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چکیده
وصول مالیات از طریق سیستم مالیاتی و تعیین نرخ های مالیاتی برای اقشار مختلف یک جامعه بطوری که
بتواند با کسب حداکثر ظرفیت مالیاتی ،باالترین درآمد را برای دولت ها داشته و به عدالت و توزیع مجدد
درآمدها در کنار فرهنگسازی ،قانونمند بودن و اعتماد متقابل بین دولت و مردم کمک نماید ازجمله اهداف
بسیار مهم سیستم های مالیاتی محسوب می شود .در این راستا ،تدوین و پیادهسازی سیاستهای درست
مالیاتی از جمله مهمترین عوامل در بهبود نظام مالیاتی محسوب میشود .پژوهش حاضر با هدف شناسایی و
رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران انجام شده است .این پژوهش از لحاظ هدف،
کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه اجرا ،توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان
امور مالیاتی میباشد (= .)03Nپس از استخراج عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی از طریق بررسی
ادبیات ،پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و در اختیار جامعه آماری قرار گرفت .دادههای بدست آمده با استفاده
از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی تحلیل شده و بدین ترتیب ،اولویت هر یک از عوامل در موفقیت اجرای
خط مشی های مالیاتی در ایران مشخص شد .بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که شفافیت خط
مشیهای مالیاتی ،فرهنگ مالیاتی جامعه و تعهد سازمانهای مالیاتی به ترتیب از بیشترین اهمیت در اجرای
خط مشی های مالیاتی برخوردار هستند.
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مقدمه
مالیات از جمله مهمترین منابع تأمین سرمایهی الزم جهت عمران و آبادانی کشور بهشمار میرود،مالیات کلمه ای است گنگ و
دارای مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون از این رو نیاز به بررسی و باز کاوی دارد .لذا تعاریف مختلفی از ان شده که شاید
تعاریف زیر بهتر منظور از مالیات را بیان نماید :مالیات مقدار پول و یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت
خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کاالها و خدمات عمومی و ضروری تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران
و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد (سپاسی و حسینی .)5031 ،مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی ) (OECDپرداختی است الزامی و بالعوض .مالیات ممکن است به شخص ،موسسه ،دارایی و غیره تعلق
گیرد .چنین تعریفی پرداختهای تامین اجتماعی را هم در بر می گیرد ،حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران
اصطالح مالیات پرداختهای اخیر را شامل نمیگردد (خداداد و همکاران .)5031 ،مالیات دارای انواع مختلفی است که هر
کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته می شود .مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کاالهای مورد مالیات به
مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود (پکی و همکاران.)7352 ،
خط مشیهای مالیاتی مهمترین عامل در بهینهسازی سیستم مالیاتی هر کشوری محسوب میشوند .در واقع ،وصول مالیات از
طریق سیستم مالیاتی و تعیین نرخ های مالیاتی برای اقشار مختلف یک جامعه بطوری که بتواند با کسب حداکثر ظرفیت
مالیاتی ،باالترین درآمد را برای دولت ها داشته و به عدالت و توزیع مجدد درآمدها در کنار فرهنگسازی ،قانونمند بودن و
اعتماد متقابل بین دولت و مردم کمک نماید ازجمله اهداف بسیار مهم سیستم های مالیاتی محسوب می شود (ضیایی و
همکاران .)5037 ،با این وجود ،آنچه در اغلب کشورهای در حال توسعه مشاهده میشود این است که اجرای موفقیت آمیز
خط مشیها و سیاستهای مالیاتی در این کشورها با مشکالت عدیدهای همراه است و این امر باعث مشکالت زیادی برای
دولتها شده است .به دلیل ساختار بیقاعده اقتصاد در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه و نیز محدودیتهای مالی ،ادارههای
مالیاتی و آماری در تولید آمارهای قابل اطمینان با مشکل مواجه هستند .این فقدان دادههای آماری سیاستگذاران را از ارزیابی
تاثیر بالقوه تغییرات اساسی در نظام مالیاتی باز میدارد .در نتیجه تغییرات نهایی اغلب بر تغییرات ساختاری حتی زمانی که
مرجع بودن آن روشن است ،ترجیح داده میشود .این امر ساختارهای مالیاتی ناکارآمد را تداوم میبخشد (چاوشانی و رضایی،
 .)5031بر این اساس ،بکارگیری و اجرای سیاست های درست مالیاتی که بتواند به توزیع عادالنه ثروت در بین اقشار اجتماع
کمک نماید از اهمیت باالیی برخوردار است .از سوی دیگر ،همین خطمشیهای مالیاتی هستند که نحوه استفاده از مالیاتهای
واصله توسط دولت را مشخص میکنند .توسعه اقتصادی اغلب نیاز مضاعف به درآمدهای مالیاتی را جهت تامین مالی و یا
افزایش مخارج عمومیبوجود میآورد ،اما همزمان کشورها را در افزایش درآمد مالیاتی جهت تامین این نیازها ،توانمندتر
میسازد .مهمتر از میزان مالیات ،این مساله است که این مالیاتها در چه راهی هزینه میشوند .با فرض پیچیدگی فرآیند
توسعه ،اینکه مفهوم سطح بهینه مالیات که به سختی به مراحل مختلف توسعه اقتصادی مرتبط است ،بتواند به طور معناداری
برای هر کشوری استنتاج شود ،تردیدآمیز است (صادقی و همکاران.)5031 ،
بر اساس شواهد تجربی موجود ،خط مشیهای مالیاتی مهمترین عامل بهینه نمودن فرایند وصول و هزینه نمودن مالیاتها
میباشند .با این وجود همواره عوامل مختلفی وجود دارند که مانع از اجرای بهینه سیاستهای مالی میشوند .در این رابطه،
بیزلی ( ) 7351اظهار داشته است که عدم اجرای دقیق سیاستهای مالی عامل مهمی در ناتوانی کشورهای در حال توسعه جهت
برآورده ساختن نیازهای عمومی افراد جامعه می باشد .از سوی دیگر ،مطالعات موجود حاکی از آن است که با شناسایی عوامل
موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی می توان گام بلندی در راستای بهینه نمودن نظام مالیاتی برداشت که منافع آن شامل
حال کلیه افراد جامعه میشود (معمارزاده و همکاران5031 ،؛ ضیایی و همکاران .)5031 ،بر این اساس پژوهش حاضر با هدف

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 3زمستان  ،6331ص 16-05
http://MaJournal.ir

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران انجام شده است .هدف از اجرای چنین تحقیقی،
تبیین نقش عوامل مختلف در بهبود فرایند اجرای خط مشی های مالیاتی و در عین حال مشخص کردن اهمیت و وزن هر یک
از این عوامل در اجرای سیاستهای مالیاتی است.
ادبیات پژوهش
شناسایی عوامل پیشران و بازدارنده اجرای خط مشی های مالیاتی همواره مورد توجه محققان بوده است و در این راستا
مطالعات زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است .آلمونیا و همکاران ( )7352با بررسی مشکالت موجود در وصول
مالیات در کشور آفریقایی اوگاندا به این نتیج ه دست یافتند که شفافیت سیاستها و نظام مالیاتی مهمترین عامل در بهبود
سیستم مالیاتی کشور است .این محققان عدم شفافیت را یکی از معضالت نظام مالیاتی در اغلب کشورهای در حال توسعه
قلمداد کردند .در تحقیقی دیگر ،آچاریا ( )7351با بررسی خط مشی های مالیاتی در کشور نپال عنوان به این نتیجه رسید
شفاف سازی نظام مالیاتی ،جلوگیری از فرارهای مالیاتی و استفاده از نظام جامع اطالعات مالیاتی را بعنوان راهکارهایی برای
بهبود اجرای سیاستهای مالیاتی معرفی کرد .جانسن و همکاران ( )7352به بررسی تاثیرگذاری عدم دریافت مالیات بر ارزش
افزوده بعنوان راهکاری برای کمک به قشر آسیب پذیر در کشور آفریقای جنوبی پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان
داد که سیاست عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده در کشور آفریقای جنوبی روشی مقرون به صرفه برای حمایت از اقشار
آسیب پذیر نیست.
شیزک و همکاران ( )7352به بررسی خط مشیهای مالیاتی در بین  33کشور مختلف و در فاصله بین سالهای  5323تا
 7333پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین کشورهای توسعه یافته ناهمگنی قابل توجهی از لحاظ اجرای خط مشیهای
مالیاتی وجود دارد .همچنین این مطالعه نشان داد که تعهد سازمانهای مالیاتی و فرهنگ مالیاتی جامعه عوامل تعیین کننده
اجرای خط مشیهای مالیاتی هستند .اوتس و همکاران ( )7351مطالعهای با هدف بررسی سیاستهای پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده ( )VATدر کشورهای روپایی پرداختند و دریافتند که پویاییهایی چون موقعیت سیاسی ،شفافیت و تداخالت مالی
بعنوان عوامل موثر بر اتخاذ سیاستهای اتخاذ مالیات بر ارزش افزوده شد .مک کیهان و همکاران ( )7352تعهد سازمانهای
مالیاتی را عامل مهمی در بهبود اجرای خط مشیهای مالیاتی در اقتصادهای نوظهور معرفی کردند .وگ و همکاران ()7351
به بررسی عوامل موثر بر سیاستهای مالیا تی پرداخته و گزارش کردند با استفاده از سیستم یکپارچه مالیاتی میتوان خط
مشی های مالیاتی را به نحو بهتری اجرا نمود .همچنین این محققان دریافتند که سیاستهای مالی تاثیر معنیداری بر بازار
کسب و کار دارند .پالیل و همکاران ( )7355به بررسی عوامل موثر بر خط مشیهای مالیاتی پرداختند و دریافتند که فرهنگ
مالیاتی عامه مردم و استفاده از سیستمهای حسابداری مناسب ،تاثیر مثبتی بر اجراء سیاستهای مالیاتی دارند.
صادقی و همکاران ( )5031با تاثیر سیاستهای مالیاتی بر توسعه بازارهای مالی دریافتند که اجرای صحیح خط مشیهای
مالیاتی تاثیر مثبتی روی بازارهای مالی دارد .این محققان به اهمیت وجود نظام مالیاتی منسجم در بهبود وضعیت وصول
مالیات اشاره کردند .محمودی و همکاران ( )5031به بررسی درجه توفیق اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداختند .نتایج
بدست آمده از تحقیق نیز نشان داد آموزش ماموران مالیاتی و صاحبان مشاغل حرفه ای ،مهلت پرداخت ،نحوه اطالع رسانی،
نحوه برخورد ،نحوه دریافت و نحوه محاسبه مالیات برارزش افزوده بر درجه توفیق اجرای این نظام مالیاتی تاثیر دارد .ضیایی و
همکاران ( )5031با بررسی عوامل موثر بر قدرت مالیات ستانی دولت در کشورهای در حال توسعه دریافتند که تشریک
اطالعات اثر مثبت و معناداری بر نسبت مالیات به  GDPدارد و داللت بر این دارد که اصالحات مالیاتی که دسترسی مقامات
مالیاتی به اطالعات مودیان را قانونی می سازد ،قدرت مالیات ستانی دولت را بهبود خواهد بخشید .نادری فر و همکاران
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( )5031به بررسی عامل های مؤثر بر اجرای موفق خط مشی های مالیاتی پرداختند .این محققان گزارش کردند که عملکرد
سازمانهای مالیاتی و شفافیت نظام مالیاتی تاثیر مثبتی بر جرای موفق خط مشی های مالیاتی دارد .معمار زاده و همکاران
( )5031با بررسی شرایط و عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران ،دوازده عامل مختلف اعم از شفافیت
سیاست ها و قوانین مالیاتی ،فرهنگ مالیاتی ،تعهد سازمانی ،آموزش کارکنان اداره مالیات و غیره را بعنوان عوامل موثر بر
اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران معرفی کردند.
روش تحقیق
مطالعه حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران انجام شده است .این
مطالعه از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء ،توصیفی-پیمایشی است .الگوریتم اجرایی تحقیق در شکل 5
نشان داده شده است.
گام اول :شناسائی عوامل اصلی بر اساس ادبیات پژوهش
شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی

گام دوم :دستهبندی عوامل به صورت سلسله مراتبی
طبقهبندی و خوشهبندی شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر اجرای خط
مشی های مالیاتی مبتنی بر الگوی سلسلهمراتبی هدف

گام سوم :اولویتبندی عوامل با تکنیک AHP

مقایسه زوجی معیارها براساس هدف و مقایسه زوجی شاخصهای
شناسائی شده هر معیار در خوشه خود ،تعیین وزن و اولویت نهایی
عناصر با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

شکل  .5فرایند اجرای تحقیق
از طریق بررسی ادبیات موجود ،شش عامل شامل فرهنگ مالیاتی ،شفافیت خط مشیهای مالیاتی ،تعهد سازمانهای مالیاتی،
استفاده از مشوقهای مالیاتی ،نظام یکپارچه مالیاتی ،و شرایط کسب و کار بعنوان عوامل موثر بر اجرای خط مشی های
مالیاتی در ایران شناسایی شدند .در ادامه نسبت به اولویتبندی این عوامل با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
اقدام شد .بدین منظور پرسشنامه های مقایسات زوجی تهیه شده و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت .نمونه آماری این تحقیق
شامل صاحب نظران و خبرگان امور مالیاتی بود .از آنجا که این تحقیق با هدف اولویت بندی عوامل بر اساس نظرات خبرگان
انجام شده است ،لذا تعداد افراد نمونه آماری در این تحقیق اهمیت چندانی ندارد بلکه از آنجائی که پاسخهای افراد نمونه
آماری به سواالت مطرح شده در رابطه با معیارهای اصلی و شاخصهای فرعی و درجه اهمیت هر یک از آنها میباشد ،انتخاب
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افراد نمونه آماری یا همان کسانی که در تصمیمگیری گروهی شرکت دارند با اهمیت میباشد .بنابراین  03نفر از خبرگان امور
مالیاتی بعنوان پنل خبرگان یا همان نمونه آماری مورد استفاده قرار گرفتند.
در این تحقیق از پرسشنامه مقایسات زوجی (پرسشنامه خبره) برای جمع آوری دادهها استفاده شده است .با استفاده از
مقایسه زوجی اهمیت نسبی عناصر تخمین زده میشود .این پرسشنامهها براساس طیف  3درجه ساعتی مندرج در جدول 5
تنظیم شده است.
جدول  .5ارزش گذاری شاخصها نسبت به هم ،مقیاس نه درجه ساعتی ()5333
ارزش

وضعیت مقایسه  iنسبت به j

توضیح

5

ترجیح یکسان

شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارد.

0

کمی مرجح

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.

1

خیلی مرجح

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

2

خیلی زیاد مرجح

گزینه  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  jاست.

3

کامالً مرجح

گزینه  iاز  jمطلقاً مهمتر و قابل مقایسه با  jنیست.

7و1و1و3

بینابین

ارزشهای بینابین را نشان میدهد.

پس از تکمیل پرسشنامه های مقایسات زوجی ،با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی نسبت به اولویت بندی عوامل موثر بر
اجرای خط مشی های مالیاتی اقدام شد .اساس محاسبات فرایند تحلیل سلسلهمراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده
که در قالب ماتریس مقایسهها زوجی ظاهر میشود ،صورت میپذیرد .بنابراین هرگونه خطا و ناسازگاری در مقایسه عناصر،
نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را تحت تاثیر قرار میدهد .بنابراین در این تحقیق ،شاخص ناسازگاری محاسبه شد.
تجربه نشان داده است که اگر نرخ سازگاری کمتر از  3/53باشد سازگاری مقایسهها قابل قبول بوده و در غیر اینصورت
مقایسهها باید تجدید نظر شود (خزائی.)7351 ،
جهت اولویتبندی معیارها از تکنیک فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHPفازی استفاده شده است .اعداد مورد استفاده در
این روش ،اعداد مثلثی فازی هستند .این روش مبتنی بر میانگین حسابی نظرات خبرگان و روش نرمال سازی ساعتی است.
دو عدد مثلثی ) M1 =(l1,m1,u1و ) M2 =(l2,m2,u2را در نظر بگیرید .دو مفهوم اساسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای به صورت زیر می باشد:
 -5درجه احتمال بزرگتر بودن M2نسبت به M1برابر است با:
)

) (
)
()5
که  dمختصات باالترین نقطه در منطقه اشتراک و برخورد دو تابع عضویت

(
(

)

و

{
( )

است.

(

)

(

)

(
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برای مقایسه  M1و M2محاسبه هر دو مقدار )

( الزامی است.

( و)

 -7درجه احتمال بزرگتر بودن یک عدد فازی محدب از  kعدد فازی محدب دیگر به صورت زیر محاسبه میشود:
])

)

(

([

()
)

(

)
(

مراحل اجرای فرایند تحلیل سلسلهمراتبی با روش چانگ به صورت زیر است:
 ترسیم درخت سلسلهمراتبی (شناسائی هدف ،معیارها و زیرمعیارها) تشکیل ماتریس مقایسههای زوجی تجمیع دیدگاه خبرگان :بهتر است برای تجمیع دیدگاه خبرگان بهتر است از میانگین هندسی هریک از سه عدد فازی مثلثیاستفاده شود.
) ) (∏ ) (∏ ) (∏(

()7
 -محاسبه مجموع عناصر هر سطر

̃

()0

̃

∑

 نرماالیز کردن مجموع عناصر هر سطر :از روش نرمال کردن خطی مانند تکنیک بردار ویژه ساعتی استفاده میشود .جمعفازی مجموع عناصر ستون محاسبه میشود:
̃

()1

∑

که به صورت زیر نیز نمایش داده میشود:
∑

()1

∑

برای نرمال سازی مجموع ترجیحات هر معیار ،باید مجموع مقادیر آن معیار بر مجموع تمامی ترجیحات (عناصر ستون) تقسیم
شود.

()1

]̃

∑[

̃

̃

چون مقادیر فازی هستند بنابراین جمع فازی هر سطر در معکوس مجموع ضرب میشود .معکوس مجموع باید محاسبه شود.
)M1 -1 = (1/u1, 1/m1, 1/l1
)

∑

∑(
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∑

)

()2

∑

∑(

 محاسبه درجه احتمال بزرگتر بودن (درجه امکانپذیری)محاسبه درجه ارجحیت (درجه امکانپذیری) یک عدد فازی  Sکه از  kعدد فازی بزرگتر باشد .این محاسبات براساس همان
دو مفهوم بنیادین روش چانگ که پیشتر به آنها اشاره شد صورت میگیرد .روشهای دیگری نیز برای محاسبه درجه بزرگتر
بودن وجود دارد که همه یک نتیجه یسکان دارند .درجه امکانپذیری را با ) d'(Aiنمایش میدهیم:
)Si; i=1, 2,…, k ; V(Si ≥ Sk
(
(
{ )

)

( )

)

)

(

(

()3

)

{
( )

(

)

(

)(Calabrese-2013
اگر فرض شود ) d'(Ai)=minV(Si≥Skآنگاه بردار وزن به صورت زیر خواهد بود:
))W' = (d'(A1), …, d'(An

()3

از آنجایی که اعداد مورد استفاده در این روش اعداد فازی مثلثی هستند ،لذا مقیاسهای فازی مورد استفاده در روش فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی فازی ) (FAHPو تکنیک فرایند تحلیل شبکه فازی ) (FANPدر جدول نشان داده شدهاند .بطور
معمول برای مقایسه زوجی نظرات خبرگان از طیف نه درجه ساعتی استفاده میشود که در جدول  7-0ارائه شده است.
یکی از روشهای ساده برای فازی زدائی میانیگن اعداد فازی مثلثی به صورت زیر است:
)

)

()53
مقادیر

(

(

تفاوت چندانی باهم ندارند و همواره عددی نزدیک به  Mهستند .منظور از  Mمیانگین حاصل از تجمیع مقادیر

محتمل  mاز اعداد فازی مثلثی مختلف است .با این وجود مقدار قطعی بزرگترین

محاسبه شده در نظر گرفته میشود.

در نهایت مقدار فازی زدائی شده برای تحلیل نهائی به نرم افزار سوپردسیژن جهت تعیین وزن معیارها منتقل می شود.
یافتههای تحقیق
چون شش معیار وجود دارد بنابراین تعداد مقایسههای انجام شده برابر است با:
)

(

)

(

بنابراین  51مقایسه زوجی از دیدگاه گروهی از خبرگان انجام شده است .دیدگاه خبرگان با استفاده از مقیاس فازی کمی شده
است .ابتدا دیدگاه خبرگان با طیف نه درجه ساعتی گردآوری شده است .سپس دیدگاه خبرگان فازی سازی شده شده است.
برای تجمیع دیدگاه خبرگان در روش  AHPفازی از روش میانگین هندسی استفاده شده است.
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) ) (∏ ) (∏ ) (∏(
ماتریس مقایسه زوجی براساس میانگین هندسی فازی دیدگاه خبرگان تنظیم شده است .این ماتریس که با نماد ̃ نمایش
داده میشود در جدول  7بیان شده است.
جدول  -7ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی پژوهش
C1
)5 ,5 ,5( C1

C2

C3

C4

()3,1 ,3,15 ,3,05

()3,0 ,3,71 ,3,7

()3,21 ,3,1 ,3,15( )3,10 ,3,11 ,3,01

)5 ,5 ,5( )0,70 ,7,15 ,5,12( C2

()7,11 ,7,5 ,5,13

()5 ,5 ,5( )3,13 ,3,13 ,3,03( )7,70 ,5,35 ,5,02

()3,05 ,3,71 ,3,7

()7,00 ,5,3 ,5,12

()1,33 ,1,51 ,0,70

()1,10 ,0,31 ,0,30( )5,72 ,5,33 ,3,35

)5,5 ,3,30 ,3,23( )3,13 ,3,10 ,3,10( )3,13 ,3,11 ,3,11( )5,32 ,5,13 ,5,07( C5
)3,11 ,3,1 ,3,05( )3,32 ,3,15 ,3,13( C6

()7,31 ,5,11 ,5,51

()0,75 ,7,15 ,5,35( )7,71 ,5,31 ,5,11( )3,20 ,3,11 ,3,11( )3,12 ,3,11 ,3,11

)5 ,5 ,5( )7,52 ,5,37 ,5,13( )1,31 ,1,51 ,0,01( C3
)7,30 ,7,7 ,5,13( C4

C5

C6

()5 ,5 ,5

()7,01 ,5,30 ,5,70

()5 ,5 ,5( )3,35 ,3,11 ,3,10( )3,00 ,3,71 ,3,77

پس از تشکیل ماتریس مقایسه های زوجی بدست آمده ،بردار ویژه محاسبه گردیده است .ابتدا بسط فازی هر سطر محاسبه
میشود .هر درایه ماتریس مقایسه زوجی ̃ به صورت ̃ نمایش داده میشود .بسط فازی هر سطر نیز با نماد ̃ نمایش
داده شده است .بنابراین بسط فازی هر سطر به صورت زیر محاسبه شد:
∑

̃

بطور خالصه:
)(3.51, 4.35, 5.33

∑

)(6.84, 8.88, 11.09

∑

)(12.24, 15.13, 18.07

∑

)(8.27, 10.41, 12.64

∑

)(5.21, 6.51, 7.79

∑

)(2.64, 3.05, 3.87

∑
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سپس جمع فازی مجموع عناصر ستون ترجیحات محاسبه شده است:
̃∑

∑∑
مجموع عناصر ستون ترجیحات معیارهای اصلی به صورت زیر است:
(

)

∑

∑

برای نرمال سازی ترجیحات هر معیار ،باید مجموع مقادیر آن معیار بر مجموع تمامی ترجیحات (عناصر ستون) تقسیم شود.
چون مقادیر فازی هستند بنابراین جمع فازی هر سطر در معکوس مجموع ضرب میشود .معکوس مجموع باید محاسبه شود.
)

̃

(

)

̃

(

بنابراین خواهیم داشت:
)

(
)

∑

)

∑

∑(

∑

∑(

بنابراین نتایج حاصل از نرمالسازی مقادیر بدست آمده به صورت زیر خواهد بود:
)= (0.06, 0.09, 0.14

̃

)= (0.12, 0.19, 0.29

̃

)(0.21, 0.32, 0.47

=

̃

)(0.14, 0.22, 0.33

=

̃

)(0.09, 0.14, 0.2

=

̃

)(0.05, 0.06, 0.1

=

̃

هریک از مقادیر بدست آمده وزن فازی و نرمال شده مربوط به معیارهای اصلی هستند .در گام نهائی فازیزدائی مقادیر بدست
و محاسبات عدد کریسپ صورت گرفته است .محاسبات انجام شده برای تعیین اولویت معیارهای اصلی به صورت زیر است:
جدول  -0فازی زدائی اوزان نرمال محاسبه شده متغیرهای اصلی مطالعه
Z

وزن نرمال

مشوقهای مالیاتی

3,332

3,331

3,330

3,332

3,333

تعهد سازمانهای مالیاتی

3,733

3,533

3,531

3,733

3,531

شفافیت خط مشیهای مالیاتی

3,000

3,003

3,072

3,000

3,055

فرهنگ مالیاتی

3,703

3,773

3,771

3,703

3,751

نظام یکپارچه مالیاتی

3,510

3,510

3,517

3,510

3,501

شرایط کسب و کار

3,323

3,313

3,311

3,323

3,311
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براساس جدول  0بردار ویژه اولویت معیارهای اصلی به صورت  W21خواهد بود.

]

[

براساس بردار ویژه بدست آمده:
شفافیت خط مشیهای مالیاتی با وزن نرمال  3/055از بیشترین اولویت برخوردار است.
فرهنگ مالیاتی با وزن نرمال  3/751در اولویت دوم قرار دارد.
تعهد سازمانهای مالیاتی با وزن نرمال  3/531در اولویت سوم قرار دارد.
نظام یکپارچه مالیاتی با وزن نرمال  3/501در اولویت چهارم قرار دارد.
مشوقهای مالیاتی با وزن نرمال  3/33در اولویت پنجم است.
شرایط کسب و کار با وزن نرمال  3/311از کمترین اولویت برخوردار است.
همچنین اولویتبندی زیرمعیارها نشان داد که در بین شاخصهای شفافیت خط مشیهای مالیاتی ،شاخص شفافیت سیاستها
از بیشترین اولویت برخوردار است؛ در رابطه با فرهنگ مالیاتی ،شاخص تمایل شهروندان در رشد اقتصادی کشور از بیشترین
اهمیت برخوردار میباشد .از لحاظ تعهد سازمانهای مالیاتی  ،تعهد مدیریت ارشد سازمان و از بعد نظام یکپارچه مالیاتی ،ایجاد
وحدت رویه از بیشترین اولویت برخوردارند .از لحاظ مشوقهای مالیاتی ،شاخص معافیتهای مالیاتی برای مودیان خوش حساب
از بیشترین اهمیت برخوردار می باشد .در نهایت ،رونق بازار بعنوان مهمترین شاخص شرایط کسب و کار شناسایی شد .نرخ
ناسازگاری مقایسههای انجام شده  3/37بدست آمده است که کوچکتر از  3/5میباشد و بنابراین میتوان به مقایسههای انجام
شده اعتماد کرد.
نتیجه گیری
این مطالعه با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران انجام شده است .ضرورت این
حوزه برای مطالعه از آنجا نشأت می گیرد که اقتصاد نفتی حاکم را عامل بسیار اساسی در تخریب فرهنگ عمومی و اشتغال و
موجب برهم خوردن مقاومت ایران در امر اقتصاد و از بین رفتن موتور محرکه آن یعنی تولید و صنعت در کشور شود .لذا دولت
باید از راه های دیگری به کسب در آمد بپردازد که یکی از مهم ترین روش های درآمدی دولتهای توسعه یافته مالیات است
(ضیایی و همکاران .)5037 ،از آنجائیکه مالیات یکی از مهمترین منابع تامین کننده درآمد دولتها محسوب می گردد می تواند
تکیه گاه مطمئنی نیز برای دستیابی به اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و بعضا سیاسی واقع گردد .از اینرو در سالهای اخیر
کلیه کشورها تالش می کنند که برای تامین هزینه های جاری خود سهم بیشتری را به مالیات اختصاص دهند .مالیات ذیل
عنوان سیاستهای مالی برای دستکاری منابع مالی دولت (از طریق مالیات و مخارج دولت) با هدف ثبات اقتصاد بحث می شود.
تغییر پایه های مالیاتی و معافیتها و نوع نرخ بندی ها و جرائم فرار مالیاتی مالیات ثابت و تصاعدی و رعایت انصاف و مصارف
مالیات از مهم ترین موضوعات سیاستگذاری مالیاتی هستند (نادری فر و همکاران.)5031 ،
نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که شفافیت خط مشیهای مالیاتی مهمترین عالم موثر بر اجرای خط مشی های
مالیاتی در ایران است .شفافیت و اجتناب از ابهام و پوشیدگی همواره بعنوان یک راهکار اساسی برای بهبود سیستمهای
مالیاتی مطرح بوده است .این یافته با نتایج بدست آمده در سایر مطالعات همخوانی دارد .بعنوان مثال ،معمارزاده و همکاران
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( ،)5031شفافیت خط مشیهای مالیاتی را بعنوان یک عامل موثر در اصالح نظام مالیاتی کشور معرفی کردند .به همین
ترتیب ،آلمونیا و همکاران ( ) 7352نیز با بررسی سیتسم مالیاتی در کشور اوگاندا دریافتند که شفافیت سیاستها و نظام مالیاتی
مهمترین عامل در بهبود سیستم مالیاتی کشور است .در مطالعهای که توسط آچاریا ( )7351در کشور نپال بعنوان یک کشور
در حال توسعه انجام شد نیز این محقق گزارش کرد که شفاف سازی نظام مالیاتی عامل مهمی در بهبود وضعیت نظام مالیاتی
این کشور میباشد .اوتس و همکاران ( )7351نیز شفافیت سیاستهای مالیاتی را عامل مهمی در بهبود وضعیت مالیاتگیری
در کشورهای اروپایی معرفی کردند که این یافتهها با نتیجه بدست آمده در پژوهش حاضر همخوانی دارد.
در این مقاله مشخص شد که فرهنگ مالیاتی دومین عامل مهم در بهبود اجرای خط مشی های مالیاتی در ایران است .فرهنگ
مالیاتی ،مجموعهای از طرز تلقی ،بینش ،برداشت ،ارزش های اجتماعی و عکسالعمل و میزان آگاهی مردم از مالیات و قوانین،
شیوه دریافت و هزینه کرد آن می باشد .وجـود یـک فرهنگ پیـشرو مالیـاتی کمـک قابـل تـوجهی بـه توسـعه اقتصادی آن
کشور مـی نمایـد (گونش و پوالت .)7351 ،از سـوی دیگـر مـدیران بـا آگاهی و مطالعه عوامل دربرگیرنده ارتقای فرهنگ
مالیاتی حاکم بر جامعه بهتر می توانند فرهنگ مالیاتی را مـدیریت و توسعه دهند .تالش در جهت ایجاد یک فرهنگ مالیـاتی
پیشرو و قوی در کشور می توانـد تـاثیر مهمـی در کـاهش هزینه ها ،افزایش درآمدهای دولت و ایجاد کنترل های موثر داشته
باشد که نتیجه آن افزایش عدالت اجتمـاعی و رفـاه عمومی باشد (صالحی و همکاران .)5030 ،پیش از این پاپیل و همکاران
( ) 7355نیز گزارش کردند که که فرهنگ مالیاتی عامه مردم تاثیر مثبتی بر اجراء سیاستهای مالیاتی دارند .در مطالعه انجام
شده توسط معمار زاده و همکاران ( )5031نیز فرهنگ مالیاتی بعنوان یک عامل موثر در اجراء خط مشیهای مالیاتی معرفی
شده است .در این تحقیق مشخص شد که تعهد سازمانهای مالیاتی سومین عامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی در
ایران است .تعهد سازمانی بدین معنی است سازمانهای ذیصالح تالش مجدانهای برای وصول مالیات و اجرای سیاستهای
مالیاتی باالدستی داشته باشند .پیش از این نیز محققان به اهمیت تعهد سازمانی در اجرای خط مشیهای مالیاتی اشاره کرده
اند .بعنوان مثال ،شیزک و همکاران ( )7352با بررسی سیاستهای مالیاتی در بیش از  33کشور مختلف گزارش کردند که
فعالیت متعهدانه سازمانهای مالیاتی نقش موثری در اجراء چنین سیاستهایی دارد .مک کیهان و همکاران ( )7352نیز تعهد
سازمانهای مالیاتی را عامل مهمی در بهبود اجرای خط مشیهای مالیاتی در اقتصادهای نوظهور معرفی کردند.
همچنین در این مطالعه مشخص شد که نظام یکپارچه مالیاتی ،مشوقهای مالیاتی ،و شرایط کسب و کار به ترتیب در
اولویتهای چهارم تا ششم قرار دارند .این عوامل نیز در مطالعات دیگر بعنوان عوامل موثر بر اجراء خط مشیهای مالیاتی معرفی
شدهاند .بعنوان مثال ،وگ و همکاران ( )7351گزارش کردند با استفاده از سیستم یکپارچه مالیاتی میتوان خط مشیهای
مالیاتی را به نحو بهتری اجرا نمود .آچاریا ( )7351نیز استفاده از نظام جامع اطالعات مالیاتی را بعنوان راهکارهایی برای بهبود
اجرای سیاستهای مالیاتی معرفی کرد .ابلر و همکاران ( )7351نیز استفاده از مشوقهای مالیاتی را راهکاری جهت افزایش
مشارکت افراد در موفقیت خط مشی های مالیاتی معرفی کردند .در مجموع نتایج بدست آمده در این تحقیق و مطالعات مشابه
حاکی از آن است که با بهینهسازی عواملی چون شفافیت خط مشیها ،بکارگیری نظام مالیاتی یکپارچه ،فرهنگ مالیاتی
منابع و مآخذ
 .5چاوشانی ،مجتبی؛ نادر رضایی .5031 .بررسی عوامل موثر بر پذیرش تشکیل پرونده مالیاتی توسط مالیات دهندگان
براساس مدل های  TAMو (TPBمورد مطالعه :اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه) .رساله کارشناسی ارشد؛
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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