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 چکيده
.اين رود می شمار به كارا مالیاتی سیستم يك هدف مهمترين  در ادبیات مالیاتی به عنوان مالیاتی تمکین 

می  تهراندر اداره كل مالیاتی استان مالیاتی  ء تمکین موديانارتقا بر تاثیرگذارپژوهش به بررسی عوامل 

تشويقات و تسهیالت مالیاتی ،مجازات مالیاتی ، تخصص و كارآيی  هدف اين تحقیق بررسی تاثیر .پردازد

ماموران تشخیص مالیات درجهت اجرای عدالت مالیاتی ،ارتقاء فرهنگ مالیاتی ومشاركت دادن مؤديان و 

تمکین مالیاتی موديان بوده است اين تحقیق از طريق  ارتقاء توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر

در سه سطح سازمانی كارشناس ارشد  تهرانكلیه مأموران مالیاتی استان  نفر از232پرسشنامه برروی 

روش تحقیق در اين پژوهش توصیفی .انجام شده است مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی 

است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات كاربردی قرار می گیرد. در اين تحقیق جهت جمع 

ی اطالعات از پرسشنامه بهره برده شده است. و برای مستند سازی نتايج تجزيه و تحلیل آماری و ارائه آور

اقدام به تجزيه و تحلیل سواالت و   spssراه حل های نهايی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار 

ی تشويقات و تسهیالت مالیاتی، فرضیات نموده است. نتايج حاصل از اين تحقیق نشان می دهد كه متغیرها

مجازات مالیاتی، تخصص و كارايی مأموران مالیاتی، فرهنگ مالیاتی و مشاركت دادن مؤديان و توجیه آنان 

 از نحوه محاسبه مالیات هر يك در ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی مؤثر می باشد.

 مالیات، تمکین مالیاتی، محاسبه مالیات :يديکل واژگان
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 3اسماعيل گليج، 2، محسن نوش آذر 1سينا ساعدي

 كارشناس سازمان امور مالیاتی تهران 1
 كارشناس ارشد حسابداری ، موسسه آموزش عالی كوشیار رشت 2
 كارشناس سازمان امور مالیاتی تنکابن 3

 
 نويسنده مسئول:میل نام و نشانی اي

 يسينا ساعد

saedii_sina@yahoo.com 

 

 بر ارتقاء تمکين مؤدیان مالياتی  تاثيرگذارعوامل بررسی 

 تهران(اداره کل مالياتی استان )مطالعه موردي 
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 همقدم
 فراوانی اهمیت از مالی های سیاست راستا اين در و است توسعه حال در كشورهای اقتصادی اهداف ترين عمده از اقتصادی توسعه

 توسعه و ها بخش هماهنگ رشد امکان كارآمد مالیاتی نظام. است مالی های سیاست از مهمی بخش نیز مالیاتی های سیاست. برخوردارند

 كشورها یتمام اجماع به آنچه. ندينما یم انتخاب را یمختلف یروشها یاتیمال نظام یطراحی برا مختلف یكشورها. دآور می بوجود را اقتصادی

 .( 1331 پور،يی مال) است یاتیمال انيمؤد و یاتیمال ستمیس ،یانسان یروین اضالع شامل كه است یاتیمال نظام مثلث اند، رفتهيپذ

شوری در تأمین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. در بعد اجتماعی، هدف امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر ك

عمده از وضع مالیات كاهش فاصله طبقاتی و توزيع مجدد درآمدهاست. هدف اقتصادی از وضع مالیاتها، تثبیت نوسانهای اقتصادی، تخصیص 

توسعه بخشی يا منطقه ای می باشد و هدف بودجه ای دولتها از وضع مالیاتها نیز،  های مختلف و كمك به تسريع فرآيند بهینه منابع بین بخش

 تأمین مالی بودجه دولت می باشد. 

ه متأسفانه مالیاتها در اقتصاد ايران اثر بخشی الزم و كافی را نداشته چراكه نقش و تأثیر درآمدهای نفتی در تأمین هزينه های جاری عالو

صد بااليی از بودجه كشور به درآمدهای نفتی شده، زمینه رشد هزينه های جاری را نیز فراهم نموده و مانع شکوفايی بر اينکه موجب اتکاء در

ون ظرفیتهای واقعی اقتصاد كشور گرديده و از طرفی دولت را از داشتن يك درآمد ثابت و قابل اطمینان و اعتماد محروم كرده است بطوريکه اكن

 وضوع به يك مشکل اساسی در كشور تبديل شده است. با گذشت زمان زياد اين م

توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزايش سهم درآمدی آن در كشور ضرورت دارد چراكه از يك سو 

ید و دستیابی به جانشین های مناسب با با محدوديت ظرفیت منابع طبیعی و از سوی ديگر به داليل گوناگون از قبیل ابداع روش های جديد تول

 نوسان تقاضا و   قیمت ها در بازار جهانی روبرو هستیم، از اين رو نمی توان مدت طوالنی به درآمد فروش منابع نفتی اتکا كرد. 

ت و گاز به دارايی ، بر حركت برای تبديل درآمد نف22سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ايران در بخش امور اقتصادی در بند 

ن را های مولد به منظور پايدارسازی فرآيند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع تأكید خاص كرده است كه اين امر توجه برنامه ريزا

قانون  2ی كند. در ماده به ساير منابع درآمد غیر نفتی دولت كه در رأس آن مالیات، به عنوان منبع درآمدی قابل اطمینان قرار دارد؛ نمايان م

بع برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توسعه افزايش سهم درآمدهای غیر نفتی ) مالیاتها و ساير درآمدها ( از كل منا

الیاتی و ساير درآمدهای غیر بودجه تأكید شده به گونه ای كه تا پايان برنامه چهارم اعتبارات هزينه ای دولت به طور كامل از طريق درآمدهای م

 نفتی تأمین شود. 

دولتها به تنهايی و بدون مشاركت مردم قادر به وصول مالیات نخواهند بود. و در اين راستا دولت بايد به دنبال يافتن داليل عدم پذيرش 

عوامل موثر بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی می مالیات از سوی مردم بوده و نسبت به رفع آن علت ها اقدام نمايد. اين پژوهش نیزدر جهت يافتن 

 باشد.

 

 بيان مسئله
مالیات به عنوان يك بخش از در آمدهای دولت نقش مهمی دراقتصاد هر كشور دارد . آگاهی ازوصول میزان درآمدهای مالیاتی نقش 

ا بايد در نظر داشت كه بهترين مديريت مالیاتی صرفأ  مهمی در پیش بینی بودجه دولت و برنامه ريزی های آتی جهت توزيع و مصرف آن دارد . ام

 آن نیست كه بیشترين درآمد مالیاتی را وصول شود .اين مسئله كه چنین درآمدی چگونه وصول شده است يعنی اثر آن بر عدالت مالیاتی، عواقب

يك مديريت مالیاتی ضعیف ممکن است از   بخش  سیاسی آن برای دولت ها وتاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز به همان اندازه مهم است .

الیات هايی كه وصول مالیات از آنها به سادگی امکان پذير است، مثأل حقوق بگیران ، میزان معتنابهی مالیات وصول نمايد در حالی كه از وصول م

يی مديريت مالیاتی است.يك معیار دقیقتراندازه گیری بر شركتها عاجز باشد . بنابراين سطح وصولی مالیات يك معیار ساده برای اندازه گیری كارآ

ساله كشور كه توسط مقام 22كارآيی مديريت مالی، درجه تمکین مؤديان در میان بخش های مختلف جامعه مؤديان است . طبق سند چشم انداز

زينه های جاری خود را ازمحل درآمدهای غیرنفتی ساله توسعه اقتصادی كشور دولت بايد بتواند ه 1معظم رهبری ابالغ گرديد ، تا پايان برنامه  

یزی كه بطور عمده درآمدهای مالیاتی می باشد، تامین نمايد . اين در حالی است كه آمارها نشان می دهند كه درآمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچ

لیاتی برآمده و دراين زمینه   گام های موثرتری را ازمنابع درآمدی كشوررا تشکیل می دهد. از اين رو دولت بايد درصد افزايش سهم درآمدهای ما

 بردارد و اين امر مسیر نخواهد شد جزء با تمکین مؤديان نسبت به مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی .
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زير مطرح می  تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به اين سوال است كه چه عواملی برارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی تاثیر دارد؟ ودرادامه سواالت

 شود : 

 آيا تشويقات وتسهیالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی تاثیر می گذارد ؟-1

 آيا مجازات مالیاتی برارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی تاثیر می گذارد ؟-2

 مالیاتی تاثیر می گذارد؟ آيا تخصص وكارايی ماموران تشخیص مالیات درجهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤديان -3

 آيا ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی تاثیر می گذارد؟ -2

 آيا مشاركت مؤديان وتوجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی تاثیر  می گذارد؟ -1

 

 : اهميت وضرورت موضوع تحقيق
مالیات مهمترين منبع تامین درآمد دولت می باشد و با توجه به نقش روز افزونی كه دربرنامه های توسعه  نظربه اين كه بعد از نفت، 

ه اقتصادی كشور برای مالیات درنظرگرفته می شود، لذا تحقق درآمدهای مالیاتی ازاهداف مهم دولت می باشد ازآنجا كه مال و ثروت مورد عالق

به آسانی آن را به كسی داده و يا در هر راهی خرج كنند، لذا دولت ها برای وصول مالیات با مشکالتی  مردم می باشد، پس افراد حاضرنیستند

با  روبرو بوده وادارات گسترده ای را در كشوربرای وصول آن تأسیس نموده اند. همواره اين سوال مطرح بوده كه چرا هیچگاه مالیاتهای تشخیصی

سمت قابل توجهی ازدرآمدهای مالیاتی تحقق نمی يابد . بطور كلی امکان وصول درآمدهای مالیاتی محقق مالیات های وصولی مطابقت نداشته وق

نخواهد شد جزء با تمکین مؤديان مالیاتی نسبت به مالیات های تشخیصی، از اين رو سازمان مالیاتی كشوربه عنوان متولی وصول درآمدهای 

العمل ها ضمن تاكید بر عدالت مالیاتی سعی در وصول مالیات حقه دولت نموده است .لذا تحقیق مالیاتی همواره با صدور بخشنامه ها و دستور

 حاضر نیز سعی بر بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی دارد .

 اهداف تحقيق 

 هداف زير مد نظر است : با توجه به موضوع پژوهش حاضر كه به بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤديان مالیاتی می پردازد، ا

 اهداف کلی 
 هدف كلی اين تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤديان مالیاتی می باشد.

 اهداف ویژه  
 اهداف ويژه تحقیق به شرح زير بیان می شود :

ه استفاده ازنتايج آن در نتیجه به دست آمده از اين تحقیق می تواند باعث شناخت متغیرهای موثر بر تمکین مالیات شده و درنتیج      

ريزی وسیاست گذاری سازمان امور مالیاتی كشوردر جهت تمکین مؤديان مالیاتی، افزايش رضايت مندی مؤديان مالیاتی، بهبود روش های  برنامه

 شناسايی وصول درآمدهای مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته وباعث افزايش درآمدهای كشور شود.

 فرضيه هاي تحقيق 

 ی پاسخ به سئوال های تحقیق فرضیه های زير تدوين گرديد:برا

 فرضيه اول

 تشويقات و تسهیالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی تاثیر می گذارد.

 فرضيه دوم 
 مجازات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی تاثیر می گذارد .

 فرضيه سوم 
 در جهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی تاثیر می گذارد.تخصص و كارآيی ماموران تشخیص مالیات 

 فرضيه چهارم
 ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی تأثیر می گذارد.

 فرضيه پنجم 
 می گذارد .   مشاركت دادن مؤديان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی تاثیر
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 وابسته  متغيرهاي مستقل و
در اين پژوهش تشويقات و تسهیالت مالیاتی ،مجازات مالیاتی ، تخصص و كارآيی ماموران تشخیص مالیات درجهت اجرای عدالت مالیاتی 

قل و ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی ،ارتقاء فرهنگ مالیاتی ومشاركت دادن مؤديان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات به عنوان متغیرهای مست

 به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 

 قلمرو مطالعاتی تحقيق

 قلمرو موضوعی: -الف
 می پردازد. تهرانموضوع به عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی اداره كل مالیاتی استان  

 قلمرو مکانی:-ب
 تهراناداره كل مالیاتی استان 

 

 شينه تحقيقپي
برای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن  "مديريت كارآمد مالیاتی  "با عنوان  1342در تحقیق ديگری كه توسط علیرضا هاشمی در سال 

تی یاتهران انجام شده است يکی از جنبه های مهم مديريت كارآمد نظام مالیاتی را افزايش فرهنگ و تمکین مالیاتی دانسته و در مورد تمکین مال

ومی بیان شده كه چگونه می توان به تمکین مالیاتی دست يافت و در اين مورد به دو ديدگاه اشاره كرده است، اول از طريق قیاس نفع و خطر و د

ن در از ديدگاه يك شهروند مسئول. در اولی افراد می كوشند مطلوبیت وضع خود را با حداكثر رسانیدن درآمد و ثروت خويش باال ببرند، بنابراي

صورتی كه تشخیص دهند با عدم تمکین مالیاتی می توانند قدرت خرج خود را افزايش دهند به اين رفتار متوسل می شوند. در دومی، ديدگاه 

جامعه، موقعیت اجتماعی اشخاص، سن، جنس، نژاد و فرهنگ در زمینه تمکین موثر است. ديدگاه جامعه نسبت به سازمان و مديريت مالیاتی و 

 .حساس وجود يا عدم وجود عدالت و طرز تفکر رايج بین اكثريت در اين میان از اهمیت زيادی برخوردار است نیز ا

نقش عوامل  "بررسی عوامل مؤثر تمکین مؤديان مالیات  "با عنوان  1343در پايان نامه كارشناسی ارشد آقای عبدالرضا محمدی در سال 

لیاتی، اشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیاتی، و تقويت توان تحقیق و رسیدگی در اداره مالیات، بر افزايش سطح سواد مالیاتی، اعمال جرائم ما

 تمکین مالیاتی توسط مؤديان بررسی شده است.

بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق  "با عنوان  1342در پايان نامه كارشناسی ارشد آقای امیر حجتی پور در سال 

نقش عوامل ايجاد بانك اطالعاتی مؤديان مالیاتی، افزايش سطح آگاهی مؤديان در خصوص چگونه هزينه شدن مالیات در كشور، افزايش  "ان تهر

 ضمانت اجرايی قوانین، و يکسان سازی تشخیص مالیات مؤديان كه در يك سطح درآمدی هستند جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند.

بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی از ديدگاه "با عنوان  1333مه كارشناسی ارشد آقای عبدالمجید كوزه گز كالجی در سال در پايان نا

نقش عوامل طرح جامع مالیاتی، مستندسازی معامالت اقتصادی، عادالنه كردن برخی نرخ های مالیاتی، لزوم آموزشهای مستمر  "ممیزان مالیاتی 

 معافیت های مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند. مالیاتی، و جرائم و

 مالیاتی، فرار شامل مالیاتی شکاف وی نظر از. میداند برابر مالیاتی شکاف میزان با را تمکین عدم خود پژوهش در(  1333) نورانی سید

 دريافت تشخیص، در ممیزان خطای مالیات، پرداخت و اظهار در مؤديان خطای اند، نشده پرداخت ولی شده اظهار كه مالیاتهايی)معوق مالیاتهای

 های پايه در مالیاتی شاخص خود ی مطالعه در وی  1333( نورانی، سید)میشود منجر مالیاتی مؤديان تمکین شکاف عدم به كه است عواملی

 .است آورده منتخب كشور چند در را تمکین عدم ضرايب و مختلف مالیاتی

بیان می كند كه كوشش  "نسبت به تمکین مالیاتی  اثرات روحیه مالیاتی"( در مقاله خود تحت عنوان  2210و ديگران ) رونالد گامینگس 

 های اجباری سازمان مالیاتی می تواند تمکین مالیاتی را افزايش دهد. 

به اين موضوع  "كردن يا تشويق كردن وادار كردن به تمکین مالیاتی : تنبیه  "( در مقاله خود تحت عنوان  2212كريستینا مورفی ) 

 اشاره دارند كه دو استراتژی برای تمکین وجود دارد، اولین مورد استراتژی مبتنی بر تنبیه كردن ودومی مربوط  استراتژی مبتنی بر تشويق

 كردن.
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هر دو نوع عامل  "ق شخصی و گروهی يك مدل اقتصادی از تمکین مالیاتی با تأكید بر اخال "در مقاله خود تحت عنوان  ( 1322لوراسور ) 

اخالق شخصی و اجتماعی تمکین را بررسی كرده است. وی در ادامه بیان می كند نرخ های باالی مالیاتی باعث افزايش فرار مالیاتی شده و 

ا نیز اقدام به فرار مالیاتی می همچنین مؤديان هنگامی كه دريابند درجامعه افراد زيادی هستند كه نسبت به مالیات خود تمکین نمی نمايند، آنه

 كنند. 

مفهوم فرار مالیاتی را از لحاظ ده نوع مختلف مالیات  "مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد  "( در مقاله خود تحت عنوان  2213هنريك ) 

رد به جای بحث پیرامون فرار مالیاتی به مورد تجزيه و تحلیل قرار داده و به تغییرات در چگونگی پرداخت مالیاتها می پردازد. وی بیان می دا

عنوان يك پديده معمول بايد مالیاتهای مختلف را بصورت جداگانه بررسی نمود. همچنین در ادامه عنوان می كند كسانیکه به همشهريان خود 

یاستمداران حتی تأثیر عمیقتری دارد اعتماد نمی كنند به احتمال بیشتر معتقدند كه آنها از پرداخت مالیات طفره می روند اما عدم اعتماد س

اعتماد مخصوصأ برای مالیاتهايی كه دوباره توزيع می شوند و يا به لحاظ مالی بايد پرداخت شوند. از اينرو برای سیايتمداران مهم است تا مورد 

 ديگران باشند به منظور اينکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمع آوری كنند. 

می نويسد در تصور معمول از علم  "فرار مالیاتی و فیزيولوژی از كنترل های اجتماعی  "( در مقاله خود تحت عنوان  2212مارتینی ) 

 رد.اقتصاد در فرار از پرداخت مالیات، انتخاب مالیات دهندگان برای اجتناب از پرداخت مالیات به مسئله بیطرفی در سیستم مالیاتی بستگی دا

ن مقاله ايجاد يك فنداسیون و اساس فیزيولوژی معطوف كردن توجه هايك درباره رفتار انسانی به عنوان يك فرايند پیروی از هدف اي

فق تر قوانین و مقررات می باشد. طبق نظريه اصلی مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی كه اصوأل بتوانند رضايت كاملی از آنها داشته باشند موا

 هستند.

می آورد ما میزان تورم را بر روی دو عامل قبول مالیات  "تورم،فرار از مالیات و میزان مصرف  "در مقاله خود تحت عنوان  (2222)جوردی

و مقدار درآمد دولت در چارچوب پولی كه خانواده در میزان مصرف خريد استفاده می كنند را تجزيه و تحلیل نموديم. خانواده در معرض 

انس اعمال مالیات است. موازنه ثابتی از عدم كاهش توزيع میزان مصرف ارائه می دهیم. نتايج مهم ما شامل توصیف غیر حسابرسی های با آژ

ی يکنواخت رابطه بین افزايش میزان پول و درآمد دولت است. در مقايسه با مدل استاندارد، در جايی كه روابط يکنواخت است كمتر و كوچکتر م

 مالیاتی می شود و بنابراين باعث كاهش درآمد دولت می شود و اين عمل تورم را افزايش می دهد.  شود اين عمل باعث فرار 

در اين الگو دولت نرخ مالیات را بهینه می كند، حال  "فرار از مالیات در الگوی رشد درون رو  "( در مقله خود تحت عنوان 2223چن )

ين الگو نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد و آنها را با نظام آنکه اشخاص فرار از مالیات را بهینه می سازند. ا

دولت های اقتصادی همانند يکديگر ) به استثنای آنهايی كه دور از فرار از مالیات هستند ( مقايسه می كند. همچنین درباره تأثیرات سه سیاست 

و رشد اقتصادی تحقیقاتی كرد و پی برد كه افزايش هزينه ها و جريمه های فرار از مالیات باعث كاهش فرار  درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات

اشد. مالیاتی می شود. درحالیکه افزايش در رسیدگی مالیاتی فرار از مالیات را تنها زمانی كاهش می دهد كه هزينه اجرای مالیات خیلی باال نب

أثیر غیر مستقیم آنها بر روی فرار از مالیات و نرخ مالیاتی مطلوب، تأثیرات نامعلومی بر روی رشد اقتصادی دارند. قاعدتأ اين سه سیاست به علت ت

ع فرار اين الگو تنظیم شده تا از نظر كمی تأثیرات سیاستهای ذكر شده در باال را ارزيابی كند. معلوم شد كه اين سه سیاست از لحاظ كمی در منب

 تند اما با آثار رشد كم همراه هستند مگر اينکه حد خارجیت دولت خیلی باال باشد.از مالیات مؤثر هس
 

 معرفی جامعه آماري  تحقيق 
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء يا حوادث می باشد كه حداقل دارای يك صفت يا ويژگی مشترک هستند كه عمل 

جامعه تمامی عناصر مورد بررسی است كه به گروه تعريف شده ای تعلق دارد و نمونه مجموعه  تعمیم پذيری در مورد آنها صورت می گیرد .

پذير بررسی جامعه امکان شود. گرچه گاهی اوقات بعلت وسعت زياد جامعه،اندازه هايی از جامعه است كه عمالً درجريان يك تحقیق گردآوری می

 (. 1331دهد  )خاكی ،اطالعات كامل و دقیقتری بدست می نمی باشد اما به هرحال بررسی تمام عناصر جامعه

ماه   آذردر    تهرانكلیه مأموران مالیاتی) كارشناسان ارشد مالیاتی، رؤسای گروه و رؤسای امور مالیاتی (  در اداره كل امور مالیاتی استان 

 نفر است. 232بعنوان جامعه آماری پژوهش حاضر می باشد كه تعداد آنها 1341

اين تحقیقی با توجه به محدود بودن جامعه آماری ، روش سرشماری در دستور كار قرار گرفت و به كلیه  عناصر جامعه ابزار سنجش در 

 )پرسشنامه ( ارائه گرديد . 
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 بررسی جنسيت پاسخگویان   

نفر نیز از 1زن حضور دارند 33مرد و 101در جدول زير تعداد پاسخگويان بر حسب جنسیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است كه 

 پاسخگويی به اين پرسش  امتناع نموده اند .

 

 توزیع فراوانی جنسيت ماموران مالياتی جدول

توزيع فراوانی جنسیت مأموران مالیاتی  2-1جدول   

 درصــدتجمعی درصــد خالص درصــد فراوانی  

 3333 3333 313 101 مرد 

 12232 1031 103 33 زن  

ـلكـــ    143 411 12232  

Missing 231 1 بدون پاسخ   

   12232 223 كــــل

 

 

 .( را زنان تشکیل می دهند%1033از نمونه مورد مطالعه را  مردان و بقیه ) 3133%-

 

 بررسی وضعيت تحصيالت 
يان از پاسخ به اين سوال خودداری نموده نفر از پاسخگو1در جدول و نمودار زير ، پاسخگويان از نظر تحصیالت مورد بررسی قرار گرفته اند   

 اند : 

 توزیع فراوانی وضعيت تحصيالت ماموران مالياتی جدول

توزيع فراوانی جدول  

 وضعیت تحصیالت مأموران مالیاتی

 درصــد فراوانی 
درصــد 

 خالص

درصــدتجمع

 ی

 2132 2132 2231 22 لیسانس از كمتر 

 3332 0132 0131 133 لیسانس 

 
 و انسلیس فوق

 باالتر
23 2133 2130 12232 
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  12232 4131 143 كــــل 

Missing 231 1 بدون پاسخ   

   12232 223 كــــل

 
 

از پاسخگويان دارای تحصیالت كمتر از لیسانس می باشند مقطع تحصیلی لیسانس  ، فوق لیسانس و باالتر نیز هر يك به ترتیب  2132%-

 .شامل می گردنداز پاسخها را  %1133و   01311%،

 

 بررسی پایگاه شغلی پاسخگویان 
در جدول زير پايگاه شغلی پاسخگويان در نمونه، مورد معرفی قرار گرفته است پايگاهای شغلی بر حسیت ماهیت فعالیت سازمان مورد  

 الیاتی طبقه بندی شده است : تحقیق )سازمان امور مالیاتی ( در سه رده كارشناس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی ، رئیس امور م

 

 توزیع فراوانی پایگاه شغلی ماموران مالياتی جدول

 جدول توزيع فراوانی  پايگاه شغلی مأموران مالیاتی 

درصــد  درصــد فراوانی  

 خالص

درصــدتجمع

 ی

 ارشد كارشناس 

 مالیاتی

124 1332 3132 3132 

 4232 1132 1233 21 مالیاتی گروه ريیس  

 12232 130 034 12 مالیاتی امور ريیس  

  12232 4230 132 كــــل  

Missing 432 14 بدون پاسخ   

   12232 223 كــــل

 

اظر در نمونه تحقیق تناز پاسخگويان را كارشناسان ارشد مالیاتی ، تشکیل می دهند اين گروه دارای بزرگترين درصــد فراوانی م 32343%-

 می باشد .  %1301و  %11321ترتیب برابر با  همتناظر با رده های رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی نیز ب می باشند . درصــد فراوانی

 بررسی مدت سابقه خدمت پاسخگويان

كمتر از "در اين قسمت پاسخگوسان از نظر سابقه خدمت مورد بررسی قرار گرفته اند رده های متغیر سابقه خدمت نیز مشتمل بر رده های        

 :سال می باشد22و با التر از  "ل سا22تا 11،  "سال 12تا 0 "،  "پنج سال 

 

 

http://www.joas.ir/


 17-77، ص 5931، زمستان  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 

 توزیع فراوانی مدت سابقه کار ماموران مالياتی جدول

توزيع فراوانی  مدت سابقه كار مأموران مالیاتی جدول  

خالص درصـد درصــد فراوانی   درصــدتجمعی 

233 331 134 10 سال 5 از كمتر   

 3032 2333 2130 10 سال0-12 

 1232 3333 3332 01 سال 22تا11 

 12232 2433 2432 14 سال 22 از باالتر 

  12232 4131 143 كــــل 

Missing 231 1 بدون پاسخ   

   12232 223 كــــل

 

نفر ( 10)معادل  %23323سال می باشند ،1از  نفر (از پاسخگويان دارای سابقه فعالیت كمتر10)معادل   %331در نمونه مورد مطالعه تحقیق 

نفر ( نیز میزان سابقه خويش را با 14) برابر %2433سال حضور دارند 22تا 11نفر(نیز در رده 01)معادل  %33سال ،و 12تا 0در رده سابقه فعالیت 

 سال اعالم نموده اند.22التر از 

 

 حقيق :ت یک تحليل توصيفی پرسشهاي طرح شده درخصوص فرضيه شماره
 1در پرسشنامه تحقیق،  "تاثیر تشويقات و تسهیالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین موديان مالیاتی "به منظور سنجش و اندازه گیری متغیر 

پرسش طرح گرديده است. اين پرسش ها در مقیاس لیکرت و با گويه های ) خیلی زياد، زياد، متوسط، كم و خیلی كم( مورد سنجش واقع شده 

 جدول زير توزيع فراوانی اين پرسش ها ارائه گرديده است.اند در 

 

 تمکينبر ارتقاء بررسی تاثير تشریفات وتسهيالت مالياتی  جدول

 

 بررسی تأثیر تشويقات و تسهیالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین جدول 

 كـــل كم خیلی كم حدودی تا زياد زياد خیلی 

 خوش جايزه گرفتن نظر در شما نظر به

 تا (م.م.ق 142 و 134 ماده موضوع) حسابی

 است موثر مالیاتی تمکین در میزان چه

 

 222 21 32 11 31 31 فراوانی

%1333 درصــد  1333% 3331% 1234% 1232% 12232% 
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 در حد چه تا مالیاتی جرايم بخشودگی

 باشد می موثر مالیاتی تمکین

 

 143 2 11 11 42 20 فراوانی

2. %130 %2133 %2131 %2332 درصــد % 12232% 

 تمکین در اندازه چه تا را مالیاتی تخفیفات

 دانید می موثر مالیاتی

 

 143 2 1 12 31 11 فراوانی

 %12232 %2 %230 %2034 %2232 %2032 درصــد

 موضوعن)موديا بدهی مدت طوالنی تقسیط

 تمکین در میزان چه تا (م.م.ق 101 ماده

 .باشد می موثر مالیاتی

 

 223 0 32 11 04 21 فراوانی

 %12232 %332 %1133 %3034 %1232 %1233 درصــد

 تمکین كه نمونه موديان انتخاب طرح اجرای

 ديگر تشويق در اندازه چه تا اند نموده

 است موثر مالیاتی تمکین جهت در موديان

 

 223 22 33 121 32 11 فراوانی

 %12232 %1133 %1033 %1131 %1233 %132 درصــد

 

، پرسش های فوق را با در نظر  "تاثیر تشويقات و تسهیالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین موديان مالیاتی  "ظور برآورد اندازه ای از متغیر به من

. گرفتن الزامات كمی نمودن طیف لیکرت )بر اساس اصول روش تحقیق( كمی كرده و بدين ترتیب اندازه ای از متغیر مذكور را محاسبه نموده ايم

 دول و نمودار زير  آماره های توصیفی در خصوص اين متغیر محاسبه شده است.در ج

 

 بررسی نتایج فرضيه اول جدول
 

   
جدول بررسی 

ولنتايج فرضیه ا  
    

 N 
دامنه 

 تغییرات
 واريانس انحراف معیار میانگین ماكسیمم مینیمم

و  تاثیر تشويقات

تیتسهیالت مالیا  
131 2322 2322 2302 332321 322143  313.  

N (listwise) 131       

 

.  محاسبه شده است در نمودار ارائه شده ذيل  با ارائه نمودار توزيع 143با انحراف معیار3323میانگین متغیر مورد بررسی برابر با  - 

 فراوانی اين متغیر مورد معرفی قرار گرفته است :
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 %12321مالیاتی بر ارتقاء تمکین موديان مالیاتی  در سطح كم ارزيابی شده است پاسخگويان تاثیر تشويقات و تسهیالت  %3310از نظر   -

گزينه خیلی زياد را مورد انتخاب قرار داده 1231گزينه زياد و  %23332را مورد انتخاب قرار داده اند ، در پاسخ به اين پرسش  متوسطنیز گزينه 

 اند . 

 

 تحقيق :دو  تحليل توصيفی پرسشهاي طرح شده درخصوص فرضيه شماره 

پرسش طرح  1در پرسشنامه تحقیق،  "تاثیر مجازات  مالیاتی بر ارتقاء تمکین موديان مالیاتی "به منظور سنجش و اندازه گیری متغیر 

ط، كم و خیلی كم( مورد سنجش واقع شده اند در جدول گرديده است. اين پرسش ها در مقیاس لیکرت و با گويه های ) خیلی زياد، زياد، متوس

 ی اين پرسش ها ارائه گرديده است.زير توزيع فراوان
 

 تمکين ءبررسی تاثير مجازات مالياتی بر ارتقا جدول
 

 

، پرسش های فوق را با در نظر گرفتن  "تی بر ارتقاء تمکین موديان مالیاتی تاثیر مجازات  مالیا "به منظور برآورد اندازه ای از متغیر 

الزامات كمی نمودن طیف لیکرت )بر اساس اصول روش تحقیق( كمی كرده و بدين ترتیب اندازه ای از متغیر مذكور را محاسبه نموده ايم. در 

 ده است.جدول و نمودار زير  آماره های توصیفی در خصوص اين متغیر محاسبه ش

 
 

بررسی تأثیرمجازات مالیاتی بر ارتقاء تمکین جدول   

 كـــل كم خیلی كم حدودی تا زياد زياد خیلی 

 تمیکین در میزان حد تا را اتیمالی جرايم اعمال

 دانید می موثر مالیاتی

 

 143 14 21 22 11 31 فراوانی

 %12232 %430 %1330 %2232 %3134 %1331 درصــد

 تسلیم عدم بدلیل مالیاتی معافیت تعلق عدم

 ن زيا و سود حساب و ترازنامه و اظهارنامه

 مقدار چه تا ( م.م.ق 193 ماده تبصره موضوع(

 باشد می موثر مالیاتی تمکین در

 

 143 22 13 01 11 21 فراوانی

 %12232 %1231 %030 %3233 %2133 %2231 درصــد

 مالیاتی موديان كردن الخروج ممنوع

 اندازه چه تا )م.م.ق 202 ماده موضوعر)بدهکا

 است موثر مالیاتی تمکین در

 

 223 1 1 13 11 02 فراوانی

.1 %332 %2330 %3034 %3231 درصــد % 12232% 

 مالیاتی اداره طرف از حساب مفاصا صدور عدم

 پروانه و بازرگانی كارت تمديد يا صدور جهت

 انتقال و نقل يا و بانکی تسهیالت دريافت كسب،

 چه تا را مالیاتی بدهی داشتن صورت در امالک

 دانید می موثر مالیاتی تمیکن در میزان

 

 223 2 3 32 01 121 فراوانی

.2 %131 %1233 %3232 %1131 درصــد % 12232% 

 بدهی داشتن صورت در موديان اموال توقیف

 تمکین در حد چه تا )م.م.ق 211 ماده موضوع(

 باشد می موثر مالیاتی

 

 223 1 1 01 14 31 فراوانی

.1 %3232 %2431 %3434 درصــد % 1. % 12232% 
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 بررسی نتایج فرضيه دوم جدول

 

-2-3جدول بررسی نتايج فرضیه دوم  

 N واريانس انحراف معیار میانگین ماكسیمم مینیمم دامنه تغییرات 

.04132 333213 1322 2322 2323 143 تاثیرمجازات  مالیاتی  214.  

N (listwise) 143       

.  محاسبه شده است در نمودار ارائه شده در صقحه بعد با ارائه نمودار توزيع 041با انحراف معیار3332میانگین متغیر مورد بررسی برابر با 

 فراوانی اين متغیر مورد معرفی قرار گرفته است :

وسط را نیز گزينه مت %3232پاسخگويان، تاثیر مجازات مالیاتی بر ارتقاء تمکین موديان مالیاتی در سطح كم ارزيابی شده است  %9.09نظر  

 گزينه خیلی  زياد را مورد انتخاب قرار داده اند .  %31331گزينه زياد و  %34334مورد انتخاب قرار داده اند ، در پاسخ به اين پرسش 

 
 

 تحليل توصيفی پرسشهاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره سه  تحقيق : 
تشخیص مالیات در جهت اجرای عدالت مالیاتی بر  ارتقاء تمکین  تاثیر تخصص و كارايی ماموران"به منظور سنجش و اندازه گیری متغیر 

پرسش طرح گرديده است. اين پرسش ها در مقیاس لیکرت و با گويه های ) خیلی زياد، زياد، متوسط،  3در پرسشنامه تحقیق،  "موديان مالیاتی 

 ها ارائه گرديده است.كم و خیلی كم( مورد سنجش واقع شده اند در جدول زير توزيع فراوانی اين پرسش 

 

 بررسی تأثیر تخصص و كارايی مأموران مالیاتی بر ارتقاء تمکین -2-4جدول 

 كـــل كم خیلی كم تاحدودی زياد زياد خیلی 

 تخصص

 از مالیاتی ماموران آگاهی و دانش سطح

 چه تا را مالیاتی و مالی مقررات و قوانین

 می ارزيابی موثر مالیاتی تمکین در مقدار

 دكنی

 223 2 1 21 120 01 فراوانی

.2 %231 %1233 %1232 %3332 درصــد % 12232% 

 در مالیاتی ماموران شغلی سابقه و تجربه

 درتمکین اندازه چه تا مالیات تشخیص

 است موثر مالیاتی

 223 2 2 31 41 01 فراوانی

.2 %1132 %2133 %3332 درصــد % 232% 12232% 

 برای تخصصی و عمومی آموزشهای توسعه

 تمکین در میزان چه تا را مالیاتی ماموران

 دانید می موثر مالیاتی

 223 1 1 12 42 24 فراوانی

 %12232 %231 %231 %2030 %2233 %2231 درصــد
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تاثیر كارايی ماموران  "، "وديان مالیاتی تاثیر تخصص ماموران تشخیص مالیات ارتقاء تمکین م "به منظور برآورد اندازه ای از متغیر های 

پرسش های فوق را با در نظر گرفتن الزامات كمی نمودن طیف لیکرت )بر اساس اصول روش  "تشخیص مالیات ارتقاء تمکین موديان مالیاتی 

زير  آماره های توصیفی در خصوص  تحقیق( كمی كرده و بدين ترتیب اندازه ای از متغیر های مذكور را محاسبه نموده ايم. در جدول و نمودار

 اين متغیر محاسبه شده است.
 جدول بررسی نتایج فرضيه سوم

بررسی نتايج فرضیه سوم -2-12جدول   

 N تدامنه تغییرا  واريانس انحراف معیار میانگین ماكسیمم مینیمم 

.13132 330412 1322 1311 3321 223 تاثیر تخصص ماموران تشخیص مالیات  121.  

.03311 233123 1322 2312 2312 143 ر كارايی ماموران تشخیص مالیاتتاثی  221.  

N (listwise) 143       

 ماموران برای سطح تعیین آزمون برگزاری

 مالیاتی سازمان توسط سال هر در مالیاتی

 تا مالیاتی دانش افزايش و مطالعه جهت در

 باشد می موثر مالیاتی تمکین در حد چه

 223 11 31 01 23 22 فراوانی

 %12232 %2131 %1133 %3232 %1333 %1133 درصــد

 كارايی

 مالیاتی واحد هر های پرونده تعداد كاستن

 دقیق رسیدگی و كارآيی افزايش جهت در

 چه تا مالیاتی ارشد كارشناسان توسط تر

 می ارزيابی وثرم مالیاتی تمکین در مقدار

 كنید

 143 2 2 14 01 112 فراوانی

.2 %430 %3233 %1130 درصــد % 2. % 12232% 

 كاری استاندارد و مناسب فضای اختصاص

 و فکری آرامش جهت مالیاتی ماموران برای

 اندازه چه تا مالیات تشخیص برای روحی

 باشد می موثر مالیاتی تمکین در

 223 2 11 22 31 121 فراوانی

.2 %132 %1133 %1332 %0230 درصــد % 12232% 

 مختلف واحدهای بین همکاری و ارتباط

 چه تا اداری زائد تشريفات بدون مالیاتی

 است موثر مالیاتی تمکین در میزان

 143 2 1 13 01 13 فراوانی

.1 %2433 %3233 %3432 درصــد % 2. % 12232% 

 رسیدگی در ... و اينترنت رايانه، از استفاده

 موقع به دريافت و مالیاتی های پرونده به

 تمکین در حد چه تا مالیاتی اطالعات

 است موثر مالیاتی

 223 2 10 11 03 124 فراوانی

.2 %134 %132 %3132 %1331 درصــد % 12232% 
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 .  محاسبه شده است. 131با انحراف معیار3304میانگین متغیر تاثیر تخصص ماموران تشخیص مالیات ارتقاء تمکین موديان مالیاتی با  -

 .  محاسبه شده است.033با انحراف معیار2331ص مالیات ارتقاء تمکین موديان مالیاتی با میانگین متغیر تاثیر كارايی  ماموران تشخی-
 

 تحليل توصيفی پرسشهاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره چهار تحقيق :

پرسش  1حقیق، در پرسشنامه ت "تاثیر ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر  ارتقاء تمکین موديان مالیاتی "به منظور سنجش و اندازه گیری متغیر 

طرح گرديده است. اين پرسش ها در مقیاس لیکرت و با گويه های ) خیلی زياد، زياد، متوسط، كم و خیلی كم( مورد سنجش واقع شده اند در 

 جدول زير توزيع فراوانی اين پرسش ها ارائه گرديده است.
 

 تمکين ءفرهنگ مالياتی بر ارتقا ءجدول بررسی تاثير ارتقا

  

، پرسش های فوق را با در نظر گرفتن  "تاثیر ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین موديان مالیاتی  "به منظور برآورد اندازه ای از متغیر 

ين ترتیب اندازه ای از متغیر مذكور را محاسبه نموده ايم. در الزامات كمی نمودن طیف لیکرت )بر اساس اصول روش تحقیق( كمی كرده و بد

 جدول و نمودار زير  آماره های توصیفی در خصوص اين متغیر محاسبه شده است.

 
 

 تأثیر ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاءتمکینجدول  بررسی 

 كـــل كم خیلی كم تاحدودی زياد زياد خیلی 

 اقتصادی و اجتماعی فوايد از موديان نمودن آگاه

 تمکین در اندازه چه تا جامعه برای مالیات

 است موثر مالیاتی

 

 223 2 20 31 13 31 فراوانی

.2 %1233 %1332 %2031 %2234 درصــد % 12232% 

 به زمینی زير عظیم منابع اينکه به موديان اعتقاد

 سرمايه صرف بايد و دارد تعلق آينده های نسل

 مالیات جای به كشور مخارج نبايد و شود گذاری

 تمکین در میزان چه تا شود تامین منبع اين از

 است موثر مالیاتی

 

 143 1 32 13 22 02 فراوانی

312 %1132 %2033 %2132 %3233 درصــد % 12232% 

 ديون عنوان به مالیات اينکه به موديان باور

 در حد چه تا را  باشد می جامعه به قطعی

 دانید می موثر مالیاتی تمکین

 

 223 0 21 13 34 13 فراوانی

 %12232 %332 %1333 %2031 %1432 %3332 درصــد

 پرداخت اينکه و داشتن مسئولیت احساس

 بقاء ادامه هتج در موديان ملی وظیفه مالیات

 مالیاتی تمکین در مقدار چه تا باشد می حکومت

 است موثر

 

 223 0 32 31 12 13 فراوانی

 %12232 %332 %1233 %1332 %2130 %3332 درصــد

 تخصصی و عمومی قوانین منظم و دقیق رعايت

 تمکین در اندازه چه تا موديان سوی از مالیاتی

 باشد می موثر مالیاتی

 

31 33 فراوانی  31 1 2 223 

.2 %332 %1132 %3332 %2234 درصــد % 12232% 
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 جدول بررسی نتایج فرضيه چهارم
 

 

بررسی نتايج فرضیه چهارم -2-12جدول  

 N انسواري انحراف معیار میانگین ماكسیمم مینیمم دامنه تغییرات  

ر  تاثیرارتقاء فرهنگ مالیاتی  ب

 ارتقاء تمکین موديان مالیاتی
143 3322 1302 1322 333121 34411.  324.  

N (listwise) 143       

 

 .محاسبه شده است .344با انحراف معیار3331میانگین متغیر تاثیر ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین موديان مالیاتی  با  -

گزينه كم را  %1310پاسخگويان در بیان تاثیر متغیر ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر  ارتقاء تمکین موديان مالیاتی، گزينه خیلی كم  و  از 2313% -

در اين بررسی گزينه خیلی زياد و زياد نیز به ترتیب -متناظر شده است . %24324مورد انتخاب قرار داده اند گزينه متوسط نیز  با درصد فراوانی 

 از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند . %2332و  14314%

 

 تحليل توصيفی پرسشهاي طرح شده در خصوص فرضيه شماره پنج تحقيق :

تاثیر مشاركت دادن موديان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر  ارتقاء تمکین موديان مالیاتی "به منظور سنجش و اندازه گیری متغیر 

پرسش طرح گرديده است. اين پرسش ها در مقیاس لیکرت و با گويه های ) خیلی زياد، زياد، متوسط، كم و خیلی  1حقیق، در پرسشنامه ت "

 .كم( مورد سنجش واقع شده اند در جدول زير توزيع فراوانی اين پرسش ها ارائه گرديده است

 

 لياتجدول بررسی تاثير مشارکت دادن مودیان و توجيه آنان از نحوه محاسبه ما

 

 بررسی تأثیر مشاركت دادن مؤديان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین جدول

 كـــل كم خیلی كم تاحدودی زياد زياد خیلی 

 دقیق ارزيابی مراحل چگونگی از موديان آگاهی

 می موثر مالیاتی تمکین در حد چه تا مالیاتها

 .باشد

 223 2 22 23 32 02 فراوانی

صــددر  2430% 3432% 2132% 434% 2. % 12232% 

 از موديان جهت آموزشی كارگاههای برگزاری

 مقدار چه تا ها اتحاديه يا مالیاتی سازمان طريق

 باشد می موثر مالیاتی تمکین در

21 12 11 فراوانی  11 1 223 

 %12232 %231 %132 %2030 %3031 %2131 درصــد

 مودی مايندهن جايگاه در آگاه فرد يك مشاركت

 تمکین در میزان چه تا رسیدگی جلسات طی

 است موثر مالیاتی

 223 1 10 20 30 12 فراوانی

 %12232 %231 %134 %2231 %2232 %2230 درصــد
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 "ر مشاركت دادن موديان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر  ارتقاء تمکین موديان مالیاتی تاثی "به منظور برآورد اندازه ای از متغیر 

، پرسش های فوق را با در نظر گرفتن الزامات كمی نمودن طیف لیکرت )بر اساس اصول روش تحقیق( كمی كرده و بدين ترتیب اندازه ای از 

 مودار زير  آماره های توصیفی در خصوص اين متغیر محاسبه شده است.متغیر مذكور را محاسبه نموده ايم. در جدول و ن

 

 پنجمجدول  بررسی نتایج فرضيه 
 

بررسی نتايج فرضیه پنجم -2-12جدول  

 N تدامنه تغییرا  واريانس انحراف معیار میانگین ماكسیمم مینیمم 

تاثیر مشاركت دادن موديان و 

 توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات
223 2332  1332 1322 333301 04123.  233.  

N (listwise) 223       

 

با انحراف 3333میانگین متغیر تاثیر مشاركت دادن موديان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر  ارتقاء تمکین موديان مالیاتی با -

 . محاسبه شده است.041معیار

بیان تاثیر تاثیر مشاركت دادن موديان و توجیه آنان بر ارتقاء تمکین موديان هر يك درصد فراوانی متناظر با گزينه های خیلی كم و كم در 

گزينه  %33344نیز گزينه متوسط را مورد انتخاب قرار داده اند ، در پاسخ به اين پرسش  %23323گزارش شده است .در اين بررسی  2320برابر با 

 اده اند . را مورد انتخاب قرار دگزينه خیلی  زياد  %33زياد و 
 

 نتايج كلی تحقیق به تفکیك فرضیه ها جدول 

 واريانس انحراف معیار میانگین ماكسیمم مینیمم دامنه تغییرات N فرضیه های تحقیق

تأثیر تشويقات و تسهیالت 

 تمکینارتقاء مالیاتی بر 
131 2322 2322 2302 332321 143223 313. 

 ارتقاء  تأثیر مجازات مالیاتی بر

 تمکین
143 2332 2322 1322 333213 041323 214. 

 نظرات نقطه و اظهارات به مالیاتی ماموران توجه

 مالیاتی تمکین در حد چه تا مالیاتی موديان

 است موثر

 223 2 1 02 42 23 فراوانی

 %12232 %2 %231 %2430 %2233 %2330 درصــد

 به روشن و دقیق پاسخ به مالیاتی ماموران تمايل

 مالیاتی تمکین در اندازه چه تا موديان سواالت

 .باشد می موثر

 223 2 2 13 32 12 فراوانی

.2 %2 %2031 %3432 %3231 درصــد % 12232% 
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تأثیر تخصص مأموران مالیاتی 

 تمکین ارتقاء  بر
223 3321 1311 1322 330412 131323 121. 

 تأثیر كارايی مأموران مالیاتی بر

 تمکین ارتقاء 
143 2312 2312 1322 233123 033113 221. 

 تأثیر ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر

 تمکین ارتقاء
143 3322 1302 1322 333121 344113 324. 

تأثیر مشاركت دادن مؤديان و 

توجیه آنان از نحوه محاسبه 

 بر ارتقاء تمکین مالیات

223 3322 1332 1322 333301 041233 233. 
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 نتيجه گيري کلی تحقيق
اء تمکین مؤديان مالیاتی پرداخته و اين موضوع يکی از اهداف اصلی سازمان با توجه به عنوان تحقیق كه به بررسی عوامل موثر بر ارتق

ی موثر بوده مالیاتی كشور می باشد، لذا با توجه به مباحث مطرح شده در قبل به اين نتیجه می رسیم كه عوامل موثری در تمکین مؤديان مالیات

ت در تشخیص صحیح مأخذ درآمد مشمول مالیات اشاره نمود بطوريکه می توان  به تخصص و كارايی مأموران تشخیص مالیاكه از آنجمله 

هرچقدر دانش وتوانايی شخصی مأمور تشخیص مالیات و همچنین فضای اداری و شرايط كاری مناسب جهت تشخیص مالیات وجود داشته و 

چنین مالیاتی به عدالت نزديك تر بوده و بیشتر مورد مأمور تشخیص مالیات بتواند در آرامش كامل و بطور دقیق اقدام به محاسبه مالیات نمايید، 

 پذيرش مؤدی مالیاتی قرار خواهد گرفت.

مشاركت دادن مؤديان، بررسی اظهارات و دفاعیات آنان و توضیح نحوه محاسبه مأخذ درآمد مشمول مالیات می تواند گام مؤثری در 

 پذيرش مالیات از سوی مؤديان باشد. 

ز بر كسی پوشیده نبوده و كشورهايی كه دارای فرهنگ مالیاتی باالتری می باشند، مالیات را بعنوان يك وظیفه تأثیر فرهنگ مالیاتی نی

بر تمکین مؤديان مالیاتی همچنین تشويقات، تسهیالت و مجازات مالیاتی ) در صورت عدم تمکین مالیات ( از ديگر عوامل مؤثر  ملی می دانند.

 .می باشد

 

 پيشنهادها
قیق با توجه به اينکه محقق مدت زمانی را صرف جمع آوری اطالعات نموده و همچنین طی جلسات متعدد از نقطه نظرات در اين تح

ی كارشناسان ذيربط استفاده نموده و باتوجه به نتايج حاصل از تحقیق صورت گرفته پیشنهادات تحقیق در قالب پیشنهاداتی مبتنی بر يافته ها

 قیقات آتی ارائه می گردد.تحقیق و پیشنهاداتی جهت تح

 پیشنهاداتی مبتنی بر يافته های تحقیق

 بر اساس نتايج حاصل از فرضیه اول تشويقات و تسهیالت مالیاتی در تمکین مؤديان مالیاتی مؤثر بوده، لذا مأموران مالیاتی بايد با آگاه

ه تمکین مالیاتی را فراهم نموده و همچنین سازمان مالیاتی كشور نمودن مأديان مالیاتی از تشويقات و تسهیالت پیش بینی شده برای آنان زمین

ه ايجاد بايد تدابیری بینديشد كه عالوه بر الزام مأموران مالیاتی به اجرای دقیق قوانین مالیاتی در خصوص تشويقات و تسهیالت مالیاتی، نسبت ب

 وص اقدام نمايد.تمهیدات ديگری بصورت وضع قانون يا از طريق صدور بخشنامه در اين خص

نتايج حاصل از فرضیه دوم نشان می دهد كه هر چه مجازات مالیاتی مؤديان مخاطی بیشتر باشد، ترس از جريمه شدن عامل بازدارنده از 

كشور با همکاری فرار مالیاتی خواهد بود. لذا اعمال جرايم مالیاتی بايد بطور جدی توسط مأموران مالیاتی مورد توجه قرار گیرد و سازمان مالیاتی 

 ساير مراجع ذيربط با مقابله با فراريان از مالیات زمینه هرچه بیشتر ضمانت اجرايی قانون مالیاتی را فراهم آورند.

يافته های فرضیه سوم تحقیق نشان می دهد تخصص و كارايی مأموران مالیاتی عامل مؤثر در تمکین مالیاتی می باشد. چراكه هرچه دانش 

ان تشخیص بیشتر باشد، مالیات تشخیصی دقیق تر بوده و باعث عدم اعتراض مؤديان به مراجع حل اختالف مالیاتی و طوالنی و تجربه مأمور

ه شدن زمان قطعیت مالیات می باشد. لذا سازمان مالیاتی كشور بايد در استخدام نیروی انسانی از افرادی با رشته تحصیلی مرتبط     استفاد

الس های آموزشی های ضمن سال توان فنی مأموران تشخیص مالیات را افزايش دهد. همچنین در نظر گرفتن فضای كاری نموده و با برگذاری ك

مناسب و وسايل الزم و ارجاء تعداد پروندهای مالیاتی استاندارد جهت رسیدگی از موارد مهم ديگری است كه بايد مورد توجه سازمان مذكور 

 باشد.

ه فرهنگ مالیاتی در كشور بیشتر رواج داشته باشد، تمايل مؤديان به پرداخت مالیات بیشتر خواهد بود لذا بر اساس فرضیه چهارم هرچ

اعی و مسؤالن مالیاتی چه در رأس سازمان مالیاتی و چه در سطح ادارات كل مالیاتی استانها بايد با آگاه نمودن مؤديان مالیاتی از فوايد اجتم

ین آگاه نمودن آنان از قوانین مالیاتی از طريق اطالع رسانی های پیوسته، تالش بیشتر در جهت ارتقاء فرهنگ اقتصادی پرداخت مالیات و همچن

 مالیاتی انجام دهند.  

نتايج حاصل از فرضیه پنجم نشان می دهد هرچقدر مؤديان مالیاتی از مراحل تشخیص پرونده مالیاتی  اطالع داشته باشند و ارتباط 

تشخیص مالیات داشته و همچنین از نحوه محاسبه مالیات اطالع داشته باشند در نتیجه قابلیت پذيرش مالیات بیشتر می  نزديك تر با مأمور

ر اين شود، لذا مأموران تشخیص مالیات بايد اين نکته را مدنظر قرار داده و فقط به نوشتن مالیات بدون توجه به اظهارات مؤدی اكتفا نکنند. د
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اصناف نیز بايد با همکاری سازمان مالیاتی با تشکیل جلسات توجیهی جهت مؤديان مالیاتی نقش مشاركتی آنان را افزايش راستا اتحاديه های 

 دهند.

 

 پيشنهادهاي براي تحقيق هاي آتی
ص مالیات پیشنهاد می شود كه تحقیقات آتی از ديدگاه مأموران مالیاتی به تفکیك مأموران تشخیص مالیات بر شركتها و مأموران تشخی

 اشخاص حقیقی صورت گیرد.

 پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی را از ديدگاه مأموران مالیاتی ساير استانها بررسی شود.

قررات با توجه به در بعضی از موارد بخشی از داليل عدم تمکین مالیات توسط مؤديان مالیات بر شركتها وجوه اختالف بین قوانین وم

 مالیاتی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی می باشد، لذا پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی به بررسی اين وجوه اختالف پرداخته شود.

 

 "بسمه تعالی  "

 پرسشنامه
اطالعات جهت تکمیل پايان  همکار گرامی، ضمن سپاس از فرصتی كه در اختیار اينجانب قرار داديد پرسشنامه ای كه پیش رو داريد به گردآوری

می پردازد، لذا امید است با توجه به تجربیات  " تهرانعوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی اداره كل مالیاتی استان  "نامه ای تحت عنوان 

 جنابعالی و تکمیل صادقانه اين پرسشنامه گامی مؤثر در جهت ارتقاء تمکین مؤديان مالیاتی برداريم. 

 با تشکر                                                                                                                                                                

 مشخصات فردي:

 جنس :   مرد          زن

 ميزان تحصيالت : 

 سانس                        فوق لیسانس و باالتركمتر از لیسانس                    لی

 سمت شغلی :  

 كارشناس ارشد مالیاتی            رئیس گروه مالیاتی          رئیس امور مالیاتی 

 مدت سابقه خدمت :
 سال   22سال        باالتر از  22تا  11سال          12تا  0سال              1كمتر از 

 

اد خيلی زی سواالت  خيلی کم کم  تا حدودي  زیاد  

 چه  تا  )م.م.ق 142 و 134 موضوع ماده( حسابی نظرگرفتن جايزه خوش در شما به نظر

 ؟است تمکین مالیاتی موثر میزان در
     

      ؟میباشد مالیاتی موثر در تمکین چه حد جرايم مالیاتی تا بخشودگی

      ؟یاتی موثر می دانیدچه اندازه درتمکین مال تا تخفیفات مالیاتی را

تمکین  چه میزان در تا ) م.م.ق 101 ماده موضوع( تقسیط طوالنی مدت بدهی موديان

 ؟می باشد مالیاتی موثر
     

 تشويق ديگر چه اندازه در اجرای طرح انتخاب موديان نمونه كه تمکین نموده اند تا

 ؟است جهت تمکین مالیاتی موثر موديان در
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      ؟می دانید تمیکین مالیاتی موثر میزان در حد تا م مالیاتی رااعمال جراي

 حساب سودوزيان ترازنامه و عدم تعلق معافیت مالیاتی بدلیل عدم تسلیم اظهارنامه و

 ؟میباشد تمکین مالیاتی موثر در چه مقدار تا م(.م.ق 143 موضوع تبصره ماده(
     

 چه اندازه در تا  )م.م.ق 222 ماده موضوع(ممنوع الخروج كردن موديان مالیاتی بدهکار

 ؟است تمکین مالیاتی موثر
     

پروانه  تمديدكارت بازرگانی و يا مفاصاحساب ازطرف اداره مالیاتی جهت صدور عدم صدور

 انتقال امالک درصورت داشتن بدهی مالیاتی را نقل و يا كسب، دريافت تسهیالت بانکی و

 ؟میدانید ثرچه میزان درتمیکن مالیاتی مو تا

     

 در چه حد تا  )م.م.ق 211 ماده موضوع( توقیف اموال موديان درصورت داشتن بدهی

 ؟میباشد تمکین مالیاتی موثر
     

 در چه مقدار تا مالیاتی را مقررات مالی و قوانین و آگاهی ماموران مالیاتی از سطح دانش و

 ؟ارزيابی میکنید تمکین مالیاتی موثر
     

چه اندازه درتمکین مالیاتی  بقه شغلی ماموران مالیاتی درتشخیص مالیات تاسا تجربه و

 ؟موثراست
     

تمکین  چه میزان در تا تخصصی برای ماموران مالیاتی را توسعه آموزشهای عمومی و

 ؟میدانید مالیاتی موثر

     

 برگزاری آزمون تعیین سطح برای ماموران مالیاتی درهرسال توسط سازمان مالیاتی در

 ؟میباشد تمکین مالیاتی موثر در چه حد افزايش دانش مالیاتی تا مطالعه و جهت
     

 تر رسیدگی دقیق مالیاتی درجهت افزايش كارآيی و واحد پرونده های هر كاستن تعداد

 ؟ارزيابی میکنید تمکین مالیاتی موثر در چه مقدار مالیاتی تا توسط كارشناسان ارشد
     

 اموران مالیاتی جهت آرامش فکری وكاری برای م استاندارد اختصاص فضای مناسب و

 ؟میباشد تمکین مالیاتی موثر چه اندازه در روحی برای تشخیص مالیات تا
     

اداری تاچه میزان  همکاری بین واحدهای مختلف مالیاتی بدون تشريفات زائد ارتباط و

 ؟درتمکین مالیاتی موثراست
     

دريافت به موقع  مالیاتی و های رسیدگی به پرونده در ... اينترنت و رايانه، استفاده از

 ؟است تمکین مالیاتی موثر در چه حد اطالعات مالیاتی تا
     

چه اندازه  اقتصادی مالیات برای جامعه تا اجتماعی و فوايد آگاه نمودن موديان از

 ؟درتمکین مالیاتی موثراست
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صرف  بايد و موديان به اينکه منابع عظیم زيرزمینی به نسلهای آينده تعلق دارد اعتقاد

چه  تا اين منبع تامین شود به جای مالیات از مخارج كشور نبايد و سرمايه گذاری شود

 ؟میزان درتمکین مالیاتی موثراست

     

تمکین  در چه حد تا موديان به اينکه مالیات بعنوان ديون قطعی به جامعه می باشد را باور

 ؟میدانید مالیاتی موثر
     

 فه ملی موديان درجهت ادامه بقاءاحساس مسئولیت داشتن واينکه پرداخت مالیات وظی

 ؟است تمکین مالیاتی موثر در چه مقدار حکومت می باشد تا
     

 چه اندازه در سوی موديان تا تخصصی مالیاتی از منظم قوانین عمومی و رعايت دقیق و

 ؟میباشد تمکین مالیاتی موثر
     

تی تمکین مالیا در چه حد تا ها چگونگی مراحل ارزيابی دقیق مالیات آگاهی موديان از

 ؟میباشد موثر
     

چه  اتحاديه ها تا های آموزشی جهت موديان ازطريق سازمان مالیاتی يا برگزاری كارگاه

 ؟میباشد تمکین مالیاتی موثر در مقدار
     

 چه میزان در جايگاه نماينده مودی طی جلسات رسیدگی تا آگاه در مشاركت يك فرد

 ؟است تمکین مالیاتی موثر
     

تمکین  در چه حد نقطه نظرات موديان مالیاتی تا اظهارات وتوجه ماموران مالیاتی به 

 ؟است مالیاتی موثر
     

تمکین  چه اندازه در روشن به سواالت موديان تا تمايل ماموران مالیاتی به پاسخ دقیق و

 ؟اشدب می مالیاتی موثر
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 منابع و مراجع
 .سوم چاپ بازتاب، انتشارات ، " یسينو نامه انيپا به یکرديرو با قیتحق روش " ،1331 ،.غ ،یخاك [1]

 شرق یاتیمال امور كل اداره یاتیمال مأموران دگاهيد از اتیمال نیتمک بر مؤثر عوامل یبررس " ،1343 ،یمحمود جواد محمد و.،عیمحمد [2]

 مركز تهران یاسالم آزاد دانشگاه ،یدولت تيريمد ارشد یكارشناس نامه انيپا " تهران
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