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 ارتقای فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیات

 صادق احتشامی*

EHTESHAM.UNI@GMAIL.COM 

  *فائزه عبدی

   FAEZEH13740221@GMAIL.COM 

 

 : چکیده

ا حداکثر بلیاتی هر سرزمین و جامعه ای مردم و دولت دو طرف نظام مالیاتی اند. برای اینکه نظام مادر 

 رآیندبکارآمدی و اثربخشی همراه شود، باید هر دو طرف از یکدیگر شناخت جامعی داشته باشند. 

همیت ابه  بیشناخت ها و اعتمادسازی به افزایش دانایی شهروندان حقیقی و حقوقی در زمینه ی ارزیا

این مقاله با  در مالیات و ضرورت پرداخت آن منجر می شود که اصطالحاً به آن فرهنگ مالیاتی میگویند.

مورد نظر  طالعاتاتاثیر آن بر نظام مالیاتی می پردازیم.  هدف شناسایی عوامل ارتقای فرهنگ مالیاتی و 

وایی رسپس تجزیه و تحلیل گردید. از طریق پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک جمع آوری و 

بود.  0.81ها محاسبه گردیده که آلفای کرونباخ آن نفر از نمونه 30پرسشنامه با اجرای آزمایشی روی 

 ت که ارتقایها با استفاده از کای دو و فریدمن انجام شده است، و نشان داده شده اسنتایج آزمون فرضیه

یت ز اهماز حد متوسط بوده است، بی اطالعی بودن مردم ا فرهنگ مالیاتی در میان مردم پایین تر

بب اتی سارتقای سطح فرهنگ مالی پرداخت مالیات یکی از عوامل عدم ارتقای فرهنگ مالیاتی است و

 گردد.میافزایش وصولی مالیات ها 

 نظام مالیاتی، فرهنگ مالیاتی، حقوق مالیاتی، مودی مالیاتی  کلیدی: گانواژ

__________________________ 

 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی کیش*

 شهرقدسآزاد اسالمی واحد کارشناسی رشته حسابداری مالیاتی دانشگاه مقطع دانشجوی *
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 : مقدمه

ی از برنامه ریز ر امـرو  مدیران کـشور د شناخت و آگاهی نسبت به فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه برای سیاستگذاران ، تصمیم گیران

یـد شور مـی نماکی آن ادکمـك قابـل تـوجهی بـه  توسـعه  اقتص یوجـود یـك فرهنگ پیـشرو مالیـات اهمیت بـاالئی برخـوردار اسـت.

الیاتی را نند فرهنگ ممی توا دیران بـا آگاهی و مطالعه عوامل دربرگیرنده ارتقای فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه بهترمدیگـر  ی. از سـو

ا، هـاهش هزینه کـی در مـدیریت و توسعه دهند. تالش در جهت ایجاد یك فرهنگ مالیـاتی پیشرو و قوی در کشور  میتوانـد تـاثیر مهم

 د. می باشد کنترلهای موثرداشته باشد که نتیجه آن افزایش عدالت اجتمـاعی و رفـاه عموافزایش درآمدهای دولت و ایجا

ن آی و عمرانی ای جارهبا ایجاد یـك نظـام مالیـاتی منـسجم، اتکـاء دولت به درآمدهای نفتـی کـم شـده و بخـش عظیمـی از هزینه 

 ضروری بنظر می رسـد .  تامین می گردد کـه در ایـن راستا تقویت فرهنگ مالیاتی امری

یی می باشند ع سازمان هاز انواامروزه ارائه خدمات با کیفیت در هر نوع و زمینهای که باشد، بسیار مهـم مـی باشـد وادارات دولتی  نیز ا

رمان، دوهداشت که همواره احتیاج به بهبود کیفیت خدمات خود دارند. تأمین هزینه های عمومی کشورها همچون تأمین امنیت، ب

ر جهان هزینه ها د ین اینآمـوزش و ...  نیازمند منابع مناسب ومستمر برای دولتها می باشد ومهمترین منبع درآمدی دولتها بـرای تأم

ی دهـد ا تشکیل  مـرولتها دامروز مالیات است. این منبع )مالیات( در کشورهـای پیـشرفته وتوسعه یافته اکثر قریب به اتفاق درآمدهای 

 ـاً تکیـه بـردرآمدهای مالیاتی، که منبعی پایدار هستند، حکایت از سالمتی اقتصاد کـشورها دارد . اساس

 مروری بر ادبیات تحقیق:

نـابراین  (. ب2008ن، همکارابنابر نظر ویتو تـانزی نیـز در کـشورهای در حـال توسعه سطح فرهنگ مالیاتی پایین مـیباشـد  )وارتینـك و

 ش کنند.یاتی تالمـسئوالن مالیـاتی برای فرهنگ سـازی و نهادینـه کـردن ارزشـها و باورهـای مناسب و مطلوب مالالزم اسـت 

 

وان تاخیر را می ـالهایدر چند دهه اخیر به فرهنگ مالیاتی توجـه ویـژه ای شـده است. علت افزایش توجه بـه فرهنـگ مالیـاتی در س

الیـاتی مت قـوانین ، مـشکالکـشورها دانست. این نارساییها را میتوان در سـه گـروه مـشکالت فرهنگـیوجود نارسایی در نظـام مالیـاتی 

 (. 2001، 1و مـشکالت اجرایـی طبقه بندی کـرد )راداو وادیـم

و عملکرد  الیاتیفرهنـگ مالیـاتی خاص یك کشور را می تـوان  بـه عنـوان تمـامی موسـسات رسمی و غیررسمی مرتبط با سیستم م

اتی ، ئولین مالیــد مـسآن شامل وابستگیها و روابط ایجاد شده توسط تعامالت مـداوم درنظـر گرفـت کـه از گروههـا و عـواملی مانن

 (.2001، 2مالیـات دهنـده گـان ،  سیاسـتگذاران، کارشناسـان مالیاتی و دانشگاهیان  تـشکیل شـده اسـت )بیرگـر نـر

 د فرهنگ مالیاتی را  می توان به دو صورت بیان کرد: به طور ساده فراین 

 اول: وجود دولتی قوی  که نقـشهـا و وظایف هر گروه را مشخص کند.
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سیك است د دانان کالزاقتصادوم: مالیات دهنـدگـان که از قوانین مالیاتی و سیاستگذاران امورمالیاتی اثر مـیپذیرنـد. شومپیتر کـه ا

رهنگ  ومپیتر از فنظور شمگ مالیاتی را فقـط برای درجه ای از پیشرفته بودن نظام مالیاتی بـه کـار بـرد . معتقد بود که باید فرهن

زاســت ــاتی متمرکن مالیمالیاتی برروی وضع کننـده هـا  و ایجادکننـده هـای سیـستم مالیـاتی یعنـی اقتـصاددانان و سیاســتمدارا

 (. 1950، 3)شــامپتر ژوزف

غرافیایی، اریخی جنیز بیان می کند که فرهنگ مالیاتی تحت تــاثیر مــسائل اقتــصادی ، اجتمــاعی، فرهنگــی، تــاسپیتالر 

 (. 1997، 4ریالروانـشناسی و تفـاوتهـا ی عمـومی و متـداول دیگری در هر کشور وجامعه ای قـرار مـی گیـرد  )اسـپیتالر  

ن مالیاتی و ـازی قـوانیـفاف سر بود، اعتقاد دارد که بایدبا افزایش میل به پرداخـت مالیـات، شمیخائیل کامدسوس که از اقتصاددانان گذا

ر از ی درحال گذاتصادهاآموزش این قـوانین بـه بهبـود فرهنـگ مالیـاتی پرداخت. وی اعتقاد داشت کـه عقایـد جـاری کـه دربـین اق

عنی طرف دیگر ی کند و لیـاتی را منحـصراً بـه طـرف مودیـان مالیاتی محدود میمفهـوم فرهنـگ مالیـاتی وجـوددارد فهم فرهنـگ ما

 (. 1997، 2سیاستمداران و اقتــصاددانان مالیــاتی را نادیــده  مــیگیــرد )کامدســوس میخائیــل

ر افراد باور ـه دهـد. اگارائ نان دیگـرنری بیرگر تالش نمـود تا تعریف جامعی از فرهنگ مالیـاتی را بـا در نظـر گـرفتن نظرات اقتصاددا

نابراین هند کرد . بت خو اکنند که پرداخت مالیات یك قـانون و اصـالح جتماعی است آنگاه آنها به طور شایـسته مالیـات خـود راپرداخ

گی الیـات بـستضـع مو و وجود هنجارهای اجتمـاعی وضع و پرداخت مالیات در کشور، به ایجاد عقایـد عمـومی مثبت در مورد پرداخـت

 دارد. 

 

رفته  ـاتی از بینت مالیاز طرف دیگر ، اگر فرار مالیاتی در یك کشور غالب شود آنگاه می توان نتیجه گرفت که هنجار اجتماعی پرداخ

 (. 2008، 5است )وارتیك و همکاران

ان و هم ی هـم مودیـی، یعنـبه هر دو بعد فرهنگ مالیات بیرگر سـه عنصر مهم و تاثیرگذار بر فرهنگ مالیاتی را نام برد که این عناصر 

 سیاستمداران و قانون گـذاران مالیـاتی توجـه دارندکـه  عبارتند از:  

 الف. وضعیت قوانین و سیستم مالیاتی کشور؛  

  اشـد.برتر هر چه سیستم مالیاتی پیشرفته، نظام مند و کارآمـدتر شود می توانـد در ارتقـای فرهنـگ مالیـاتی مـوث

کشورهای توسعه یافته فرهنگ مالیاتی باالتری دارند زیـراسیستمهای مالیاتی در اکثر کشورهای در حال توسـعه بـرخالف کشورهای 

توسعه یافته دارای مشکالت زیادی اسـتکه  میتواند مانعی در جهت پیشرفت فرهنـگ مالیـاتی دراین کشورها باشــد . سیستم هــای 

شورهای درحال توسعه مانعی در جهت پیشرفت فرهنگ مالیاتی این کشورها میباشند و شفاف سازی قوانین، ساده و قابـل مالیاتی کــ
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فهـم کردن آنها ، گسترش پایه هـای مالیـاتی و مبـارزه بـا فـساد می تواند در جهت بهبود فرهنگ مالیاتی از طریـق افـزایش تمایل به 

 (.   2001رگرتر، پرداخت مالیات موثر باشد )بی

 ب. نقش سازمان امور مالیاتی؛  

مع جابسته است. ورکشور موثربودن سازمان امور مالیاتی به سـطح عـدم تمرکـزسیاسی و مالی وهمچنـین بـه میـزان فـساد اداری در هـ

ی انگیزه ااحیه نرد دولتهای آوری مالیات تحـت عـدم تمرکـز سیاسی بسیار سخت تر از عدم تمرکز مـالی اسـت . زیـرا دراین مو

ای به بنگاههـ ور کمكقویتـری در حمایـت وجمع آوری مالیات دارند و عدم تمرکز مالی انگیـزه را بـرای دولتهای ناحیه ای به منظ

 (.   2003، 1اقتـصادی در احتراز و اجتناب از پرداخت مالیاتها را کـاهش مـیدهـد  )آلم

 ان مالیاتی و پرداخـت داوطلبانه؛  ج. میزان همکاری مردم با سازم

وان مشارکت تته می بریگر معتقد است که سطح فرار مالیاتی و اجتنـاب از پرداخت مالیات در کشورهای گوناگون متفاوت است. الب 

ه طرح خود کایش داد  فزیاتی اوتمایل به پرداخت مالیـات را بـه وسـیله ایجاد جـو اعتمـاد بـین مودیـان مالیـاتی و سـازمان امـور مال

 اظهاری یکـی از راههـای افزایش اعتماد بین مودیان و سازمان امـور مالیـاتی اسـت. 

 ور و ارتقایادی کشازسوی دیگر نمیتوان از نقش چشمگیر افزایش درآمدهای مالیاتی و وصول به موقع آنها در بهبود وضـعیت اقتـص

یح اظهار ار تنظیم صحن انتظی که مردم به سیـستم مالیـاتی اعتمـاد پیـدا نکننـد، نمیتواسطح اقتصاد چشم پوشی کرد بنـابراین تـازمان

عـه و گ عمومی جامی فرهننامه مالیاتی و پرداخت به موقع مالیات را داشت. پس میتوان اذعـان داشـت ایـن مشکل صرفاً از طریق ارتقا

 (. 2001رنـر ، بـه تبع آن فرهنگ مالیاتی قابـل حـل خواهـد بـود )بیرگ

 : پیشینه تحقیق

یشتر ) یم اجتناب بار داشتشرکتی تاثیر می گذارند ، در واقع همانطور که انتظهافستد بر سطح تمکین مالیاتی  سه بعد از ابعاد فرهنگی

ر حالی که ددارند ،  تمکین مالیاتی شرکتی ارتباطبا سطح پایین ) باال (  و فاصله قدرت بیشتر ) کمتر (از عدم اطمینان کمتر ( 

 )گرایی کمتر ی دهد مردتمکین مالیاتی شرکتی رابطه دارد . هچنین نتایج نشان مسطح باالی ) پایین ( بیشتر ) کمتر ( با فردگرایی 

 (95عباس آبادمالنظری/ابوحمزه/میرزایی در ارتباط است .)با تمکین مالیاتی شرکتی زیادتر ) کمتر ( بیشتر ( 

مالیات ناشی از اختیار مطلق دولت ها نیست بلکه امروزه قوانین مالیاتی در تمام یا اغلب کشورهای جهان به استناد مصوبات پارلمان 

کشورهای مربوطه تصویر می شود. پارلمان هایی که در کشورهای توسعه یافته بنا به خواست و رای اکثریت مردم تشکیل شده و بنابر 

ن مصوب ناشی از اراده و مشارکت مردم و خواست آنهاست. حقوق مالیاتی در تقسیم بندی حقوقی در گروه حقوق داخلی عمومی قوانی

قرار دارد هرچند امروزه در عرصه بین المللی قراردادهای مالیاتی برای اجتناب از مالیات مضاعف بین دولت مختلف منعقد می گردد اما 
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بطه به آن حد وسعت نیافته که بتوان حقوق مالیاتی را در زمره حقوق بین الملل عمومی و خصوصی قرار روابط بین الملل در این را

 (91داد.)محمدپور 

هاى استراى سیها و تحقق اصل عدالت اجتماعى، نقش مهم دیگرى نیز دارد و آن اجهاى حکومتى، افزون بر تأمین هزینهمالیات 

بر آن،  هتواند با تکیامور اقتصادى است یك ابزار است؛ ابزارى که مى گذار و تنظیم کنندهکه سیاستاقتصادى است . مالیات براى دولت ـ 

تواند ها مىخشبرخى از بالشعاع قرار دهد و هدایت کند. دولت با افزایش مالیات در کنندگان را تحت گذاران یا مصرفهاى سرمایهتصمیم

 (74.)درخشان هاى دیگرى را رونق بخشدها، بخشها و تخفیفمالیات و قائل شدن انواع معافیت یا با کاهشآنها را از رونق انداخته 

نین اصالح و همچ تحلیل درآمدهای مالیاتی و نیز تعیین تاثیرپذیری متغیر های کالن میتواند در کاهش اختالل های بودجه دولت

لی ناخالص داخ تولید وصول مالیات های دریافتی به عنوان درصدی از ساختار آن برای پایدار نمودن درآمدهای دولت موثر باشد. سطح

 (83درمیان کشورهای درحال توسعه تا حدود قابل مالحظه ای متغیر است)نعمت پور/ جوادپور/ موسوی 

ای نفتی هبر درآمد  اهش اتکمالیات بر ارزش افزوده در ایران به دلیل ویژگی های مطلوب این مالیات در زمینه های بسط پایه مالیاتی کا

ان و سیاست گذار د توجهافزایش نظام مندی دستگاه مالیاتی تشویق تولید و صادرات ارتقا مشارکت افراد در پرداخت مالیات و ... مور

 (83صاحبنظران مالی و اقتصادی قرار گرفته است.)طیب نیا / رفیعی/ یزدان پناه 

های مالیاتی؛ به عضی پایهبی، بر یرادهایی است، که یکی از آنها فشار بیش از اندازه مالیاتنظام کنونی مالیاتها در ایران دارای اشکال و ا

اتی شرکتها و پایه مالیبین د شود، عمده مالیاتها ازهای دیگر مالیاتی است .بنابراین سعی میها و عدم دریافت مالیات از پایهعلت معافیت

اتی از د فشار مالین ایجاها و فرارهای مالیات، و به دنبال آلیاتی کوچك؛ به علت معافیتآوری شود وجود پایه ماو دستمزد و حقوق جمع

 ی شده و گاهتولید وهای کم ظرفیت موجود، موجب از بین رفتن انگیزه در فعالیتهای اقتصادی طریق نرخهای تصاعدی و باال به پایه

 (91اید.)محمدی سلیمانی نمعدالتی در نظام اجرایی بطور محسوسی آن را شدیدتر میبی

 : اهمیت و ضرورت تحقیق    

نقش مهمی را در تحقق برنامه های اقتصادی دولت ها ایفا می  از آنجایی که فرهنگ به عنوان یکی از شاخصه های زندگی اجتماعی

 ، لذا آگاهی از میزان تاثیرات فرهنگ و ارتقا سطح فرهنگ مالیاتی در نظام مالیاتی با اهمیت و ضروری می باشد . نماید

 متن تحقیق :

ند امروزه ارائه خدمات با کیفیت در هر نوع و زمینه ای که باشد، بسیار مهـم مـی باشـد وادارات دولتی  نیز از انواع سازمان هایی می باش

حتیاج به بهبود کیفیت خدمات خود دارند. یکی از مهمترین  این سازمانها ادارات امور مالیـاتی هـستند کـه  نقش مهمی در که همواره ا
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توسعه کیفیت خدمات اجتماعی داشته و هم چنین نیازمند برقراری ارتباط و تعامل دوطرفه مودیان خود میباشد تا هم در قالب وظایف و 

 کند و هم رضایت عموم را فراهم سازد.  اختیارات خود به خوبی عمل

یاتی شامل ح نظام مال اصالاصالح نظام مالیاتی وقتی موفقیت  بیشتری دارد کـه دیـد سیـستمی دربـاره آن وجـودداشته باشد، زیرا اصوالً

 ول ابزارهـا العم ی عکسهدف های چندگانه )کسب درآمد، ارتقای کارایی اقتصاد ی، گسترش عدالت و کارامدسازی مد یریت( و ارزیاب

 پایه های مالیاتی است .

اط با ارتقاء انی در ارتبیت چندداشتن نظر سیستمی درباره اصالح نظام مالیاتی فواید عمـدهای را به بار می آورد.  بـه علـت اینکـه فعال 

 فرهنگ مالیـاتی انجـام نگرفته است مـردم از فرهنـگ مالیـاتی پـایینی  برخـوردارهستند.

 

  

 مالیات

عات قالب اجتما نها درهمزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پایه عرصه ظهور گذاشته است.باترک زندگی فردی و تشکل انسا

بع مالی ین منامختلف،حکومت ها نیز تشکیل شدند.حکومت ها برای تامین نیازهای عمومی و متخصص سیاسیت های خود نیازمند تام

 .است« مالیات»دیرین ترین و سالم ترین این منابع، پایدارترین، وبوده و هستند 

ارایه شده  فبه موجب تعریاند . اگرچه تعریف قانونی و رسمی از مالیات وجود ندارد و علمای مالیه نیز تعریف واحدی از مالیات ارائه نداده

ه بارایی فرد است که عوض ،مالیات بخش از در آمد یا دمالیات پرداختی است الزامی و بال  ازسوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

قوانین  ه موجبمنظور پرداخت مخارج عمومی واجرای سیاسیت های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشور ب

 رسید تصویب به یرانا در مستقیم های مالیات جامع قانون اولین1345 سال .دربه وسیله اهرم های اداری و اجرای دولت وصول می شود

 تصویب به 1366 الس اسفندماه در جدید مستقیم مالیاتهای قانون نهایت ودر گردید تغییراتی دستخوش انقالب از پس قانون این که

 در عوارض و جوهو دریافت به اقدام مختلف مقررات و قوانین موجب به دولت مستقیم برمالیاتهای عالوه.رسید اسالمی شورای مجلس

 .شد تلقی مستقیم غیر مالیات نوعی به که کرد می محلی و ملی سطح

 غیر مالیات نوعی ودهافز ارزش بر مالیات. رسید اسالمی شورای مجلس تصویب به1387 سال تابستان در افزوده ارزش بر مالیات قانون 

 شده تولید کاالهای زودهاف ارزش اضافه از ای مرحله چند بصورت که است معاف موارد استثنای به خدمات و ها کاال کلیه بر عام مستقیم

 عوارض تجمیع به عروفم قانون افزوده ارزش بر مالیات قانون تصویب با. شود می توزیع و تولید مختلف مراحل در شده ارائه خدمات یا

 .شد آن جایگزین قانون این عمال و لغو
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 درآمدهای به ود،خ مالی مخارج تأمین برای دولت دیگر، های مکتب با مقایسه در اسالمی اقتصاد متنوع بسیار اهداف به توجه با 

 :دارد اصیخ اهمیت اهداف این به رسیدن در دولت، درآمد های راه ترینمهم از یکی عنوان به مالیات. دارد نیاز گوناگونی

 ورط به مالیات، که تفاوت این با. کند می عمل عوارض به شبیه نظر این از اسالمی، اقتصاد مالیاتی نظام: معین مخارج مالی تأمین( الف

 در باید تنها ده،ش گردآوری عوارض ولی کند، می تأمین آن با را خود مختلف مخارج دولت و شود می واریز دولت داریخزانه به کلی

 .شود مصرف معین های مکان و موارد

 و مخارج تأمین در باید برد، می کشوری و جامعه امکانات از که ایبهره نسبت به اسالمی جامعه در شهروندی هر: اجتماعی عدالت( ب

 .باشد سهیم هاهزینه

 کاهش وی سود تیجه،ن در و افزایش دهنده، مالیات هزینه شود، گرفته مالیات بیشتر که میزان هر به: اقتصادی های سیاست اجرای( ج

 نظر در و مالیات شکاه با یا بگیرد را ها آن ضروری غیر گسترش جلو تواند می ها بخش برخی در مالیات افزایش با دولت. یابد می

 بخشد. رونق را دیگری های بخش ها، تخفیف و ها معافیت انواع گرفتن

 

 فرهنگ مفهوم

 برخوردار وسیعی گسترش از واژه این و برندمی کار به را آن شناسیمردم رشته پژوهشگران و اجتماع علم علمای که است ایواژه فرهنگ

 اواسط حدود در خود تخصصی بحث قالب در فرهنگ. برندمی کار به نیز اجتماعی علوم سایر در را آن که شده واقع مفید چنانآن و است

( 1832ـ1917) تایلر توسط کورمذ قرن اواخر در فرهنگ کلمه علمی کاربرد و شد پدیدار شناسیمردم علمای هاینوشته در نوزدهم قرن

 فرعی هایرشته از یکی و شودمی آغاز شناسیانسان رشته با رفتاری علوم اساسی مبانی از یکی. گرفت صورت انگلیسی شناسمردم

 مکتسبه رفتار با فرهنگی شناسیانسان. دارد نزدیك ارتباط سازمانی رفتار مطالعه با که است فرهنگی شناسیانسان شناسی،انسان

 فرهنگی ارزشهای عمیق فهم بدون اقعو در. دارد کار و سر رفتار این از متأثر فرهنگ با نیز و گیردمی تأثیر آنها فرهنگ از که هاانسان

 در که است مفاهیمی ترینمهم از یکی کند،می ایفا انسان رفتار در فرهنگ که نقشی. فهمید درستی به را سازمانی رفتار تواننمی جامعه

 .دارد وجود رفتاری علوم

. کندمی پیدا انتقال دیگر نسل به نسل یك از که بشر افراد از گروهی زندگی کیفیت از، است عبارت فرهنگ مفهوم کلی خیلی صورت به

 قرار تحلیل و تجزیه مورد است دهکر احاطه را ما اطراف مدت تمام در که پدیده یك عنوانبه توانمی را فرهنگ شاین ادگار عقیده به

 به چگونگی وضوح به تواندمی آوردمی ارمغان به سازمان از گروهی داخل به یا سازمان به را فرهنگی فردی، که هنگامی وی نظر به. داد

 .دهد غییرت سپس و نماید مدیریت درآورده، خود نفوذ زیر را آن سرانجام و ببیند را آن توسعه و گرفتن جای آمدن، وجود
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 تمدن هایفرآورده به تواندمی معنی ترینگسترده در کنند. فرهنگمی بیان زمینه دو در را فرهنگ کاربرد فرهنگی، مسائل پژوهشگران 

 در .گرددمی باز شناسیفن و دانش فلسفه، هنر، ادبیات، مانند چیزهایی به معنایی چنین در که باشد داشته اشاره پیشرفته و پیچیده

 اندیشه، هایآفریده به معنی این در رودمی کار به کنندمی بررسی را انسان که کسانی دیگر و شناسانمردم سوی از فرهنگ دیگر زمینه

 .آیدمی دپدی وی طبیعی محیط و انسان بین ایپیچیده سازگاری آنها انباشت پی در که دارد اشاره عادی اشیاء عادات،

 فرهنگ تعریف

 یك هنرهای و معارف وم،عل رسوم، و آداب مجموعه دانش، تربیت، ادب، آنها ترینمهم که دارد مختلفی معانی فارسی زبان در فرهنگ

 :شودمی رهاشا آنها از برخی به ذیل در که گردیده ارائه فرهنگ از متنوعی و متعدد تعاریف علمی دیدگاه از. است جامعه

 .ملت یا ومق یك ادبی و علمی آثار تربیت، و تعلیم معرفت، علم، ادب، دانش، از است عبارت فرهنگ عمید، فارسی فرهنگ در

 انانس توانایی بر و است نریه آثار و اعمال گفتار افکار، شامل که انسانی پیچیده رفتارهای از ایمجموعه را فرهنگ وبستر، لغات فرهنگ

 .کندمی تعریف دیگر نسل به انتقال و یادگیری برای

 جایی در و کندمی زامج گروهها دیگر از را آنها که طبقه یا گروه یك اعضای مشترک اندیشه: از است عبارت فرهنگ هافستد عقیده به

 یك فکری ویژگیهای و نسانا محصوالت سایر و رسوم اعتقادات، هنرها، اجتماعی، رفتار الگوهای از ایمجموعه صورتبه فرهنگ دیگر،

 .شودمی تعریف ملت یا جامعه

 دارای فرهنگها همه موجود، تفاوتهای رغمعلی که آیدمی نظر به چنین آمده، عمل به مختلف هایفرهنگ از که زیادی هایبررسی با

 :کرد معرفی زیر شرح به توانمی را آنها از تعدادی که هستند هاییویژگی

 .نیست ذاتی و است غریزی خصوصیتی فرهنگ. است آموختنی فرهنگ

 .شودمی آموخته زندگی سراسر در انسان شدن زاده از پس که است نظامی فرهنگ

 .کند منتقل دیگران به را خود شدهآموخته عادتهای تواندمی انسان. شودمی آموخته فرهنگ

 آن در کنندمی زندگی هاجامعه و گروهها در که مردم از شماری و دارند اجتماعی هایریشه فرهنگی، عادتهای است اجتماعی فرهنگ

 .اند شریك

 آرمانی رفتاری، الگوهای یا هنجارها صورتبه آیدمی پدید آنها از فرهنگ که گروهی عادتهای. است تصوری و ذهنی ایپدیده فرهنگ

 .آیندمی کالم در یا شوندمی ذهنی

 ناتوان نیز حیات عالی یآرمانها برآوردن از برآید زندگی اعالی هدف تعیین عهده از نتواند که فرهنگی هر. است بخشخشنودی فرهنگ

 .نندبما پایدار توانندمی بخشدمی نهایی خشنودی جامعه یك افراد بر که زمانی تا فرهنگی عناصر. است

 .است سازگاری و تطبیق با همراه آن دگرگونی گرد فرا و شودمی دگرگون فرهنگ. یابدمی سازگاری فرهنگ
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 به سازگاری این و آورند یدپد سازگار و بافته هم به و یکپارچه پیکری تا دارند آن به گرایش فرهنگ هر عناصر. است سازیگانه فرهنگ

 .دارد نیاز زمان

 فرهنگ مالیاتی 

 
ینه کرد العمل و میزان آگاهی مردم از مالیات و قوانین ،شیوه دریافت و هزای از طرز تلقی، بینش ،برداشت ،ارزش های اجتماعی و عکسمجموعه

در  تانگیزه مشارک،باشند  باشد و قوانین و سیستم های مالیاتی کاراآن می باشد .هرچقدر فرهنگ مالیاتی جایگاه مناسبی در بین مردم داشته 

ه را توسعه یافت شورهایپرداخت مالیات و افزودن بر درامدهای مالیاتی تقویت خواهد شد .درآمدهای مالیاتی بخش اعظم درآمدهای مالیاتی ک

درصد است.این  7داکثر اخالص ملی است در حالی که در ایران حدرصد تولید ن 55تا  49تشکیل می دهد . در برخی کشورها درآمدهای مالیاتی 

المللی پول، بین صندوق ودر حالی است که بر اساس اعالم آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مراکز و نهادهای جهانی از جمله بانك جهانی 

روسیه د کشور نفت خیز منطقه خاورمیانه، حتی آمریکا،د درآمدهای اکثرکشورهای دنیا به غیر از چندرص 85توان چنین گفت که بیش از می

وشش می دولت را پشود.درامد مالیاتی بر اساس اقتصاد مقاومتی بایستی هزینه های عمووبلژیك هم که نفت دارند، از طریق مالیات تامین می

 95لیاتی برای سال ت بطوریکه درامدهای مادرصد نزدیك شده اس 35درصد در سالهای گذشته به  25دهد این در حالی است که این پوشش از 

ردید با تقویت فرهنگ هزار میلیارد است .بی ت 300هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در حالیکه بودجه عمومی دولت حدود  100حدود 

 . خواهد بود هزار میلیاردی در کوتاه مدت دست یافتنی 150مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تحقق درامد مالیاتی 

اتی فرهنگ مالی ا ارتقابدرصد اقتصاد کشور مالیات نمی پردازد که بخشی از آن را با تقویت فرهنگ مالیاتی می توان وصول کرد. در ضمن  40

دهد. می تشکیلولت را دیافته یکی از منابع مهم درآمدهای ،دستیابی به درامدهای مالیاتی بیشتر فراهم خواهد بود . مالیات در کشورهای توسعه

های های اقتصادی کشورو ارتقای شاخصشهروندان کشورهای پیشرفته به دلیل اعتمادی که در گذر زمان، به نقش مالیات در تأمین رفاه عمومی

 .دانندترین وظایف ملی خود میدولت را یکی از مهم اند، پرداخت مالیات بهخود پیدا کرده

ین مالیات در ا های نظارتی قدرتمند بر نحوه مصرفپرداخت مالیات در کشورهای پیشرفته، وجود سازمانیك عامل بسیار مهم در ترویج فرهنگ 

ها منظور های آنها دقیقاً برای همان مصارفی که در بودجه دولتسازد که مالیاتدهندگان را مطمئن میکشورها است که عملکرد آنها مالیات

هد ا افزایش خواررا برای پرداخت مالیات  محل مصرف و نحوه مصرف مالیات خود ، انگیزه های آنان شود.اطالع مردم ازشده است، پرداخت می

 . داد.مشارکت مردم در توسعه و آبادانی کشور در سایه شفافیت در مصرف درامدها خواهد بود

کنند عنوان افرادی نگاه میمأموران مالیاتی بهیکی از مشکالت عمده سیستم مالیاتی، ذهنیت منفی مردم نسبت به بحث مالیات است. مؤدیان به 

طوالنی مردم  هایهایشان را از آنان بگیرند. این ذهنیت سابقه تاریخی دارد و هنوز بعد از گذشت سالاند تا سرمایهکه از طرف دولت مأمور شده
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تواند گام مهمی اور مؤدیان و ایجاد دیدگاهی مثبت، میبر این باورند که مالیات نوعی پول زور است. زدودن این اندیشه و تغییر در نگرش و ب

 سازی مالیاتی باشدسوی فرهنگبه

ا داشته باشند وبیش از ردرصد درامد  5افزایش مشارکت مردم در سایه وجود سیستم مناسب و عادالنه مالیاتی است .زمانی که کارمندان دولت 

یات ،سیستم اخت مالمناسب در خصوص مالیات نخواهند داشت.وقتی اصناف در مورد پرددرصد مالیات مشاغل را می پردازند ،جامعه موضع  50

یم بود . ا شاهد خواهلیات رمالیاتی را مناسب وعادالنه نمی دانند و یا توجیه شایسته صورت نگرفته است ،طبیعی است که مقاومت در پرداخت ما

جربه ،بین تبعنوان یك  الیاتم  وعی زرنگی و موفقیت قلمداد شود و شیوه گریز پرداختدر حالتی که فرار مالیاتی و یا نپرداختن آن ،در جامعه ن

دوین تنه مالیاتی عادال شرکتها و افراد منتقل گردد و افرادی برای نشان دادن راههای گریز و میان بر زدن استخدام شوند، یعنی هم سیستم

فایی ر رشد و شکوشارکت دارزشها جابجا شده اند و بجای اینکه پرداخت مالیات و منشده و هم فضای فرار مالیاتی در دسترس است و هم اینکه 

مورد ی ایستوضوع بمکشور به یك افتخار تبدیل شود ،اجحاف در حقوق جامعه و فرار مالیاتی به یك فرهنگ و ارزش تبدیل شده است و این 

فرهنگ  ن اسالمی کهر ایرادر ارزشها و فرهنگها در حال رخ دادن هستند . توجه مردم و مسولین قرار گیرد چرا که به جز درآمد مالیاتی ،تغیی

ین ته همگان چن.الب.تایثار واز خود گذشتگی در طوا دهه های گذشته موج می زد ،چرا فرار مالیاتی به یك استراتژی ارزشی تبدیل شده اس

الیاتی اید فرهنگ مبیست و ر درامدهای مالیاتی به اندازه انتظار ننیستند و در مشارکت اجتماعی فعالند اما میزان مشارکت مشتاقانه مردم د

 .تقویت گردد

لیاتی به یت فرهنگ ماو تقو عدالت مالیاتی به معنی توزیع مجدد درامد از طبقات باالتر به پایین تر می باشد . ایجاد مکانیسم و چرخه مناسب

ید شده لت تاکمدهای مالیاتی با درامد نفتی در پوشش بودجه عمومی دوتحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در آن به جایگزینی درا

 . خواهد کرد  است،کمك شایانی

ال کامل، ین مورد اشتغتواند در توسعه و گسترش فرهنگ مالیاتی نقش بسزایی ایفا کند. عوامل مهم در افاکتورهای اقتصادی نیز به نوبه خود می

اندرکاران و مسئولین امر تهیه و ها و قوانین مالیاتی که توسط دستصول مالیاتراد جامعه است. اصوالً وو درآمد باالی افهای ضدتورمی سیاست

 صول درامدهایشود، در شرایطی قابل اجرا است که اشتغال کامل و میزان تورم در کنترل دولت باشد.در شرایط رکود و بیکاری وتنظیم می

 . برندنها در چنین شرایطی موضع سرسخت و غیر منعطفی را در مقابل مودیان بکار مالیلتی سخت خواهد بود و الزم است دولت

های گسترش پایه بسط و کی از نکات مورد تأکید عموم متخصصین علم مالیه عمومی و مدیران مالیاتی برای ایجاد پایه مالیاتی جدید و حتیی

 مالیات توسط تری باشد، وصولچراکه هرچه جامعه دارای فرهنگ مالیاتی غنیمالیاتی قدیمی، رشد و توسعه فرهنگ مالیاتی در جامعه است؛ 

م وظایف دام به انجاتری اقسازمان امور مالیاتی با موفقیت و سهولت بیشتری همراه است و مؤدیان مالیاتی نیز با رغبت و احساس مسئولیت بیش

 .اندفرهنگی بر امور مالیاتی پرداختهمل کنند. نویسندگان این مقاله به بررسی آثار عواقانونی خود می
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طور قطع با العمل اشخاص در قبال سیستم مالیاتی دانست. این طرز تلقی بهای از طرز تلقی، بینش و عکستوان مجموعهفرهنگ مالیاتی را می

، متأثر رهنگ مالیاتیفدارد. مسلم است  کارگیری قانون در مراجعه به مؤدیان نقش اساسییك قانون مناسب و نیز عملکرد مأموران مالیاتی در به

 جامعه، چگونگی روابط مردم و نیز متأثر از عوامل ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی جامعه است.از فرهنگ عمومی

ر قرار تأثیهستند که فرهنگ مالیاتی را در جامعه تحتهای سیاسی و اجتماعی، عوامل مهمی ها، ارزشبدیهی است سطح دانش، فرهنگ، آرمان

 دهند.می

در  دهد. شهروندان کشورهای پیشرفته به دلیل اعتمادی کهیافته یکی از منابع مهم درآمدهای دولت را تشکیل میمالیات در کشورهای توسعه

دولت را یکی از اند، پرداخت مالیات به های اقتصادی کشورهای خود پیدا کردهو ارتقای شاخصگذر زمان، به نقش مالیات در تأمین رفاه عمومی

 دانند.ترین وظایف ملی خود میمهم

ین اف مالیات در های نظارتی قدرتمند بر نحوه مصریك عامل بسیار مهم در ترویج فرهنگ پرداخت مالیات در کشورهای پیشرفته، وجود سازمان

ها منظور ارفی که در بودجه دولت برای همان مصهای آنها دقیقاًسازد که مالیاتدهندگان را مطمئن میکشورها است که عملکرد آنها مالیات

 شود.شده است، پرداخت می

ناپذیر پرداخت مالیات به دولت است، تا یافتگی در کشورهای مزبور، وجود فرهنگ بسیار نیرومند و خللهای مهم توسعهبنابراین یکی از شاخص

 هنگ اجتماعی، در فرو بهانه یا عدم اعالم دقیق میزان درآمد ساالنهحدی که طفره رفتن از پرداخت مالیات در این کشورها به هر دلیل 

 شود.شهروندان آنها عملی زشت و ناپسند و غیرقابل گذشت محسوب می

ست و بهینه طور که اشاره شد، یکی از دالیل گسترش فرهنگ مالیات در کشورهای پیشرفته، ایمان و اعتقاد قلبی مردم به مصرف درهمان

ان و های زندگی اعم از آموزش، درمپردازند. یعنی مردم به چشم خود آثار پرداخت مالیات را در همه زمینهکه به دولت خود میمالیاتی است 

 های مخابراتی و در نهایت تقویت بنیه دفاعی کشورهای خود لمس و مشاهدههای ارتباطی، توسعه شبکهبهداشت، توسعه و عمران شهری، راه

 جانبه دارند.کنندگان درآمدهای مالیاتی نظارت دقیق و همهدهندگان بر کار مصرفنتخابی هم به نمایندگی از سوی مالیاتکنند و نهادهای امی

پرداخت  ت به دولت ودم نسببنابراین برای ایجاد فرهنگ مالیاتی مطلوب، باید در مردم باور و اعتقاد عمومی نسبت به مالیات ایجاد شود و مر

 ی مثبت داشته باشند.های آن نگاههزینه

ن سروکار های جامعه و مسائلی که با آهای الزم درخصوص میزان هزینهبرای ایجاد یك باور دوطرفه بین دولت و مردم، دولت باید با دادن آگاهی

یز به این باور ند و مردم ناد ککردن مالیات دریافتی برای رفاه عمومی مردم، در باور آنها نسبت به عملکرد خود دیدگاه مثبتی ایجدارد و با هزینه

 شود.و خدمات اجتماعی به آنان می دهند، صرف رفاهبرسند که پولی را که بابت مالیات به دولت می
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 زدودن ذهنیات منفی مردم درباره مالیات

ه عنوان افرادی نگامالیاتی بهیکی از مشکالت عمده سیستم مالیاتی، ذهنیت منفی مردم نسبت به مقوله مالیات است. مؤدیان به مأموران 

هایشان را از آنان بگیرند. این نگاه منفی، سابقه تاریخی دارد. در گذشته پادشاهان برای تأمین اند تا سرمایهکنند که از طرف دولت مأمور شدهمی

گرفتند. هرگاه را به نام مالیات از آنان می ی و اموال آنهاگفتند و تمام دارایردم زور میهای خود به ممخارج کشورداری، لشکرکشی و خوشگذرانی

 های مربوط به جنگ را پرداخت کنند.افتاد، شهرها و روستاهای در مسیر جنگ مجبور بودند، تمام هزینهجنگی اتفاق می

ه مالیات نوعی پول زور این باورند ک طوالنی مردم بر هایها و سالاین ذهنیت از گذشته به نسل امروز منتقل شده و هنوز بعد از گذشت قرن

 سازی مالیاتی باشد.سوی فرهنگبهتواند گام مهمی است. زدودن این اندیشه و تغییر در نگرش و باور مؤدیان و ایجاد دیدگاهی مثبت، می

 

 

 های یك فرهنگ مالیاتی مطلوبویژگی

 هایی است.لیاتی مطلوب دارای چه ویژگیقبل از بحث در مورد راهکارهای ارتقای فرهنگ مالیاتی، باید بدانیم یك فرهنگ ما

 ملزم به رعایت موارد زیر کند: کارآ است که افراد جامعه رافرهنگ مالیاتی هنگامی 

 شوند، مالیات خود را پرداخت.هایی که مشمول مالیات میا و دارایینسبت به تمام درآمده -

 ارش بدهند.کنند، به اداره مالیات گزهرگاه شروع به فعالیت و کسبی می -

 نحو احسن انجام دهند.وظایف خود را در قبال نظام مالیاتی به -

 کتمان درآمد نکنند. -

 های واقعی تنظیم و به حوزه مالیاتی تحویل دهند.ر موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را براساس درآمدها و هزینهد -

 لیاتی در تشخیص مالیات همکاری کنند.مور مامالیات خود را در موعد مقرر پرداخت و با ادارات ا -

 اصالح فرهنگ مالیاتی

سازمانی برون و« شامل عوامل مدیریتی و روابط عمومی»سازمانی برای رسیدن به اهداف یادشده، اصالح فرهنگ مالیاتی را در دو بعد درون

 دهیم.مورد بررسی قرار می« شامل عوامل فرهنگی و اقتصادی»

 ی جهت ایجاد و توسعه فرهنگ مالیاتی به شرح زیر است.سازمانعوامل مؤثر درون

 ریت و نگرش مدیران سازمان نسبت به فرهنگ مالیاتیمدی -الف
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برای توسعه و ترویج فرهنگ مالیاتی  های سازنده فرهنگی خود نسبت به مقوله مالیات، گام مهمیتوانند با دیدگاهمدیران ارشد سازمانی می

زمان ر خارج از سادگیرد که سیاست سازمان برای ارتقا و رشد فرهنگ مالیاتی چه در داخل و چه مالیاتی زمانی قوام میبردارند، زیرا فرهنگ 

لیاتی که سو گرفته باشد. به تعبیر دیگر رؤسای سازمان باید بر این باور باشند که یکی از مشکالت اصلی سیستم ماوتوسط مدیران مالیاتی سمت

 های اساسی بردارند، فرهنگ مالیاتی است.امباید برای حل آن گ

 

 روابط عمومی سازمان امور مالیاتی -ب

 در تکوین فرهنگ مالیاتی باشد. با توجه به نقش بسیار مهم و خطیر روابط عمومیتواند عامل مهمیوجود یك روابط عمومی بسیار قوی می

ینکه ردازد. ضمن اتواند مؤثرتر عمل کند، بپبهتر است به مواردی که در آن میرسد؛ سازمان امور مالیاتی در بخش فرهنگ مالیاتی به نظر می

هایی خارج از سازمان های مالیاتی مانند مدیران و کارکنان مالیاتی ونیز به بخشبر روابط عمومی به سایر بخشگاها برخی از این موارد عالوه

 بط عمومی است.ارتباط دارد که این مطلب حاکی از چند وجهی بودن بخش روا

 معرفی مؤدیان نمونه -پ

د شده بین مؤدی ، فاصله ایجاتواند با معرفی مؤدیان نمونه مالیاتی و انتخاب یك مؤدی نمونه برتر از هر اداره کل مالیاتیسازمان امور مالیاتی می

دهندگان نیز های فرهنگی، ذهنی و رفتاری مالیاتهبر دریافت مالیات به جنبه سازمان عالوهو عمالً نشان دهد ک و سازمان مالیاتی را کم کند

های مالی، و دادن پاداش« مدت و...های طوالنیبخشش جرایم، تقسیط»های مختلف صورتدهد. همچنین با تشویق مادی مؤدیان بهاهمیت می

 عاملی برای افزایش مشارکت مؤدیان یا سیستم مالیاتی ایجاد کند.

 ل عوامل فرهنگی و اقتصادی به شرح زیر است:سازمانی نیز شامابعاد درون

 آموزش و پرورش -الف

م است. مگانی به مردهعنوان یکی از قوانین اجتماعی، نیازمند آموزش مردم ملزم به آموختن قوانین و قراردادهای اجتماعی هستند و مالیات به

نه در نظام آموزان، آموزش داده شود، اما متأسفامالیات باید به دانش یل پرداختترین موارد اقتصادی و اجتماعی است و دالمالیات یکی از بزرگ

آموختگان که دانشطوریطور جامع و کامل آموزش مالیات نهادینه نشده است، بهها بهآموزشی ایران چه در دوره دبیرستان و چه در دانشگاه

بار است که آن را گویی برای نخستینبرخورد با مسائل مالیاتی آموزش و پرورش و نظام دانشگاهی پس از ورود به فعالیت اقتصادی، در 

 شنوند.می

و  وسعه اجتماعیترود، این است که بتواند مقوله فرهنگ مالیاتی و لزوم پرداخت مالیات و تأثیر آن در انتظاری که از آموزش و پرورش می

 د.آموزان انتقال دهارزش اجتماعی و کاری بسیار مثبت و مهم به دانشصورت یك دهی بهتر از طرف دولت را بهبازسازی کشور و امکان سرویس
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 وسایل ارتباط جمعی -ب

لیاتی وه فرهنگ مات بالقدر بحث فرهنگ مالیاتی هدف این است که بتوانیم از وسایل ارتباط جمعی برای فرهنگسازی و به فعلیت درآوردن ظرفی

ی های ارتباط جمعسازد، این است که متأسفانه آمار دقیقی از وضعیت مخاطبان رسانهنمایان میای که خود را استفاده کنیم. اولین مساله

اند، یل یافتهوجود ندارد. اینکه مخاطبان ما از چه گروه سنی، گرایش فکری، میزان تحصیالت، شغل و... تشک« خصوص مؤدیان مالیاتیبه»

ق و کافی نظر از وجود یا عدم اطالعات دقیریزی کرد. نکته بعدی این است که صرفها برنامهتوان برای آناطالعی در دست نداریم، در نتیجه نمی

یاتی د فرهنگ ماله کمبودر مورد مؤدیان، وسایل ارتباط جمعی نیز گام چندان مؤثری در ترویج فرهنگ مالیاتی برنداشته است، گویا در جامع

البی ر از گاهی مطهها در زمینه مالیات د. البته در میان وسایل ارتباط جمعی، روزنامهریزی کنمحسوس نیست تا کسی بخواهد برای آن برنامه

مالیاتی اشاره  برخی قوانین نویسند، اما مطالب نگارش یافته در زمینه فرهنگسازی مالیاتی نیست و بیشتر به عناوین اخبار مالیاتی یا انتقاد ازمی

 دارد.

های رنامهاتی و تهیه بباید در زمینه ساخت فیلم، تیزرهای تبلیغیل ارتباط جمعی به فرهنگسازی بپردازیم، در هر حال اگر بخواهیم از طریق وسا

گذار سود و منفعتی ندارد، دولت یا ها برای سرمایهگونه فعالیتگذاری کنیم و از آنجا که اینرادیویی و تلویزیونی درباره مالیات و... سرمایه

 .دگذاری در این زمینه کند وارد میدان شده و اقدام به سرمایهسازمان امور مالیاتی بای

 تبلیغات -پ

مند شود، کارهای تبلیغاتی از قبیل تهیه تواند از آن بهرهمدت خود میهای کوتاهکه سازمان امور مالیاتی در استراتژییکی از کارهای مهمی

و رفتار  فزایش یافتهالیاتی غات منظم، پایدار و گسترده، میزان آگاهی مؤدیان مابروشور، پوستر، چاپ جزوات آموزشی و... است. با انجام تبلی

 گیرد.مالیاتی آنان در جهت اهداف سازمان مالیاتی شکل می

 هااتحادیه-ت

های خود هستند، زیرا اتحادیهها تابع سازی ایفا کنند. تجریه نشان داده است که اعضای اتحادیهدر فرهنگ توانند نقش بسیار مهمیها میاتحادیه

کنند. در رابطه با تصمیمات آنان را جهت منافع خود قلمداد و آنها را اجرا می رواند و از ایندانند که خود انتخاب کردهای میآنها را نماینده

شنایی آنان آطریق میزان  آموزش داد و از این توان با تهیه جزوات آموزشی درخصوص مالیات، قوانین مالیاتی و... به اعضای اتحادیهها میاتحادیه

توانند با تشکیل یتوان انجام داد و آن اینکه ادارات مالیاتی مصورت دیگری نیز میرا با قوانین، مقررات و وظایف مالیاتی باال برد. این کار را به

 های مالیاتی ارائه دهند.ه به اتحادیهدر این زمین های مستقیم، سرویس مناسبیا قانون مالیاتبهای توجیهی و آموزشی در رابطه کالس

ها بگذارد و از آنان تواند جزوات آموزشی موردنیاز هر صنفی را به زبانی ساده تحریر کرده و آن را در اختیار اتحادیهسازمان امور مالیاتی می

قرار دهند و پس از مطالعه آن برای دریافت پروانه کسب  بخواهد تا این جزوات را در اختیار اشخاصی که متقاضی دریافت پروانه کسب هستند،
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های کاری برگزار کنند و طی آن ها نشستتوانند با صاحبان مشاغل و اتحادیهاقدام کنند. سازمان امور مالیاتی و به تبع آن ادارات مالیاتی می

 مسائل و مشکالت را مطرح و راهکارهایی برای حل آن ارائه کنند.

 ادیعوامل اقتص -ث

امل، ورد اشتغال کتواند در توسعه و گسترش فرهنگ مالیاتی نقش بسزایی ایفا کند. عوامل مهم در این معوامل اقتصادی نیز به نوبه خود می

هیه و ن امر تاندرکاران و مسئولیها و قوانین مالیاتی که توسط دستو درآمد باالی افراد جامعه است. اصوالً وصول مالیاتهای ضدتورمی سیاست

های اقتصادی و شود، در شرایطی قابل اجرا است که اشتغال کامل و میزان تورم در کنترل دولت باشد. در چنین وضعیتی ظرفیتتنظیم می

ت که تالش و . در این موقعیکندعنوان عامل مؤثر در این شکوفایی نقش بسزایی ایفا میو مالیات به تولیدی جامعه در حد شکوفایی هستند

أمین تخت مالیات و مردم از درآمد نسبی و متعادل برخوردار هستند؛ بنابراین پردا ش اقتصادی و بازار عرضه و تقاضا در حد تعادل است،کوش

خود از حالت بالقوه مشی دولتی با موافقت بیشتری همراه است و گسترش فرهنگ مالیاتی در چنین فضایی خودبههای دولت و تأیید خطهزینه

دون آمد و ثروت بآید. حال اگر جامعه در وضعیتی قرار گرفته باشد که اشتغال ناقص و تورم شدید، باعث توزیع مجدد دربالفعل درمیصورت به

ای از افراد کمتر از مد پارهم، درآتوجه به ضابطه کار و کارآیی شود، این توزیع مجدد در بسیاری از موارد از نظر اجتماعی غیرعادالنه است. در تور

 نرخ تورم و درآمد برخی بیش از نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

شود، از تورم زیان خواهند دید، ولی دسته دیگر که ها، کارمندان و... را شامل میبگیر، معلمان، اساتید دانشگاهگروه اول که افراد مزدبگیر و حقوق

واهند خبادآورده و چشمگیری را در درآمدهای خود شاهد  غول هستند، افزایشکار مشگری بهویژه واسطهاکثراً در خدمات تجاری، بازرگانی و به

تی آثار فرهنگ مالیا تواند آثار روانی بسیار مضری در سطح جامعه و در نگرش و باورهای مردم بگذارد و این تأثیر بربود. چنین تغییراتی می

نرخ مالیاتی  درآمد افزایشتی را در زمینه قوانین مالیاتی ازجمله معافیت افراد کممان باید اصالحازدولت در این  رومخربی خواهد گذاشت. از این

 ام دهد.های مالیاتی جدید برای کنترل تورم انجبعضی مشاغل و ایجاد پایه

 عدالت مالیاتی-ج

صنف خود ر مشاغل همهای آنان با سایکنند، این است که مالیاتیکی از مواردی که اکثر مؤدیان مالیاتی در اعتراض به مالیات خود عنوان می

در زمینه تشخیص و تعیین مالیات باید توجه خاص و ویژه به این مسأله داشت و سازمان مالیاتی  روآمیز است. از ایننابرابر و تبعیض

بعیض و از بروز هرگونه عامل ت ویژه برقراری سیستم جامع اطالعات مؤدیان،المقدور باید با در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات و بهحتی

اس ، زیرا اگر نگرش مردم نسبت به مالیات عادالنه و منصفانه باشد، در پرداخت مالیات احسعدالتی در این سیستم جلوگیری کنداحساس بی

 رضایت و خشنودی خواهند کرد و این خود در توسعه و گسترش فرهنگ پرداخت مالیات مؤثر خواهد بود.

 اعتمادسازی -چ

در اذهان مردم شکل صورت یك باور و نگرش عمومیاندرکاران امور مالیات اعتماد داشته و این اعتماد بهاگر مردم به دولتمردان خود و دست

 گیرد.کنند و پرداخت مالیات با کمترین هزینه و با رضای قلبی صورت میگرفته باشد، در انجام وظایف خود احساس مسئولیت می
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 رداین است که  زم آن،ی زمانی موفق است که در این راه حداکثر اعتماد مؤدیان و شهروندان را به خود جلب کند. شرط الیك سیستم مالیات

قتی پل اعتماد وتی بردارند. رجوع و مؤدیان خود اعتماد و به سخنان آنان توجه کند، زیرا قدم اول را باید مأموران امور مالیامرحله اول به ارباب

ان مالیاتی خود، مأمور مدارک ور نتیجه آنان با کمال صداقت و شهامت درآمد و معامالت خود را اعالم و با در اختیار گذاشتن اسناد ایجاد شد، د

رار باید مورد توجه قکنند. بنابراین اعتماد، گوهری است که در فرهنگ مالیات و توسعه آن را در مسیر تشخیص درست و واقعی راهنمایی می

 خواهند سوءاستفاده کنند، باید با آنان برخورد شود.ر افرادی در این مسیر وجود دارند که میگیرد و اگ

 ست:لیاتی مؤثر ااندرکاران امور مالیاتی بر این باورند که عوامل زیر در ایجاد اعتمادسازی میان مؤدیان سازمان امور مامحققان و دست

 مالیاتی به مؤدیان و شهروندان،رسانی، آموزش و ارائه خدمات الف( اطالع

 شود.یمهایی که از طریق مالیات جبران ها و اهداف دولت در زمینه مالیات و همچنین تأمین هزینهمشیرسانی از خطب( اطالع

 های کمك به مؤدیان،ج( کیفیت و درستی اطالعات ارائه شده برای برنامه

 آمیز،های اجرایی تبعیضد( جلوگیری از سیاست

 های اجرایی،تسهیل و سادگی هرچه بیشتر قوانین و روش ه(

 ها و ضرایب مالیاتی.و( عادالنه و واقعی کردن نرخ

طور تر کردن ضرایب مالیاتی، اعتماد مردم را به سیستم مالیاتی افزایش داده و بهها و واقعیتر کردن نرختواند با عادالنهسازمان امور مالیاتی می

الیات نه و تزریق مصورت عادالنه و منصفاکند که هدف اصلی این سازمان وصول بیشتر مالیات نیست، بلکه گرفتن مالیات بهعملی به مردم ثابت 

 یابد. پذیر جامعه است تا به این وسیله سطح رفاه اجتماعی افزایشدریافتی به پیکر جامعه و توزیع درآمد در میان اقشار آسیب

  

 فرضیات تحقیق

 وجود دارد. مستقیم میان ارتقای فرهنگ مالیاتی و  نظام مالیات رابطهرسد به نظر می 

 : پژوهشروش 

کاربردی بوده که طی آن جهت جمع آوری اطالعات و تدوین فرضیه ها و تدوین مدل تحقیق از روش -تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

های مختلفی وجود داد. با توجه به اینکه در اغلب مواد  روشهای اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. برای جمع آوری اطالعات 

در تحقیق  (1375تماس مستقیم با آزمودنی ها وقت گیر، گران و گاهی غیرممکن از پرسشنامه استفاده می شود)نادری و سیف نراقی،

وین شده است، بخش اول مربوط حاضر نیز برای جمع آوری اطالعات از اسناد و پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه در دو بخش تد

به مشخصات جمعیت شناختی و بخش دوم مربوط به سنجش متغیرهای فرضیه های تحقیق می باشند که به صورت طیف لیکرت درجه 

ست، جامعه مورد مطالعه، با توجه به موضوع تحقیق که عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی و تاثیر آن بر نظام مالیاتی ا بندی شده اند.
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جه افرادی را در برمیگیرد که به گونه ای درگیر پرداخت مالیات در اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران هستند )مودیان مالیاتی(. لذا با تو

به  به شمار پرونده های فعال و تعداد مودیات در مالیات های مرکز، جامعه آماری بالغ بر حدود یکصد هزار نفر را در بر می گیرد.  با توجه

 314پرسشنامه باید تکمیل می شد که با توجه به ناخوانا بودن یا عدم پاسخگویی کامل پاسخگویان این  294فرمول کوکران تعداد 

 پرسشنامه تکمیل شد.

 روش گردآوری اطالعات

ز اهیت سواالت به ما توجهبرای جمع آوری اطالعات الزم در خصوص این پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این روش با 

امل گزینه ت که شپرسشنامه با طیف لیکرت استفاده شده است . طیف لیکرت مورد استفاده در این تحقیق یك طیف پنج گزینه ای اس

 خیلی موافقم، موافقم، تاحدودی موافقم، مخالفم و خیلی مخالفم می باشد.

 روایی و اعتبار

حکایت  (0.835تایج تحلیل عاملی)میراولکین، ن-در رابطه با مقدار سنجه کفایت بسندگی کیزرو بارتلت(  KMOاعتبار یا روایی)آزمون 

می  حقیق برقرارجربی تاز مناسب بودن داده ها و متغیرهای مورد نظر می باشد. به واقع این نتیجه، تناسب کافی بین سازه نظری و ت

 باشد.

اتریس همبستگی معنی دار می باشد که نشانگر آن است که م 0.01متر از در سطح خطای ک (1263.772مقدار آزمون کرویت بارتلت)

ا هجموعه گویه مگر با دورن گویه ای مناسب بوده و از طرف دیگر نیز، همبستگی هر عامل با مجموعه گویه ها و با همبستگی عوامل دی

 ن می سازد.یق ممکیل داده ها و متغیرهای تحقدیگر تفاوت داد. در مجموع، با توجه  به این نتیجه، کشف یك ساختار جدید از فا

 . آزمون بارتلت و سطح معنی داری1جدول شماره  

 KMO آزمون 

  خی دو 1263.772

 درجه آزادی 136 آزمون بارتلت

 سطح معنادای 0.000
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 آزمون پایایی)آلفای کرونباخ(

نفری  30تر جمعیداطمینان از پایایی سواالت و گویه های مورد سنجش برای مفاهیم مورد استفاده تحقیق، پرسشنامه اولیه  برای

 واسب سواالت ب نامنسواالت،ترتی پاسخگویان مورد آزمون قرار گرفت تا نواقص احتمالی پرسشنامه، که می توانست از نامفهوم بودن

ر درسشنامه را مالی پاشد، مرتفع گردد. همچنین از کارشناسان و محققین خواسته شد تا مشکالت احتطوالنی بودن پرسشنامه و .... ب

پرسشنامه  30رای بمقابل هر گویه و سوال متذکر شوند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و بررسی نظرات کارشناسان بانك اطالعاتی 

می شود.  ارائه ه، نتایج به دست آمده برای هر شاخص به صورت مجزاتشکیل و روایی شاخص ها مورد سنجش قرار گرفت که در ادام

 ظر کلی قرارجدید نتهمچنین سواالت و گویه هایی که برای سنجش متغیرها ساختع شده بود به واسطه نظر کارشناسان و اساتید مودر 

 گرفت و پرسشنامه اولیه پس از حذف و اصالح سواالت و گویه ها، نهایی شد.

 

 .الفای به دست آمده شاخص ها2شماره جدول 

 ضریب پایایی شاخص

 0.888 عوامل اجتماعی شدن

 0.903 عوامل برون سازی

 0.835 عوامل دورن سازی

 0.782 عوامل فردی

 

موضوع ین اشد و اهمان طور که از جدول فوق مشخص است ضریب پایایی کل طیف به دست آمده برای هر یك از مفاهیم در حد باال می ب

 از قابلیت حقیق مانشان دهنده همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر می باشد و بدین ترتیب می توان گفت که ت

 اعتماد و پایایی الزم برخودار می باشد.

 جامعه آماری

 د :ن انتخاب گردیده اننفر از بین مودیان مالیاتی شمال تهرا 40مودیان مالیاتی شهر تهران که نمونه های آماری 

 70  ایشان زن بوده اند. مابقیدرصد پاسخگویان مرد و 

  سال قرار داشته اند. 60تا  55سال و کمترین پاسخگویان در رده سنی  35تا  30بیشترین پاسخگویان در رده سنتی 
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 30  بوده اند. سال 4تا 1درصد ایشان دارای سابقه کار  22سال و  10تا  5درصد پاسخگویان دارای سابقه کار 

  ،وانین آشنا بوده درصد در حد زیادی با ق 23میزان آشنایی پاسخگویان با قوانین مالیاتی به شرح زیر بوده است

 ده اند.درصد پاسخگویان تا حدودی با قوانین آشنا بو 47در حد کم با قوانین آشنا بوده اند و  31اند،

 یافته های تحقیق

 42  عی شدن را ارتقای فرهنگ مالیاتی موثر دانسته انداجتمادرصد پاسخگویان عوامل. 

 36 .درصد پاسخگویان عوامل برون سازمانی را در ارتقای فرهنگ مالیاتی موثر دانسته اند 

 39 .درصد پاسخگویان عوامل دورن سازمانی را در ارتقای فرهنگ مالیاتی موثر دانسته اند 

 29 گ مالیاتی موثر دانسته اند.درصد پاسخگویان عوامل فردی را در ارتقای فرهن 

 در واقع می توان گفت که عوامل اجتماعی شدن بیشترین نقش را در ارتقای فرهنگ مالیاتی داشته است.

ه بررسی ی پیرسون بآزمون همبستگتوان از آزمون پیرسون استفاده کرد،در مورد تاثیرارتقای فرهنگ مالیاتی بر افزایش وصولی مالیات ها می

ض ی دار و فررابطه معن پردازد.فرض صفر در این آزمون عبارت است از عدم وجودای میمعنی دار و خطی بین دو متغیر فاصلهوجود رابطه 

باشد فرض  0.05ر از مقابل عبارت است از وجود رابطه معنی دار بین دو متغیر مورد بررسی ، در صورتی که سطح معنی داری آزمون کمت

سون ریب همبستگی پیرضتوان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.اگر مقدار می %95صفر رد شده و با اطمینان 

مت ضریب اگر عال یابد ومثبت باشد بنابراین رابطه بین دو متغیر مثبت و مستقیم است یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می

 س.یابد و بالعکارند، در نتیجه با افزایش یکی دیگری کاهش میهمبستگی منفی باشد یعنی دو متغیر رابطه معکوس د

 

 بنظر میرسد میان تاثیر ارتقای فرهنگ مالیاتی و وصولی مالیات ها رابطه وجود دارد..3جدول شماره 

 ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری متغیرها

 0.87 0.03 ارتقای فرهنگ مالیاتی و وصول مالیات ها

 

است به 0.03برابر   تاثیر ارتقای فرهنگ مالیاتی و وصولی مالیات ها درصد، سطح معناداری 95جدول در فاصله اطمینان حاصله از بنا به اطالعات

بنابراین فرضیه رابطه معناداری وجود دارد،  تاثیر ارتقای فرهنگ مالیاتی و وصولی مالیات هایعنی شود می ابطال 0Hو  تایید  1Hعبارت دیگر 

تاثیر ارتقای فرهنگ مالیاتی بر وصولی مالیات ها رابطه معناداری دارد. با توجه به ضریب همبستگی پیرسون که شود یعنی  می تاییدمحقق 
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نزدیك است می توان گفت که این دو متغیر با یکدیگر رابطه مستقیم دارد یعنی با افزایش ارتقای فرهنگ مالیاتی، وصول مالیات  1مثبت و به 

 شود.ها آسان تر می 

 نتیجه گیری :

ن به برای مودیا اتی راهدف از خدمات به مودیان مالیاتی دستیابی وضعیتها در نظام مالیاتی است که پیروی و تمکین از قوانین مالی

وامل عکردیم تا  ش تالشف و تعهدات قانونی خود عمل کنند. در این پژوهسادگی میسر می سازد تا مودیان بتوانند داوطلبانه به تکالی

ز میان عوامل اریافتیم که زیم. دموثر بر فرهنگ مالیاتی را بیابیم و به بررسی تاثیر این عوامل بر نظام مالیاتی و وصولی مالیات ها بپردا

ل اید بر عوامت ها بموثر بر فرهنگ عوامل اجتماعی شدن بیشترین نقش  را داشته اند. در واقع برنامه ریزان در جهت وصولی مالیا

ی رهنگ مالیاتففرایش اعی شدن بیش از سایر عوامل تامل کنند و از آن استفاده بهینه نمایند.یکی از عوامل اجتماعی شدن در ااجتم

نفی به حادیه های صات ند.همکاران صنفی است و اتحادیه های صنفی می توانند با آموزش اعضای خود این روند را هرچه بیشتر پربار نمای

امور  ازوی سازمانمند و بکه اعضای خود را در سیطره اختیار خود دارند می توانند به عنوان ابزاری بسیار قدرتعنوان مراکز قدرتمند 

الیاتی در ویت مبانی می و تقمالیاتی ایفای نقش کنند. مودیان مالیاتی از اتحادیه های صنفی خود بسیار حرف شنوی دارند و با کار فرهنگ

 در عرصه مالیاتی رسید. اتحادیه ها می توان به یك تحول

ی یاتی یاری مام مالتشویق و تقدیر از مودیان خوش حساب می تواند دولت را  در رسیدن به فرهنگ مالیاتی و به موازات آن  در نظ

 مود.نماید. بنابراین بهتر است به مودیان خوش حساب به عنوان ابزار و سیاست های مالیاتی جهت تشویق استفاده ن

شست ها ا برگزاری نبینی و نقش موثری در  افزایش فرهنگ مالیاتی ایفا می کند با کمك گرفتن از مراجع تقلید و علمای د التزام به دین

 کت کرد.وان به سمت پربارکردن فرهنگ مالیاتی حرمالیاتی می ت-و ترتیب دادن سخنرانی های مذهبی در ایجاد باورهای مذهبی

و ...( هستند  له، روزنامهاب، مجلیاتی رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی ) اعم از رادیو، تلویزیون، کتاز دیگر عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ ما

 د.یفا کراکه با تامین   اعتبار مالی در جهت تهیه برنامه هایی با محوریت مالیات می توان نقش بسزایی در این عرصه 
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 منابع :

 ( ، فرهنگ سازمانی و 1395مالنظری ، مهناز ، )زرگ( ، لیاتی مودیان بتمکین مالیاتی شرکتی)مطالعه موردی:اداره کل امور ما

 مینا ابوحمزه ، محمد مهدی میرزایی عباس آباد

 ( ( ، توسعه عملکرد کیفی)1385اوناله جی ، دیQFDآرزو گودرزی ، هجر کاظمی ، ) 

 ( در جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در تحول نظام 1380بابایی ، النا ، ) اقتصادی پژوهشنامه« مالیاتی کشور 

 ( عوامل موثر بر اثربخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویک1385باطانی ، امیر ، بررسی ، ) نسانی ارد آموزش منابع

 )پایان نامه کارشناسی ارشد(

 ( ارتقا رضایتمندی مشتریان خدمات درمانی با استفاده از مدل1387رضایی ، نفیسه ، ) 

 ترجمه مریم حدادی« رد در ابعاد اجرای اصالح مالیاتی ریچا 

 ( دان( ، آثار تورمی و درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران)پایان نامه کارشناس1382صادقی ، فاطمه )علوم شگاه ی ارشد

 اجتماعی اقتصادی . دانشگاه الزهرا)س(

  الیاتیت نظام مبررسی و اندازه گیری و نگاهی بر مشکال»وزارت امور اقتصادی و دارایی  «مالیه عمومی»مهندس ابوطالب» 
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