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بررسی عوامل مؤثر بر وصول درآمد مالياتی با رویکرد جلوگيری از فرار ماليات
(مطالعه موردی :اداره کل امور مالياتی غرب تهران)
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چکيده
در اقتصاد کنونی ،مالیات از ا بزارهای مهم مالی دولت می باشد و با توجه به اهمیت آن در اقتصاد کشور و همچنین در فرایند
توسعه و بازسازی یكی از اصلی ترین ابزارها در جهت خصوصی سازی ،تعدیل ثروت و توزیع مجدد درآمد به شمار می رود .یكی
از مهمترین عوامل مرتبط بر ظرفیت مالیاتی ،نگرش ،برداشت و رفتار مردم در ارتباط با مالیات است که به فرهنگ مالیاتی
مشهور است.در این فرآیند مردم باید نقش حاکمیتی دولت را از قبیل ایجاد امنیت درك کنند و بپذیرند ایفای این نقش هزینه
بردار است .این تحقیق سعی بر آن دارد تا عوامل اثرگذار بر وصول درآمد مالیاتی با رویكرد جلوگیری از فرار مالیاتی از دیدگاه
مأمورین تشخیص اداره کل امور مالیاتی غرب شهر تهران را مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار دهد .به عبارت دیگرهدف از این
مطالعه پاسخگویی به این سؤال است که  :مهمترین عوامل موثر بر وصول درآمد مالیاتی کدامند؟ تحقیق حاضر از نظر هدف،
کاربردی و از نظر رو ش اجرا ،توصیفی و از نوع همبستگی است .و همچنین از نظر جمع آوری داده ،میدانی می باشد چرا که از
طریق بررسی نظرات و دیدگاه های ماموران امور مالیاتی  ،ارتباط بین متغیرهای تحقیق یعنی ابعاد متغیّر مستقل ،و متغیّر
وابسته مشخص می شود .در تحقیق حاضر با توجه به اینكه جامعه آماری شامل مدیران ،مأموران و مؤدیان مالیاتی در اداره
کل امور مالیاتی غرب تهران می باشد ،تعیین دقیق تعداد افراد به دلیل محدودیتهای موجود به راحتی امكان پذیر نیست،
بنابراین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  483نفر برآورد گردید .نتایج به دست آمده از عوامل اثرگذار بر وصول
درآمد مالیاتی با رویكرد جلوگیری از فرار مالیاتی از دیدگاه مأمورین تشخیص اداره کل امور مالیاتی غرب تهران نشان داد که
بیشترین تأثیر بر وصول درآمدهای مالیاتی توسط میزان مالیات شكل می گیرد .همچنین تبعیض مالیاتی و نظام مالیاتی در
رتبه های بعدی قرار گرفتند.

واژههای کليدی :تبعیض مالیاتی،میزان مالیات ،نظام مالیاتی ،اداره کل امور مالیاتی غرب تهران
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مقدمه
شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشكیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پای به عرصه ظهور گذاشته است .یك اقتصاد
اجتماعی برای انجام وظایف خود،به ابزارهایی متوسل می شود که از آن تحت عنوان "نهاد" یاد می کنیم.یكی از این نهادها
دولت است.در تفكر لیبرالی،جامعه از نظر اصولی به عنوان کنش و واکنش بین افراد مستقل قابل درك است.در نظریه سیاسی
لیبرالی دولت به عنوان قراردادی بین افراد تعریف می شود که م نافع آنها در برخی زمینه ها با تصمیم گیری و اجرای جمعی
افزایش می یابد،نهاد دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است،که عمده ترین آن ،درآمدهای مالیاتی می باشد.از
سوی دیگر با گسترده شدن وظایف دولت نسبت به گذشته،مسائل و مشكالت دولت بخصوص در زمینه اقتصادبیشتر می شود.
اهدافی از قبیل رشد اقتصادی،اشتغال،توزیع عادالنه درآمد وثروت،کاهش تورم و ثبات قیمتها و ایجاد امنیت اقتصادی،از
مهمترین اهداف دولتهاست(زواری.)1431،
درآمدهای دولت اغلب به دوگروه درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شود.نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از
کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر منابع از ایجاد آثارنامطلوب اقتصادی به
میزان قابل توجهی می کاهد .این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل،برسایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد.بنابراین
پی ریزی یك نظ ام مالیاتی منظم و سیستماتیك،بستر مناسبی برای احراز برنامه های گوناگون ایجاد می کند که بایستی در
قالب برنامه های توسعه اقتصادی پیش بینی شود(زواری.)1431،
تجزیه و تحلیل درآمدهای مالیاتی و نیز تعیین تأثیرپذیری متغیرهای کالن می تواند در کاهش اختالل های بودجه دولت و
همچنین اصالح ساختار آن برای پایدار نمودن درآمدهای دولت مؤثر باشد .شاید بتوان ادعا کرد دولت برای اعمال حاکمیت
جمعی نیازمند درآمد است ،که عمده ترین آن ،درآمدهای مالیاتی می باشد.از سوی دیگر با گسترده شدن وظایف دولت نسبت
به گذشته ،مسائل و مشكالت دولت بخ صوص در زمینه اقتصادبیشتر می شود .اهدافی از قبیل رشد اقتصادی ،اشتغال ،توزیع
عادالنه درآمد وثروت،کاهش تورم و ثبات قیمتها و ایجاد امنیت اقتصادی ،از مهمترین اهداف دولتهاست(آمسدن باتلر.)2112،1
پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر وصول درآمد مالیاتی با رویكرد جلوگیری از فرار مالیات می باشد.
بيان مسأله
در اقتصاد کنونی ،مالیات از ا بزارهای مهم مالی دولت می باشد و با توجه به اهمیت آن در اقتصاد کشور و همچنین در فرایند
توسعه و بازسازی یكی از اصلی ترین ابزارها در جهت خصوصی سازی ،تعدیل ثروت و توزیع مجدد درآمد به شمار می رود .یكی
از مهمترین عوامل مرتبط بر ظرفیت مالیاتی ،نگرش ،برداشت و رفتار مردم در ارتباط با مالیات است که به فرهنگ مالیاتی
مشهور است.در این فرآیند مردم باید نقش حاکمیتی دولت را از قبیل ایجاد امنیت درك کنند و بپذیرند ایفای این نقش هزینه
بردار است(احمدنیا.)1434،
در بیشتر کشورها ،بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت ،از طریق 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 .در این میان ،فرار
مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها ،همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر
باشد و تمامی کشورها تالش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصالح نظام مالیاتی ،به چاره جویی
برمی خیزند(توماس جی.)2113،2
طی سالهای اخیر ،وصول درآمدهای ما لیاتی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه ،درطول دوره های کوتاه مدت نوسانهای
قابل مالحظه ای داشته است .در بسیاری از موارد این گونه نوسانها را نمی توان به بدتر شدن نظام مدیریتی یا دگرگونی های
. Amsden butler.
. Thomas J. Sargent.
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مربوط به عوامل تعیین کننده سنتی سطوح مالیاتی مانند شرایط درهای باز ،صادرات مواد معدنی و درآمد سرانه نسبت داد و
ممكن است در نتیجه عوامل دیگری بوجود آمده باشند(علیزاده.)1435،
تجزیه و تحلیل درآمدهای مالیاتی و نیز تعیین تأثیرپذیری متغیرهای کالن می تواند در کاهش اختالل های بودجه دولت و
همچنین اصالح ساختار آن برای پایدار نمودن درآمدهای دولت مؤثر باشد .در یك نظام مالیاتی عادالنه باید نشان داده شود که
هیچ گونه تبعیضی وجود ندارد و آنكه از امكانات بیشتری در اقتصاد استفاده می کند در هزینه های اقتصاد هم مشارکت
بیشتری دارد (احمدنیا.)1434،
این تحقیق سعی بر آن دارد تا عوامل اثرگذار بر وصول درآمد مالیاتی با رویكرد جلوگیری از فرار مالیاتی از دیدگاه مأمورین
تشخیص اداره کل امور مالیاتی غرب شهر تهران را مورد ارزیابی و بحث و بررسی قرار دهد .همچنین آثار سیاستهای مالی بر
درآمد مالیاتی را بررسی و در نهایت عوامل موثر بر وصول درآمدهای مالیاتی در در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران را
شناسایی نماید.
در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع که در باال ذکر گردید ،هدف از این مطالعه پاسخگویی به این سؤال است که :
مهمترین عوامل موثر بر وصول درآمد مالیاتی کدامند؟
اهميت و ضرورت تحقيق
در بیشترکشورها بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات که پایدارترین نوع درآمد می باشد ،تأمین می گردد.
سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها ،متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی
آنها دارد لذا کشورها همواره تالش می کنند ظرفیت مالیاتی خود را از طریق بهبود نظام مالیاتی یا معرفی پایه های جدید
افزایش دهند(رنگریز وهمكاران.)1483،
سطح وصول مالیات های دریافتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای در حال توسعه تا حدود قابل
مالحظه ای متغیر است .در شمار اندکی از این قبیل کشورها،این نسبت پایین تر از  11درصد و در شمار دیگری از آنها باالتر از
 41درصد است .ولی در عین حال ،در بیشتر کشورهای در حال توسعه این نسبت به طور متوسط،حدود  18درصد بوده است.
در طول دهه های اخیر ،این سطوح توجه اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است .علت تغییرات این سطوح را می توان به
عوامل تعیین کننده مربوط به سیاست های مالیاتی نسبت داد(آکرویاد.)2114،4
در این میان کشورهای توسعه یافته درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی مخارج دولت ازاهمیت وافری برخوردار هستند اما در
کشورهای در حال توسعه و به دلیل وجود ساختار تورمی و کارا نبودن سیستم مالیاتی ،درآمدهای مالیاتی درصد ناچیزی
ازتولید ناخالص داخلی این کشورها را تشكیل می دهد.
در ایران پس از درآمدهای نفتی ،عمده درآمد دولت در راه تأمین مالی بودجه،درآمدهای مالیاتی می باشد که از آن طریق سه
هدف تخصیص منابع اقتصادی ،توزیع مجدد درآمدها و تثبیت اقتصادی پیگیری می شود (احمدنیا.)1434،
با توجه به موارد فوق و اینكه درآمدهای دولت اغلب به دوگروه درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شود .نقش
درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی بیشتر حائز اهمیت است و در مقایسه با سایر منابع
از ایجاد آثارنامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی می کاهد .این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل ،برسایر منابع ناشی از
اقتصاد داخلی ترجیح دارد .بنابراین پی ریزی یك نظام مالیاتی منظم و سیستماتیك ،بستر مناسبی برای احراز برنامه های
گوناگون ایجاد می کند که بایستی د ر قالب برنامه های توسعه اقتصادی به خصوص برنامه ششم توسعه ( )1435-1311پیش
بینی شود .یكی از راهكارهای مهم و موثر در دست یابی به یك نظام مالیاتی منظم و سیستماتیك ،شناسایی عوامل موثر بر
وصول درآمد مالیاتی است.
.– Akroyd.
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ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و این توان از یك طرف متكی بر درآمدها ؛
مصارف و سرمایه گذاری هاست و از طرف دیگر ،بر اهداف بلندمدت و برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت متكی می
باشد .لذا زمانی یك نظام مالیاتی کارا توصیف می شود که جامعه به حد ظرفیت مالیاتی خود رسیده باشد .از مهمترین عوامل
موثر بر ظرفیت مالیاتی یك جامعه می توان به ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی  ،حجم سرمایه گذاری و تعداد مودیان
مالیاتی  ،تعداد شاغلین و  ...نام برد(طهماسبی و همكاران .)1482،مالیاتها به عنوان یك منبع درآمدی دولت نقش مهمی در
عمران و پیشرفت اقتصادی یك منطقه و استان ایفا می کند.شناخت دقیق میزان درآمد مالیاتی بالقوه ،افق روشنی جهت برنامه
ریزی اقتصادی را پیش رو سیاست گذاران اقتصادی می گذارد.پیش بینی علمی درآمدها نیز موجب افزایش دقت و تالش
ماموران مالیاتی در اخذ مالیات می گردد(کیس هارت .)2114،3با توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش در این راستا به بررسی
عوامل موثر بر وصول درآمد مالیاتی با رویكرد جلوگیری از فرار مالیاتی از دیدگاه مأمورین تشخیص اداره کل امور مالیاتی غرب
شهر تهران می پردازد .رویكردی که با دیگر پژوهش ها متفاوت است.
مدل مفهومی
متغير پيش بيني (عوامل موثر)

متغير مالك
 تبعيض مؤديان مالياتي -ميزان ماليات دريافتي

وصول ماليات

 -نظام مالياتي

سن
جنسيت
ميزان تحصيالت
سابقه كار

متغيرهای ميانجي
. Keith Hart.
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اهداف تحقیق
هدف اصلی:
 بررسی عوامل موثر بر وصول درآمدهای مالیاتی با رویكرد جلوگیری از فرار مالیاتی.اهداف فرعی:
 -1تبیین تأثیر تبعیض بین مؤدیان مالیاتی بر وصول درآمدهای مالیاتی.
 -2تبیین تأثیر میزان مالیات دریافتی بر وصول درآمدهای مالیاتی.
 -4تبیین تأثیر نظام مالیاتی بر وصول درآمدهای مالیاتی.
 -3ارائه پیشنهاد و راهكار برای تسهیل در وصول درآمدهای مالیاتی.
سواالت و فرضيات تحقيق
سوال تحقيق
 مهمترین عوامل موثر بر وصول درآمد مالیاتی کدامند؟فرضيات تحقيق
فرض یه در حقیقت راه حل پیشنهادی پژوهشگر ،برای حل مسأله است .به طور کلی فرضیه ابزار نیرومند پیشررفت دانرش ،ابرزار
کار تئوری و هدایتگر پژوهش علمی است.
هر تحقیق نخست الزم است بر اساس فرضیه شكل گیرد که این نشان دهنده حدسی است که ما در مرورد مسرأله تحقیرق در
ذهن خود داریم .یك محقق با طرح مسأله و حدس خود در مورد پاسخ احتمالی مسأله سعی می کند تا با آزمون هرای مختلرف
حدس خود را که در واقع فرضیات مسأله میباشند ،مورد تأیید قرار داده و یا رد نماید .به عبارتی پژوهشگر درصدد آن است که
از ذهنیت به عینیت برسد.
فرضیه اصلی:
 عوامل موثر (تبعیض مؤدیان مالیاتی،میزان مالیات دریافتی،نظام مالیاتی) بر وصول درآمدهای مالیاتی تأثیر دارد.فرضیه های فرعی:
 تبعیض مؤدیان مالیاتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد. میزان مالیات دریافتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد. نظام مالیاتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.قلمرو تحقيق
قلمرو تحقیق شامل چارچوب موضوعی ،زمانی و مكانی تحقیق است که در این قسمت به آن پرداخته می شود.
قلمرو موضوعی
این تحقیق از نظر موضوعی در حوزه مالیاتی قرار دارد.
قلمرو مکانی

53

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،5مهر 9317

تحقیق حاضر در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران صورت می گیرد.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق در سال  1436می باشد.

روش شناسی تحقيق
این پژوهش از بعد روش در حوزه پژوهش های میدانی قرارمیگیرد .تحقیق حاضر از نظرهدف ،کاربردی و از نظرر روش اجررا،
توصیفی و از نوع همبستگی است .و همچنین از نظر جمع آوری داده ،میدانی مری باشرد چررا کره از طریرق بررسری نظررات و
دیدگاه های ماموران امور مالیاتی  ،ارتباط بین متغیرهای تحقیق یعنی ابعاد متغیّر مستقل ،و متغیّر وابسته مشخص می شود.
در این تحقیق اعتبار کلیه سؤاالت پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شده است .مهم تررین و اصرلی تررین
مرحله هر پژوهش دستیابی به پاسخی است که محقق در پی آن بوده است .بنابراین تجزیه و تحلیل اطالعرات هردف نهرایی از
انجام یك تحقیق را برآورد می کند.در ابتدا جهت بررسی نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف اسرتفاده
شد .بطوریكه اگر جامعه دارای ت وزیع نرمال باشد از آمار پارامتریك و اگر جامعه دارای توزیع نرمال نباشرد از آمرار ناپارامتریرك
استفاده خواهد شد.
در تحقیق حاضر از روشهای آماری با استفاده از نرم افزار  SPSS24و لیزرل  Lisrelبرای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده
گردید.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه افرادی که حداقل دارای یك صفت مشخصه مورد نظر می باشند و معموالً آن را با ()N
نمایش می دهند .به منظور کاربرد یك روش نمونه گیری ،الزم است جمعیتی را که بناست نمونه از میان آن انتخاب شود (که
جمعیت هدف ،جامعه آماری ،یا چارچوب نمونه گیری نیز نامیده می شود) تعریف کنیم .جمعیت انبوهه ای از همۀ مواردی است
که با مجموعه معیارهای مشخّصی تطبیق می کنند( .سكاران؛)1431
در تحقیق حاضر با توجه به اینكه جامعه آماری شامل مدیران ،مأموران و مؤدیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران
می باشد ،تعیین دقیق تعداد افراد به دلیل محدودیتهای موجود به راحتی امكان پذیر نیست ،بنابراین برای تعیین حجم نمونه
از فرمول کوکران با جامعه نامحدود به صورت زیر استفاده می شود که در آن  zآماره توزیع نرمال است که در سطح اطمینان
 36درصد برابر  1/35است .احتمال موفقیت q ،احتمال شكست و دقت برآورد (سطح خطای مجاز) است p .و  qبر اساس روش
احتیاطی برابر  61درصد و برابر با  1/16در نظر گرفته شده است .بنابراین حجم نمونه با استفاده از فرمول فوق ،به صورت زیر
محاسبه و تعیین شده است:

d2

n = z 2 pq
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(0 / 05) 2

)n = (1 / 96) 2 (0 / 5)(0 / 5
n=483

با توجه به پراکندگی جامعه آماری ،در این تحقیق به منظور بیشتر کردن شباهت نمونه و جامعه و افزایش دقت نمونه برداری
برای برآورد پارامتر های جامعه و دخالت دادن ویژگی های جامعه در نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده می شود.
روش ها و ابزار های جمع آوری اطالعات
این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با ماموران و ممیزان تشخیص مالیاتی صرورت
می گیرد .ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد .پرسشنامه این پژوهش بر اسراس مردل نظرری رنسریس
لیكرت تهیه شده است که فرضیات تحقیق را شامل می شود .سؤاالت پرسشنامه در دو گروه قرار گرفته اند :گروه اول ،سؤاالت
جمعیت شناختی (سن ،میزان تحصیالت ،جنسیت ،سابقه خدمت) ،و گروه دوم ،سؤاالت مفهومی اسرت .درجره بنردی نظررات
پرسشنامه نیز از مقیاس ترتیبی در پنج سطح لیكرت) کامالً موافقم،موافقم،تاحدی موافقم،مخالفم،کامالًمخرالفم) در دو سرتون
برای بررسی وضعیت موجود) میزان به کارگیری هر عامل) و وضعیت مطلوب) میزان اهمیت هر عامل) اسرتفاده خواهرد شرد .
امتیازبندی این طیف ،برای سؤاالت مربوط به کلیه شاخص ها به این صورت است که به کامالً موافقم ) (6و بره کامالًمخرالفم
امتیاز ( )1تعلق می گیرد .تمامی شاخص های مورد نظر در پرسشنامه به صورت مستقیم مورد پرسش قرار گرفته اند ،یعنی به
صورت مثبت در پرسشنامه مطرح شده اند .بعد از طراحی پرسشنامه ،روایی و پایایی پرسشنامه آزمایش خواهرد شرد.به منظرور
گردآوری دادههای الزم برای این تحقیق از بانك های اطالعاتی زیر استفاده می شود :


سازمان امور مالیاتی کشور.






اداره کل امور مالیاتی غرب تهران
کُتب و مقاالت فارسی
کُتب و مقاالت التین
سایتهای اطالعاتی شبكه جهانی اینترنت

بررسی نرمال بودن متغيرها
بررسی نرمال بودن توزیع متغير تبعيض مؤدیان مالياتی
فرض صفر آزمون عبارت است از :نرمال بودن توزیع متغیر تبعیض مؤدیان مالیاتی
فرض مقابل عبارت است از :عدم نرمال بودن توزیع متغیر تبعیض مؤدیان مالیاتی
جدول  -1آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیر تبعیض مؤدیان مالیاتی
متغیر

مقدار آماره آزمون ()Z

سطح معنی داری آزمون

نتیجه

تبعیض مؤديان مالیاتی

0.020

0.030

نرمال بودن P>0.05
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با توجه به جدول  -1مشاهده می شود سطح معنی داری متغیر از  1016کمتر نبوده  ،بنابراین فرض صرفر رد نمری شرود و برا
اطمینان  %36می توان گفت توزیع متغیر فوق نرمال است.
بررسی نرمال بودن توزیع متغير ميزان ماليات دریافتنی
فرض صفر آزمون عبارت است از  :نرمال بودن توزیع متغیر میزان مالیات دریافتنی
فرض مقابل عبارت است از  :عدم نرمال بودن توزیع متغیر میزان مالیات دریافتنی
جدول  -2آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیر میزان مالیات دریافتنی

متغیر

مقدار آماره آزمون ()Z

سطح معنی داری آزمون

نتیجه

میزان مالیات دريافتنی

0.568

0.208

نرمال بودن P>0.08

با توجه به جدول -2مشاهده می شود سطح معنی داری متغیر از  1016کمتر نبوده  ،بنابراین فرض صرفر رد نمری شرود و برا
اطمینان  %36می توان گفت توزیع متغیر فوق نرمال است.
بررسی نرمال بودن متغير نظام مالياتی
فرض صفر آزمون عبارت است از  :نرمال بودن متغیر نظام مالیاتی
فرض مقابل عبارت است از  :عدم نرمال بودن متغیر نظام مالیاتی
جدول  -4آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیر نظام مالیاتی
متغیر

مقدار آماره آزمون ()Z

سطح معنی داری آزمون

نتیجه

نظام مالیاتی

0.333

0.052

نرمال بودن P>0.08

با توجه به جدول  -4مشاهده می شود سطح معنی داری متغیر از  1016کمتر نبوده  ،بنابراین فرض صرفر رد نمری شرود و برا
اطمینان  %36می توان گفت توزیع متغیر فوق نرمال است.
تجزیه و تحليل آماری
فرضیه(اصلی) :عوامل موثر (تبعیض مؤدیان مالیاتی،میزان مالیات دریافتی،نظام مالیاتی) بر وصول درآمدهای مالیاتی تأثیر دارد.
بررسی تأثیر عوامل موثر و وصول درآمدهای مالیاتی:
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بارعاملی استاندارد تأثیر عوامل موثر و وصول درآمدهای مالیاتی  1/88محاسبه شده است که مقردار قابرل قبرولی اسرت .مقردار
آماره آزمون ( )t-valueنیز  4/21بدست آمده است که از مقدار بحرانی

یعنی  1/35بزرگتر است .بنابراین عوامرل مروثر

بر وصول درآمدهای مالیاتی تأثیر دارد.
جدول  -3بارعاملی استاندارد عوامل موثر و وصول درآمدهای مالیاتی
تأثیرگذاری

بارعاملی

آماره t

عوامل موثر و وصول درآمدهای مالیاتی

0/55

3/20

شكل  -2بارعاملی استاندارد عوامل موثر و وصول درآمدهای مالیاتی
۰/۸۸
وصول درآمدهای

عوامل موثر

مالياتي

فرضیه فرعی ( :)1تبعیض مؤدیان مالیاتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.
بررسی تأثیر تبعیض مؤدیان مالیاتی و وصول درآمد مالیاتی:
بارعاملی استاندارد تأثیر تبعیض مؤدیان مالیاتی بر وصول درآمد مالیاتی  1/68محاسبه شده است که مقدار قابل قبرولی اسرت.
مقدار آماره آزمون ( )t-valueنیز  2/53بدست آمده است که از مقدار بحرانی

یعنی  1/35بزرگتر است .بنابراین تبعیض

مؤدیان مالیاتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.
جدول  -6بارعاملی استاندارد تبعیض مؤدیان مالیاتی و وصول درآمد مالیاتی
تأثیرگذاری

بارعاملی

آماره t

تبعیض مؤديان مالیاتی و وصول درآمد مالیاتی

0/35

2/66

شكل  -4بارعاملی استاندارد تبعیض مؤدیان مالیاتی و وصول درآمد مالیاتی
۰/۷۸
وصول درآمد

تبعيض مؤديان

مالياتي

مالياتي
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فرضیه فرعی( :)2میزان مالیات دریافتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.
بررسی تأثیر میزان مالیات دریافتی بر وصول درآمد مالیاتی:
بارعاملی استاندارد تأثیر میزان مالیات دریافتی و وصول درآمد  1/82محاسبه شده است که مقدار قابل قبولی است .مقدار آمراره
آزمون ( )t-valueنیز  2/52بدست آمده است که از مقدار بحرانی

یعنری  1/35بزرگترر اسرت .بنرابراین میرزان مالیرات

دریافتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.
جدول  -5بارعاملی استاندارد میزان مالیات دریافتی و وصول درآمد مالیاتی
تأثیرگذاری

بارعاملی

آماره t

میزان مالیات دريافتی و وصول درآمد مالیاتی

0/52

2/62

شكل  -3بارعاملی استاندارد میزان مالیات دریافتی و وصول درآمد مالیاتی
۰/۸۲
وصول درآمد

ميزان ماليات

مالياتي

دريافتني

فرضیه فرعی ( :)4نظام مالیاتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.
بررسی تأثیر نظام مالیاتی و وصول درآمد مالیاتی:
بارعاملی استاندارد تأثیر نظام مالیاتی و وصول درآمد مالیاتی  1/53محاسبه شده است که مقدار قابل قبولی است .مقردار آمراره
آزمون ( )t-valueنیز  2/33بدست آمده است که از مقدار بحرانی

یعنی  1/35بزرگتر است .بنرابراین نظرام مالیراتی برر

وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.
جدول  -6بارعاملی استاندارد نظام مالیاتی و وصول درآمد مالیاتی
تأثیرگذاری

بارعاملی

آماره t

نظام مالیاتی و وصول درآمد مالیاتی

0/60

2/06
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شکل  -8بارعاملی استاندارد نظام مالیاتی و وصول درآمد مالیاتی
۰/٦۹
نظام مالياتي

وصول درآمد
مالياتي

نتایج فرضيات
جدول --8جمع بندی نتايج فرضیهها
فرضیه

نتیجه کلی

فرضیه ( اصلی)

تائید

فرضیه اول فرعی

تائید

فرضیه دوم فرعی

تائید

فرضیه سوم فرعی

تائید

رتبه بندی متغيرهای اثرگذار (متغيرهای مستقل) بر متغير وابسته
جدول -0رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر متغیر وابسته
رتبه

نام متغیر

میزان اثرگذاری

0

میزان مالیات

0/52

2

تبعیض مالیاتی

0/35

3

نظام مالیاتی

0/60

منبع :نتايج تحقیق

نتایج تحقيق
 بارعاملی استاندارد تأثیر عوامل موثر و وصول درآمدهای مالیاتی  1/88محاسبه شده است که مقدار قابل قبرولی اسرت .مقردارآماره آزمون ( )t-valueنیز  4/21بدست آمده است که از مقدار بحرانی
بر وصول درآمدهای مالیاتی تأثیر دارد.
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 بارعاملی استاندارد تأثیر تبعیض مؤدیان مالیاتی بر وصول درآمد مالیاتی  1/68محاسبه شده است که مقدار قابل قبولی اسرت.مقدار آماره آزمون ( )t-valueنیز  2/53بدست آمده است که از مقدار بحرانی

یعنی  1/35بزرگتر است .بنابراین تبعیض

مؤدیان مالیاتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.
 بارعاملی استاندارد تأثیر میزان مالیات دریافتی و وصول درآمد  1/82محاسبه شده است که مقدار قابرل قبرولی اسرت .مقردارآماره آزمون ( )t-valueنیز  2/52بدست آمده است که از مقدار بحرانی

یعنی  1/35بزرگتر است .بنابراین میزان مالیات

دریافتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.
 بارعاملی استاندارد تأثیر نظام مالیاتی و وصول درآمد مالیاتی  1/53محاسبه شده است که مقدار قابل قبولی است .مقدار آمارهآزمون ( )t-valueنیز  2/33بدست آمده است که از مقدار بحرانی

یعنی  1/35بزرگتر است .بنرابراین نظرام مالیراتی برر

وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.
نتایج به دست آمده از عوامل اثرگذار بر وصول درآمد مالیاتی با رویكرد جلوگیری از فرار مالیاتی از دیدگاه مأمورین تشرخیص
اداره کل امور مالیاتی غرب تهران نشان داد که بیشترین تأثیر بر وصول درآمدهای مالیاتی توسط میزان مالیات شكل می گیرد.
همچنین تبعیض مالیاتی و نظام مالیاتی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
یافته های تحقیق نشان داد ،میزان باالی مالیات و نوسرانات نظرام مالیراتی از جملره عوامرل مررتبط قرانونی برر میرزان وصرول
درآمدهای مالیاتی می باشند.
ب نابراین برنامه ریزان،سیاست گذاران و مسؤالن اقتصادی و بانك مرکزی بایستی نسبت به تعدیل میزان مالیرات داخلری کشرور
تدبیر کرده و تمام برنامه ها در جهت افزایش وصول درآمدهای مالیاتی را بكار گیرند ترا بتروان مالیرات بیشرتری را از اشرخاص
حقیقی و حقوقی وصول کرد.

پيشنهادهای تحقيق
با توجه به نتایج حاصله پیشنهادهای زیر جهت وصول درآمدهای مالیاتی در ایران ارائه میشود:
پیشنهاد براساس فرضیه اصلی:
 عوامل موثر (تبعیض مؤدیان مالیاتی،میزان مالیات دریافتی،نظام مالیاتی) بر وصول درآمدهای مالیاتی تأثیر دارد.یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل آماری،نهادی-اجتماعی و سیاستهای مالیاتی نقش مؤثری در وصرول درآمردهای
مالیاتی ایفا می نمایند،لذا به دلیل عدم وجود شاخص بندی مالیاتی در مقابل ساختار تورم اقتصاد ایران،قسمت قابل تروجهی از
درآمدهای مالیاتی به زیان مالیاتی تبدیل می شود که این عامل نیز در گسترش کسری بودجه دولت نقش اساسی ایفا می کند،
پس اگر می خواهیم کشوری داشته باشیم که از وابستگی اقتصاد نفتی به سوی اقتصاد مالیاتی سوق داده شود باید در ایرن امرر
مهم مشارکت جدی و همه جانبه تمامی آحاد جامعه را جلب نماییم و دولت برای از میران برداشرتن موانرع اقردامات اساسری و
مؤثری انجام دهد تا درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و گام بلنردی بررای توسرعه پایردار و عمرران و آبرادانی
کشور برداشته شود.همچنین پیشنهادات زیرنیز توصیه می شود که عبارتند از:
 )1آسان سازی قوانین :از طریق حداقل نمودن بخشنامه های مالیاتی -روانسازی اجرای قانون مالیاتها بطور مثال یكسان سرازی
ضریب حقوقی برای بخش خصوصی و دولتی در سال .34
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 )2اجرای کامل طرح جامع اطالعات مالیاتی :جهت دسترسی آسان به اطالعات و معامالت مودیان حقیقی و حقوقی با یكپارچه
سازی سیستم سازمان امور مالیاتی با بانكها و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور.
 )4افزایش ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی :از طریق نظام تنبیه و تشویق جهت وصول بموقرع مالیرات مودیران و کارآمرد برودن
سیستم اطالع رسانی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان
)3توسعه فرهنگ مالیاتی :ایجاد یك باور دو سویه بین دولت و مردم که مالیاتهای وصول شده در جهت خدمات رفاه عمومی و
اجتماعی مصرف می شود.
 )6تأمین زیر ساختهای مناسب فناوری اطالعات و ارتباطات کشور :از طریق گسترش فرهنگ بهرهبرداری و استفاده از خدمات
دولت الكترونیك در قالب برنامههای اجرایی کشور.
 )5تشویق مردم به پرداخت مالیاتهای شرعی و اسالمی که امتیازاتی از قبیل :الف-تنزل کردن هزینه جمرع آوری بره کرد صرفر
ب-تا حدودی در آمد و ثروت واقعی افراد مشخص میشود ،ج-در خمس مبنای مالیات در آمد حقیقی و خالص است ،نه درآمد
جاری و اسمی محاسبه نكردن مالیاتهای شرعی ،موجب نابرابری بیشتر و ناعادالنه تر شدن توزیع در آمد میشود .طبقه مرفه نه
مالیاتهای شرعی و نه اجباری پرداخت میکنند ولی در مقابل طبقه متوسط و ضعیف هر دو را پرداخت میکننرد .نتیجره اینكره
فاصله طبقاتی موجود و نابرابری روز به روز بیشتر میشود ،در حالیكه از جمله اهداف مهم مالیاتها کرم کرردن فاصرله طبقراتی
میباشد.
 )6ارتقای سطح کیفی دانش ماموران و دست اندرکاران مالیاتی از طریق آموزش های شغلی.
پیشنهاد براساس فرضیه فرعی: 1
 تبعیض مؤدیان مالیاتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.با توجه به اینكه درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی بودجه دولت بیشترین سهم را دارد ،لذا این موضوع سبب شده که دولرت بره
مالیاتهای معوق زیاد حساس نباشد و مؤدیان مالیاتی با وقفره هرای بسریار طروالنی مالیرات خرود را پرداخرت نماینرد .اگرر مرا
درآمدهای مالیاتی را از بودجه دولت خارج نماییم ،در این صورت کسری بودجه واقعری دولرت مشرخص خواهرد شرد و در ایرن
حالت ،مجبور به بهینه نمودن سیستم مالیاتی خود از طریق بهینه سازی شاخصهای اصلی مالیاتی خواهیم شد که این شاخصها
می توانند در تعیین نرخ مالیاتی بهینه برای گروههای مالیاتی مختلف،گسترش پایه مالیاتی و بهینه سازی سیسرتم جمرع آوری
مالیاتی مؤثر باشد.
پیشنهاد براساس فرضیه فرعی: 2
 میزان مالیات دریافتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.نتایج حاکی از آن است که به دلیل عدم وجود شاخص بندی میزان مالیات در مقابل ساختار ترورم اقتصراد ایران،قسرمت قابرل
توجهی از درآمدهای مالیاتی به زیان مالیاتی تبدیل می شود که این عامل نیز در گسترش کسری بودجه دولرت نقرش اساسری
ایفا می کند .لذا برای رهایی از این مشكل بایستی درآمدهای مالیاتی درمقابل تغییرات میزان مالیرات شراخص بنردی شرود .برا
توجه به اینكه شاخصه اصلی یك نظام مالیاتی کارا ،باال بودن سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی است،لذا سیسرتم
مالیاتی بایستی طوری عمل کند که در جهت گسترش پایه مالیاتی حرکت نمایرد و ایرن امرر نیرز از طریرق حرذف معافیتهرای
مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی ،به وسیله کوتاه نمودن دوره های مالیاتی محقق می شود.
پیشنهاد براساس فرضیه فرعی: 4
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 نظام مالیاتی بر وصول درآمد مالیاتی تأثیر دارد.یافته ها نشان می دهد که نظام مالیاتی به عنوان یك متغیر تأثیرگذار بر میزان وصول درآمدهای مالیاتی تأثیر دارد.همچنرین
نظام نامطلوب مالیاتی در کوتاه مدت دارای اثرمنفی در وصول درآمدهای مالیاتی است .اما با توجه به اینكه در بلندمردت زمران
کافی برای تحت تأثیرگذاشتن نظام مالیاتی بر وصل درآمدهای مالیاتی وجود دارد ،لرذا در بلندمردت دارای اثرگرذاری بیشرتری
نسبت به کوتاه مدت است.
تجارب مقروض ترین کشورها نشان می دهد که عدم وصول مالیات ،بیشتر در کشورهایی به طور رسمی اظهار شرده کره دارای
بی ثباتی نرخ ار ز،کسری مالی بزرگتر و به طور کلی پول های بیشتر از حد ارزش گذاری شرده را دارا بروده انرد.تفاوت سیاسرت
های معتبر و صحیح کالن اقتصادی همراه با نرخ ارز مقتضی و نرخ های بهره مناسب،عنصر و عامل کلیردی کراهش بری ثبراتی
اقتصادی و محو کسری بودجه هستند و به نظر می رسد که چنین سیاست هایی می توانند از فرار مالیراتی جلروگیری کررده و
مالیات بیشتری وصول گردد.

فهرست منابع ومآخذ
 احمدنیاء،سیدمصطفی ،) 1434(،مقررات وضع مالیات و چگونگی وصول آن،فصلنامه علمی پژوهشی،وزارت اموراقتصادی ودارایی،شماره ،3ص.13
 توماس جیجی( ،)2113ترجمه نور بخش ،منوچهری و سپهری -کامران ،اقتصاد غیر رسمی ،ناشر مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی.8 ، زواری،ملیکا (،)0300بهبودمديريت مالیاتی در کشورهای درحال توسعه، ،تهران:انتشارات دانشکده اموراقتصادی،ص.22 -رنگريز -حسن ،خورشیدی -غالمحسین( ،)0350مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت ،ناشرر شررکت پرا

و نشرر

بازرگانی ،ص.05
 سکاران اوما،)0300(،روش های تحقیق در مديريت( ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی) ،تهران ،مرکز آموزش مديريتدولتی.
 طهماسبی،محمدعلی،رضا هوشمندی("،)0352جايگاه کداقتصادی بره عنروان زيرمجموعره نظرام اطالعرات مالیراتی"،مجلرهحسابدار،سال يازدهم،شماره،005ص.00
 علیزاده،انوش(،)0306برآورد زيان ناشی از تأخیر وصول مالیات،،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبريز،ص.06Refrence
-Akroyd, D., Legg, J., Jackowski, M. B., Adams, R. D. (۲۰۱۳). The impact of.
- Amsden butler-SPC simplified: practical steps to Quality, Second edition,۲۰۱۲.
- Hosseini- Sadr, Mr(٥٤۱٥)Panahian Sand or Somodi, lavge tax payerunit, phase۱. End report
page ۳, ۷, ۱٥.
)- Keith Hart. Informal economy. A Dictionary of Economics. London press( ۲۰۱۳
- Larsp. Feld and Jean- Robert Tyran- Tax Evasion and voting: An Experiments Analysis
(۲۰۱٦).

68

