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 چکیده

 در ن اقتصادی تبدیل شده است.ااخالق با فرار مالیاتی به موضوعی جذاب در بین محقق ارتباطر، های اخیدر سال

شده است و کمتر به جنبه اقتصادی و یا مالیه عمومی توجه  اغلبمطالعات انجام شده در زمینه فرار مالیاتی، بیشتر 

گیری اخالق . عوامل متعددی در شکلدفرار مالیاتی را از جنبه اخالق بررسی کن توان یافت کهای میمطالعه

 51شامل های مختلف،  که در این پژوهش با استفاده از طرح این عوامل در قالب مؤلفه کنندمالیاتی نقش ایفا می

استدالل جدید در قالب پرسشنامه و توزیع آن در بین  3مورد تاریخی اشاره شده در رساله دکتری کراو و 

 تأثیرشود و سپس به سنجش اخالق مالیاتی پرداخته می دانشگاه اصفهان، صادعلوم اداری و اقت دانشجویان

شناختی نظیر سن، جنسیت، درآمد، سطح تحصیالت و قومیت بر متغیر اخالق مالیاتی بررسی متغیرهای جمعیت

ره کرد. منفی تحصیالت و قومیت اشاتأثیر مثبت سن و درآمد و  تأثیرتوان به شود. از نتایج این مطالعه میمی

 دهند که زنان نسبت به مردان اخالق مالیاتی باالتری دارند.نتایج نشان می ،همچنین
 

 .JEL: H26 ،H30 ،E63 بندیطبقه
 

 .فرار مالیاتی، اخالق مالیاتی، مالیات کلیدی:های واژه
 

 
  23/1/2315 تاریخ پذیرش:             21/22/2314دریافت:  تاریخ 
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 مقدمه . 2

است که پدیده فرار مالیاتی تنها چهار دهه  اما ؛گرددبازمیها پیش وجودی مالیات به قرن أشاگرچه من

از جمله  5پردازان اقتصادی را به خود جلب کرده است. مایکل جی. آلینگام و آگنر ساندموتوجه نظریه

این مدل این است پیشگامان این حوزه بودند که مدل خرد اقتصادی از فرار مالیاتی ارائه نمودند. ایده 

از پرکردن اظهارنامه مالیاتی و با دانستن احتمال ممیزی مالیاتی باید تصمیم بگیرد  پیشدی مالیاتی ؤکه م

بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه فرار مالیاتی در مجالت  ند.کتا چه میزان از درآمد خود را آشکار 

دهند؛ اما برخی دی آن را مورد بررسی قرار مید و اغلب جنبه حقوقی یا کاربرنشوکاربردی منتشر می

 اند. یکی از این مواردِروانشناسی بررسی کرده ،همچنین ،مطالعات، این مفهوم را از جنبه فلسفی و

است. از طرف ارائه کرده  م5411در سال  2مارتین کراورا تحلیل جامع فرار مالیاتی از جنبه فلسفی 

( و بررسی فرار مالیاتی از جنبه 5441) 3گیمک به همت ار مالیاتیاخالق فرپس از انتشار کتاب  ،دیگر

مذهبی، سکوالر و فلسفی در آن، موضوعات دیگری نظیر فرار مالیاتی از جنبه اخالق نیز مطرح گردید. 

های ( نیز فرار مالیاتی را از جنبه مالیه عمومی بررسی کرده، ولی به جنبه2003) 1تز دکتری تورگلر

( دریافت که تعهد و وابستگی 5441) 1فلسفی توجهی ویژه داشته است. آلفونسو مورالزروانشناسی و 

دهد )نقش قواعد دستفروشان خیابانی در مکزیک به خانواده خود، تعهد به دولت را نیز افزایش می

 دهی اخالق و تمکین بیشتر(.فردی در شکل

که ذهن محققان این  هایی استن چالشتریاز مهم انمؤدیبر رفتار غیرصادقانه  مؤثرعوامل  بررسی

بسیار  شناخت این عواملهای فرار مالیاتی، برای طراحی مدل است.حوزه را به خود اختصاص داده 

داند می مؤثربه فرار یا تمکین مالیاتی  مؤدیسیون اروپا عوامل زیر را بر تصمیم یک یضروری است. کم

 (:2050سیون اروپا، ی)کم

کارمندی که تمامی مالیات بر دستمزدش را کارفرمایش محاسبه و لیات: امکان عدم پرداخت ما -

با  را ند، مگر اینکه در این زمینه هماهنگی الزمکتواند امتناع ، از پرداخت مالیات نمیکندپرداخت می

بخشی از درآمد خود را به تنها تواند کارفرمای خود داشته باشد. در نقطه مقابل یک فرد خوداشتغال می

 ت اظهار نماید.دول

                                                           
1. Allinghom, T.  M. G. & Sandmo, A. 

2. Martin Crowe 

3. McGee, W. R. 
4. Torgler 

5. Alfonso Morales 
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دی مالیاتی را در مورد توزیع ؤعدالت توزیعی، آیینی و کیفری: عدالت توزیعی دیدگاه و نظر م -

دهد، که دولت مالیات پرداختی وی را هدر می دریابد کند. اگر فردمالیات جمع آوری شده بررسی می

دیان ؤمناسب مسئولین مالیاتی با م رود. عدالت آیینی نشانگر رفتارو از بین میاانگیزه رفتار صادقانه در 

گر نقش بسزایی در رفتار گر معرفی شود یا تعقیباینکه سازمان امور مالیاتی به عنوان تسهیل .است

-دی خواهد داشت. عدالت کیفری وجود سازوکارهای تنبیهی مناسب در قبال خاطیان را بررسی میؤم

منفی بر رفتار صادقانه  تأثیرا بسیار سختگیرانه باشد دی مالیاتی تنبیه بسیار ضعیف یؤکند. اگر در نظر م

 دی مالیاتی خواهد داشت.ؤم

در را  دی مالیاتیؤیک م مختصرفتارهای  ،هنجارهای شخصی و اجتماعی: هنجارهای شخصی -

 نگرش اجتماعی به ،که هنجارهای اجتماعی؛ در حالیکندمنعکس می پرداخت منصفانه مالیات

و آنها را  بدشود. زمانی که یک فرد معیارهای یک جامعه را دریای را شامل میپرداخت و یا فرار مالیات

دهد، هنجارهای شخصی و اجتماعی ارتباط متقابلی با یکدیگر خواهند در معیارهای شخصی دخالت 

 داشت.

تصور از احتمال ممیزی مالیاتی و اعمال جریمه و تحریم: هرچه احتمال ممیزی حساب و  -

 یابد.افزایش نیز انگیزه رفتار صادقانه ممکن است های اعمال شده افزایش یابد، مهها و جریمحدودیت

 را خود واقعی درآمدهای و فرار مالیات پرداخت از ،گوناگون دالیل به  ،افرادین برخی از ابنابر

 از بسیاری تواندمی دالیل این به روشن و های صحیحپاسخ ارائه .کنندمی کتماناز مأموران مالیاتی 

در چند  ،دیگرسوی از  .دکن حل ،دارد عمومی جامعه فرهنگ در ریشه کهرا  مالیاتی نظام مشکالت

های اقتصادی و افت شدید قیمت نفت، دولت توجه زیادی به سال اخیر و با توجه به وجود تحریم

-هزینهن و کمیکی از بهتری. ستانی و رهایی از درآمدهای نفتی و تکیه بر بخش تولید داشته استمالیات

گیری یا ارتقاء ستانی، ارتقاء تمکین مالیاتی داوطلبانه است و این امر با شکلهای مالیاتترین روش

 مؤثرین ارائه شاخصی مناسب برای اخالق مالیاتی بر اساس عوامل اشود. بنابراخالق مالیاتی حاصل می

-ه در این حوزه به ندرت به شاخصشد آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و بیشتر مطالعات انجام بر

های اخالقی )بر مبنای عوامل  بندی مؤلفهدر مطالعه حاضر، پس از رتبهاند. سازی اخالق مالیاتی پرداخته

دهندگان و سنجش میزان اخالق مالیاتی نزد آنها، با استفاده از مدل دهنده آن( از منظر پاسختشکیل

متغیرهای سن، جنسیت، سطح  تأثیربه بررسی  ،بندی شدهحداقل مربعات خطی و مدل پروبیت رتبه

تحصیالت، درآمد و قومیت دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان بر اخالق 

 شود.مالیاتی پرداخته می
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 مبانی نظری. 1
 اخالق با تمکین مالیاتی . ارتباط1-2

که افراد در مورد پرداخت یا عدم پرداخت  استهایی اخالق مالیاتی شامل اصول اخالقی یا ارزش

توان از متغیرهای اخالق به عنوان همچنین می .(5491، 5مالیات خود در اختیار دارند )سانگ و یاربروف

های اخالقی با باورها رد. در این مطالعه، ارزشکقواعدی رفتاری برای حکمرانی بر مؤدیان مالیاتی یاد 

ای فراگیر در رد تعهدات مالیاتی مرتبط است. رفتار غیراخالقی جنبهدهنده در موهای مالیاتو ارزش

ترین نوع رفتار مضامین اقتصادی است و تعدادی از مطالعات تجربی نیز دروغگویی را یکی از رایج

وجود اخالق مالیاتی  (.2053، 2هیوسی -)به عنوان مثال فیشباخر و فولمی شمارندغیراخالقی برمی

البته (؛ 2051، 3دلیل وجود سطح باالی تمکین مالیاتی )رفتار فردی( نیست )لیسی اماً)نگرش فردی(، الز

داری بر تصمیم تمکین مالیاتی مثبت و معنی تأثیردهند که اخالق مالیاتی مطالعات متعددی نشان می

ی رفتاری هانیاز به لحاظ جنبه ،ینابنابر ،( و2052، 1؛ مولرو و پوژل2052، 1دارد )به عنوان مثال هاال

 .شودگذاری مالیات بهینه احساس میتمکین مالیاتی در سیاست

 

 فرار مالیاتی با نرخ جریمه و احتمال حسابرسی ارتباط. 1-1

آغاز شد  م5492مایکل جی آلینگام و آگنر ساندمو در سال از سوی تحلیل نظری فرار مالیاتی اولین بار 

آنها بررسی معروف شد.  A-Sبعدها به مدل  وکردند  که مدل اقتصاد خردی فرار مالیاتی را پیشنهاد

فرار مالیاتی، ارتباط بین نرخ جریمه فرار مالیاتی ارتکاب به  خود دهندگان در تصمیمکردند که مالیات

-در زمان مورد بررسی، احتمال تشخیص و درجه درگیر شدن در فرار مالیاتی را مورد بررسی قرار می

و تصمیم  کندمیدی مالیاتی است که اظهارنامه مالیاتی پر ؤمدل مروی تمرکز اصلی بیشتر بر  د.نده

ند. فروض مدل آلینگام و ساندمو به شرح زیر است کچه میزان از درآمد خود را آشکار  گیردمی

 (:5492)آلینگام و ساندمو، 

 تنها تابع درآمد وی است؛ شگریز و مطلوبیتدی ریسکؤم -

                                                           
1. Song, Y. D. and Yarbrough, T. T. 

2. Fischbacher and Follmi-Heusi 

3. Lisi, Gaetano 

4. Halla. Martin 

5. Molero and Pujol 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             4 / 24

http://qjerp.ir/article-1-1332-fa.html
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- W  کل درآمد فرد وX ی آشکار شده در اظهار نامه مالیاتی است که ممکن کل درآمد شخص

دی، فردی صادق باشد، مقدار درآمد آشکار شده ؤبیشتر، مساوی یا کمتر باشد. اگر م Wاست از 

 .خواهد بود Wو اگر غیرصادق باشد کمتر از  Wمساوی 

اسایی شود )احتمال مقامات مالیاتی شن از سویاحتمال اینکه فرد  pنرخ مالیات بر درآمد،   -

 مؤدی( در هنگام کشف تخلف ) گزارش نشدهنرخ جریمه بر درآمد  ممیزی مالیاتی( و 

 .() است

باید تصمیم گیرد چه میزان از درآمد خود را آشکار کند و آشکارسازی وی بر مبنای  مؤدی

-نیومن شرایط ریسکی است. تابع مطلوبیت وانحداکثرسازی مطلوبیت ناشی از درآمد تحت 

 مورگنسترنی بدین منظور انتخاب شده است:

 

( ) (1 ) * ( ) ( ( ))MaxE u p U w X pU W X W X               (5)                               

 

 گیرد، مطلوبیت وی برابر مورد حسابرسی قرار نمی مؤدیزمانی که 

تخلف وی مشخص شود، از طرف مسئولین مالیاتی مشمول که مورد حسابرسی قرار گیرد و  انیو زم

خواهد بود. با  جریمه شده و مطلوبیت وی برابر با 

 شود:( شرایط اولیه حاصل می5اکثرسازی رابطه )حد

  
' '( )

(1 ) * ( ) ( ) ( ) 0
E U

P U Y pU Z
X

  


     


                              (2)  

 

را تحت شرایط  مؤدیدست یافت که مطلوبیت انتظاری  Xتوان به مقداری از ( می2با حل معادله )

میزان پرداختی  با وجود فرار مالیاتی دست آمده این است که اگرهکند. یکی از نتایج بفوق حداکثر می

از  بخشی مؤدی ،کمتر از مجموع مالیات پرداختی در زمان صادق بودن باشد، یعنی انتظاری 

 درآمد خود را پنهان خواهد کرد.

، تحقیقات نشان داد که استفاده از تهدید و اجبار قانونی، به ویژه وقتی که نامشروع م5410 ۀدر ده

منجر به عدم تمکین  ،این اقدامات به احتمال زیادیعنی  ندکعکس ایجاد  ۀنتیجتواند قلمداد شود، می
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-بر خالف پیشاز طرف دیگر، (. 2009 ،5)مورفی و هریس شودبیشتر و رفتار مجرمانه یا مخالفت بیشتر 

اقتصادی )مدل کالسیک(، همه افراد نیز به دنبال فرار مالیاتی نیستند. سطح تمکین  بینی مدل صرفاً

بلکه به باورهای ذهنی افراد در مورد میزان و نحوه  ؛یستهای واقعی نمالیاتی تنها وابسته به نرخ

ذاتی دیگر  یهاان مالیاتی، نحوه استفاده دولت از اموال عمومی و سایر انگیزهدیمؤ، رفتار سایر مجازات

 (.2052، و همکاران زادهنیز وابسته است )هاشمی

 

 اخالق مالیاتی با عملکرد سایر افراد و هنجارهای اجتماعی ارتباط .3-1

. استکین مالیاتی سخت تم در توصیفبر روی رفتار افراد دیگر  آن دهندگان و اثردرک رفتار مالیات

 .دیگر باشدان مؤدیبه تمکین مالیاتی مشروط به رفتار  ان مالیاتیمؤدیبه عبارتی، ممکن است تمایل 

 مؤدییک ، تمایل رفتار نمایند انهصادق انهایشجامعه در برخورد با مالیات سایر افراد هر چه ،بنابراین

بیشتر اخالق  بررسیرفتار اجتماعی برای  هاینظریه ،رواز این .افزایش خواهد یافت پرداختبه مالیاتی 

 (.2009 اند )تورگلر،مالیاتی در نظر گرفته شده

 است و یک فرد، رفتاردهنده به هم پیوسته کند که رضایت و رفتار مالیاتاشاره می 2انصاف نظریه

بلکه برای  ؛رودکار نمیه کند. این نظریه تنها برای سطوح عینی بافراد دیگر مقایسه میرفتار خود را با 

(. نرخ مالیات باالتر باعث تحریک خشم و تمایل به 5441، 3)تایلر کاربرد داردهای ذهنی هم دریافت

شود. تر باعث ایجاد حس گناه و تمایل به پیروی میشود، درحالی که نرخ پایینکاهش بار مالیاتی می

همچون اجتناب مالیاتی،  ،دهندگاناوت مالیاتتواند منجر به اقدامات متفآگاهی از این نابرابری می

 (.2006برای ایجاد برابری شود )تورگلر، 

کند که مالیات داللت می دهد. به عبارتی، در زمینه، همکاری مشروط را توضیح می1نظریه تقابل

الیات کنند. اگر بسیاری از شهروندان تمایل به پرداخت مافراد الگوی کلی تمکین مالیاتی را دنبال می

به دلیل  کند که همکاری و تمکین داشته باشد. از طرف دیگر،داشته باشند، یک فرد احساس وظیفه می

بار مالیاتی مخالفت بیشتری نسبت به پرداخت  سببهر فرد به  ،هامقاومت اجتماعی بر علیه مالیات وجود

 (.2006، 1و فیشباخر )فالک ها خواهد داشتمالیات

                                                           
1. Murphy, K. & Harris, N. 

2. Theory of equity 

3. Tyler 

4. The theory of  reciprocity 

5. Armin Falk & Urs Fischbacher 
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کند پیروی از هنجارهای اجتماعی تمرکز دارد. به عبارتی، بیان می همایل افراد ب، بر ت5انطباق نظریه

بنابراین، پرداخت مالیات  .ثر از تحقق نیازهای اجتماعی و پیروی از قوانین استأمت مالیاتی مؤدی که هر

(. همکاری 2001، 2هنریشفشارهای اجتماعی دیکته شده است )از طرف های شخصی، از انگیزه فارغ

 ،تفاوتدر میان افراد بی خصوصاً ،باشد که اثر آنهاثر از رفتار و اطالعات گذشته أمت تواندمیمشروط 

دهندگان دیگر بر روی افرادی که همیشه یا بعضی مواقع نمایان است. اطالعات در مورد اقدامات مالیات

 شوند، تمایل بهمیدیگران مطلع  اقدامات مثبتاز تفاوتی که گذارد؛ اما افراد بیی نمیتأثیراند، مخالف

(. سطح مشارکت نیز به عنوان عامل مهمی در 2006)تورگلر،  دهندبیشتری از خود نشان میهمکاری 

بیشتر طور که اعضای جامعه تمایل به همکاری شود. به عبارتی، همانمیزان تمایل به پرداخت معرفی می

از موارد فوق  (.2009، 3سونروخواهد شد )کیشتر بز نیداشته باشند، تمایل افراد به پیوستن و تمکین 

 گروهی دیگربر تمکین مالیاتی  ان مالیاتیمؤدی گروهی از توان استنتاج کرد که تمکین مالیاتیمی

 گذار است.اثر

 

 اخالق مالیاتی با نگرش نسبت فرار مالیاتی، دولت و کاالهای عمومی ارتباط .4-1

بر افزایش دهد.  مالیاتنکردن پرداخت را برای ی افراد هااند انگیزهتویک سیستم مالیاتی ناعادالنه می

شان با دولت نه ارتباطکنند که درک می ان مالیاتیمؤدیکه توان استدالل کرد نظریه برابری می اساس

-اگر مالیات ،. در واقعاستتبادلی ارتباطی اجباری و تهدیدآمیز نیست، بلکه ارتباطی تنها به عنوان 

شان به ایجاد امکانات اجتماعی در جهت افزایش مشاهده کنند که دولت با مالیات پرداختیدهندگان 

 مالیاتی مؤدیاگر . در مقابل، شودمیآنها برای پرداخت مالیات بیشتر  دارد، انگیزهبرابری قدم برمی

قی برای رفتار های اخالبار مالیاتی زیادی دارد، هزینه و سیستم مالیاتی ناعادالنه استکه احساس کند 

 شودپذیر میصادقانه کاهش و فرار مالیاتی به عنوان یک نوع مقاومت در برابر سیستم مالیاتی توجیه

 کنندهتعیین یو دولت عامل ان مالیاتیمؤدی میان تعامل ،رو(. از این5444، 1و شولز کللندمک)آلم، 

موجب  گیرد،میدهندگان در نظر لیاتکه دولت برای افزایش نگرش مثبت ما ی، زیرا اقدامات مثبتاست

جنبه بسیار مهم در  1( به 2005) 1وینتروب شود.افزایش تمکین مالیاتی می ،بنابراین ،پرداخت مالیات و

 :توضیح فرار مالیاتی اشاره دارد

                                                           
1. Theory of conformity 

2. Henrich 

3. Croson 

4. Alm, J. G.; McClelland, H. & Schulze, W. D. 

5. Wintrobe, R. 
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های آنهاست، حتی اگر  ها باور نداشته باشند که دولت پاسخگوی خواسته افراد/ بنگاهکه تا زمانی  .5

 هایشان فرار کنند.دق باشد، تالش خواهند کرد که از مالیاتدولت صا

هایشان نخواهند  ها به دولت اعتماد نداشته باشند، مایل به پرداخت مالیات تا زمانی که افراد/ بنگاه .2

 بود.

کار  ای به منصفانه بوده و به طور عادالنه پرداختی ها باور کنند که مالیات بنگاه تا زمانی که افراد/ .3

 های خود خواهند داشت.د، تمایل بیشتری به پرداخت مالیاترو می

دارند، آنها اصرار فرار مالیاتی بر های دیگر  بنگاه ها تصور کنند که افراد/ بنگاه تا زمانی که افراد/ .1

 خواهندکرد.اصرار هم در فرار از پرداخت مالیاتشان 

الذکر واکنش نشان  های فوق نبهتوانند به ج ها می دهد که دولت هایی پیشنهاد می وینتروب روش

اقدامات بیشتری که باید منجر . 2دولت به اطالعات بیشتری در مورد ترجیحات افراد نیاز دارد؛ . 5دهند: 

یکسان  بر درآمد کسب شده از هر منبع باید با یک روش کامالً. 3به افزایش اعتماد به دولت شود؛ 

ی اجابت مالیاتی در بین فرارکنندگان کوچک مالیاتی را ها برا دولت باید انگیزه. 1مالیات وضع شود؛ 

کند که یک روش مهم برای حل  کید میأاو ت. 1جای تعقیب فرارکنندگان بزرگ افزایش دهد.  به

قانون باید  کید شود که الزاماًأباید بر این موضوع ت»مشکل فرار مالیاتی، توسعه منطق دموکراسی است. 

حاکمیت فرایند های مناسب برای فرار مالیاتی نیز هست، اما در  جریمه و این دربرگیرندهحاکمیت کند 

طش با دولت به صورت یک مبادله ابترا کندیک شهروند احساس میکه  است قانون و دموکراسی

 .(2005)وینتروب، « است نه یک اجبار

نارضایتی کند که درک نیاز مردم در یک رویکرد قانونی، به توضیح ( استدالل می5449) 5یلرات

کند. عمومی از قانون و هدایت به سوی اصول ایجاد حمایت عمومی برای قانون در آینده کمک می

 مشاهده کنند،از طرف مقامات مالیاتی ای ه و محترمانهرفتار منصفانان مالیاتی مؤدیاگر بنابراین، 

بر اخالق  مؤثرل ترین عوامیکی از مهماز طرف دیگر،  تر خواهد شد.یشتمایلشان برای همکاری ب

هرچه افراد  ،. به عبارتیاستمالیاتی افراد، میزان اعتماد آنها به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی 

برای  یشتریدرونی ب ۀاعتماد بیشتری به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی داشته باشند، انگیز

-ها میبه سیستم حقوقی و قضایی و دادگاه پرداخت مالیات خود خواهند داشت؛ مثال در مورد اعتماد

های توان متذکر شد که وقتی افراد مطمئن باشند صالحیت دادگاه حسابرسی در رسیدگی به پرونده

                                                           
1. Tyler 
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حقوق که ، اخالق مالیاتی آنها باالتر خواهد بود، چون معتقدند استها، قابل اعتماد مالیاتی و تخلف

باالتری برای پرداخت مالیات خود  ۀانگیز ،در نتیجه ،بود وآنها در پی تمکین مالیاتی محفوظ خواهد 

 خواهند داشت.

 

 شناختیاخالق مالیاتی با متغیرهای جمعیت ارتباط .5-1

شناختی نظیر سن، جنسیت، سطح تحصیالت و درآمد افراد بر تلقی افراد از اخالقی یا متغیرهای جمعیت

های فرار مالیاتی است. به  ترین مؤلفهافراد یکی از مهمگذارد. سن میغیراخالقی بودن فرار مالیاتی اثر 

تر دارند؛ چراکه افراد جوان یشتریطور معمول افراد با سن و سال باالتر گرایش به تمکین مالیاتی ب

( نیز با مطالعه بین 2003و همکاران ) 2(. ریتسما5446، 5تمایل به ریسک باالتری دارند )هانو و ویولت

ها ترس کمتری از خود تر نسبت به ممیزی حساب و مجازاتان مالیاتی جوانمؤدی کشوری دریافتند که

داری بر مثبت و معنی تأثیران مالیاتی مؤدی( نیز دریافت که افزایش سن 2006دهند. تورگلر )نشان می

 اخالق مالیاتی دارد.

که زنان از کنند بیشتر محققان عنوان می .شناختی مهم نقش جنسیت استدومین متغیر جمعیت

نسبت به مردان برخوردارند و به شکل مرسوم زنان به قوانین اجتماعی،  تریعمیقاخالق مالیاتی 

کارانه در زندگی بیشتر از مردان پایبندند )جکسون و های اخالقی و الگوهای محافظهمحدودیت

ن، شکاف تمکین گیری استقالل در بین زناهای فردی و شکلاما با گسترش آزادی؛ (5414، 3جائون

 (.2050، 1)تورگلر و والو استکاهش در حال مالیاتی بین زنان و مردان 

با افزایش سطح تحصیالت، سطح دانش افراد در مورد  سومین متغیر، سطح تحصیالت است. اصوالً

فساد و موارد مشابه نبودن یا بودن قوانین مالیاتی و فرآیندهای مربوط به درآمد و مخارج دولت و 

درجه حساسیت افراد با تحصیالت باال نسبت به نحوه صرف منابع مالیاتی  ،یابد. همچنینیش میافزا

های فرار مالیاتی افراد با تحصیالت باالتر به راه ،(. از طرف دیگر2052، 1گیباالست )راس و مک

االتر، اخالق توان نتیجه گرفت که افراد با سطح تحصیالت بمی ،ینامناسب آشنایی بیشتری دارند. بنابر

 (.2050 ،6پناس-تری نسبت به دیگران دارند )الگومالیاتی پایین

                                                           
1. Hanno and Violette 

2. Ritsema 

3. Jackson and Jaouen 

4. Valev 

5. Ross and McGee 

6. Lago-Penas 
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متغیر درآمد بر تمکین مالیاتی در ادبیات اقتصادی مبهم است؛ این امر به درجه ترجیحات  تأثیر

، 5های مالیاتی بستگی دارد )جکسون و میلیرونافراد در مورد ریسک و میزان تصاعدی بودن نرخ

ولت سیاست مالیاتی تصاعدی را در دستور کار خود قرار دهد، افراد با درآمد باالتر فرار (. اگر د5416

به دلیل  ،کنند(. از طرف دیگرتر قلمداد میدهند )فرار مالیاتی را اخالقیمالیاتی بیشتری از خود نشان می

تمایل به  ،در نتیجه ،باال بودن مطلوبیت نهایی درآمد در بین افراد کم درآمد، این افراد ریسک کمتر و

 (.2006دهند )تورگلر، تمکین مالیاتی باالتری از خود نشان می

توان دریافت که با بررسی ادبیات مختلف در زمینه تنوع قومی و نژادی در یک کشور می ،همچنین

 و همکاران، 2تری برخوردارند )به عنوان مثال الپورتاهای اقلیت از کیفیت خدمات دولتی پایینگروه

های اجتماعی و اعتماد به دولت نزد مشارکت برای تولید کاالی عمومی، مشارکت ،(. در نتیجه5444

( در مطالعات خود دریافتند که 2003و همکاران ) 3آلسیناعالوه بر این، ها بسیار پایین است. این اقلیت

 ی منفی بر تمکین مالیاتی دارد.تأثیرمتغیر قومیت 

 

 . مطالعات تجربی3

ای به بررسی تمکین است، کمتر مطالعه مطالعات زیادی در زمینه تمکین مالیاتی انجام شدهه آنک اب

مالیاتی از جنبه اخالق پرداخته است. بیشتر مطالعات به این موضوع از جنبه مالیه عمومی و یا اقتصادی 

 ای پرداخته شده است.له اخالق به شکل حاشیهئاند و به مسپرداخته

( برای اولین بار اخالق مالیاتی را با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری در 2001) 1تورگلر و مورفی

الی  5415( طی دوره WVS) 1های جهانیهای مرکز نظرسنجی ارزشاسترالیا و با استفاده از داده

-های آنان نشان داد که بخش بیشتری از اخالق ناشی از شکلمورد بررسی قرار دادند. یافته م،5441

های . همچنین یافتهاستی اعتماد )به مجلس( و احساس باالیی از تعهدات اخالقی ناشی از مذهب گیر

در نتیجه  مخصوصاً ،های مورد نظرآنان نشان داد که وضعیت اخالق مالیاتی در استرالیا طی سال

 است. و بهبود مدیریت عمومی و فرآیند خود ارزیابی، ارتقا پیدا کرده 5411اصالحات مالیاتی سال 

دارند. این  تأکیدبروکراسی و فساد بر روی تمکین مالیاتی  تأثیر( بر 2006) 6بلکاوی -پیوکور و ریاهی

                                                           
1. Milliron 

2. LaPorta 

3. Alesina 
4. Murphy 

5. World Values Survey 

6. Picur, D. R. and A. Riahi-Belkaoui 
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د و دریافت که تمکین کریافته و درحال توسعه استفاده کشور توسعه 30های مطالعه تجربی از داده

دارد. با توجه به نتایج دور از  آمیز فسادبا سطح دموکراسی و مثبت با کنترل موفقیت رابطه منفیمالیاتی 

کنند که کشورها بایستی سطح فساد و بروکراسی را به منظور بهبود انتظار تحقیق، آنها پیشنهاد می

( نشان دادند که 2004و همکاران ) 5کامینگز اخالق مالیاتی برای افزایش تمکین مالیاتی کاهش دهند.

های تجربی در شناسایی رفتار تمکین های آزمایشهداد نیزهای نظرسنجی و استفاده همزمان از داده

که دهد، در حالین را ارتقا مییمالیاتی مؤثر است. نتایج مطالعه آنان نشان داد که اخالق مالیاتی تمک

 2تورگلر و اشنایدر ،همچنینرا، قابل توجه بر تمکین مالیاتی دارد. این مفهوم  یکیفیت حکمرانی نیز اثر

. آنها نیز نشان دادند که اخالق مالیاتی و نهادهای اجتماعی به شکل دادندقرار یید أ( مورد ت2004)

تجربی به بررسی  ای( در مطالعه2004) 3گی و گوپتامک داری بر سطح فرار مالیاتی اثرگذار است.معنی

هر  علت برشمرده و 51آموزان و حسابداران نیوزیلند پرداختند. آنها برای فرار مالیاتی دیدگاه دانش

های آنها نشان داد که متغیرهای جمعیتی نظیر باورهای مذهبی و اجزاء عدالت ند. یافتهدکدام را آزمو

هاگ و  آموزان مخالف فرار مالیاتی بودند.مالیاتی بر اخالق مؤثر است و حسابداران بیشتر از دانش

فرار مالیاتی در کشورهای ای به بررسی اعتماد، اخالق و تعهد مالیاتی و ( در مطالعه2055) 1اسپوری

اند. این دسته از کشورها درگیر در انتقال از حکومت سوسیالیستی به دموکراسی و اقتصاد بازار پرداخته

اند. از طرف دیگر، رو بودهدر تقویت تعهد و اخالق مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی روبه یغالباً با چالش

را برای اصالحات تضعیف کرده و یک دور باطل از انگیزه فرار مالیاتی ظرفیت و توانایی این کشورها 

آید. تحلیل نظری و شواهد تجربی ارائه شده حکایت از شهروندان برای پرداخت مالیات به وجود می

ل ئگذاری به ویژه در مورد مساگذاری مستقیم آرای مردم در موضوعات سیاستتأثیرآن دارد که 

، پرسیهمهند. به ویژه امکان وجود کو تعهد و پذیرش مالیاتی کمک تواند به تقویت اخالق می ،مالیاتی

کند و در آن صورت پذیرش عمومی اعتماد شهروندان و اخالق و تعهد مالیاتی را تقویت مینسبت 

سرکوئتی و  گیرد.نهادهای شکل گرفته در جامعه قرار می تأثیرمالیات و کاهش فرار مالیاتی تحت 

، تغییرات نرخ دارای مردمان با حیا و صداقت بیشتردر کشورهای که دهند ( نشان می2055) 1کوپیر

گذارد، زیرا در این دسته از کشورها نرخ مالیات تعیین مالیات اثر بیشتری بر روی نرخ رشد اقتصادی می

در حالی که در کشورهای با اثر شرم پایین، چون پرهیز و فرار مالیاتی  .شودشده در عمل نیز وصول می

                                                           
1. Cummings, R. G. 

2. Schneider 

3. R. Gupta 

4. Hug, S.; Sporri, F. 

5. Cerqueti, R.; Coppier, R. 
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( 2051و همکاران ) 5مولهوسر شتر است، تغییرات نرخ مالیات اثر کمتری بر روی رشد اقتصادی دارد.بی

فردی در راستگویی پرداختند. هدف آنها دستیابی  -گروهی ،همچنین ،های جنسیتی وبه بررسی تفاوت

یمات به بینشی در مورد رفتار غیراخالقی فردی و گروهی و نقش جنسیت در آن بود. برخالف تصم

های مردانه و فردی، جنسیت نقش مهمی در تصمیمات گروهی دارد و نتایج آنها نشان داد که گروه

 .گوینددروغ میهای زنانه های مختلط بیشتر از گروهگروه

رضایی و همکاران مطالعات داخلی اندکی در زمینه اخالق مالیاتی انجام شده است، به عنوان مثال، 

 خصوص، این در ایران مالیاتی سیستم وضعیت مالیاتی، تمکین مختلف ایهجنبهبه بررسی ( 5314)

 بررسی مورد مختلف را ابعاد در آن ثیراتأت و مالیاتی تمکین مورد در مختلف تجارب کشورهای

 افزایش جهت در کشور مالیاتی نظام اصالح برای الزم سیاستی هایتوصیه م،اجنارس ،و داده قرار

ای، ضمن کتابخانه ی( در قالب تحقیق5340محمدی و محمد آقایی )حاج .اندادهد مالیاتی، ارائه تمکین

های اساسی رویکرد خدمات مؤدیان، بر ضرورت مرور اجمالی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی و مؤلفه

 تأکیدسازی فناوری اطالعات وجود ارتباط تنگاتنگ میان تمکین داوطلبانه، خدمات مؤدیان و پیاده

بندی خود به این نتیجه رسیدند که در طراحی یک نظام مالیاتی مقرون به هزینه د. آنان در جمعانکرده

وری اوجود ارتباط تنگاتنگ میان خوداظهاری داوطلبانه، خدمات مؤدیان و استقرار محصوالت نوین فن

مومی براساس وظیفه تدارک کاالهای ع ،(5340رحمانی و همکاران ) ناپذیر است.اطالعات اجتناب

-اند. آنها با استفاده از دادهکردهتوسط دولت و از منظر اقتصاد سیاسی، به پذیرش عمومی مالیات توجه 

به این نتیجه رسیدند که شاخص فساد نسبت به  م،5446-2050های پانل بین کشوری برای دوره زمانی 

حیدری  مومی مالیات دارد.ع فتنپذیرنیا فتن بیشتری در پذیر تأثیرتری بوده و دموکراسی عالمت مهم

بر اخالق مالیاتی  مؤثرو به بررسی عوامل  ان مالیاتی شهر اصفهانمؤدی( با استفاده از نظرسنجی از 5343)

آن بر تمکین مالیاتی پرداخت. نتایج وی نشان داد که متغیرهای نگرش نسبت به فرار مالیاتی،  تأثیرو 

داری بر مثبت و معنی تأثیرمالیاتی، حقوقی و قضایی هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم 

دار و مثبتی بر تمکین ان اثر معنیمؤدیشناسی تنها متغیر سن اخالق دارند و از بین متغیرهای جمعیت

 مالیاتی دارد.

 خصوصدر ات زیادیدر ایران مطالع توان نتیجه گرفت که اوالًدر پایان این بخش می ،بنابراین 

با توجه به مطالعات دوم آنکه ان انجام نشده است. مؤدیاخالقی بر رفتار تمکین مالیاتی  متغیرهای تأثیر

توان دریافت که عوامل مختلفی بر تمکین مالیاتی اثرگذارند. بخشی از این انجام گرفته در این حوزه می

                                                           
1. Muehlheusser, G. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            12 / 24

http://qjerp.ir/article-1-1332-fa.html


 53     دانشگاه اصفهان علوم اداري و اقتصاد دانشجویانبر آن در بين  مؤثرو بررسی عوامل  اخالق مالياتی سنجش

لبانه و بخشی بخشی از تمکین مالیاتی داوط ،اند؛ به عبارت دیگرعوامل اقتصادی و بخشی دیگر رفتاری

اخالق مالیاتی  ،انمؤدیگذار بر رفتار داوطلبانه تأثیرترین متغیرهای غیر داوطلبانه است. یکی از مهم

است. از طرف دیگر متغیرهایی نظیر سن، جنسیت، نژاد، مذهب، سطح تحصیالت، سطح درآمد، اجزاء 

 اند.اتیگیری اخالق مالیترین عوامل شکلهای سیاسی و غیره مهمعدالت، شاخص

 

 . روش پژوهش4

که در این پژوهش با استفاده از طرح  کنندگیری اخالق مالیاتی نقش ایفا میعوامل متعددی در شکل

مورد تاریخی اشاره شده در  51شامل های مختلف و به شکل پرسشنامه،  این عوامل در قالب مؤلفه

دانشگاه  علوم اداری و اقتصاد ویاناستدالل جدید و توزیع آن در بین دانشج 3رساله دکتری کراو و 

شناختی متغیرهای جمعیت تأثیرس ـشود و سپبه ساخت و سنجش اخالق مالیاتی پرداخته می اصفهان،

. 5شودی میـی بررسـر اخالق مالیاتـر سن، جنسیت، درآمد، سطح تحصیالت و قومیت بر متغیـنظی

( در 2050گی، ؛ گوبتا و مک2006ران، گی و همکاتوان مطالعات متعددی )به عنوان مثال، مکمی

های اقتصاد، مدیریت، حسابداری و رشته این زمینه یافت که جامعه خود را دانشجویان )مخصوصاً

اند. از طرف دیگر، ان مالیاتی نبودهمؤدیکدام از آنها جزو که هیچاند؛ در حالیحقوق( انتخاب کرده

گران دانان و تحلیلز مدیران، حسابداران، حقوقای نزدیک ااین دسته از دانشجویان در آینده

ل مالیاتی از اهمیت ئور خواهند بود و بدون شک بررسی نحوه نگرش آنها به مساـاقتصادی کش

فرار مالیاتی اخالقی عملی »شود که االت با این عبارت شروع میؤشایانی برخوردار است. تمامی س

به شکل  مؤلفهشود که به هر دهندگان درخواست میاسخاز پ...«. پسندیده از منظر اخالقی است اگر 

امتیاز دهند تا میزان موافقت یا مخالفت آنان از هر عبارت مشخص شود. نتایج از  9تا  5عددی از 

شود. بدین شکل که بندی میلفه در مورد اخالقی بودن فرار مالیاتی رتبهؤترین مترین تا ضعیفقوی

غیراخالقی بودن فرار مالیاتی  نشانگر کامالً 9بودن فرار مالیاتی و عدد اخالقی  نشانگر کامالً 5عدد 

ای از سواالت پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش خالصه (5)است. در جدول  مؤلفهدر مورد هر 

 ده است.آم

 در  مخالفت بیشتر با اخالقی بودن فرار مالیاتی -لفه ؤکه اختصاص امتیاز باالتر برای هر ماز آنجایی

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نیست مالیاتی فرار موضوع بررسی برای مناسبی جامعه دانشجویان، . البته این انتقاد بر این پژوهش وارد است که جامعه 5

 بود. نخواهد دهندگانمالیات تعمیم به قابل آن نتایج که چرا
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های اخالقی و تعیین  بندی مؤلفهدهنده است، پس از رتبهنشانگر اخالقی بودن بیشتر هر پاسخ -هر حالت

 لفه فوق به عنوان شاخصی جایگزین برای متغیر ؤم 51ها از منظر افراد نمونه، از میانگین امتیاز  رتبه مؤلفه

میزان اخالق مالیاتی و کمترین  ( نشاندهنده باال بودن9شود که در آن باالترین امتیاز )اخالق استفاده می

امتیاز نشان دهنده کم بودن میزان اخالق مالیاتی برای هر فرد است. سپس این متغیر )اخالق( به عنوان 

متغیر وابسته و متغیرهای جنسیت، سن، سطح تحصیالت، قومیت و درآمد کل خانواده به عنوان متغیر 

5وش حداقل مربعات خطی )شود و با استفاده از رتوضیحی در نظر گرفته می
OLS و مدل پروبیت )

مدل برآوردی در این پژوهش مشابه  ،به عبارت دیگر شود؛به برآورد مدل پرداخته می 2بندی شدهرتبه

 ( است:2001) 3مدل برآوردی تورگلر و شالتگر

 

0 1 2 3 4 6  * * * * *i i i i i i iTax Morale Sex Age Education Income Race            

0 1 2 3 4 6  * * * * *i i i i i i iTax Morale Sex Age Education Income Race                      
        

سن،  جنسیت،  اخالق مالیاتی،  نشانگر فرد،  i سکه در آن اندی

دهندگان قومیت پاسخ سطح درآمد خانوار و  سطح تحصیالت،  

 ها نشانگر ضرایب متغیرهای توضیحی هستند. است و 
 

 =کامالً مخالف(8= کامالً موافق؛ 5کل نمونه ) راحی شده:پرسشنامه ط . 5جدول 
 

 لفهؤم 

 ... است )عملی پسندیده از منظر اخالقی( فرار مالیاتی اخالقی

 .های مالیاتی بسیار باال باشداگر نرخ ... 5

 .های مالیاتی چندان باال نباشدحتی اگر نرخ...  2

 .اگر نظام مالیاتی ناعادالنه باشد ... 3

 .آوری شده، )توسط دولت( به هدر روداگر بخش زیادی از پول جمع ... 1

 .آوری شده به صورت عاقالنه و کارا هزینه شودحتی اگر بخش زیادی از منابع جمع ... 1

 .های ناپسند و غیراخالقی شودآوری شده، صرف پروژهاگر بیشتر پول جمع ... 6

                                                           
1. Ordinary Least Squares 

2. Ordered Probit Model 

3. Schaltegger, C. 

(3) 
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 15     دانشگاه اصفهان علوم اداري و اقتصاد دانشجویانبر آن در بين  مؤثرو بررسی عوامل  اخالق مالياتی سنجش

 .های ارزشمند شودصرف پروژه آوری شدهحتی اگر بیشتر مالیات جمع ... 9

 هایی شود که نفعی برای من ندارد.آوری شده صرف پروژهاگر بیشتر منابع جمع ... 1

 هایی شود که به نفع من است.آوری شده صرف پروژهحتی اگر بیشتر منابع جمع ... 4

 کنند.اگر همه افراد اقدام به فرار مالیاتی  ... 50

 آوری شده به جیب سیاستمداران فاسد و یا فامیل و دوستان آنان برود.از مالیات جمعاگر بخش زیادی  ... 55

 اگر احتمال شناسایی اندک باشد. ... 52

 شود که از نظر من ناعادالنه است.اگر بخشی از منابع صرف حمایت از جنگی می ... 53

 اگر توانایی پرداخت من از لحاظ درآمدی بسیار کم باشد. ... 51

 حتی اگر با وجود پرداخت کمتر من، سایر افراد مجبور به پرداخت مالیات بیشتری شوند. ... 51

56 
دارد )به عنوان مثال بین مسلمانان، یهودیان، ام، تبعیض روا اگر دولت به دلیل زمینه مذهبی، نژادی و یا قومی ...

 .ل شود(مندی از مواهب اجتماعی تفاوت قائمسیحیان و ... از لحاظ بهره

59 
اگر شما جزو قوم یا گروهی بودید )مثل یهودیان در آلمان نازی( که درآمد مالیاتی که دولت از شما  ...

 داد.کرد برای سرکوبیتان مورد استفاده قرار میدریافت می

 کند.شان زندانی اگر دولت افراد را به دلیل دیدگاه سیاسی ... 51
  
 محاسبات تحقیق: أخذم

 

 های پژوهشته. یاف5

نفر  2600، 41-41با توجه به اینکه تعداد دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصاد در سال تحصیلی 

نفر انتخاب شده است. این تعداد نمونه با  336کنندگان در این نظرسنجی بوده است؛ تعداد شرکت

 91/0دار آلفای کرونباخ استفاده از جدول مورگان برای تعیین نمونه انتخاب شده است. همچنین مق

ترین اهداف مطالعه حاضر دهد پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است. یکی از مهماست که نشان می

شود. بدین ها بیشتر از بقیه منجر به اخالقی انگاشتن فرار مالیاتی می یک از مؤلفه این است که کدام

است شد تا با اختصاص امتیازی از بین اعداد کنندگان در نظرسنجی درخومنظور از هر کدام از شرکت

نشان دهنده بیشترین موافقت و  5ها نشان دهند که امتیاز  میزان موافقت خود را با هر کدام از مؤلفه 9تا  5

 5لفه است. در شکل ؤکمترین موافقت )باالترین مخالفت( در مورد اخالقی بودن فرار مالیاتی هر م 9
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میانگین رتبه اختصاصی افراد به هر یک از  (5)گزارش شده است. در شکل  مؤلفه 51رتبه هر کدام از 

توان گفت که به طور میانگین افراد رتبه های نظرسنجی نشان داده شده است. به عنوان مثال می مؤلفه

اگر شما جزو قوم یا گروهی بودید که درآمد مالیاتی که دولت از )»...  6و  59ال ؤرا به س 46/2و  45/2

آوری شده، اگر بیشتر پول جمع »...و  «کرد برای سرکوبتان مورد استفاده قرار می داددریافت می شما

دهد که از منظر افراد اند. این امر نشان میاختصاص داده («های ناپسند و غیر اخالقی شودصرف پروژه

ی یک یهودی باشد و در مالیات مؤدیدهد که نمونه بیشترین موافقت در مورد فرار مالیاتی زمانی رخ می

لفه در رساله کراو موجود نیست، در این پژوهش اضافه ؤکند. با وجود اینکه این مآلمان نازی زندگی 

بود در این مورد نیز اخالقی می شد،شده است. مطمئناً اگر فرار مالیاتی همواره عملی اخالقی تلقی می

ای سرکوب کردن یهودیان نیز مورد استفاده قرار چرا که بخشی از منابع مالیاتی گردآوری شده در راست

در این پژوهش، نشان دادن حالت افراطی از اخالقی  مؤلفهگیرد یا اینکه حداقل هدف از آوردن این می

 بودن فرار مالیاتی است.

های دیگر باالترین امتیاز را  در بین تمامی مؤلفه مؤلفه برانگیز نیست که اینالبته چندان تعجب

، 9تا  5رتبه از ل برانگیز است، چرا که ـدست آمده اندکی تأمه دهد ولی رتبه بمالیاتی می به فرار

-اسخـی پـی است که برخـن امر بدین معنـد. ایـدهود اختصاص میـرا به خ 45/2رتبه  مؤلفهاین 

 کنند، اندکی وظیفه اخالقیدهندگان باور دارند که حتی یهودیانی که در آلمان نازی زندگی می

( دریافتند که حتی یهودیان ارتدوکس 2006) 5گی و کانبرای پرداخت مالیات به هیتلر دارند. مک

در  مؤلفهدارند که به هیتلر مالیات پرداخت کنند. رتبه این  ندوظمنیز باور دارند که یهودیان 

وده ب 52/3دست آمده در آن عدد ه پژوهش آنان نیز باالترین را به خود اختصاص داد و رتبه ب

است. شاید یکی از دالیل بیشتر بودن رتبه فوق این باشد که یهودیان ارتدوکس بیشتر از 

دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، متعهد به پرداخت مالیات به هیتلر 

بودند؛ چرا که یهودیان ارتدوکس باور دارند که فرار مالیاتی همیشه یا تقریباً همیشه عملی 

 (.5441، 2یراخالقی است )تاماریغ

 

                                                           
1. McGee & Cohn 

2. Tamari 
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 هاي نظرسنجی ميانگين رتبه اختصاصی افراد به هر یک از مؤلفه .5شکل 

 محاسبات تحقیق: أخذم

دهد که فساد در چهار حالت دیگر توجیه فرار مالیاتی و اخالقی انگاشتن آن در مواردی رخ می

کند یا جایی که نظام مالیاتی شرکت میدر جنگی غیرعادالنه دولت یا اینکه  بدنه دولت وجود دارد

رود. این امر بدین معنی است که اگر ناعادالنه است و وجوه مالیاتی به دلیل ناکارایی دولت هدر می

دولت به دالیل مختلف مذهبی، نژادی و یا قومی از گروهی کمتر و از گروه دیگر بیشتر مالیات دریافت 

 دانند.ار مالیاتی را عملی اخالقی میکنندگان در این نظرسنجی، فرکند، شرکت

-دارد. این امر نشان می« کنند.اگر همه افراد اقدام به فرار مالیاتی »...  مؤلفهرتبه هفتم اختصاص به 

کنند، آن رفتار قابل توجیه اگر افراد تصور کنند که افراد زیادی از رفتار خاصی تبعیت میکه  دهد

پردازان کاتولیک این دیدگاه را مطابق با ناپسند باشد ولی نظریهدر ظاهر  مؤلفهاست. ممکن است این 

بسیار غیرمنصفانه »... کند که ( عنوان می5411کنند. مارتین کراو )انصاف دانسته و از آن طرفداری می

که افراد متخلف مالیات کمتری است که مردان باوجدان را با مالیات سنگین مواجه کنیم در حالی

 کند که:( بیان می5431) 5(، با نقل قول از هنری دیویس5411همچنین کراو ) «.پرداخت کنند

جزو اقلیت هستند، به علت  که قطعاً غیر منطقی است که انتظار داشته باشیم شهروندان خوب»

که بخش زیادی از افراد جامعه منکر تعهد در حالی .وجدان پاکشان متعهد به پرداخت مالیات هستند

داخت هستند. به نظر غیر منصفانه است که افراد خوب احساس کنند که باید تاوان و اخالقی برای پر

 «.خسارت مربوط به افرادی را متحمل شوند که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند

                                                           
1. Henry Davis 
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توانایی در  مؤلفهگیرد. زمانی است که دولت حقوق بشر را نادیده می 51و  56شماره  مؤلفه

های مالیات باالتر نیز در نیمه باالیی قرار دارد. نرخوضعیت ذیری فرار در پتوجیه مؤلفهپرداخت و 

های حالتی است که در آن منابع مالیاتی صرف پروژه مؤلفه -کمترین توجیه فرار مالیاتی-ترین ضعیف

ان مالیاتی مؤدیارزشمند شود. این امر بدین مفهوم است که اگر دولت در بازی متقابل و تکراری خود با 

های ارزشمند دهد بلکه به شکل کارایی صرف پروژهاثبات نماید که نه تنها منابع مالیاتی را هدر نمی

شمارند. یکی دیگر از موارد ضعیف که در آن ان مالیاتی فرار مالیاتی را عملی ناپسند میمؤدیکند، می

رتکاب فرار مالیاتی توسط فرار مالیاتی چندان اخالقی نیست، حالتی است که در آن عنوان شده است با ا

شده به اگر منابع مالیاتی جمع ،یک فرد، فرد دیگر مجبور به پرداخت مالیات بیشتر خواهد بود. همچنین

 شود.شکل عاقالنه تخصیص داده شود، فرار مالیاتی چندان اخالقی انگاشته نمی

الیات وجود دهد تعهدی اخالقی برای پرداخت منشان میکه ( 5)در جدول  4شماره  مؤلفه

 از آنجایی«. کنم، باید مالیات آن را نیز پرداخت کنمچون عایدی دریافت می»دارد، این است که 

شوند، آنها در خود تعهدی اخالقی به پرداخت مالیات مند میکه افراد از خدمات دولتی بهره

ولتی کنند. اگر فرد احساس کند که در نتیجه پرداخت مالیات، کیفیت خدمات داحساس می

های دولتی به نفع وی است، فرار از پرداخت مالیات را چندان یابد و در نتیجه پروژهافزایش می

 اخالقی نخواهد دانست.

توان نتیجه گرفت که عوامل متعددی در نحوه تلقی افراد از اخالقی بودن یا ین میابنابر

ری و اقتصاد دانشگاه اصفهان نقش غیراخالقی بودن فرار مالیاتی در بین دانشجویان دانشکده علوم ادا

های مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفت و ترتیب آن  کنند که در این پژوهش به شکل مؤلفهایفا می

 گزارش شد.

شود. در شناختی بر متغیر اخالق مالیاتی پرداخته میدر مرحله دوم به تحلیل اثر متغیرهای جمعیت

کنندگان ت، سن، سطح تحصیالت و درآمد خانوار شرکتاین پژوهش برای تحلیل اثر متغیرهای جنسی

 Orderedبندی شده )و مدل پروبیت رتبه (OLSبر اخالق مالیاتی از دو روش حداقل مربعات خطی )

Probitنتایج این برآوردها گزارش شده است. (2)شود. در جدول ( استفاده می 

منفی و  تأثیردار و قومیت افراد معنی مثبت و تأثیردهند که سن و درآمد نشان می OLSنتایج روش 

متغیر تحصیالت بر اخالق مالیاتی منفی بوده و نشان دهنده  تأثیردار بر اخالق مالیاتی دارند. اگرچه معنی

تنها در سطح خطای  OLSکاهش اخالق مالیاتی با افزایش سطح تحصیالت است، اما این ضریب در روش 

متغیر جنسیت بر اخالق مالیاتی با وجود مثبت بودن، از نظر آماری  یرتأث ،دار است. همچنیندرصد معنی 50
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پاگان استفاده  -از آزمون بروش OLSناهمسانی واریانس در مدل نبودن یا بودن دار نیست. برای بررسی معنی

دهد می ( است. این امر نشان502/0)ارزش احتمال برابر  66/2شود. آماره کای دو برای این آزمون برابر می

 شود.که فرضیه صفر این آزمون مبنی بر وجود واریانس ناهمسانی رد و فرضیه مقابل آن پذیرفته می
 

 متغيرهاي توضيحی بر متغير وابسته اخالق مالياتی تأثيربرآورد  .1جدول 
 

 Ordered Probit   OLS  

ضریب  p-value ضریب برآوردی p-value اثرات نهایی

 برآوردی

 نام متغیر

 عرض از مبدأ 91/3 000/0 - - -

 جنسیت 51/0 529/0 15/0 005/0 551/0

 سن 014/0 000/0 55/0 000/0 026/0

 سطح تحصیالت -516/0 042/0 -21/0 011/0 -063/0

 درآمد 31/0 005/0 13/0 005/0 55/0

 قومیت -19/0 000/0 -03/5 000/0 -23/0

 11/12 LR chi2(5)  56/0 
 

 000/0 Prob > chi2  11/52 (330  1و)F 

 أخذ: محاسبات تحقیقم

بندی شده، متغیر اخالق مالیاتی به در این مطالعه برای تخمین مدل با استفاده از روش پروبیت رتبه

دسته اخالق مالیاتی کم، متوسط و باال تقسیم شده است. بدین صورت که امتیازهای باال و نزدیک به  3

دهنده شوند؛ چرا که امتیاز باالتر نشانمالیاتی باال تلقی می های مطرح شده، به منزله اخالق مؤلفه

 2شده نیز در جدول  بندی مخالفت بیشتر افراد با فرار مالیاتی است. نتایج حاصل از روش پروبیت رتبه

دار و متغیرهای مثبت و معنی تأثیردهند که جنسیت، سن و درآمد گزارش شده است. این نتایج نشان می

داری بر متغیر اخالق مالیاتی دارد. این نتایج با مبانی نظری و منفی و معنی تأثیرومیت افراد تحصیالت و ق

 چندان شده برآورد ضرایب تفسیر پروبیت، مدل تجربی مطرح شده در این پژوهش سازگار است. در

 اثر بر قیتموف احتمال در گردند. تغییر محاسبه نهایی اثرات ، الزم استرو ازاین نیست. اطمینان قابل

(. با توجه به 5412و همکاران،  5شود )جاجمی نامیده نهایی اثر مستقل، در متغیر واحدی یک تغییر

توان اند، میکه مربوط به باالترین سطح از اخالق مالیاتی (2)اثرات نهایی گزارش شده در جدول 

                                                           
1. Judge, G. 
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یاتی هستند. با افزایش هر سال از درصد بیشتر از مردان دارای اخالق مال 55عنوان کرد که زنان به میزان 

-درصد احتمال پایبندی به اخالق مالیاتی افزایش می 6/2کننده در نظرسنجی، به میزان سن افراد شرکت

 3/6مقطع تحصیلی )از کارشناسی به کارشناسی ارشد یا کارشناسی ارشد به دکتری(،  ییابد. ارتقا

با مشاهده اثر نهایی درآمد  ،دهد. همچنینش میدرصد احتمال گزارش اخالق مالیاتی باالتر را کاه

توان گفت با یک واحد افزایش در طبقه درآمدی )به عنوان مثال از درآمد متوسط به درآمد باال(، می

یابد. کننده در نظرسنجی افزایش میدرصد احتمال گزارش اخالق مالیاتی باال توسط افراد شرکت 55

ها )ترک، کرد، لر( با تغییر قومیت افراد از فارس به سایر قومیت کهتوان گفت در مورد قومیت نیز می

 دهد.درصد کاهش می 23احتمال داشتن اخالق مالیاتی باال را به میزان 

 

 گیری. نتیجه6

در طی سالیان متمادی، پرداخته شد.  ،های توجیهی فرار مالیاتی بندی مؤلفهدر پژوهش حاضر به رتبه

ها اهمیت بیشتری در توجیه فرار مالیاتی  دهندگان، برخی مؤلفهکه از منظر پاسخ مطابق با انتظار ثابت شد

اخالق مالیاتی زنان بیشتر از مردان است و با افزایش سن نیز که تخمین ضرایب مدل نیز نشان داد . دارند

تر تمایل به دهند که زنان و افراد با سن و سال باالیابد. این نتایج نشان میاخالق مالیاتی افزایش می

سطح درآمد  ،دهند. همچنینپذیری کمتری در مورد فرار مالیاتی از خود نشان میریسک کمتر و توجیه

های های اصلی این امر نبود مالیاترسد یکی از علتدارد. به نظر می ینیز اثری مثبت بر اخالق مالیات

ت نیز هر دو اثری منفی بر اخالق تصاعدی در مورد اقشار پردرآمد جامعه باشد. سطح تحصیالت و قومی

توان علت را در باال بودن میزان اطالعات افراد با تحصیالت مالیاتی دارند. در مورد متغیر تحصیالت، می

توان عنوان و در مورد قومیت نیز میدانست ولت از سوی دستانی و صرف آن باال در مورد نحوه مالیات

مالیاتی گردآوری شده صرف آبادانی مناطق سکونت آنها  کنند منابعاین افراد احساس میکه کرد 

 شود.نمی

بر اخالق مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی این  مؤثرترین عوامل در این پژوهش مهم

ی اخالق و های کارا و اثربخش برای ارتقاعوامل کمک بسیاری به سازمان امور مالیاتی در ارائه روش

گذاری مقامات مالیاتی رسد نتایج حاصل از این پژوهش در سیاستبه نظر میند. کتمکین مالیاتی می

-دست آمده میه واقع شود. به عنوان مثال، مطابق با نتایج ب مؤثربرای ارتقای فرهنگ و اخالق مالیاتی 

تواند کمک شایانی به سازی در نحوه صرف و نحوه محاسبه میزان مالیات میتوان عنوان کرد شفاف
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اگر  ،نماید؛ به عبارت دیگرها و مذاهب دیگر و یا قومیتتحصیل کرده اخالق مالیاتی نزد افراد  یارتقا

رسانی بیشتر به آنها و یا دولت به مردم اطمینان دهد که منابع مالیاتی گردآوری شده در راستای خدمت

لیات را رفتاری به دور از ان مالیاتی فرار از پرداخت مامؤدیگیرد، های مولد اقتصاد انجام میسایر بخش

های اخالقی خواهند دانست. تحقق این امر در سایه دسترسی بیشتر دولت به اطالعات در مورد ارزش

های های خود از طریق رسانهسازی دولت در مورد برنامهاعتمادسازی و شفاف ،ترجیحات افراد

طور که همان -، سرانجام ون وبهبود وضعیت حاکمیت قانون و برابری افراد در برابر قان ،مختلف

 . شودمیسر می توسعه منطق دموکراسی -کند( نیز بدان اشاره می2005وینتروب )

 

 منابع

ی تمکین: رویکرد هاارتقاء تمکین داوطلبانه با کاهش هزینه»(. 5340)محمد اله ،آقایی ؛ی، فرشتهمحمدحاج 

 .بستان بهار و تا .50شماره  .پژوهشنامه مالیات«. خدمات مؤدی

 .اخالق مالیاتی بر تمکین مالیاتی: مطالعه موردی شهر اصفهان تأثیر(. 5343)مجید ؛ صامتی، حیدری، زهرا
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