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يک ي از عوام ل م وثر در جه ت تحق ق اه داف نظ ام

مقدمه
يکي از مهمترين دغدغههاي هاي پ يش روي نظ ام

مالياتي ميباشد .اين در حالي اس ت ک ه ب ا مطالع ه در

مالياتي ،موضوع ارتقاء فرهنگ مالياتي 1اس ت .ايج اد و

متون اسالمي از جمل ه فرم ان م وال عل ي (ع) درب اب

تغيير فرهنگ به زمان نياز دارد و دستگاه مالياتي کش ور

ماليات و مداقه در اصول ح اکم ب ر مالي ات در کت اب

بايد براي فرهنگ س ازي و نهادين ه ک ردن ارزشه ا و

4
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ثروت ملل ادام اسميت (اصل عدالت  ،اصل اطمين ان،
5

6

باورهاي مناس ب مالي اتي برنام ه ري زي کن د .باي د در

اصل سهولت واصل صرفهجويي ) ميتوان پي برد ک ه

جامعه اين باور ايجاد شود که هر نس لي مکل ف اس ت

ماليات قبل از اينک ه ي ک متغيرکم ي ص رفا اقتص ادي

در دوره حيات خود هزين ه ه اي اداره کش ور را خ ود

باشد .يک متغيرکيف ي و داراي ابعاداجتم اعي وسياس ي

تأمين کند .منابع و ثروت هايي که به نسلهاي آينده نيز

است که در بعد سياسي از آن بعنوان يکي از نماد ه اي

تعلق دارد ،بايد به مصرف سرمايه گذاري مول د برس د.

مهم تحقق دموکراسي در هر کشور نام ميبرند و از بعد

براي ايجاد اين فرهنگ بايد زمينه فراهم شود ت ا م ردم

اجتماعي به گونه اي موثر با باورها و نظام ارزش ي ه ر

با اطمينان وارد عرصه فعاليتهاي اقتصادي شوند.

جامعه مرتبط ميباشد .اما در اي ران يك ي از مش كالت

فرهنگ مالياتي با کار تبليغاتي ص رف ايج اد نم ي

اساسي ماليات ستاني ،ذهنيت نه چندان مطل وب م ردم

شود ،بلکه بايد براي رسيدن به اين هدف مالي ات دادن

نسبت به مقوله ماليات ميباش د .مالي ات دهن دگان ب ه

را درمتن جامعه و نزد قشرهاي گوناگون م ردم تب ديل

مأموران مالياتي به عنوان افرادي نگ اه م يكنن د ك ه از

يک باور ملي نمود.

سوي دولت مأمور شدهاند تا س رمايهايش ان را از آن ان

ماليات از منابع مهم درآمد دولتها اس ت .ثب ات و

بگيرند .به يقين اين نگاه منفي سابقه تاريخي دارد .ه ر

تداوم وصول مالي ات موج ب ثب ات در برنام ه ري ز

چند اين نگاه منفي ممكن است بر زبان ج اري نش ود،

دولت برا ارائه خدمات موردنياز كشور در زمينه ها

اما حافظه تاريخي جامع ه اي ن نگ اه منف ي را اس تمرار

گون اگون م يش ود .يك ي از مهمت رين راهكاره اي

بخشيده است ،بهگونهاي که فرار مالي اتي و اجتن اب از

پيشنهادي ص احب نظ ران اقتص ادي ،ع دم اس تفاده از

پرداخت ماليات ،يک هنجاراحتم اعي تلق ي م يش ود.

دالرهاي ناپايدار نفتي براي تأمين مالي مخ ار ج اري

شناخت عوامل موثر بر فرهنگ مالياتي و بررس ي ت اثير

دولت و چرخش به سوي منابع مالياتي جه ت اينگون ه

دانش مالي اتي ،رض ايتمندي مودي ان 7رض ايت ش غلي

مخار است ،زيرا التهاب قيمت نفت و نوس انات آن و

ماموران مالياتي 8،اراده دولتمردان ،اجراي قانوني ق وي

نرخ تورم باال در دور ههاي مختلف ،اقتصاد كشور را با

بر فرهنگ مالياتي جزء اهداف تحقيق حاضر ميباشد.

مشكالت جدي در مسير توسعه مت وازن مواج ه ك رده

تامين مالي هزينه هاي دولت از طري ق درآم د ه اي

است كه ميتوان با تجهيز بودجه دولت ب ه درآم دهاي

مالياتي ،يکي از موضوعاتي است كه س الهاي اخي ر در

مالياتي ،نوعي حاشيه امن ب راي من ابع دول ت در مقاب ل

كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران مورد توج ه

كسري بودجه به وجود آورد .به عبارت ديگر ،اقتصاد ما

دولتمردان قرار گرفت ه اس ت .ب ه گون ه اي ک ه مي زان

نيازمند كاهش وابستگي خود به منابع نفتي است .تالش

توسعه يافتگي نظام مالياتي هر کشور از جمله نمادهاي

در جهت افزايش نسبت درآم دهاي مالي اتي ب ه تولي د

اصلي توسعه يافتگي هم ه جانب ه و مت وازن آن کش ور

ناخالص داخلي 2طي سالهاي اخير شروع شده است که

تلقي ميگردد .نقش كليدي فرهن گ تنه ا منحص ر ب ه

بررسي فرهنگ مالياتي ونگرش جامعه به مفهوم ماليات

اج راي ق وانين مالي اتي نيس ت .در كلي ه جوام ع
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دموكراتيك ،ميزان رشد و آگ اهي نس بت ب ه ق وانين و

انج ام ش ده در س اله اي اخي ر ح دود  12ت ا 42

پيامدهاي آن موجب ه ر چ ه ب ارورتر ش دن نظ امه ا

درصدهزينه هاي کش ور از طري ق درآم ده اي مالي اتي

ميگردد .بدين منظور ،سياستگذاراناي ن ن وع جوام ع

تامين ميشود .و نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي

اعتقاد به ارتباط مستقيم ب ين فرهن گ و ق انون دارن د.

در بهترين سالها  8درصدبوده است ك ه س همي بس يار

اگرچه براي رشد فرهنگي در تم ام جوام ع نم يت وان

اندك و ريشه در ساختار اقتصادي ونظام ما لياتي کشور

معيار ثابتي را پيشبيني نمود( چرا كه عوامل زي ادي در

دارد به گونه اي که موجب گرديده که ف رار و اجتن اب

تأثير فرهنگي هر جامعه به طور جداگان ه وج ود دارد)

از پرداخت ماليات يک هنجار اجتماعي باشد.

بلکه چيزي كه در تمام جوامع مشترك است ،واكنش و

اكنون مسئله اساسي پژوهش اين است ک ه عوام ل

تأثيرپذيري ق وانين از فرهن گ مرب وط ب ه ه ر جامع ه

موثر برفرهنگ مالياتي کدامند و منش اء اي ن ناهنج اري

ميباشد.

فرهنگي چيست؟فرهنگ مالياتي:عبارتند اس ت از نظ ام

هر چند روح حاكم بر قوانين نمي توان د ج داي از

مالياتي مرکب از ق انون ،روشه اي عملي اتي ،مودي ان

تفكر مردم درباره قانون باشد و معموال درايجاد قوانين،

مالياتي و دستگاه مالياتي به نماين دگي از حاکمي ت ک ه

از عرف و عادات و رسوم نيز بهره گرفته ميش ود .ام ا

زنجيره ثبت نام توسط ماليات پردازان تا وصول ماليات

بايد در نظر داش ت در برخ ورد ب ا پدي دهه اي مه م،

توسط دستگاه مالياتي را شامل ميش ود .در چ ارچوب

هماهنگ ساختن نگرش 9م ردم از اي ن وا ه مش خص،

نظام مالياتي ابزارهاي موجود در سيستم مالي اتي چ ون

نيازمند برنامهريزي و آينده نگري است .اي ن انس انه ا

روش هاي پرداخت ماليات ،بهنگام کردن قوانين مالياتي

هستند كه جوامع بشري را به حرك ت در م يآورن د و

و مدرن کردن شرح وظايف و نمودار سازماني ،دستگاه

اگر در جامعهاي ،انس انه اي الي ق و شايس ته و فه يم

مالياتي را به عنوان عناصر مادي فرهنگ مالياتي بايد در

وجود داشته باشند ،و انگي زه واح دي را رش د و نم و

نظر گرفت .از سوي ديگر هنجارهاي حاکم بر ذهني ت

دهند ،توسعه همه جانبه آن جامع ه بس يار س ريع و در

گروههاي اجتماعي نسبت به پرداخت مالي ات و م وارد

جهت انگي زهه اي مش ترك آن ان خواه د ب ود .ايج اد

مصرف آن ،همچنين احساس عدم تبعيض بين مودي ان

وحدت فكري تابع ش رايط خ اا اجتم اعي ،سياس ي

مالياتي نسبت به مسائل مالياتي ،رويکرد دولت به ت اثير

است و گاه نيازمن د تبليغ ات و اق دامات عمگرايان ه و

مالي ات در بودج ه کش ور ،جملگ ي عناص ر معن وي

القاء يك فرهنگ در ميان مردم و مس تلزم آم وزش ب ه

فرهنگ مالياتي را تشکيل ميدهند.

سطوح پايين و افراد در حال رشد خواهد بود.
در كليه جوامع بش ري ،ب ه منظ ور ت أمين مخ ار

چارچوب نظري

عم وميدول ت و توس عه اقتص ادي ،اجتم اعي و اداره

فرهنگ مالي اتي عب ارت اس ت از بررس ي جري ان

اموركشورها منطبق بر قوانين و مقررات موضوعه مبتني

فرهيختگي در عناصر مادي و معنوي پرداخت ماليات از

بر اصل توانايي پرداخت بر سه پاي ه درآم د ،ث روت و

سوي شهروندان و دريافت آن از سوي دول ت و هزين ه

مصرف وجوهي از اشخاا به عنوان ماليات اخذ و ب ه

ک رد آن ) ثاق ب ف رد . (7182 :71 ،ب ه عب ارتي ديگ ر،

خزانه دول ت واري ز م يش ود .در ح الي ك ه در اكث ر

مجموعه اي از نگرش و بي نش ،آرم ا نه ا ،ارز ش هاي

كشورهاي دنيا تا حدود  92درص د از من ابع بودج ه از

اجتماعي ،قوانين جاري و ميزان آگاهي مردم از مالي ات،

طريق ماليات تامين مي شود .علي رغم هم هي اق دامات

فرهنگ مالياتي را ميسازد )جالل آبادي و عزيز خ اني،
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 .(7184:2فرهنگ مالي اتي نق ش مهم ي را در سيس تم

بين مودي و کارکنان نظام مالياتي ميش ود .ارزشه ا و

مالياتي ايفا ميکن د .ه ر چن د ک ه اي ن عب ارت رابط ه

تمايالت مردم يک جامعه يا يک سازمان ،چ ه منف ي و

نزديکي با ديگر وا ههاي مالياتي از جمله فرار مالي اتي،

چه مثبت ،نسبت به سيستم مالي اتي بخش ي از فرهن گ

توافق مالياتي و اخالق مالياتي دارد .فرهنگ ب ه معن اي

مالياتي را تشکيل ميدهد .ب راي نمون ه برخ ي ممک ن

شيوه زندگي مردم از جمله عقايد ،باوره ا ،ارزشه ا و

است اعتقاد داشته باشند که پرداخت ماليات مس ئوليتي

رفتارهاي آنان در جامعه است .بنابراين تمام وقايعي که

است که بايد با ميل و رضايت بپذيرن د ،در ح الي ک ه

ناشي از رابطه بين موديان و سيستم مالي اتي م يش ود،

برخي ديگر چنين ب اور داش ته باش ند ک ه فري ب دادن

فرهنگ مالياتي را تش کيل م يده د ک ه م يتوان د ب ه

سيستم مالياتي اهميتي ندارد که اي ن باوره ا ،اوض اع و

صورت نمادها ،عالئم و سياست هاي مالياتي ک ه نظ ام

شرايط مختلفي را در يک سيستم مالياتي ايجاد ميکن د.

مالياتي را تشکيل ميدهد مشاهده شود .فرهنگ مالياتي

باورها و گرايشات مثبت نسبت به نظام مالياتي ميتواند

عامل مهمي است براي موفقيت نظام مالي اتي و جه ت

نتايج مثبتي را براي آن نظام به وجود آورد .ما ميتوانيم

گيريهاي سازماني ،چرا که بر مردم و گروه هايي که با

ايدهها و باوره اي مودي ان مالي اتي را اخ الق مالي اتي

اين نظام درارتباطند ،اثر مس تقيم م يگ ذارد .اگ ر چ ه

بناميم .اخالق مالياتي انگيزه ذاتي افراد برا ي پرداخ ت

ضروريست به منظور سرمايه گذاري براي ارائه رف اه و

ماليات است .اعتماد ،وا ه ديگري است که ب ه فرهن گ

خدمات بيشتر به مردم درآمدهاي مالياتي افزايش ياب د،

مالياتي مرتبط ميشود .اعتم اد نتيج ه درو و احس اس

اما اکثر دولتها در بسياري از کشورها با مشکل کمبود

انصاف و عدالت است ،به عنوان مث ال مودي ان اعتم اد

درآمدهاي مالياتي به خصوا ماليات بر درآمد مواج ه

بيشتري به سيستمهاي مالي اتي خواهن د داش ت ک ه ب ا

هستند .حال اين گونه فرض ميشود که فرهنگ مالياتي

آنها با انصاف و عدالت رفتار کنند و برخوردي هم راه

تاثير مستقيمي بر کل درآمدهاي مالياتي دارد ،چ را ک ه

با احترام با آنها داشته باش ند .ع الوه ب ر اي ن ،اعتم اد

موديان را درگير نظام مالياتي ميکند .ماليات ب ر درآم د

ممکن است باعث ايجاد انتظاراتي گ ردد .اگ ر مودي ان

اشخاا حقيق ي و حق وقي من ابع م الي مهم ي ب راي

انتظار داشته باشند که مالي اته اي آنه ا باع ث ارائ ه

بسياري از دولتها مخصوص ا در کش ورهاي پيش رفته

خدمات بيشتر و مطلوب تر گردد ،به دول ت و سيس تم

محسوب م يش ود .اول ين تص ور از فرهن گ مالي اتي

مالياتي اعتماد بيشتري خواهند داشت و اعتماد بيشتر به

ميتواند آن چيزي باشد که مردم در خص وا مالي ات

دولت و سازمانهاي مالياتي منجر به تمايل بيشتر ب راي

فکر ميکنن د« .فرهن گ مالي اتي» م يتوان د ب ه عن وان

مش ارکت در پرداخ ت مالي ات خواه د ش د .از نظ ر

«آگاهي مالياتي» در بين موديان و سيس تمه اي مالي اتي

کارکنان نظام مالي اتي مقول ه فرهن گ همچ ون ق درت

نيز فرض شود .يکي از مفاهيم فرهنگ مالياتي به عنوان

است .آنها چگونه بايد از قدرت و اختيار خ ود ب راي

«آگاهي مالياتي» ،مربوط ميش ود ب ه احس اس مودي ان

ايجاد ارتباط با موديان استفاده کنند؟ آيا آنه ا باي د ب ه

نسبت به سيستم مالياتي با طرح اي ن س وال ک ه  :چ را

موديان اجازه دهن د ت ا خ ود ب راي پرداخ ت مالي ات

مردم بايد ماليات پرداخت کنند؟ از نظ ر س ازمان ه اي

تصميم بگيرند؟ يا خود بايد ب را ي وص ول مالي ات از

مالياتي نيز «آگاهي مالي اتي» گ رايشه ا و انگي زهه اي

موديان اقدام نمايند ؟ آي ا اگ ر کارکن ان نظ ام مالي اتي

اعضاي شاغل در يک سازمان مالياتي در ي ک س اختار

احساس کنند قدرت بيشتري نسبت ب ه مودي ان دارن د،

سازماندهي شده مالياتي است که در ک ل ش امل رابط ه

اين بدين معناست که آنها بر موديان تسلط دارند ؟ ب ه
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طور کلي ارتباط بين مودي ان و کارکن ان نظ ام مالي اتي

ن رر 10اعتق اد داردك ه موض وع فرهن گ مالي اتي

همچون يک فعل و انفعال است .رفتار مودي ان ميتوان د

رش تهه اي اقتص اد ،جامع ه شناس ي وت اريخ را در ب ر

بر وضعيت و اعمال کارکنان نظام مالياتي اثرگذار باشد.

ميگيرد .بن ابراين وا ه فرهن گ مالي اتي ب ه ن درت در

از طرف ديگر رفتار آنها نيز بر اعمال و رفت ار مودي ان

ادبيات اقتصاد يافت ميشود .اخي را توج ه ب ه فرهن گ

موثر است .هرچه کارکنان نظ ام مالي اتي ب ا انص اف و

مالياتي افزايش يافت ه اس ت ؛ زي را اق دامات اص الحي

عدالت بيشتري رفتار کنند ،اعتم اد بيش تري نس بت ب ه

ضروري براي نظامهاي مالي اتي اقتص ادهاي انتق الي ت ا

نظام مالياتي جلب خواهد شد .در خاتمه ميتوان چنين

اندازه اي به دليل عدم تطابق فرهنگ مالياتي آنها منجر به

گفت که فرهنگ مالي اتي تم ام الگوه اي رفت اري ک ه

شكست شده است .فرهنگ مالياتي خاا يك كشور را

موديان و کارکنان نظام مالي اتي در براب ر ي ک سيس تم

ميتوان به عنوان تمامي مؤسسات رسمي و غيررس مي

مالياتي از خود نشان ميدهند ،را در بر ميگي رد .نهايت ا

مرتبط ب ا سيس تم مالي اتي مل ي و عملك رد آن ،ش امل

درو «فرهن گ مالي اتي» ب ه ارزش ه ا ،انتظ ارات و

وابستگيها و روابط ايجاد شد ه توسط تعامالت مستمر،

رفتارهايي که موديان با نظام مالياتي خواهند داشت ب ر

در نظر گرفت .شكل زير بازيگران فر هنگ ملّ ي و ع وا

ميگردد و ريشه در ذهن و آگاهي موديان دارد ک ه ب ر

مل موثر بر فرهنگ مالياتي آن را نش ان م يده د (ن رر،

رفتارهاي آنها در برابر سيستم مالياتي اثر ميگذارد.

)2227

شکل  :7فرهنگ مالياتي

)Source: Birger Nerré, (2001
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متغيرهاي تاثير گذار بر فرهنگ مالياتي
بس ياري از عوام ل مختل ف همچ ون ض عف
سياستهاي مالياتي ،کم توجهي به منابع انساني کارآم د،

نمايند .و اين به ضرورتي غير قابل انکار مبدل گردي ده
و براي ساختن ايراني آرماني بايد هم ه ب ا ه م ت الش
نمائيم.

فرهنگ ملي ،دانش مالياتي موديان وکارگزاران مالي اتي،
ضمانت اجراي ي قانون؛قانم داري و ...فرهن گ مالي اتي

ضمانت اجرايي قانون

12

کشور را تحت تاثير قرار ميدهند و فرهنگ ضعيف ي ا

ضمانت در لغت به زمينگيري و اج راء ب ه ران دن

قوي مالياتي راايجاد مينمايند .در زي ر ب ه اختص ار ب ه

معنا شده است(لغتنام ه دهخ دا ،ا  14و )7211و در

مهترين اين متغييرها خواهيم پرداخت:

اصطالح حقوقي ضمانت اجرا حمايت مراج ع رس مي
در اعمال قانون و عرف ميباش د (جعف ري لنگ رودي،

عزم واراده دولتمردان

11

 )2422به طوري كه براي اطمينان از اجراي ه ر قاع ده

بحث "فرهنگ مالياتي" موض وعي نيس ت ک ه تنه ا

حقوقي تدابيري نياز است ك ه ب ر اس اس آنه ا عك س

دولت اراده کرده و به ص ورت دس توري ب ه مجموع ه

العمل متناسبي در مورد تخلف از اجراي قواع د مزب ور

زيردست ابالغ نموده آن را نهادينه کند .فرهنگ مالياتي

از سوي جامعه در نظر گرفته ميش ود ك ه هم ين ام ر

نياز به يک باور و اعتقاد قلبي و يک عزم جدي در بين

پشتوانه اجراي مقررات حقوقي ميباشد

فعاالن اقتصادي و مسئولين حکومتي دارد و نمي ت وان

ضمانتهاي اجرايي ب راي انج ام تک اليف مالي اتي

تنها با چند جلسه همايش و کنفرانس و ب ه گفت هه اي

است ،اگر کسي تکاليف قانوني اش را انج ام نده د از

سخنرانان اکتفا نمود .زماني که خ ود مس ئولين دولت ي

لحاظ قانوني با چه مشکالتي مواجه م يش ود؟ ل ذا در

ملزم به پرداخت ماليات شوند با انحاء مختل ف از دادن

هر موردي که براي مؤدي ،تکاليفي وضع شده ،تنبيهات

ماليات خودداري کنند و طفره بروند اتفاقي که در مورد

و جريمه هايي هم براي عدم تمکين پيشبيني ميش ود.

ماليات برارزش افزوده افت اد موي د اي ن واقعي ت تل خ

تقوي ت ض مانته اي اجراي ي ام ري الزم در جه ت

است که مسئولين دولتي که ميبايست خ ود س ردمدار

تقويت توان مالياتستاني دولت است ،اما پراکن دگي و

زمينه سازي فرهنگ مالياتي باشند در اي ن زمين ه تعل ل

تعدد جريمهها و مج ازاته اي ذک ر ش ده در ق وانين

ميکنند(عدم پرداخت ماليات ارزش افزوده توسط ک ار

مالي اتي ،باع ث ن وعي ابه ام و ب ينظم ي در دامن ه

فرمايان دولتي به پيمانکاران) (طاهري ،جعفر ،ا .)7

ض مانته اي اجراي ي ش ده اس ت .ب دون تقوي ت

به نظر محقق تالشهاي بسيار سازمان ام ور مالي اتي

ضمانت هاي اجرايي ،اجراي طرح جامع مالياتي به طور

کشور در چند ساله اخير تنها يک وج ه قض يه ب وده و

خاا و نظام مند نمودن سيستم مالياتستاني ب ه ط ور

وجه ديگر آن خواست و اراده مسئوالن و دولت م ردان

عام ميسر نخواهد بود.

است تا از طريق رسانه ه اي ارتب اط جمع ي و فع االن

در قانون موجود به مباحثي چ ون تناس ب ج رم و

عرصه فرهنگ و هنر در شکل گي ري فرهن گ مالي اتي

مجازات ،تميز قائل شدن ميان تخلف و جرم و در نظ ر

تالش نمايند .وجهي که اگ ر همچ ون گذش ته نادي ده

گرفتن تفاوت ميان جرم ف ردي و ج رم س ازمان يافت ه

گرفته شود فعاليت سازمان را ابتر و ناقص م ينماي د و

پرداخته نشده است.

بر همه مسئوالن و دولتمردان و رسانههاي جمع ي الزم
است که با حضور جدي تر نقش خ ود را پررن گ ت ر
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قانونمندي

13

اشخاصي قانون گريز از وي انتظاراتي داشته باش ند ک ه

ضرورت قانون مداري از آغازين روزه اي حي ات

تن دادن به آنها به منزله زي ر پ ا نه ادن ق وانين و ني ز

بشر ،همواره مورد توجه بوده اس ت .در ط ول ت اريخ،

منافع عمومي باشد .الزم است شخصي ک ه در جايگ اه

افرادي به منظور ايجاد نظم در جامعه و يا اهداف ديگر

مامور مالياتي قرار ميگيرد ،از همان ابتداي کار ،با اي ن

اقدام به وضع قانون و حاکميت بخش يدن ب ه آن ک رده

گونه انتظارات نابجا و امتيازطلبيهاي خ الف ق انون و

اند.

مصالح عمومي مردم مبارزه کند و در دادن امتيازه ا ب ه
قانون پيوند دهنده اليه هاي گوناگون جامعه اس ت،

افراد ،قانون را مالو و معيار قرار دهد ،والغير.

از اين رو ،نقش و جايگاه مهمي در جامعه دارد .کارکرد
اصلي قانون تنظيم رفتار اعضاي يک جامع ه اس ت ک ه

مروري به تاريخچه تحقيق

به طور طبيعي ،دچار تعارضند .نق ش ق انون ص حيح و

در چند دهه اخير به فرهنگ مالياتي توجه وي ژه اي

مبتني بر اصول انساني ،تعيين حد و مرزها ،از بين بردن

شده است .علت افزايش توجه ب ه فرهن گ مالي اتي در

زمينههاي اختالف ،دفع تجاوز متج اوزان ،داوري مي ان

سالهاي اخير را ميتوان وجود نارسايي در نظام مالي اتي

انسان ها ،نش ان دادن راه تع الي و کم ال ،ايج اد نظ م،

كشورها دانست .اين نارساييها را ميتوان در سه گ روه

برقراري عدالت و فراهم نمودن زمينه هاي تکامل انسان

مشكالت فرهنگي ،مشكالت قوانين مالياتي و مشكالت

است ( .نوري ،محمد موسي 7192 ،ا)71

اجرايي طبقه بندي ك رد(راداو وادي م ) 2227 ،فرهن گ

در برپاداشتن حق و اجراي ق انون رعاي ت انص اف

مالياتي خاا يك كشور را ميت وان ب ه عن وان تم امي

يک امر بسيار ضروري است که ب دون آن ح ق ب ه ذي

موسسات رسمي و غيررسمي مرتبط با سيستم مالياتي و

حق نخواهد رسيد و قانون الهي آن گونه که الزم است،

عملكرد آن شامل وابستگيها و روابط ايجاد شده توسط

اجرا نخواهد شد.

تعامالت مداوم درنظر گرفت كه از گروهه ا و ع واملي

اصوال شأن دين و دين داري برپايي ح ق و ق انون

مانند مسئولين مالي اتي ،مالي ات دهن ده گ ان ،سياس ت

در جامعه ،و هدف از فرستادن کت ابه اي آس ماني در

گذاران ،كارشناسان ،مالياتي و دانشگاهيان تشكيل ش ده

جامعه بشري رفع ستم ناشي از اختالف و رس يدن ه ر

)بيرگر نر )2227 ،همواره تعامل بين گروههاي مختلف

صاحب حقي به حق خ ويش اس ت( .دلش اد تهران ي،

بازيكنان و بين اعضاي يك گروه در متغيرهاي تش كيل

مصطفي ،دفترس وم ،7111 ،ا")121کَ ان النَا اسأ مما

دهنده فرهنگ مالياتي اتفاق ميافت د .ب ا تعام ل م داوم،

شِرِين ومأنذِرِين ومَنزَلَ معهأ مأ
واحِدة فَبعثَ اللّهأ الانَبِيين مأب ا

روابط و همبستگيه اي اجتم اعي در بلندم دت ش كل

خَتلَف واْ فِي ِه" .
الْ ِکتَاب بِالْحقِا لِيحْکم ب ين النَا اسِ فِيم ا ا ْ

ميگيرند كه اين خود بخش اعظم فرهنگ مالياتي كشور

(بقره)271 :در روايات نيز عمل به حق مورد تأکيد قرار

را شكل ميدهد .سه گ روه از اقتص اددان ك ه در م ورد

گرفته و بدان سفارش شده است ،اميرمؤمنان علي علي ه

فرهنگ -مالياتي مطالعه نموده اند؛ ميتوان متمايز ك رد:

السالم نجات و رستگاري را در عمل ب ه ح ق دانس ته

 )7اقتص اددانان كالس يك؛ )2اقتص اددانان گ ذار؛  )1و

ل بِالحقِا نَجا و افلَح"( همان منبع ا)121
اند" :من عمِ َ

اقتصاددانان عصر جديد كه هريك از اين اقتصاددانان در

محقق معتقد است وقت ي کس ي در جايگ اه م امور

زمين ه تعري ف و بك اربردن وا ه فرهن گ مالي اتي

مالياتي قرار ميگيرد ،اگرچه خود درس ت ک ار باش د و

ديدگاههاي مختلف ي را مط رح كردن د .ش ومپيتر ك ه از

اهل سوء استفاده نباشد ،اما خواه و ناخواه ممکن است

اقتصاددانان كالسيك است معتقد بود كه باي د فرهن گ
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مالياتي را فقط براي درجه اي از پيشرفت ه ب ودن نظ ام

در مطالعه قرباني ( ،)7181بررسي و تعيين راهک ار

مالياتي به كار برد .منظ ور ش ومپيتر از فرهن گ مالي اتي

ترويج و ارتقاء فرهنگ مالياتي در شهرکت ه ا تولي دي

برروي وضع كننده ه ا و ايجادكنندههاي سيستم مالي اتي

شهرستان تبريز بررسي .نتايج اين تحقيق نشان ميده د

يعني اقتصاددانان و ،سياستمداران مالياتي متمركزاس ت.

ک ه نظ ام اطالع اتي مناس ب ،م ديريت ص حيح من ابع

(شامپتر وز .)7912اسپيتالر نيز بيان ميكند كه فرهن گ

انساني ،فرآيند وصول ماليات ،ق وانين و رفت ار مناس ب

مالياتي تحت تاثير مسائل اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي،

دولت بر ارتقاء فرهنگ مالياتي تاثير ميگذارد.

تاريخي جغرافيايي ،روانشناسي و تفاوت ه اي عمومي و
متداول ديگري در هر كشور وجامعه اي ق رار م يگي رد
(اسپيتالر ( 7991آلفنس پوشچ ب راين عقي ده اس ت ك ه

روش شناسي تحقيق
اين پژوهش از نظر هدف ،ك اربردي ،از نظ ر ن وع

فرهن گ مالي اتي مب ين و تجل ي ي از خالقي ت و

داده ه ا ،كم ي و از نظ ر نح وه گ ردآوري داده ه ا،

خصوصيات دروني افراد است كه قوانين مالياتي را ك ه

توصيفي و از نوع همبستگي است .کارکن ان و مودي ان

قوانين مالياتي را وضع و نظام مالياتي را طراحي ميكنند

اداره کل ماليات بر ارزش اف زوده ش هر ته ران جامع ه

(پاوش ،آلونز

آماري تجقيق بوده است به دليل اينکه فعاالن اقتص ادي

(2227

در مطالعه قبله وي ( )7181تحت عن وان «فرهن گ

که سطح فعاليت  7.222.222.22ريال ج زء مش مولين

مالياتي و بررسي آن در جامعه پزش کان ش مال ته ران

نظاماليات بر ارزش افزوده شناخته ميشوند لذا جامع ه

وارائه مدل رفتاري» به هدف شناخت عوام ل م وثر ب ر

نامخدود فرض شده واز فر مول کوکران ان دازه جامع ه

فرهنگ مالياتي ،شناخت موانع ارتقاء فرهنگ مالياتي در

نمونه  184نفر تعيين گرديد
pq

جامعه پزشکان ش مال ته ران پرداخ ت .ب ين فرهن گ



2

2

n 

مالياتي و سطح تخصص پزش کان تف اوت معن ي داري

1.962  .50 .50
n
 384
0.05 0.05
در اي ن تحقي ق فرهن گ مالي ات «متغي ر وابس ته»

ارتباط جمعي در گرايش موديان به پرداخت ماليات در

ورض ايت مودي ان ،رض ايت کارکن ان ،دان ش مالي اتي

استان گيالن ميپ ردازد نت ايج نظ ر س نجي از 422نف ر

جامعه ،و نظر دولتمردان «متغير مستقل» ميباشند .اب زار

موديان نشان م يده د ک ه وس ايل ارتب اط جمع ي ب ر

جم عآوري دادهه ا پرسش نامه ب وده بط وري ک ه از

ش ناخت و مي زان آگ اهي مودي ان و ترغي ب مودي ان

مخاطبين خواسته شد تا ت اثير مولف هه اي ب ر فرهن گ

مالياتي به پرداخت ماليات تاثير ميگذارد.

مالياتي مشخص نمايند سپس اندازه وضع موجود را نيز

وجود ندارد.
تحقي ق به اري ( )7181ب ه بررس ي ت اثير وس ايل

ش يدايي ( )7181ب ه بررس ي راهک اره اي ارتق اء

تعيين نمايند

فرهنگ مالياتي با تاکيد بر بخش مشاغل پرداخت نتايج
نظر سنجي از  791نفر از موديان اداره کل غرب ته ران

روش تجزيه و تحليل دادههاي آماري

نشان م يده د ک ه ب ين احس اس ض رورت پرداخ ت

محقق در گام نخست مدلهاي اندازه گيري براي هر

مالي ات ،ق وانين مالي اتي ،نح وه مص رف مالي ات ه ا،

متغير مکنون (فرهنگ ماليات متغي ر ،رض ايت مودي ان،

ماموران مالياتي ،و فرهنگ مالياتي رابطه وجود دارد.

رضايت کارکنان ،دانش مالي اتي جامع ه ،و دولتم ردان)
مشخص نمود .مدل اندازه گيري نشان دهن ده باره اي
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عاملي متغيرهاي مشاهده شده براي ه ر متغي ر مکن ون

نوف نشان ميدهد ك ه توزي ع داده ا در جامع ه م ورد

است .سپس ب راي آزم ون فرض يهه ا از تحلي ل مس ير

بررسي يكنواخت بوده لذا آزمونهاي پارا متريك ب راي

اس تفاده نم وده اس ت ک ه تحلي ل مس ير ارتب اط ب ين

محك زدن فرضيهها مناسب ميباشند.

متغيرهاي مکنون 14تحقيق نشان ميدهد .تحليل مسير

با توجه شکل شمارهي  7معادلهي ساختاري متغي ر

تحقيق با کاربرد نرم افزار لي زرل ( )LISREنس خه8 ,1

مکنون (فرهنگ مالياتي ،قانون م داري ،دان ش مالي اتي،

انجام شد.

ضمانت اجرايي ،رضايت مودي ان ،رض ايت ک ارگزاران
مالي اتي و ع زم و اراده دولتم ردان) تبي ين م يگ ردد.
معادلهي ساختاري متغير مکنون مق ادير ب رآورد اث ر در

تحليل داده ها

معادالت ساختاري ،نقش ضريب همبستگي جزئي

بررسي نرمال بودن دادهها
براي پاسخ به اين سوال ک ه آي ا توزي ع دادهه ا در
جامع ه نمون ه نرم ال اس ت ي اخير؟ازآزمون کولم و

)(β

را بر عهده دارند .معادلهي ساختاري متغير مکنون نيز به
صورت کلي به شرح زير است:

گ ورف -اس مير ن وف ()Kolmogorov-Smirnov
استفاده شده است نتيجه ازآزمون کولمو گورف -اسمير

شکل شماره :7برآورد اثر
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که در اين معادله:

اي ن معادل ه نش ان م يده د ک ه رعاي ت حق وق

متغير مستقل ) :xرعايت حقوق شهروندي) ،متغي ر
وابسته ( : yفرهنگ مالي اتي) :ض ريب مس يرمقدار

شهروندي توس ط کارکن ان س ازمان ب ا ض ريب مس ير

:e

99درصدش کل گي ري فرهن گ مالي اتي نق ش دارد.

خطا(واريانس تبي ين نش ده( ب ه عن وان مث ال معادل هي

معادالت ساختاري ساير مسيرهاي مدل تحقي ق ني ز ب ا

ساختاري رعايت حقوق شهروندي و فرهن گ مالي اتي

توجه ب ه ض رايب مس ير و مق دار آم ارهي در ج دول

عبارت است از:

شمارهي ( t )2ارائه شده است.

جدول شماره :2
مسير

برآورد اثر آماره

رعايت حقوق شهروندي

t

نتيجه

وضع موجود انحراف

فرهنگ مالياتي

2.99

17

تاييد اثر

12

42

تسليم اظهارنامه مالياتي براساس درآمد و هزينه واقعي

7

29

تاييد اثر

12

12

گزارش فعاليت اقتصادي پنهان سايرين يک وظيفه ملي

7

12

تاييد اثر

72

92

اعالم شروع فعاليت اقتصادي يک وظيفه ملي

7

21

تاييد اثر

12

12

پذيرش فاکتور صوري زيان منافع ملي

7

29

تاييد اثر

42

12

حساب سازي و پنهان کاري مغاير ارزشهاي ديني و ملي

7

12

تاييد اثر

22

82

پرداخت ماليات ضامن رفاه و آسايش عمومي

7

29

تاييد اثر

72

92

پرداختن ماليات ضامن امنيت

7

17

تاييد اثر

72

92

پرداختن ماليات ضامن عدالت

7

29

تاييد اثر

72

92

نپرداختن ماليات ضايع کردن حقوق شهروندي

7

29

تاييد اثر

72

92

نپرداختن ماليات انباشت سرمايه در اختيارخاا

7

29

تاييد اثر

72

92

24

11

نمره ميانگين

جدول شماره :1

قانون مداري

t

نتيجه

وضع موجود

انحراف

مسير

برآورد اثر آماره

11

21

رعايت قوانين

7

28

تاييد اثر

11

رعايت قوانين رعايت اخالق و ارزش

14

17

تاييد اثر

21

رعايت قوانين بدون تبعيض

14

12

تاييد اثر

11

41

اجراي صحيح قوانين توسط ماموران مالياتي

14

29

تاييد اثر

81

71

رعايت قانون رعايت عدالت

14

22

تاييد اثر

11

11

17

19

ميانگين قانون مداري

همانگونه که در جدول شماره ( )1مالحظه ميشود ميانگين نمره قانون مداري در شهر ته ران از  722نم ره 17
را کسب نموده است.
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جدول شماره :4
t

نتيجه

وضع موجود

انحراف

مسير برآورد اثر آماره
7

99

تاييد اثر

11

41

درو اشخاا بر اجراي صحيح قوانين

2/12

81

تاييد اثر

12

42

آشنايي اشخاا با ترجيحات...،

2/11

89

تاييد اثر

11

11

آشنايي با فرآيند وصول

2/11

91

تاييد اثر

21

11

آشنايي اشخاا با جرائم و...

2/12

89

تاييد اثر

12

12

11

41

آشنايي با قوانين...
دانش مالياتي

ميانگين نمره دانش مالياتي

همانگونه که در جدول شماره ( )4مالحظه ميشود ميانگين نمره دانش مالياتي در شهر ته ران از  722نم ره 11
را کسب نموده است.
جدول شماره :1
مسير

ضمانت اجرايي

آماره

برآورد اثر

t

وضع موجود انحراف

نتيجه

اعمال جرائم مالياتي

91

28

تاييد اثر

22

82

جريمه اشخاا متخلف سودجو

91

29

تاييد اثر

72

92

جريمه تخلف اقتصادي سازمان يافته

91

29

تاييد اثر

72

92

تناسب جرائم وتخلفات مالياتي

98

17

تاييد اثر

12

12

نظارت نهاد مردمي برمصرف ماليات

91

12

تاييد اثر

1

91

71

81

ميانگين نمره ضمانت اجرايي

همانگونه که در جدول شماره ( )1مالحظه ميشود ميانگين نمره ضمانت اجرايي در ش هر ته ران از  722نم ره
 71را کسب نموده است.
جدول شماره :1
مسير

رضايتمندي موديان

برآورد اثر

آماره

t

نتيجه

وضع موجود انحراف

درو صحيح از اهداف نظام مالياتي

7

17

تاييد اثر

21

11

درو موديان از اعمال تساوي قانون

2/11

12

تاييد اثر

11

41

درو صحيح از فرآيند وصول ماليات

211

17

تاييد اثر

11

11

تکريم موديان

211

12

تاييد اثر

12

42

17

49

ميانگين نمره رضايتمندي موديان

باتوجه به جدول شماره ()1ميانگين نمره رضايتمندي موديان در شهر ته ران از  722نم ره  17را کس ب نم وده
است.
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جدول شماره :1
برآورد اثر آماره

مسير

t

نتيجه

وضع موجود انحراف

کارگزاران

رضايتمندي

احساس نگرش مثبت به شغل

722

17

تاييد اثر

21

11

تناسب محيط شغلي با شان و منزلت کارگزاران

2/11

12

تاييد اثر

12

12

تناسب خدمات رفاهي و درماني با شان و منزلت کارگزاران

2/11

17

تاييد اثر

71

81

تکريم کارگزاران

2/11

12

تاييد اثر

71

81

29

17

ميانگين نمره رضايتمندي کارگزاران

باتوجه به جدول شماره ()1ميانگين نمره رضايتمندي کارگزاران در شهر تهران از  722نمره  29را کسب نم وده
است.
جدول شماره :8
برآورد اثر آماره

مسير

7

29

تاييد اثر

42

11

2/44

29

تاييد اثر

12

12

2/41

17

تاييد اثر

71

81

21

11

تامين مالي از طريق ماليات
عزم و اراده دولت مردان بستر سازي مناسب جهت اجراي صحيح قانون
شفاف سازي قانون و کارآمدي کردن آن

t

نتيجه

وضع موجود

انحراف

عزم و اراده دولت مردان ميانگين نمره

همانگونه که در جدول شماره ( )8مالحظه ميشود ميانگين نمره عزم و اراده دول ت م ردان در ش هر ته ران از
 722نمره  29را کسب نموده است.
جدول شماره :9
انحراف استاندارد

ميانگين

متغير
فرهنگ مالياتي

2/112

2/917

قانون مداري

2/129

1/917

دانش مالياتي

2/281

1/412

ضمانت اجرايي

2/478

2/211

آراء و نظر انديشمندان

2/491

2/214

رضايتمندي موديان

2/111

2/217

رضايتمندي کارگزاران

2/471

2/147

عزم و اراده دولت مردان

2/11

7/171

فرض يه تحقي ق :ع واملي نظي ر(دانش مالي اتي،

ف رض موافق:ع واملي نظي ر(دانش مالي اتي،

رضايتمندي موديان ،رضايت ش غلي م اموران مالي اتي،

رضايتمندي موديان  ،رضايت شغلي م اموران مالي اتي،

اراده دولتمردان ،ضمانت هاي اجرايي و قانونمداري ب ر

اراده دولتمردان ،ضمانت هاي اجرايي و قانونمداري ب ر

فرهنگ مالياتي تاثير ميگذارد

فرهنگ مالياتي تاثير ميگذارد
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الف)ضريب همبستگي بين متغييرهاي مکنون

شکل شماره :2برآورد اثر (ضريب
ب) مقدار آماره

همبستگي(

t

شکل شماره  : 1مقدار آماره
شکل شمارهي  2اندازه ض ريب همبس تگي متغي ر
مکنونها را نشان ميدهد شکل شمارهي  1مقدارآماره

t

دانش مالياتي به اندازه ي ک واح د تغيي ر داش ته باش د
t

محاس به ش ده معن اداري ض ريب همبس تگي متغي ر

متغير مکنون فرهنگ مالياتي به ميزان  92درص د تغيي ر
مينمايد.

مکنونها راتاييد مينمايد .اين بدا ن معنا است ک ه اگ ر
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جدول شماره :72
ضريب تاثير گذاري بر فرهنگ مالياتي

آماره

t

نتيجه

دانش مالياتي

2/92

111

تاييد اثر

رضايتمندي موديان

2/88

742

تاييد اثر

رضايمندي شغلي ماموران مالياتي

2/81

41

تاييد اثر

اراده دولتمردان

2/81

17

تاييد اثر

ضمانت اجرايي

2/11

94

تاييد اثر

قانون مداري

2/11

724

تاييد اثر

عواملي نظير (دانش مالياتي ،رض ايتمندي مودي ان ،

پنهان س ايرين ،پ ذيرش ف اکتور ص وري ،حس اب

رض ايت ش غلي م اموران مالي اتي ،اراده دولتم ردان،

سازي و پنهان کاري مغاير ارزش هاي ديني و مل ي

ضمانت هاي اجرايي و قانونمداري بر فرهن گ مالي اتي

تشخيص داده نشده است ،نتايج مبين اين موض وع

تاثير ميگذارد با توج ه ب ه ض ريب همبس تگي متغي ر

است که از ديدگاه مخاطبين پرداخت ماليات ضامن

مکنونها تاثير متغير هاي مزبور بر فرهنگ مالياتي ق وي

رفاه و آسايش عمومي ،امنيت و عدالت نمي باش د.

ميباشد.

با توجه به اين وضعيت فرهنگ مالي اتي در جامع ه
بهنجارنيس ت و نيازمن د اص الح فرهن گ مالي اتي
هستيم.

تحليل و تفسير
باتامل در ج داول  7ال ي  9ونت ايج آم اري آزم ون

)2دربخش نظري تحقيق به ويژه در دو سطح موديان

پژوهش ميتوان م دعي ش د ک ه تحلي ل ي ا فت هه اي

و ک ارگزاران مالي اتي رعاي ت ق انون و قانومن دي

پژوهشي و مطالع ات مش ابه ب ا موض وع حاض رکه در

فرهنگ مالياتي را تحت تاثير قرار ميدهد باتوجه به

مباني نظري پژوهش ب ه آنه ا اش اره ش د ،مش ابهت و

مباحث مزبور ،يافته هاي پژوهش حاضر قابل تام ل

همسانيهاي زيادي با همديگر دارند و تحقي ق حاض ر

و نتيجه گيري از آن بس يار مه م اس ت يافت هه اي

درفرآيند تکميلي پژوهش هاي مشابه قرار گرفته اس ت.

تحقيق نشان م يده د ک ه مودي ان رعاي ت ق انون

از اين رو با تاييد پژوهش حاضر ،بسياري از بخشهاي

درفعاليتهاي شغلي خود را بسيار مهم دانسته و آن

نظري موضوع پژوهش تاييد وتقويت ميشود.

را همسنگ اخالق و ارزش ديني و مل ي م يدانن د

براي تاييد موارد مزبور و براي نتيجه گيري دقيقت ر

قانمنداري از 722نم ره  17را ب ه خ ود اختص اا

در ذيل ب برخي از دستاورد هاي پژوهش حاضر اشاره

داده .اين موضوع مبين اي ن ام ر اس ت ک ه ه م از

ميگردد.

ديدگاه موديان و کار گزاران مالياتي از قابليت بهبود

)7همانگونه که در ادبيات تحقيق اش اره ش ده اس ت،

برخوردار ميباشد.

يکي از موانع تحقق درآمد مالياتي فرهن گ مالي اتي

)1يکي از مباحث مهم تاثير گذار در دس ت ي ابي ب ه

جامعه ميباشد .نت ايج تحقي ق نش ان م يده د ک ه

درآمد مالياتي سواد و دانش مالياتي مودي ان و ک ار

فرهنگ مالياتي از  722نمره 24بوده و نشان دهن ده

گزاران مالياتي است .يافتهها مبين اين امر م يباش د

انحراف شديد از وضع مطلوب ميباش د .همچن ين

که آش نايي ب ا ق وانين ،درو اش خاا ب ر اج راي

يافته ها نمره مولفه هاي گ زارش فعالي ت اقتص ادي

صحيح ق وانين ،آش نايي اش خاا ب ا ترجيح ات،
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فرآيند وصول ،ب ر برفرهن گ مالي اتي ت اثير دارد و

بازنگري ق انون مالي ات ارزش اف زوده الزم اس ت

اندازه دانش مالياتي در مخاطب کمي ب يش از ح د

دولتمردان و نمايندگان محترم مردم در مجل س ب ه

متوسط بوده دانش مالياتي از قابلي ت بهب ود ب االيي

اين امر عنايت ويژه داشته باشند.
 ک ار فرهن گ س ازي ت وان ب يش از ي ک س ازمان

برخودار ميباشد.
 )4ضمانت اجرايي و تکريم ارب اب رج وع و حف ظ

اجرايي(سازمان امور مالياتي )را طلب مينمايد ل ذا

وحراست از شان کار گزاران از مباحث مه م ت اثير

پيش نهاد م يش ود اوال ق انون گ ذار نس بت ب ه

گذار در شکل گيري فرهنگ مالي اتي اس ت .نت ايج

اختصاا درصدي از درآم دهاي مالي اتي وص ول

نشان ميدهد ک ه ب ين ج رائم مالي اتي و تخلف ات

شده به امر فرهنگ سازي مالياتي در هنگام ت دوين

مالياتي تناسب وج ود ن دارد .از دي دگاه مخ اطبين

اليحه ساالنه بودج ه اق دام کنن د .ثاني ا نس بت ب ه

خالء قانوني جرايم تخلف اقتصادي سازمان يافت ه،

تشويقه اي مالي اتي ب راي فع االني ک ه در جه ت

ونظارت نهاد مردمي برمصرف ماليات وج ود دارد.

توسعه فرهنگ مالياتي اقدام ميکنند ،در قانون پيش

از ديدگاه جمعيت نمونه نمره ضمانت اجرا از 722

بيني نمايند.

امتياز 71 ،امتياز بوده و ازحد مطلوب فاصله بس يار

 درو موديان از اهداف نظام مالياتي ،اعمال تس اوي

شديد دارد .همچنين درو موديان از اه داف نظ ام

قانون ،فرآيند وصول ماليات بر مي زان رض ايتمندي

مالياتي ،تساوي در برابر قانون ،درو فرآيند وصول

آنان تاثير ميگذارد .اين امر در سايه تجهيز س ازمان

ماليات بر ميزان رضايتمندي موديان تاثير ميگ ذارد

به همه ابزار هاي ض روري وص ول مالي ات امک ان

اما اي ن ش اخص از نم ره مطل وبي برخ ودار نم ي

پذير است ضعف زير ساختهاي مخابراتي ق وانين

باشند و در نهايت با توجه به آزمون فرضيهها ت اثير

مالي و مديريت سيستم ه اي اطالع اتي کش ور ب ه

آن بر فرهنگ مالياتي غير قابل انکار است .و تکريم

گونه اي است که کارگزاران مالياتي به همه فعاليت

موديان نيز بر رضايت آنان تاثير دارد و اي ن مقول ه

فع االن اقتص ادي دسترس ي ندارن د ل ذا پيش نهاد

نيز از قابليت بهبود برخوردار ميباشد.

ميگردد ضمن تقويت زير س اخته اي مخ ابراتي

براساس نتايج تحقيق حاضر احساس نگرش مثب ت

قوانين مالي و مديريت سيستم هاي اطالعاتي کشور

به شغل و تناسب محيط ش غلي ،و خ دمات رف اهي و

جلوي هر گونه فعاليت اقتص ادي زي ر زمين ي س د

درماني مناسب و متناسب با شان و منزل ت ک ارگزاران

گردد.

مالياتي بر رضايتمندي آنان تاثير دارد ورضايت آنان نيز

 از دي دگاه مخ اطبين ب ين فرهن گ مالي اتي و

فرهن گ مالي اتي مت اثر م ينماي د .و ل ي مولف هه اي

رضايتمندي کارکنان سازمان مالياتي رابط ه مس تقيم

رضايتمندي کارکنان از حد مطلوب بسيار فاصله دارند.

و قوي وجوددارد و ل ي مولف ه ه اي رض ايتمندي
کارکنان از حد مطل وب بس يار فاص له دارن د .ل ذا

راهکارها وپيشنهادات

پيشنهاد ميشود مس ئولين س ازمان مربوط ه ت الش

 ع زم و اراده مل ي و دولتم ردان تنه اراه مقابل ه ب ا

نماين د ت ا احس اس نگ رش مثب ت ب ه ش غل در

مفاس د اقتص ادي اس ت .ض مانت اجراي ي ق انون

کارگزاران مالياتي ،محيط شغلي وخدمات رفاهي و

مالياتي در مقاب ل اخاللگ ران اقتص ادي و س ازمان

درماني متناسب با شان و منزلت کارگزاران مالي اتي

يافته مانند شرکت هاي کاغذي ضعيف است .لذا در

فراهم نمايند.

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و هفتم /بهار 9314

43

محمد مسیحی و ابوالقاسم محمد نژاد عالی زمینی

 قبله وي ،غالمرضا( ،)1386فرهنگ مالياتي و

منابع و ماخذ
 بهاري ،محمد تقي( ،)1385تاثير وسايل ارتباط
جمعي در گرايش موديان به پرداخت ماليات در

بررسي آن در جامعه پزشکان شمال تهران وارائه
مدل تحليل رفتاري
 قرباني ،صابر( ،)1387بررسي راهکارها و ترويج و

استان گيالن،
 جعفري لنگرودي ،محمدجعفر .)1378( ،مبسوط
در ترمي نولو ي حقوق ،تهران ،كتابخانه گنج

ارتقاء فرهنگ مالياتي در شرکتهاي توليدي شهر
ستان تبريز،
 کاوسي ،اسماعيل .)1385( ،مدل کمي سرمايه

دانش.
 جمال الدين محمد خوانساري .)1373( ،شرح
غررالحکم و دررالکلم ،تهران ،دانشگاه تهران.
 ديوپ ،س .ك )1370( ،مقاله ابعاد فرهنگي توسعه،

اجتماعي ،پايا ن نامه مقطع دکتري مديريت
فرهنگي ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران.
 مصطفي دلشاد تهراني .)7173) ،سيره نبوي ،تهران،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،دفتر سوم.

ترجمه بهروز گرانمايه ،ماهنامه فرهنگ.
 ر .ك :ريچارد ام برد و كاسانگراد جانتشر ،مليكا،

 مهدوي کني ،محمدرضا .)7180) ،نقطههاي آغاز

( .) 1375بهبود مديريت مالياتي در كشورهاي در

در اخالق عملي ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

حال توسعه ،ترجمه عرب مازار و علي اصغر

 نوري ،محمد موسي )  ،)7190قانون مداري در
سيره نبوي ،فصلنامه معرفت ،شماره.86

شاياني ،تهران ،دانشكده امور اقتصادي.
 رامين مهر ،حميد .)1391( ،روش تحقيق کمي با
کاربرد مدل سازي و معادالت ساختاري ،انتشارات
ترمه
 سادات طاهر ،فائزه .)1386( ،ماليات در اسالم،
مجله گلبرگ ،شماره .88
 سازمان امور مالياتي کشور (  ) 1384فرهنگ سازي
و اطالع رساني براي معرفي نظام ماليات بر ارزش
افزوده ،مجموعه گزارشات تحقيقاتي اجراي ماليات
بر ارزش افزوده در ايران.
 شيدايي ،حکيمه( ،)1386بررسي راهکارهاي ارتقاء
فرهنگ مالياتي در بخش مشاغل موديان اداره کل
غرب تهران،
 صالحي

اميري،

سيدرضا،

(.)1386

مفاهيم

ونظريههاي فرهنگي ،انتشارات ققنوس.
 طاهري ،جعفر)1392( ،فرهنگ مالياتي حلقه
مفقوده ماليات در ايران ،دانشكده امور اقتصادي.
 عزيزي ،غالمرضا .)7181) ،ماليه عمومي و خط

 نوري ،ميرزا حسين )1409( ،مستدرو الوسائل،
بيروت ،مؤسس آل البيت.

 25-Radaev; Vadim; Informal Institutional
Arrangement and Tax Evasion in the Russian
Economy. (2001) Economic Sociology State
University. Moscow
 Birger, Nerré (2001d): The Role of Tax
Culture in Transformation Processes –The
Case
of
Russia.
ASPE
Working
Paper#03/2001 St. Petersburg, Russia.
INTERNET:
http://www.
aspe.
spb.
ru/WP103Abstract. htm.
 Black, Henry Campbell, (1990). Blacks law
dictionary, usa: west pub.
 Encyclopedia Americana, , (1972). Ed.
Americana corporation, New York:
 Georg
w.
f.
hegel,
(1967).
,the
phenomenology of maind,new york:harper
and row
 Nerré, Birger, "The Emergence of a Tax
; Culture in Russia", Paper presented at
"The57th Congress of the International
Institute of Public FinanceThe Role of
Finance: The Role of Political Economy in
the Theory and Practice of Public Finance
 Pausch, Alfons (2001): The Role of Tax
– Culture in Transformation Processes
)Working Paper #03/2001 (September2001

مشي مالي دولت ،تهران ،انتشارات شهر آشوب.

44

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و هفتم /بهار 9314

... بررسی عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی ازدیدگاه مودیان و کار شناسان مالیاتی
 Schumpeter,
Joseph
A.
(1950):
Capitalism,Socialism and Democracy. New
York:Harper Collins.
 Spitaler, Larry Ed (1997): Tax culture could
change code. Lubbock Business Monthly,
No. 12/199
 Taylor, John B. (1998). Economics Second
Edition,Houghton Mifflin Company

يادداشتها
1

Tax culture
Gross domestic product
3
Adam Smith
4
The principle of justice
5
The principle of ease
6
The principle of saving
7
Satisfaction taxpayers
8
Satisfaction of tax officers
9
Attitude
10
Birger Nerré
11
Government 's determination
12
sanction
13
Circuit law
14
Latent variable
2

45

9314  بهار/ شماره بيست و هفتم/ سال نهم/مجله مديريت فرهنگي

