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 چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی فاکتورهای موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مودیان مالیاتی انجام شده 

نظر هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت از نوع توصیفی و از نظر روش از است. روش تحقیق از 

باشند و نمونه تهران می 10باشد. جامعه آماری مودیان مالیاتی منطقه نوع تحقیقات پیمایشی می

گیری هدفمند انتخاب باشند که با استفاده از روش نمونهنفر از مودیان می 250آماری تعداد 

باشد که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ها پرسشنامه میردآوری دادهاند. ابزار گشده

ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره محاسبه و تایید شده است. داده

بررسی شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که فاکتورهای آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، 

( و به ترتیب p<0.01دار بر فرار مالیاتی دارند )یاتی و عدالت مالیاتی تاثیر منفی و معنیسیستم مال

 گیریکنند. در نتیجهبینی میدرصد فرار مالیاتی را پیش 11درصد و  10درصد،  11درصد،  16

ر تتوان گفت که هر چه آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، سیستم مالیاتی و عدالت مالیاتی بهکلی می

  و مطلوب باشد، فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت. 

فرار مالیاتی، آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، عدالت مالیاتی، مودیان  :يديکل واژگان
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 مقدمه

ز ا فرار مالیاتی به عنوان نقض قانون مالیاتی تعریف شده است، به این معنی که مودی مالیاتی صورت درآمد خود را کمتر

د. کنکند، یا در بدترین شرایط درآمد خود را اصال گزارش نمیکند و یا کسورات خود را بیشتر از حد اعالم میحد برآورد می

صادی کند و توانایی اقتعلت فرار مالیاتی مودیان مالیاتی ناشی از این دیدگاه است که مالیات بار مالی زیادی بر مودی وارد می

(. مودی مالیاتی باید بخشی از درآمد خود را به پرداخت مالیات اختصاص دهد 2016، 1برامز و کریستانودهد )اوی را کاهش می

تواند برای مرتفع کردن نیازهای مالی دیگر خود استفاده و اگر تعهد مالیاتی نداشته باشد، پول الزم برای پرداخت مالیات را می

ن موضوعات مورد توجه کلیه مدیران شرکتها و موسسات و اهالی کسب و کار ترییکی از مهم(. 2017، 2کند )رانتالنگی و مجید

 3. ریچاردسونو حسابداران و حسابرسان و ماموران مالیاتی در عرصه کار و تجارت اجرای درست قوانین و مقررات مالیاتی است

 4مالیاتی را کاهش دهد. سومارتایا و هافیدهتواند فرار ( به این نتیجه رسیده است که دانش، عدالت و اخالق مالیاتی می2006)

( چهار متغیر نرخ مالیات، 1392اند. هادیان و تحویلی )( نیز دیدگاه اخالق مالیاتی را بر فرار مالیاتی موثر دانسته2014)

( 2015) 5انو همکاراند. سیالئین پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم را بر فرار مالیاتی تاثیرگذار دانسته

( نیز به نتایج مشابهی 2012) 6اند که سیستم مالیاتی بر اخالق گریز مالیاتی تاثیر دارد. سومارنیسانس و سوپریادینیز دریافته

( نیز فرهنگ مالیاتی، 1389اند. زهی و محمدخانلی )رسیده و تاثیر سیستم مالیاتی بر کاهش فرار مالیاتی را تایید کرده

انین و مقررات، بوروکراسی اداری و ساختار ناکارآمد مالیاتی، ضعف نظام تشویق و تنبیه مالیاتی، و عدم توانایی پیچیدگی قو

اند که متغیر عدالت یا ( به این نتیجه رسیده2008و همکاران ) 7گیاند. مکممیزان مالیاتی را بر فرار مالیاتی تاثیرگذار دانسته

های ( رابطه عوامل فرهنگی، اقتصادی و مولفه1395الیاتی دارد. الری دشت بیاض و همکاران )انصاف تاثیر قوی بر اخالق فرار م

اند که عوامل سیاسی و ( نشان داده1392اند. نصراصفهانی و همکاران )دار یافتهقانونی را با فرار مالیاتی مثبت و معنی-سیاسی

( نیز تاثیر منفی 2014) 8فرار مالیاتی دارند. کورنیاواتی و تولی اقتصادی بیشترین تاثیر و عوامل محیطی کمترین تاثیر را بر

های تطبیق بر فرار مالیاتی را تایید کرده است. بر اساس محتوای اخالقی عدالت مالیاتی را بر فرار مالیاتی و تاثیر مثبت هزینه

ی موثر هستند که بر اساس ادبیات تحقیق توان به این نتیجه رسید که عوامل متعددی بر فرار مالیاتمساله فرار مالیاتی می

دانست  های تطبیقی را با فرار مالیاتی مرتبطتوان تاثیر دانش مالیاتی، اخالق مالیاتی، سیستم مالیات، عدالت مالیاتی و هزینهمی

ازماندهی ن صورت سو فرض کرد که فاکتورهای موثر بر دیدگاه مودیان مالیاتی نسبت به فرار مالیاتی باشند. ادامه پژوهش به ای

باشد ها در بخش بعدی میشده است که ابتدا مروری بر ادبیات تحقیق صورت گرفته است، سپس روش تحقیق ارائه شده، یافته

 گیری نیز در آخرین بخش ارائه شده است. و بحث و نتیجه
 

 مروري بر ادبيات تحقيق

 آموزش ماليات و تاثير آن بر فرار مالياتی

داند که بدان وسیله مودیان مالیاتی نسبت به مالیات ( دانش و شناخت قوانین مالیاتی را فرآیندی می2013) 9راسمی

رسد که دانش قانون مالیات عنصر مهمی برای کنند. به نظر میکنند و از آن برای پرداخت مالیات استفاده میشناخت پیدا می

ت به این دلیل ضروری و الزم است که سطح تبعیت از قوانین مالیاتی را دیدگاه افراد نسبت به مالیات است. آموزش مالیا

( کسب دانش 1بندی کرده است: ( آموزش مالیات را به دو جنبه تقسیم1989) 10(. هریس2006دهد )ریچاردسون، افزایش می

                                                           
1 . Abrahams & Kristanto 
2 . Rantelangi & Majid 
3 . Richardson 
4 . Sumartaya & Hafidiah 
5 . Silaen 
6 . Sumarnisasi & Supriyadi 
7 . McGee 
8 . Kurniawati & Toly 
9 . Resmi 
10 . Harris 
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 11لیاتی. سانگ و یاربروگهای ممکن برای فرار ما( دانش ویژه با استفاده از فرصت2از طریق آموزش رسمی دریافت شده و 

( رابطه بین آموزش مالیات و فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی 2003و همکاران )13(، کاسیپیال 1985)12(، وایت و وودبری1978)

. ندا( نیز تاثیر منفی آموزش مالیات بر فرار مالیاتی را تایید کرده2003ها )ریچاردسون، اند. برخی از نتایج پژوهشرا تایید کرده

ن، رود که فرار مالیاتی کاهش یابد. همچنیاگر مودیان مالیاتی دانش یا آموزش مطلوب نسبت به مالیات داشته باشند، انتظار می

 یابد. اگر مودیان مالیاتی دانش باالیی نسبت به مالیات داشته باشند، سطح فرار مالیاتی کاهش می

 

 اخالق ماليات و فرار مالياتی

معنای انگیزه درونی برای تطبیق و پرداخت مالیات است و بنابراین دیدگاه مثبتی نسب به آن وجود اخالق مالیاتی به 

اند تاثیر اخالق مالیاتی را بر فرار مالیاتی مورد بررسی قرار دهند. بنباراین، اخالق مالیات دارد. اما، بسیاری از تحقیقات نتوانسته

(. 2005، 14ین بر فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است )تارگلر و اشنایدربه عنوان عامل واسطه برای بررسی تاثیر نامع

( مفهوم اخالق مالیات را 2007ادبیات تحقیق رابطه بین اخالق مالیاتی و فرار مالیاتی را تایید کرده است. تارگلر و همکاران )

ر مالیاتی تحلیل کرده و رابطه قوی بین اخالق بررسی کرده و تاثیر تصمیم شخصی مودیان مالیاتی را بر نحوه و میزان فرا

( % 41/59داری بین اخالق مالیاتی و فرار مالیاتی )( رابطه معنی2014اند. سومارتایا و هفیده )مالیاتی و فرار مالیاتی پیدا کرده

ود که سطح ره باشند، انتظار میاند. بنابراین، اگر مودیان مالیاتی باالترین سطح اخالق مالیاتی را در پرداخت مالیات داشتیافته

 فرار مالیاتی کاهش یابد. 
 

 سيستم ماليات و فرار مالياتی

سیستم مالیات، سیستم کلی مالیات است که نمودی از کسورات و نقش مودیان مالیاتی در اجرای مستقیم و پیوسته 

( سیستم 2008گی و همکاران )(. مک2010، 15باشد )سیهانتعهدات مالیاتی مورد نیاز برای تامین منابع مالی کشور می

وری آمالیاتی را به نرخ مالیات و فساد مالیاتی مرتبط دانسته است. بنابراین، سیستم مالیات توصیفی از نرخ باالی مالیات و جمع

گی و ( و مک2015(، سیالئین و همکاران )2010) 16(. ساریانی و سولینداتی2012مالیات است )سومارنیسانس و سوپریادی، 

یستم اند که اگر ساند. این محققان اشاره کردهداری بین سیستم مالیاتی و فرار مالیاتی پیدا کرده( رابطه معنی2012همکاران )

کنونی مالیات را مطلوب در نظر بگیریم، پس مودیان مالیاتی باید واکنش مطلوبی نسبت به آن داشته باشند و مطیع آن باشند. 

 ( نیز رابطه منفی بین سیستم مالیات و فرار مالیاتی پیدا کرده است.2015) 17نینگاسی و پاپوساری
 

 عدالت مالياتی و فرار مالياتی

( مطابق با اهداف قانونی تحقق عدالت قانونی، قانون باید عادالنه باشد. عدالت در 2009) 18های ماردیاسموبر اساس یافته

های جامعه باشد. اگر مالیات بر درآمد در مقایسه با توانایی مالی مودیان اناییوضع قوانینی مانند قانون مالیات باید بر حسب تو

مالیاتی، به ویژه مودیانی با توانایی ضعیف مالیاتی، با نرخ باال تعیین و تحمیل شود، پرداخت مالیات برای آنها مشکل خواهد 

اسخی غیراخالقی به عدالت مالیاتی بدهند. بنابراین، شود که پشد و لذا مجبور به انحراف از اخالقیات خود شوند که باعث می

( 1978) 20(. سانگ و یاربروگ2017، 19شود )ییفرار مالیاتی در چنین شرایطی و برای این نوع مودیان مالیاتی قابل پذیرش می

                                                           
11 . Song & Yarbrough 
12 . Witte & Woodbury 
13 . Kasipillai 
14 . Torgler & Schneider 
15 . Siahan 
16 . Sariani. W and Sulindawati 
17 . Ningsih. D.N.C, Puposari 
18 . Mardiasmo 
19 . Yee 
20 . Song, & Yarbrough 
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توانایی »یاتی مفهوم عدالت درصد از مودیان مال 75اند که اند و اشاره کردهرابطه منفی بین عدالت و فرار مالیاتی را تایید کرده

( نیز همین یافته را به 2007گی و همکاران )اهمیت زیادی برای مودیان دارد. مک« سود»نسبت به مفهوم « برای پرداخت

دست آورده و فشار اجتماعی و انگیزه شخصی را در فرار مالیاتی موثر دانسته است. بنابراین، اگر مالیات عادالنه اعمال شود، 

 شود:رسد که کاهش فرار مالیاتی باشد. پس فرضیه تحقیق به این صورت مطرح میبه نظر می نتیجه آن
 

 فرضيه تحقيق
فاکتورهای آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، سیستم مالیاتی و عدالت مالیاتی تاثیر منفی بر دیدگاه مودیان نسبت به  -

 فرار مالیاتی دارد. 
 

 روش تحقيق
نوع تحقیقات کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر روش از نوع تحقیقات پیمایشی  پژوهش حاضر از نظر هدف از

باشد و متغیرهای مستقل آموزش مالیات، اخالق مالیاتی، سیستم باشد. متغیر وابسته در پژوهش حاضر فرار مالیاتی میمی

قرار  تغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مورد ارزیابیمالیات و عدلت مالیاتی هستند، که دیدگاه مودیان مالیاتی نسبت به تاثیر م

 گرفته است. چارچوب مفهومی پژوهش به این صورت است: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 هاي محقق(مدل مفهومی تحقيق )منبع: یافته 1شکل 
 

 آماريجامعه و نمونه

نفر از 250باشند و نمونه آماری نیز شهر تهران می 10جامعه آماری تحقیق مودیان مالیات حوزه اداره مالیاتی منطقه 

اند. معیارهای ورود و گیری هدفمند انتخاب شدهباشند که با استفاده از روش نمونهشهر تهران می 10مودیان مالیاتی منطقه 

( 3( مودیانی که کد اقتصادی مالیاتی دارند؛ 2مودیانی که ساالنه پرداخت مالیاتی فعال دارند.  (1خروج از تحقیق عبارتند از: 

 ( مودیانی که متمایل به پر کردن پرسشنامه تحقیق بودند. 4مودیانی که شغل آزاد دارند؛ 
 

 هاروش و ابزار گردآوري داده

گویه است که در پنج بخش تنظیم  50پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. پرسشنامه تحقیق دارای  

شده است، بخش اول به دیدگاه مودیان نسبت به فرار مالیاتی اختصاص دارد، بخش دوم، متغیر آموزش مالیات را ارزیابی 

چهارم سیستم مالیاتی و بخش پنجم عدالت مالیاتی را مورد ارزیابی  سنجد؛ بخشکند، بخش سوم، اخالق مالیاتی را میمی

گذاری =کامال موافقم( نمره5=کامال مخالفم تا 1ای لیکرت )دهد. پرسشنامه تحقیق محقق بر اساس مقیاس پنج نقطهقرار می

اخالق مالیاتی برگرفته ( است، بخش 2013شده است. بخش آموزش مالیاتی پرسشنامه برگرفته از پژوهش محمد وهمکاران )

( و عدالت مالیاتی برگرفته از محمد و 2016(، سیستم مالیاتی برگرفته از آبرامز و کریستانو )2007از تارگلر و همکاران )

های تحقیق ( گرفته شده است. داده2016های مربوط به فرار مالیاتی نیز از آبرامز و کریستانو )باشد. گویه( می2013همکاران )

 فرار مالیاتی

 یآموزش مالیات

 یاخالق مالیات

 یسیستم مالیات

 
 یعدالت مالیات
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 26نسخه  SPSSافزار ستفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شده است که بدین منظور از نرمبا ا

 استفاده شده است. 
 

 تعریف عملياتی متغيرهاي تحقيق
و همکاران  21های مقیاس مورد استفاده در تحقیق محمدآموزش مالیاتی: در این پژوهش آموزش مالیاتی بر اساس گویه

ت های به دسای است که فرد در پاسخ به این گویهگیرد و منظور نمرههای زیر را در بر می( تعریف شده است که گویه2013)

 .آوردمی

 

 هاگویه ردیف

1 
دانم، همه کسانی که درآمد دارند، باید در سامانه مالیاتی ثبت نام کنند، صرف نظر از آنکه تا آنجایی که من می

 ساکن کشور باشد یا نه. شخص

 شوند.دانم، مودیان شاکی با موارد قضایی روبرو میتا آنجایی که من می 2

 کسانی که درآمد باالیی دارند باید مالیات بیشتری را نسبت به افراد با درآمد پایین بپردازند. 3

4 
توانند منافع مورد نیاز خود را ویژه ضعفا میاعتقاد دارم که با پرداخت نرخ درست مالیات بر درآمد، سایر افراد به 

 کسب کنند.

5 
توانم دانم که مقامات مالیاتی با من مدارا خواهند کرد و میاگر مالیات خود را به طور دقیق گزارش نکنم، می

 بدون دریافت جریمه از مالیات فرار کنم.

 در محاسبه تعهدات مالیاتی خود کسر کنم. های شخصی خود راتوانم همه هزینهدانم، میتا آنجا که من می 6

 به عنوان مودیان مالیاتی، در مورد کسورات مالیاتی اطالعات کمی در اختیار دارم. 7

 باشد؟به نظر شما کسب نقدینگی بدون پرداخت مالیات، یک جرم پیش پا افتاده می 8

 مالیاتی بیش از حد اعالم کنیم؟ به نظر شما قابل قبول است که کسورات مالیاتی را نسبت به بازده 9

 قوانین مربوط به مالیات بر درآمد شخصی کامال روشن و شفاف هستند 10

 (2013منبع )محمد و همکاران، 
 

و همکاران  22های مقیاس مورد استفاده در تحقیق تارگلراخالق مالیاتی: در این پژوهش اخالق مالیاتی بر اساس گویه

ت های به دسای است که فرد در پاسخ به این گویهگیرد و منظور نمرههای زیر را در بر می( تعریف شده است که گویه2013)

 آورد. می
 

 هاگویه ردیف

 شود.با شرایط بار مالیاتی کنونی، هیچ کس از فرار مالیاتی شرمگین نمی 1

 شود.مالیاتی، کسی از فرار مالیاتی شرمگین نمیهای فرار با توجه به راحتی فرصت 2

 دم گزارش نکنماگر در مورد گزارش یا عدم گزارش منبع درآمد شک داشته باشم، ترجیح می 3

 گیرد، پس اهمیتی ندراد که برخی از افراد مالیات ندهند.چون دولت مالیات کافی می 4

 شرط اقتصادی برای بسیاری از افراد برای بقا در بازار است. ها چنان سنگین هستند که فرار مالیاتی یکمالیات 5

 دهم که گزارش نکنمدالر نقدی برای خدمات ارائه کرده دریافت کنم، ترجیح می 2000اگر  6

 پذیر است.به دلیل ناعادالنه بودن سیستم مالیاتی، فرار مالیاتی کامال توجیه 7

 شود.ای است که از من گرفته میمالیات هزینه 8

                                                           
21 . Mohamad 
22 . Torgler 
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 شوم.کنند، پس من نیز به خاطر فرار مالیاتی شرمگین نمیچون همه افراد از مالیات فرار می 9

 آور نیست.گزارش کمتر از حد درآمد مشمول مالیات نسبت به بازده مالیاتی، تاسف 10

 (2007منبع )تارگلر و همکاران، 
 

های مقیاس مورد استفاده در تحقیق سوماریانسی و گویهسیستم مالیاتی: در این پژوهش سیستم مالیاتی بر اساس 

ای است که فرد در پاسخ به این گیرد و منظور نمرههای زیر را در بر می( تعریف شده است که گویه2012) 23سوپریادی

 آورد.های به دست میگویه

 

 هاگویه ردیف

 نادرستی نیست.در صورت عدم کفایت سیستم مالیاتی موجود ، فرار مالیاتی کار  1

 اگر قادر به پرداخت مالیات بر اساس قوانین سیستم مالیاتی نباشم ، فرار مالیاتی اخالقی است 2

 .اگر مالیات برای حمایت از جنگ استفاده شود ، فرار مالیاتی اخالقی است ، در پایان بی عدالتی ایجاد می کند 3

 .اتی به درستی اجرا نشود ، فرار مالیاتی امری اخالقی استاگر قانون موجود در رسیدگی به پرونده های مالی 4

 .اگر بیشتر مالیات برای پروژه هایی استفاده شود که منفعت نداشته باشند ، فرار مالیاتی اخالقی است 5

6 
فرار مالیاتی اخالقی است ، اگر بخش بزرگی از مالیات جمع آوری شده بر اساس قوانین سیستم مالیاتی به 

 توزیع نشوددرستی 

 .اگر سیستم مالیاتی ناکارآمد عمل کند ، فرار مالیاتی اخالقی است 7

 .اگر سیستم مالیاتی ناعادالنه اجرا شود ، فرار مالیاتی اخالقی است 8

 اگر سیستم مالیاتی، جزئیات نوع مالیات دریافتی را فاش نکند، فرار مالیاتی درست است. 9

 یان مالیاتی تبعیض قائل شود، فرار مالیاتی اخالقی است.اگر سیستم مالیاتی بین مود 10

 (2012منبع سوماریانسی و سوپریادي )
 

های مقیاس مورد استفاده در تحقیق محمد و همکاران عدالت مالیاتی: در این پژوهش عدالت مالیاتی بر اساس گویه

ت های به دسای است که فرد در پاسخ به این گویهنمرهگیرد و منظور های زیر را در بر می( تعریف شده است که گویه2013)

 آورد.می
 

 هاگویه ردیف

 به نظر شما، همه باید همه درآمد خود بر بازده مالیاتی را صادقانه گزارش کنند؟ 1

 ای از درآمد خود را تحت سیستم مالیات بر درآمد کنونی بپردازند.اعتقاد دارم که همه باید سهم عادالنه 2

 کند.های غیر ضروری رفاه جامعه میکنم که دولت بازده مالیاتی زیادی را صرف کمکفکر می 3

 اگر افراد درآمد یکسانی داشته باشند، عادالنه آن است که مقدار یکسانی را برای مالیات بر درآمد بپردازند. 4

 .به افراد با درآمد متوسط بپردازندکسانی که درآمد باالیی دارند باید نرخ مالیاتی به مراتب بیشتری نسبت  5

6 
درصد نرخ  15نرخ عادالنه مالیات بای برای همه، صرف نظر از میزان درآمد یکسان باشد؛ مثال، اگر شخصی 

 درصد نرخ مالیات بپردارند، صرف نظر از ثروت آنها. 15پردازد، همه باید مالیات می

 ، صرف نظر از میزان فرار مالیاتی، تنبیه مشابهی دریافت کنند.عادالنه است که افرادی که فرار مالیاتی دارند 7

8 
به نظر من، پرداخت جریمه دیرکرد به دلیل عدم پرداخت مالیات، که بر مودیان شاکی و تحت سیستم قانون 

 شود، عادالنه است.مالیات تحمیل می

 اگر سیستم مالیات ناعادالنه باشد، فرار مالیاتی اخالقی است. 9

                                                           
23 . Sumarnisasi & Supriyadi 
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 به طور کلی، من اعتقاد دارم که مالیات بر درآمد، عادالنه است. 10

 (2013منبع )محمد و همکاران، 
 

 24های مقیاس مورد استفاده در تحقیق آبرامز و کریستانوفرار مالیاتی: در این پژوهش فرار مالیاتی مالیاتی بر اساس گویه

ت های به دسای است که فرد در پاسخ به این گویهو منظور نمرهگیرد های زیر را در بر می( تعریف شده است که گویه2016)

 آورد.می

 

 هاگویه ردیف

 .اگر نرخ مالیاتی که شارژ می شود خیلی باال باشد فرار مالیاتی اخالقی است 1

 .اگر دولت نوع مالیات تحمیل شده )مالیات بر چه چیزی( را فاش نکند، فرار مالیاتی اخالقی است 2

 .سیستم مالیاتی ناعادالنه اجرا شود ، فرار مالیاتی اخالقی استاگر  3

 .اگر سیستم مالیاتی ناکارآمد عمل کند ، فرار مالیاتی اخالقی است 4

5 
فرار مالیاتی اخالقی است ، اگر بخش بزرگی از مالیات جمع آوری شده به طور ناموزون توزیع شود ، به عنوان 

 .د دارند که تأثیر توسعه بر اساس استفاده از مالیات احساس نمی کنندمثال هنوز بسیاری از مناطق وجو

 در صورت عدم کفایت مراجع مالیاتی موجود ، فرار مالیاتی اخالقی است 6

 .در صورت عدم امکان محاسبه میزان مالیات سپرده گذاری ، فرار مالیاتی امری اخالقی است 7

8 
شده توسط احزاب غیرمسئول به طور قابل توجهی خراب شود ، فرار اگر بخش قابل توجهی از مالیات واریزی 

 .مالیاتی اخالقی است

 .اگر خطر دستگیری / زندانی به جرم اختالس کوچک باشد فرار مالیاتی امری اخالقی است 9

 .اگر قادر به پرداخت مالیات نباشم ، فرار مالیاتی اخالقی است 10

 (2016منبع )آبرامز و کریستانو، 
 

 هاي تحقيقیافته
 175( زن و % 30نفر ) 75باشند که از بین آنها تهران می 10نفر از مودیان مالیاتی منطقه  250نمونه آماری حاضر تعداد 

کنندگان، بود و میانگین تحصیالت شرکت 30 ±37کنندگان در تحقیق حدود ( مرد بودند. میانگین سنی شرکت% 70نفر )

ها از آزمون کولموگراف اسمیرنف استفاده ( بود. به منظور تعیین نرمال بودن داده% 20( و باالتر )% 37(، لیسانس )% 43دیپلم )

های تحقیق نرمال به دست آمده است و لذا داده 05/0داری برای همه متغیرهای تحقیق بیشتر از شده است که سطح معنی

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای متغیرهای فرار باشند. همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق از می

 719/0و  963/0، 918/0، 730/0، 777/0مالیاتی، آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، سیستم مالیاتی و عدالت مالیاتی به ترتیب 

ر ای تحقیق و تاثیهباشد. برای تحلیل فرضیهدهد که از پایایی بسیار خوبی برخوردار میبه دست آمده است که نشان می

متغیرهای مستقل )آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، سیستم مالیاتی، عدالت مالیاتی( بر متغیر وابسته )فرار مالیاتی( از آزمون 

 ( ارائه شده است. 2( و )1همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است که نتایج آن در جداول )

ابتدا، برای تحلیل رابطه بین فرار مالیاتی و متغیرهای مستقل )آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، سیستم مالیاتی، عدالت 

 مالیاتی( از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در زیر ارائه شده است. 
 

 

 

 

                                                           
24 . Abrahams & Kristanto 
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 فرار مالياتی و متغيرهاي مستقل نتایج آزمون همبستگی پيرسون براي بررسی رابطه بين  -1جدول 

 )آموزش مالياتی، اخالق مالياتی، سيستم مالياتی، عدالت مالياتی(

 

 1 2 3 4 95 

     1 آموزش مالیاتی-1

 اخالق مالیاتی -2
**366/0- 

000/0 
1    

 سیستم مالیاتی -3
**330/0- 

000/0 

**526/0- 

000/0 
1   

 عدالت مالیاتی -4
**403/0- 

000/0 

**464/0- 

000/0 

**395/0- 

000/0 
1  

 فرار مالیاتی -5
*543/0- 

000/0 

*327/0- 

000/0 

420/0- 

000/0 

642/0- 

000/0 
1 

 دار استدرصد معنا 01/0رابطه در سطح  **
 دار استدرصد معنای 05/0رابطه در سطح *
 

مالیاتی با آموزش مالیاتی، اخالق ، نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه احتمالی بین فرار 1در جدول 

دهد، رابطه بین آموزش مالیاتی و فرار مالیاتی، سیستم مالیاتی و عدالت مالیاتی ارائه شده است. همانطور که جدول نشان می

باشد. همچنین دار میاست، منفی و معنی 01/0که کمتر از  000/0داری و سطح معنی -543/0مالیاتی با ضریب همبستگی 

است، منفی  01/0که کمتر از  000/0داری و سطح معنی -327/0ه بین اخالق مالیاتی با فرار مالیاتی با ضریب همبستگی رابط

که کمتر از  000/0داری و سطح معنی -/420دار است؛ رابطه بین سیستم مالیاتی و فرار مالیاتی با ضریب همبستگی و معنی

داری و سطح معنی -642/0بطه بین عدالت مالیاتی و فرار مالیاتی با ضریب همبستگی باشد، و رادار میاست، منفی و معنی 01/0

دار است. پس از بررسی وجود رابطه بین متغیرهای تحقیق، از آزمون رگرسیون است، منفی و معنی 01/0که کمتر از  000/0

 ان مالیاتی پرداخته شده است.مودیچندمتغیره برای تحلیل تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از دیدگاه 

تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای بررسی تاثیر آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، سیستم مالیاتی و عدالت مالیاتی بر فرار  -

 مالیاتی

های بررسی تاثیرات علت و معلولی بر یکدیگر است که ساده ترین مدل رگرسیون، تجزیه و تحلیل رگرسیونی یکی از روش

توان نشان داد که تغییرات متغیر مستقل چقدر بر متغیر وابسته رگرسیون چندمتغیره است که با استفاده از این مدل می

ر های کفایت مدل که دتاثیرگذار است. لذا جهت بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و متغیرهای مستقل، پس از بررسی شاخص

 ه پرداخته شده است.جدول زیر آمده است به ارائه مدل برازش یافت
 

 هاي خالصه مدل رگرسيونی براي بررسی رابطه بين فرار مالياتی و متغيرهاي مستقل آماره -2جدول 

  b)آموزش مالياتی، اخالق مالياتی، سيستم مالياتی، عدالت مالياتی(

 

 واتسون دوربین انحراف استاندارد برآورد شده ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 a 278/0 177/0 158/0 703/0 604/1 

aمتغیرهای مستقل: آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، سیستم مالیاتی، عدالت مالیاتی : 

Bمتغیر وابسته: فرار مالیاتی : 
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ها را باقیماندهقرار دارد در نتیجه استقالل  5/2و  5/1با توجه به این که مقدار آماره دوربین واتسون بین مقدار استاندارد 

به دست آمده  177/0است. مقدار ضریب تبیین  278/0گیریم ضریب همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته برابر نتیجه می

توانند در تبیین فرار مالیاتی نقش داشته باشد. در جدول زیر متغیرهای مستقل می %17دهد که که و این مقدار نشان می

 محاسبه شده است. Fدار بودن رگرسیون به وسیله آزمون معنی
 

 تحليل واریانس مدل رگرسيونی براي بررسی رابطه بين فرار مالياتی و متغيرهاي مستقل  -3جدول 

  b)آموزش مالياتی، اخالق مالياتی، سيستم مالياتی، عدالت مالياتی(

 

 داریسطح معنی  F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

361/6391 

663/76473 

024/82865 

5 

244 

249 

272/1278 

417/313 

 

079/4 a 001/0 

a :آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، سیستم مالیاتی، عدالت مالیاتی: متغیرهای مستقل 

B :فرار مالیاتی: متغیر وابسته 

بدست آمده است.  001/0با سطح معنی داری  079/4برابر  Fهمان طور که در جدول فوق مشاهده می شود مقدار آماره 

دارد. از این رو  %99دار بودن رگرسیون در سطح می باشد لذا مدل نشان از معنی 01/0داری کم تر از چون میزان سطح معنی

 رسیون جدول ضرایب رگرسیون عنوان گردد.ضروری است به منظور شناسایی و تبیین ضرایب رگ
 

 ضرایب رگرسيون براي تحليل رابطه بين فرار مالياتی و متغيرهاي مستقل  -4جدول 

 )آموزش مالياتی، اخالق مالياتی، سيستم مالياتی، عدالت مالياتی(

 

 مدل
 استاندارد نشده رگرسیونی ضرایب

 ضرایب

 استاندارد شده
آماره 

 tآزمون 

-معنی سطح

 داری
 بتا برآورد انحراف استاندارد برآورد پارامترهای مدل

 000/0 942/6  006/9 516/62 عرض از مبدأ

 002/0 351/2 162/0 134/0 315/0 آموزش مالیاتی

 008/0 426/1 116/0 256/0 366/0 اخالق مالیاتی

 006/0 816/0 065/0 254/0 207/0 سیستم مالیاتی

 003/0 474/1 110/0 196/0 289/0 عدالت مالیاتی

شود از بین ضرایب استاندارد متغیرهای مستقل شامل آموزش مالیاتی، اخالق مالحظه می 4همان طور که در جدول 

( 162/0مالیاتی، سیستم مالیاتی و عدالت مالیاتی مرتبط با فرار مالیاتی، باالترین میزان بتا مربوط به متغیر آموزش مالیاتی )بتا=

ترین بتا مربوط به باشد، و پاییندار بودن تاثیر دارد، میبوده و حاکی از معنی 01/0که کوچکتر از  002/0ی داربا سطح معنی

باشد. بتا برای اخالق مالیاتی و عدالت مالیاتی به ترتیب می 006/0داری ( با سطح معنی065/0متغیر سیستم مالیاتی )بتا=

به دست آمده است، بدین معنی که با توجه به بتاهای به دست  003/0/ و 008داری به ترتیب با سطح معنی  110/0، 116/0

 6درصد،  11درصد،  16تواند به ترتیب های آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، سیستم مالیاتی و عدلت مالیاتی میآمده مولفه

 . کندتگی پیرسون را تایید میهای آزمون همبسدرصد فرار مالیاتی را تبیین کند. نتایج این آزمون یافته 11درصد و 
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 گيريبحث و نتيجه
در پژوهش حاضر تاثیر فاکتورهای آموزش مالیاتی، اخالق مالیاتی، سیستم مالیاتی و عدالت مالیاتی بر فرار مالیاتی از 

 پرداخت مالیاتدیدگاه مودیان مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مودیان مالیاتی در مورد 

تاثیر منفی بر فرار مالیاتی دارد. به عبارت دیگر هر چه دانش مودیان مالیاتی بیشتر باشد، تمایل آنها به انجام فرار مالیاتی کمتر 

( همسو است که نشان داده است که مودیان مالیاتی اگر دانش 2003و همکاران ) 25های کاسپیالیخواهد شد که با یافته

کنند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از تاثیر منفی اخالق مالیاتی خوبی داشته باشند، غالبا از نقض قوانین مالیاتی اجتناب می

پرداخت مالیات بهتر باشد، تمایل کمتری به فرار مالیاتی بر فرار مالیاتی بود. به این معنی که هر چه اخالق مودیان نسبت به 

( همسو است که به این نتیجه رسیده است که بین اخالق مالیاتی 2006)26های ری و تارگلرمالیاتی خواهند داشت که با یافته

تایج، شته باشد. نشود که فرد اخساس کند که نباید فرار مالیاتی داو فرار مالیاتی رابطه وجود دارد و اخالق مالیاتی باعث می

ازی سهمچنین، حاکی از آن بود که سیستم مالیاتی تاثیر منفی بر فرار مالیاتی دارد. یعنی اگر سیستم مالیاتی به خوبی پیاده

( همسو است که نشان داده است که 2012گی و همکاران )های مکشود، میزان فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت، که با یافته

شود. بنابراین، اگر سیستم دهد و به دلیل سیستم مالیاتی نادرست همواره مشاهده میلیاتی همواره روی میاقدامات فرار ما

سازی شود، پس فرار مالیاتی کاهش خواهد یافت. دیگر یافته پژوهش حاضر، تاثیر منفی عدالت مالیاتی مالیاتی به درستی پیاده

( همسو است، مبنی بر آنکه اگر دولت بخواهد میزان فرار مالیاتی 2007مکاران )گی و ههای مکبر فرار مالیاتی بود که با یافته

های مالیاتی را عادالنه توزین کند. بنابراین، با بهتر شدن عدالت مالیاتی، میزان فرار مالیاتی کاهش را کاهش دهد، باید سیاست

 خواهد یافت. 

به پرسشنامه و عدم کنترل سایر فاکتورها مانند نوع شغل،  توان به سوگیری افراد در پاسخهای تحقیق میاز محدودیت

شود که تاثیر فاکتورهایی مانند نرخ جرایم، ترس از شناسایی شدن، بر میزان درآمد اشاره کرد. به محققان آتی پیشنهاد می

 فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
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