
قابل پرداخت به وسیلة ابزارهایی که در خود قانون است، تعریف میشود )پاسترماک و ریکو، 2008(.اجتناب از پرداخت 
مالیات، به فعالیت غیر قانونی که موجب کاهش درآمدهای دولت که برای امور زیربنایی و خدمات رفا هی و عمومی نیاز 
است، مربوط میشود در نتیجه اجتناب از پرداخت مالیات، در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی دولتهاست )گراویل، 
2009( تصور نتایج اجتناب از پرداخت مالیات، می تواند مهم ترین بحث در پژوهش های پیرامون این موضوع باشد.

بنابراین، اجتناب مالیاتی می تواند انعکاسی از نظریه مسئله نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی 
شود که منافع شخصی مدیر را دنبال کند. بنابراین، یکی از چالش های پیش روی سهامداران و هیات مدیره، یافتن 

روش ها و انگیزه های کنترلی است تا هزینه های نمایندگی را به حداقل برسانند)جنسن و مکلینی، 1976(. 
4-2 پیشینه پژوهش و بسط و توسعه فرضیه ها

پرنده )1394( در تحقیقی با عنوان »بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و هزینه حقوق صاحبان سهام: 
نقش میانجیگری قدرت حاکمیت« که با استفاده از اطالعات 140 شرکت پذیرفته شده در بور اوراق بهادار تهران طی 
سال های 1387 تا 1393 و با کمک مدل های رگرسیونی به روش پانل دیتا نشان داد که تاثیر رقابت بازار محصول 
بر هزینه حقوق صاحبان سهام با اطمینان 0/95 معنادار است و همچنین کاهش قدرت دولت باعت بهبود رقابت بازار 
محصول و در نتیجه کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام میگردد. چن و همکاران )2014( این مطالعه بررسی می 
کند که چگونه رقابت بازار محصول بر هزینه حقوق صاحبان سهام در بستر اقتصاد درحال گذر و دارای رقابت ناکامل 
چین تاثیر می گذارد و گزارش می کند که شرکت های فعال در صنایع رقابتی تر، هزینه سهام سرمایه پایین تری 
دارند. توضیح می دهد که نوآوری فنی، کارایی محصول، کنترل و نظارت بیرونی و طرح های انگیزشی مدیریتی که 
ناشی از افزایش رقابت است، عدم قطعیت اقتصادی سیستماتیک چین را کاهش داده و تاثیرات میانجی گر بر هزینه 
رقابت رابطه سهام سرمایه دارد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه بهتر اقتصاد غیردولتی، دخالت کمتر دولت، ورود 
با عنایت  بازار سرمایه را تقویت کند.  بانکداری بهتر می تواند هزینه رقابت در  به سازمان تجارت جهانی، و رقابت 
به مطالعات یاد شده اینگونه استنباط مي گردد که نوع رفتار مشتري هاي شرکت می تواند اثرات معنی داري بر 
سودآوري شرکت بگذارد بنابراین رفتار مشتریان عمده که با عنوان تمرکز مشتري مطرح شده است بر هزینه سرمایه 
که با عنوان هزینه بدهي و هزینه حقوق صاحبان سهام اندازه گیري مي شود تاثیرگذار باشد؛ لذا بر اساس تحقیقات 

فوق فرضیه مربوطه به صورت زیر تبیین میگردد:
فرضیه اول:  بین تمرکز مشتری و هزینه سرمایه رابطهي معناداری وجود دارد. 

نیکومرام و امینی )1390( تاثیر شش بعد کیفیت سود را بر هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار دادند. 
نتایج به دست آمده نشان داد که چهار بعد کیفیت اقالم تعهدي، تغییر پذیري سود، پیش بینی پذیري سود و هموار 
بودن سود داراي رابطه معکوس و معناداري با هزینه سرمایه می باشند. هر چند رابطه بین اقالم تعهدي اختیاري و 
هزینه حقوق صاحبان سهام معنادار است با این وجود، عالمت)منفی( این رابطه مطابق با انتظار نبود. همچنین رابطه 
معناداري میان عامل مشترک و هزینه حقوق صاحبان سهام مشاهده نشد. ؛ لذا بر اساس تحقیقات فوق فرضیه مربوطه 

به صورت زیر تبیین میگردد:
فرضیه دوم:  بین تمرکز مشتری و هزینه بدهی رابطهي معناداری وجود دارد.

فدوي و همکاران )1393( در پژوهشي با عنوان »بررسي تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه سهام 
عادي، با لحاظ فرصتهاي رشد و مالکیت نهادي« نمونه اي شامل 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران را طي سال هاي 1380 تا 1389 مطالعه نمود، وي نرخ مؤثر مالیاتي را به عنوان  معیار مورد استفاده جهت 
سنجش اجتناب از پرداخت مالیات استفاده کرد. یافته هاي پژوهش مذکور نشان داد که اجتناب از پرداخت مالیات 
باعث کاهش هزینه سرمایه مي شود. به عبارت دیگر، شرکتها با سرمایه گذاري وجوه حاصل از اجتناب مالیاتي، جریانات 
نقدي آینده خود را افزایش مي دهند و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کاهش مي یابد. انتظار بر این بود که این رابطه 
منفي در شرکتهاي با نظارت خارجي قوي و فرصتهاي رشد باال، قویتر باشد. اما نتایج پژوهش نشان داد فرصت رشد و 
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مالکیت نهادي تأثیر معني داري بر رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه سرمایه ندارد. کریشنان و همکاران 
)2016( در پژوهشی به بررسی رابطه تمرکز مشتری و حق الزحمه حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان 
داد تمرکز مشتری باعث کاهش ریسک تجاری شرکت می شود. در واقع تمرکز مشتری رابطه منفی و معناداری با حق 
الزحمه حسابرسی دارد. تحقیقات فرانک و همکاران )2009( حاکي از این است که فعالیت هاي اجتناب از پرداخت 
مالیات باعث نبود شفافیت در گزارشگري مالي مي شود. بنابراین، به میزاني که کیفیت گزارشگري مالي پایین است، 
عدم اطمینان اطالعات افزایش مي یابد. این مطالعات نشان مي دهد اجتناب از پرداخت مالیات مي تواند منجر به 
تضعیف کیفیت و دقت اطالعات حسابداري شرکت شود و در نتیجه عدم قطعیت سرمایه گذاران را در مورد جریانات 
نقدي آینده شرکت افزایش مي دهد. در نتیجه این امر، هزینه سرمایه افزایش مي یابد. با عنایت به تحقیقات دی سای 
و دهارماپا )2006(، فرانک و همکاران )2009(  و پورحیدری و همکاران )1392( تمرکز مشتریان مي تواند باعث 
تغییر در هزینه سرمایه گردد و همچنین اجتناب مالیاتي از طریق افزایش عدم قطعیت و کاهش کیفیت گزارشگري 
مالي باعث افزایش هزینه سرمایه خواهد شد؛ در همین راستا و بر اساس وبر اساس تحقیقات فوق فرضیه مربوطه به 

صورت زیر تبیین میگردد:
فرضیه سوم: بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی رابطهي معناداری وجود دارد.

3-فرضیات پژوهش
با توجه به مبانی نظری و تحقیقاتی که در فوق به آن اشاره شده است، بنابراین فرضیه های تحقیق به شرح ذیل 

میباشد:
فرضیه اول:  بین تمرکز مشتری و هزینه سرمایه رابطهي معناداری وجود دارد. 

فرضیه دوم:  بین تمرکز مشتری و هزینه بدهی رابطهي معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی رابطهي معناداری وجود دارد.

4-روش  پژوهش
هدف پژوهش، بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و هزینه سرمایه و اجتناب مالیاتی می باشد. تا از این طریق بتوان 
به اطالعاتی مناسب برای اتخاذ تصمیم های بهتر در بازار سرمایه ایران دست یافت، که مسئله ای کاربردی محسوب 

می شود؛ بنابراین پژوهش از نظر هدف، کاربردي است. 
این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی مالی قرار می گیرد و با توجه به این که از اطالعات تاریخی شرکت ها برای 
آزمون فرضیات آن استفاده می شود، در گروه تحقیقات شبه آزمایشی قرار می گیرد. هم چنین از آن جا که پژوهش به 
بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد، با توجه به ماهیت و روشی که در آن استفاده می شود، نوعی تحقیق توصیفی- 
همبستگی به شمار می رود. پژوهش، به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدالل آن، استقرایی و از 

جهت نوع مطالعه، میدانی- کتابخانه ای می باشد. 
1-4روش جمع آوری داده ها، جامعه، نمونه آماری

به منظور جمع آوري داده ها و اطالعات، از روش کتابخانه اي استفاده شده است. قسمت مباني نظري از کتب، 
مجالت و سایت هاي تخصصي فارسي و التین، و داده هاي مالي مورد نیاز با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین، گردآوری 
شده اند. با استفاده از روش هاي آماري مانند تفاوت میانگین و رگرسیون چند متغیره، فرضیه های پژوهش که در 
قسمت قبل بیان گردیدند، مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیه هاي تحقیق به کمک نرم افزار Eviews، و 
به شرح طرح آزمون آماری فرضیه ها که در بخش های بعد ارائه می شود، صورت پذیرفته است. در تحلیل رگرسیون، 
ابتدا با استفاده از  معنی داری آماره فیشر مدل های رگرسیونی تعیین شده، و سپس با مدل رگرسیوني چند متغیره 

فرضیه هاي آماري در سطح خطاي 5% بررسی شده اند.
قلمرو زمانی 1390 تا 1396 و قلمرو مکانی شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو، ابتدا فهرست 
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مذکور با بهره گیری از اطالعات بورس و نرم افزار ره 
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آورد نوین استخراج و سپس برای این که داده های الزم برای آزمون فرضیه ها، همگنی الزم را داشته باشند این جامعه 
آماری با فروض زیر تعدیل گردید:

پایان سال مالی آن ها 12/29 هر سال باشد.   *
اطالعات صورت هاي مالی آن ها از سال 1389 به طور کامل و پیوسته، در دسترس باشد.  *

صورت هاي مالی، یادداشت هاي توضیحی همراه آن ها و گزارشات هیأت مدیره قابل دسترس باشد  *
با در نظر گرفتن شرایط فوق تعداد 145 شرکت باقی ماند که در حقیقت نشان دهنده جامعه آماری واقعی مورد 

رسیدگی می باشد.
2-4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن

بر اساس مباني ارائه شده در این پژوهش متغیرها در سه گروه مستقل، وابسته و کنترلي ارائه شده اند، که در 
ادامه ارائه مي شوند.

متغیر مستقل:
تمرکز مشتری )CCi,t(: تمرکز مشتری شرکت i در سال t  است که براساس درصد فروش به مشتریان عمده 

شرکت تعیین می گردد )کردستانی و عباسی، 1393(
رابطه )1(

t در سال j به مشتری عمده i فروش شرکت Salesijt :که در آن
Salesit   فروش کل شرکت i در سال  

در محاسبه مشتریان عمده بر اساس تحقیق کردستانی و عباسی )1393( مشتریانی که بیش از 10 درصد از 
فروش شرکت را به خود اختصاص دهند به عنوان مشتریان عمده در نظر گرفته می شوند.

متغیر های وابسته: 
هزینه حقوق صاحبان سهام  )             (: متغیر وابسته در این  مدل هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد که 
از میان مدل های موجود برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل سه عاملی فاما و فرنچ ) بارف و همکاران 

، 2009 به نقل از بولو و رحمانی مهر، 1392( استفاده می گردد که به شرح زیر می باشد:
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برای محاسبه بازده مورد انتظار و سپس بازده اضافی، ما از مدل قیمت گذاری دارایی فاما و فرنچ به منظور برآورد 
بازده مورد انتظار سبد اوراق بهادار هر یک از شرکت ها استفاده می کنیم.  ما     را برای هر شرکت و هرماه برای یک 

دوره بیش از 36 ماهه قبل از ماه مربوطه توسط معادله زیر برآورد می کنیم:

رابطه )2(
که در آن:

 Ri,t بازده ماهانه واقعی شرکت i است، Rf,t نرخ بازده بدون ریسک ماهانه است، RM,t بازده ماهیانه بازار 
است، SMBt بازده ماهیانه سبد اوراق بهادار نمونه، HMLt بازده ماهیانه دفتری نسبت به بازار سبد اوراق بهادار 
نمونه است. با برآوردی گرفتن عامل    برای ماه T ما     مورد انتظار برای ماه t+1 را به وسیله ریسک تعدیل شده بازده 

مورد انتظار از معادله زیر محاسبه می کنیم:

رابطه )3( 
که  عامل بازده در T+1 به عنوان میانگین بازده ماهانه هر یک از عوامل برای یک دوره بیش از 36 ماه قبلی به 

دست می آید.
SMBt بازده ماهیانه به اندازه سبد اوراق بهادار نمونه

رابطه )4( 
که در آن:

S/Lشرکت هایی که ازنظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.
S/M شرکت هایی که ازنظر اندازه کوچک هستند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها متوسط است.

 S/Hشرکت هایی که ازنظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها باال است.
 B/Lشرکت هایی که ازنظر اندازه بزرگ هستند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.

B/M شرکت هایی که ازنظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها متوسط است.
B/H شرکت هایی که ازنظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها باال است.

شرکت ها را به 3 دسته تقسیم می نماییم شرکت های بزرگ که نسبت آن ها باالی 66% است شرکت هایی کوچک 
که نسبت آن ها کمتر از 33% است و متوسط که بین 33% و 66% قراردادند.

  HMLt بازده دفتری ماهیانه سبد اوراق بهادار نمونه نسبت به بازار

رابطه )5( 
که در آن:

 S/Lشرکت هایی که ازنظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.
 S/Hشرکت هایی که ازنظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها باال است.
 B/Lشرکت هایی که ازنظر اندازه بزرگ هستند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.
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 B/Hشرکت هایی که ازنظر اندازه بزرگ هستند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها باال است.
شرکت ها را به 2 دسته تقسیم می نماییم شرکت های بزرگ که نسبت آن ها باالی 50% است شرکت هایی کوچک 
که نسبت آن ها کمتر از 50% است. بازده اضافی هر شرکت و ماه برابر است با بازده واقعی منهای بازده مورد انتظار:

EXRETi,t = Ri,t [ERi,t]
رابطه )6( 

که در آن EXRETi,t درصد بازده اضافی ماه T برای سهام شرکت i است. 

هزینه بدهی )          (: دومین متغیر وابسته در این پژوهش هزینه بدهی می باشد، هزینه بدهی برابر با هزینه 
مالی تقسیم بر کل بدهی می باشد )حجازی و همکاران، 1391(، که از رابطه )7(  به دست می آید:

رابطه )7(
t  در سال  i که در آن             هزینه مالی شرکت

t در سال  i کل بدهی شرکت                
اجتناب مالیاتی )TAi,t(: سومین متغیر وابسته در این پژوهش اجتناب از پرداخت مالیات می باشد، که از تفاضل 
مجموع هزینه مالیاتی جاری با هزینه مالیاتی معوق تقسیم بر تفاضل سود قبل از مالیات و درآمد ویژه می باشد )هانگ 

و همکاران، 2014(، که از رابطه )8(  به دست می آید:

رابطه )8(
که در آن

          t در سال i مجموع هزینه مالیات شرکت :Total Tax Expensei,t
t در سال i سود قبل از مالیات شرکت : Pre tax Incomei,t

نسبت مجموع هزینه مالیاتی بر مالیات بر درآمد به عنوان نرخ موثر مالیاتي در پژوهش های مختلف به عنوان 
معیار  اجتناب مالیاتی یاد شده است. نرخ موثر مالیاتي معیاري است که مي توان از آن در راستاي تعیین کارآیي 
سیستم مالیات بر درآمد شرکت ها استفاده کرد. این معیار مبتني بر مقایسه نرخ موثر مالیاتي با نرخ قانوني مالیات 
بر درآمد شرکتها بوده و به طور موثر اختالف بین سیاستهاي مالیاتي شرکتها را منعکس مي کند )فرناندس، 2007( 
روش محاسبه اجتناب مالیاتي از طریق نرخ موثر مالیاتي نقدي و بلندمدت از تحقیق وانک )2010( اقتباس شده است، 
در واقع اگر کل اجتناب مالیاتي را یک در نظر بگیرم با کسر کردن نرخ موثر پرداخت مالیات از آن اجتناب مالیاتي 

واقعي بدست خواهد آمد.
متغیرهای کنترلی:

بازده دارایی ها )                (: بازده دارایی ها شرکت i در سال t که عبارت است از نسبت سود خالص   *
قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها )جهت کنترل عملکرد شرکت ها(؛

اندازه شرکت )               (: لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی ها شرکت i در سالt؛ )به منظور   *
کنترل اثر اندازه شرکتها(      

اهرم مالی شرکت )             (: نسبت ارزش دفتری بدهی های بلندمدت به ارزش دفتری کل دارایی های   *
شرکت i در سال t؛ )جهت کنترل اهرم مالی(



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1725 

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری )          (: نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  به ارزش دفتری   *
حقوق صاحبان شرکت i  در سال t؛

نرخ رشد شرکت )                         (: رشد سودآوری شرکت است که در این تحقیق رشد فروش شرکت   *
نسبت به سال قبل مد نظر قرار داده شده است )پرنده، 1394(.

بتای بازار )                  (: بتای بازار )ریسک سیستماتیک( است که از رابطه زیر مدل قیمت گذاری دارایی   *
های سرمایه ای محاسبه می شود. فرمول اساسي مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای که رابطه بین ریسک و بازده 

مورد انتظار را نشان مي دهد به شرح رابطه )9( مي باشد )جونز،1382(: 
Ke = Rf + β (Rm – Rf)

رابطه )9(
که در آن:      

Ke = بازده مورد انتظار سهامداران
 Rf = بازده بدون ریسک

Rm =بازده بازار 
نقطه شروع این مدل، نرخ بهره بدون ریسک است به این نرخ پاداشي اضافه مي شود که سرمایه گذاران از بابت 
پذیرش ریسک اضافي انتظار آن را دارند. این پاداش اضافي معادل صرف بازار سهام حاصل تفاوت نرخ بازده متوسط 
کل بازار و نرخ بازده بدون ریسک است که در مقدار ریسک سهام که شارپ آنرا بتا )    ( نامید، ضرب مي شود. بتا، 
واحد اندازه گیري ریسک سیستماتیک مربوط به سهام است که در واقع درجه حساسیت تغییر پذیري بازده سهم 
را نسبت به تغییر پذیري بازده بازار اندازه گیري مي کند.  بتاي شرکت متغیري است که از تقسیم کواریانس بازده 
سهام و بازده بازار بر واریانس بازده پرتفوي بازار)شاخص کل( در طی دوره مورد بررسی از فرمول زیر بدست می آید. 

از این رو داریم:     

 رابطه )10(

3-4 مدل های پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر داراي سه فرضیه اصلي مي باشد، به منظور آزمون آنها از مدل هاي نهایي به شرح 

زیر استفاده مي گردد:
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5- تجزیه و تحلیل داده ها
در این بخش به آمار توصیفی و استنباطی در ارتباط با تحلیل داده های پژوهش پرداخته

 می شود.

1-5 آمار توصیفی
در بخش آمار توصیفي، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص هاي مرکزي هم چون میانگین و شاخص هاي 

پراکندگي انحراف معیار، چولگي  و کشیدگي  انجام پذیرفته است. 
جدول )1(: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

منبع: یافته های پژوهش
2-5 آزمون چاو )F لیمر(

در این پژوهش بر اساس محدودیت های استخراج داده ها و نحوه گردآوری اطالعات که در بخش روش شناسی 
پژوهش توضیح داده شد، شرکت های نمونه بر اساس اطالعات ارائه شده در بخش توصیفی در سالهای 1390 تا 1396 
یکسان می باشد لذا امکان استفاده از روش پانل دیتا میباشد و برای ارزیابی این موضوع الزم است ابتدا آزمون F  لیمر 
برای سنجش داده های پانل در مقابل داده های پولینگ مورد آزمون قرار گیرد. لذا فرضیه های پژوهش ابتدا با کمک 
 F و آزمون ،t لیمر و سپس آزمون هاسمن )در صورت استفاده از داده های پانل( و نهایتا با کمک آزمون  F آزمون

فیشر و ضریب تعیین  مورد سنجش قرار خواهیم داد. 

کمترین تعداد 
مقدار

بیشترین 
مقدار

ضریب انحراف معیار میانگین
چولگی

ضریب 
کشیدگی

1.111--.7250.043189.5583.28652.234هزینه سرمایه
-.72500038.23.0700.04704.608.119هزینه بدهی

.72500021.80.1982.23709.1.201117اجتناب مالیاتی

7250.1269.2049.10128.1.7953.747تمرکز مشتری
0.4563.1181.14381.362.1.534-725بازده دارایی ها
.72510.1318.8613.86171.58609687.637اندازه شرکت

7250.084.498750.44751.2.74014.506اهرم مالی

11.2316.422.58536.749519.640175.564-725ارزش بازار به ارزش دفتری

.434-.26480.765-.1.0248.0965-725نرخ رشد شرکت

2.645.487603.74842.743.5.509-725بتای بازار
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نتایج آزمون F لیمر در جدول )2(، بیانگر رد فرضیه صفر و وجود  ناهمگني بین مقاطع در سطح 5 درصد می باشد. 
در واقع بیانگر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد مدل می باشد.

نتایج آزمون F لیمر در جدول )3(، بیانگر رد فرضیه صفر و وجود  ناهمگني بین مقاطع در سطح 5 درصد می باشد. 
در واقع بیانگر مناسب بودن روش پانل دیتا برای برآورد مدل می باشد
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نتایج آزمون F لیمر در جدول )4(، بیانگر عدم رد فرضیه صفر در سطح 5 درصد می باشد. در واقع بیانگر مناسب 
بودن روش پولینگ دیتا برای برآورد مدل می باشد،  بنابراین نیازی به اجرای آزمون هاسمن نمی باشد.

3-5 آزمون هاسمن
از آزمون هاسمن براي مشخص شدن اثر ثابت یا تصادفي استفاده مي شود؛ در آزمون هاسمن، فرضیه صفر آن 

مبتني بر تصادفي بودن خطاهاي برآوردي است.
آزمون هاسمن برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی به شرح جدول ذیل میباشد:

با توجه به جدول )5(، نتایج بیانگر آن است که در این مورد فرضیه صفر رد شده و اثرات ثابت براي برآورد مدل 
مناسب است.

با توجه به جدول )6(، نتایج بیانگر آن است که در این مورد فرضیه صفر رد شده و اثرات ثابت براي برآورد مدل 
مناسب است.

4-5 آمار استنباطی
پس از بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش الزم است توزیع متغیرهای وابسته مدل های رگرسیونی مورد بررسی 
استفاده  مربعات  از روش حداقل  رگرسیونی  پارامترهاي مدل  تخمین  منظور  به  پژوهش  این  انجام  در  گیرند.  قرار 
نمودهایم و این روش بر این فرض استوار است که باقیماندههای مدل رگرسیونی نرمال باشد و این موضوع در صورتی 
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که متغیر وابسته پژوهش داراي توزیع نرمال باشد، رخ خواهد داد؛ به طوری که توزیع غیر نرمال متغیر وابسته منجر به 
تخطي از مفروضات این روش براي تخمین پارامترها شده و نتایج درستی را ارائه نمی دهد. از این رو در ادامه الزم است، 
نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته مورد آزمون قرار گیرد که در این پژوهش، با کمک آماره کولموگروف-اسمیرنف  

(K-S) مورد ارزیابی  قرار می گیرد. خالصه نتایج آزمون فوق در جدول )7(، ارائه شده است. 

خالصه نتایج مدل رگرسیونی )1( در جدول )8(، ارائه شده است:

بدهی 1/843 و سطح  برای شاخص هزینه  آزمون کولموگروف-اسمیرنف  آماره  به جدول شماره )7(،  با توجه   
معناداری متناظر با آن 0/002 می باشد  لذا برای مشاهدات اولیه فرض نرمال بودن رد می گردد و مشابه با متغیر 
هزینه بدهی در این مورد از تبدیل لگاریتمی استفاده می نمائیم که نتایج آزمون فوق برای داده های تبدیل شده 
حکایت از تائید توزیع نرمال اطالعات شاخص هزینه بدهی دارد. در دو شاخص هزینه بدهی و اجتناب مالیاتی سطح 
معناداری برای داده های تبدیل شده به ترتیب 0/917 و 0/163 می باشد و با عنایت به اینکه از 0/05 بیشتر می 
باشند توزیع نرمال برای مشاهدات تبدیل شده با اطمینان 0/95 تائید می گردد. پس از بررسی توصیفی مشاهدات 
و با برقراری فرض نرمالیتی برای متغیرهای وابسته پژوهش در بخش آتی به بررسی فرضیه های پژوهش میپردازیم.

5-5 آزمون فرضیه اول 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1730 

نتایج جدول )8(، نشان می دهد که آماره فیشر F(df1,df2  = 402/1 )  و بیشتر از  آماره متناظر در جدول 
فیشر می باشد لذا مدل برازش داده شده معنادار بوده و از کارایی قابل قبول برخوردار می باشد. (05/0 < 0032/0 
= p-value ). همچنین ضریب تعیین در مدل رگرسیونی نشان میدهد که 27/05% تغییرات هزینه سرمایه بر اثر 

تغییرات متغیر تمرکز مشتری و متغیرهای کنترلی می باشد.
در جدول)9(، برآورد ضرایب رگرسیونی برای هر یک از متغیرهای پیش بین مدل رگرسیونی ارائه شده است.

یافتههای جدول )9(، بیانگر آن است که ضریب رگرسیونی متناظر با شاخص تمرکز مشتری β1 =56/83 می 
باشد و سطح معناداری متناظر با آن 0/0077 کمتر از 0/05 است، از طرفی ضریب مذکور مثبت می باشد لذا با 
 p-value = 0/0077 > 0/05) اطمینان 0/95 تاثیر تمرکز مشتری بر  هزینه سرمایه مستقیم و معنادار است
) و با افزایش شاخص تمرکز مشتری، میزان هزینه سرمایه  نیز باالتر می رود از طرفی ضریب رگرسیونی متناظر با 
شاخص نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری β1 =-0/381 و سطح معناداری متناظر با آن 0/032 کمتر از 0/05 است 
لذا نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر هزینه سرمایه معکوس و معنادار می باشد. با عنایت به اطالعات جمع آوری 
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شده و رد فرض صفر، فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه » بین تمرکز مشتری و هزینه سرمایه  رابطهي معناداری 
وجود دارد »  با اطمینان 0/95 تائید می شود.

6-5 آزمون فرضیه دوم

خالصه نتایج مدل رگرسیونی در جدول )10(، ارائه شده است:

نتایج جدول )10(، نشان می دهد که آماره فیشر F(df1,df2  = 28/12 )  و بیشتر از  آماره متناظر در جدول 
فیشر می باشد لذا مدل برازش داده شده معنادار بوده و از کارایی قابل قبول برخوردار می باشد. (0/05 < 0/00 
= p-value ). همچنین ضریب تعیین در مدل رگرسیونی نشان میدهد که 76/40% تغییرات هزینه بدهی بر اثر 

تغییرات متغیر تمرکز مشتری و متغیرهای کنترلی میباشد.
در جدول )11(، برآورد ضرایب رگرسیونی برای هر یک از متغیرهای پیش بین مدل رگرسیونی ارائه شده است.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1732 

خالصه نتایج مدل رگرسیونی در جدول)12(، ارائه شده است.

یافته های جدول )11(، بیانگر آن است که ضریب رگرسیونی متناظر با شاخص تمرکز مشتری β1 =0/084 می 
باشد و سطح معناداری متناظر با آن 0/00 کمتر از 0/05 است، از طرفی ضریب مذکور مثبت می باشد لذا با اطمینان 
0/95 تاثیر تمرکز مشتری بر  هزینه بدهی مستقیم و معنادار است (p-value = 0/000 > 0/05 ) و با افزایش 
شاخص تمرکز مشتری، میزان هزینه بدهی نیز باالتر می رود از طرفی سطح معناداری ضرایب رگرسیونی متناظر با 
متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی ها کمتر از 0/05 است؛ با توجه به مثبت بودن ضرایب اندازه شرکت 
و اهرم مالی، تاثیر دو متغیر مذکور مستقیم و معنادر بوده و همچنینبا در نظر گرفتن عالمت منفی در ضریب بازده 
دارایی ها ، افزایش این شاخص باعث کاهش معنادار هزینه بدهی می گردد. با عنایت به اطالعات جمع آوری شده و 
رد فرض صفر، فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه » بین تمرکز مشتری و هزینه بدهی رابطهي معناداری وجود دارد 

»  با اطمینان 0/95 تائید می شود.

7-5 آزمون فرضیه سوم
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نتایج جدول )12(، نشان می دهد که آماره فیشر F(df1,df2  = 71/20 )  و بیشتر از  آماره متناظر در جدول 
فیشر می باشد لذا مدل برازش داده شده معنادار می باشد و در حقیقت حداقل یکی از ضرایب رگرسیونی در مدل 
رگرسیونی )3( بر اجتناب مالیاتی معنادار می باشد (p = 0/000 > 0/05). ضریب تعیین در مدل رگرسیونی نشان 

میدهد که 24/21% تغییرات اجتناب مالیاتی بر اثر تغییرات متغیر تمرکز مشتری و متغیرهای کنترلی میباشد.
در جدول )13(، برآورد ضرایب رگرسیونی برای هر یک از متغیرهای پیش بین مدل رگرسیونی ارائه شده است.

 β1 =-1/122 یافتههای جدول )13(، بیانگر آن است که ضریب رگرسیونی متناظر با شاخص تمرکز مشتری
می باشد و سطح معناداری متناظر با آن 0/000 کمتر از 0/05 است، لذا با اطمینان 0/95 ، تاثیر تمرکز مشتری بر  
اجتناب مالیاتی معکوس و معنادار می باشد (p-value = 0/00 > 0/05 ) به عبارت دقیقتر با افزایش شاخص 
تمرکز مشتری معیار اجتناب مالیاتی کااهش خواهد یافت بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه » بین تمرکز مشتری 

و اجتناب مالیاتی رابطهي معناداری وجود دارد » با اطمینان 95% تائید می گردد. 
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6- نتیجه گیری
در این بخش یافته های متناظر با فرضیه های پژوهش را که بر اساس تحلیل روش های آماری متناظر با اطالعات 

145 شرکت در سال های 1390 تا 1396 استنباط شده است ارائه نمودهایم.
فرضیه اول: بین تمرکز مشتری و هزینه سرمایه رابطهي معناداری وجود دارد.

بر اساس مدل رگرسیونی متناظر با فرضیه اول پژوهش و برازش مدل به روش پانل دیتا با اثرات ثابت مشخص شد 
ه 27/05% تغییرات هزینه سرمایه  بر اثر تغییرات متغیر تمرکز مشتری و متغیرهای کنترلی مدل متناظر در فرضیه 
اول می باشد. از طرفی ضریب رگرسیونی متناظر با رابطه بین تمرکز مشتری و هزینه سرمایه  مثبت و دارای سطح 
معناداری کمتر از 0/05 بوده است لذا رابطه بین متغیرهای مذکور مستقیم و معنادار بوده و فرضیه اول تائید شده 
است. همچنین نتایج این تحقیقات با نتایج پژوهش های پرنده )1394( و چن و همکاران )2014( همراستا میباشد.

فرضیه دوم: بین تمرکز مشتری و هزینه بدهی رابطهي معناداری وجود دارد.  
ضریب رگرسیونی متناظر با رابطه بین تمرکز مشتری و هزینه بدهی مثبت و دارای سطح معناداری کمتر از 0/05 
می باشد؛ بنابراین با افزایش تمرکز مشتری میزان هزینه بدهی را افزایش می دهد و رابطه بین متغیرهای مذکور 
مستقیم و معنادار بوده و فرضیه دوم تائید می گردد. همچنین نتایج این تحقیقات با نتایج پژوهش نیکو مرام و امینی 

)1390( همراستا میباشد.
فرضیه سوم: بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی رابطهي معناداری وجود دارد.

تمرکز  متغیر  تغییرات  اثر  بر  مالیاتی  اجتناب  تغییرات  داد که %24/21  نسان  پژوهش  فرضیه سوم  یافته های 
مشتری و متغیرهای کنترلی مدل رگرسیونی )3( حاصل شده است. ضریب رگرسیونی متناظر با رابطه بین شاخص 
تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی منفی و دارای سطح معناداری کمتر از 0/05 می باشد لذا افزایش شاخص تمرکز 
مشتری باعث کاهش اجتناب مالیاتی در بازار سرمایه می شود و فرضیه سوم تائید شده است. همچنین نتایج این 
نتایج پژوهش فدوی و همکاران )1393(، کریشنان  وهمکاران )2016( و فرانک و همکاران )2009(  با  تحقیقات 

همراستا میباشد.
1-6 محدودیت های پژوهش

این پژوهش هم همانند سایر پژوهش های تجربی که همراه با نمونه گیری است محدودیت های خاص نمونهگیری 
را دارد که در بخش روش شناسی به آن ها اشاره شد، ولی با توجه به یافته های پژوهش می توان موارد زیر را به 

عنوان محدودیت های پژوهش ذکر نمود:
وجود قلمر زمانی در پژوهش را نوعی محدودیت دانست زیرا ممکن است با تغییر محدوده زمانی نتایج یا یافته های 
پژوهش تغییر کند به ویژه که با تغییر سیاست های کالن اقتصادي دولت شرایط تمرکز مشتریان و سیاست های 
مرتبط با آن برای شرکت های بورس بر اساس تغییر دولت ها تغییر مینماید و همجنین با توجه به هزینه بدهی و 
هزینه سرمایه که در این تحقیق از متغیرهای وابسته بوده اند، تامین مالی از طریق بدهی و تسهیالت از بانک ها در 
شرکت ها با تغییر دولت ها متفاوت خواهد بود لذا دوره مطالعاتی با توجه به شکست ساختاری و تغییرات کلی باید 

تحلیل گردند.
بومی نبودن برخی تعارف متغیرها در بازار ایران و معیارهای متفاوت اندازه گیری در پژوهش ها برای متغیرها هر 
چند یک مزیت بوده ولی متناسب با بازار ایران نبوده است و در مقایسه یافته های پژوهش با نتایج تحقیقات پیشین 

ممکن است تحلیل های متفاوتی را نشان دهد.

2-6 پیشنهادات پژوهش
بر اساس فرضیه اول پژوهش با بهبود تمرکز مشتریان می توان هزینه سرمایه را نیز کنترل نمود و رابطه معناداری 
بین متغیرهای مذکور نشان می دهد از طریق تعیین ساست های موثر بر شاخص تمرکز مشتریان  هزینه سرمایه را 
که بر اساس تحقیقات کردستانی و عباسی )1393( بر عملکرد مالی شرکت موثر است تحت تاثیر قرار داد لذا به تمامی 



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1735 

شرکت ها پیشنهاد می گردد کمیته تخصصی در خصوص سیاست گذاری مرتبط با تمرکز مشتریان را در شرکت دایر 
نمایند تا از این طریق عملکرد مالی را بهبود دهند.

بر اساس فرضیه دوم پژوهش افزایش تمرکز مشتری باعث افزایش هزینه بدهی خواهد شد لذا سازمان بورس می 
تواند از میزان تمرکز مشتریان را به عنوان عاملی مهم جهت  پذیرش شرکت ها در بورس و ارزیابی شرکت ها استفاده 

نماید.
بر اساس فرضیه سوم پژوهش افزایش تمرکز مشتریان باعث کاهش اجتناب مالیاتی خواهد شد لذا به سرمایه گذاران 
)اعتباردهندگان( پیشنهاد می گردد برای ارزیابی شرکت های ایرانی و تصمیم گیری در مورد خرید سهام )دادن اعتبار 
به( آنان این موضوع را مد نظر قرار دهند و شرکت هایی که شاخص تمرکز مشتریان باالیی دارند میزان اجتناب 

مالیاتی زیادی نمیباشند.

منابع
امیري، یاسر )1388(.  بررسي کیفیت خدمات مدیریت ارتباط با مشتري و تدوین برنامه بهینه CRM در   .1
نظام بانکداري با استفاده از تکنیک TOPSIS )مطالعه موردي: بانک تجارت شیراز( فصلنامه علمي-پژوهشي مدیریت 

صنعتي دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال 4، شماره 10، صص 43 تا 56.
بولو، قاسم. و رحمانی مهر، مسعود. )1392(. هزینه حقوق صاحبان سهام و شفافیت سود. پژوهش های   .2

تجربی حسابداری، 2)8(، صص 80-59.
پرنده، عالیه؛ دلخوش، محمد )1394(، بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و هزینه حقوق صاحبان   .3

سهام: نقش میانجیگری قدرت حاکمیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد مشهد
بر  راهبردي شرکت ها  اصول  تأثیر خصوصیات  بررسي  نژاد  )1392(.  برهاني  امید و سعیده  پورحیدري،   .4
مدیریت مالیات در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش. حسابرسي، سال دوازدهم، 

شماره 4، صص 102 تا 114.
پورحیدری امید، امینی نیا میثم، فدوی محمد حسن )1393(. بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر   .5
هزینه سرمایه سهام عادی، با لحاظ فرصت های رشد و مالکیت نهادی. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه. 19 )3( :173-

190
خانی, عبداهلل, ایمانی, کریم, یوسفی, امین. )1393(. اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر   .6

2015,2013.ijar/10,22051 :doi .142-121 ,)4(4 ,آن. پژوهش حسابداری
خدادادی، ولی، ویسی، سجاد و چراغی نیا، علی )1396(. بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق الزحمه   .7

حسابرسی، مجله دانش حسابداری مالی، دوره4، شماره1، پیاپی12، بهار 1396.
خانلري، امیر )1385( . ارائه مدلي مفهومي جهت سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتري در سازمانهاي   .8

فناوري اطالعات، پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران
عابدی، سهیل )1387(. تمرکز بر مشتری. بر گرفته از لینک:  .9

http://www.soheil-abedi.blogfa.com/post/206  .10
بر عملکرد مالی شرکت،  تأثیر تمرکز مشتري  کردستانی، غالمرضا و عباسی، عبداألحد. )1393( بررسی   .11

فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال دوم، شماره سوم، شماره پیایی ششم، صص 8-13.
اوراق  امینی. )1390(. کیفیت سود و هزینه سرمایه. مجله دانش مالی تحلیل  پیمان  نیکومرام، هاشم و   .12

بهادار، 10، صص 215-183.
13. Anthony, R. (1973). «Accounting for the Cost of Equity». Harvard Business 

Review, Vol. 51, 88–102.



دادکشنه اقتصاد و علوم سیاسی

1736 

14. Chen, C, Li, L. & Ma, M.L.Z. (2014). Product market competition and the 
cost of equity capital: evidence from China, Asia-Pacific Journal of Accounting & 
Economics, 21(3), 227-261.

15. Des ai, M & Dharmapala, D.(2006). Corporate tax avoidance and high-pow-
ered incentives. Journal of Financial Economics . 79, 145- 179.

16. Francis, J., LaFond, R., Olsson, P.M., Schipper, K., )2005(. The market pric-
ing of accruals quality. Journal of Accounting Economics 39, 295–327.

17. Frank, M. Lynch, L & Rego, S.(2009). Tax reporting aggressiveness and its 
relation to  aggressive financial reporting. The Accounting Review. 84, 467- 496.

18. Gravile, J. G (2009). Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. 
Congressional Research Service Report for US Congress.

19. Hoag, M. L., & C. W. Hollingsworth. (2011). An intertemporal analysis of 
audit fees and section 404 material weaknesses. Auditing: A Journal of Practice & 
Theory, 30 (2): 173-200.

20. Jensen, M.,Meckling, W. (1976). “Theory of the firm: managerial behavior 
,agency costs and ownership structure” Journal of Financial Economics, 3 : 305–360.

21. Krishnan, G. V. Lee, H. Patatoukas, P. N. Wang, A. U. (2016). Major Custom-
er Dependency: Implications for Audit Pricing and Quality.  www.ssrn.com.

22. Laksmana, I, & Yang, Y. W. (2014).Product market competition and earnings 
management: Evidence from fiscretionary accruals and ral activity manipulation. 
Advances in Accounting, 30(2), 263-275

23. Plakoyiannaki, E. (2005). How Do Organisational Members Perceive CRM?  
Evidence from a U.K. Service Firm. Journal of Marketing Management, 21(3-4),  
363-392.

24. Pasternak, M., Rico, C (2008). Tax Interpretation, Planning, and Avoidance: 
Some Linguistic Analysis. Akron Tax Journal, 33.



7 اسفندماه 1397


