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 چکیده  
ن پارامترهاي غیراقتصادي از قبیـل عوامـل اجتمـاعی و سـاختارهاي     مطالعه تمکین مالیاتی با رویکردهاي جدید، متضمن افزود

 به مدل تمکین مالیاتی است.  » اخالق مالیاتی«حاضر در صدد افزودن  ۀاست. مقال هاي سنتینهادي به مدل
ـنجی  سـؤاال اي که، نامههاي اخالق مالیاتی با پرسشمؤلفه  بـوده،  )wvsهـا ( هـاي جهـانی ارزش  ت آن برگرفتـه از نظرس

گیري به روش تصـادفی توسـط سـازمان امـور     کمی شده است. جامعه آماري شامل کل مودیان مالیاتی شهر اصفهان و نمونه
ـین شـده   ـیه   بـه  ،مالیاتی و دارایی استان اصفهان انجام شده است. حجم نمونه تعی نفـر   100 ،هـاي پـژوهش  منظـور بررسـی فرض

ـتفاده از روش    هـا تجز آوري دادهدي مالیاتی است که پـس از جمـع  ؤم ـتنباطی     یـه و تحلیـل بـا اس ـیفی و اس هـاي آمـاري توص
ـیون چنـد    OLSهاي پژوهش از رگرسیون چند متغیره خطـی بـه روش   به منظور آزمون فرضیه صورت گرفته است. و رگرس

 اي استفاده شد.متغیره لجستیک دو جمله
فرار مالیاتی، هنجارهاي اجتماعی و اعتمـاد بـه    متغیرهاي نگرش نسبت به که دهدها نشان مینتایج حاصل از برآورد مدل

% اثـر مثبـت و معنـاداري بـر     90% و متغیر سن در سطح اطمینـان  95دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی در سطح اطمینان 
 دارد.% متغیر اخالق مالیاتی اثر مثبت و معناداري بر تمکین مالیاتی 95اخالق مالیاتی دارند.همچنین، در سطح اطمینان 
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 مقدمه. 1
مباحث  ازمین هزینه تدارك کاالهاي عمومی و نقش آن در توزیع مجدد درآمد، أاهمیت مالیات در ت

. الزمه تدارك بهینه کاالهاي عمومی و بهبود توزیع درآمد استمورد توجه اقتصاددانان بخش عمومی 
عه است و موجب توجه به تمکین از مالیات است. پرداخت مالیات یکی از عوامل رشد و توسعه جام

هاي آن، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی رونق اقتصادي و ارتقاي شاخص
توان بسیاري از مشکالت اجتماعی و اقتصادي دیان، میؤشود. با وصول مالیات عادالنه از مکشور می

عدالت اجتماعی از طریق  کشور از جمله کسري بودجه ساالنه، تورم و بیکاري را رفع و زمینه ایجاد
 ،مین موفقیت سازمان مالیاتی کشورهاأترین وسایل براي تد. مناسبکرتوزیع دوباره درآمدها را فراهم 

هاي درونی و افزایش انگیزه ،عالوه بر انسجام دستگاه مالیاتی به مفهوم اجراي درست قانون و ضوابط
را مجاب سازد که تمکین از مالیات را آنان  تواندمیاست. این امر دیان ؤجلب همکاري و همفکري م

 د.نروشی منطقی در افزایش منافع اقتصادي و برخورداري از مواهب اجتماعی بدان
دو جریان عمده در تبیین رفتار مالیاتی وجود دارد. از  بررسی پیشینه تحقیق مبین آن است که اساساً

عدم تمکین مالیاتی با  دارند تا پدیده تمکینهاي مبتنی بر اقتصاد نئوکالسیک مرسوم سعی یک سو، مدل
اصل «، »اصل حداکثرسازي سود مورد انتظار«هاي مفروض در اقتصاد متعارف از قبیل را بر بنیان داده
از سوي دیگر، رویکردهاي متفاوتی وجود دارد که به کلی منتقد مدل ،د وننکو... تبیین » عقالنیت فردي

دانند و ها را در تبیین این پدیده کافی نمینهاي اولیه آفرضاند یا پیشههاي غالب اقتصادانان مرسوم بود
-هاي ریاضیدرصدد افزودن پارامترهاي غیراقتصادي از قبیل عوامل اجتماعی و ساختارهاي نهادي به مدل

نقش نهاد غیررسمی  شناختی صرفاً). این پژوهش به دالیل روش1386 جان،وار آنها برآمدند (خان
، 1شناختیبر آن، متغیرهاي جمعیت مؤثربا در نظر گرفتن متغیرهاي  ،مالیاتی (به معناي عام کلمه)» قاخال«

دهندگان نسبت به دولت دهندگان نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهاي اجتماعی، اعتماد مالیاتنگرش مالیات
بررسی قرار خواهد داد. در  و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی نسبت به تمکین مالیاتی را مورد تحلیل و

امروز،  سیاسی غالب بر جامعه -واقع پرسش این است که آیا با توجه به شرایط ساختارهاي اجتماعی
غیراخالقی بودن، نامشروع بودن و ناهنجار بودن فرارمالیاتی در اذهان شهروندان اصفهانی تثبیت شده است 

در این تحقیق در ابتدا مبانی نظري و  .کندایفا می» بازدارنده«و در برابر این رفتار ناخوشایند اجتماعی نقشی 
شود، سپس تصریح مدل و نتایج  بر آن توضیح داده می مؤثرتمکین مالیاتی و اخالق مالیاتی و عوامل 

1. Demographic Variables 
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گذاري و مطالعات آتی ارائه در آخر هم پیشنهاداتی براي سیاست .شودها ارائه میحاصل از آزمون فرضیه
 د. گردمی

 
 پژوهشادبیات موضوع و پیشینه . 2
 مبانی نظري تمکین مالیاتی. 2-1

بوده است، که » 1شکاف مالیاتی«ترین تعریف براي مفهوم تمکین در اصطالح ترین و ابتداییرایج
. با استآوري شده و میزان درآمد موجود در حالت صددرصد تمکین تفاوت بین درآمد واقعی جمع

 ،هاي عملیگذاري سیاستهدفه منظور اف مالیاتی براي عدم تمکین، بشکاین تعریف از این حال، 
 رسد. انگارانه به نظر میبیش از حد ساده

 در که است مالیاتی مؤدیان تعهدات و تکالیف بر مبتنی تمکین، مفهوم براي شده ارائه تعاریف از یکی
 اسناد ارائه و نگهداري اظهارنامه، موقع به تسلیم و تنظیم مالیاتی، سیستم در نامثبت شامل عمده گروه چهار

 از یک هر به مؤدي اگر. شودمی بنديطبقه مالیات موقعبه پرداخت و مالیاتی مراجع نیاز مورد مدارك و
(رضایی و  شد خواهد تلقی مالیاتی تمکین عدم نوعی به وي رفتار نکند عمل خود تعهدات و وظایف

اجتناب از «و » فرار مالیاتی«دم تمکین مالیاتی در دو قالب کلی، اصوالً ع ).430: 1386نعیمی حشکوایی، 
گیرند. بدین ترتیب، مؤدي منظور گریز از پرداخت مالیات صورت میگنجد که هر دو بهمی» مالیات

در تئوري، فرار از پرداخت  .نمایدمالیاتی کمتر از میزانی که قانوناً موظف به پرداخت آن است، تأدیه می
عدم تمکین قانون مالیاتی به منظور کاهش بدهی مالیاتی است. با این  هدف ابعمدي  یعملواقع  درمالیات 

هاي مالیاتی ممکن است به علت اشتباهات، اطالعات غلط، سوءتفاهم، و حال، قصور در تمکین با گزارش
قانونی جهت اختفاء معناي اتخاذ ترتیبات غیرانگاري سبب شده باشد. در صورتی که فرار مالیاتی بهیا سهل

هاي قانونی اجتناب از مالیات، استفاده از راه ).4-5: 2004(ساندمو،  استگرفتن بدهی مالیاتی یا نادیده
رو، اجتناب از مالیات، رفتاري منظور کاهش میزان مالیات خود را گویند. از اینمختلف توسط مؤدي، به

 .شودقانونی محسوب میقانونی است در حالی که فرار مالیاتی، رفتاري غیر
یکی از آنها رویکرد  موضوع تمکین مالیاتی وجود دارد. درخصوصدو رویکرد متفاوت براي بحث 

ها یا ) که به موجب آن مالیات3،1972است (آلینگهام و ساندمو 2اقتصادي مبتنی بر نظریه انتخاب عمومی
افزون بر این، رویکرد  روند.ات طفره میشوند و یا مؤدیان از پرداخت مالیمند پرداخت میبه صورت نظام

1. Gap Tax 
2. Public Choice Theory 
3. Allinghom & Sandmo 
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نیز وجود دارد که به موجب آن تمکین مالیاتی از  »1شناختیروان-رویکرد اجتماعی«عنوان  بادیگري 
شود شناختی همچون مالحظات عدالت مالیاتی و حس تشخیص اخالقی تعیین میطریق عوامل روان

» نظریه بازدارندگی«قوله تمکین مؤدیان مالیاتی هاي نظري اصلی در میکی از حوزه .)2007 ،2(کرچلر
) است. در این نظریه فرض بر این است که مؤدیان به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد 1968( 3بیکر

ب به نام عدم تمکین هستند که از مانده منافع به دست آمده از موفقیت در تقلّ 4انتظار خود از قماري
). نتیجه 2005 آید (ساندمو،به دست می ،انتظار کشف و جرایم مالیاتیدر مقابل ریسک مورد  ،مالیاتی

ها بستگی دارد. به نهایی نظریه مذکور این است که تمکین به میزان زیادي به حسابرسی مالیاتی و مجازات
آالبده و .هاي خود را پرداخت خواهند کرد (اُعبارت دیگر، مؤدیان به دلیل ترس از جرایم، مالیات

شناختی و اجتماعی به طورکلی با توجه به آنچه گفته شد، در این مدل عوامل روان ).2011 ،5نهمکارا
به همین سبب، مورد انتقاد بسیاري از محققان قرار گرفته است. تجارب تمکین  ،شوند ونادیده گرفته می

-انتظاري گزارش می بینی مدل مطلوبیتسطح باالتري از درآمد اعالم شده را نسبت به پیش مالیاتی غالباً

در بسیاري از کشورها سطح بازدارندگی براي توضیح درجه  ،. به عبارتی)a2002 (برایبررسیتورگلر،  کند
هاي تجربی و آزمایشی میزان فرار مالیاتی کمتري تمکین مالیاتی بیش از حد کم است. در حالی که یافته

کالند و شولز،  ک؛ آلم و م1985گریتز و وایلد، (به عنوان مثال  دهدهاي سنتی نشان میرا نسبت به مدل
گریزي گزارش شده و میزان شکاف بزرگی بین درجه ریسک ،.  بنابراین) 2002؛ فري و فیلد، 1992

گریزي گریزي الزم براي ایجاد چنین تمکینی، وجود دارد. به عنوان مثال، درجه ریسکدرجه ریسک
، در حالی که با توجه به سطح باالي تمکین مشاهده شده در ایاالت متحده بین یک تا دو اعالم شده است

گریزي بین یک و دو در سوئیس نسبت ریسکهمچنین، باشد.  30گریزي باید این کشور درجه ریسک
گریزي درصدي در سوئیس، نسبت ریسک 76,52 متغیر است، اما با توجه به سطح تمکین مشاهده شده

رو، براي حل پازل تمکین مالیاتی، . از این)2002(فري و فیلد،  دداشته باش 30,75باید ارزشی معادل 
باالي تمکین مالیاتی کمک  تواند به توضیح درجهن استدالل کردند که اخالق مالیاتی میابسیاري از محقق

این  به یاحساسات اخالق يسازکپارچهیارتباط بر  خود ينظر ) در مقاله1994( نینستایفاو ایرارد  کند.
آندرونی و ن،یبر ا عالوه. کردندکید میأی از رفتار تمکین مالیاتی تمنطق حیتوض کیارائه  يبراا همدل

1. Social-Psychology Approach 
2. Kirchler 
3. Becker 
4. Gamble 
5. O. Alabede et al. 
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هاي پویاییاضافه کردن کنند که در بررسی تمکین مالیاتی می) اشاره 852 :1998( 1نینستایو فاایرارد 
از  ياریبسدي دارد. نیافته پژوهشی زیاتمکین مالیاتی هنوز نواحی توسعهبه مدل  یو اجتماع یاخالق

-دهندگان صادق و درستکارند. بعضی از مالیاتتوجهی از مالیات شایانکنند که بخش کید میأت محققان

هاي تقلب حتی راه ،بنابراین ،) و2،1991:130(النگ و سوینگر» مستعد براي فرار نیستند حقیقتاً«دهندگان 
 کنند.جستجو نمیرا در پرداخت مالیات 
اجتماعی رفتار تمکین  -هاي روانشناختیهاي میدانی متعددي که در زمینهیج پژوهشبه طورکلی نتا

 :دهد کهاست نشان میدر کشورهاي مختلف انجام شده

 .در بسیاري از کشورها میزان تمکین به شدت متأثر از هنجارهاي اجتماعی تمکین است .1

 .در برابر فرار از مالیات استکاهش منزلت اجتماعیِ فراریان مالیاتی عاملی بازدارنده  .2

 .فراریان مالیاتی بر رفتار تمکین اطرافیان خود تأثیر منفی دارند .3

 .رسندجوامعی که انسجام اجتماعی بیشتري دارند به سطح تمکین باالتري می .4

 .تلقی عامه مردم از اخالقی نبودن فرار مالیاتی موجب ارتقاي سطح تمکین است. 5

ن در چگونگی مصرف درآمدهاي مالیاتی توسط دولت موجب کاهش تمکین مخالفت شهروندا. 6
 .شودمی

گیري، موجب انگیزش منفی آنها نسبت به تمکین مالیاتی حضور نداشتن مردم در فرآیند تصمیم. 7
 .)37: 1383 جان،شود (خانمی

 قی در یک مدلهاي اخالسازد که از محدودیت، دو نظریه ما را قادر میهاي انجام شدهدر پژوهش
که با ) 1976 ،3چانگ(نظریه اول رویکرد نوع دوستانه است . دهندگان منطقی استفاده کنیممالیاتبراي 

. دننگراننیز مند هستند بلکه در مورد رفاه عمومی دهندگان نه تنها به رفاه خود عالقهتوجه به آن مالیات
شود، محدود ع موجود براي رفاه اجتماعی میتصمیم به فرار با آگاهی به آنکه باعث کاهش میزان مناب

تعریف  راین رویکرد به طور گسترده ب). 1984، 4سوگدن(دوم، رویکرد اخالق کانت است . شودمی
دهنده . در صورتی که سهم مالیاتی مالیاتاستوار استمالیات عادالنه  کانت از اخالق، مبتنی بر فرضیه

لی از پرداخت مالیات فرار کند، موجب ایجاد تشویش، عادالنه تعیین شده باشد ودر صورتی که 
ها را دهنده این هزینهدر واقع تنها در این صورت است که مالیات .شوداحساس گناه یا شرم در فرد می

1. Andreon& Erard & Feinstein 
2. Long& Swinger 
3. Chung 
4. Sugden 
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کند اما اگر میزان مالیات پرداختی فرد بیشتر باشد، فرار را به عنوان نوعی دفاع از خود تلقی احساس می
که افراد درك کنند که آنها شود ایجاد می، احساس گناه زمانی )1971( 1ه لوئیسبه گفت. خواهد کرد

از آنجایی که تعهد اند. کرده طور غیرمسئوالنه در رابطه با یک قاعده یا هنجار اجتماعی مرسوم عمله ب
ات به پرداخت مالیات به دولت به عنوان هنجار اجتماعی پذیرفته شده است، ممکن است افرادي که مالی

دریافتند که در نظرسنجی ) 1980( 2اتیکن و بنیولین. کنند احساس گناه بکنندخود را پرداخت نمی
اند که وجدانشان بعد از درگیر شدن در دهندگان ادعا کردهاز پاسخ% 50 دهندگان بیش ازمالیات
 :شودپریشان می» بسیار زیاد«هاي زیر فعالیت
 هاي کسب وکار،مخفی کردن فعالیت .1

 هاي پزشکی،بیان زیاد هزینه .2

 فهمیدن درآمد، .3

 عدم ثبت بازده یا .4

 . اظهار وابستگی اضافی .5

. دهنده وارد ساختندطور مستقیم در مطلوبیت مالیاته شرم و گناه را ب) 1994( ایرارد و فاینستاین
کند، رار میدهنده وقتی که درآمدش را کمتر گزارش و از بازرسی فآنها فرض کردند که مالیات

درآمدش را کمتر گزارش از اینکه کند احساس شرم می ،همچنین ،او. دهدبه او دست میاحساس گناه 
دهنده تحدید خجالت مشکل رویکرد ایرارد و فاینستاین این است که مالیات. شودکند و گرفتار میمی

. ر مورد جرمش کشف نکنندافراد نظر او را که بسیار با ارزش است داگر کند کشیدن را تجربه نمی
تواند به عنوان بنابراین الزم است که چگونگی احتمال درك شده از تشخیص قابل توجه دیگران که می

 .عامل بازدارنده خوبی عمل کند، تلفیق داده شود
 

 اخالق مالیاتی. 2-2
انجام یافته  »3مدرسه روانشناسی کالن«در  1960 ۀهاي اولیه در مورد اخالق مالیاتی در طول دهتحقیق

بین اقتصاد و در این تحقیقات رابطۀ تنگاتنگی ). 1969، 5استرومپل ؛1960، 4است (اسچمولدرس
. نتایج تحقیقات مربوطه نشان داد، اخالق ایجاد شده بوداقتصادي جنبۀ کید بر أروانشناسی اجتماعی با ت
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هاي متعدد از اخالق مالیاتی ریفتعرغم ه. باستتمکین مالیاتی مقولۀ مالیاتی نگرشی مهم و کامل در 
، 1شود (تورگلرآنها وجود دارد که انگیزه درونی براي پرداخت مالیات تعریف می ۀنظر در هماین اتفاق

c2005 :136 .(بدتا چه حد گیرد که در نظر یک شخص فرار مالیاتی اخالق مالیاتی در نظر می ،بنابراین 
اخالق مالیاتی باالتري داشته باشد، احساس تمایل  خصششود. این بدین معناست که هرچه تلقی می

. با این حال، در مطالعات انجام یافته اخالق مالیاتی به عنوان بیشتري براي پرداخت مالیات خواهد داشت
شود، در نظر گرفته شده جعبه سیاهی، بدون بحث در مورد اینکه چگونه ایجاد و یا چگونه حفظ می

-در تجزیه تحلیلبه عنوان جزء اخالل را شامل و دهندگان رجیحات مالیاتاز ت یبخش معموالً و است

 . )88-89: 2002،  2(فیلد و فري شده استهاي اثرات ناشناخته بر فرار مالیاتی در نظر گرفته 
براي درك سطح ر تأثیر اخالق مالیاتی ) ب2002) و تورگلر (2003بسیاري از محققان همچون فري (

کنند. سه عامل اساسی که براي درك اخالق مالیاتی مهم کید میأز تمکین مالیاتی تباالي مشاهده شده ا
. این سه کلید استدیان مالیاتی و دولت ؤهستند: قوانین اخالقی و احساسات، انصاف و ارتباط بین م

قوانین اخالقی و احساسات بر هنجارهاي اجتماعی و د. ونشپژوهش محسوب میاساسی قسمت تجربی 
گناه، یا  تشویش، احساس موجبکه  کندمیداللت یعنی جرم، شرم، وظیفه و انصاف  حسچهار 

اخالق مالیاتی  شود.دهنده در مورد خودش میداوري مالیاتقضاوت و پیشموجب گرفتار شرم و 
 شود.کننده تمکین مالیاتی معرفی مینیترین عوامل تعیاغلب به عنوان یکی از مهم

هاي متعددي وجود زمینهدهنده از پرداخت مالیات، مالیاتبراي فرار  ،)2000( 3ایلفرسنظر بر طبق 
و تورگلر  4. اشنایدرداشته باشدن تمایل به تمکین دهندهاست که مالیات آناولین (گام) ضروري است: 

د سادگی مستعد براي فرار نیستنه یان بدؤاند. در طول این گام منام نهاده )گام تمایل() این گام را 2004(
دهنده مجبور به داشتن فرصت و دانش براي فرار ). در طول گام دوم مالیات130: 1991(النگ و اسوینگر، 

رد. گام اول اودست بیه گیرد که فرصتی براي فرار بتصمیم می . در سومین و آخرین گام او واقعاًاست
، به عنوان مثال، طول این گام بدین دلیل که در رین مرحله براي تحقیق در مورد اخالق مالیاتی است.تمهم

 .)2004(اشنایدر و تورگلر،  کنداخالق مالیاتی، نقش مهمی را بازي میدر تی انگرش نسبت به فرار مالی
براي فریب در پرداخت  يپذیرها را به صورت توجیهتواند انگیزهیک سیستم مالیاتی ناعادالنه می

کنند که دهندگان درك میان استدالل کرد که مالیاتتونظریه برابري میبراساس مالیات افزایش دهد. 
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. است تبادلیمناسباتی بلکه به عنوان ، نیستآمیز و تهدیدي شان با دولت نه تنها یک رابطه اجباررابطه
مشاهده کنند که دولت با مالیات پرداختی آنها به ایجاد امکانات اجتماعی  دهندگانمالیاتاگر  ،در واقع

شود که انگیزه آنها براي پرداخت مالیات بیشتر دارد، موجب میبري قدم بر میدر جهت افزایش برا
 و احساس کند یا معتقد باشد که سیستم مالیاتی ناعادالنه است هدهنداگر مالیات ،. به عبارت دیگرشود

 ینوع و فرار مالیاتی  به عنوان ،رفتار صادقانه کاهش رايهاي اخالقی بمالیاتی زیادي دارد، هزینه بار
تعامل  ،رو. از این)1999، 1و شولز دکالن ک(آلم، مکند توجیه پیدا میبرابر سیستم مالیاتی  مقاومت در
دولت براي افزایش نگرش که ی زیرا اقدامات مثبت، ستا کنندهدهندگان و دولت عامل تعیینبین مالیات

پرداخت مالیات بلکه موجب یست، فقط تعهدي به سیستم مالیاتی ن، کندلحاظ میدهندگان مثبت مالیات
 شود.افزایش تمکین مالیاتی می ،بنابراین ،و

  
 اخالق مالیاتی چارچوب نظري .2-3
 تئوري انگیزش درونی .2-3-1

-کید میأشناسی و روانشناسی براهمیت رفتار مبتنی بر مالحظات اخالقی و معنوي تعلوم دیگر مانند جامعه

ثیر قیمت یا أکه تحت ت ،زاهاي درونی به عنوان متغیرهاي برونارزش کنند. در تجزیه و تحلیل اقتصادي،
). با این حال، دیدگاه اقتصاددانان 1985 ،2هیرشلیفرو  1976 ،رکی(ب شوندقوانین نیستند، در نظر گرفته می

) رابطه بین انگیزش درونی و بیرونی را در محاسبات در نظر 1977( 4) و سن1965( 3همچون هیرشمن
اي براي توضیح زش بیرونی رابطهـل انگیـد که انگیزش درونی در مقابکر) اثبات 1997فري ( گرفت. 

گیرد. . او اخالق مالیاتی را به عنوان نوع خاصی از انگیزش درونی در نظر میاسترفتار تمکین مالیاتی 
ر گرفته شود. بدون آنکه چارچوب انتخاب عقالنی در نظاست اقتصاد  رر روانی بیثتأیک نگیزه درونی ا

 .استهاي تمکین مالیاتی تحلیل روش او شامل اثر تراکمی انگیزش درونی در
افزایش نظارت و جریمه براي عدم تمکین، متوجه خواهید شد که انگیزش بیرونی افراد افزایش با 

ین، اثر د. بنابراوشمیمنجر اي درونی براي پرداخت مالیات به ایجاد انگیزه ،، از سوي دیگرو یافته است
د، وخالص یک سیاست مالیاتی به شدت نامشخص است. اگر انگیزه درونی به رسمیت شناخته نش

ارتباط بین امر، د. این نطلب باشد فرصتنتوانکنند که آنها به خوبی میدهندگان احساس میمالیات
بستگی به  آورد. انگیزش درونیهاي ابزاري در حفظ یا زیان انگیزش درونی را به حساب میسیاست
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دهندگان صادق بفهمند که کند که اگر مالیات) ادعا می1997هاي ابزاري دارد. فري (کاربرد سیاست
رود که ، انتظار نمیدهندگان متقلب وضع شده استگیرانه براي هدایت شدن مالیاتسیاست سخت

شود به حفظ رابري میو ایجاد عدالت و بغیراخالقی  عمل. مقرراتی که مانع اخالق مالیاتی ایجاد شود
 کند.اخالق مالیاتی کمک می

 
 1نظریه ایپستیو .2-3-2

که فقط مربوط به خودش ، اي از احتماالتاعمال انسان را با مجموعهتوان در وضعیت خاصی که می
) 196 :1997). فري (1986 ،2شوند (فري و فوپاهاي دیگر نادیده گرفته میگزینهو  محدود نمود ،است

کند و کید میأ. این نظریه به شدت بر شواهد روانشناختی تشودمطرح می »3مکانات اپیستیومجموعه ا«
وارد مدل کرده است. مجموعه  اتواند به عنوان تالشی در نظر گرفته شود که عیوب انسانی رمی

   و موارد آن عبارتند از: ) توصیف شده است1997ستیو توسط فري (پامکانات ای
 .شوند)در نظر گرفته می ،و یا نه در همه ها به صورت کامالً(گزینه 4اییغیر حاشیه .1
 .ها در خارج از مجموعه مورد نظر هستند)(گزینه 5نامتقارن .2
 .(مربوط به شخص خاص) 6شخصی .3

طبق اي شایع در میان بازیگران عقالیی است. پدیده »یافتهستیو تعمیمپمجموعه ای«کند که فري ادعا می
یک و یا به عنوان گشوده نشده است اي که به حاشیه تواند به عنوان مسئلهاخالق مالیاتی میاین نظریه 

هاي فریب در مالیات را دهندگانی وجود دارند که حتی روشمالیات ، در واقعشودارزیابی مطلق دیده می
قیمت، به کنند. تغییرات نسبی در جهت مخالف عمل می تعدادي دیگرکنند در حالی که جستجو نمی

در نظر گرفته  کنندکه تقلب می دهندگان با اخالق کمفقط توسط مالیات که دلیل مجازات باالتر است
ناشی شده از افزایش مجازات شهروند با اخالق مالیاتی باالتر  انحرافی. فري حتی از یک اثر استشده

که دولت با احترامی سازگار رفتار اي کند، که شهروندان این را به عنوان نشانهتوسط دولت نیز صحبت می
 .شوداخالق مالیاتی  تضعیف میاین رفتار در نتیجه . کننداعتماد است تلقی میکند و نسبت به آنها بینمی
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 نظریه جرم .2-3-3

کرد. دنبال ) 2008 ،1آثار کالسیک جرمی بنتام و چزاره (مورفی درتوان ترین بازدارندگی را میکد
که به ایی هستند منطقی است که مردم بازیگران آنها این سیک از جرم و جنایتکال مطلوبیتنظریه 

) استدالل کرد 1968کر (یب ند.رسانبمورد انتظار خود را به حداکثر  مطلوبیتکه کنند رفتار میاي شیوه
اي معین که عدم تمکین به کشف تعادلی بین عدم تمکین کردن و نقطهمناسب  طوره بکه مقامات 

 شود، احتیاج دارند.ی غیر منطقی میمالیات
را بر روي اقتصاد جرم در زمینه  يبکرتحقیق ) 1972، آلینگهام و ساندمو (1970در اوایل دهه 

 ،دهندگان براي تصمیم فرار از پرداخت مالیات. آنها بررسی کردند که مالیاتئه کردندراامالیات 
باط بین نرخ جریمه براي فرار مالیاتی، احتمال کنند ارتکه اظهارنامه مالیاتی خود را پر میموقعی

ند بیامید. در واقع آنها درندهتشخیص، و درجه درگیر شدن در فرار مالیاتی را مورد بررسی قرار می
از  که ارتباطی بین این متغیرها وجود دارد؛ با نرخ جریمه باالتر و ترساندن افراد از احتمال تشخیص فرار

بسیاري از  1980در دهه رو، از اینمیزان فرار مالیاتی آنها را کاهش داد.  توان، میپرداخت مالیات
خود را بر روي تحقیق نظرات . آنها را مطرح کردندارزش بازدارندگی در تنظیم رفتار بحث محققان 

تمکین مالیاتی بیشتر از بازدارندگی و فهمیدن اهمیت تشویق و همکاري به عنوان یک ابزار تنظیمی 
تمرکز نمودند. در واقع، تحقیقات نشان داده است که استفاده از مل شدن تمکین مالیاتی براي حاص

تواند رفتاري منفی ایجاد کند؛ این تهدید و اجبار قانونی، به ویژه وقتی که به نامشروع قلمداد شود، می
 کق (م)، تمکین خال2007 ،2اقدامات به احتمال زیاد منجر به عدم تمکین بیشتر (مورفی و هریس

 . شود) بیشتر می2003 ،4)، رفتار مجرمانه یا مخالفت (فیهر و روکینبچ2003 ،3بارنت
 

 بر اخالق مالیاتی مؤثرعوامل  .2-4
 شناختی متغیرهاي جمعیت .2-4-1
 جنسیت .2-4-1-1

بسیاري از دانشمندان علوم اجتماعی در تحقیقات خود سعی کردند تا دریابند، که مردان و زنان چه 
 سؤالشامل صدها  )wvs(ها هاي جهانی ارزشدر مورد اخالق فرار از مالیات دارند. نظرسنجی نظري

کشور جهان است که در این میان برخی از نتایج حاکی از  80نفر در  200000 پرسیده شده از حدوداً
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بین برخی دیگر نشان داده است که هیچ تفاوت معناداري  .دنتر از مردانآن است که زنان اخالقی
تر از دیدگاه زنان و مردان وجود ندارد و گروه سومی از مطالعات نشان داده است که مردان اخالقی

زنانند. در بعضی از مواقع این نتایج به مسئله اخالقی مورد بررسی بستگی دارد یا ممکن است بستگی به 
نندگان پرسیده شده کت از شرکتسؤاالاین داشته باشد که اخالق چگونه تعریف، و یا چگونه این 

 است. 
 
 سن .2-4-1-2

کنند. شوند و بیشتر از قانون پیروي میتر میتر شدن مودببعضی از مطالعات دریافتند که مردم با مسن
هاي جهانی براي سه گروه هاي نظرسنجی ارزشمتفاوتی داشتند. طبق یافته هايمطالعات دیگري یافته

ترین نسبت کشور مخالف 72ترین گروه در مسن سال، 50االتر از سال و ب 49تا  30 سال، 29 تا 15سنی 
) کمتر مخالف فرار مالیاتی بودند. گروه سنی متوسط 29 تا 15ترین گروه (به فرار مالیاتی بودند و جوان

کشور (الجزایر، ارمنستان، بنگالدش، مولداوي، فیلیپین، اوگاندا، ونزوئال و ویتنام)  8) در 49تا  30(
ترین ترین گروه مخالفرین نسبت به فرار مالیاتی بودند و در دو کشور هند و ویتنام جوانتمخالف

+ براي کشور ویتنام 50و  30-49گروه نسبت به فرار مالیاتی بودند. میانگین نمرات براي دو گروه سنی 
 یکسان بود.

 
 دین .2-4-1-3

. است مؤثررار از پرداخت مالیات دین متغیر دیگري است که بر عقاید اخالقی و نگرش نسبت به ف
اش از کند. وي در مطالعهبر اخالق مالیاتی تمرکز می مؤثر) بر نقش دین به عنوان عاملی 2006تورگلر (

گیري درجه دینداري هر شخص مانند حضور در کلیسا استفاده کرده است و چند شاخص براي اندازه
نیز بر این امر در مطالعه دیگري  ،جود دارد. همچنینکه تفاوت معناداري بین ادیان و هدریافت سرانجام

 که افراد مذهبی اخالق مالیاتی باالتري دارند.گذارد صحه می
  
 تحصیالت .2-4-1-4

برخی از مطالعات نشان داده است که با افزایش تحصیالت، شخص بیشتر مخالف فرار از پرداخت مالیات 
ست که اگیري متفاوت این شته است. یک دلیل براي این نتیجهشود. اما مطالعات دیگر نتایج متفاوتی دامی

-شود. مالیاتعوامل رفتاري متعددي در کار فرد وجود دارد که باعث بروز نظرات مخالف و متضاد می

باشند و آنها ممکن است تمایل کرده  تحصیلکه دهندگان ثروتمند بیشتر از دیگر مردم عادي تمایل دارند 
از قانون داشته باشند. از سوي دیگر افراد ثروتمند مشمول پرداخت مالیات بیشتري بیشتري براي پیروي 
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تر باشد. طبق ممکن است که براي آنها فرار از پرداخت مالیات مطلوب ،در نتیجه ،نسبت به فقرا هستند و
 طور کلی،ه ب ،هاي جهانی براي سه گروه از تحصیالت، نشان داده شد کههاي نظرسنجی ارزش یافته

ترین گروه نسبت به فرار از پرداخت مالیات مخالف شتند.ترین سطح تحصیالت را داگروهی که پایین
 ،اند. به طور کلیبا تحصیالت متوسط کمترین مخالفت را نسبت به فرار مالیاتی داشتهو افراد اند بوده

است. ن نمره را داشتهمیانگین نمره براي گروه با بیشترین سطح تحصیالت از بین دو گروه دیگر کمتری
 رسد که این رابطه به صورت خمیده و منحنی است نه به صورت خطی.نظر میه بنابراین، ب

 
 هلأوضعیت ت .2-4-1-5

هل ممکن أشد که وضعیت تهاي جهانی، تصور میآوري شده از نظرسنجی ارزشهاي جمعطبق داده
اما اثر آن نامشخص است. از یک طرف ممکن باشد  مؤثراست که بر نگرش افراد نسبت به فرار مالیاتی 

پذیرتر باشند بنابراین بیشتر نسبت به ولیتئهل نسبت به افراد مجرد مسأاست که فرض شود که افراد مت
فرار مالیاتی مخالفت دارند. از سوي دیگر، این افراد ممکن است مخارج بیشتري نسبت به افراد مجرد 

ي پرداخت مالیات داشته باشند و این اثر متضادي بر عقایدشان داشته و در نهایت توانایی کمتري برا
 ها را مورد آزمون قرار دهیم.نسبت به فرار مالیاتی خواهد داشت. بنابراین الزم است که این فرضیه

 
 طبقه درآمدي .2-4-1-6

 سطح درآمد است. ،ها مورد بررسی قرار گرفته استهاي جهانی ارزشنظرسنجیدر متغیر دیگري که 
در ابتدا ممکن است تصور شود که کسانی که سطح درآمد بیشتري دارند، بیزاري کمتري براي فرار 

شوند. از تري را متحمل میسنگیننسبتاً کنند افراد غنی مالیات دلیل اینکه احساس میه مالیاتی دارند ب
رداخت مالیات، هاي درآمدي فقیرتر هستند به دلیل عدم توانایی پسوي دیگر، کسانی که در گروه

ی فرد در نسب تی، موقعياقتصاد تیوضع موردبیزاري کمتري نسبت به فرار مالیاتی داشته باشند. در 
نیاز به انجام آزمون براي سنجش ارتباط بین سطح درآمد  ،. بنابراینوستا تر از درآمد مطلقجامعه مهم

 . همچنان پابرجاستو نگرش نسبت به فرار مالیاتی 
 

 نسبت به فرار مالیاتی نگرش. 2-4-2
ها را به عنوان حالت افراد براي نشان دادن تمایل یا عدم تمایل به یک ) نگرش1975( 1ین و آجزنبفیش

هاي مثبت و ها ارزیابیکنند. نگرشمورد، شخص، نهاد یا واقعه یا هر جنبه از جهان شخص تعریف می
ها اشخاص را به فعالیت شود که نگرشض میدهد. فرایی را که یک شخص از اشیا دارد، نشان میمنفی

1. Fishbein and Ajzen 
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هاي مثبت به فرار مالیاتی دي با نگرشؤرود که یک مکنند. بنابراین، انتظار میبر طبق آنها ترغیب می
هاي ها نسبت به فرار مالیاتی اغلب نگرشهاي منفی تمکین کند. نگرشدي با نگرشؤکمتر از یک م

 ).2007مثبتی هستند (کرچلر و دیگران، 
به  ست.بر اخالق مالیاتی آنها مؤثردهندگان نسبت به فرار مالیاتی دارند عامل نگرشی که مالیات

شود که دهندگان عمل زشت و ناپسند تلقی شود، باعث میهر چه فرار مالیاتی در نظر مالیات ،عبارتی
) به چهار 2001( 1ینتروبواي اخالق مالیاتی آنها باالتر و به تبع فرار مالیاتیشان کمتر شود. در مطالعه

 :اشاره دارد جنبه بسیار مهم در توضیح فرار مالیاتی
هاي آنهاست، حتی اگر  ها باور نداشته باشند که دولت پاسخگوي خواسته بنگاه/ افراد که تا زمانی. 1

 هایشان فرار کنند.باشد، تالش خواهند کرد که از مالیات دولت صادق

 هایشان نخواهند بود. ا به دولت اعتماد نداشته باشند، مایل به پرداخت مالیاته بنگاه /تا زمانی که افراد. 2

  عادالنه صورتمنصفانه بوده و به  پرداختی آنها مالیات هها باور کنند ک نگاه/ بتا زمانی که افراد . 3
 هاي خود خواهند داشت.بیشتري به پرداخت مالیاترود، تمایل  کار می به

دیگر سعی در فرار مالیاتی دارند، آنها  هاي بنگاه /ها تصور کنند که افراد  بنگاه / تا زمانی که افراد. 4
 مالیاتشان تالش خواهندکرد.پرداخت هم در فرار از 

دولت به اطالعات بیشتري در مورد ترجیحات افراد نیاز دارد؛ اقدامات  د کهکن وینتروب پیشنهاد می
بر درآمد کسب شده از هر منبع باید با یک یعنی  دولت شود بیشتري که باید منجر به افزایش اعتماد به

ها براي اجابت مالیاتی در بین فرارکنندگان  یکسان مالیات وضع شود؛ دولت باید انگیزه روش کامالً
کند که یک روش  می کیدأ، او تن بزرگ افزایش دهد. نهایتاًیاجاي تعقیب فرار کوچک مالیاتی را به

کید شود که أباید بر این موضوع ت«مالیاتی، توسعه منطق دموکراسی است. مهم براي حل مشکل فرار 
هاي مناسب براي فرار مالیاتی نیز هست،  برگیرنده جریمه حاکمیت قانون باید اجرا شود و این در الزاماً

اما در قالب پارامترهاي حاکمیت قانون و در یک دموکراسی که در آن شهروند باید احساس کند 
 .)2001(وینتروب، » ا دولت به صورت یک مبادله است نه یک اجباراش ب رابطه
دیان مالیاتی در سوئیس، دریافتند ؤموران مالیاتی نسبت به مأبا تمرکز بر رفتار م، )2000لد و فري (یف

ثیر قرار أمالیاتی افراد را به طور معناداري تحت ت اخالقهاي قانونی بین مناطق سوئیس، میزان  که تفاوت
است. به بیان دیگر، هر چقدر نهادهاي مرتبط با مشارکت مستقیم شهروندان (یعنی رفراندوم) توسعه داده 
کنندگان مالیات (یعنی سطح باالتر اعتماد) بیشتر  موران مالیاتی و پرداختأتر باشد، اهمیت رابطه بین م یافته

1. Wintrobe 
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یک نتیجه مهم است، زیرا آنها  شود. این مالیاتی باالتر محسوب می اخالقبوده و به عنوان پیامد وجود 
موران أهاي اجرایی م کنند که فرار مالیاتی فقط به امکانات براي فرار از مالیات و مکانیزم استدالل می

کنندگان  مالیاتی پرداخت اخالقمالیاتی وابسته نیست. چیزي که نباید مورد غفلت قرار گیرد اهمیت 
کنندگان  جه تربیت کسی نیست. بلکه به واکنش متقابل پرداختمالیاتی، نتی اخالق ی،مالیات است. به عبارت

 . )2000لد و فري، یموران مالیاتی در چارچوب و محیط قانونی بستگی دارد (فأمالیات با م
 

 اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی. 2-4-3
دهندگان نسبت به دولت ثیر اخالقی و اجتماعی درجه رضایتی است که مالیاتأرویکرد دیگر براي ت

دهندگان و تعهد به نظام مالیاتی و پرداخت دارند. اقدامات مثبت دولت براي افزایش نگرش مثبت مالیات
ترین دالیل روانی اجتماعی انتظار شوند. یکی از مهمتمکین مالیاتی در نظر گرفته می ،در نتیجه ،مالیات و

نوع شدن با کسانی است که براي ما هم نوع زه براي همهمکاري متقابل است. روابط متقابل مثبت انگی
 دهندگان احتمال تمکین مالیاتی را افزایش خواهد داد. اند. رفتار مثبت از دولت نسبت به مالیاتشده

دهندگان اتیمالمبادله مالیات پرداختی و دریافت خدمات دولتی عادالنه باشد، که  یدر صورت
)، 1998( 1فري و هالرنظر ی خواهند داشت. بر طبق اتیمال نیقوان زي ارویبه پ بیشتري نسبت لیتما

کند، به عنوان دهندگان صادق را مختل میتعادل مبتنی بر روابط متقابل مالیات ،افزایش در بازدارندگی
-شده مهیو جر یحسابرس ،منصفانهبدهی  پرداختبا وجود که  دریابند دهندگاناتیکه مال یوقتمثال، 

تر خواهد اند، این احساس در آنها قويقوانین مالیاتی، مجازات نشدهناقض ی دهندگاناتیالماند، ولی 
 گذارد.ثیر میأافراد تبر ارزیابی و تمایل به همکاري  اياقدامات مقامات بر ،شد. همچنین

درك نیاز مردم در یک رویکرد قانونی، به توضیح نارضایتی  کند کهی) استدالل م1997( 2یلرت
کند. از قانون و هدایت به سوي اصول ایجاد حمایت عمومی براي قانون در آینده کمک می عمومی

بینند رفتار منصفانه و با احترامی از طرف مقامات مالیاتی میکه  یدهندگان، زماناتیمالبنابراین، 
 تمایلشان براي همکاري بهتر خواهد شد. 

چنین استنباط ) 1992( 3کیک، جکسون و مآلمدر آراء هاي داوطلبانه، با در نظر گرفتن کمک
کنند، تمایل آنها به پرداخت شود که وقتی افراد خدمات سودمندي از کاالهاي عمومی دریافت میمی

چون سودشان از افراد کنند که گیري میشود. در حالی که هر دو مطالعه نتیجهمالیات بیشتر می

1. Hollar 
2. Tyler 
3. Alm, Jackson & McKee 
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هاي فردي تا داخت خواهند کرد. هرچند ماهیت پاسخیابد مالیات بیشتري پرهمکاري کردن افزایش می
 .استبحث حل حدودي مبهم و م

راي پرداخت مالیات بستگی به عوامل دهندگان باتیمال زهیکند که انگیم استدالل) 1992( يفر 
دهندگان این است که مقامات به مالیات دهندهبرونی و درونی دارد. نظارت بیشتر و مجازات باالتر نشان

دهندگان دارد. بنابراین، انگیزه مثبت اثر منفی بر روي اخالق مالیاتی مالیاتبنابراین، ، و عتماد ندارندا
 دادن باید براي تشویق به تمکین مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

ر کشور سوئیس مورد بررسی ددر مطالعه دیگري نقش دادگاه حسابرسی و حقوق دموکراتیک 
هاي سیاسی و گیريایج حاکی از این است که افراد اگر نفوذ بیشتري در تصمیمقرار گرفته است. نت

مالی و مخارج دولتی داشته باشند، تمایل بیشتري به پرداخت مالیات خواهند داشت. در کشور سوئیس 
هر دو صالحیت دادگاه حسابرسی و درجه حقوق دموکراتیک براي هر بخش متفاوت بود. تورگلر 

)a2005حسابرسی صالحیت و صالحیت کند که اخالق مالیاتی در هر بخشی که دادگاه ) بیان می
وقتی حقوق دموکراتیک افراد بیشتر  که . او همچنین دریافتاست، باالتر داشته باشدشایستگی بیشتر 

 باشد، اخالق مالیاتی آنها باالتر خواهد بود.
 

 هنجارهاي اجتماعی. 2-4-4

دهی تمکین مالیاتی مورد توجه به اهمیت استراتژي آن در شکلمفهوم هنجارهاي اجتماعی با توجه 
-به هنجارهاي بازدارنده اشاره میکه بسیاري از محققان و وکال قرار گرفته است. هنجارهاي اجتماعی 

عدم  تمکین مالیاتی یا بالعکسمقبولیت قواعدي است که  ،)، در واقع1998، 1کند (سیلدینی و تراست
د. همچنین، در مورد هنجارهاي اجتماعی استدالل شده است که، به طور مثال، کنتمکین را تجویز می

یید فرار مالیاتی در میان یک گروه مرجع، بر روي تمکین مالیاتی اثرگذار است أعمل یا ت مشاهده
ه د که بنکن). هنجارهاي اجتماعی، اگر درونی شده باشند، فرصت درکی را ایجاد می2004، 2(ونزل

 شود.میمنجر به فرار مالیاتی کاهش تمایل 
به عنوان شیوع یا پذیرش فرار مالیاتی در یک گروه مرجع (آلم، مس  هنجارهاي اجتماعی معموالً

هاي ها یا گروه) یا به طور طبیعی بین فرهنگ3،2000گان، هیون و یوو-؛ چان1999کالند و اسچولتز، 
) از منطق 2004). بر اساس دیدگاه ونزل (1995 ،4فرهنگی فرعی تغییرپذیر است (آلم، سانچیز، و دي جان

1. Cialdini &Trost 
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تمکین مالیاتی از طریق  ،بنابراین ،دهنده وبازیگر با اخالق اجتماعی، هنجارهاي اجتماعی بر رفتار مالیات
اثر علّی با درونی کردن هنجارهاي اجتماعی  این .گذاردفرایند شناسایی یک گروه اجتماعی مرتبط اثر می

شناختی، رفتار انداز جامعهشود. از یک چشمیافته افراد تبدیل میاز وجود شکل به بخشی وواسطه شده 
 شود. باعث بهبود تمکین مالیاتی میو  یابدانسان به میزان قابل توجهی توسط هنجارهاي اجتماعی شکل می

گذارد. یدهندگان بر تمکین مالیاتی دیگران و درآمد مالیاتی اثر مرو، تمکین مالیاتی مالیاتاز این
براي  ،کنندگان در سیستم مالیاتیبراي تمکین مالیاتی داوطلبانه و نیاز به وجود هر یک از شرکت متقابالً

، 1ضروري است (ایدلوند و آبیرگ ،و هماهنگ شدن با منافع دیگران مؤثرانجام دادن وظایف به طور 
ترین عامل در تصمیم به که مهم کنند که هنجار تعهدي است) ثابت می1991( 2). اسمیت و استالن2002

ها گیرند که دولت) نتیجه می1984( 3هانیمن -. فري و ویکاستتمکین یا فرار از حکم قانون مالیاتی 
دهندگان وجود درآمد مالیاتی مربوط به تمکین مالیاتی را براساس همکاري اجتماعی که در میان مالیات

بعی از هنجارهاي اجتماعی باشد، پس افزودن این هنجارها هاي فردي تادهند. اگر نگرشدارد افزایش می
هاي ). با توجه به نظرسنجی ارزش2004 ،4باشد (کامینگز و همکاران یسیاستی مطلوب ۀتواند گزینمی

د که منجر به اخالق مالیاتی دهجهانی، هنجارهاي اجتماعی سطح باالتري از اعتماد در دولت را بازتاب می
) ادعا کردند که بیشتر شهروندانی که 2005( 5هلگ -) و آد2004مینگز و همکاران (شود. کاباالتري می

باالتري براي پرداخت مالیات خواهند داشت. اگر افراد متوجه شوند که  کنند، انگیزهاعتماد میبه دولت 
کاهش  کنند، تمایلشان براي پرداخت مالیات احتماالًبسیاري از افراد دیگر از پرداخت مالیات فرار می

طلب باشند و توانند فرصتدهندگان ممکن است باور کنند که آنها میرو، مالیاتخواهد یافت؛ از این
). فري و 2004؛ فري و تورگلر، 2003، 6وازکونز-یابد (آلم و مارتینزهاي فرار مالیاتی کاهش میهزینه

 پیدا کردند. ) نیز به شواهدي از چنین اثراتی دست2005) و تورگلر (2004تورگلر (
 
 پژوهشپیشینه  .2-5

اخالق مالیاتی و رفتار تمکین مالیاتی، اولین شاهد مبنی بریک رابطه «عنوان  بااي ) در مقاله2012( 7هال
فرار مالیاتی، به اهمیت مالحظات اخالقی براي توضیح  درخصوصتحقیقات اخیر  کهآورده است  »علّی

1. Edlund and Åberg 
2. Smith & Stalans, 
3. Weck-Hannemann 
4. Cummings et al. 
5. Odd-Helge 
6. Alm, and Martinez-Vazquez 
7. Halla 
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دهنده اخالق مالیاتی را شناسایی باید عوامل شکل یین بحثبتي ند. برانککید میأرفتار تمکین مالیاتی ت
اش او در مقالهاست.  نشدهثابت کنیم هرچند هنوز رابطه علّی بین اخالق مالیاتی و رفتار تمکین مالیاتی 

 برونگرا رفتارکند. ی بین اخالق مالیاتی و تمکین مالیاتی را ارائه میرابطه علّوجود اولین شواهد مبنی بر 
دست آمده ه که توسط بخشی از اخالق مالیاتی موروث اجداد آمریکایی بو تغییرپذیر اخالق مالیاتی 

رابطه علّی بین اخالق وجود اولین شاهد مبنی بر  ،ايروش تخمین حداقل مربعات دو مرحله است، با
خالق مالیاتی باالتر دهد که اها نشان میاین تخمین ،در واقع .ستمالیاتی و اندازه تولیدات زیرزمینی ا

دهد. این شواهد اهمیت مطالعه اخالق مالیاتی را افزایش تولیدات اقتصاد زیرزمینی را کاهش می اندازه
تواند به توضیح این مسئله که چرا افراد با وجود دهد که اخالق مالیاتی مینشان میامر دهد. این می

ورزند، باز هم به پرداخت مالیات مبادرت میاینکه احتمال حسابرسی و نرخ جریمه پایین است ولی 
هاي اقتصادي و هم هنجارهاي اجتماعی (یا کمک کند. به طور کلی، نتیجه این فرض را که هم انگیزه

 کند.شود، ثابت میمالحظات اخالقی) موجب تحریک رفتار افراد می
» تمکین مالیاتی در نیجریهتحلیل اخالق مالیاتی و «اش تحت عنوان )، درپایان نامه2011( 1ساموئل

-دولت دارد. درحالی که مالیاتاز سوي معتقد است که مالیات اشاره به سهم اجباري اعمال شده 

در ازاي سهم خود دریافت نکنند. با این حال آنها با زندگی در جواب محسوسی دهندگان ممکن است 
 م، تمرکز1999راتیک در سال برند. ظهور حکومت دموکسالم و امن و فرهیخته نفع می یک جامعه

هاي انتخاباتی از نظر تولید درآمد به اندازه کافی و مواجه شدن با وعده موضوعِبیشتري بر روي سه 
کرده است. براي عمال سازي اقتصادي مردم ازیرساخت براي توانمندایجاد مین نیازهاي اساسی و أت

فزایش تمکین مالیاتی مورد نیاز است. هدف از دستیابی به این اهداف، یک اخالق مالیاتی باال براي ا
هاي مالیاتی دهندگان در تطابق با سیاستاین مطالعه تعیین اثر اخالق مالیاتی برتمکین مالیاتی مالیات

مطالعات مقطعی پرسشنامه است. نتیجه نشان داده ها در آوري دادهابزار جمعدولت در نیجریه است. 
کند که وي پیشنهاد می .مکین مالیاتی و اخالق مالیاتی وجود دارداست که ارتباط معناداري بین ت

وجود دارد،  ،به ویژه در مرحله تشکیل پرونده ،دهندگاناحتیاج به ارائه خدمات قوي به مالیات
ه اظهارنامه مالیاتی تحت نظارت دقیق و یا به طور مشترك با یک مقام ارشد مالیاتی بررسی شود ب

 این قدرت مالی به حقوق کسی تجاوز نشود.ذ با اعمال نفوکه طوري
اخالق مالیاتی، چارچوب شیب «اي تجربی تحت عنوان ) در مقاله2011( 2لیزيریو و گائتانوگابریل

هاي مقطعی به دنبال  دو جریان مهم از ادبیات تمکین مالیاتی، به توسعه تحلیل »ناپایدار و تمکین مالیاتی

1. Fakile Adeniran  Samuel 
2. Gabriele Ruiu and Gaetano Lisi 
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هاي عمده بینیهاي تمکین مالیاتی و پیشتصمیمبر دو نقش اخالق مالیاتی هر منظور آزمون ه ب
نشان  )wvs(ارزش جهانی هايیهاي نظرسنجبا استفاده از دادهوي اند. چارچوب شیب ناپایدار پرداخته

به طور معنادار و مثبت نه به  ،هاي مذهبیهمچون اعتماد افقی و وابستگی ،داد که متغیرهاي فرهنگ
. وقتی که در رگرسیون اخالق مالیاتی در مقابل استمالیاتی، بلکه به اعتماد عمودي وابسته اخالق 

شود. وي پیشنهاد شود، فقط این حالت از لحاظ آماري معنادار میاعتماد عمودي فرهنگ کنترل می
گذارد. کند که اعتماد عمودي مجرایی است که از طریق فرهنگ ملی بر اخالق مالیات اثر میمی

 هاي تجربیرو، یافتهشود. از اینافزایش مقبولیت فساد منجر به افزایش اندازه اقتصاد پنهان می ،همچنین
(در واقع، اعتماد به قدرت و مقامات مالیاتی در حالی که ، شودیید میأدر چارچوب شیب ناپایدار ت

ویژه به . استوابسته هان دار با اندازه اقتصاد پنبه طور منفی و معنیشاخص قدرت مقامات مالیاتی) 
در  ، اعتماد به مقامات مالیاتی نسبت به قدرت مقامات مالیاتی اثر بیشتري بر اقتصاد سایه دارد.اینکه

 باشد.عوض، ارتباط بین اخالق مالیاتی و نماینده فرار مالیاتی در این مطالعه از لحاظ آماري معنادار نمی
هستند. یک داللت سیاسی مهم این است که دولت باید این نتایج قوي برحسب مشخصات متمایز مدل 

دهندگان اجتناب کند. در عوض، مقامات مالیاتی باید سعی کنند سیس فضاي پلیس و دزد با مالیاتأاز ت
 دست آورند. ه تا اعتماد شهروندان خود را ب

تحلیل و یه به تجز» اخالق مالیاتی در کشورهاي آسیایی«اش تحت عنوان ) در مقاله2004تورگلر (
دهد که اخالق تحلیل نشان میو تجزیه  اخالق مالیاتی در چند کشور آسیایی پرداخته است. اینتوصیفی 

آسیا داراي اخالق  ،باالست. به طور کلی یار پایین و در ژاپن، چین و بنگالدش نسبتاًبسفیلیپین  مالیاتی در
قاله اخالق مالیاتی به عنوان یک متغیر وابسته باشد. در این ممی OECDمالیاتی باالتر نسبت به کشورهاي 

یابیم که یافته است. به عنوان مثال درمیشکل عواملیاز چه  کهشود و بررسی میگیرد مورد تحلیل قرار می
اعتماد به دولت و نظام حقوقی اثر مثبتی بر اخالق مالیاتی دارد. این نتایج براي هند و در کشورهاي آسیایی 

که اعتماد به دولت و نظام  دهدمیماند. نتایج نشان تحلیل سري زمانی به طور قوي باقی میژاپن در تجزیه 
توجهی بر اخالق مالیاتی دارد. بنابراین،  درخورمندي نسبت به مقامات ملی اثر مثبت حقوقی و رضایت
دهندگان به لیاتتمایل ما ،در نتیجه ،اي براي حفظ و افزایش اخالق مالیاتی وکنندهاعتماد عامل تعیین

هاي مختلف موجود همچون یک اي که در تمام فرهنگ. به گونهاستمشارکت براي کاالي عمومی 
-دهد که ارتباط بین آنها و مالیاتاستراتژي اثر مثبت و معناداري بر اخالق مالیاتی دارد. این نتایج نشان می

اي مناسب یا ایجاد یک فضاي مثبت سرمایه ایجاد نهادهپشتوانه تواند اي قراردادي) میدهندگان (رابطه
شود. همچنین استراتژي تشویق منجر به اخالق مالیاتی باالتر خواهد شد. بنابراین، ایجاد تلقی اجتماعی 



 249    تأثیر اخالق مالیاتی بر تمکین مالیاتی، مطالعه موردي شهر اصفهان

کننده اخالق همچون بازدارندگی، به عنوان تضمین ،سنتی هايتواند جایگزین یکی از استراتژياعتماد می
 ،شودآسیا نگرش دموکراسی باالتر منجر به اخالق مالیاتی باالتري میدر آنکه  مالیاتی باشد. نتیجه

. سطح استحرکت کردن به سمت دموکراسی (مستقیم) بیشتر طرفداران بیشتري یافته و حاکی از 
دهندگان م تقارن اطالعات بین مالیاتو عد ترهاي دولت شفافشود که فعالیتدموکراسی باالتر باعث می

شود. بنابراین، نهادهاي دموکراتیک به افزایش کمتر براي اخالق مالیاتی باالتر است،  و دولت، که مشوقی
 ند.کناخالق مالیاتی و فضیلت اجتماعی در طول زمان کمک 

اخالق مالیاتی به عنوان ر ب» اخالق مالیاتی در آمریکاي التین«عنوان  بااي ) در مقاله2003تورگلر (
بر آن با استفاده از  مؤثرجستجوي عوامل ه و بتین تمرکز کرده آمریکاي الیک متغیر وابسته در 

هاي اجتماعی و ایی از دادهکه شامل طیف گسترده) wvsو( Latinbarometroهاي مجموعه داده
داري بین اخالق ادهد که همبستگی معنهاي این تحقیق نشان میاست. یافتهپرداخته باشد، اقتصادي می

اند به طور قابل افرادي که تجربه اجتناب مالیاتی داشته ،اد سایه وجود دارد. بنابراینمالیاتی و اندازه اقتص
اند. با نگاه به درك افراد از علل فرار مالیاتی در به دیگران داشتهاخالق مالیاتی کمتري نسبت  یتوجه

اگر افراد دریابند  ،عدر واق اند.ابیم که بار مالیاتی، فقدان صداقت و فساد از عوامل اصلی دیده شدهیمی
گیرند میزان تمکین مالیاتی آنها در معرض این بی عدالتی قرار می که نظام مالیاتی ناعادالنه است و مرتباً

نسبت به مناطق مرکزي  اخالق مالیاتی کمتري در جنوب امریکایابد. در تحلیل رگرسیونی میکاهش 
است هاي مالیاتی جایگزین این سیاسترض فکند که به طورکلی، نتایج مشخص میشود. مشاهده می

. قانون یابدمیفرار مالیاتی کاهش ، بدین ترتیب، باید کنترل شوند و شانبه دلیل سادگیمردم که 
را در نظر بگیرد، به عنوان مثال، باید شامل قوانینی خاص همچون، » روح اعتماد«مالیاتی باید 

ري براي حفظ قابلیت اعتماد به عنوان انگیزه براي دهندگان میدان بیشتخوداظهاري، که به مالیات
و  پیرو قانون دیگر و مقامات و اعتقاد به اینکه افراد اعتماد به رئیس جمهوردهد. پرداخت مالیات می

دولت و مقامات  .داري بر اخالق مالیاتی داردطرفدار نگرش دموکراتیک هستند، اثر مثبت و معنی
درخصوص هایشان وعدهتحقق اعتبار و ظرفیت خود براي حفظ  ه منظورب به ایجاد اعتماد لزممالیاتی م

 . ستنده مالیات
معتقدند که تنوع  ،»فرهنگ مالیاتی در ایران«عنوان  بااي ) در مقاله1390محبوبی و نجفی شهبازي (

ها در جهت گسترش خدمات عمومی، و نقش رو به افزایش دولت ،از یک سو ،هاي اقتصاديفعالیت
هاي اقتصادي و اجتماعی و تالش در جهت تحقق رشد ن اجتماعی، تعهدات دولت در عرصهمیأت

اي مهم و پرداخت و دریافت مالیات را به مسئلهاز سوي دیگر، اقتصادي و توزیع عادالنه درآمد، 
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هاي نظام اجتماعی است که پذیرش آن از است. مالیات از آن دست ویژگی ثیرگذار تبدیل کردهأت
هاي مردم نهاد نسبت به دیان و نحوه اجراي آن از طرف دولت و حساسیت نخبگان و سازمانؤطرف م

هاي فرهنگی کشور بستگی دارد. مالیات از نظر پذیرش و مقبولیت فردي، جایگاه آن، بسیار به ویژگی
منحصربه فردي دارد و پرداخت یک جانبه ملت به دولت براساس قانون است که برخالف جریان 

گیرد. کننده آن صورت نمیاقتصادي، هنگام پرداخت آن، کاال یا خدمت مشخصی به پرداخت عمومی
این توصیف، فرهنگ مالیاتی که عبارت است از بررسی جریان فرهیختگی در عناصر مادي و معنوي  با

بسیار پیچیده خواهد  ،پرداخت مالیات از طرف شهروندان و دریافت آن از طرف دولت و هزینه کرد آن
، کند وها ایفا میترین نقش را در اجراي قانون مالیات، عمدهکه بود. بنابراین، اراده و خواست مردم

فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود. از و به خصوص ارتقاء  ترین عامل موفقیت در اجراي این قوانینؤثرم
د که چارچوب طرفی، شرط اول براي ترویج هر مقوله عدالت است، یعنی وقتی مردم مطمئن شون

شود و هیچ تبعیضی میان افراد جامعه وجود ندارد قوانین مالیاتی براي همه در نظر گرفته شده و اجرا می
 دانند. آنگاه خودشان را مطیع قانون دانسته و اطاعت از آن را واجب می

ها حلو راهاقتصادي درآمد مالیاتی کشور  -ناهنجاري فرهنگی«عنوان  بااش ) در مقاله1389( آقانظري
گیري اي به شکلستانی در هر جامعهمعتقد است که هنجار شدن مالیات» هاي اسالمیبا رویکرد آموزه

هاي فرهنگی وابسته است. وي در این نوشتار، با به کارگیري هاي مناسب آن، به ویژه زمینهزیرساخت
یان پزشکان شمال شهر تهران، به روش تحلیلی و استناد به پژوهش میدانی در مورد فرهنگ مالیاتی در م

پردازد. بر این اساس، ناهنجاري فرهنگ مالیاتی، بررسی مشکل ناهنجاري فرهنگ مالیاتی در ایران می
یکی از دالیل عدم تمکین مالیاتی در جامعه ایران است. این مشکل ریشه در گذشته تاریخ جامعه ایران و 

رسانی و رشد ین است که راه حل این مشکل صرفاً اطالعهاي اجتماعی دارد. فرضیه اصلی مقاله االیه
نیز  ،اندآگاهی عمومی نسبت به نقش مالیات در جامعه نیست. وضع قوانین مالیاتی، که منشأ الزام قانونی

هاي دینی را نیست؛ زیرا این قوانین توان تشریع حق مالی به عنوان یک حق برخاسته از آموزه مؤثرچندان 
تواند به ایجاد فرهنگ مالیاتی کمک کند. در این راستا، باید بل، ارائه مبناي فقهی مالیات میندارند. در مقا

هاي استفاده از ظرفیت ،این باور در مردم ایجاد شود که مالیات (حق مالی) دولت اسالمی است. در واقع
د به حل ناهنجاري توانآموزش همگانی در ایجاد این باور، که مالیات حق شرعی دولت اسالمی است، می

هاي هاي حاکم بر مالیاتگیريرسد توجه به جهتبه نظر می .ستانی کمک نمایدفرهنگی در مالیات
بر این اساس،  .دمؤثر باشستانی هاي فرهنگی و اقتصادي مالیاتاصالح زیرساخت درتواند اسالمی، می

 حصیل درآمد مالیاتی دولت را هموار سازد.تواند مسیر تگسترش پایه مالیاتی و تعیین نرخ ثابت مالیاتی می
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دیان ؤاثر روابط متقابل اجتماعی بر سطح تمکین مالیاتی م«عنوان  بااش نامه) در پایان1388( زنگنه 
به  ،)1972( و ساندمو نگهامیآل یاتیفرار مال یمدل سنت بدر قال ،»مالیاتی مطالعه موردي شهر اصفهان

ثیرگذار بر سطح تمکین مالیاتی و روابط متقابل اجتماعی بین أبررسی عوامل اجتماعی و جمعیتی ت
است.  پرداخته -)1972عالوه بر سایر عوامل مورد بررسی در مدل سنتی آلینگهام و ساندمو( -دیان ؤم

گیري از مشاغل بند ج، مدل فرار مالیاتی اتحادیه در یک نمونه 16هاي این مطالعه با استفاده از داده
است. در ادامه با  هاي تابلویی توبیت با اثرات تصادفی برآورد کردهرا با روش داده )2007(1فورتین

ثیرگذاري آن دسته از عواملی که وارد تصریح أهاي اقتصاد ریاضی به بررسی تاستفاده از روش
اند، پرداخته است. در نهایت به این نتیجه دست یافت که متغیرهاي نرخ مالیات، سن اقتصادسنجی نشده

مودي، جنسیت، متوسط نرخ مالیات سایرین و متوسط سن سایرین بر سطح تمکین مالیاتی اثر منفی و 
متغیرهاي متوسط عدم تمکین سایرین، نرخ جریمه و احتمال حسابرسی بر سطح تمکین مالیاتی اثر مثبت 

لیاتی اثر خاصی دار نشد این متغیر بر سطح تمکین مااز آنجایی که ضریب متغیر نسبت مردان معنی ،دارد
 اثر سطح درآمد واقعی مودیان بر سطح تمکین مالیاتی مبهم است. ،ندارد؛ همچنین

هاي کند که مدلبیان می» درآمدي بر نقش هنجارها در تمکین مالیاتی«ۀ ) در مقال1387( امیري
ند. وي با در اتوسعه یافته، براي تمکین یا عدم تمکین افراد از مالیات، نقش هنجارها را برجسته کرده

اي براي ارتباط دادن هنجار و رفتار کنشگران مالیاتی، بخشی از مسیر تحول نظر گرفتن ساختاري چرخه
هاي هنجارها را نشان داده شده است. با توجه به این مسیر تحولی پیشنهاد شده با افزایش هزینه

رفتن هنجارهاي مالیاتی دیان، زمینه براي نضج گؤهاي جمعی مهاي شخصی و تسهیل کنشاستراتژي
نظیر اجتناب مالیاتی  ،تمکین از مالیات تدارك دیده شود. همچنین تمیز فرار مالیاتی از اقسام دیگر عدم

تواند درجه شیوع فرار مالیاتی را کاهش داده و بستر الزم و خطاي غیرعمدي در برآورد مالیات، می
 براي رشد هنجارهاي مالیاتی را فراهم آورد.

هاي دیان، افزایش بعد و تغییر درایهؤکند که گام اول در بهبود تمکین مالیاتی مین بیان میهمچنوي 
باید براي بهبود تمکین مالیاتی در محیط  ،ماتریس پیامدهاي انتظاري کنشگران مالیاتی است. بنابراین

به منظور تغییر ها کننده کنش جمعی تغییراتی ایجاد شود. در این راستا بخشی از سیاستنهادي تسهیل
هاي شخصی افزایش ها و منافع اتخاذ استراتژيها و منافع همکاري در مقابل هزینهتصور مردم از هزینه

ها کاهش دیان حسابرسی مالیاتی شوند، تعداد حسابرسیؤالزم است به جاي اینکه همه م ،همچنین. یابد

1. Fortin 
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طالعات مالیاتی نقش مهمی در تصور فرد ها باال برده شود. تقویت نظام انرخ جریمه ،در عوض ،یابد و
 هاي آن دارد. از احتمال گرفتار شدن و هزینه

بررسی نهادهاي غیررسمی با فرار مالیاتی مطالعه موردي «اي تحت عنوان ) در مقاله1386( جانخان
ان شهروند» رفتار عدم تمکین مالیاتی عامدانه«در » نقش نهادهاي غیررسمی«به بررسی » شهرستان مشهد

توان رفتار فرار مالیاتی غیرقانونی فراریان مالیاتی را به پردازد. مسئله مورد بررسی این است که آیا میمی
پرسشنامه «کیفیت نهادهاي غیررسمی جامعه نسبت داد؟ در این تحقیق پیمایشی و با استفاده از ابزار 

جارهاي اجتماعی ، دیدگاه نوع نگرش افراد نسبت به نهادهاي غیررسمی اخالق، هن» محقق ساخته
گیري نموده و رابطه بین این دیدگاه نهادي با میزان فرار مالیاتی آنها را مورد سیاسی و مذهب اندازه
 .سنجش قرار داده است

رغم آنکه همگی سابقه بهنخست مبین آن است که افراد نمونه آماري  بررسی نتایج حاصله در وهله
اند، از دیدگاه نهادي کم و بیش مثبتی خرین سال عملکرد مالی خود داشتهفرار مالیاتی عامدانه را در آ

اند. این بدان معناست که اگر قرار باشد رفتار عدم تمکین مالیاتی فراریان مالیاتی را در برخوردار بوده
جامعه مورد بررسی به خالء دیدگاه نهادي آنها نسبت دهیم، این خالء نهادي بیش از آنکه به نگرش 

دئولوژیک افراد در موضع نظر ارتباط داشته باشد، به عدم التزام عملی آنها نسبت به نظام باورهاي ای
شود. به عبارتی، نگرش این افراد بیشتر مبین وجود نوعی خالء ذهنی و ایدئولوژیک خویش مربوط می

اکتسابی از سوي دیگر، مقایسه نمرات  .نهادي در میدان عمل است تا خالء نهادي در موضع نظر
نگرش افراد در دامنه » مذهب«و » اخالق«دهد که از نظر نهادهاي غیررسمی ها نشان میآزمودنی

شاهد » دیدگاه سیاسی«و » هنجارهاي اجتماعی«شود اما از نظر نهادهاي گذاري میارزش» مطلوب«
هاي اخالقی و باید و ششرایط مطلوبی نیستیم. این نتایج مبین آنند که فراریان مالیاتی، از حیث نظام ارز

در  ،کنند اماتلقّی می» نامشروع«و » غیراخالقی«نبایدهاي مذهبی، با فرار مالیاتی موافق نیستند وآن را 
و (لزوم حمایت مالی) از آن » دولت« اي نسبت به مجموعهبینانهخوش» دیدگاه سیاسی«عین حال، 

دانند که ي رایج در سطح جامعه میاا پدیدهر» عدم تمکین (مالیاتی)«کنند؛ ضمن اینکه احساس نمی
 ،همچنین .فراگیر گشته و قبح و کراهت خود را از دست داده است» هنجار اجتماعی«مبدل به یک 

دار بین این دو یک رابطه معنینبود آنها » دیدگاه نهادي«افراد با » میزان فرار مالیاتی«تحلیل همبستگی 
 .دهدرا نشان میمتغیر 
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 1ح مدل تحقیقتصری. 3

هاي پیشین و اهمیت منحصر به فرد اخالق مالیاتی، در این مطالعه با توجه به مباحث ارائه شده در بخش
ا با استفاده از طیف لیکرت، اخالق سازي آنهنامه و کمیها با استفاده از پرسشآوري دادهپس از جمع

عبارتند از: متغیرهاي رند. این عوامل گیمورد بررسی و تحلیل قرار میبر آن  مؤثرمالیاتی و عوامل 
دهندگان نسبت به فرار از پرداخت مالیات، اعتماد به شناختی، هنجارهاي اجتماعی، نگرش مالیاتجمعیت

سپس، اثر اخالق مالیاتی . دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه
هاي در تئوري مؤثراز عوامل  ،و متغیر نرخ جریمه و احتمال حسابرسیبر تمکین مالیاتی و در نظر گرفتن د

فرضیه صفر  .شودبا استفاده از رگرسیون لجستیک چند متغیره تخمین زده می، بازدارندگی تمکین مالیاتی
براي تجزیه و تحلیل مطرح شده است.  ، در این راستا شش فرضیهاستبه شکل دو متغیر مستقل  معموالً

هاي حاصل شده براي در نظر گرفتن میانگین وزنی  پاسخ ،سپس ،مربوطه با استفاده از پرسشنامه و هايداده
 کار گرفته شده است. ه هریک از  متغیرها ب

         )1(  
      )2(  

     )3(  

   )4(  
 

TCOM =یتمکین/عدم تمکین مالیات= تمکین 
TMOR =اخالق مالیاتی 

SONهنجارهاي اجتماعی = 
TRUST اعنماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی = 
ATTEVدهندگان نسبت به فرار مالیاتی= نگرش مالیات 

DV2شناختی= ماتریسی از متغیرهاي جمعیت 

 
PACCOUNTING= احتمال حسابرسی 

FINE= نرخ جریمه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چون این معادالت به صورت عطفی هستند نیاز به برآورد سیستمی آنها نیست. که ذکر استیان ا. ش1
ماتریسی از ضرایب  1βشناختی به صورت ماتریس ارائه شده اند، قاعدتا با توجه به اینکه در مدل مزبور متغیرهاي جمعیت. 2

 .استشناختی تمتغیرهاي جمعی
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 تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه هاي تحقیق. 4
 باشد. تخمین زده شده معنادار می (TMOR)مدل رگرسیونی )، 1(در جدول  Fآماره  Probبا توجه به مقدار 

 
 (TMOR)معناداري مدل رگرسیونی .1جدول 

F-stastistic Prob 
7,8697 0,0000 

 تحقیق سباتاأخذ: محم   

 دهد. را نشان می (TMOR)ایج مربوط به معناداري ضرایب متغیرهاي مدل رگرسیونی ) نت2جدول (
 

 (TMOR)معناداري ضرایب متغیرهاي مدل رگرسیونی .2جدول 

Prob 
t-

Statisti
c 

Std.Error B متغیر 

 جنس 0,104 0,072 1,448 0,152

ت
معی

 ج
اي

ره
تغی

م
تی

اخ
شن

 

 سن 0,082 0,049 1,676 0,097

 دین -0,012 0,025 -0,503 0,618

 هلأوضعیت ت -0,074 0,099 -0,739 0,461

 تحصیالت 0,01 0,031 0,323 0,746

 اعتماد 0,145 0,052 2,8 0,0063

ش
گر

ن
ی 

یاس
ي س

ها
 

تما
اج

 عی

 هنجارهاي اجتماعی 0,192 0,057 3,345 0,002

نگرش نسبت به فرار  0,301 0,053 5,621 0,000
 مالیاتی

 تحقیق سباتاأخذ: محم  

 ر است:هاي پژوهش به شرح ذیبا توجه به نتایج حاصل شده تجزیه و تحلیل فرضیه
 بین متغیرهاي جمعیت شناختی افراد و اخالق مالیاتی آنها رابطه معناداري وجود دارد.  فرضیه اول:

یاتی %، رابطه معناداري بین متغیرهاي جمعیت شناختی (جنس، سن، ...) و اخالق مال95در سطح اطمینان 
شناختی تنها بین متغیر % از بین متغیرهاي جمعیت90اما در سطح اطمینان  رابطه معناداري وجود ندارد.

که مثبت است؛   1β=0,082یب سن و اخالق مالیاتی رابطه معناداري وجود دارد. مطابق با عالمت ضر
 ز افزایش خواهد یافت.دیان، اخالق مالیاتی آنها نیؤنشان می دهد که با افزایش سن م

هر چه افراد اعتماد بیشتري نسبت به دولت و سیستم مالیاتی داشته باشند اخالق مالیاتی آنها  فرضیه دوم:
 باالتر خواهد بود.
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% ، رابطه معناداري بین متغیر اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی و 95در سطح اطمینان  
دهد که با نشان می ،که مثبت است 2β=0,145یب مطابق با عالمت ضراخالق مالیاتی وجود دارد. 

 دیان، اخالق مالیاتی آنها افزایش خواهد یافت.ؤافزایش اعتماد م
 بین نگرش افراد نسبت به فرار مالیاتی و اخالق مالیاتی آنها رابطه معناداري وجود دارد. فرضیه سوم:

داري بین متغیر نگرش نسبت به فرار مالیاتی و اخالق مالیاتی رابطه %، رابطه معنا95در سطح اطمینان 
دهد ) نشان می3β=0,3غیر نگرش نسبت به فرار مالیاتی (معناداري وجود دارد. با توجه به عالمت ضریب مت

تر خواهد تر بشود اخالق مالیاتی آنها مثبتدهندگان نسبت به فرار مالیاتی منفیکه هر چه نگرش مالیات
اي داشته باشند؛ اخالق مالیاتی (و بالعکس). به عبارتی هر چه افراد نسبت به فرار مالیاتی نگرش بدبینانه شد

اما این جهت  استآمده مثبت  دسته ب  β3 =0,03ار ذکر است اگرچه مقدشایان (البته  بیشتر خواهد بود.
 حظه شده است).هاي افراد نمونه در پرسشنامه مالدهی به پاسخنمره معکوس در نحوه

 هرچه هنجارهاي اجتماعی افراد باالتر باشد اخالق مالیاتی آنها باالتر خواهد بود.  فرضیه چهارم:
معناداري بین متغیر هنجارهاي اجتماعی و اخالق مالیاتی رابطه معناداري  %، رابطه95در سطح اطمینان 

هر چه متغیر هنجارهاي اجتماعی نشان می دهد که  4β=0,192یب وجود دارد. با توجه به عالمت ضر
 یابد.میشود، اخالق مالیاتی افراد افزایش لزوم تمکین از پرداخت مالیات بیشتر نسبت به 

کننده در نمونه که دیان شرکتؤبراي تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی تحقیق، متغیر اخالق مالیاتی م
ندگی (نرخ جریمه و احتمال هاي سنتی بازداردر مرحله پیش تخمین زده شد، و دو متغیر مدل

 گیرد. حسابرسی) و مورد استفاده قرار می
 ي معناداري وجود دارد. دیان مالیاتی و تمکین مالیاتی آنها رابطهؤبین اخالق مالیاتی م فرضیه اصلی تحقیق:

 

)5(          
 

ت. نتایج، حاصل از به منظور بررسی این فرضیه از مدل لجستیک دو متغیره استفاده شده اس
 ) ارائه شده است.3در جدول ( (TCOM)معناداري مدل رگرسیونی 

 
 (TCOM)معناداري مدل رگرسیون  .3جدول 

LR-stastistic Prob 
39,806 0,0000 

 تحقیقمحاسبات  :أخذم   
 ) ارائه شده است.4در جدول ( (TCOM)نتایج، حاصل از معناداري مدل رگرسیونی 
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 (TCOM)ي ضرایب متغیرهاي مدل رگرسیونی معنادار .4جدول 
 B Std.Error z-Statistic Prob نام متغیر

 0,0001 3,877 0,683 2,65 اخالق مالیاتی

 0,003 2,96 0,203 0,600 احتمال حسابرسی

 0,023 0,271 0,246 0,56 نرخ جریمه

 تحقیقمحاسبات  :أخذم 
 

داراي  β=2,65باشد. و ست آمده معنادار میده ب =prob 0,0001% با توجه به95در سطح احتمال 
شود که با افزایش در متغیر اخالق مالیاتی احتمال وقوع تمکین گونه تفسیر می، ایناستعالمت مثبت 

 مالیاتی افزایش خواهد یافت. 

 
 گیرينتیجه. 5

-الیاتشناختی مهاي جمعیتاین تحقیق اثر متقابل بین اخالق مالیاتی و متغیرهاي مستقل (ویژگی

دهندگان، نگرش نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهاي اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی 
-است. هدف اصلی تحقیق تعیین اثر اخالق مالیاتی بر تمکین مالیاتی مالیاتو قضایی) را پوشش داده

حاصل شده هنجارهاي  است. با توجه به نتایجی که در قسمت پیشین دهندگان در شهر اصفهان بوده
اجتماعی و اعتماد به دولت اثر مثبت، و نگرش نسبت به فرار مالیاتی اثر منفی و معناداري بر اخالق 

 مالیاتی دارد. همچنین، بین اخالق مالیاتی و تمکین مالیاتی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. 
و با توجه به عالمت مثبت ضریب شناختی تنها متغیر سن معنادار شد از بین متغیرهاي جمعیت  .1

احتمال  ،به تبع ،رود اخالق مالیاتی آنها وتوان دریافت که هرچه سن افراد باالتر میحاصل شده می
 شود.شان بیشتر میتمکین مالیاتی

میزان اعتماد افراد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی بیشتر باشد اخالق مالیاتی هر چه   .2
 احتمال تمکین مالیاتی آنها بیشتر خواهد شد. ،عبه تب ،ها ونآ

تري نسبت به فرار مالیاتی داشته باشند اخالق مالیاتی آنها افراد دیدگاه و نگرش بدبینانههر چه   .3
 ها باالتر خواهد بود.احتمال تمکین مالیاتی آن ،در نتیجه ،باالتر و

اخالق مالیاتی  ،خت مالیات بیشتر باشدهر چه هنجارهاي اجتماعی در جامعه به لزوم تمکین از پردا  .4
 احتمال تمکین مالیاتی باالتر خواهد بود. ،در نتیجه ،و

دیان مالیاتی بیشتر شود، موجب کاهش فرار مالیاتی و افزایش تمکین ؤهرچه اخالق مالیاتی م  .5
 شود.مالیاتی آنها می
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 پیشنهادهاي پژوهش. 6
 پیشنهادهاي مبتنی بر نتایج .6-1

ات انجام شده پیشنهاداتی وجود دارد که باید به عنوان برنامه راهنما، سیاست تدوینی و مطالعبراساس 
دهندگان مدنظر قرار گیرد. این تحقیق براي اجرایی دولت براي افزایش سطح تمکین مالیاتی مالیات

 ند.کبهبود اخالق مالیاتی براي دستیابی به سطح تمکین مالیاتی باالتر پیشنهادهایی را ارائه می
دست آمده در بخش قبل، افزایش در نرخ جریمه اثر مثبتی بر تمکین مالیاتی ه با توجه به نتایج ب. 1
هاي مالیاتی مناسب (اعم از اتوماتیک، کیفري و غیر آن) و انجام تعیین جریمه ،دیان دارد، بنابراینؤم

-هاي تعیین شده میجریمههاي الزم با سایر نهادهاي ذیربط به منظور تضمین اجراي احکام هماهنگی

جهت جلوگیري از فرار مالیاتی و افزایش تمکین مالیاتی تلقی شود. به  مؤثرتواند یکی از راهکارهاي 
دنبال شود زیرا یکی از عوامل  اعمالگیري در این مورد باید به طور عبارتی، تصمیم قاطعانه و سخت

اگر به نحوي عمل شود که  بنابراین،ان است. در ارتکاب فرار مالیاتی، یادگیري از رفتار دیگر مؤثر
توان امیدوار بود که دیگران کمتر مرتکب مجرمان بزرگ به سزاي عمل خود رسیده و معرفی شوند می

این عمل غیرقانونی شوند. ضمن آنکه اهتمام سازمان امور مالیاتی و قضایی کشور در این رابطه 
 ضروري و مهم است.

کنند، باعث رسی (کشف) به این دلیل که افراد بیشتر احساس خطر میافزایش در احتمال حساب. 2
سازمان امور مالیاتی باید به طور تصادفی و  ،روکاهش تمایلشان براي فرار مالیاتی خواهد شد. از این

دیان بپردازد. بدیهی است که اولویت ؤهاي مالیاتی ماي منظم به ممیزي اظهارنامهبراساس برنامه
هایی باشد که احتمال وقوع فرار مالیاتی در آنها بیشتر است. در این باره نباید با بنگاه حسابرسی باید

 ،همچنین ،و -از جمله اعتمادسازي و کارایی سازمان مالیاتی -اصول پذیرفته شده اصالح مالیاتی 
 هاي اجرایی وصول مالیات را از نظر دور داشت.افزایش هزینه

دیان و به تبع تمکین مالیاتی ؤعنصري مهم در افزایش اخالق مالیاتی م اعتماد به مقامات مالیاتی. 3
جلب  ،در نتیجه ،دیان مالیاتی وؤباید در جهت ایجاد رضایت و اعتماد م ،رو. از ایناستآنان 

همکاري و مشارکت آنها براي وصول مالیات تالش شود. سازمان امور مالیاتی در راستاي افزایش 
ي در مؤثرتکالیف قانونی خود، باید اقدامات  ياردیان به اجؤق و یا الزام متمکین مالیاتی و تشوی

دیان در پرداخت داوطلبانه مالیات صورت دهد. یکی از ؤجهت خود اظهاري و مشارکت داوطلبانه م
ریزي دقیق و مدون و مطلع تواند با برنامهسازمان مالیاتی می در این جهت این است که مؤثراقدامات 
هاي ها و تصمیمات سازمان امور مالیاتی و ایجاد پایگاهنامهها و بخشنامهاد از قوانین، آیینکردن افر
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هاي اطالعاتی مختلف در سراسر کشور و استفاده از نیروهاي متعهد، متخصص، مشاوره و بانک
 .اردهاي مؤثري بردشایسته و الیق و با شناسایی نقاط ضعف و قوت در جهت جلب اعتماد مؤدیان گام

ایران، نیازمند تغییر نگاه و باور منفی مردم نسبت به مالیات  هنجار شدن پرداخت مالیات در جامعه. 4
کید شود أاست. بر این اساس، در سطح مدارس ابتدایی، دبیرستان و آموزش عمومی، باید بر این نکته ت

اعی نسبت به مالیات، هاي مختلف اجتمکه مالیات، یک (حق مالی) است. به طور خاص، نگرش الیه
اصالح و زمینه باور عمومی فراهم گردد. طبیعی است که در گام دوم و سوم، باید از تشویق و تنبیه نیز 
استفاده کرد. کسانی که تمکین مالیاتی دارند، براساس قانون مورد تشویق، قرار گیرند. در مقابل، 

گیرند تا انگیزه افراد براي پرداخت مالیات  کسانی که تخلف مالیاتی دارند، مورد کیفر و مجازات قرار
 افزایش یابد.

آگاهی مؤدیان از محل مصرف مبالغ مالیاتی در جهت تحقق مقاصد و اهداف ارزشمند در تقویت . 5
هاي تلویزیونی و یا شود موارد مصرف مالیات از طریق برنامهانگیزه تمکین آنان مؤثر است. پیشنهاد می

مور مالیاتی، انتشار روزنامه و یا مجله تخصصی در زمینه مالیات، به اطالع از طریق سایت سازمان ا
سازي پرداخت هایی به سمت فرهنگکارگیري برنامههدر این خصوص دولت هم باید با ب .عموم برسد

هاي مناسب کارگیري سیاستهملی قدم بردارد، البته ب مالیات و تلقی شدن آن به عنوان یک وظیفه
ایی که منافع آن شامل حال عموم گونههاجتماعی و استفاده مناسب از درآمدهاي مالیاتی باقتصادي و 

 .استمردم شود در تقویت اخالق مالیاتی افراد و در نتیجه تمکین مالیاتی بسیار مهم و ضروري 
 

 پیشنهادهایی براي مطالعات آتی .6-2
اي ز دیگر علوم اجتماعی با وجود جامعههاي سیستماتیک یکپارچه اقتباس شده اکار کردن با مدل. 1

  .ناهمگن از انواع افراد
ت سؤاالآوري شده از طرز و گرایش و نوع هاي جمعثر شدن دادهأعدم استفاده از پرسشنامه و مت. 2

نی بر معیارهاي عینی و تسسات مبؤمي هادادهاز توان سعی نمود که هاي آینده میدر پژوهش .محقق
 شود. ستفاده لیاتی ااخالق مابا مرتبط 

توان انصاف، پیچیدگی قوانین مالیاتی، نرخ هاي آینده در مورد اخالق مالیاتی میپژوهش. در 3
نظر تر مدبه عنوان عوامل بالقوه اخالق مالیاتی براي کسب نتایج قوي را مالیات، نگرش مشاغل مالیاتی

 د. داقرار 

تمکین مالیاتی در سطح کل کشور و سایر شهرها و  آن بر تأثیراتی و ـتجزیه تحلیل اخالق مالی. 4
  .هاي کشوراستان
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