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 چکیده 

 است یاتیمال ینو تمک یاتیعدالت ادراک شده مال، یاتیدانش مال ینروابط ب یبررس یقتحق ینهدف از ا

روش  یثو از ح یاز لحاظ هدف کاربرد یقروش تحق. یدگرد ینتدو یپژوهش یهسه فرض، منظور ینبه ا

 یجامعه آمار است یالماستان ا یاتیان مالیمود یهکلشامل  تحقیق یجامعه آمار. است یمایشیپ -توصیفی

 . شدانتخاب  بعنوان حجم نمونه نفر 803با استفاده از فرمول کوکران  و باشدمینامحدود تحقیق 

های دانش پرسشنامه تحقیق ابزار. آوری اطالعات استفاده شدای و میدانی برای جمعاز روش کتابخانه

که روایی آن توسط کارشناسان و  سوال 83و عدالت مالیاتی مجموعاً با  مالیاتی، تکمین مالیاتی

از . باشدبدست آمد که بیانگر پایا بودن ابزار سنجش می 388/0پایایی پرسشنامه . متخصصین تایید شد

جهت بررسی  یرسونپ یهمبستگ یبضرآزمون  از و تحقیق هایبرای تجزیه و تحلیل داده spssنرم افزار 

ادراک شده  لتو عدا یاتیدانش مال یننشان داد که ب تحقیق یجنتا. استفاده شد یرهامتغ ینروابط ب

 . وجود داردمعناداری  یهمبستگ یاتیمال ینو تمک یاتیمال

 

 . یاتیمال ینتمک، یاتیعدالت ادراک شده مال، یاتیدانش مال: واژگان کلیدی
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 مقدمه

مالیات است که با فراهم شدن این شرایط کمک شایانی به انجام سرمایه گذاری ، هابهترین منبع درآمد برای توسعه زیرساخت 

راه های ارتباطی و توسعه شبکه توزیع آب و برق و انرژی ، پایانه های حمل و نقل، ایجاد سدها، ها در خصوص توسعه راه ها

وسعه هر جامعه دارد که بیش از هر چیز مهمی در ت  درآمدهای ناشی از دریافت مالیات توسط دولت نقش بسیار. خواهد شد

البته در کشورهای در حال توسعه   . رسد گسترش فرهنگ مالیات و لزوم پرداخت آن برای پیشرفت هر کشور ضروری به نظر می

رج های مورد نیاز برای مخا ای در تامین منابع و هزینه وابستگی به منابع طبیعی به ویژه نفت و درآمد ناشی از آن سهم عمده

های انجام شده از ایجاد  ما اگر چه نقش اصلی درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت بوده اما برنامه ریزی در کشور  . دولت دارد

اصالح نظام مالیاتی یکی از هفت محور اجرای طرح تحول اقتصادی درخصوص تحقق   . دهد تحول در امور مالیاتی خبر می

ی را از سوی مسئوالن نشان است که توجه بیش از پیش به امور مالیات 4101ق اهداف سند چشم انداز توسعه برای اف

 . (418، 4831، یعامل)دهد می

فاصله گرفتن از اقتصادی متکی بر درآمد حاصل از نفت و اداره امور کشور به وسیله درآمد حاصل از مالیات نیازمند توسعه در   

افزایش سطح کیفیت محصوالت تولیدی و انجام سرمایه گذاری از ، تغالایجاد اش، ابعاد مختلف است که افزایش بهره وری

در این بین بیش از هر چیز دیگری آگاه ساختن مردم در مورد نقش مالیات در توسعه   . شوند مهمترین این موارد محسوب می

و برای ایجاد فرهنگ مالیاتی در های عمومی مشارکت داشته باشند  مردم باید در فعالیت. کشور از اهمیت باالیی برخوردار است

گویند  اما متاسفانه برخی نگاهها به این است که می، اگرچه مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت است . جامعه تالش کنند

ق های جاری دولت باید از طری بر اساس قانون پنجم برنامه توسعه هزینه: ناگفته نماند   . ما نفت داریم و دیگر تامین هستیم

منطق نیز همین  کهها استفاده شود  گذاری و ایجاد زیرساخت مالیات تامین و در مقابل از درآمد ناشی از نفت برای سرمایه

های نگهداری آن از  اما حداقل باید هزینه، شود گذاری اصلی در کشور ما با درآمد حاصل از نفت انجام می اگر چه سرمایه . است

 . (48، 4833، یزاقر)طریق خود جامعه تامین شود 

شتن زیرا داشتن عدالت اجتماعی با دا، خوشبختانه کشور به این مهم دست یافته که راه توسعه و ترقی در مالیات عادالنه است 

برای کنترل تورم و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه باید مالیات به صورت مناسب وضع شود و . شود عدالت مالیاتی محقق می

تحول در نظام   . بتواند تمامی منابع را پوشش دهد و بر اندازه درآمدها مالیات فرض شود هعی داشته باشیم کقانون مدون و جام

ها نخستین محور اجرای طرح  مالیاتی کشور در شرایط کنونی از چنان اهمیتی برخوردار است که پس از هدفمند کردن یارانه

 . (25، 4831، میرانیش یرسول)ار دارد به عنوان دومین محور مورد تاکید قر، تحول اقتصادی

از مردم نه  یاتاخذ مال. سازد یم یاتیو مقررات آن را عمل ینوضع قوان یقکه دولت از طر، است یندیاز مردم فرا یاتمال کسب

 یاستفاده م یزن یعدالت اجتماع یریتدر جهت مد یدولت است بلکه به عنوان ابزار یدر آمدها یشافزا یبرا یفقط ابزار

 یاتیمال یدر حوزه  یعدالت اجتماع یتاست که وضع یاتیمال یستمس یلتحل و یهتجز یقو از طر( 5001، گانینج)رددگ

از افراد نسبت  یاریاست که دانش بس یاجتماع ینظام ها ینتر یچیدهو پ یناز مهمتر یکی یاتیمال یستمس، گردد یمشخص م

، روبرتز و همکاران)ستا یمحدود و ناکاف یاربس یاتیمال یکل یها یاستشهروندان از س یشناخت کل. به آن محدوداست

شهر وندان قرار  یاردر اخت یاترا در خصوص مال یاطالعات جامع یاتیو ادارات مال ینرو الزم است که مسئول یناز ا. (4991

 ینا. (5005، و ناگل یمورف)شود یم یابیتوسط شهروندان ارز یاتیاست که رفتار مال یاریبر آن عدالت و انصاف مع عالوه. دهند

 یزهانگ، و منابع از دست رفته را منصفانه بدانند یجآدامز دارد که طبق آن اگر مردم نسبت به نتا یبرابر یه در تئوریشموضوع ر

 . (5004، کارنز یاوکوچ)یندنما یندهندگان با عادالنه دانستن مبادله خود با دولت بهتر تمک یاتاست که مال یا

پرداخت ( 5008، جک یو د یترپ)دارند یدولت ینبه مسئول یاتاست که مردم به پرداخت مال یلیتما یانگرب ییاتمال تمکین

 یاتعدم پرداخت مال. ها داردبودجه دولت یندر تام ینقش مهم، از درآمد کشورها یکننده بخش مطمئنینبه عنوان تام یاتمال

 یدرآمدها ینکارا فاصله ب یستمس یکدر . باشندیها با آن روبرو مکه کشور هستند یمشکالت ینتراز عمده یاتیو فرار مال

 یفهوظ. (4831، یمهحک، یدائیش)باشد یم یاتیمال یانمؤد یننشان دهنده درجه تمک ینکمتر است و ا یاتیبالفعل و بالقوه مال
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به  یاتیاست وسازمان امور مال یانمؤد تمکیندرجه  یشو افزا یاتیکاهش فرار مال یبرا یکارآمد اقدامات یاتیمال یریتمد یک

به نحوکارا و عادالنه از نظر  یتوسعه و سالمت اقتصاد یبتواند در راستا یستیدولت با یتیحاکم یاز بخش ها یکیعنوان 

 . (5، 4831، یدائیش)یدجذب نما مالیات، یاجتماع

عدالت ادراک شده ، یاتیکه رابطه دانش مالاست  ینا یمبه آن هست ییکه به دنبال پاسخگو یمسئله ا یقتحق ینرو در ا یناز ا 

 . چگونه است یالمدر استان ا یاتیمال یانمود یاتیمال ینتمک یاتمال

باشد و ارتقا یموثر م یانمود یاتیمال ینتمک ینو همچن یاتیمال یاناست که بر عدالت ادراک شده مود یاز عوامل یاتیمال دانش

 یچاردسونر)کند یم یجادا یاتیازنظام مال یچونکه موجب درک مثبت تر، دهدید مرا بهبو یاتیمال ینسطح تمک، یاتیدانش مال

 :دارد از جمله یاییآن ها مزا یاتیو عدالت ادراک شده مال یانمود یاتیشناخت سطح دانش مال. (5004، یروساو

به آن  مالیاتی خود یهایاستوسراهبردها  ینتوانند در تدویم یندهد که مسول یم یاتیمال یانمود یزهاز انگ یتردرک روشن -

 . یندتوجه نما

 یاتیمال یستمنسبت به عدالت در س یاتیمال یانمود یدگاهکنند و از دیم یداپ یانمود یاتیاز دانش مال یشتریدرک ب ینهمچن -

توانند  یم یاتیمسوالن حوزه مال، اطالعات ینها کمک کند وبااستفاده از اآن یهایریگیمتواند به تصمیشوند که م یآگاه م

 یزیتوانند برنامه ریمسوالن م ینهمچن. یندنما ینتدو یاتیمال یانمود ینمبارزه با عدم تمک یرا برا یترمناسب یراهبردها

 یانگرآن ب یرگذاریتاث یزانعوامل و م ینا یتاهم. یندنما ینتدو یاتیمال یانمود یاتیدانش مال جهت ارتقا یجامع آموزش

 . ساخته است یستههش بوده وانجام پژوهش را باپژو ینضرورت انجام ا

 

 های تحقیقفرضیه

 . وجود دارد یداریارتباط معن یانمؤد یاتیمال ینو تمک یاتیدانش مال بین

 . وجود دارد یداریارتباط معن یاتیو عدالت ادراک شده مال یانمؤد یاتیدانش مال بین

 . وجود دارد یداریارتباط معن انیمؤد یاتیمال ینو تمک یاتیعدالت ادراک شده مال بین

 

 مبانی نظری
 نظام مالیاتى

هاى مالى  اجراى سیاست، مالیات قسمتى از درآمد یا دارایى افراد است که به موجب قوانین و به منظور پرداخت مخارج عمومی

گسترش و تنوع . شود یهاى ادارى و اجرایى دولت وصول م به وسیله اهرم، اجتماعى و سیاسى کشور، و حفظ منابع اقتصادی

تأمین اجتماعى و گسترش تعهدات ، ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی دولت دههاى اقتصادى و همچنین نقش فزاین فعالیت

پرداخت و دریافت ، هاى اقتصادى و اجتماعى و تالش در جهت تحقق رشد اقتصادى و توزیع عادالنه درآمد دولت در عرصه

 . (4830، ییآقا)م و تأثیرگذار تبدیل کرده است اى مه مالیات را به مسأله

، (بازتوزیع ثروت)گسترش عدالت ، توان به طور اصلى در تأمین درآمدهاى عمومى کشور کارکردهاى اصلى ابزار مالیات را می

 . ثبات اقتصادى و تجهیز منابع مالى و تشکیل سرمایه برشمرد، تخصیص مجدد منابع

هنگامى ، حال با این. ساز تحقق اهداف چندگانه است وردارى از یک نظام مالیاتى کارآمد زمینهشود برخ مشخص می، ترتیب بدین

 . (4890، یبیحب)توان نظام مالیاتى را کارآمد دانست که در جریان انتقال مالیات چهار نوع ویژگى رعایت شود می

یعنى هر فرد با در نظر گرفتن کل ، شدها در حد امکان با توان نسبى اشخاص حقیقى و حقوقى متناسب با پرداخت -4

 . رقمى به عنوان مالیات بپردازد، درآمدهایش

کنندگان و سایر  مشخص و قانونمند باشد و زمان و میزان پرداخت مالیات باید براى پرداخت، مقادیر مالیات قابل پرداخت -5

 . افراد قابل درک و مشخص باشد

ترین میزان فشار وارد آید و در  کننده مالیات پایین اى باشد که براى پرداخت شیوه زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به -8

 . عین حال حقوق دولت نیز از بین نرود
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شود به طور کامل در  آورى می هزینه گردآورى مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود و آنچه به صورت مالیات جمع -1

 . ددارى قرار گیر اختیار دولت و خزانه

هاى اصلى در بسیارى کشورهاى جهان سوم در آمده است  به صورت یکى از چالش، عقالیى کردن نظام مالیاتی، در حال حاضر

 . (4882، عرب مازار)اى برخوردار است م از اهمیت ویژهو لذا اصالح این نظا

، گردد یدولت م یباست که نص یاقتصاد ییتهااز سود فعال یبخش یااز درآمد جامعه به دولت و  یدر واقع انتقال بخش مالیات

دولت  یاتهاعادالنه قانون مال یدر واقع با اجرا. به درآمد ها و سودها را دولت فراهم ساخته است یابیابزار وامکانات دست یراز

به  یماعاجت ینهنوع هز یک یاتاز مال یفتعر ینتر یامروزه در کل. دهد یسوق م یاجبار اندازپس  نوع یکآحاد مردم را به 

 . (4830، یدوان) یندتقبل پرداخت آن را نما یدبا یاجتماع یها ینههز یناز ا رود که افراد جامعه به تناسب استفاده یشمار م

مخارج عامه  ینحکومت وتأم یعموم یتتقو یموسسات بر اساس قانون برا، شرکتها، است که دولت از اشخاص یمبلغ مالیات

 یادو طرفه  یحاست که رابطه صح یندر ا یاتمال یگربارز د یتخصوص یک، بودن یت اجبارافزون بر خصل. داردیم یافتدر

، عرب زار)وجود ندارد، شوند یدهندگاه از آن برخوردار م یاتکه مال مومیخدمات ع یو ارزش یافتیدر یاتمال یانم یمتناسب

4881 ،51) . 

 
 یرانا یاتینظام مال ارزیابی

کشور  یاتیشده است که نظام مال ینتدو یمتعدد یکم یشاخص ها، آن ییکارا یابیو لزوم ارز ییاتنظام مال یتتوجه به اهم با

 . کشورمان آشکار شود یاتیپنهان نظام مال های یتها و ظرف یقرارداده تا توانمند یشاخص ها مورد بررس یناز ا یرا با برخ یرانا

 یدر کشورها. است یناخالص داخل یدبه تول یاتیمال یهاشاخص نسبت درآمد ینهزم ینشاخص ها در ا ینا یناز مهمتر یکی

از  ینشانه ا یاتیمال یبر درآمدها یهتک یدولت هاست و به طور کل یمنابع درآمد یناز مهمتر یکی یاتیدرآمد مال یافتهتوسعه 

درصد در نوسان  8/8درصد تا  2/2که در بازه  31تا  30 یدر فاصله سالها شاخص ینا یبا بررس. کشورهاست یسالمت اقتصاد

 ینباالتر از ا یکشور رقم یاقتصاد یتدهد ظرف یمطالعات نشان م. برد یبخش پ ینکشور در ا یها یتتوان به ظرف یم، است

 یراندر اقتصاد ا یدرصد 42تا  45 رفیتدارد و از ظ یدبر آن تأک یزکشور ن یاتیکل سازمان مال یسکه رئ یا نکته. اعداد است

در کشورمان و  یاتیدرآمد مال یفتعر، شاخص ینا یسهو مقا ینکته قابل توجه در بررس یانم یندر ا البته. سخن گفته است

 یکسورات صندوق ها، یاجتماع ینبه تأم یپرداخت یها یمهسهم ب یراناست چراکه در ا یجهان یفتفاوت آن با با تعر

. یمرس یدرصد م 45از  یشب یموارد به رقم ینحاظ اکه با ل یرندگ یقرار نم یاتمال یفدر تعر، یعوارض پرداخت و یبازنشستگ

بهبود  یرانا یتوضع، شاخص یفدر تعر ییردهد با تغ ینشان م یرانهمرده ا یرقم با ارقام مشابه در کشورها ینا یسهمقا

 ینا، آنکه با کنار کذاشتن . است یراندر ا یاجتماع ینتأم یها بیمه یامر نشانگر سهم باال ینکند که ا یم یداپ یریچشمگ

 یراناما مردم ا، است ییننسبت در اقتصاد کشورمان پا ینرو مشخص است هر چند ا یناز هم. یابد ینسبت به شدت کاهش م

 . (4890، یبیحب)ندارند یکشورها تفاوت چندان یگربا د یدر ارقام پرداخت

، شود یم یفتعر یاتمال یکه برا یینقش ها یناز مهم تر یکی. از بودجه دولت است یاتیسهم درآمد مال، ها یگرشاخصد از

 ینبه ا. شود یازن یب یعیحاصل از فروش منابع طب یدولت از درآمدها، یقطر یندولت است تا از ا یجار یها ینههز ینتأم

. بر کار دولت ها خواهند داشت یزن یتر ینظارت قو، و البته در مقابل وندش یم یکشر یتدر حاکم یشاز پ یشمردم ب یبترت

 ینا 38تا  30 یبخش در فاصله سالها یندر ا. نه چندان مطلوب دارد یتاز وضع یتحکا یرانشاخص در کشور ا ینا یبررس

مدت تجربه کرده  یندر ا یزدرصد را ن 8/81رقم  یاست و حت یدهرس 31درصد در سال  2/12به  یطشرا یننسبت در بهتر

 یشافزا یزاز آن ن یاما بخش، گردد یباز م یرانا یاتیظام مالن یبه مشکالت ساختار، ییندرصد پا یناز ا یهر چند بخش. است

 . گردد یدولت باز م یها ینههز ینسب یشبه افزا یگرد یدولت و بخش ینفت یدرآمدها یجهنفت و درنت یبها

را  یاتینظام مال ییکارا یماشاره کرد که به طور مستق یزن یاتوصول مال یها ینهتوان به شاخص هز یم، شاخص ها ینکنار ا در

که  یدر گزارش، درصد است 4تر از یینجهان پا یشرفتهپ یاز اقتصادها یاریرقم در بس ینکه ا یدر حال. گذارد یم یشبه نما
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از  یراندر کشور ا 31تا  30 یرقم در فاصله سال ها ینا، ارائه شد یطرح تحول اقتصاد وهکارگر یاز سو 38در مرداد ماه سال 

 . (4890، یبیحب)در کشورمان دارد یاتوصول مال یباال یها ینهبوده است که نشان از هز درصد در نوسان 1/5تا  1/4

 :یندنما یم یاتمعموالٌ با سه هدف مبادرت به اخذ مال دولتها

، اند یمسه یدولت یاصل که مردم در درآمد ها ینبه موجب ا: دولت یها ینهپوشش دادن هز یبرا یبه عنوان درآمد مالیات

منظور از . یدآنها را رفع نما یهاول یازهایوحداقل ن یدنما یجادهمه افراد ا یبرا یمناسب یارد تا سطح زندگد یفهدولت وظ

 . خانواده است یلتشک یآموزش و پرورش و امکانات الزم برا، و درمان داشتبه، مسکن، پوشاک، خوراک، یهاول یازهاین

باشد  یبراساس درآمد اشخاص م یاتوصول مال: عادالنه درآمد یعوزو ت یاجتماع یهایدر جهت رفع نابرابر یگام یاتمال وصول

شود و از آنجا به  یم یزو به خزانه دولت وار یردگ یبه آنها تعلق م یشتریب یاتمال، دارند یشتریکه درآمد ب یپس اشخاص

 . یابد یم صاصاخت یرهو غ یچون صنعت وکشاورز ییبخشها

 یم یممستق یها یاتاز مال یکهر  یاقتصاد یتحقق هدف ها یبرا: یعموم یهرمالد یاقتصاد یگذار یاستبا س یاتمال رابطه

 یلکه دولت دراوا یرندرا بگ یخارج یعصنا یکنند وجا یشرفتتوانند پ یکشور م ینوپا یعصنا یوقت. توانند نقش داشته باشند

 یاتهایقانون مال 485ماده  یتاعمال معاف)درامان نگهدارد  یخارج یعرقابت صنا زندنموده وآنها را ازگ یتآنها را حما یستأس

شوند حقوق و  یم یدکه مشابه آن در داخل تول یخارج یکاالها یهبه کل یممستق یرغ یاتهایمال یقدولت از طر( یممستق

 یعبه کشور وارد نشوند و در مقابل صنا یگرد، آنها گران شده و بعلت عدم استقبال مردم یمتق یجهببندد در نت ینیعوارض سنگ

 یاتهایرا ندارد از پرداخت مال یخارج یو محصوالتشان قدرت رقابت با کاالها یاوردهبدست ن یکه قدرت کاف یرا مادام یداخل

از  یریدولت جلوگ یگرهدف د. (4834، یرسول)یدالزم را به عمل نما یتاز آنها حما یقطر ینو به ا، یدمعاف نما یممستق

 یطشرا ینآورد در ا یینپا، کاهش حجم پول در گردش یقدم را در جامعه از طرمر یدتورم است که دولت قدرت خر یشافزا

 یمناسب یلهدر جامعه بکاهند که خود وس یاضاف یاز درآمد افراد را اخذ نموده و از تقاضا یقادرند که مقدار یممستق یاتهایمال

 یریجلوگ یاست برا یضرور یرترل مصارف غدولت کن یاقتصاد یگرهدف د. باشد یتها میمق یهرو یب یشاز افزا یریجلوگ یبرا

 یرغ یاتهایتواند از مال یباشد دولت م یجامعه م یبرا یانهاییکه موجب ز یلوکس و تجمل یو کاالها یضرور یراز مصارف غ

 گران کردن ینکهاول ا، تحقق بخشد یبه دو هدف اساس یجهکاالها شده در نت ینا یمتق یتا موجب گران یداستفاده نما یممستق

ثروت  یکه دارا یتواند از کسان یم یقطر یناز ا ینکهکند و دوم ا یم یریجلوگ یضرور یرنوع کاالها از مصارف غ ینا یمتق

 . (4834، و همکاران ییرضا)کند  یافتدر یاتمال یکرده اند مقدار یم یخوددار یاتبوده و همواره از پرداخت مال یادز

 
 یاتیمال تمکین

را  ینعدم تمک یزانم. یمؤد یازسو یاتیقانون مال یتشود عبارت است از رعا یگفته م یاتیمال ینمکت یفآن چه در تعر معموأل

که درصورت  یاتیمال یعمالٌ وصول شده منها یاتعبارت است از مال یاتیشکاف مال. کنند یم یریاندازه گ یاتیبا شکاف مال

 یاتیاداره موفق امور مال. دهد یاز مسئله را ارائه م یساده وسطح یانب یک یفتعر ینا. باشد یم یلکامل قابل تحص ینتمک

 ینبا ا. موردتوجه قرار دهند یزبلکه روح قانون را ن، خشک عبارات قانون اکتفا نکنند یتبه رعا یانمستلزم آن است که مؤد

 . (4890، یعیو شف یکمال) یاتیمال انونبه متن و روح ق یبندیعبارت است از پا یاتیمال ینبهتر تمک یفتعر یحاتتوض

 
 یاتنپرداختن مال علت

جستجو کرد پس اگر  یاتو ضرورت مال یتدر عدم شناخت اهم یدرا با یاتباوراند که علت فرار از پرداخت مال ینبرا یبرخ -4

 . بهتر و معمول ترنسبت به آن خواهند داشت یداشته باشند رفتار یاتاز مال یو واف یشناخت کاف

حکومت ظلم جور بوده و پرداخت ، همه حکومت ها( ع)ید که چون بعد از حکومت حضرت علهستن یدهعق ینبر ا یبرخ -5

لذا . کردند یم ینه یاتمردم را از دادن مال یند یشده و مراجع عظام و علما یم یآن حکومتها تلق یمکمک به تحک یاتمال

 یا یثانو یعتخصلت و طب یخورده و به شکل نوعگره  یامور شرع یربا سا ودر آمده  ینیامر د یکبه صورت  یاتفرار مال یزهانگ

 . عادت درآمده است
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در  یتوتثب ییو شناسا یابینشده وامکان رد یهدراقتصاد کشور تعب یو درست یستهبا یها یزمچون مکان یندگو یم یاعده -8

 یصاحبان درآمدها یبرا یاتمالو به تبع آن فرار از پرداخت  یلذا کتمان درآمد واقع، آنها وجود ندارد یجادآمده ها ومقاطع ا

 . است یسرم یسرشار به راحت

 . دانند یم یاتواجتناب ازپرداخت مال یاتیفرارمال یزهرا انگ یاتیمال یباال یوجود نرخ ها یگرد یادسته -1

کند  یم دیجاآنها ا یبرا یادیکه درآمد ز یافراد درجهت کتمان معامالت، باال یینها یدسته به علت نرخ ها ینا یدهبه عق 

 یردگ یانجام م یاپایاست که معامالت به صورت پا ینشود شکل اول ا یها به دو صورت انجام م یتفعال ینا. شوند یم یکتحر

وجود نداشته باشد و شکل  یصمأموران تشخ یآن برا یابیشود تا امکان رد  یز ثبت نمین ییشود و در جا یرد وبدل نم یو پول

به مأموران  ازگزارش آن یدهند به سادگ یرا انجام م یخاص یتفعال یکه به صورت مقطع ییاننحو است که مؤد یندوم بد

 . روند یطفره م یاتمال یصتشخ

فرار از  یرا علت اصل یاتیمال یانو مؤد یصمأموران تشخ ینماب یتقابل و عدم تفاهم و اعتماد ف، از دست اندرکاران یدسته ا -2

 . (4890، یبیحب)دانند یم یاتمال

خود را دردفاتر ثبت و اسناد ومدارک مربوط به آن را مطابق با واقع  یواقع یاگردرآمدها یباوراند که حت ینبرا یاتیمال دیانمؤ

 یصابراز دارند بازهم مورد قبول مأموران تشخ یاتیرا دراظهارنامه مال یواقع یاتو درآمد مشمول مال یندنما یرو تحر یمتنظ

و  یکنند که دفاتر قانون یم یلذا سع اظهارات خواهند گذاشت و یناصل را بر عدم صحت ا نناقرارنخواهند گرفت وآ یاتمال

آنان  یواقع یاتامرنباشند و مال یتبه واقع یابیقادر به دست  یصکنند که مأموران تشخ یمتنظ یبه آن را طور یاظهارنامه متک

 یندارند وسع یاتبه پرداخت مال یاعتقاد یاتیمال یاندارند که مؤد یزعقیدهن یصمأموران تشخ یندهند وازطرف یصرا تشخ

 یاز آنان دفاترمخصوص یبرخ یگاه یو حت زنند یم یا یلهکار دست به هر ح ینا یخود دارند و برا یدرکتمان درآمد واقع

 یبه جا تالیافرهنگ فرارازم یابدادامه  ینها مدتها درطرف ینشب ینا یوقت. کنند یم یمتنط یاتیارائه به سازمان مال یبرا

 . دارد یازبه مدتها وقت ن یشهر یندرآوردن ا یجهو در نت یردگ یم یشهر یاتفرهنگ پرداخت داوطلبانه مال

 یشود که برا یاز موارد مشاهده م یاریدر بس. دانست یانمؤد یبرا یاتمال یصدر تشخ یضتوان تبع یرا م یگرعامل د -1

توان در عدم وجود مستندات  یشود که علت آن را م یداده م یصوت تشخمتفا یاتیمال یکسان یباٌتقر یبا درآمدها یانمؤد

 . دانست یاتیو عدم تخصص مأموران مال یاتمال یصجهت تشخ یکاف

 
 یاتیمال یالتو تسه تشویقات

 یمحوله قانون یفهر چه بهتر وظا یاجرا یمختلف برا یوزارتخانه ها و نهادها یلهمطلوب بوس یریتو اعمال مد یسازمانده 

 یمقررات و چگونگ یاجرائ یو روشها یسازمان یالتقالب تشک، یممستق یاتهایدر خصوص مال. است یرالزم و اجتناب ناپذ یمرا

 یدهگرد ینیب یشپ یممستق یاتهایآنها در قانون مال یشترهرچه ب یجلب همکار ربمنظو یانمؤد یبرا یضرور یالتتسه یجادا

 یروشها یگرو د یاز قانون و مقررات استخدام کشور یقواعد وبهره جوئ ینا یریبکارگبا  یدبا یو دارائ یکه وزارت امور اقتصاد

و رغبت کامل و در  یتبا ابراز حسن ن یانمؤد تا یدبرقرار نما یستمیس، مقررات یرسا یتو رعا یالتیو تشک یشناخته شده ادار

اقدام  یاتهاخود در پرداخت مال یقانون یفوظا یفایا نسبت به یاتیمال یقاتامکانات و تشو یناز مناسبتر یحال با برخوردار ینع

 . کنند

  :است یربقرار ز یممستق یاتهایمقرر در قانون مال یالتو تسه یقاتتشو عمده

بر درآمد  یاتامالک و مال ینقل و انتقال قطع یاتو ارث و مال یهابر انواع دارائ یاتمال یینتع یامالک برا یابیمأخذ ارز -4

مسئله  یوجود ارزش معامالت. گردد یم یینامالک تع یمتقو یسیونکم یلهامالک است که هرسال بوس یامالتارزش مع، یاتفاق

 . یدنما یم یمنتف یاتمال یصمأموران را در تشخ یشخص یقهاعمال نظر و سل

و عام المنفعه با  یو موقوفات عام و موسسات مذهب یو انقالب یعموم ینهادها یتمام یبأعالوه بر آنکه در قانون مذکور تقر -5

عدالت  یتهم بمنظور رعا یگریخاص د یتهایمعاف شناخته شده اند و معاف یاتمقررات از پرداخت مال یپاره ا یتشرط رعا

آن قانون اجازه داده شده است که اگر  485طبق ماده ، یدهدر فصول مختلف برقرار گرد یانو توجه به توان پرداخت مؤد یاتیمال
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و  یربه احداث و تعم یاآنها پرداخت و  یرو کمک و نظا یبازساز یشده از طرف دولت برا یینتع یه حسابهارا ب یوجوه یانمؤد

مخارج اقدامات مذکور بر اساس  یاو  یپرداخت وجوه، ینداقدام نما یرهو غ یو هنر یو فرهنگ یو بهداشت یمراکز آموزش یزتجه

 . آنان کسر گردد یاتاز درآمد مشمول مال یضوابط خاص

به دولت خارج پرداخت شده  یاتکه مال یدر موارد یحت)را  یانمضاعف از مؤد یاتقانون مذکور تا حد امکان وصول مال -8

 . نموده است یزرا تجو یمنع و استرداد اضافه پرداخت( باشد

آنان مورد قبول  یمیتسل یمال یصورتها یسه سال متوال یچنانچه ط، هستند یدفاتر قانون یکه مکلف به نگهدار یانیمؤد -1

، پرداخت کرده باشند یاتیحل اختالف مال یها یئتاظهارنامه بدون مراجعه به ه یمهر سال را در سال تسل یاتقرار گرفته و مال

در حساب سنوات بعد آنان  یابه آنان پرداخت و  یخوش حساب یزهبعنوان جا مذکورسه سال  یاتدرصد اصل مال یممعادل ن

 . منظور خواهد شد

 یاز بده یخوش حساب یزهمقرر بعنوان جا یددر هر ماه قبل از سررس یانمؤد یپرداخت یاتهایدرصد از مال یکادل مع -2

 . (58، 4833، یرزاق)آنان کسر خواهد شد  یاتیمال

 ایبه موقع اظهارنامه  یمخود راجع به تسل یقانون یفکه به تکال یانیمؤد یممستق یاتهایقانون مال 490ماده4طبق تبصره  -1

و حسب مورد ارائه به  یانطبق اظهارنامه وحساب سودوز یاتدادن پرداخت مال یبترت یاو پرداخت  یانترازنامه وحساب سود و ز

توافق  یاتیبا اداره امورمال یاصادره راقبول  یاتمال یصهرگاه برگ تشخ، نموده اند قداما موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود

قانون معاف  ینمقرر درا یمدادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد جرا یبترت یامتعلقه  اتیو نسبت به پرداخت مال یندنما

 یانسبت به پرداخت  یاتمال یابالغ برگ قطع زتاریخماه ا یکظرف  یانگونه مؤد ینکه ا یدرصورت ینخواهند بود و همچن

 . قانون معاف خواهند بود یندرامتعلقه مقرر  یمازچهل درصد جرا ینددادن پرداخت آن اقدام نما یبترت

با توجه  یقانون بنا به درخواست مؤد ینمقرردرا یمازجرا یقسمت یا یتمام یممستق یاتهایقانون مال 494براساس مفاد ماده  -8

به  یمؤد یوخوش حساب یاتیمقرر و با درنظر گرفتن سوابق مال یفعدم انجام تکال یاربودنبرخارج از اخت یمبن یلبه دال

 . باشد یبخشوده شد ن م بلکشورقا یاتیو موافقت سازمان مال یصتشخ

تواند نسبت به  یکشور م یاتیسازمان امورمال یا ییوزارت امور اقتصاد ودار یممستق یاتهایقانون مال418طبق مفاد ماده  -3

 یبده یقطع یاتابالغ مال یخاز تار یستندجا ن یکبطور  یمهخود اعم از اصل و جر یاتیمال یکه قادر به پرداخت بده یانیمؤد

 . یدنما یطسال تقس 8مربوط را حداکثر به مدت 

 
 یاتیمال عدالت

وصول کند و  یاتدرآمد خود مال ینتأم یبرا یدبه نفت داشته باشد و با یازین یدعدالت در اقتصاد نبا یبرقرار یبرا دولت

ناکارآمد اعم از  یدیتول یتفعال یو حت یستن یدیه تولک ییها یتاز فعال یدبا. کند ینههز ییناضافات آن را به نفع طبقات پا

در کاهش  یرتأث یلکرده و به دل یجادا یعده ا یبرا یکه درآمد گزاف یو دالل باز یباز فتهس، و فروش ها یدخر، ها یخانه ساز

عدالت و . ها را ندهد یتفعال ینو اجازه انجام ا یردبگ یاتمال، آور است یانکل اقتصاد ز یبرا یو اقتصاد یدیتول یها یتفعال

کارمندان و کم درآمدها با پرداخت ، فقرا یبا ادامه روند کنون. دیآ یبوجود م یاتعادالنه مال یافتاز رهگذر در یاقتصاد ییشکوفا

دارند از پرداخت  ییکه درآمد باال یشاهدند عده ا یراز، شود یکنند که در حق آنها اجحاف م یبه دولت احساس م یاتمال

به عدالت  یلدر جهت ن یاتیلذا اصالح ساختار نظام مال. دهدیدر مقابل آنها نرمش نشان م یززنند و دولت ن یسر م یاتمال

 . (4834، یرسول)رسد یمهم بنظر م یاتیمال

 
 یاتیفرهنگ مال اشاعه

شرط الزم به  ییاتاصول مال یتمطلوب و رعا یو سازمانده یریتقانون اگرچه وجود ضمانت اجراء و مد یحسن اجرا یبرا 

 یقدر انجام دق یاتیو مأموران مال یانو اعتقاد مؤد ینشبلکه فرهنگ و ب، نخواهند بود یکاف یطشرا یناما ا یندآ یحساب م

 یرآنان تأث یشهبتوانند در فکر و اند یاندر مواجهه با مؤد یدرا با یاتیمال ورانمأم. خواهد داشت ینقش بسزائ یاتیمال یفوظا
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 یقانون یفنسبت به انجام وظا یگروه یرسانه ها یرو سا یمامطبوعات و صدا و س یقمستمرأ از طر یدبا یزن یانمؤد. بگذارند

 یدهدانش آموزان گنجان یرستانیدر دروس دب لیاتاز ما یکه مباحث یدنما یم یجابامروزه ا یاتمال یتاهم یحت، شوند یراهنمائ

 . (59، 4833، یرزاق)شود

و  یلدولت با م یمال یاستهایس یجهداشته و با مشاهده نت یآگاه یو اقتصاد یعنصر اجتماع ینبا ا ینوجوان ینتا مردم از سن 

مورد توجه وزارت امور  یربخصوص در دهه اخ یاتیفرهنگ مال یتاهم یندنما یهمکار یاتیبا مأموران مال یشتریرغبت ب

بعضأ در ، یردگ یصورت م یکه توسط دانشکده امور اقتصادیاتبه نام مال یفصلنامه ا رقرار گرفته و ضمن انتشا یو دارائ یاقتصاد

 . یدنما یم یزو ارشاد ن یدفتر روابط عموم یقاز طر یاتیمال یغاتها و تبل یحدود امکانات موجود اقدام به نشر آگه

 
 یاتیمال یانمؤد مشارکت

به نظر . است ییشرطها یشه الزامات و پتوجه ب یازمندن یاتیمال یانمشارکت مؤد یها یاستس یو اجرا یزیبرنامه ر، طراحی

 یفیتک ینهدر زم یا یندهفزا یشرفتهایتواند به پ یالزامات در راهکارها م یناز ا یبرخ یرسد دقت و عمل کردن به جا یم

. به آن اتفاق نظر دارند منجر شود یدندر رس یکه همگ یرهو غ یاتیمال یانبه مؤد یالتارائه تسه، و مقررات ینبه قوان یبخش

 یلدر حال حاضر به دل. باشد یم یاتیمال یانطرح جامع برنامه مشارکت مؤد ینو تدو یبررس ینهزم یناز موارد مهم در ا یکی

 یفوظا یجهاست در نت ییشده و مراحل اجرا یفاقد طرح جامع زمان بند یانمشارکت مؤد یاستس، کالن یفقدان استراتژ

 ینو نقد ا یطرح جامع بررس یننبود ا یگرد یاز سو، یستمعلوم ن یبه درست متفاوت ستاد ینقش ها یزگوناگون و ن یبخشها

ها  یریگ یمدر تصم یمثبت یرتأث، یاتیمال یاندر صورت استفاده از مشارکت مؤد. سازد یناممکن م یبه طور عمل یزرا ن یاستس

باال بردن عملکرد سازمان ، اناعتماد به نفس داشتن کارکن، یانمؤد یریپذ یتمسئول. ها بوجود خواهد آمد عالیتو ف

 . (4890، یبیحب)باشد  یسازمان م ییبر کارا یمشارکت یریتمد یراز جمله تأث یانمؤد یباال یوخوشنود

 

 پیشینه تحقیق
 یداخل پژوهشهای

ایش نقش عوامل افزیعوامل موثر بر تمکین مودیان مالیات یارشد خود با عنوان بررس یدر پایان نامه کارشناس( 4832) محمدی

، را در اداره مالیات یو تقویت توان تحقیق و رسیدگ، یاشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیات، یاعمال جرائم مالیات، یسواد مالیات

 . نموده است یبررس یانتوسط مود یبرتمکین مالیات

شرق تهراننقش عوامل  یحدهاوا یاتیعوامل موثر بر فرار مال یبررس باعنوان( 4832) پوریارشد حجت ینامه کارشناسیانپا در

 یشافزا، در کشور یاتشدن مال ینهدر خصوص چگونه هز یانمود یسطح آگاه یشافزا، یاتیمال یانمود یبانک اطالعات یجادا

از فرار  یریهستند جهت جلوگ یسطح درآمد یککه در  یانیمود یاتص مالیتشخ یساز یکسانو، ینقوان ییضمانت اجرا

 . شده اند یبررس یاتیمال

 یهدر اصالح یاتیمال یمجرا یشافزا)یاتیمال یماصالحات جرا یرتاث یبه بررس یدر پژوهش( 4831) ییحکشوا یمیو نع رضایی

 یانگرپژوهش آن ها ب یجپرداختند و نتا یاتیمال ینبر تمک یممستق یاتهایدر قانون مال( یممستق یاتهایقانون مال 4830بهمن 

 یاطالعات مال یو شفاف ساز یخوداظهار، یاتیمال ینبر تمک یممستق یها یاتمال نودر قان یاتمال یماثرمثبت اصالحات جرا

 . است

داوطلبانه  ینعامل موثربرتمک یکبه عنوان  یاتیعوامل موثر برفرهنگ مال یبه بررس (4831) یو اسدزاده بال یرانیشم رسولی

از دو بعد درون  یوب مستلزم اصالح فرهنگ سازمانمطل یاتیداشتن فرهنگ مال یبررس ینا یجبه موجب نتا. پرداختند یاتیمال

 . است یو برون سازمان یسازمان

خبرگان  یدگاهاز د یاتیمال ینبر تمک یاتو مصرف مال یصنسبت به نحوه تخص یاثر اعتماد عموم (4831) و همکاران عاملی

پژوهش نشان دادکه  ینا یجنتا. کردند یبررس یو برون سازمان یرا از دو بعد درون سازمان یاتیمال یانماموران و مود، یاتیمال
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که  یبه طور، دارد وجود یرابطه معنادار یاتیمال ینو تمک یاتنسبت به نحوه مصرف مال یاز آگاه یناش یاعتمادعموم ینب

 . ابدی یم یشافزا یزن یاتیمال یانمود یاز سو یاتیمال ینتمک یزانم، یابد یشافزا یاتیمال یبه درآمدها ییهرچه سطح پاسخگو

رابا استفاده از  یاتیمال یانداوطلبانه مود ینبر تمک یاتیخدمات ارائه شده توسط سازمان مال یفیتک یرتاث (4831) فرد عسکری

پژوهش نشان داد  ینبه دست آمده از ا یجکرده است نتا یفعال در شهر تهران بررس یدولت یرغ یمدل پاراسورمان در شرکت ها

و  یاتیمال یانداوطلبانه مود ینتمک یشتوان شاهد افزا یکشور م یاتیامور مال سازماناز جانب خدمات  یفیتک یشکه با افزا

 . بود یاتیکاهش فرار مال

بر ارزش  یاتمشمول مال یا ینههز یپرداخت ها یشنشان دادند که با افزا یپژوهش یط (4833) و همکاران یجهرم موسوی

 . یافتکاهش خواهد  ییاتمال ینو تمک یشافزا یاتیفرار مال، افزوده

اثرگذار است  یاتیدهندگان و فرارمال یاتداوطلبانه مال ینتمک یها ینههز ینه تنها رو یچیدگیمعتقد است که پ (4833) زایر

 یادار یها ینهفراتر از هز یشود که مقوله ا یبر درآمدقلمدادم یاتمال یستمس ییدر برابرعدالت و کارا یبلکه مانع بزرگ

و  ینقوان یوساده ساز یدر مفهوم کل یاتمال یکشورساده ساز یاتینظام مال یاساس یاز چالش ها یکیرو  ینا از. است ینوتمک

 . در مفهوم محدود آن است یاتیمقررات مال

نقش عوامل طرح جامع یاتیمال یزانمم یدگاهازد یاتیعوامل موثربرفرارمال یبررس عنوان با (4838) ینامه کوزه گزکالج یانپا در

و  وجرائم، یاتیمستمرمال یآموزشها لزوم یاتیمال یاز نرخ ها یکردن برخ عادالنه، یمعامالت اقتصاد مستندسازی، تییامال

 . اند شده یبررس رمالیاتیاز فرا یریدر جلوگ یاتیمال یها یتمعاف

خبرگان  دگاهیاز د یاتیمال نیبر تمک اتیمصرف مال و صینسبت به نحوه تخص یاثر اعتماد عموم، (4831) و همکاران یعامل

پژوهش نشان دادکه  نیا جینتا. کردند یبررس یو برون سازمان یرا از دو بعد درون سازمان یاتیمال انیمود و ماموران، یاتیمال

 که هر یبه طور، دارد وجود یرابطه معنادار یاتیمال نیو تمک اتینسبت به نحوه مصرف مال یاز آگاه یناش یعموم اعتماد نیب

 . ابدی یم شیافزا زین یاتیمال انیمود یاز سو یاتیمال نیتمک زانیم، ابدی شیافزا یاتیمال یبه درآمدها ییگوچه سطح پاسخ

بر  انینشان دادند که سطح درآمد مود یتجرب یهاداده یبر رو یبا انجام بررس (5008) ونیو ها پارک، یدر کره جنوب یپژوهش

محسوب  یاتیاز فرار مال یریمهم جلوگ اریعوامل بس میو جرا یاتیمال یرسحساب، نیهمچن. ستیآن ها اثرگذار ن نیدرجه تمک

 یبه سوار لیتما انیکردندکه مود انیها ب آن، نیافزون برا. موثرتر است یاتیمال یباحسابرس سهیدر مقا میشوندکه جرا یم

است که  نیدهندگان جهت تمک تایمال کیبه منظور تحر کارآمد یابزار اتیمال نهیدر زم انیداشته و آموزش به مود یمجان

 . آن هدف است یپژوهش هم در راستا نیا جینتا

 نیاست که در سطح ب نیا انگریب ایدن کشور یس به دست آمده از یهابر داده یمبتن، (5001) ییبلکو یاحیپژوهش ر جینتا

 یاخالق یارزش ها و یرقابت نیقوان ییکارا و یتجار واحد بازار تیسطح اهم، اقتصاد یآزاد زانیبا م یاتیمال نیتمک، یالملل

 . شود یپژوهش حاضر ثابت م یتواند باشد که ادعا یواقعا م نینشان دهنده ا نیمرتبط است و ا

 

 یخارج یهاپژوهش

که  کندیم یانب یاتیمال یننسبت به تمک یاتیمال یهدر مقاله خودتحت عنوان آثرات روح (5002) شو همکاران گامینگس

 . دهد یشرا افزا یاتیمال ینتواند تمکیم یاتیسازمان مال یاجبار یهاکوشش

کند که دو یاشاره م کردن یقتشو یاکردن  یهتنب :یاتیمال ینتحت عنوان وادارکردن به تمک یادر مقاله( 5003) مورفی

 . کردن یقمربوط به تشو یکردن و دوم یهبر تنب یمبتن یناول:وجود دارد ینتمک یبرا یاستراتژ

هر دو نوع  یو گروه یبر اخالق شخص یدبا تاک یاتیمال یناز تمک یمدل اقتصاد یک در مقاله خود با عنوان (5001) لوراسور

 یاتیفرار مال یشباعث افزا یاتمال یباال یکند نرخها یم یانب یو. کرده است یرا بررس ینتمک یو اجتماع یعامل اخالق شخص

 یزآنها ن، کنند ینم ینخود تمک یاتهستندکه نسبت به مال یادیعه افراد زجام در یابندکه در یهنگام یانمود ینشده و همچن

 . یندنما یم یاتیاقدام به فرارمال
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 یاالتا هنگ هنگ و یاتیمال ینبر تمک یاتیو ساختار نظام مال یفرهنگ یاثرتفاوت ها یبه بررس( 5000) و همکاران چان

 یاتیمال یستممتناسب با س یدبا یاتیمال ینبهبود تمک یتالش در راستا ها نشان دادکهپژوهش آن یجنتا. پرداختند یکامتحده امر

 . دهندگان باشد یاتو فرهنگ حاکم برمال

آن ها اثرگذار  ینبر درجه تمک یاننشان دادند که سطح درآمد مود یتجرب یهاداده یبر رو یبا بررس( 5008) یونپارک و ها

 یسهدر مقا یمشوندکه جرا یمحسوب م یاتیاز فرار مال یریمهم جلوگ یاربسعوامل  یمو جرا یاتیمال حسابرسی، ینهمچن. یستن

 یانداشته و آموزش به مود یمجان یبه سوار یلتما یانکردندکه مود یانها ب آن، ینافزون برا. موثرتر است یاتیمال یباحسابرس

 . است یندهندگان جهت تمک یاتمال یککارآمدبه منظور تحر یابزار یاتمال ینهدر زم

 یناست که در سطح ب ینا یانگرب یاکشور دن یبه دست آمده از س یبر داده ها یمبتن، (5001) ییبلکو یاحیپژوهش ر تایجن

 یاخالق یوارزش ها یرقابت ینقوان ییو کارا یبازار واحد تجار یتسطح اهم، اقتصاد یآزاد یزانبا م یاتیمال ینتمک، یالملل

 . مرتبط است

 

 تحقیق یمفهوم مدل

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق. 4شکل 

 

 روش تحقیق

تالشی سیستماتیک و روشمند بمنظور کسب پاسخ مناسب برای مسائلی است که عصارة آن در فرضیات تحقیق ، این تحقیق

جامعه آماری . همبستگی است -از حیث روش یک تحقیق توصیفی وباشد بنابراین براساس کاربردی می. ارائه شده است

از روش جامعه  به علت محدودیت هزینه و دسترسی به کل و باشند نده به ادارات مالیاتی استان ایالم میمودیان مراجعه کن

 تعدادحجم نمونه از فرمول کوکران  نییتع یبرا یجامعه آمار یبا توجه به بزرگ. نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است

803n= ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطالعات و . و جمع آوری شد توزیع پرسشنامه 883، نانیاطم یکه برا بدست آمد

مصاحبه و بکارگیری اسناد و مدارک موجود در ادارات مالیاتی استان ایالم می باشد ، تحقیقات کتابخانه ای، پرسشنامه، داده ها

پرسشنامه حاوی دو بخش . اند که هر کدام از این ابزارها برای قسمتی از کار محقق و جمع آوری داده های خاص بکار رفته

، عملکردی، عوامل فرهنگی ـ اجتماعی و ساختاری، متغیرهای دانش مالیاتی مودیان و سواالتاطالعات جمعیت شناختی 

 . شدمی باشد که با استفاده از مقیاس لیکرت مبادرت به گردآوری داده ها ، مدیریتی

جهت به منظور حصول اطمینان بیشتر اسان بررسی شد همچنین کارشن، روائی سواالت پرسشنامه از طریق نظرات اساتید

گیری از روش برآورد ضریب فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری و تعیین دقت اندازه

 . است

 
 نتایج آزمون کرونباخ. 4 جدول

 388. 0 سوال 83

 384. 0 ن مالیاتییتمک

 دانش مالیاتی

 عدالت ادارک شده

 تمکین مالیاتی 
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 811. 0 دانش مالیاتی

 311. 0 عدالت مالیاتی ادراک شده

 

 های پژوهشیافته
 فرضیه اول

 . دارد وجود یداریارتباط معن انیمؤد یاتیمال نیو تمک یاتیدانش مال نیب

 
 نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه اول. 5جدول 

 نتیجه آزمون معناداری ضریب همبستگی همبستگی

 H0رد  000/0 92/0** یاتیمال نیتمکدانش مالیاتی و 

 

از سطح خطای در ( sig=000/0)نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اول نشان داد که در سطح خطای برآورد شده 

رابطه معناداری وجود  92/0با ضریب  انیمؤد یاتیمال نیو تمک یاتیدانش مال نیبکمتر است بنابراین ( α=02/0)نظر گرفته شده

 . دارد

 
 فرضیه دوم

 . دارد وجود یدار یارتباط معن یاتیو عدالت ادراک شده مال انیمؤد یاتیش مالدان نیب

 
 دومنتایج آزمون همبستگی برای فرضیه . 8جدول 

 نتیجه آزمون معناداری ضریب همبستگی همبستگی

 H0رد  000/0 99/0** یاتیادراک شده مال عدالتو  مالیاتی دانش

از سطح خطای در ( sig=000/0)دوم نشان داد که در سطح خطای برآورد شده نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه 

رابطه معناداری  99/0با ضریب  یاتیو عدالت ادراک شده مال یاتیدانش مال نیبکمتر است بنابراین ( α=02/0)نظر گرفته شده

 . وجود دارد

 
 فرضیه سوم

 . وجود دارد یدار یط معنارتبا انیمؤد یاتیمال نیو تمک یاتیعدالت ادراک شده مال نیب

 
 سومنتایج آزمون همبستگی برای فرضیه . 1جدول 

 نتیجه آزمون معناداری ضریب همبستگی همبستگی

 H0رد  000/0 92/0** یاتیمال نیتمکمالیاتی و  ادراک شده عدالت

 

از سطح خطای در ( sig=000/0)نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم نشان داد که در سطح خطای برآورد شده 

رابطه  92/0با ضریب  انیمؤد یاتیمال نیو تمک یاتیعدالت ادراک شده مال نیبکمتر است بنابراین ( α=02/0)نظر گرفته شده

 . معناداری وجود دارد

 

 گیریجهینتبحث و 

 . وجود داردمعناداری  یتگهمبس یاتیمال ینو تمک یاتیادراک شده مال لتو عدا یاتیدانش مال یننشان داد که ب تحقیق یجنتا
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فلسفه اخذ مالیات برای تامین بخشی از هزینه هایی است که دولت . باشداز جمله منابع درآمدی برای هر کشوری مالیات می

، دانشگاه، ورزشگاه، ساخت بیمارستان، آبرسانی، برای آبادانی و پیشرفت کشور و انجام فعالیت های عمرانی چون سد سازی

 . مالیات جزئی از زندگی اجتماعی شده است رامروزه دیگ. متحمل می شود . . .مدرسه و

سهم نظام . یک ساختار پیچیده و عمدتاً متکی بر درآمدهای نفتی می باشد ایراناذعان داشت ساختار اقتصادی کشور  باید

-داخلی بسیار اندک و با شاخصهچرا که سهم مالیات ما در تولیدات ناخالص . مالیاتی در سال جهاد اقتصادی قابل تامل است

های بین المللی فاصله درخور توجهی داردو در این بین افزایش منابع مالیاتی باعث کاهش اتکا به منابع نفتی خواهد شد که 

نظام مالیاتی به عنوان یکی از بسته  تحولبنابراین . ت و سازندگی کشور می تواند باشداین مسئله خود عاملی در جهت پیشرف

از محور های تحول نظام مالیاتی می توان به اصالح قانون مالیات . شودمحسوب می ایران تحول نظام اقتصادی در کشورهای 

 تهای گذشته تفاوبی تردید فضای اقتصادی امروز با سال. طرح جامع مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود، مستقیم

های اقتصادی کنونی که قریب به پنج دهه پیش تصویب و تدوین گشته با واقعیتلذا قانون فعلی . عمده ای پیدا کرده است

سازگار نمی باشد و نیاز به تصویب قانون جدید و مبتنی بر ساختار امروزینِ اقتصاد به شدت محسوس می باشد که در طرح 

ام یکپارچه و ملی است که با بازشناسی نظام مالیاتی یک نظ، از دیگر سو. است گشتهتحول نظام اقتصادی و مالیاتی بدان توجه 

تامین عدالت مالیاتی و تحقق صددرصدی هزینه . بهتر می توان عدالت مالیاتی را تامین و تضمین نمود، صحیح مودیان مالیاتی

ینه نیازمند بسترها و زم، گشته است ههای جاری کشور از طریق مالیات که به عنوان هدف عمده تحول نظام مالیاتی بدان اشار

. نخست اینکه برنامه های آموزشی در حوزه اخذ مالیات می بایست به امر فرهنگ سازی مالیات مبادرت ورزد. هایی می باشد

دو شق ، در نظام مالیاتی کشور ما. بایست مبتنی بر شفافیت و تدوین قوانین صحیح و آسان باشدهمچنین نظام مالیاتی می

 مالیات متعارف که طبق قانون از فعاالن اقتصادی اخذ، می همانند خمس و زکات و دوممالیات اسال، نخست. وجود دارد یاتمال

تنها الزام شرعی وجود دارد و برای مالیات های متعارف که در کشورهای دیگر نیز رایج ، برای مالیات های اسالمی. می شود

شاخص های  رفیت مالیاتی الزمه برای رسیدن بهاز این رو در اقتصاد کشورمان ظ. اردالزام قانونی و حکومتی وجود د، است

نحوه شناسایی فعاالن ، ابزارهای اخذ مالیات، ولی آنچه که دچار نارسایی است. پیش بینی شده توسط قانون وجود دارد

ن یک نظام خود اظهاری و برمبنای اعتماد بر فعاال، نظام مالیاتی ایرانکشور  در  . ادی و نحوه احتساب مالیات استاقتص

از این رو فرهنگ سازی در زمینه پرداخت مالیات می تواند به ارائه اظهارنامه های مالیاتی واقع گرایانه از سوی . اقتصادی است

همچنین این سیستم . ای را ایفا نماید ارزنده نقشافرادی که از لحاظ اقتصادی تحرک دارند و فعال اقتصادی به شمار می آیند 

از سوی . به تعامل دو طرفه مبنی بر احترام و صداقت فعاالن اقتصادی و مودیان مالیاتی می باشد نیاز، مالیات خود اظهاری

از . دیگر طرح اظهارنامه های الکترونیکی می تواند در جهت صرفه جویی در زمان و کاهش ترافیک مفید و مثمر ثمر واقع گردد

خیریه ثبت شده که در زمینه آموزشی و خیریه فعالیت می  دیگر مزایای نظام مالیاتی در کشور ما این است که بنیادهای

از پرداخت مالیات معاف می باشندکه این مسئله به ترغیب بیشتر همگان به انجام فعالیت های انسان دوستانه و ، نمایند

مردم آثار که باعث ترغیب عمومی به پرداخت مالیات می شود آن است که می بایست  یعامل دیگر. خیرخواهانه می انجامد

مفید مالیات را محسوس تر مشاهده نمایند تا بیشتر به پرداخت مالیات متمایل گردیده و هر کسی سهم مالیاتی خود را به طور 

، که در این راستا رسانه های گروهی می بایست بیش از پیش در به تصویر کشیدن آثار مثبت پرداخت مالیات. منصفانه بپردازد

 . نشان دهند کاپو و پویایی از خودت

خود را به حداکثر  یدرآمدها، کنند یاند که مودیان مالیاتی تالش م فرض محدود شده نیبر ا، یاتیکارآمد تمکین مال یها روش

اشخاص تمرکز دارند و کار  درآمدهای بر فقط تمکین یها روش متاسفانه. نمی باشند ایقضا ریبرسانند و دیگر نگران عدالت و سا

با  تر عیبه طور وس ای رندیگ یقوت م ها اتیمال نیکه با هم یاجتماع یها افراد نسبت به درآمد گروه یگاهچندانی بر سطح آ

 ای یبه صورت فرد، عدالت ۀافراد نسبت به مقول یکه تلق میاشاره کن نجایدر ا دیبا اما. انجام نمی دهند، درآمد کل جامعه

اجراء  ی مردم تنها به نحوه، یبُعد فرد در. گذار باشد ریتوسط آنها تأث اتیبر چگونگی پرداخت مال تواند یم یاجتماع ای یگروه

کننده به درآمد و منفعت حاصله از راه  افتیدر یطرز تفکر واحدها. خود فکر و عمل کنند یدرآمد شخص ی عدالت درباره
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 کنند یکه احساس م دارند یبر م گام یریو در مس کنند یرا دنبال م یاست و مردم اهداف خاص فرد یفرد یا به گونه اتیمال

خودش رفتار  یاتیبر اساس وضع و برآورد مال دیکه هر شخص با نییعدالت عبارتست از قوان زیر فیتعر. را دارند استحقاقش

 یاتیمثال نرخ مال یبرا، در نظر گرفت اتیتخصیص مال یشهرت افراد را مبنا دیگونه است که نبا نیبه ا نیقوان نیا ی هیپا. کند

 یها آنهم بدون توجه به تفاوت یمساو یها سهم دیبا یاجتماع یاز واحدها کیهر  یمفهوم است که برا نیبه ا کنواختی

، نوع عدالت به کار گرفته شده نیا فیتعر یبرا نیمستقل قوان عتیطب، نیبنابرا. (حقوق یتساو یعنی)تخصیص داد  شانیفرد

 افتیو توجه به افراد را به عنوان واحد در سازد یم یبه عنوان عدالت ضروراست و توجه و محوریت بر افراد را  یامری ضرور

افراد عدالت را به عنوان ، بعد گروهی در. خاص در نظر دارد یهدف نیتأم یبرا شان یستگیآنها را بر اساس شا یابیکننده و ارز

و مردم اهداف خاص  باشند یکننده م تافیدر یها به عنوان واحدها گروه، دراین نگرش. کنند یتلقی م یدر آمد گروه کی

نهند  یگام م یو در راه( کنند یم یافرادشان معرف ی ها خودشان را به واسطه موارد گروه نیدر اکثر ا) کنند یرا دنبال م یگروه

د و باش نیبر اساس قوان تواند یم یها یستگیشا لیقب نیا. که به آن تعلق دارد سزاوار آن است یگروه کنند یکه احساس م

که  ینیاساس قوان تواند یها م گروه تیو صالح اقتیل، متناوبا. دهد حیهدف را توض یها همان گروه ای ربطیافراد ذ یاتیرفتار مال

را به  یاتیبار مال تواند یقانون م کیمثال  یبرا. پوشش دهد فیتعر کیدارند را به عنوان  یاتیمال یبند میاز تقس یخاص ی جنبه

مفهوم که فرض شده  نیبار را تحمل کند به ا نیا یستیبا زین یهر گروه( اتیمانند نرخ مال)ر برساند به حداکث یطور خاص

شده  امانج ینسب یها تیبدین وسیله با استفاده از محروم. بار را دارند نیحمل ا یستگیشا، یهدف اصل یها است که گروه

 . رک کردرا بهتر د یو فرد یگروه یها تیمحروم نیب یها تفاوت توان یم

شود  یتلق یفرد از گروه اجتماع کیبه عنوان  تواند یم( حرفه کیمانند ) کند یم افتیخاص را در التیمواردی که فرد تسه در

شناخته  یاجتماع یها اقتیرا بر اساس ل یامکانات دیافراد با نیا، نیبنابرا، مجزا به حساب نمی آید یقیشخص حق کیو 

 یکننده اساس رفتارها افتیدر یواحدها یسطح تلق، رو نیاز ا. دارند افتیرد یفرد یاه یستگیشان نه بر اساس شا شده

 ایهر شخص ، آن در کل جامعه باشند عیتوز ی نگران درآمدها و نحوه توانند یمردم م، یسطوح اجتماع در. سازد یرا م یاجتماع

ها  گروه ایافراد  ۀاز هم یا ال مردم خواهان مجموعهبه هر ح. باشد ها عینوع توز نیدریافت کننده ا یواحدها تواند یم یگروه

 . کنند یخط عدالت حرکت و رفتار م یهستند که بر رو

 قاتیصرفا به تحق، یو انتزاع یذهن میپرداختن به مفاه یبه جا یفریو ک یندیفرا، یعیتوز یعنیسه نوع عدالت  نیا کاربرد

فرایندی و تمکین مالیاتی در مقایسه با عدالت  عدالت. کند یا کمک مم یبند و طبقه اتیمرتبط با انواع عدالت و تمکین مال

مشکالت مبتال به عدالت فرایندی . مالیات در عدالت فرایندی کمترین تحقیق انجام شده را به خود اختصاص داده است، توزیعی

 :ست ازا عبارت

 مراوده مودیان مالیاتی و مسئولین اجرایی مالیاتی؛ کیفیت

 کنترل مودی مالیاتی؛نفوذ و  میزان

 و محتوای اطالعات ایجاد شده توسط مسئولین مالیاتی؛ کیفیت

 . و هزینه های اداری وصول مالیات تمکین

اما به نظر مودی هزینه های اداری وصول ، هزینه های تمکین مالیاتی توجیه پذیر است. مورد آخر بُعد عدالت توزیعی دارد البته

تمامی موارد . که بدلیل فرایند غلط شاهد هدر رفتن منابع مالی هستیم، ای مالیاتی می شودمالیاتی باعث تلف شدن درآمده

 . قالب جامعه قابل بررسی است رمطروحه هم در قالب اشخاص و هم د

ا فامیل و ی: مودیان مالیاتی چگونگی برخورد عادالنه و برابر نظام مالیاتی با خود و دیگر اشخاص هدف همانند، سطح اشخاص در

 می کنند که آیا این برخوردها محترمانه و بی طرفانه بوده است یا خیر؟ یگیردوستان را مورد ارزیابی قرارداده و نتیجه

، شودهای مالیاتی و ارتقاء سطح همکاری مودیان مالیاتی میمحترمانه ضمن اینکه باعث بهبود و افزایش پرداخت برخورد

 در غیر اینصورت تمکینی صورت نخواهد. یت از مقامات مالیاتی را نیز در پی داردوفاداری و حما، موجبات استحکام روابط
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Abstract 

The aim of this study is investigate the relationship between tax knowledge, perceived Tax Justice and 

tax compliance. Research method from aim perspective is applied and In terms of method Descriptive 

– correlation. The populations are all tax payers Ilam province. By using Cochran formula were 

selected 308 people as the sample size. From Library and field methods is used to collect information. 

Research instruments are questionnaire tax knowledge, tax compliance and tax justice a total of 38 

questions and its validity was confirmed by experts. Questionnaire reliability obtained 0/877. Through 

the spss software used for the analysis of data and from Pearson correlation coefficient used to 

examine the relationship between variables. The results showed that there is significant correlation 

between tax knowledge, perceived Tax Justice and tax compliance. 

  

Keywords: Tax knowledge, perceived Tax Justice and tax compliance. 
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