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چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي جام موان و عوامل مو ر بـر اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده و
ارائه مدل مناسب با استفاده از روش مدلسازي معادالت ساختاري است .جامعـه آمـاري مـورد مطالعـه در
اين پژوهش ،موديان و کارشناسان امور مالیاتي استان زنيان است .با بررسـي مبـاني نظـري مـرتب و مـرور
پژوهشهاي پیشین ،موان و عوامل مو ر بر اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده تعیین شـد کـه توسـ
خبرگان مورد تايید قرار گرفت .موان موجود در اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده در چهـار گـروه
اصلي موان ساختاري ،موان اجرايي ،موان فرهنگي ،موان اقتصادي و سیاسـي و عوامـل مـو ر بـر اجـراي
بهینه اين قانون نیز در چهار گروه اصلي عوامل مناب انساني ،عوامل موديان مالیاتي ،عوامـل سیسـتم مالیـاتي
و عوامل قانوني طبقهبندي شد .سپس پرسشنامهها بـین موديـان و کارشناسـان امـور مالیـاتي توزيـ شـد و
دادههاي بهدست آمده از طريـ نرمافـزار  SPSSو  Amosمـورد تيزيـهوتحلیل قـرار گرفـت .يافتـههاي
پژوهش مويد اين است که موان ساختاري ،موانـ اجرايـي ،موانـ فرهنگـي ،موانـ اقتصـادي و سیاسـي و
عوامل مناب انساني ،عوامل موديان مالیاتي ،عوامل سیستم مالیاتي و عوامل قـانوني رابطـه مثبـت و معنـاداري
با اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده دارند .بنابراين ،بر اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده
تا یرگذار هستند .نوآوري پژوهش حاضر اين است که طیف گستردهاي از موان و عوامل مو ر بـر اجـراي
بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده را شناسايي و رتبهبندي ميکند .در راستاي اقتصاد مقـاومتي و در شـراي
تشديد تحريمها ،شناسايي موان و عوامل مو ر بر اجراي بهینه قانون مالیات بـر ارزشافـزوده ميتوانـد گـام
مو ري در افزايش وصوليهاي اين مالیات و کاهش وابستگي دولت به مناب نفتي باشد.

طبقهبندی H21, H71, K34:JEL

کليد واژهها :مالیات ،مالیات بر ارزشافزوده ،مدل معادالت ساختاري.
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 -1مقدمه
در سراسر جهان درآمد مالیـاتي نقـش مهمـي در توسـعه اقتصـادي کشـورها ايفـا ميکنـد و
مي تواند بخش مهمي از مخارج ملي را در بودجه پوشش دهد .وضـ مالیـات و وصـول آن
بیشتر به ساختار اقتصادي کشور ،میزان توسعهيافتگي و صـنعتي شـدن آن ،رشـد بخشهـاي
خدماتي ،سهم کشاورزي در تولیـد ناخـالص داخلـي ،سـطح اشـتغال و نیـز میـزان حقـوق و
دستمزد نیروي کار بستگي دارد .عالوه بر عوامل فوق ،وصول مالیات تا حـد زيـادي تحـت
تا یر کارآيي اداره مالیـاتي اسـت کـه ايـن کـارايي هـم تـابعي از کـارايي سیسـتم دولتـي و
استراتژيهاي مالي و پولي آن و نیـز میـزان همكـاري موديـان و کارکنـان اداره مالیـاتي در
وصول مالیات است (زمان و همكاران .)2282 ،8مالیات هزينهاي است که بر تمام واحدهاي
انتفاعي که بهنوعي درآمـدزايي ميکننـد از جانـب دولـت تحمیـل ميشـود(پور حیـدري و
همكاران.)8939 ،
در حال حاضر بیشتر کشورهاي کمتر توسـعهيافته بـه منـاب مـالي خـارجي بـراي تـامین
فعالیتهاي توسعهاي خود وابسته هستند درنتیيه ،مشكالت بودجهاي آنها به طور دائـم در
حال افزايش است .براي نیل به توسعه پايدار ،اين کشورها بايد از منـاب مـالي داخلـي خـود
استفاده کنند .ازآنياکـه منـاب خـارجي بـي بـات هسـتند ،تحقـ رشـد پايـدار اقتصـادي بـا
وابستگي به مناب خارجي دشوار است و اين مناب نميتواند منب اصلي درآمد دولـت بـراي
حمايت از ملت باشد (تارکي و همكاران.)2289 ،2
مالیات بر ارزشافزوده )VAT( 9مهمترين رويدادي است که منيـر بـه تكامـل سـاختار
مالیاتي در نیمه دوم قرن بیستم شد .از اواخر دهـه  8352قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده در
 827کشور صنعتي و درحالتوسعه اجرا شد .درصورتيکه مالیات بر ارزشافزوده بهدرسـتي
طراحــي شــده باشــد ،درآمــد بیشــتري را بــا هزينــههاي اجرايــي و اقتصــادي کمتــر از ســاير
مالیاتهاي مصرفي رايج در بر خواهد داشت .مالیات بــر ارزشافـزوده همچنـین بـا معـاف
کردن صادرات از مالیات و در نظر گرفتن شـراي مالیـاتي يكسـان بـا کاالهـاي داخلـي بـر
واردات ،اصل بيطرفي را در مبادالت بینالمللي تضمین ميکند (قاعده مقصـد .)7پرواضـح
1- Zaman et al.
2- Tareke et al.
)3- Value Added Tax (VAT
4- Destination Principle
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اســت کــه ايــن ويژگــي نظــام مالیــاتي در دنیــاي رقــابتي امــروز از اهمیــت قابلمالحظــهاي
برخوردار است .مالیات بـر ارزشافـزوده بـراي اولـین بـار توسـ کشـورهاي عضـو اصـلي
اتحاديه اروپا (فرانسه ،آلمان ،ايتالیا و کشورهاي بنلوکس( 8بلژيك ،هلند و لوکزامبـورگ))
اجرا شد .کشورهاي برزيل و اروگوئه نیز نسبت به جايگزيني نظام مالیاتي فوق بهجاي سـاير
مالیاتها اقدام کردند.
طي سالهاي 8352تا 8312مالیات بر ارزشافزوده در بسـیاري از کشـورهاي آمريكـاي
جنوبي و مرکزي و همچنین کشورهاي آسیايي پذيرفته شد .در دهه  8312نیز موج جديدي
از پذيرش مالیـات بـر ارزشافـزوده در کشـورهاي اروپـاي شـرقي و مرکـزي و ايالتهـاي
مستقل جديدي (که پیشتر بخشي از اتحاد جمـاهیر شـوروي بودنـد) کـه اسـتراتژي اقتصـاد
بازارمحور را پذيرفته بودند ،شكل گرفت (نوسن.)8331 ،2
تصويب قانون مالیات بر ارزشافزوده در ايران در سال  8915و اجراي آزمايشـي آن در
راســتاي اصــالح نظــام مالیــاتي و گســترش پايــه مالیــاتي بــوده اســت کــه نقــش مهمــي در
شفافسازي فعالیتهاي اقتصادي داشته است .بااينوجود در همان روزهاي آغازين اجراي
اين قانون،بـه دلیـل عـدم اطال رسـاني بـهموق در مـورد فوايـد و آ ـار ايـن قـانون در نظـام
اقتصادي کشور و همچنین سازوکارهاي اجرايـي آن بـا انتقـاد گسـترده فعـاالن اقتصـادي و
اصناف مواجه شد .سازمان امور مالیاتي کشور با صـدور اطالعیـهاي در مـورخ 8915/5/28
آمادگي سازمان امور مالیاتي کشور را بهمنظور اييـاد تسـهیالت الزم جهـت اجـراي قـانون
مالیات بر ارزشافزوده و رف نگرانـي اصـناف ،برگـزاري جلسـات همـاهنگي ،آموزشـي و
اطال رساني الزم اعالم کرد (ايزدخواستي و عربمازار.)8935 ،
نتايج بررسيهاي بهعملآمده نشان ميدهد که اجراي قانون مالیات بـر ارزشافـزوده بـه
شیوه فعلي و با احكام و بسـترهاي موجـود بـا تمـام مزيتهـايي کـه در بحـث شفافسـازي
فعالیتهاي اقتصادي دارد ،مشكالتي را براي تولیدکنندگان بخش صنعت بـه وجـود آورده
که اين مشكالت ،اغلـب ناشـي از احكـام مـبهم قـانون ،اجـراي ناصـحیح قـانون و يـا نبـود
بسترهاي الزم براي اجرا و عدم اطال کامل موديـان از ايـن قـانون و يـا از تفسـیر ناصـحیح
ممیزين مالیاتي از احكام قانون ناشـي ميشـود .معافیـت برخـي کاالهـا و خـدمات نهـايي از
1- Benelux
2- Cnossen
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مالیات بر ارزشافزوده در مقابل عدم معافیت زنيیره پیشین و مـواد واسـطهاي تولیـد آنهـا،
زمانبر بودن استرداد مالیات پرداختي کاالهاي معاف (که جـزء هزينـههاي قابـلقبول تلقـي
ميشود) ،دوره کوتاه زماني براي ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات توسـ موديـان ،شـفاف
نبودن گستره انوا کاالهاي معاف از مالیات ،معضل شناسايي و احراز اعتبار مالیاتي فعـاالن
اقتصادي براي انيام معامالت ،عدم وجود زيرساختهاي کامل نرمافزاري و سـختافزاري
براي اجراي دقی قانون و ...ازجمله موارد مهمي است که از نگـاه فعـاالن اقتصـادي ،باعـث
ايياد اخالل در فعالیتهاي تولیدي شده است(عطائي و توتونچي ملكي.)8937 ،
از آنيايي که قانون مالیات بـر ارزش افـ زوده داراي تـوان بـاالي درآمـدزايي با بـات
بــراي دولــت اســت ،رفـ نــواقص موجــود در قــانون مي توانــد نقــش مهمــي در میــزان
رضايتمندي موديان اين مالیات و تامین درآمدهاي پايدار براي دولت ايفا کند (قـوامي
و همكاران.)8935 ،
در راستاي اقتصاد مقاومتي و در شراي تشديد تحريمها علیه ايران ،افزايش درآمـدهاي
مالیاتي از طري اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده تا یر قابلتوجهي در کـاهش وابسـتگي
به درآمدهاي نفتي در پي خواهد داشت .بنابراين ،بايد تـدابیر و تمهیـدات الزم جهـت رفـ
مشكالت و موان پیش روي اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده و تقويت عوامـل مـو ر بـر
افزايش کارايي و بهرهوري آن جهت نیل به شراي رشد اقتصادي پايدار ،ارتقاي بهـرهوري
و مهار تورم انديشیده شود.
هدف پژوهش حاضر بررسي جام موان موجود و عوامل مو ر بر اجراي قـانون مالیـات
بر ارزشافـزوده از طريـ شناسـايي و اولويتبنـدي آنهـا جهـت اجـراي بهینـه ايـن قـانون
بهمنظور تحق وصوليهاي بالقوه مالیـاتي اسـت کـه در سـال  8935از طريـ نظرسـنيي از
موديان و کارشناسان امور مالیاتي استان زنيان اجرا شده است.
نوآوري پژوهش حاضر اين است که به شناسايي و رتبهبندي طیف گسـتردهاي از موانـ
و عوامل ا رگذار بر اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده پرداخته است .موانـ موجـود
در اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده در چهار گروه اصـلي موانـ سـاختاري ،موانـ
اجرايي ،موان فرهنگي ،موان اقتصادي و سیاسي و عوامل مو ر بر اجراي بهینه اين قانون نیز
در چهار گروه اصلي عوامل مناب انساني ،عوامل موديان مالیـاتي ،عوامـل سیسـتم مالیـاتي و
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عوامل قانوني طبقهبندي شد و معنادار بودن رابطـه آنهـا بـا اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر
ارزشافزوده مورد بررسي قرار گرفت.
ساختار پژوهش حاضر بدينصورت است که بعد از مقدمه ،در بخش دوم و سوم مبـاني
نظري و پیشینه پژوهش بیان ميشود .در بخـش چهـارم روش پـژوهش مـورد بررسـي قـرار
ميگیرد .در بخش پنيم يافتههاي پژوهش بیان ميشود و بخـش پايـاني نیـز بـه نتیيـهگیري
اختصاص داده شده است.

 -2مبانی نظری پژوهش
 2-1مفهوم مالیات بر ارزشافزوده و انواع آن
مالیاتها عموما به دو گروه مالیاتهاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم تقسـیم ميشـوند .مالیـات بـر
8
ارزشافــزوده در گــروه مالیاتهــاي غیرمســتقیم قــرار ميگیــرد .براســاس تعريــف هــروي
( )2227مالیــات بــر ارزشافــزوده نــوعي مالیــات بــر مصــرف عمــومي اســت کــه از طري ـ
ارزشافزوده شده به کاالها و خدمات ارزيابي ميشود و تمام فعالیتهاي تيـاري از جملـه
تولید و توزي کاالها و خدمات ارائه شده را دربر ميگیـرد .ازآنياکـه ايـن مالیـات توسـ
مصرفکننده نهايي پرداخت ميشود ،نوعي مالیات بر مصرف محسوب ميشود (صاحب و
دمیلي.)2281 ، 2
در میان مالیاتهاي ديگر ،مالیات بر ارزشافـزوده منبـ اصـلي و پايـدار درآمـد اسـت.
ازآنياکه مالیات بر ارزشافزوده در مقايسه با مالیات بر درآمد فروش (که وصول آنهـا در
مرحلــه نهــايي چرخــه تولیــد اســت) آســیبپذيري کمتــري نســبت بــه فــرار مالیــاتي دارد،
کشورهايي که سیستم مالیات بـر ارزشافـزوده را اجـرا ميکننـد ،نسـبت بـه سـاير کشـورها
درآمد مالیاتي بیشتري دارند (جرين.)2285 ،9
از لحاظ نظري مالیات بر ارزشافزوده را ميتوان به سه دسته طبقهبندي کرد که عبارتنـد
از -8 :مالیات بر ارزشافزوده از نو تولیدي -2 ،مالیات بر ارزشافزوده از نو درآمـدي و
 -9مالیات بر ارزشافزوده از نو مصرفي .مالیات بـر ارزشافـزوده از نـو تولیـدي مالیـات
1- Herouy
2- Saheb and Demilie
3- Jerene
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کلي بر فروش است و در آن بهاي تمام شده کاالهـاي تولیـدي و مصـرفي مشـمول مالیـات
ميشود و کاالهاي سرمايهاي که بهمنظور جبـران اسـتهالک (و يـا حفـظ ظرفیـت تولیـد) و
توسعه ظرفیت تولید خريداري ميشوند از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معـاف نیسـتند و
اين موضو باعث تضعیف انگیزه سرمايهگذاري ميشود .در مالیات بر ارزشافزوده از نـو
درآمدي ،هزينه استهالک سرمايهها از پايه مالیاتي کسـر و مخـارج سـرمايهگذاري خـالص
مشمول مالیات ميشود .مالیات بر ارزشافزوده از نو مصرفي نیز نوعي مالیات عمـومي بـر
مصرف است و تا یري بر تصمیمات تولیدي يا سـرمايهگذاري نـدارد ،زيـرا سـرمايهگذاري
خالص مشمول مالیات نميشود (ابريل و همكاران .)2228 ،8مالیات بر ارزشافـزوده از نـو
مصرفي به لحاظ اينكه اختالل کمتري در تصمیمات سرمايهگذاري عامالن اقتصـادي اييـاد
ميکند ،بیشتر موردتوجه قرارگرفته شده است.
نرخهاي مالیات بر ارزشافزوده در چهار دسته اسـتاندارد(عمومي) ،کمتـر از اسـتاندارد،
باالي استاندارد و نرخ صفر طبقهبندي ميشود .در حالت کلي ،بیشـتر کاالهـا و خـدمات بـا
نرخ استاندارد مشمول مالیات ميشوند و نرخ کمتر از اسـتاندارد در مـوارد حمـايتي اعمـال
ميشود و مربوط به کاالهاي مصـرفي ضـروري اسـت کـه بیشـتر توسـ اقشـار کـمدرآمـد
مصرف ميشوند .اعمال نرخ بـاالتر از نـرخ اسـتاندارد نیـز بـر کاالهـاي مصـرفي لـوکس و
تيملي اعمال ميشود که بیشـتر توسـ اقشـار پردرآمـد مصـرف ميشـوند .تولیدکننـده يـا
عرضهکنندهاي که کاالي آن مشمول مالیات بـا نـرخ صـفر اسـت از پرداخـت ايـن مالیـات
معاف ميشود و تمام پرداختيهاي وي بابت نهادهها نیز به وي برگردانده ميشود.
نرخ اسـتاندارد اولیـه مالیـات بـر ارزشافـزوده در ايـران در سـال اول اجـراي آزمايشـي
 9درصد مقرر شده است و براساس تبصره  2مـاده  885قـانون برنامـه پـنيم توسـعه ايـران،
مقرر شد تا نرخ استاندارد مالیات بر ارزشافـزوده از سـال اول برنامـه ،سـاالنه يـك درصـد
افزايش يابد بهگونهاي که در پايان برنامه پنيم توسعه در سال  8939به  1درصـد برسـد .در
سال  8937و  8937نیز بر مبناي بند ب تبصره  5قانون بودجه سـالیانه ،مـدت اجـراي اليحـه
مالیات بر ارزشافزوده تمديد شد و نرخ آن به  3درصد رسـید .نـرخ  3درصـد بـراي سـال
 8935نیز تمديد شد (ايزدخواستي و عربمازار.)8935 ،

1- Ebrill et al.
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 2-2موانع و عوامل موثر بر اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده
امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان مالیات بر ارزشافزوده بخش مهمي از نظـام مالیـاتي
را تشكیل ميدهد .اجراي موفقیتآمیز قانون مالیات بر ارزشافـزوده بـه میـزان قابـلتوجهي
تحت تا یر میـزان ا ربخشـي عملكـرد اداره مالیـاتي در شناسـايي ،ميـازات و جلـوگیري از
تخلف مالیاتي است.
برد )2227(8معتقـد اسـت کـه بهتـرين سیاسـت مالیـاتي جهـان در صـورت اجـراي غیـر
ا ــربخش آن ،ارزش چنــداني نخواهــد داشــت (مــكالرن .)2229 ،2اجــراي مالیــات بــر
ارزشافزوده بايد از طري وض قوانیني باشد کـه فراينـد بتنـام ،ارزيـابي و وصـول آن را
تضمین ميکند .با ارتقا بخشیدن به اين قوانین ،اداره مالیاتي ميتواند از فرار مالیاتي موديـان
ممانعت بهعمل آورد و امكان تحق کامل ظرفیت مالیـاتي را فـراهم کنـد (بانـك جهـاني،9
 .)8338ادعاي اصلي طرفداران مالیات بر ارزشافزوده اين است که اين روش براي افزايش
درآمد مالیاتي بسیار مفید است .نوسن( )8332استدالل ميکند که مالیـات بـر ارزشافـزوده
تنها از نقطهنظر درآمد ،احتماال بهترين نو مالیات اخترا شده است .بااينوجود ،مالیات بـر
ارزشافزوده همانند ساير مالیاتها نسبت به فرار و تقلب آسیبپذير است ،امـا ويژگيهـاي
متمايز مالیات بـر ارزشافـزوده منيـر بـه کـاهش آسـیبپذيري آن نسـبت بـه انـوا ديگـر
مالیاتها شده است (کین و اسمیت .)2225 ،7البته ممكن است نقاط ضعفي در نحوه اجراي
مالیات بر ارزشافزوده وجود داشته باشد که بهنوبه خود نقاط قـوت ايـن مالیـات و اهـداف
سیاسي دولت را که متا ر از مالیات است (ماننـد بـات اقتصـادي ،تخصـیص منـاب و توزيـ
ميدد درآمد) تحت تا یر قرار دهد.
مطالعــات تيربــي نشــان دادهانــد کــه بــین عملكــرد مالیــات بــر ارزشافــزوده و میــزان
توسعهيافتگي کشورها رابطه مستقیمي وجود دارد .کشورهايي که داراي درآمد سرانه بیشتر
و سطح سواد باالتري هستند ،احتماال درآمـد حاصـل از مالیـات بـر ارزشافـزوده در آنهـا
بیشتر خواهد بود(ابريل و همكاران .)2228 ،اجراي مالیـات بـر ارزشافـزوده در کشـورهاي
درحالتوسعه چالشهاي خاص خود را دارد .تمكین مالیـات بـر ارزشافـزوده يكـي از ايـن
1- Bird
2- McLaren
3- World Bank
4 - Keen and Smith
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چالشها است .تمكین مالیاتي 8به معناي پايبندي موديان به تكالیف مالیاتي و رعايت قـوانین
مالیاتي از سوي آنها است.
در بیشتر کشورهاي درحالتوسعه بخش عمدهاي از وصوليهاي مالیات بر ارزشافـزوده
ناشي از واردات و يا تمرکز بر چند مودي بزرگ است که خود حاکي از مشكالت تمكـین
مالیاتي در اين کشورها است .بنابراين ،بـراي گسـترش دامنـه مالیـات بـر ارزشافـزوده الزم
اســت قــانون مالیــات بــر ارزشافــزوده ويــژه کســبوکارهاي کوچــك در کشــورهاي
درحالتوسعه ايياد شود درحاليکه ايياد چنـین قـانوني در اقتصـادهاي پیشـرفته ضـرورت
چنداني ندارد (اسمیت و همكـاران .)2288 ،2اداره مالیـاتي بايـد اسـتراتژيها و سـاختارهاي
الزم را در اختیار داشته باشد تا اطمینان حاصـل شـود کـه عـدم تمكـین مالیـاتي بـه حـداقل
رسیده است.
کرچلر )2225(9و لو )2225(7عوامل تعیینکننده تمكین مالیاتي را بـه پـنج بخـش کلـي
طبقهبندي کردند -8 :عوامل اقتصادي (نرخ مالیات ،حسابرسي مالیاتي و آگـاهي از مخـارج
دولت) -2 ،عوامل سازماني (نقش اداره مالیاتي يا دولـت ،سـهولت در شناسـايي و اسـترداد
مالیات بر ارزشافزوده ) -9 ،عوامل اجتماعي (اخالق و نگـرش نسـبت بـه تمكـین مالیـاتي،
درک از عــدالت مالیــاتي ،وابســتگي سیاســي و تغییــرات در سیاســتهاي فعلــي دولــت)،
 -7عوامــل فــردي (محــدوديتهاي مــالي شخصــي و میــزان آگــاهي از جــرائم مالیــاتي) و
 -7ســاير عوامــل (ســن ،ســطح درآمــد ،فرهنــگ ،تحصــیالت و جنســیت) (صــاحب و
دمیلي .)2281 ،
فــرار مالیــاتي 7و اجتنــاب مالیــاتي 5نیــز از ديگــر مشــكالت اجــراي قــانون مالیــات بــر
ارزش افزوده است که نهتنها گريبـان گیر کشـورهاي درحال توسـعه اسـت ،بلكـه در اکثـر
کشورهاي جهان نیز شیو يافته است .وجود اين دو پديده ناپسند موجـب اييـاد شـكاف
میان درآمد برآوردي و واقعي دولت ها و ايياد وقفه در مسیر ارائـه خـدمات عمـومي بـه
مردم ميشود .با وجود اينكه اجتناب و فرار مالیاتي هر دو منير به کاهش درآمـد دولـت
1- Tax compliance
2- Smith et al.
3- Kirchler
4- Loo
5- Tax evasion
6- Tax avoidance
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مي شوند ،اما از نظر مفهومي کـامال از يكـديگر متمايزنـد .اجتنـاب مالیـاتي شـامل تـالش
موديان مالیاتي براي پیدا کـردن راه هـاي مختلـف جهـت کـاهش يـا از بـین بـردن بـدهي
مالیاتي و يا کمتر از واق نشان دادن درآمد خود بدون نقض قانون است .درحاليکه فرار
مالیاتي نقض عامدانه قانون توس موديان مالیاتي جهت امتنا از پرداخـت مالیـات اسـت
(موگال و اکرم.)2282 ،8
مالیات بر ارزشافزوده مانند همه مالیاتها در معر فرار مالیاتي قرار دارد (مانند عـدم
بتنام موديان مشمول مالیات بر ارزشافزوده ،کمتر از واق نشان دادن فـروش ،نـرخهــاي
چندگانـه مالیاتي و معافیتهاي متعدد در نظـام مالیـات بـر ارزشافـزوده) و بـا عـدم خريـد
کاالها يا خدمات مشمول مالیـات بـر ارزشافـزوده ميتـوان از پرداخـت آن اجتنـاب کـرد
(صاحب و دمیلي .)2281 ،
تيربه کشورهاي پیشرفته نشان ميدهد که وجـود يـك برنامـه حسابرسـي کـه بـهخوبي
طراحي شده باشد ،نقش مهمي در کاهش میزان تقلب و فرار مالیات بـر ارزشافـزوده دارد،
چراکه متخلفان بالقوه با اعتقاد به اينكه احتمال معقولي جهت تشـخیص تخلـف و ميـازات
آنها وجود دارد از فرار مالیاتي اجتناب ميکنند .در بسیاري از کشورها بـهويژه کشـورهاي
درحالتوسعه ،عملكرد حسابرسي مالیات بر ارزشافزوده در ادارات مالیـاتي ضـعیف اسـت.
شواهد حاکي از اين است که در برخـي از کشـورهاي درحالتوسـعه باوجوداينكـه بـیش از
 82تا  87سال از اجراي قانون مالیـات بـر ارزشافـزوده ميگـذرد ،هنـوز برنامـه حسابرسـي
مو ري وجود ندارد (مارکوس.)2282 ،2
جرائم مالیاتي يكي ديگـر از روشهـاي برخـورد بـا متخلفـان اسـت کـه ميتوانـد فـرار
مالیاتي را کاهش داده و موجب افزايش تمكین قوانین مالیـاتي شـود .بـا ايـن وجـود ،نتـايج
برخي از مطالعات تيربي (فريدلند 8312،9و پارک و هیون )2229،7نشان ميدهد که اعمال
جرائم بر میزان رعايت قوانین مالیاتي تا یر چنداني ندارد درحاليکـه افـزايش سـطح دانـش
مالیاتي موديان ميتواند بر میـزان رعايـت قـوانین مالیـاتي تا یرگـذارتر باشـد (ايسـوايودي،7
1- Mughal and Akram
2- Markos
3- Friedland
4- Park and Hyun
5- Iswahyudi
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 .)2281از ديگر مشكالت اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده ،قوانین پیچیده و مـبهم
مالیاتي است که مان از درک کامل جزئیات قانون توس موديـان ميشـود و ممكـن اسـت
اين تصور در آنها ايياد شود که مالیات تعل گرفتـه بـه آنهـا بـیش از مبلـغ واقعـي اسـت.
پیامد اين سوءبرداشت اين است که انگیـزه موديـان نسـبت بـه ايفـاي کامـل تعهـدات خـود
کاهش مييابد و ممكن است زمینه الزم براي فرار مالیاتي در آنها ايياد شود.
لیبمن و زکهزر )2227( 8معتقدنـد کـه عكسالعمـل موديـان بـه قـوانین پیچیـده مالیـاتي
ناديــده گ ـرفتن جزيیــات قــوانین و اســتفاده از اســتداللهاي شخصــي اســت .ترکیــب ايــن
اشتباهات غیرعمدي با تخلفات عمدي اعمال ميازات بـراي سـرپیچي از قـوانین مالیـاتي را
دشوار ميکند و ممكن است در اين میان موديان صادقي که تنها به علت عدم درک قوانین
پیچیده مالیاتي دچار اشتباه شدهاند نیز ميـازات شـوند .بنـابراين ،بايـد اصـالحاتي بـهمنظور
سادهسازي قـوانین صـورت گیـرد تـا کـارايي و قابلیـت اتكـاي سیسـتم مالیـاتي ارتقـا يابـد
(کاپچوک.)2225 ،2
بـا توجــه بـه چالشهــاي مطــرح شـده ،وصــول مالیــات بـر ارزشافــزوده در کشــورهاي
درحالتوسعه به میزاني کـه در بودجـه پیشبینيشـده ،دشـوار اسـت .براسـاس پژوهشهـاي
تيربي انيامشده نیز برخي از مهمترين موان اجراي بهینه قانون مالیات بـر ارزشافـزوده در
اين کشورها فرار مالیاتي و تقلب (کین و لكوود ،)2225 ،9اجراي ضـعیف (آيـزمن و جـین
جارک ،)2221 ،7باال بودن هزينههاي اجرايي و هزينـههاي تمكـین (آقـا و هـوتن،)8335 ،7
عدم درک موديان از قانون مالیات بر ارزشافـزوده و مـديريت فنـاوري ضـعیف بـهويژه در
زمینه بتنام الكترونیكي موديان (تي )2288 ،5است (جرين.)2285 ،
در ايران نیـز عوامـل مختلفـي در عـدم توفیـ نظـام مالیـاتي در کسـب رقمهـاي بـاالي
درآمدي ناشي از سیستم مالیات بر ارزشافزوده نقش دارند که از مهمتـرين آنهـا ميتـوان
به عدم آگاهي موديان ،فقدان عوامل زيرساختي و اشكاالت عوامل قانوني اشاره کـرد .ايـن
عوامل خود به عوامل جزئيتري تقسیم ميشود که عبارتند از :وجود نگرشهـاي سـنتي در
1- Liebman and Zeckhauser
2- Kopczuk
3- Keen and Lockwood
4- Aizenman and Jinjarak
5- Agha and Haughton
6- Taye
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بت ،نگهداري و پرداخت مالیات و عوار

توس فعاالن اقتصادي ،عدم همكـاري برخـي

از اصناف مهم در اجراي قانون ،هزينههاي گزاف حسابرسيها در نظـام مالیـاتي ،مشـكالت
سازماني از قبیل کمبود شديد نیروي انسـاني ،کمبـود فضـاي اداري مناسـب ،عـدم کفايـت
اعتبارات و بودجه مناسب در امور حسابرسـي و خـدمات مالیـاتي ،کمبـود منـاب اطالعـاتي،
وجود پديده کدفروشي ،عدم همكاري دستگاههاي اجرايي در خصوص پرداخت مالیات و
عوار ارزشافزوده ،وصـول عـوار مـوازي بـا مالیـات و عـوار ارزشافـزوده ،عـدم
وجود ارتباط بین بانكهاي اطالعاتي موجود در کشور ،عدم آگاهي موديـان از چگـونگي
اجراي قانون مالیات بر ارزشافـزوده ،ضـعف اطال رسـاني بـه موديـان در خصـوص قـانون
مالیات بر ارزشافزوده ،عدم سـهولت دسترسـي بـه منـاب مـرتب بـا ارزشافـزوده از سـوي
موديان در اجراي صحیح اين قانون ،داشتن ذهنیت منفي نسبت به مالیـات بـر ارزشافـزوده،
ضعف مسائل حسابداري مرتب در زمینه مالیات بر ارزشافزوده ،پايین بودن میزان دسترسي
به شبكه اينترنت ،مشكالت نظام بانكي و عدم اسـتفاده فراگیـر از پـول الكترونیـك بـهجاي
پول نقد (ساالري.)8932 ،

 -3پیشینه پژوهش
.يسگت )2221( 8طي پژوهشي مشكالت اساسي اجراي قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده در
کشور اتیوپي را مورد بررسي قرار داد .نتايج پـژوهش وي نشـان داد کـه مشـكالت اجـراي
قانون مالیات بر ارزشافزوده در اين کشور کمبود کارکنان ماهر و شـكاف در اجـراي ايـن
قــانون در حوزههــاي مــرتب بــا اســترداد مالیــات بــر ارزشافــزوده ،صــدور صورتحســاب و
شناسايي و بتنام موديان است .عالوه بر اين ،نتايج بیانگر اين بود که اجراي قانون مالیات
بر ارزشافزوده با چالشهايي ازجمله کمبود آگاهي مالیاتي در سطح جامعـه ،عـدم اجـراي
برنامههاي آموزشي قوي و همچنین فقدان اعتمـاد بـین موديـان و اجراکننـدگان ايـن قـانون
مواجه است .در اين پـژوهش بـر تقويـت ظرفیـت اجرايـي قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده،
حسابرسي مالیاتي و نیز واگذاري اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده از دولت مرکـزي بـه
دولتهاي محلي جهت اجراي دقی قوانین و مقررات تاکید شده است.
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زمان و همكاران ( )2282از طري نظرسنيي از خانوارهاي کشـور پاکسـتان بـه بررسـي
جنبههاي نظري و تيربي اجراي مالیات بـر ارزشافـزوده پرداختنـد .از آنيـا کـه در کشـور
پاکستان نرخ تورم باال ،نـرخ رشـد اقتصـادي و سـطح اشـتغال پـايین و میـزان فقـر در حـال
افزايش است ،اجراي مالیات بر ارزشافزوده در چنین شرايطي تا یر منفي بر رفاه تمام اقشـار
جامعه دارد .نتايج اين پژوهش نشان داد که اجراي قانون مالیات بـر ارزشافـزوده بـرخالف
کشورهاي توسعهيافته در کشورهاي توسعهنیافته مانند پاکستان باعث افزايش سطح قیمتهـا
شده و اجراي آن مطلوب نیست.
تارکي ( )2289به ارزيابي اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده در شهر مكلل در کشـور
اتیوپي پرداخت .پرسشنامه پژوهش بین بتنامکننـدگان مالیـات بـر ارزشافـزوده (شـامل
شرکتها و مصرفکنندگان نهايي) توزي شد .نتـايج ايـن پـژوهش نشـان داد کـه موديـان
تصور ميکنند که دولت ذينف نهايي مالیات بر ارزشافزوده است ،بتنام شرکتها هنوز
به سطح مطلوب نرسیده است ،ديـدگاه منفـي بـین موديـان نسـبت بـه عـدالت در پرداخـت
مالیات بر ارزشافزوده وجود دارد ،پس از اجـراي قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده کـاهش
قابلتوجهي در تعداد مشتريان مشاهده شد و بسیاري از مصرفکنندگان بـراين بـاور بودنـد
که مالیات بر ارزشافزوده دلیلي براي باال بردن قیمت کاالهـا و خـدمات توسـ شـرکتها
بوده است.
تارکي و همكاران ( )2289طي پژوهشي به بررسي مشكالت و چشماندازهاي مالیات بر
ارزشافــزوده در منطقــه تیگــراي کشــور اتیــوپي پرداختنــد .پرســشنامه پــژوهش بــین
بتنامکنندگان مالیات بر ارزشافزوده (شامل شرکتها و مصرفکنندگان نهـايي) توزيـ
شد .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که هنوز بتنام آگاهانه شرکتها براي پرداخت مالیات
بر ارزشافزوده به سطح مطلوب نرسیده است ،ديدگاه منفي بین موديان نسـبت بـه عـدالت
در پرداخت مالیات بر ارزشافزوده وجود دارد ،پس از اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده
کاهش قابلتوجهي در تعداد مشتريان مشاهده شد و بسیاري از مصرفکنندگان بـراين بـاور
بودند که مالیات بر ارزشافـزوده دلیلـي بـراي بـاال بـردن قیمـت کاالهـا و خـدمات توسـ
شرکتها بوده است.
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درسا و همكاران )2287(8به بررسي چالش هاي اجراي قانون مالیات بـر ارزشافـزوده
در شرق منطقه ولگا واق در کشور اتیو پي پرداختند .نتايج حاصل از ايـن پـژوهش نشـان
داد که موانعي در مسیر اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده وجـود دارد کـه عبارتنـد از:
عدم آگاهي موديان از قانون مالیات بر ارزش افزوده ،ممانعت برخي از موديان از بتنـام
مالیات بر ارزش افزوده ،پايین بودن سطح فرهنگي مالیات دهندگان ،حسابرسـي ضـعیف،
نقاط ضعف موجود در سیستم اجراي مالیات بر ارزش افزوده ،فـروش کاالهـا و خـدمات
بدون فاکتور ،عدم اعمال جرائم براي متخلفان و عدم استقرار مكـانیزم کنترلـي ا ـربخش
جهت پیگیري مودياني که بتنام نكرده اند .ايـن مشـكالت از جملـه مهم تـرين مـواردي
هستن د کـه مـان تحقـ کامـل ظرفیت هـاي درآمـدي ناشـي از اجـراي قـانون مالیـات بـر
ارزشافزوده ميشوند.
جرين ( )2285چالشهـاي وصـول مالیـات بـر ارزشافـزوده در شـهر هاوسـا در کشـور
اتیوپي را مورد بررسي قرار داد .يافتههاي اين پژوهش نشان داد که ناآگاهي موديان مالیـات
بر ارزشافزوده ،عدم صدور صورتحساب توس فروشندگان ،عدم کارايي اداره مالیات بـر
ارزشافزوده ،عدم وجـود روشهـا و معیارهـاي ارزيـابي مـالي مشـخص ،کمبـود کارکنـان
متعهــد ،تبــاني برخــي از کارکنــان اداره مالیــاتي بــا موديــان ،حسابرســي ضــعیف مالیــاتي،
محــدوديتهاي اجرايــي در تخصــیص منــاب جهــت آگــاهي بخشــي ،آمــوزش ،دريافــت
بازخورد ،کنتـرل و مبـارزه بـا فـرار مالیـاتي زمینـه را بـراي عـدم وصـول کامـل مالیـات بـر
ارزشافزوده فراهم ميکند.
ايســوايودي ( ) 2281بــه بررســي عوامــل مــو ر بــر رونــد نزولــي درآمــد ناشــي از
وصولي هاي مالیات بر ارزش افزوده در سـال هاي پـس از اجـراي ايـن قـانون در کشـور
اندونزي پرداخت .اين عوامل در سـه گـروه شـامل سیاسـت هاي مربـوط بـه هزينـه هاي
مالیاتي ،عدم تمكین موديان و سهم مصرف کل در اقتصاد مورد بررسـي قـرار گرفـت.
نتايج اين پژوهش نشان داد که عملكرد نامطلوب وصول مالیات بر ارزش افزوده تحـت
تا یر سیاست هاي مربوط به هزينه ها ي مالیاتي و عدم تمكین قوانین مالیاتي است .در اين
راستا اصالحاتي در جهت کـاهش دامنـه معافیت هـاي مالیـات بـر ارزش افـزوده ،اييـاد
رويكرد سیستماتیك براي جم آوري و تيزيه وتحلیل داده ها جهـت نظـارت دقیـ بـر
1- Dheressa et al.
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روند رفتار موديان و تغییرات آن ،ساده سازي سیستم مالیاتي از طري اييـاد يـك نـرخ
واحد جهت اعمال بر نو مشخصي از مصرف و ا ربخشي حسابرسي با ايياد اعتماد بین
مقامات مالیاتي و موديان پیشنهاد شده است.
سیدنوراني و توتونچي ملكي ( )8913به بررسـي برخـي از چالش هـا و موانـ اجـراي
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ايران پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد که نبود زمینـهها،
امكانات و زيرساختهاي اجرايي قانون در اقتصاد ايران ،بي توجهي به موضو معـامالت
معاوضه اي برخـي از کاالهـا و خـدمات (طـال و جـواهر) بـا ويژگي هـاي خـاص و نحـوه
معامالت آنها و عدم آموزش موديان و فعاالن اقتصادي يا بياطالعي و کماطالعي آنها
از جزئیات اجرايي قانون مالیات بر ارزشافزوده از جمله موانـ اجـراي قـانون مالیـات بـر
ارزش افزوده در ايران است.
کشتار رجبي و ضیايي بیگدلي ( )8932طي پژوهشي به شناسايي موان مـو ر بـر اجـراي
بهینه نظام مالیات بر ارزشافزوده پرداختند .جامعه آماري ايـن پـژوهش موديـان وکارکنـان
امور مالیاتي متصدي اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده بودند .نتـايج ايـن پـژوهش نشـان
داد که پیچیدگي سازمان امور مالیاتي ،عدم اطال رسـاني کـافي ،ضـعف نرمافـزار مناسـب،
عدم آموزش کافي ماموران مالیاتي بر اجراي بهینه نظام مالیـات بـر ارزشافـزوده مو رنـد و
مشخص شد عدم آموزش کافي ماموران مالیاتي و عدم اطال رساني کافي نسبت به ضـعف
نرمافزار بیشتر مان اجراي بهینه نظام مالیات بر ارزشافزوده ميشوند.
کريمپور و همكاران ( )8932طي پژوهشـي بـه بررسـي عوامـل مـو ر بـر اسـتقرار نظـام
مالیات بر ارزشافزوده در زنيیره نهايي توزي پرداختند .نتـايج پـژوهش نشـان داد کـه بـین
توانمندسازي زيرساختهاي الزم در فرآيند وصول مالیات و اجرايي شدن قانون مالیات بـر
ارزشافــزوده در زنيیــره نهــايي توزيــ رابطــه معنــاداري وجــود دارد و همچنــین بــین
شفافســازي مبــادالت اقتصــادي و اطال رســاني صــحیح و بــهموق قــانون مالیــات بــر
ارزشافزوده در زنيیره نهايي توزي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
مبینــي و همكــاران ( )8937طــي پژوهشــي موانـ و پیشبرنــدههاي اســتقرار مالیــات بــر
ارزشافزوده را مورد بررسي قرار دادند .براساس نتايج پژوهش ايشان 82 ،شاخص بـهعنوان
موان ساختاري 29 ،شاخص بـهعنوان موانـ اجرايـي و  5شـاخص بـهعنوان موانـ فرهنگـي
استقرار نظام مالیات بر ارزشافزوده شناسايي شد.
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نتايج پژوهشهاي اشاره شده نشان ميدهد کـه موانـ متعـددي در مسـیر اجـراي قـانون
مالیات بر ارزشافزوده وجود دارد که مان از تحق کامل ظرفیت مالیـات بـر ارزشافـزوده
ميشود .در اکثر اين مطالعات تعداد محدودي از موان مو ر بر اجـراي بهینـه قـانون مالیـات
بر ارزشافزوده مورد بررسي قرارگرفته است و عوامل مو ر بر اجراي بهینه قانون مالیـات بـر
ارزشافزوده کمتر موردتوجه قرارگرفته است .در پژوهش حاضر تالش شـده تـا بـا مطالعـه
بخش عمدهاي از پژوهشهاي انيامشده در اين حوزه ،طیف وسی تري از موان موجـود در
مسیر اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده شناسـايي شـود و در ادامـه عـواملي کـه بـهمنظور
برونرفت از وضعیت موجود و نیل به وضعیت مطلوب مناسب است ،تعیـین شـود .بنـابراين،
وجه تمايز پژوهش حاضر نسبت به پژوهشهاي پیشین شناسايي و رتبهبنـدي طیـف وسـیعي
از موان و عوامـل مـو ر بـر اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده اسـت کـه باعـث
ساماندهي مطالعات گذشته و انسيامبخشـي بـه ادبیـات موجـود در قالـب يـك چـارچوب
جام ميشود.

 -0روش پژوهش
هدف پژوهش حاضر بررسي جام موان و عوامل مو ر بـر اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر
ارزشافزوده است .موان و عوامل مو ر بر اجراي قانون مالیات بـر ارزشافـزوده بـا بررسـي
مباني نظري ،مرور پژوهشهاي پیشین ،مصاحبه با اساتید دانشگاهي مسل به قـانون مالیـات
بر ارزشافزوده و کارشناسان ميرب مالیات بر ارزشافزوده سازمان امور مالیاتي تعیین شده
است .اين پژوهش بر اساس هدف کاربردي و براساس شیوه گردآوري دادههاي توصیفي-
تحلیلي و از شاخه پیمايشي است .پـژوهش حاضـر از آنجهـت کـاربردي اسـت کـه نتـايج
حاصل از آن در فعالیتهـاي سـازماني ب]کـار گرفتـه ميشـود .بـا توجـه بـه اينكـه محقـ
هیچگونه دخل و تصرفي در دادهها و متغیرها نميکند ،پژوهش توصـیفي اسـت .ازآنياکـه
اين پژوهش به بررسي ارتباط متغیر با پیامد موردنظر بهمنظور کشف يك ارتباط ميپـردازد
از نو تحلیلي است .دادههاي موردنیاز اين پژوهش با استفاده از پرسـشنامه بهدسـت آمـده
است ،بنابراين ،روش پژوهش يك بررسي پیمايشي محسوب ميشود.
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 -4-1ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻮدﯾﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ از ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻃﻼﻋﯽ از وارﯾﺎﻧﺲ

ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  2ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﭘﻨﺞدرﺟﻪاي ﻟﯿﮑﺮت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ

اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺪد  5و
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺪد  1ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0/667اﺳﺖ)ﻣﺆﻣﻨﯽ و

ﻓﻌﺎل ﻗﯿﻮﻣﯽ:(1389 ،
راﺑﻄﻪ1

= 0/667

راﺑﻄﻪ 2

≅ 171

=
× .
.

) (

.

) (

=

≈δ

×∝

=

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ Z ،ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺟـﺪول اﺣﺘﻤـﺎل ﻫـﺎي ﻧﺮﻣـﺎل
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد( ∝ ،ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ δ ،اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر و  εدﻗـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﻘـﻖ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳـﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨـﺎن  95درﺻـﺪ) (Z=1.96و دﻗـﺖ  10درﺻـﺪ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري  171ﻧﻔﺮ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﯾـﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﺣﺘﻤـﺎل ﻋـﺪم
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد  230ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد درﻧﻬﺎﯾـﺖ

 174ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﺎﻣﻞ 121ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆدﯾﺎن و  53ﭘﺮﺳـﺶﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ و درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺴﻞ ﺗﻠﺨـﯿﺺ و ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪ و درﻧﻬﺎﯾـﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻧـﺮم اﻓـﺰار  SPSSو
 Amosﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
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 -4-2مدل معادزت ساختاری
مدل معادالت ساختاري 8يك تكنیك تحلیل چند متغیري بسیار کلي و نیرومنـد از خـانواده
رگرسیون چند متغیري و به بیان دقی تر بس مدل خطي کلي 2است که به پژوهشگر امكـان
ميدهد ميموعهاي از معـادالت رگرسـیون را بـه گونـه همزمـان مـورد آزمـون قـرار دهـد.
مدليابي معادله ساختاري يك رويكرد آماري جام براي آزمون فرضیههايي درباره رواب
بین متغیرهاي مشاهدهشده و مكنون است که گاه تحلیـل سـاختاري کوواريـانس ،مـدليابي
علي نامیده شده است .امـا اصـطالح غالـب در ايـن روزهـا ،مـدليابي سـاختاري يـا بـهطور
خالصه  SEMاست (هومن.)8938 ،
مدل معادالت ساختاري يك ساختار علي خاص بین ميموعـهاي از متغیرهـاي پنهـان و
متغیرهاي مشاهدهشده است .بهطورکلي رواب بین متغیرها در مـدل معـادالت سـاختاري دو
دسته است:
 -8مدل اندازهگیري يا تحلیل عامل تايیدي :رواب بین متغیرهاي پنهان با متغیرهاي آشكار.
 -2مدل ساختاري يا مدل تحلیل مسیر :رواب بین متغیرهاي پنهان با يكديگر.
براي بررسي مدل ،نخست از تحلیل عاملي تايیدي براي سنيش رواب متغیرهـاي پنهـان
با گويههاي سنيش آنها استفاده ميشود .مدل اندازهگیري (تحلیل عاملي تايیـدي) ارتبـاط
گويهها يا همان سواالت پرسشنامه را با سازهها مورد بررسي قرار ميدهد .سپس با اسـتفاده
از مدل ساختاري ارتباط عاملهـا بـا يكـديگر جهـت آزمـون فرضـیات مـورد بررسـي قـرار
خواهند گرفت .در واق تا ابت نشـود نشـانگرها يـا همـان سـواالت پرسـشنامه ،متغیرهـاي
پنهان را بهخوبي اندازهگیري کردهاند ،نميتوان رواب را مـورد آزمـون قـرار داد .بنـابراين،
براي ا بات اينكه مفاهیم بهخوبي اندازهگیري شدهاند از مدل اندازهگیري يـا تحلیـل عـاملي
تايیدي استفاده ميشود (حبیبي.)8938،

 -4-3پایایی و روایی پرسشنامه
جهــت اطمینــان از پايــايي و روايــي ابــزار انــدازهگیري (پرســشنامه) در مرحلــه اجــراي
پیشآزمون ،تعداد  97پرسشنامه در بین جامعه آمـاري ايـن پـژوهش توزيـ و جمـ آوري
)1- Structural Equation Model (SEM
)2- General Linear Model (GLM
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شد .براي محاسبه ضريب پايايي ابزار اندازهگیري شیوههـاي مختلفـي بـهکار بـرده ميشـود.
مناسبترين روش براي سنيش روايي طیف لیكرت ضريب آلفاي کرونبـاخ 8اسـت کـه بـا
استفاده از نرمافزار  SPSS20اين کار ممكن است .هرچـه مقـدار آلفـا بـه يـك نزديـكتر
باشد ،نشاندهنده پايايي بیشتر پرسشنامه است .اگر مقدار آلفـا بیشـتر از  2/5باشـد ،پايـايي
خوب و اگر بین  2/7تا  2/5باشد ،پايايي متوس و اگر کمتر از  2/7باشد ،پرسـشنامه فاقـد
پايايي الزم است.
جدول ( :)1شاخص آلفاي کرونباخ براي تعداد  85پرسشنامه پیشآزمون
عنوان متغیرها

تعداد سواالت

آلفاي کرونباخ

نتیجه

کل پرسشنامه

90

1/981

قابلقبول

منب  :يافتههاي پژوهش

شاخص آلفاي کرونباخ بهدست آمده نشان ميدهد پرسشنامه پژوهش از پايايي کـافي
و مناسبي برخوردار است .براي تايید روايي دادههاي پژوهش نیز از تحلیـل عـاملي اسـتفاده
شد .در ايـن روش با استفاده از آزمون کیسـر ،مـاير و الكـین )KMO( 2کفايـت نمونـههاي
آمـاري بررسـي شـد.
شاخص  KMOشاخصي از کفايت نمونـهگیـري اسـت کـه کوچـك بـودن همبستگي
جزئي بین متغیرها را بررسي ميکند و از ايـن طريـ مشـخص ميسـازد کـه آيــا واريـانس
متغیرهاي پژوهش ،تحت تا یر واريـانس مشـترک برخـي عامـلهـاي پنهـان و اساسي اسـت
يا خیر (مومني و فعال قیومي .)8913 ،اين شاخص در دامنه  2تا  8قرار دارد و اگر مقدار آن
نزديك به  8باشد ،دادههـاي مـوردنظر بـراي تحلیـل عـاملي مناسـب هسـتند و در غیـر ايـن
صورت (معموال کمتر از  )2/5دادههاي نتايج تحلیل عاملي براي دادههاي مـوردنظر چنـدان
مناسب بـه نظـر نميرسـند .همچنـین در تحلیـل عـاملي اکتشـافي ،آزمـون بارتلـت 9بررسـي
ميکند چه هنگام ماتريس همبستگي ،شناخته شده اسـت .بنـابراين ،بـراي شناسـايي سـاختار
مدل مناسب نیست .درصورتيکه سطح معناداري اين آزمـون کمتـر از  2/27باشـد ،تحلیـل
1- Cronbach 's Alpha
)2- Kaiser-Meyer- Olkin (KMO
3- Bartlett
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عاملي براي شناسايي ساختار مناسب است ،زيرا فر

شناختهشده بودن ماتريس همبسـتگي

رد ميشود.
جدول ( :)1آماره  KMOو نتایج آزمون بارتلت
متغیرها

آماره KMO

میزان بارتلت

درجه آزادي

سطح معناداري

کل پرسشنامه

1/999

1001/11

0191

1/111

منب  :يافتههاي پژوهش

همانطورکه مشخص اسـت ،میـزان آماره KMOپژوهش  2/553اســت کــه نشــان از
کفايـت نمونههاي پژوهش دارد .همچنین سـطح معنـاداري آزمـون بارتلـت ،کمتـر از 2/27
است که در ميمـو روايـي پرسـشنامه را ا بـات ميکنـد .بنـابراين ،پرسـشنامه از روايـي
مناسبي جهت انيام تحلیل عاملي برخوردار است.

 -5یافتههای پژوهش
در اين پژوهش اطالعات دموگرافیك شامل  857نفر پاسخدهنده (شامل  828نفـر مـودي و
 79نفر کارشناس مالیاتي) است که  19/9درصد از پاسـخدهندگان مـرد و  85/5درصـد زن
هستند و از بین آنها  2/5درصد کمتر از  22سال 99/9 ،درصد  28-92سـال 72/3 ،درصـد
 98-72سال و  29/2درصد  78- 72سال بودند .همنناین از ایان افاراد  0/9درصاد زیار
دیپلم 19/5 ،درصد دیپلم 19/9 ،درصد کاردانی 10/1 ،درصد کارشناسای 19/9 ،درصاد
کارشناسی ارشد و باالتر بودند..از بین  79نفر کارشـناس اداره مالیـاتي  3/7درصـد ريـیس
اداره 55/2 ،درصد کارشناس ارشد و  27/7درصد کارشناس بودند که  78/5درصـد آنهـا
 2-7سال 8/3 ،درصد  5-3سال 27/7 ،درصد  82-87سال و  92/2درصـد  87سـال بـه بـاال
سابقه خدمت داشتند.
بــراي بررســي نرمــال بــودن متغیرهــاي پــژوهش از آزمــون کولمــوگروف -اســمیرنوف
استفاده شده است که نتیيه آن در جدول ( )9ارائه شده است.
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جدول ( :)8نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
متغیر

موانع

موانع

موانع

ساختاري

اجرایی

فرهنگی

موانع

عوامل

عوامل

عوامل

اقتصادي

منابع

مودیان

سیستم

وسیاسی

انسانی

مالیاتی

مالیاتی

عوامل
قانونی

آماره
کولموگروف-

1/115

1/109

1/119

1/111

1/150

1/109

1/850

1/110

اسمیرنوف
سطح
معناداري

1/190

1/191

1/198

1/119

1/191

1/191

1/150

1/191

منبع :یافتههاي پژوهش

با توجه به مقادير سطح معناداري بهدست آمده در جـدول ( )9کـه همگـي بزرگتـر از
 7درصد است ،فر نرمال بودن توزي نمونهها در سطح خطـاي  7درصـد تايیـد ميشـود،
يعني اختالف معناداري بین توزي نمونهها با توزي نرمال وجود ندارد.

 -1-5برازش مدل ادلی و بررسی موان ع اج رای بهین ه ق انون مالی ات ب ر
ارزشافزوده
مدل تايیدي موان اجراي بهینه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده در محـی نرمافـزار Amos

طراحـي و نتـايج آن در جـداول ( )7و ( )7ارائـه شـده اسـت .ايـن نتـايج در حالـت تخمـین
استاندارد ارائه شده است .براي شناخت میزان تناسب دادههاي تيربـي بـا مـدل مفهـومي يـا
مدل نظري از شاخصها و معیارهايي اسـتفاده ميشـود کـه بـه آنهـا شـاخصهاي نیكـويي
برازش و يا شاخصهاي تناسب مدل گفته ميشود.
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نتــايج تخمــین مــدل کــه در جــدول ( )7ارائــه شــده اســت ،حــاکي از مناســب بــودن نســبي

شاخصها است .يكي از شاخصهاي برازش مدل شاخص کايدو ( )2χاست که بـراي ارزيـابي
برازش کلي مدل و تعیین میزان شدت اختالف بین ماتريسهاي کوواريـانس بـرآورد و مشـاهده
شده ،تعريف ميشود و براي اين شاخص بايد مقدار سـطح معنـاداري بیشـتر از  2/27باشـد .ايـن
شاخص بهشدت تحت تا یر اندازه نمونه است و در نمونههاي باال ،بـرازش خـوب مـدل را نشـان
ميدهد .با توجه به اين محدوديت ،شاخص نسبت کاي دو به درجه آزادي براي ارزيابي بـرازش
مدل معرفي شد که تا یر اندازه نمونه را در شاخص کاي دو به حداقل ميرساند .سـختگیرترين
معیار براي اين شاخص را تپاچنیك و فیـدل 8مطـرح کردهانـد کـه مقـدار بـین  8تـا  2را بهتـرين
مقدار براي اين شاخص ميدانند (کارسازي و همكاران .)8937 ،بـا توجـه بـه خروجـي Amos

مقدار  2χمحاسبهشده برابر با  2797/59است که نسبت به درجه آزادي آن ،يعنـي  8712برابـر بـا
(8 /589کمتر از عدد )9است .پايین بودن میزان اين شاخص نشاندهنده تفاوت اندک میان مـدل
مفهومي با دادههاي مشاهدهشـده پـژوهش اسـت .مقـدار  RMSEبرابـر بـا  2/277اسـت .مقـدار
شاخصهاي IFI ،CFI ، GFIو  TLIبه ترتیـب برابـر بـا  2/325 ،2/372 ،2/392و  2/397اسـت

که نشاندهنده برازش باالي مدل است .بارهاي عاملي و مقادير  tنیز براي زيرسازههاي مـدل ()8
در جدول ( )7ارائه شده است.
جدول ( :)0شاخصهاي برازش مدل موانع اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده
نتیجه

مقدار مطلوب

1/918

>8/11

1/981
1/105
1/910
1/985
1/951

<1/91
>1/11
<1/9
<1/9

<1/91

شاخ

برازش
/df 2χ

)GFI(goodness of fit index
)RMSE(Root Mean Squared error
(IFI)Incremental Fit Index
(TLI)Tucker-lewise Indix
)CFI(Comparative Fit Index

منب  :يافتههاي پژوهش

1- Tabachnik and Fidell
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جدول ( :)5بار عاملی و مقادیر  tبراي زیرسازههاي مدل ()1
سازه

بار

مقدار

نشانگر

عاملی

آماره t

1/998

5/590

تایید

1/081

5/011

تایید

1/891

0/551

1/081

5/051

q10

عدم وجود قوانین کافی براي کنترل ضد فرار مالیاتی

1/999

0/189

q11

عدم اصالح قوانین پولی و بانکی براي رسیدن به
نظام پولی و بانکی مدرن

1/190

5/191

q12

عدم اصالح قوانین تجارت مرتبط با مالیات بر
ارزشافزوده

1/190

1/019

1/019

9/005

1/018

0/191

1/150

0/101

زیرسازه
q6

معیوب بودن نظام سنتی مالیات در ایران

q7

عدم پاسخگویی دستگاه مالیاتی در مقابل دولت و

q8
q9

موانع ساختاري

زیرسازه

q13
q14
q15

q16

مودیان
نبود زیرساختهاي الزم براي اجراي نظام خود
تشخیصی در مودیان
نبود راهبرد شفاف و مدیریت کارآمد مالیات بر
ارزشافزوده

کمبود منابع مالی براي استقرار قانون مالیات بر
ارزشافزوده
فقدان بانک اطالعاتی جامع مودیان مالیاتی در
سازمان متولی اجراي نظام مالیات بر ارزشافزوده
عدم وجود سیستم حسابداري سازگار با نظام مالیات
بر ارزشافزوده در سطح مشاغل مودیان مالیاتی
عدم استقرار کامل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
در کشور بهموازات استقرار کامل نظام مالیات بر

وضعیت

تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

1/011

5/191

ارزشافزوده
امکانات ،قوانین سنتی و ممیز ساالر که حدود 11
q17

درصد از مالیات در بخش مشاغل و شرکتها

تایید
1/001

9/188

بهصورت علیالراس است.
q18

ناکارآمدي نظام اطالعرسانی

1/190

5/118

q19

ضعف در برقراري عدالت مالیاتی

1/119

1/111

تایید
تایید
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ادامه جدول (( -)5موانع اجرایی)

موانع اجرایی

سازه

نشانگر
زیرسازه

زیرسازه

بار
عاملی

مقدار
tآماره

وضعیت

q20

تضاد کارآیی مالیاتی و عدالت مالیاتی

1/001

8/081

تایید

q21

فقدان برنامه عملیاتی براي استقرار مالیات بر ارزشافزوده

1/511

8/988

تایید

q22

انتظارات تورمی ناشی از استقرار کامل نظام مالیات بر
ارزشافزوده

1/851

5/081

تایید

q23

سنتی بودن نحوه پرداختهاي معامالت تجاري مودیان مالیاتی

1/019

0/011

تایید

q24

تعداد ناکافی نیروي انسانی متخصص مالیاتی در سازمان
متولی اجراي نظام مالیات بر ارزشافزوده

1/019

8/050

تایید

q25

ناکافی بودن میزان اطالعرسانی به مودیان مالیاتی از طرف
سازمان متولی اجراي نظام مالیات بر ارزشافزوده

1/091

9/990

تایید

q26

عدم شناسایی راههاي احتمالی فرار مالیاتی

1/011

0/191

تایید

q27

عدم توجه به توانایی مودیان در پرداخت مالیات

1/088

0/109

تایید

q28

عدم توانایی کافی دستگاه مالیاتی کشور در وصول مالیات

1/511

0/509

تایید

q29

عدم شناسایی دقیق و کامل مودیان مالیاتی

1/059

0/191

تایید

q30

عدم اجراي دقیق قوانین و مقررات مالیات بر ارزشافزوده

1/895

0/110

تایید

q31

عدم تشویق به تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتی

1/011

0/950

تایید

q32

وجود انواع مالیاتها

1/011

0/891

تایید

q33

متعدد بودن تعداد نرخهاي مالیاتی

1/011

8/185

تایید

q34

وجود تعداد فراوان معافیتهاي مالیاتی

1/051

1/908

تایید

q35

کم بودن پایه مالیاتی

1/011

1/158

تایید

q36

عدم عرضهي فرمهاي مالیاتی در قالب ساده ،گویا و موثر

1/811

0/881

تایید

q37

عدم کارآیی سیستم جرائم مالیاتی

1/191

5/119

تایید

q38

عدم آموزش و ارتقاي علمی و شغلی ممیزان مالیاتی

1/001

8/811

تایید

q39

عدم انگیزه شغلی ممیزان مالیاتی

1/009

5/111

تایید

q40

سطح پایین بهرهگیري از فناوري اطالعات توسط سازمان
متولی اجراي نظام مالیات بر ارزشافزوده

1/808

0/011

تایید

q41

عدم همکاري دستگاهها ،نهادها ،سازمانها ،وزارتخانههاي
مرتبط ،اتاقها ،اصناف و همه تشکلهاي صنفی و خصوصی
براي ایجاد بسترهاي اجراي سخت و نرمافزاري

1/095

0/081

تایید

q42

فقدان سیستم نظارت و پیگیري در اخذ مالیات

1/011

0/011

تایید

q43

زمان نامناسب اجراي نظام مالیات بر ارزشافزوده با توجه به
وضعیت فعلی اقتصادي کشور

1/099

5/011

تایید

 546فصلنامه علمی پژوهشنامه اقتصادی ،سال نوزدهم ،شماره  ،52زمستان 8931
ادامه جدول (( -)5موانع فرهنگی و اقتصادي و سیاسی)
سازه

نشانگر

زیرسازه

زیرسازه

بار

مقدار

عاملی

tآماره

1/011

5/801

وضعیت

انتظارات افراد جامعه در خصوص افزایش سطح نابرابري
q45

اجتماعی در کشور پس از استقرار کامل نظام مالیات بر

تایید

ارزشافزوده
نامناسب بودن سطح فرهنگ مالیاتی جامعه به معنی قصور

موانع فرهنگی

q46

در پرداخت بهموقع مالیات بهعنوان بخشی از وظایف

1/011

0/051

تایید

q47

نبود نظام خود تشخیصی در مودیان

1/000

0/091

تایید

q48

پایین بودن سطح تمکین مودیان مالیاتی

1/590

5/011

تایید

q49

عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه

1/010

5/091

تایید

q50

تمایل شدید به اجتناب مالیاتی در راستاي پرداخت کمتر

1/915

0/018

تایید

1/059

5/111

تایید

1/019

0/901

تایید

1/015

0/501

تایید

1/515

8/010

تایید

q55

تغییرات شدید نرخ ارز و افزایش قیمت ارز

1/001

1/001

تایید

q56

وجود رکود تورمی

1/589

5/111

تایید

q57

مقاومت برخی فعاالن اقتصادي در برابر شفافیت اقتصادي

1/001

5/980

تایید

q58

اعتماد به دولت در خصوص قانونگذاري و نحوه اجراي

1/195

0/118

تایید

1/011

5/908

تایید

q60

اقتصاد زیرزمینی

1/018

0/501

تایید

q61

وجود اختالفات سیاسی بین جناحهاي مختلف

1/059

8/010

تایید

q62

کاهش رشد اقتصادي و کاهش شدید فروش نفت

1/010

8/590

تایید

شهروندي افراد جامعه

q51
q52
q53

مالیات قانونی
ایجاد معضل رشوه و تمایل مودیان به پرداخت رشوه جهت
کاهش مالیات پرداختی
مصادف بودن اجراي آزمایشی قانون مالیات بر ارزشافزوده
با تحریمهاي بیسابقه غرب و رکود اقتصادي
مصادف بودن اجراي آزمایشی قانون مالیات بر ارزشافزوده با
قانون هدفمندي یارانهها و افزایش تورم
اجراي آزمایشی قانون مالیات بر ارزشافزوده در دوره

موانع اقتصادي و سیاسی

q54

q59

ریاست جمهوري دولت نهم و دهم

قانون مالیات بر ارزشافزوده
عدم پشتیبانی و هماهنگی سایر دستگاهها و نهادهاي دولتی

منبع :یافتههاي پژوهش

و خصوصی
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جدول ( :)0بار عاملی و مقادیر  tبراي سازههاي مدل ()1
موان ساختاري ← اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده
موان اجرايي ← اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده

موان فرهنگي ← اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده

موان اقتصادي و سیاسي← اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده

بار عاملي  t-valueوضعیت
 7/359تايید شد
2/77
2/53

7/735

تايید شد

2/37

7/722

تايید شد

2/15

7/778

تايید شد

منب  :يافتههاي پژوهش

بارهاي عاملي مـدل در حالـت تخمـین اسـتاندارد میـزان تـا یر هرکـدام از متغیرهـا و يـا
گويهها در توضیح و تبیین واريانس نمرات سازه اصلي را نشان ميدهد .بـهعبارتديگر ،بـار
عاملي نشاندهنده میزان همبستگي هر متغیر مشاهدهگر (سوال پرسشنامه) بـا متغیـر مكنـون
(عاملها) است .قضاوت معناداري بارهـاي عـاملي از طريـ مقـدار آمـاره  tاسـت ،چراکـه
معناداري در سطح خطاي  2/27بررسي ميشود .بنـابراين ،اگـر آمـاره آزمـون  t-valueاز
مقدار بحراني  8/35و  -8/35بزرگتر باشد ،تمامي بارهاي عاملي معنادار است.
نتايج بهدست آمده از ضريب مسیر و مقادير tدر جدول ( )5نشان ميدهد که:
 سطح معنيداري بین موانـ سـاختاري و اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده برابـر 7/395است که بزرگتر از  8/35اسـت و نشـان ميدهـد کـه ارتبـاط بـین موانـ سـاختاري و
اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده در سطح اطمینان  37درصد معنيدار است .همچنـین
بار عاملي (ضريب مسیر) اين دو متغیر برابر  2/77است که در مقايسه با ساير ابعـاد ،ايـن عامـل
از لحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده در رتبه چهارم قرار دارد.
 سطح معنيداري بین موان اجرايـي و اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده برابـر 7/735است که بزرگتر از  8/35است و نشـان ميدهـد کـه ارتبـاط بـین موانـ اجرايـي و
اجراي بهینه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده در سـطح اطمینـان  37درصـد معنـيدار اسـت.
همچنین بار عاملي اين دو متغیر برابر  2/53اسـت کـه در مقايسـه بـا سـاير ابعـاد ،ايـن عامـل
ازلحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده در رتبه سوم قرار دارد.
 سطح معنيداري بین موان فرهنگي و اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده برابـر 7/722است که بزرگتر از  8/35است و نشان ميدهـد کـه ارتبـاط بـین موانـ فرهنگـي و
اجراي بهینه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده در سـطح اطمینـان  37درصـد معنـيدار اسـت.
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همچنین بار عاملي اين دو متغیر برابر  2/37اسـت کـه در مقايسـه بـا سـاير ابعـاد ،ايـن عامـل
ازلحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده در رتبه اول قرار دارد.
 سطح معنيداري بین موان اقتصادي و سیاسي و اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزودهبرابر  7/778است که بزرگتر از  8/35است و نشان ميدهد که ارتباط بین موان اقتصـادي
و سیاسي و اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده در سطح اطمینان  37درصـد معنـيدار
است .همچنین بار عاملي اين دو متغیر برابر  2/15اسـت کـه در مقايسـه بـا سـاير ابعـاد ،ايـن
عامل از لحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده در رتبه دوم قرار دارد.

 -2-2برازش مدل ادلی و بررسی عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات
بر ارزشافزوده
مدل تايیدي عوامل مو ر بر اجراي بهینه قانون مالیـات بـر ارزشافـزوده در محـی نرمافـزار
 Amosطراحي و نتـايج آن در جـداول ( )5و ( )1ارائـه شـده اسـت .ايـن نتـايج در حالـت
تخمین استاندارد ارائه شده است.
جدول ( :)9شاخصهاي برازش مدل عوامل موثر بر اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده
مقدار مطلوب
نتیيه
شاخص برازش
>9/22
8/719
/df 2χ
<2/32
2/372
)GFI(goodness of fit index
>2/21
2/272
)RMSE(Root Mean Squared error
<2/3
2/325
(IFI)Incremental Fit Index
<2/3
2/392
(TLI)Tucker-lewise Indix
<2/32
2/378
)CFI(Comparative Fit Index
منب  :يافته هاي پژوهش

نتايج تخمین که در جدول ( )5ارائـه شـده ،حـاکي از مناسـب بـودن نسـبي شـاخصها
است .با توجه به خروجي  Amosمقدار  2χمحاسبهشده برابر با  313/523است کـه نسـبت
به درجه آزادي آن يعني ،527برابر با ( 8/719کمتر از عدد )9است .پايین بـودن میـزان ايـن
شاخص نشاندهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومي با دادههاي مشاهدهشده تحقیـ اسـت.
مقدار  RMSEبرابر با  2/272است .مقدار شاخصهاي TLI، IFI، GFIو  CFIبه ترتیـب
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برابر با  2 /392 ،2/325 ،2/372و  2/378است کـه نشـاندهنده بـرازش بـاالي مـدل اسـت.
بارهاي عاملي و مقادير  tنیز براي زيرسازههاي مدل ( )2در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1بار عاملی و مقادیر  tبراي زیرسازههاي مدل ()1
سازه

نشانگر
زيرسازه
q63

عوامل مناب انساني

q64
q65
q66
q67
q68
q69
q70
q71
q72

عوامل موديان مالیاتي

q73
q74
q75
q76
q77

q78
q79

زيرسازه
بهبود تخصص مالي کارشناسان امور مالیاتي در خصوص مالیات
بر ارزشافزوده
افزايش دورههاي آموزشي نحوه اجراي مالیات بر ارزشافزوده
ايياد دروس يا مهارتهاي تخصصي مرتب با مالیات بر
ارزشافزوده
ارائه کنفرانسها ،آموزشها ،دورهها و  ...براي آگاهي بخشي در
خصوص مالیات بر ارزشافزوده
ايياد انگیزه در بین ممیزان مالیاتي براي اجراي صحیح قانون
مالیات بر ارزشافزوده
بهکارگیري نیروي انساني متخصص کافي
برقراري کالسها و دورههاي آموزشي براي موديان
پذيرش قانون مالیات بر ارزشافزوده از طرف موديان
بهبود تخصص مالي مسئولین مالي موديان مالیاتي در خصوص
مالیات بر ارزشافزوده
برگزاري دورههاي آموزشي براي مسئولین مالي از طرف موديان
مالیاتي در خصوص نحوه اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده
ايياد دروس يا مهارتهاي تخصصي مرتب با مالیات بر
ارزشافزوده براي مسئولین مالي از طرف موديان مالیاتي
ايياد تعامل موديان و ادارات کل امور مالیات در خصوص نحوه
اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده
ايياد فرهنگ پذيرش مالیات بر مصرفکننده از طرف موديان
مالیاتي
ايياد آموزشهاي اجتماعي در خصوص مالیات بر ارزشافزوده
اتخاذ تدابیر الزم جهت برخورد با اجراي برنامههاي اجتناب
مالیاتي موديان که بهصورت حرفهاي از طرف آنها اعمال
ميشود
استفاده از نرمافزارهاي مالي و حسابداري مطاب با مالیات بر
ارزشافزوده از طرف موديان مالیاتي
ايياد انگیزه در موديان براي بتنام مالیات بر ارزشافزوده

بار
عاملي

مقدار
آماره t

2/777

9/975

2/527

9/125

2/599

7/551

2/521

5/772

2/579

7/712

2/577
2/757
2/595

1/773
1/782
1/755

2/735

5/357

2/792

1/853

2/755

1/188

2/773

3/233

2/557

1/185

2/518

3/257

2/782

1/527

2/578

5/512

2/732

3/222

وضعیت
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید

تايید
تايید
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ادامه جدول (-)1

عوامل سیستم مالیاتي

سازه

بار

مقدار

نشانگر

عاملي

آماره t

q80

برقراري اظهارنامههاي الكترونیكي

2/757

1/337

تايید

q81

دريافت اطالعات خريد و فروش موديان بهصورت سه ماه

2/775

3/272

تايید

q82

استفاده از سامانههاي تحت وب و حسابهاي بانكي موديان

2/527

1/378

تايید

q83

استفاده از رسانههاي ديداري و شنیداري در خصوص مالیات بر

2/553

1/175

تايید

2/731

3/317

تايید

q85

پیشرفت تكنولوژي در شناسايي و بت موديان

2/753

3/225

تايید

q86

حسابرسي مو ر بر سیستم اجراي مالیات بر ارزشافزوده

2/712

1/159

تايید

q87

کاهش میزان فروش کاالها و خدمات بدون فاکتور

2/559

3/858

تايید

q88

استقرار مكانیزم کنترلي کارا جهت پیگیري مودياني که بتنام

2/522

3/858

تايید

2/522

3/292

تايید

2/722

1/117

تايید

2/557

1/512

تايید

2/777

3/215

تايید

q93

تالش براي دائمي شدن قانون مالیات بر ارزشافزوده

2/725

3/255

تايید

q94

وجود يك نرخ ابت براي اعمال مالیات بر ارزشافزوده

2/777

1/357

تايید

q95

قوانین و مقررات ساده و قابلدرک

2/772

3/295

تايید

q96

اعمال جرائم براي متخلفان

2/972

3/825

تايید

q97

قواعد قانوني و اجرايي منظم و قابلاتكا براي بت و نگهداري

2/723

3/857

تايید

2/278

3/255

تايید

2/727

3/275

تايید

زيرسازه

زيرسازه

q84

ارزشافزوده
ايياد زيرساختهاي الزم براي شناسايي گزارشهاي صوري،
مستندسازي و يا پنهان نمودن عملیات مالي

نكردهاند
شفاف بودن قانون و دستورالعملهاي اجرايي قانون مالیات بر

q89

ارزشافزوده

q90

قابلیت درک قانون مالیات بر ارزشافزوده

q91

راهكارهاي اجرايي چگونگي رعايت بندهاي قانون مالیات بر
ارزشافزوده

عوامل قانوني

تالش دولت براي پذيرش قانون از طرف موديان مالیات بر
ارزشافزوده

اسناد مالي و اقتصادي توس فعاالن اقتصادي

q98

يكسان بودن نرخ عمومي براي همه کاالها و خدمات مشمول

q99

مشخص بودن دامنه مشمول و معاف و همچنین شفافیت مفاهیم

منب  :يافتههاي پژوهش

و تعاريف

وضعیت
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جدول ( :)9بار عاملی و مقادیر  tبراي سازههاي مدل ()1
عوامل مناب انساني ← اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده

عوامل موديان مالیاتي ← اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده
عوامل سیستم مالیاتي ← اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده
عوامل قانوني ← اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده

وضعیت

بار عاملي t-value
 7/592تايید شد
2/32
2/33

7/555

تايید شد

2/39

7/197

تايید شد

2/35

7/752

تايید شد

منب  :يافتههاي پژوهش

نتايج بهدست آمده از ضريب مسیر و مقادير tدر جدول ( )3نشان ميدهد که:
 سطح معنيداري بین عوامل مناب انساني و اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده برابـر 7/592است که بزرگتر از  8/35است و نشان ميدهد که ارتباط بین عوامل مناب انساني و
اجراي بهینه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده در سـطح اطمینـان  37درصـد معنـيدار اسـت.
همچنین بار عاملي اين دو متغیر برابر  2/32است که در مقايسه با سـاير ابعـاد ،ايـن عامـل از
لحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده در رتبه چهارم قرار دارد.
 سطح معنيداري بین عوامل موديان مالیاتي و اجراي بهینه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزودهبرابر  7/555است که بزرگتر از  8/35است و نشان ميدهد که ارتباط بین عوامـل موديـان
مالیاتي و اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافـزوده در سـطح اطمینـان  37درصـد معنـيدار
است .همچنین بار عاملي اين دو متغیر برابر  2/33اسـت کـه در مقايسـه بـا سـاير ابعـاد ،ايـن
عامل ازلحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده در رتبه اول قرار دارد.
 سطح معنيداري بین عوامل سیستم مالیاتي و اجراي بهینه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزودهبرابر  7/197است که بزرگتر از  8/35است و نشان ميدهد که ارتباط بـین عوامـل سیسـتم
مالیاتي و اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافـزوده در سـطح اطمینـان  37درصـد معنـيدار
است .همچنین بار عاملي اين دو متغیر برابر  2/39اسـت کـه در مقايسـه بـا سـاير ابعـاد ،ايـن
عامل ازلحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده در رتبه سوم قرار دارد.
 سطح معنيداري بین عوامل قانوني و اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشافزوده برابر 7/75است که بزرگتر از  8/35است و نشان ميدهد که ارتباط بین عوامل قانوني و اجراي بهینـه
قانون مالیات بر ارزشافزوده در سطح اطمینان  37درصد معنيدار است .همچنین بار عـاملي
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اين دو متغیر برابر  2/35است که در مقايسه با ساير ابعاد ،اين عامـل ازلحـاظ ا رگـذاري بـر
اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده در رتبه دوم قرار دارد.

 -6نتیجهگیری
جهاني شدن تيارت پیامدهاي عمیقي بر الگوهاي وصول مالیات بـر جـاي گذاشـت .بسـیاري از
کشورها براي رويارويي مو ر با چالشهـاي تيـاري جديـد از مالیـات بـر ارزشافـزوده بـهعنوان
ابزاري جهت افزايش مناب اقتصادي خود استفاده کردند .در ايـران نیـز بـا توجـه بـه پـايین بـودن
ســهم مالیــات و مشــكالت و نارســاييهاي فــراوان موجــود در نظــام مالیــاتي ،سیســتم مالیــات بــر
ارزشافــزوده ميتوانــد بــهعنوان يكــي از ابزارهــاي مــو ر افــزايش درآمــدهاي عمــومي دولــت
مطرح شود.
يافتههاي پژوهش مويد اين است که موان ساختاري ،موانـ اجرايـي ،موانـ فرهنگـي و
موان اقتصادي و سیاسي در مسیر اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده وجود دارند که مـان
از اجراي بهینه آن ميشوند .از بین اين موان  ،موان فرهنگي بیشترين تا یر را بر اجراي بهینـه
قانون مالیات بر ارزشافزوده دارند .همچنین عوامل منـاب انسـاني ،عوامـل موديـان مالیـاتي،
عوامل سیستم مالیاتي و عوامل قانوني رابطه مثبت و معناداري با اجراي بهینه قانون مالیات بر
ارزشافزوده دارنـد و بـر اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر ارزشافـزوده تا یرگـذار هسـتند.
همچنــین عامــل موديــان مالیــاتي داراي بیشــترين تــا یر بــر اجــراي بهینــه قــانون مالیــات بــر
ارزشافزوده است.
با توجه به نتايج اشاره شده ،ميتوان اذعان کرد کـه ارتقـاي سـطح فرهنـگ مالیـاتي در
کشور ،تالش براي جلب اعتماد موديان مالیاتي و اييـاد بانـك اطالعـاتي کارآمـد موديـان
ميتواند سهم بسزايي در افزايش درآمدهاي مالیاتي داشته باشد.
از نتايج اين پژوهش ميتوان جهت پوشش کاستيهاي اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده
و افزايش کارايي نظام مالیاتي کشور بهره جست .همچنـین بـا توجـه بـه اهمیـت روزافـزون
نقش مالیات در تامین درآمدهاي دولت و جبران کسري بودجه ،علتيابي میزان ا رگـذاري
هريك از اين موان و عوامل مو ر بر اجلراي بهینه قانون مالیـات بـر ارزشافـزوده ،ميتوانـد
موضو مطالعات آينده باشد.
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منابع
الف) فارسی
ايزدخواســتي ،حيــت و عبــاس عربمــازار (« ،)8935تحلیــل عملكــرد ،کــارايي وصــول و
چالشهاي اجرايي مالیات بر ارزشافزوده در ايران» ،پژوهشنامه مالیـات ،شـماره سـي و
ششم (مسلسل  ،) 17صص .12-79
پورحیدري ،امید ،محمد فدوي و میثم امینينیا (« ،)8939بررسي تـا یر اجتنـاب از پرداخـت
مالیات بر شفافیت گزارشگري مالي شرکتهاي پذيرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار
تهران» ،پژوهشنامه اقتصادي ،سال چهاردهم ،شماره  ،72صص .17-53
حبیبي ،آرش ( ،)8938آموزش کاربردي نرمافزار  ،SPSSپايگاه اينترنتي پارس مدير.
ساالري ،ابوذر ( ،)8932بررسـي مالیـات بـر ارزشافـزوده در اسـتان تهـران(،)8932-8915
تهران :سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تهران.

سیدنوراني ،سید محمدرضا و سعید توتونچيملكي (« ،)8913بررسي برخي از چالشها و
موان اجراي قانون مالیات بر ارزشافزوده در ايران (مطالعه موردي فعاالن صـنف
طال و جواهر)» ،پژوهشنامه مالیات ،سال  ،81شماره  ،1صص .12-73
عطــائي ،امیــد و ســعید توتــونچي ملكــي (« ،)8937چالشهــاي اجــراي قــانون مالیــات بــر
ارزشافزوده در بخش صنعت ايران :مطالعـه مـوردي صـناي منتخـب» ،دفـاتر مطالعـات
انرژي ،صنعت و معدن(گروه صنعت) ،مطالعات بخش عمومي(گروه بخش عمومي).
قوامي ،هادي ،محمدعلي شعباني ،راضیه رحیمـي و هـادي فـرد شـريفي ( « ،)8935بررسـي
تا یر مالیات بر ارزشافـزوده بـر عملكـرد بنگاههـاي اقتصـادي (مطالعـه مـوردي صـناي
تولیدي و خدماتي استانهاي خراسان)» ،همايش ملي مالیات بر ارزشافزوده :فرصـتها
و چالشها ،دانشگاه فردوسي مشهد.
کارسازي ،حسین ،حامد فردايني سفلي ،میالد جعفرپور رضائي ،نعیمه ماشـینچي عباسـي و
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دشواري در تنظیم هیيان با نشـانههاي اخـتالل اضـطراب فراگیـر» ،ميلـه دسـتاوردهاي
روانشناختي ،دوره چهارم ،سال ،22شماره ،8صص .852-879
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شماره ،27صص .92-29
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