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هرگونه تالش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطالعات الزم در مورد عواید و منافع
مشمول مالیات به مقامات مسئول ،فرار مالیاتی خوانده میشود و تعیین سطح فرار از مالیات و داشتن
درک بهتر از دالیل آن به فرآیند یافتن مکانیزمهای جلوگیری از آن یا کاهش شدت آن کمک خواهد
کرد .هدف این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی میباشد .بدین منظور با گردآوری اطالعات
الزم از طریق روش کتابخانه ای و سپس توزیع پرسشنامه در دو مرحله ،اطالعات جمع آوری شده با
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ،رتبه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جامعه آماری
مورد مطالعه در این پژوهش مدیران ارشد ،مدیران ستادی و کارشناسان فعالی هستند که در واحدها و
بخشهای مختلف اداره مالیاتی ارتباط کاری دارند که از بین آنها تعداد  20نفر به عنوان نمونه انتخاب
شدند .برای تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر فرار مالیاتی از روش
سلسله مراتبی فازی گروهی ( )GFAHPاستفاده شده است .نتایج اولویت بندی متغیرهای تحقیق نشان
داده است مهمترین عامل اصلی فرار مالیاتی ،عامل اجرایی تعیین شده و عوامل اصلی اقتصادی-محیطی
و قانونی در اولویت های بعدی قرار دارند.
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مقدمه
مالیات ریشه طوالنی و عمیق دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمان های مدیریت
اجتماعی همراه است .مالیاتها ابزار اصلی تامین مالی فعالیتهای دولتی در تامین کاالها و خدمات عمومی
هستند .فرار از مالیات ،میزان درآمدی که دولت دریافت میکند را کاهش میدهد ] ،[30و طبق نظر
استرن ( )1993تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و سیاست های مالی کشور را به همراه دارد .فرار مالیاتی به
عنوان یک بیماری جهانی شناخته شده است که اثرات اقتصادی متعددی را به تمام جوامع تحمیل میکند
] .[28عالوه براین ،پدیده فرار مالیاتی هزینه های اجتماعی و اقتصادی خاصی مانند محدود کردن ظرفیت
اقتصادی دولت ،ایجاد نابرابری اقتصادی و اختالل در سیاست کالن دولت را درپی دارد ].[1
در ایران به دالیل اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی اثربخشی مالیاتها به ویژه در بودجه سالیانه چندان مورد
توجه قرار نگرفته است و نقش درآمدهای نفتی در تامین هزینههای جاری دولت موجب شده هم بودجه
دولت به درآمدهای نفتی متکی شود و هم زمینه ساز رشد هزینههای جاری شود و اقتصاد کشور را از
تکیه به درآمدهای ثابت و قابل اطمینان محروم کند .در این راستا به مشکالت مهمی مانند ناهمسو بودن
قوانین مالی و مالیاتی ،فرار مالیاتی ،باال بودن هزینههای وصول ،سهم اندک شرکتهای غیردولتی در
درآمدهای مالیاتی ،عدم استفاده از اهرم مالیات برای کنترل اقتصادی ،سهم اندک درآمد مالیاتی از تولید
ناخالص داخلی و هزینه دولت میتوان اشاره کرد .در مورد فرار مالیاتی نیز در ایران به جهات گوناگون
تاریخی و مذهبی پرداخت مالیات با اکراه و اجبار همراه بوده است و میزان همکاری مودیان در نظام
مالیاتی و تمایل آنها به پرداخت مالیات به درجه رشد اجتماعی و اعتقاد مردم نسبت به رسالت این نظم
بستگی دارد.
تعیین سطح فرار از مالیات و داشتن درک بهتر از دالیل آن به فرآیند یافتن مکانیزمهای جلوگیری از آن
یا کاهش شدت آن کمک خواهد کرد .هدف این پژوهش شناسایی مهمترین علت فرار مالیاتی و ارائه
رتبهبندی برای علل فرار مالیاتی بر اساس نظر خبرگان و مدیران مالیاتی سراسر کشور میباشد و سوالی
که در اینجا مطرح می باشد این است که عوامل موثر بر فرار مالیاتی از چه وزنی برخوردارند.
مبانی نظری
فرار مالیاتی
هرگونه تالش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطالعات الزم در مورد عواید ومنافع
مشمول مالیات به مقامات مسئول ،فرار مالیاتی خوانده میشود .تعریف فرار مالیاتی ،برای انواع مالیات ها
یکسان است .در فرار مالیاتی ،به رغم تطبیق فعالیت با قوانین ،در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب
مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته میشود .فرار مالیاتی به دلیل تاثیر قوی اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
یکی از مشکالت عمده بسیاری از دولتها است ]19و27و36و26و29و .[34بر اساس گفتههای پره بل،
فرار مالیاتی بر خالف قانون میباشد و به این معناست که یک پردازنده مالیات به طور عمد قوانین مالیات
را زیر پا میگذارد تا بار مالیاتی خود را سبکتر نماید .در بیشتر موارد فرار مالیاتی ،میزان درآمد به طور
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جزئی یا کلی پنهان میشود و یا با ایجاد مخارج غیر واقعی از حجم درآمدهای شامل مالیات کاسته
میشود .اگرچه تشخیص فرار مالیاتی تقریبأ آسان است ،اما اگر اینطور تشخیص داده شود باید به طور
دقیق زمان تخطی از قوانین مالیاتی توسط پردازنده مشخص شود .تقریبأ در تمامی موارد فرار مالیاتی به
عنوان کالهبرداری مجرمانه شناخته میشود .بر اساس گفتههای فوست و ریدل ،فرار مالیاتی میتواند به
عنوان نوعی عمل غیرقانونی که از گونهای پوشش بهرهمند است شناخته شود .سندمو قدم فراتر میگذارد
و بیان میدارد که با ارتکاب به فرار مالیاتی یک شخص به طور مشخص قانون را نقض مینماید .با عدم
عنوان بخشی از درآمدهای شامل مالیات ،یک شخص وارد عملی مجرمانه میشود و میتواند توسط دولت
تحت پیگرد قرار گیرد .شخص خاطی همواره نگران افشای کارهای خود خواهد بود .اولیور و هانیبال
معتقدند که فرار مالیاتی در مفهوم واژه است و به وضوح عملی غیر قانونی است .بر اساس گفتار گابو و
رابینسون ،فرار مالیاتی بر پایه اصل عدم ارائه تمام اطالعات مالیاتی به مامور مالیات در جهت فرار از آن
استوار است.
رویکردهای فرار مالیاتی
مروری بر ادبیات موضوع مبین آن است که اساسا دو جریان عمده در تبیین رفتار فرار مالیاتی وجود
داشته است .از یک سو ،مدل های مبتنی بر اقتصاد نئوکالسیک مرسوم سعی بر آن داشتهاند تا پدیده
تمکین یا عدم تمکین مالیاتی را بر بنیان دادههای مفروض در اقتصاد متعارف از قبیل " اصل عقالنیت
فردی"" ،حداکثر سازی سود مورد انتظار" و  ...تبیین نمایند و از سوی دیگر ،رویکردهای متفاوتی را
شاهد هستیم که یا به کلی منتقد مدلهای فرمالیستی اقتصاددانان مرسوم بودهاند ،یا پیش فرض های
اولیه آنها را در تبیین این پدیده کافی نمیدانند و در صدد افزودن پارامترهای غیر اقتصادی مثل نهادهای
رسمی و غیر رسمی به مدل های ریاضیوار آنها بر آمدهاند ] .[8در ادامه به رویکردهای پیرامون علل فرار
مالیاتی پرداخته میشود.
رویکرد اقتصادی علل فرار مالیاتی
رویکرد اقتصادی به دنبال ارائه مدلهای محض اقتصادی است و رفتار تمکین را با مفروضاتی همچون
مطلوبیت و بیشینه سازی سود مورد انتظار بررسی نماید .این رویکرد عواملی همچون میزان درآمد واقعی،
نرخ مالیات ،مزایای مالیاتی ،حسابرسی مالیاتی ،احتمال حسابرسی ،جریمه ها و مجازات ها را در اختیار
گذاشته است .آلم و همکاران ( )2019در بررسی علل فرار مالیاتی به مواردی همچون کاهش افشا اطالعات
از طریق سیستم بانکی ،افزایش استفاده از پول نقد و پرداخت رشوه اشاره کردند .گوکالپ و همکاران
( )2017بیان کردند که مواجههی شرکتهای اقتصاد رسمی با تهدیدات رقابتی فزاینده از سوی اقتصاد
غیررسمی و به دنبال آن تالش برای کاهش هزینههای رقابت ،موجب بروز رفتار فرار مالیاتی میشود .آل
شیخ و همکاران ( )2016از مجازاتها و اندازه شرکت بعنوان عوامل موثر در فرار مالیاتی نام بردند .نتایج
تحقیق همتی و همکاران ( )1398بیانگر آن است که در صورتیکه اظهارنظر غیر مقبول توسط حسابرس
صادر شود احتماال مدیران قوانین و مقررات را به طور کامل رعایت نکردهاند که بخشی از آن مربوط به
محاسبات مربوط به سود اظهاری و مشمول مالیات و متعاقب آن هزینه مالیات میباشد .در نتیجه می
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توان گفت که اظهارنظر غیرمقبول احتماال با افزایش اجتناب از مالیات همراه است .نوروزپور و نوروزپور
( )1394نیز در بررسی علل فرار مالیاتی به مواردی همچون پیچیدگی کد اقتصادی ،وجود معافیتهای
مالیاتی وسیع و متنوع اشاره داشتند .در رابطه با وجود معافیتهای مالیاتی حکیمی ( )1397معتقد است
که در بخش هائی از قوانین مالیاتی معافیت ها و مزایائی در نظر گرفته شده است که خود باعث این
شکاف مالیاتی خواهد شد .از عوامل موثر بر پدیده فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه میتوان به
متغیرهایی همچون نرخ مالیات ،پیچیدگی قوانین و مقررات ،نبود سرمایه اجتماعی و تورم اشاره کرد
(هادیان و تحویلی .)1392 ،رضایی و منتظرالظهور ( )1392از ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی بعنوان
دالیل فرار مالیاتی نام بردند .در تحقیقات متنوعی از نرخ مالیات بعنوان یکی از عوامل فرار مالیاتی اشاره
شده است ]18و9و7و[12
رویکرد غیر اقتصادی علل فرار مالیاتی
گروه دیگری از محققیق معتقدند مسئله تمکین مالیاتی پیچیدهتر از آن است که با رویکردهای محض
اقتصادی تبیین شود .در این رویکرد عوامل غیراقتصادی که توسط اقتصاددانان نادیده گرفته شده اند ،در
کنار چارچوب اقتصادی ،برای تبیین تمکین مالیاتی معرفی شدهاند .عواملی همچون اخالق مالیاتی،
هنجارها ،ادراک از انصاف و عدالت و … .هرچند عقاید اخالقی به روشنی نقشهایی در تصمیم گیری های
تمکین مالیاتی بازی میکنند ،هنوز روشن نیست چطور این عقاید را میتوان در تجزیه و تحلیل های
قراردادی شرکت داد .آلم و تورگلر ( )2012با تاکید بر این واقعیت که در عمل ،تنها یک درصد مالیات
دهندگان تسلیم کنترلهای مالیاتی شدهاند ،به اهمیت روحیه مالیاتی اشاره کردند .استین برگن ،مک
گراو و شولتز ( )1992نیز با ارائه مدلی بر پایه یافتههای آمریکا ،تمکین مالیاتی را تابع «باورهای مالیاتی
عام» مردم ،درباره میزان منصفانه بودن نظام مالیاتی و متاثر از ذهنیت مردم در زمینه مقبولیت مالیات
دانستند .فرار مالیاتی یک مشکل جدی برای کشورهای در حال توسعه است .این بیشتر به این دلیل است
که این کشورها در فرآیند گذار اقتصادشان ،از حالت کنترل دولت به اقتصادهای بازار محور ،با تغییرات
سازمانی ،رفتاری و فرهنگی مواجه هستند ] .[15زنگنه و همکاران ( )2018از مواردی همچون عدم تسلط
قانونگذاران ،دخالت نهادهای غیر مسئول بعنوان علل فرار مالیاتی اشاره کردند .دروگاالس و همکاران
( )2018و مرادی و همکاران ( )1392فرار مالیاتی را نتیجه عدم اعتماد مردم به دولت در تخصیص مناسب
منابع و ناسالم و ناکارآمد دانستن سازوکار مالیاتی حاکم میدانند .بهرامی ارفعی ( ،)1397عدم اطالع
رسانی و عدم پاسخگویی به حقوق مؤدیان ،عدم اعالم صورت مصارف مالیاتی وصول شده توسط دولت و
فقدان الزامات قانونی یا الزامات قانونی ناکافی را از عوامل فرار مالیاتی دانستند .نگرش ضعیف مردم نسبت
به مالیات ،عدم استفاده مطلوب و موثر از رایانه در تشخیص و وصول مالیات و ضعف نظام تشویق و تنبیه
رابطه معنیداری با بروز پدیده فرار مالیاتی دارند ] .[12حاجمحمدی و آقایی( )1390بر ضرورت وجود
ارتباط تنگاتنگ میان تمکین داوطلبانه ،خدمات مؤدیان و پیادهسازی فناوری اطالعات صحه گذاشت.
استاد محمد و فرهودی ( )1390نیز اشاره کردند ،هر چه میزان رضایتمندی نسبت به سیستم مالیاتی
بیشتر باشد ،مؤدیان مالیاتی ،تمایل و گرایش بیشتری به پرداخت داوطلبانه مالیات خواهند داشت .اکبری

191.

اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی

دستجردی( )1386موانع تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی ایران را پیچیدگی قوانین ،مقررات و بخشنامه
های مالیاتی ،شفاف و منصفانه نبودن نظام جریمه ،برنامه های ضعیف آموزشی برای مودیان دانسته است.
رضایی و منتظرالظهور ( )1392نیزاز پیچیدگی های نظام مالیاتی و مواردی همچون باال بودن تعداد
بخشنامههای صادره نام بردند .همچنین صمیمی و همکاران ( )1380نیز از ضعف نظام اطالعات مالیاتی
و پیچیدگی قوانین مالیاتی بعنوان مهمترین عوامل فرار مالیاتی یاد کردند .فِرِی ( )1997نشان داده است
در مناطقی از کشور سوئیس که شهروندان در کنترل سیاسی تاثیر گذار بوده و دموکراسی گستردهتری
حاکم بوده است ،فرار مالیاتی به گونه ی معناداری کمتر از سایر نواحی است .یکی از دالیل عدم تمکین
مالیاتی و فرار مالیاتی که در تحقیقات متنوعی به آن اشاره شده است ،فقدان عدالت سیستم مالیاتی است
].[2
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.1
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.3
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از بین عوامل اصلی فرار مالیاتی کدام دارای اولویت می باشد؟
از بین عوامل زیر مجموعه ی شاخص قانونی کدام دارای اولویت می باشند؟
از بین عوامل های زیر مجموعه ی شاخص اجرایی کدام دارای اولویت می باشند؟
از بین عوامل زیر مجموعه ی شاخص اقتصادی-محیطی کدام دارای اولویت می باشند؟

روش تحقیق
هدف عملیاتی پژوهش حاضر ،پاسخ به این مسئله است که اولویتبندی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی چگونه
باید انجام گیرد .پس نوع و روش انجام تحقیق بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس ماهیت ،توصیفی است.
از طرف دیگر این تحقیق دارای ماهیت میدانی میباشد؛ بدین معنا که بخش عمدهای از اطالعات از طریق
مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان ادارات مالیاتی استان مازندران گردآوری شده
است .تحقیق حاضر به بررسی پدیدههای مستند و تکراری در محیط و شرایطی جدید در یک مقطع زمانی
میپردازد .در این پژوهش برای پاسخ به سؤاالت از روشهای غیرآماری(تحقیق در عملیات) استفاده شده
است .همچنین جمعآوری دادههای این پژوهش به صورت کتابخانهای و میدانی انجام شده است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه هدف در دسترس این تحقیق ،مدیران ارشد ،مدیران ستادی و کارشناسان فعالی هستند که در
واحدها و بخشهای مختلف اداره مالیاتی ارتباط کاری دارند .که از بین آنها تعداد  20نفر به عنوان نمونه
آماری این پژوهش شناسایی شدند تا در خصوص انتخاب عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و اولویتبندی آنها
نظر داده و در تهیه گزارشات مورد نیاز همکاری نمایند.
جدول  -1اطالعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
متغیر
جنسیت

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

مرد

19

95%

زن

1

5%
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متغیر

سن

تحصیالت

تجربه کاری

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

 30تا 40سال

10

50%

 40تا 50سال

8

40%

باالتر از  50سال

2

10%

لیسانس

11

55%

فوق لیسانس

7

35%

دکترا

2

10%

 5تا10سال

2

10%

 10تا15سال

5

25%

باالتر از  15سال

13

65%

داده ها و مقیاس اندازه گیری ها
با توجه به اینکه این تحقیق توصیفی است واطالعات مورد نیاز به روش میدانی جمع آوری شده است ٬لذا
برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است.
طی انجام این پژوهش در سه مرحله و در هر مرحله با روشی جداگانه اطالعات جمعآوری شده است.
روشهای به کار گرفته شده شامل مطالعات کتابخانهای ،مصاحبه با مدیران و خبرگان ادارات مالیاتی
استان مازندران و رجوع به اسناد و مدارک و جلسات تخصصی تصمیمگیری هستند .در مرحله اول با
استفاده از مطالعات کتابخانهای و مقاالت در دسترس در مورد موضوعات مرتبط و نیز مراجعه به اطالعات
سایتهای اینترنتی و انجام مصاحبههایی با مدیران و خبرگان ،عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر فرار مالیاتی
جمعآوری گردید.
در مرحله دوم با هدف تأیید و تعیین اهمیت این عوامل و تبدیل شاخصهای کیفی به کمی ،پرسشنامه
شماره یک شامل جدولی مرکب از عوامل اصلی و فرعی در قالب طیف دهگانه از اهمیت خیلی کم (عدد
یک) تا اهمیت خیلی زیاد(عدد ده) طراحی و میانگین اهمیتی برای هر کدام از معیارها محاسبه شد و از
مدیران و کارشناسان مالیاتی فعال استان مازندران خواسته شد به بومیسازی عوامل اصلی و فرعی مؤثر
بر فرار مالیاتی اقدام کنند .در این مرحله با توجه به مطالعه تحقیقات مشابه و با استفاده از نظر مدیران و
کارشناسان مالیاتی و با در نظر گرفتن میانگین اهمیت محاسبه شده و اجزای مدل بومی گردید.
در مرحله سوم ،به منظور وزندهی به عوامل اصلی ،فرعی و زیر فاکتورهای مؤثر بر فرار مالیاتی بر اساس
پرسشنامه شماره دو (به شرح پیوست یک) شامل ماتریس مقایسات زوجی به خبرگان و مدیران مالیاتی
سراسر کشور تحویل و تشریح شدکه چگونه افراد جامعه آماری به تخصیص اعداد فازی کالمی به ماتریس-
های مقایسات زوجی عوامل اقدام کنند.
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تشریح روش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی(1به روش تحلیل توسعهای چانگ)2
در این پژوهش برای تعیین میزان اهمیت ورتبهبندی سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر فرار مالیاتی از
روش روش تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی ( )GFAHPبه روش تحلیل توسعه ای چانگ استفاده
شده است .برای پیادهسازی این روش ،ابتدا باید نظرات خبرگان مختلف با استفاده از روش میانگین
هندسی با هم تلفیق شود .اما از آنجا که یک ماتریس ناسازگار میتواند منتج به نتایج اشتباه شود ،تجمیع
نظر خبرگان قبل از حل مسئله امری ضروری میباشد .در این پژوهش این کار با استفاده از روش گاگوس
و بوچر ( )1998انجام شده است:
گاگوس و بوچر ( )1998بر اساس شرایط انتقالپذیری قوی ،روشی را برای محاسبهی درجهی ناسازگاری
ماتریسهای مقایسات زوجی فازی ارائه نمودهاند .شاخص ناسازگاری )CI( 3بترتیب زیر محاسبه میگردد:
𝑚𝜆(
)𝑛 𝑚𝑎𝑥 −

)𝑛(
)𝑛 (𝜆𝑔𝑚𝑎𝑥 −
)𝑛(
𝐼𝐶
𝐼𝑅

= 𝑚𝐼𝐶
𝑔

= 𝐼𝐶

= 𝑅𝐶

اگر هر دو نرخ ناسازگاری ( CRmو  )CRgهر ماتریس مقایسه زوجی بزرگتر از  0/1باشد ،باید از خبره
مورد نظر درخواست شود تا در ترجیحاتش تجدید نظر نماید .اگر فقط  )CRg( CRmاز  0/1بزرگتر باشد،
در حالی که دیگری در طیف مورد قبول باشد ،بهتر است تصمیمگیرنده برای ارزیابی مجدد مقادیر میانی
(مقادیر حدها) ترغیب شوند و مقادیر حدها (مقادیر میانی) بدون تغییر بمانند.
یافتههای تحقیق
در این بخش با استفاده از مراحل فازیسازی و داده های استخراج شده از پرسشنامه مربوط به متخصصان
و خبرگان ،شاخص های مورد استفاده با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی گروهی فازی (،)GFAHP
طبقهبندی و وزندهی شده اند.
سؤال اول :رتبه بندی عوامل اصلی مؤثر بر فرار مالیاتی كداماند؟
بهمنظور شناسایی عوامل با استفاده از نظر خبرگان ،با مراجعه به تحقیقات مشابه و با استفاده از پرسشنامه
بومیسازی ،سه عامل اصلی (قانونی ،اجرایی و اقتصادی-محیطی) مؤثر بر فرار مالیاتی شناسایی شد .وزن
نهایی  ،رتبه بندی عوامل اصلی مؤثر بر فرار مالیاتی و مقادیر نرخ ناسازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی
مطابق با جدول  2بهدست آمد.

)Fuzzy Group Analytical Hierarchy Process (FGAHP

1

Chang
Consistency Index

2
3

.194

تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،تابستان  ،1401شماره 54
جدول  -2وزن نهایی ،رتبه بندی و مقادیر نرخ ناسازگاری مربوط به عوامل اصلی مؤثر بر فرار مالیاتی
عوامل اصلی

قانونی

اجرایی

اقتصادی-محیطی

حداقل درجه امکان پذیری

0/51

1

0/88

وزن نهایی شاخص ها

0/21

0/42

0/37

رتبه

3

1

2

𝑚𝜆
𝑚𝑎𝑥 =3/030

0/015 =CI

0/030=CRm

𝜆max =3/006

0/003=CI

0/016=CRg

𝑔

نتایج جدول  2بیانگر کسب باالترین اولویت توسط شاخص «اجرایی» و پایینترین اولویت توسط شاخص
«قانونی» در گروه فاکتورهای اصلی مؤثر بر فرار مالیاتی است .همانطور که مالحظه میشود ،نرخ ناسازگاری
( )CRمحاسبهشده برای هر دو ماتریس کمتر از  0/1است .بنابراین ماتریس مقایسه زوجی فاکتورهای
اصلی مربوط به ماتریس تجمیع نظرات خبرگان کامالً سازگار است.
سؤال دوم :رتبه بندی معیار های مؤثر بر شاخص قانونی كداماند؟
در این بخش به دنبال رتبه بندی عوامل موثر بر شاخص قانونی می باشیم .برای این منظور با توجه به
ادبیات تحقیق پنج عامل پیچیدگی قانونی ،نارسایی و ابهام در قانون ،وجود معافیت های وسیع و بی مورد،
عدم بازنگری کافی مجازاتها و نرخ های باال و ناعادالنه ،انتخاب گردید .ماتریس تجمیع نظرات کارشناسان،
رتبهبندی عوامل مؤثر بر شاخص قانونی و مقادیر نرخ ناسازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی مطابق با
جدول  3بهدست آمد.
جدول  -3وزن نهایی ،رتبه بندی و مقادیر نرخ ناسازگاری مربوط به زیرفاكتورهای شاخص قانونی
زیرفاکتورهای شاخص
قانونی

پیچیدگی
قانونی

نارسایی و ابهام
در قانون

وجود معافیت
های وسیع

عدم بازنگری
کافی مجازاتها

نرخ های باال و
ناعادالنه

حداقل درجه امکان-
پذیری

0/90

0/89

0/55

1

0/33

وزن نهایی شاخصها

0/24

0/24

0/15

0/27

0/09

رتبه

2

3

4

1

5

𝑚𝜆
𝑚𝑎𝑥 =5/154

0/038 =CI

0/035=CRm

𝜆max =5/140

0/035=CI

0/090=CRg

𝑔

نتایج جدول  3بیانگر کسب باالترین اولویت توسط عامل «عدم بازنگری کافی مجازاتها» و پایینترین
اولویت توسط عامل «نرخ های باال و ناعادالنه» در گروه زیرفاکتورهای شاخص قانونی است .نرخ
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ناسازگاری( )CRمحاسبه شده برای هر دو ماتریس کمتر از  0/1است .بنابراین ماتریس مقایسات زوجی
زیر فاکتورهای عامل قانونی مربوط به ماتریس تجمیع نظرات خبرگان کامالً سازگار است.
سؤال سوم :رتبه بندی معیار های مؤثر بر شاخص اجرایی كداماند؟
در این بخش به دنبال رتبه بندی عوامل موثر بر شاخص اجرایی می باشیم .برای این منظور با توجه به
ادبیات تحقیق شش عامل عدم آموزش کافی نیروی انسانی ،دریافتی ناکافی کارشناسان مالیاتی ،کمبود
کارشناسان مالیاتی ،سیستم سنتی و دستی دریافت مالیات ها ،وجود ضعف در بخش تشخیص علیالراس
و بودجه و اختیارات اندک سازمان امور مالیاتی ،انتخاب گردید .ماتریس تجمیع نظرات کارشناسان ،رتبه
بندی معیار های مؤثر بر شاخص اجرایی و مقادیر نرخ ناسازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی مطابق با
جدول  4بهدست آمد.
جدول  -4وزن نهایی ،رتبه بندی و مقادیر نرخ ناسازگاری مربوط به زیرفاكتورهای شاخص اجرایی
سیستم
سنتی و
دستی
دریافت
مالیات ها

وجود ضعف
در بخش
تشخیص علی
الراس

بودجه و
اختیارات
اندک سازمان
امور مالیاتی

زیرفاکتورهای
شاخص اجرایی

عدم
آموزش
کافی
نیروی
انسانی

دریافتی
ناکافی
کارشناسان
مالیاتی

کمبود
کارشناسان
مالیاتی

0/54

1

حداقل درجه
امکانپذیری

0/46

0/15

0/71

0/47

0/30

وزن نهایی
شاخصها

0/13

0/04

0/21

0/14

0/16

1

رتبه

5

6

2

4

3

𝑚𝜆
𝑚𝑎𝑥 =6/130

0/026=CI

0/021=CRm

𝜆max =6/100

0/020=CI

0/052=CRg

𝑔

نتایج جدول  4بیانگر کسب باالترین اولویت توسط عامل «بودجه و اختیارات اندک سازمان امور مالیاتی»
و پایینترین اولویت توسط عامل «دریافتی ناکافی کارشناسان مالیاتی» در گروه زیرفاکتورهای شاخص
اجرایی است .نرخ ناسازگاری( )CRمحاسبهشده برای هر دو ماتریس کمتر از  0/1است .بنابراین ماتریس
مقایسات زوجی زیرفاکتورهای شاخص اجرایی مربوط به ماتریس تجمیع نظرات خبرگان کامالً سازگار
است.
سؤال چهارم :رتبه بندی معیار های مؤثر بر شاخص اقتصادی-محیطی كداماند؟
در این بخش به دنبال رتبه بندی عوامل موثر بر شاخص اقتصادی-محیطی می باشیم .برای این منظور با
توجه به ادبیات تحقیق پنج عامل درآمدهای نفتی و دیگر منابع و بی انگیزگی دولت از دریافت مالیات،
عملکرد اقتصادی دولت ،وجود تبعیض بین مناطق مختلف در مصرف درآمدها ،بی اعتمادی مردم به
دستگاه مالیاتی و بالعکس و نبود سیستم جامع برای ردیابی درآمدها ،انتخاب گردید .ماتریس تجمیع
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نظرات کارشناسان ،رتبهبندی معیار های مؤثر بر شاخص اقتصادی-محیطی و مقادیر نرخ ناسازگاری
ماتریسهای مقایسات زوجی مطابق با جدول  5بهدست آمد.
جدول  -5وزن نهایی ،رتبه بندی و مقادیر نرخ ناسازگاری مربوط به زیرفاكتورهای شاخص اقتصادی  -محیطی

زیرفاکتورهای شاخص
اقتصادی-محیطی

بی انگیزگی
دولت از
دریافت مالیات

عملکرد
اقتصادی
دولت

وجود تبعیض
بین مناطق
مختلف در
مصرف درآمدها

بی اعتمادی
مردم به
دستگاه
مالیاتی و
بالعکس

نبود سیستم
جامع برای
ردیابی درآمدها

حداقل درجه امکانپذیری

0/25

0/67

0/71

0/62

1

وزن نهایی شاخصها

0/08

0/20

0/22

0/19

0/31

رتبه

5

3

2

4

1

𝑚𝜆
𝑚𝑎𝑥 =5/060

0/016 =CI

0/015=CRm

𝜆max =5/060

0/010=CI

0/045=CRg

𝑔

نتایج جدول  5بیانگر کسب باالترین اولویت توسط عامل «نبود سیستم جامع برای ردیابی درآمدها» و
پایینترین اولویت توسط عامل «بی انگیزگی دولت از دریافت مالیات» در گروه زیرفاکتورهای شاخص
اقتصادی  -محیطی است .نرخ ناسازگاری( )CRمحاسبه شده برای هر دو ماتریس کمتر از  0/1است.
بنابراین ماتریس مقایسات زوجی زیر فاکتورهای شاخص اقتصادی -محیطی مربوط به ماتریس تجمیع
نظرات خبرگان کامالً سازگار است.
نتایج
با توجه به جداول باال که از انجام اجرای  AHPفازی گروهی برای کلیه عوامل و زیر عوامل به دست
میآید ،نتایج در جدول  6خالصه شده است:
جدول  -6وزن نهایی و اولویتبندی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر فرار مالیاتی
عوامل اصلی

وزن

قانونی

0/21

عوامل فرعی

وزن

رتبه نهایی

پیچیدگی قانونی

0/24

11

نارسایی و ابهام در قانون

0/24

12

وجود معافیت های وسیع

0/15

14

عدم بازنگری کافی مجازاتها

0/27

10

نرخ های باال و ناعادالنه

0/09

13
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عوامل اصلی

وزن

اجرایی

0/42

اقتصادی  -محیطی

0/37

عوامل فرعی

وزن

رتبه نهایی

عدم آموزش کافی نیروی انسانی

0/13

9

دریافتی ناکافی کارشناسان مالیاتی

0/04

16

کمبود کارشناسان مالیاتی

0/21

3

سیستم سنتی ودستی دریافت مالیات ها

0/14

8

وجود ضعف در بخش تشخیص علی الراس

0/16

7

بودجه و اختیارات اندک سازمان امور مالیاتی

0/30

1

بی انگیزگی دولت از دریافت مالیات

0/08

15

عملکرد اقتصادی دولت

0/20

5

وجود تبعیض بین مناطق مختلف در مصرف درآمدها

0/22

4

بی اعتمادی مردم به دستگاه مالیاتی و بالعکس

0/19

6

نبود سیستم جامع برای ردیابی درآمدها

0/31

2

بحث و نتیجه گیری
هر وضعیتی از عدم تمکین که منجر به عدول از تکالیف مالیاتی ،قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی گردد،
فرار مالیاتی به حساب میآید .هدف این پژوهش اولویتبندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی میباشد .جامعه
آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران ارشد ،مدیران ستادی و کارشناسان فعالی هستند که در
واحدها و بخشهای مختلف اداره مالیاتی ارتباط کاری دارند که از بین آنها تعداد  20نفر به عنوان نمونه
انتخاب شدند .برای تعیین میزان اهمیت ورتبهبندی سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر فرار مالیاتی از
روش سلسله مراتبی فازی گروهی ( )GFAHPاستفاده شده است .نتایج اولویتبندی متغیرهای تحقیق
نشان داده است کسب باالترین اولویت توسط عامل «اجرایی» و پایینترین اولویت توسط عامل «قانونی»
در گروه فاکتورهای اصلی مؤثر بر فرار مالیاتی است .بنابراین مدیران بایستی به شاخصهای عوامل اجرایی
توجه بیشتری نمایند ،مانند نظارت درست بر نیروی انسانی و کارشناسان مالیاتی ،دستورالعملهای به جا
و کافی یا وجود بودجه کافی در سازمان .در بین عوامل قانونی ،شاخص عدم بازنگری کافی مجازاتها ،در
بین عوامل اجرایی ،بودجه و اختیارات اندک سازمان امور مالیاتی و در بین عوامل اقتصادی -محیطی
شاخص نبود سیستم جامع برای ردیابی درآمدها دارای بیشترین اولویت بوده است.
نتایج رتبه بندی معیارهای مؤثر بر شاخص قانونی ،بیانگر کسب باالترین اولویت توسط عامل «عدم بازنگری
کافی مجازاتها» است ،این بدان معنی است که با بازنگری و اصالح مجازاتهای فرار مالیاتی می توان به
کاهش این رفتار غیر اخالقی کمک کرد .همچنین پایینترین اولویت توسط عامل «نرخ های باال و
ناعادالنه» در گروه زیرفاکتورهای شاخص سازمانی است .جعفری صمیمی و حمزه ای(1384نظری پور و
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تابنده( ،)1390سامتی و زنگنه( ،)1390صمدی و تابنده( ،)1391رضایی و منتظرالظهور (،)1392
محمودی و شهریاری( ،)1392مرادی و همکاران( ،)1392نوروزپور و نوروزپور( ،)1394بلومکوئیست
( ،)2003ریاحی بلکویی ،)2004( 2ریچاردسن ،)2006( 3باربوتا ( ،)2008اوآدیال ،)2010( 4اشلی و
همکاران ( ،)2015آل شیخ و همکاران( ،)2016تحقیقاتی در ارتباط با شاخص قانونی انجام داده اند.
نتایج رتبهبندی معیار های مؤثر بر شاخص اجرایی ،بیانگر کسب باالترین اولویت توسط عامل «بودجه و
اختیارات اندک سازمان امور مالیاتی» است که نشان میدهد عدم اتخاذ بودجه مناسب و همچنین
اختیارات اندک سازمان امور مالیاتی موجب عدم کنترل مناسب فرار مالیاتی می شود .همچنین پایینترین
اولویت توسط عامل «دریافتی ناکافی کارشناسان مالیاتی» در گروه زیرفاکتورهای شاخص اجرایی است.
نتایج رتبهبندی معیار های مؤثر بر شاخص اقتصادی-محیطی بیانگر کسب باالترین اولویت توسط عامل
«نبود سیستم جامع برای ردیابی درآمدها» است که بیانگر آن است ،در صورت وجود سیستم جامع ردیابی
درآمد می توان تا حد امکان از رفتار فرار مالیاتی جلوگیری کرد .عالوه بر این ،پایینترین اولویت توسط
عامل «بی انگیزگی دولت از دریافت مالیات» در گروه زیرفاکتورهای شاخص اقتصادی-محیطی است.
نظری پور و تابنده ( ،)1384صمدی و تابنده( ،)1391مرادی و همکاران( ،)1392محمودی و
شهریاری( ،)1392بلومکوئیست ( ،)2003ریاحی بلکویی ( ،)2004سوکرام و واتسون ،)2005(5اوآدیال
( )2010و کبوال و فیگ ،)2011( 6و تحقیقاتی در ارتباط با شاخص اقتصادی محیطی انجام دادهاند.
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Any illegal attempt to not pay taxes, such as not giving the necessary information
about taxable income and benefits to the authorities, is called tax evasion, and
determining the level of tax evasion and having a better understanding of its reasons
will help in the process of finding mechanisms to prevent it or reduce its intensity. the
purpose of this study is to prioritize effective factors on tax evasion. For this purpose,
by collecting the necessary information through library method and then distribution
of questionnaire in two stages, the collected data were analyzed using Fuzzy Analytic
Hierarchy Process method. the statistical population studied in this study is senior
managers, staff managers and active experts who have a working relationship in
different units and departments of the tax administration, among which 20 were
selected as samples. To determine the importance and ranking of the main factors of
the main factors and effective sub - factors on tax evasion, Group Fuzzy Analytic
Hierarchy Process (GFAHP) has been used. The results of the prioritization of
research variables have shown that the the most important main factor for tax evasion
is the determined executive factor and the main economic - environmental and legal
factors in the next priorities.
Keywords: Tax Evasion, Tax in Iran, Group Fuzzy Analytic Hierarchy Process
(GFAHP).
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