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بیشک در فرایند وصول مالیات ،مؤدیان مالیاتی یکی از عوامل تأثیرگذار بر نظام مالیاتی هر کشور هستند .از
این رو ،جلب همکاری و رضایت آن ها نسبت به تمکین داوطلبانه از راهبردهاای اصاولی ساازمان مالیااتی
محسوب میشود .یکی از مشکالت اساسی مالیات ستانی در ایران ذهنیت منفی مردم نسبت باه مقولاه مالیاات
است .لذا در این پژوهش تالش بر آن است در کنار بررسی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی ،به دو عنصر اعتماد
مالیاتدهنده و قدرت مالیاتستان به عنوان عناصر اصلی در رفتار مالیاتی پرداخته شود .برای این منظاور از
طریق چارچوب شیب لغزنده ( ،)SSFحد آستانه اعتماد مالیاتدهنده و قدرت مالیاتستان تعیین و با بررسی
تعامل بین آنها و تأثیری که بر تمکین مالیاتی دارند ،پیامدها و سیاستهای اقتصادی متناساب باا آن ارائاه
شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد در یک جامعه معتمد ،مسئولین مالیاتی باا بهارهگیاری از قادرت
مشروع خود باعث کاهش فرار مالیاتی و افزایش تمکین داوطلبانه میشوند .از هماین رو ،مایتاوان انتظاار
داشت با کوچک تر شدن اقتصاد سایهای ،اشتغال و رشد اقتصادی کشور افزایش یابد .لذا به نظار مایرساد
اقدامات اعتمادسازی در یک جامعه بر اقدامات بازدارنده ارجحیت خواهد داشت.
واژگان کلیدی :اعتماد مالیاتدهنده ،قدرت مالیاتستان ،تمکین مالیاتی ،چارچوب شیب لغزنده.
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 .1مقدمه

مباحث مورد توج اقتصاددانان بخش عمومی است .الزم تدار

بهینه کاالههای عمهومی و بهبهود

توزی درآمد توج ب تمکین مالیاتی است .پرداخت مالیهات یکهی از عوامه رشهد و توسهه جامهه
است و موجب رونق اقتصادی و ارتقای شاخصهای آن تحقق عدالت اجتماعی افزایش خدمات و
عمران و آبادانی کشور میشود .با وصول مالیات عادالنه از مؤدیهان مهیتهوان بسهیاری از مشهکتت
اجتماعی و اقتصادی کشور از جمل کسری بودجه سهاالن تهورم و بیکهاری را رفه و زمینه ایجهاد
عدالت اجتماعی از طریق توزی دوباره درآمهدها را فهراه کهرد .مناسهبتهرین وسهای بهرای تهأمین
موفقیت سازمان مالیاتی کشورها عتوه بر انسجام دستگاه مالیاتی ب مفههوم اجهرای درسهت قهانون و
ضوابط افزایش انگیزههای درونی و جلب همکاری و همفکری مؤدیان است .این امر میتواند آنهان
را مجاب سازد ک تمکهین مالیهاتی را روشهی منطقهی در افهزایش منهاف اقتصهادی و برخهورداری از
مواهب اجتماعی بدانند (صامتی و همکاران .)1394
اما در ایران یکی از مشکتت اساسی مالیاتستانی ذهنیت منفهی مهردم نسهبت به مقوله مالیهات
است .مالیاتدهندگان ب مأموران مالیاتی ب عنوان افرادی نگاه میکننهد که از سهوی دولهت مهأمور
شدهاند تا سرمای شان را از آنان بگیرند .ب یقین این نگاه منفی سابق تاریخی دارد .هرچنهد ایهن نگهاه
منفی ممکن است بر زبان جاری نشود اما عقب حافظ این جامه این نگهاه نفهی را اسهتمرار بخشهیده
است؛ ب گون ای ک مالیات یک نوع زورگویی تلقی میشود (آقانظری .)96 1389
بررسی پیشین تحقیق مبین آن است ک اساساً دو جریان عمده در تبیین رفتار مالیاتی وجود دارد.
از یک سو مدلهای مبتنی بر اقتصاد نئوکتسیک مرسوم سهی دارند تا پدیده تمکین یا عدم تمکین
مالیاتی را بر بنیان دادهههای مفهرو

در اقتصهاد متههار

از قبیه «اصه حداکثرسهازی سهود مهورد

انتظار» «اص عقتنیت فردی» و غیره تبیین کنند و از سوی دیگر رویکردهای متفاوتی وجهود دارد
ک ب کلی منتقد مدلهای غالب اقتصاددانان مرسوم بودهاند یا پیشفر

های اولی آنها را در تبیهین

این پدیده کافی نمیداننهد و درصهدد افهزودن پارامترههای غیراقتصهادی از قبیه عوامه اجتمهاعی و
ساختارهای نهادی ب مدلهای ریاضیوار آنها برآمدند (خانجان .)1383
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چارچوب شیب لغزنده ( 1)SSFاولهین بهار در حهوزه روان شهناختی -اقتصهادی به منظهور تبیهین
بیشتر کشورها ک مربوط به سهط پهایین بازدارنهدگی اسهت (تهورگلر2007 2؛ سهلمرود )2007 3و
تفاوتهای بزرگ در تمکین مالیاتی بین کشورها ک به دلیه سیاسهتههای مالیهاتی و جریمه ههای
یکسان است (رودستین.)2000 4
این چارچوب با مهرفی دو مسیر ب سمت تمکین باالی مالیاتی در تتش است ک از یک سو بها
اقهدامات بازدارنهده از فهرار مالیهاتی بکاههد و از سهوی دیگههر بها ایجهاد اعتمهاد بهین مالیهاتدهنههده و
مالیاتستان تمکین داوطلبان را در جامه گسترش دهد .این مه تنها از طریق یهافتن سهط بهینه ای
از اعتماد و قدرت حاص میشود.
لذا هد

از این مطاله بررسی نقش دو عنصر مه اعتماد و قدرت در سیسهت مالیهاتی و تهأییر

آنها بر تمکین مالیاتی است ک تتش میشود از طریق چارچوب شیب لغزنهده ( )SSFحهد آسهتان
اعتماد مالیاتدهنده و قدرت مالیاتستان تهیین شود و سیاستها و پیامدهای اقتصادی متناسب با آن
ارائ گردد .لذا ساختار این مقال در شش بخش سازمان دهی شهده اسهت .در بخهش دوم به بررسهی
مبانی نظری مرتبط با تمکین مالیاتی پرداخت می شود .در بخش سوم مطالهات تجربی ارائ میگهردد.
در بخش چهارم چارچوب شیب لغزنده مهرفی و در بخش پنج رابط بین اعتمهاد و قهدرت و تهأییر
آن بر تمکین مالیاتی از طریق این چهارچوب بررسهی خواههد شهد .بخهش پایهانی به نتیجه گیهری و
پیشنهادها اختصاص دارد.
 .2ادبیات موضوع
 .1-2مبانی نظری تمکین مالیاتی

رایجترین و ابتداییترین تهریف برای مفهوم تمکین در اصطتح «شکا

مالیهاتی» 5بهوده اسهت که

تفاوت بین درآمد واقهی جم آوریشده و میزان درآمد موجود در حالت صددرصد تمکین است .با

1. Slippery Slope Framework
2. Torgler
3. Slemrod
4. Rothstein
5. Gap Tax
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این حال این تهریف از شکا

مالیاتی برای عدم تمکین ب منظور هد گذاری سیاستهای عملهی

یکی از تهاریف ارائ شده برای مفهوم تمکین مبنی بر تکالیف و تههدات مؤدیان مالیهاتی اسهت
ک در چهار گروه عمده شام یبتنام در سیست مالیاتی تنظی و تسلی ب موق اظهارنام نگههداری
و ارائ اسناد و مدار

مورد نیاز مراج مالیاتی و پرداخت ب موق مالیات طبقه بنهدی مهیشهود .اگهر

مؤدی ب هریک از وظایف و تههدات خود عم نکند رفتار وی ب نوعی عدم تمکین مالیهاتی تلقهی
خواهد شد (رضایی و نهیمی حشکوایی  .)1386اصوالً عدم تمکین مالیهاتی در دو قالهب کلهی فهرار
مالیاتی 1و اجتنهاب از مالیهات 2مهیگنجهد که ههر دو به منظهور گریهز از پرداخهت مالیهات صهورت
میگیرند .در تئوری فرار از پرداخت مالیهات درواقه عملهی عمهدی بها ههد

عهدم تمکهین قهانون

مالیاتی ب منظور کاهش بدهی مالیاتی است .با این حال قصهور در تمکهین بها گهزارشههای مالیهاتی
ممکن است ب علت اشتباهات اطتعات غلط سوءتفاه و یا سهه انگهاری باشهد؛ در صهورتی که
فرار مالیاتی ب مهنای اتخاذ ترتیبات غیرقهانونی جههت اختفها یها نادیهده گهرفتن بهدهی مالیهاتی اسهت
(ساندمو .)2004 3
دو رویکرد متفاوت بهرای بحهث پیرامهون موضهوع تمکهین مالیهاتی وجهود دارد .یکهی از آن هها
رویکرد اقتصادی مبتنی بر نظری انتخاب عمومی 4است (آلینگهام و ساندمو  )1972 5که به موجهب
آن مالیاتها یا ب صورت نظاممند پرداخت میشوند و یا مؤدیان از پرداخت مالیات طفره مهیرونهد.
افزون بر این رویکرد دیگری تحت عنوان رویکرد اجتماعی -روانشناختی 6نیز وجهود دارد که به
موجب آن تمکین مالیاتی از طریق عوام روانشناختی همچون متحظهات عهدالت مالیهاتی و حه
تشخیص اختقی تهیین میشود (کیرچلر .)2007 7
یکی از حوزهههای نظهری اصهلی در مقوله تمکهین مؤدیهان مالیهاتی نظریه بازدارنهدگی 8بیکهر
( )1968است .در این نظری فر

1

بر این است ک مؤدیان ب دنبهال حهداکثر کهردن مطلوبیهت مهورد
1. Tax Evasion
2. Tax Avoidance
3. Sandmo
4. Public Choice Theory
5. Allingham and Sandmo
6. Social-Psychology Approach
7. Kirchler
8. Deterrence Theory
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انتظار خود از قماری 2ب نام عدم تمکین هستند ک از مانده مناف ب دستآمهده از موفقیهت در تقلهب
نهایی نظری مذکور این است ک تمکین ب میهزان زیهادی به حسابرسهی مالیهاتی و مجهازات بسهتگی
دارد .ب عبارت دیگر مؤدیان ب دلی ترس از جرائ مالیاتهای خود را پرداخت خواهنهد کهرد (او.
آالبده و همکاران  .)2011 3در این مدل عوام روان شناختی و اجتماعی ب طور کلی نادیده گرفته
میشوند.
جکسون و میلیرون )1986( 4و آل  )1999( 5بیان کردنهد که تصهمی گیهری بهرای عهدم تمکهین
ممکن است تحت تأییر عوام دیگری غیر از آنچه در مهدل اولیه ذکهر شهده اسهت قهرار گیهرد .بها
پیدایش و بسط مدلهای اجتماعی و روان شناختی رفتار مؤدیان اصول و مبانی مدل خالص اقتصادی
بازدارندگی تحت تأییر قرار گرفت و ب چالش کشیده شده است (دووس .)2007
 .2-2انواع تمکین مالیاتی

در ادبیات مربوط ب مفهوم تمکین مالیاتی طبق بندیهای گونهاگونی بهرای آن ذکهر شهده اسهت .بها
توج ب تهاریف ارائ شده از مفهوم تمکین مالیاتی بهتر است این مفههوم در قالهب دو مقوله اصهلی
تمکین اداری( 6رفتار مطابق قهوانین اداری در زمینه تشهخیص و پرداخهت به موقه ؛ آنچه برخهی در
تهاریف خود از تمکین در قالب الزامهات گزارشهگری تمکهین رویه ای و یها تمکهین مقرراتهی یهاد
میکنند) و تمکین فنی( 7محاسب مالیاتها بر اساس الزامهات فنهی قهوانین مالیهاتی و یها پرداخهت آن
توسط مؤدیان مطابق با آنچه در قهوانین مالیهاتی پهیش بینهی شهده اسهت) مهورد بررسهی قهرار گیهرد.
اندازهگیری تمکین فنی با تهیین مبلغ صحی مالیات قاب پرداخت شهروع مهیشهود .امها بها توجه به
مهمول بودن ابهام در تفسیر و ب کارگیری قوانین مالیاتی مبلغ صحی مالیات تا اندازهای بها توجه به
پیشزمین ها سوگیریها و سط مهارت فردی ک سهی در تهیین مبلغ صحی مالیات دارد میتواند

1. Becker
2. Gamble
3. O. Alabede et al.
4. Jackson and Milliron
5. Alm
6. Administrative Compliance
7. Technical Compliance

Downloaded from ejip.ir at 15:57 +0330 on Sunday October 21st 2018

مالیاتی در مقاب ریسک مورد انتظار کشف و جرائ مالیاتی ب دست میآید (ساندمو  .)2005نتیجه

مجله اقتصادی سال هجدهم شمارههای  1و 2

46

بسیار متفاوت باشد (مرکز مدیریت و سیاسهتههای مالیهاتی سهازمان همکهاری و توسهه اقتصهادی

1

در این راستا طبقه بنهدی دیگهر تمکهین اختیهاری (داوطلبانه ) در برابهر تمکهین اجبهاری اسهت
(رضایی و نهیمی حشکوایی  .)1386چنانچ تمکین مالیاتی ب صورت داوطلبان و از جانهب مؤدیهان
اعمال شود از لحاظ فرهنگسازی مالیاتی اهمیت مییابد .ب عبارت دیگر صهورت ایهدئال تمکهین
در خوداظهاری مالیاتی تجلی مییابد .اما مفهوم تمکین مالیاتی دربرگیرنده پذیرش اولی مالیاتههای
تشخیصی از سوی سازمان امور مالیاتی نیز میشود (گزارش عملکرد سهازمان امهور مالیهاتی .)1383
گفتنی است ک هرچ نرخ تمکین داوطلبان در یهک سیسهت مالیهاتی بهاالتر باشهد امکهان بهبهود در
وضهیت شاخصهای مالیاتی بیشتر خواهد شد .زیرا با افزایش نرخ تمکین نسبت درآمدهای مالیهاتی
واقهی ب درآمدهای پیش بینیشده بودج افزایش یافت و با کاهش شکا

مالیاتی تشکیتت مالیاتی

ب سمت عدالت پیش خواهد یافت (سهدی و همکاران .)1386
 .3-2عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی

تمکین مالیاتی مؤدیان ب عوام متهددی بستگی دارد .اقتصاددانان بیشتر بر عوام خارجی (نظیر نرخ
مالیات میزان درآمد مشمول مالیات مؤدی احتمال حسابرسی مالیاتی و ب خصهوص جهرائ مالیهاتی)
تأکید میکنند اما پژوهشههای روانشهناختی نشهان داده اسهت که متغیرههای درونهی نظیهر داشهتن
سطحی از دانش در زمین قوانین مالیاتی نگرش مؤدیان نسبت ب دولت و وض مالیهات ارزشههای
فردی ارزشهای اجتماعی عدالت و همچنین تمایتت انگیزشی ب اندازه متغیرهای بیرونی بااهمیت
است (هافمن و همکاران  .)2008 2ب طور کلی میتوان عوام مؤیر بر تمکین مالیاتی را ب شرح زیر
طبق بندی کرد:
 .1ویژگیهای قانونی (انواع مالیاتها نرخهای مالیاتی مهافیتها و ضمانتهای اجرایی)؛
 .2ویژگیهای مؤدیان (انهواع مهؤدی میهزان و نهوع درآمهد نهوع حرفه و فرصهتههای عهدم
تمکین)؛

1. Center for Tax Policy and Administration of OECD
2. Hofmann
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 .3ویژگیهای جمهیت شناختی مؤدیان (سهن جنسهیت سهط تحصهیتت میهزان تخصهص و
 .4ویژگیهای روانشناختی مؤدیان (تیپ شخصیتی و اختقیات)؛
 .5وضهیت نظام مالیاتی (توانایی اجرایی توانایی در برقراری عدالت داشتن تخصص کیفیهت
خدمات مالیاتی میزان فساد اداری میزان شفافیت و سیست کارآمد اطتعات مالیاتی)؛
 .6عوام سیاسهی (میهزان مشهارکت مهردم در تصهمی گیهریهها پاسه گهویی دولهت در قبهال
اقداماتش اطتع مردم از نحوه مصر

درآمدها شفافیت درآمهدی دولتمهردان و عملکهرد

شخصی آنان در پرداخت مالیات و مشروعیت نظام حاک )؛
 .7عوام اقتصادی (سیاستهای دولت ترکیب درآمدی دولت تهورم نهرخ بههره و تهأییرات
بینالمللی)؛
 .8عوام اجتماعی و فرهنگی (هنجارهای فرهنگی پیشین قومی میزان فساد مهالی و اداری در
جامه و میزان انتفاع طبقات مختلف جامه از هزین های عمومی).
 .4-2مدلهای تمکین مالیاتی

جکسون و میلیرون ( )1986پ

از انجام بررسهی جهامهی بهر روی ادبیهات تمکهین مالیهاتی چههارده

عام مه و مؤیر بر تمکین مالیاتی را ک توسط پژوهشگران مختلف مورد مطاله قرار گرفت بودنهد
شناسایی و مهرفی کردند .فیشر و همکارانش )1992( 1ایهن عوامه چههاردهگانه را در چههار گهروه
عمده طبق بندی نمودند:
 .1متغیرهای جمهیتشناسی (سن جنسیت و سط تحصیتت)؛
 .2فرصتهای عدم تمکین (میزان درآمد منب درآمد و نوع حرف )؛
 .3نگرشها و ادراکات (عدالت سیست مالیاتی و تأییر محیط)؛
 .4ساختار /سیست مالیاتی (پیچیدگی سیست مالیاتی احتمهال کشهف عهدم تمکهین و جهرائ و
نرخهای مالیاتی).

1. Fischer et al.
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از این رو مدل تمکین مالیاتی فیشهر (شهک  )1چهارچوبی بهرای در

و فهه ایهر مؤلفه ههای

اساس این مدل متغیرهای جمهیت شناختی (سن جنسیت و سط تحصیتت) ب صورت غیرمستقی
از طریق تأییر بر فرصتهای عدم تمکین و همچنین تأییر بر نگرشها و ادراکات میتوانند بر تمکهین
مؤدیان ایرگذار باشند (چاوو و لیوونگ .)2009 1
فرصت عدم تمکین

رفتار تمکین مؤدی

نگرشها و ادراکات

متغیرهای جمهیتشناختی

ساختار /سیست مالیاتی
شکل  .1مدل تمکین فیشر و همکاران ()1992

چاوو و لیوونگ ( )2009از طریق دخالت دادن فرهنگ ب عنوان یک متغیر محیطی بسیار مه و
همچنین تأییر متقاب فرصتهای عدم تمکین و ساختار /سیست مالیاتی بر تمکین مالیاتی مهدل فیشهر
را تهدی نمودند .مدل ارائ شده توسط آنها ب شرح شک ( )2است:
فرصت عدم تمکین

رفتار تمکین مؤدی

ساختار /سیست مالیاتی

متغیرهای جمهیتشناختی

متغیرهههههههای فرهنگههههههی و
نگرشها و ادراکات

ارزشهای اجتماعی (اختقی)

شکل  .2مدل تعدیلشده تمکین فیشر و همکاران ()1992

نظامهای مالیاتی برای برخورد با رفتهار عهدم تمکهین مؤدیهان متناسهب بها انگیهزهههای مهؤدی از
استراتژیهای گوناگونی استفاده میکنند .از این نظر ک مؤدیان یک گروه همگهن نیسهتند و شهرایط

1. Chau and Leung
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آن ها از یک دوره زمانی ب دورهای دیگر تغییر میکند انگیزه آن ها مورد توج قهرار مهیگیهرد .بهر
مدرن ب کار میرود .در این مدل عوام مؤیر بر رفتار مؤدی عبارتند از :عوام اقتصهادی تجهاری
روانی و غیره ک شک دهنده نگرش مؤدی نسبت ب نظام مالیاتی کشور ذی ربط هسهتند و بهر اسهاس
آن مؤدی نوع رفتار تمکین خود را انتخاب میکند.
 .3مروری بر مطالعات تجربی
 .1-3مطالعات خارجی

چان و همکاران )2000( 1ب بررسی ایر تفاوتهای فرهنگی و ساختار نظام مالیاتی بر تمکین مؤدیهان
مالیاتی هنگکنگ و ایاالت متحده پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد ک تتشهها در راسهتای
بهبود تمکین مالیاتی باید متناسب با سیست مالیاتی و فرهنگ حاک بر مالیاتدهندگان باشد.
تورگلر ( )2002در مقال ای بر اختق مالیاتی ب عنهوان یهک متغیهر وابسهت در آمریکهای التهین
تمرکز کرده و ب جستجوی فضایی عوام مؤیر بر آن با استفاده از مجموع دادههای التین بارومترو

2

ک شام طیف گستردهای از دادههای اجتمهاعی و اقتصهادی اسهت پرداخته اسهت .یافته ههای ایهن
تحقیق نشان میدهد ک همبستگی مهناداری بین اخهتق مالیهاتی و انهدازه اقتصهاد سهای وجهود دارد.
بنابراین افرادی ک تجرب اجتناب مالیاتی داشت اند ب طور قاب توجهی اختق مالیاتی کمتری نسهبت
ب دیگران داشت اند.
ریو و لیسی )2011( 3در مقال ای تحت عنوان «اختق مالیاتی چارچوب شیب لغزنده و تمکهین
مالیاتی» ب دنبال دو جریان مه از ادبیات تمکین مالیهاتی به توسهه تحلیه ههای مقطههی به منظهور
آزمون هر دو نقش اختق مالیاتی بر تصمی های تمکین مالیهاتی و پهیشبینهیههای عمهده چهارچوب
شیب لغزنده پرداخت اند .آن ها با استفاده از دادههای نظرسهنجیههای ارزش جههانی نشهان دادنهد که
متغیرهای فرهنگی همچون اعتماد افقی و وابستگیهای مذهبی ب طور مهنادار و مثبت نه به اخهتق
مالیاتی بلک ب اعتماد عمودی وابست است .وقتی ک در رگرسیون اختق مالیهاتی در مقابه اعتمهاد

1. Chan et al.
2. Latinbarometro
3. Ruiu and Lisi
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عمودی فرهنگ کنترل میشود فقط این حالهت از لحهاظ آمهاری مهنهادار مهیشهود .آن هها پیشهنهاد
همچنین افزایش مقبولیت فساد منجر ب افزایش انهدازه اقتصهاد پنههان مهیشهود .از ایهن رو یافته ههای
تجربی در چارچوب شیب لغزنده تأیید میشود در حالی ک اعتماد ب قدرت و مقامهات مالیهاتی به
طور منفی و مهناداری با اندازه اقتصاد پنهان وابست اسهت .به ویهژه اینکه اعتمهاد به مقامهات مالیهاتی
نسبت ب قدرت آن ها ایر بیشتری بر اقتصاد سای دارد .در عو

ارتباط بین اختق مالیاتی و نماینده

فرار مالیاتی در این مطاله از لحاظ آماری مهنادار نیست.
هال ( )2012در مقال ای با عنوان «اختق مالیاتی و رفتار تمکین مالیهاتی اولهین شهاهد مبنهی بهر
یک رابط علی» آورده است ک تحقیقات اخیهر در خصهوص فهرار مالیهاتی به اهمیهت متحظهات
اختقی برای توضی رفتار تمکین مالیاتی تأکید میکنند .رفتار برونگرا و تغییرپهذیر اخهتق مالیهاتی
ک توسط بخشی از اختق مالیاتی موروث اجداد آمریکایی ب دست آمهده اسهت بها روش تخمهین
حداق مربهات دومرحل ای اولین شهاهد مبنهی بهر وجهود رابطه علهی بهین اخهتق مالیهاتی و انهدازه
تولیدات زیرزمینی است.
جیمنز و لیر )2016( 1در مطاله ای ب بررسی تمکین مالیاتی در یک مجموع اجتماعی پرداخته
و تأییر هنجارهای اجتماعی اعتماد ب دولت و انصا

را بر تمکین مالیاتی سنجیدهاند .در این مطاله

با استفاده از نظرسنجی  217مالیاتدهنده در ایاالت متحده تأییر عوام اجتماعی بر تمکهین مالیهاتی
بررسی شد .نتایج نشان میدههد که تهأییر هنجارههای اجتمهاعی بیشهتر از هنجارههای فهردی اسهت و
پیشنهاد میشود ک مسئولین مالیاتی از اسهتراتژیههای که هزینه تهر و مهؤیرتر بهرای افهزایش تمکهین
مالیاتدهندگان استفاده کنند.
 .2-3مطالعات داخلی

امیری ( )1387در مقال «درآمدی بر نقش هنجارها در تمکین مالیهاتی» بیهان مهیکنهد که مهدلههای
توسه یافت برای تمکین یا عدم تمکین افراد از مالیات نقش هنجارها را برجست کردهانهد .وی بها در

1. Jimene and Iyer
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نظر گرفتن ساختاری چرخ ای برای ارتباط دادن هنجار و رفتهار کنشهگران مالیهاتی بخشهی از مسهیر
زنگن ( )1388در پایاننام اش با عنوان «ایهر روابهط متقابه اجتمهاعی بهر سهط تمکهین مالیهاتی
مؤدیان مالیاتی مطاله موردی اجتماعی شهر اصهفهان» در قالهب مهدل سهنتی فهرار مالیهاتی آلینگههام
وساندمو ( )1972ب بررسی عوام اجتماعی و جمهیتی تأییرگذار بر سط تمکهین مالیهاتی و روابهط
متقاب اجتماعی بین مؤدیان پرداخت است .ایهن مطالهه بها اسهتفاده از دادهههای  16اتحادیه در یهک
نمون گیری از مشاغ بند (ج) مدل فرار مالیاتی فورتین ( )2007را با روش دادههای تابلویی توبیهت
با ایرات تصادفی برآورد کرده است .درنهایت ب این نتیج دست یافت ک متغیرههای نهرخ مالیهات
سن مؤدی جنسیت متوسط نرخ مالیات سایرین و متوسط سن سایرین بر سهط تمکهین مالیهاتی ایهر
منفی و متغیرهای متوسط عدم تمکین سایرین نرخ بیم و احتمال حسابرسی بر سط تمکین مالیهاتی
ایر مثبت دارد.
آقانظری ( )1389در مقال ای با عنوان «ناهنجاری فرهنگهی -اقتصهادی درآمهد مالیهاتی کشهور و
راهح ها با رویکرد آموزههای استمی» مهتقد است ک هنجار شدن مالیاتستانی در هر جامه ای به
شک گیری زیرساختهای مناسب آن ب ویژه زمین های فرهنگی وابست است .وی در این مطاله با
ب کارگیری روش تحلیلی و استناد ب پهژوهش میهدانی در مهورد فرهنهگ مالیهاتی در میهان پزشهکان
شمال شهر تهران ب بررسی مشک ناهنجاری فرهنگ مالیاتی در ایران میپردازد.
عربمازار و همکاران ( )1390در مطاله ای ب بررسی مدلهای اندازهگیهری تمکهین مالیهاتی و
روشها و شاخصهای کمی برای انهدازهگیهری آن پرداخته انهد .نتهایج تحقیهق آن هها نشهان داد که
هرچند هیچ نظری و یا مدل خاصی وجود ندارد ک با در نظهر گهرفتن همه عوامه مهؤیر بهر تمکهین
مالیاتی مؤدیان سط تمکین آن هها را انهدازهگیهری کنهد بها ایهن وجهود مهدل فیشهر مهیتوانهد یهک
چارچوب نظری ماندگار را برای پژوهشها در زمینه تمکهین مالیهاتی مؤدیهان ایجهاد کنهد؛ امها بایهد
متغیرهای دیگری نیز ب آن اضاف شود.
صامتی و همکاران ( )1394در مطاله ای با استفاده از نمون گیری تصادفی از  100مؤدی مالیاتی
و بهها ب ه کههارگیری رگرسههیون چنههدمتغیره خطههی ب ه روش  OLSو رگرسههیون چنههدمتغیره لجسههتیک
دوجمل ای به بررسهی پارامترههای غیراقتصهادی در اخهتق مالیهاتی و تهأییر آن بهر تمکهین مالیهاتی
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پرداخت اند .نتایج حاص از برآورد مدلها نشان میدهد ک متغیرهای نگرش نسبت ب فهرار مالیهاتی
متغیر سن در سط اطمینان  %90ایر مثبت و مهنهاداری بهر اخهتق مالیهاتی دارنهد .همچنهین در سهط
اطمینان  %95متغیر اختق مالیاتی ایر مثبت و مهناداری بر تمکین مالیاتی دارد.
رامشهینی و همکههاران ( )1395در مطالهه ای به مهدلسههازی مههادالت سههاختاری بهرای آزمههون
فرضیات در یک چارچوب شیب لغزنده با در نظر گرفتن قدرت قهری و قدرت مشروع پرداخت انهد.
و در این راستا از  362نفر از صاحبان مشاغ آزاد جهت بررسی این موضوع استفاده کردهاند .نتهایج
حاکی از آن است ک اعتماد ب صورت مثبهت بها تمکهین مالیهاتی مهرتبط اسهت .اعتمهاد همچنهین بها
قدرت مشروع ارتباطی مثبت و با قدرت قهری ارتباطی منفی دارد .قدرت قههری و همچنهین قهدرت
مشروع با تمکین اجباری مرتبط است.
بر اساس مبانی نظری و مطالهات تجربی انجامشده میتوان گفت مهدلههای اقتصهادی متههار
ک بر پای رویکرد فرار مالیاتی آلینگهام و ساندمو ( )1972تبیین شدهانهد احتمهال نظهارت و جریمه
بیشتر و درنتیج تمکین کمتر و فرار مالیاتی بیشتری را به دنبهال دارنهد .البته در بسهیاری از کشهورها
سط بازدارندگی برای توضی درج تمکین مالیاتی بهیش از حهد که و یها مهبه اسهت از ایهن رو
ن تنها ابزارهای بازدارندگی همچون ممیزیها و جریم ها (عوامه اقتصهادی تمکهین مالیهاتی) بلکه
عوام روان شناختی (همچون هنجارهای اجتماعی اختق و اعتماد) منجر ب تمکین مالیاتی میشوند
(ونزل  .)2005اعتماد ب مسئولین مالیاتی برای ایجاد یبهات در همکهاری داوطلبانه مالیهاتدهنهدگان
صادق ضروری است .ب طور کلی تصمی مالیاتدهندگان برای فرار مالیاتی یا عم کردن ب قهوانین
مالیاتی بر اساس یک رویکرد اقتصادی از حداکثرسازی سود بسیار پیچیده است و بنابراین ب تحلیه
یک الگوی بزرگتری از رفتار انسانی نیاز دارد (مولرو و پیوجوی .)2012 1
لذا در چارچوب مطرحشده در این پژوهش دیدگاهی بررسی میشود که در آن ههد

اصهلی

تبیین سط باالی تمکین مالیاتی از طریق افزایش سط بهین اعتماد مالیاتدهنده و قدرت مالیاتستان
است .با شفا سازی مباحث پیرامون این رویکرد میتوان انتظار داشت تمکین مالیاتی در کشور به
صورت داوطلبان و در یک فضای همکاران بین مالیاتدهنده و مالیاتستان انجام پذیرد .ب ویژه آنک
1. Molero and Pujol
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در سالهای اخیر ب دلی اهمیت برنام های تحول سیست مالیاتی در ایران شناسایی عوامه مهؤیر بهر

 .4چارچوب شیب لغزنده
در بین مطالهات مختلف بر روی رفتار مالیاتی چارچوب شیب لغزنهده (کیرچلهر ههولزل و واهه

1

 )2008ب عنوان رویکردی برای ادغام عوام اقتصادی و روان شناختی جهت شهفا سهازی مباحهث
پیرامون تمکین مالیاتی ارائ شده است .این چارچوب دو مسیر عمده ب سمت تمکین مالیاتی پیشنهاد
میکند )1( :اعتماد مالیاتدهنده ( )2قدرت مالیاتستان .در اینجا منظور از اعتماد افکار عمومی در
مورد رفتار مالیاتستان و عملکرد او در جهت حفظ منهاف مشهتر
قدرت مالیاتستان ب در

اسهت .در حهالی که منظهور از

قابلیت و توانایی مالیاتستان در شناسایی افراد متخلف و مجهازات فهرار

مالیاتی اشاره دارد .بر طبق این چارچوب تمکین مالیاتی شهروندان میتواند از طریق افهزایش اعتمهاد
ب مالیاتستان و افهزایش در

قهدرت او انجهام مهیپهذیرد .البته در اینجها کیفیهت تمکهین مالیهاتی

میتواند متفاوت باشد ک این تفاوت ب صداقت در پرداخت مالیات بسهتگی دارد .افهزایش صهداقت
مالیاتی از طریق افزایش اعتماد ب مالیاتستان منجر ب تمکین داوطلبان میشود در حالی ک افزایش
قدرت مالیاتستان منجر ب تمکین اجباری میشود.
در شک ( )3چارچوب شیب لغزنده از طریق یک فضهای سه بههدی بها در نظهر گهرفتن قهدرت
مالیاتستان اعتماد ب او و تمکین مالیاتی ب تصویر کشیده شده است.

1. Kirchler, Hoelzl and Wahl
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A
تمکین داوطلبانه

تمکین مالیاتی

اعتماد مالیاتدهنده

قدرت مالیاتستان

شکل  .3چارچوب شیب لغزنده (کلیچر و همکاران)2008 ،

با توج ب شک ( )3در گوشه ی بهاال ( )Aشهرایطی وجهود دارد که اعتمهاد مالیهاتدهنهده و
قدرت مالیاتستان ک است .درنتیج این احتمال وجود دارد ک شهروندان ب دنبال حهداکثر کهردن
درآمد خود از طریق فرار مالیاتی باشند لذا تمکین مالیاتی در این حالت حداق سط خهود را دارد.
با حرکت در امتداد لب ب سمت چپ همراه با افزایش قدرت تحهت اعتمهاد پهایین تمکهین مالیهاتی
افزایش مییابد .البت در اینجا قهدرت مالیهاتسهتان از طریهق افهزایش ممیهزیهها و اعمهال جریمه هها
افزایش یافت است .در این حالت مالیاتدهندگان انگیهزه کمتهری بهرای فهرار مالیهاتی دارنهد چهون
انتظار میرود درآمد ناشی از عدم تمکین کمتر از درآمد ناشی از تمکین باشهد .لهذا افهزایش قهدرت
مالیاتستان منجر ب تمکین اجباری میشود.
حرکت در امتداد لب ب سمت راست همراه با افزایش اعتماد تحت قدرت پایین تمکهین ناشهی
از اعتماد افزایش مییابد .ب عبارتی افزایش اعتماد منجر ب تمکین داوطلبان در بین مالیهاتدهنهدگان
میشود.
در گوش ی پایین شک ( )3افهزایش تمکهین در ههر دو شهرایط اعتمهاد بهاالی مالیهاتدهنهده و
قدرت باالی مالیاتستان ایجاد شده است .ازاینرو در تمکین مالیاتی تفاوتهای کیفهی وجهود دارد
ک این تفاوتها ب تمکهین اجبهاری و داوطلبانه بسهتگی دارد .قهدرت و اعتمهاد همهدیگر را تههدی
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کرده ب گون ای که مهاکزیم اعتمهاد زمهانی اسهت که قهدرت حهداق باشهد و قهدرت زمهانی در
ترنر )2005( 1پیشنهاد میکند ک قدرت مالیاتستان میتواند به دو شهک ظهاهر شهود؛ قهدرت
مشروع 2و قدرت قهری( 3اجباری) .قدرت مشروع ب قدرتی اشاره دارد ک توسط مراجه قهانونی در
پیشگیری از فرار مالیاتی اعمال میشود و در این حالت افراد ب صهورت داوطلبانه مالیهات پرداخهت
میکنند .ولی در قدرت اجباری مسئولین مالیاتی افراد را مجبور ب یهک رفتهار خهاص مهیکننهد .در
این چارچوب قدرت قهری در ناحی اعتماد پایین و قدرت مشروع در ناحی اعتمهاد بهاال قهرار دارد.
لذا از یکسو افزایش اعتماد ب مالیاتستان مهیتوانهد قهدرت او را افهزایش دههد و از سهوی دیگهر
کاهش اعتماد میتواند قدرت مالیاتستان را کاهش دهد.
 .5بررسی رابطه بین اعتماد و قدرت و تأثیر آن بر تمکین مالیاتی
همانطور ک بیان شد  SSFبر اهمیت قدرت و اعتماد و تأییر آن بر تمکین مالیاتی تأکید میکند با
توج ب مطاله ی میوهلباچر و کیرچلهر )2010( 4حسابرسهی مالیهاتی مکهرر و جریمه ههای سهنگین
اعتماد مالیاتدهندگان صادق را ب مسئولین مالیاتی از بین میبرد .اما در همین زمان اگر هیچ ممیهزی
و جریم ای نباشد شک و تردید ب قدرت مسئولین مالیاتی افزایش مییابد و باعهث عهدم اعتمهاد به
ایربخشی و اعتبار کار مسئولین مالیاتی میشود .در یک وضهیت بیاعتمادی قدرت مهیتوانهد نقطه
شروع ظهور اعتماد باشد .از این رو قدرت مالیاتستان عام کلیدی در ایجاد اعتمهاد مالیهاتدهنهده
است.
مدل سازی اقتصادی اولی از  SSFتوسط لیسی ( )2012انجام شد .او فر

میکند ک اعتماد به

مسئولین مالیاتی تابهی از قدرت آنها است.
()1

𝑇 = 𝑎. 𝑃 + 𝑏. 𝑃2

در اینجا  𝑎 > 0و  𝑏 < 0است .مهادل ( )1بیان میکند ک اعتماد ب مسئولین مالیاتی با افزایش
قدرت آن ها تا نقط حداکثر اعتماد افزایش مییابد .از این نقط ب بهد افزایش بیشهتر در قهدرت ایهر
1. Turner
2. Legitimate Power
3. Coercive Power
4. Muehlbacher and Kirchler

Downloaded from ejip.ir at 15:57 +0330 on Sunday October 21st 2018

ماکزیم خود قرار دارد ک اعتماد حداق باشد.

56

مجله اقتصادی سال هجدهم شمارههای  1و 2

منفی بر روی اعتماد دارد (در صورت عدم تغییر سایر شهرایط) .پارامترههای 𝑎 و 𝑏 شهاخصههایی از
پههایینتههر باعههث تثبیههت پایههداری رابط ه اعتمههاد و قههدرت مههیشههود .الزم ه ایههن کههار آگههاه بههودن
مالیاتدهندگان ب مناف و خدمات ارائ شده توسط دولت است.
ب منظور یافتن سط بهینه قهدرت ( 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 = 𝑃) در نقطه حهداکثر اعتمهاد ( 𝑋𝐴𝑀𝑇 = 𝑇) و
زمانی ک  (𝜕𝑇) ⁄(𝜕𝑃) = 0باشد مسئل حداکثرسازی ب صورت ( )2نشان داده میشود:
𝑎

()2

𝑏2.

𝑃𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 = −

ک در این حالت  𝑃𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 > 0و  𝑏 < 0است.
با توج ب نتایج ب دست آمده از مدل اولی لیسی ولی همچنان ابهامهاتی در نهوع رابطه اعتمهاد و
قدرت وجود دارد .در مهدل گسهترشیافته لیسهی ابتهدا ایهر متقابه اعتمهاد مالیهاتدهنهده و قهدرت
مالیاتستان ب روشنی بیان میشود .سهس

ایهرات متقابه اعتمهاد -قهدرت بهر روی تمکهین و فضهای

مالیاتی استخراجشده و درنهایت پیامدهای سیاستی و اقتصادی متناسب با آن ارائ میشود.
 .1-5رابطه اعتماد مالیاتدهنده و قدرت مالیاتستان

مدل گسترشیافت لیسی بیان میکند ک مهادالت ( )1و ( )2کام نیستند چون تنها ایر قهدرت را بهر
اعتماد نشان دادهاند .ولی در مدل کنونی ابتدا بایستی قدرت بهین تهریف شود؛ یهنی سط ابزارههای
سیاستی بازدارنده (ممیزیها و جریم ها) یا ب اصطتح قدرت مشروع ( 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 = 𝑃)ک اعتماد را
حداکثر میکند چقدر باید باشد؟ و همچنین الزم ب مهرفی قدرت اجباری یا قهری نیز هست ک در
آن 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 > 𝑃.
قدرت مشروع سطحی از قدرت مسئولین مالیاتی است که به انهدازه کهافی ایربخشهی عملکهرد
آن ها را نشان میدهد اما خیلی زیاد نیست ک اعتماد را از بین ببرد و تبدی ب قدرت اجبهاری شهود.
بنابراین این مدل قادر ب تمایز قدرت اجباری با مشروع است .در شک ( )4مشاهده میگردد زمهانی
ک قدرت واقهی با قدرت مشهروع برابهر نباشهد ( 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 ≠ 𝑃) ایهر قهدرت بهر اعتمهاد و تمکهین
مالیاتی میتواند متفاوت باشد .ب عبهارتی بها افهزایش در قهدرت اعتمهاد و تمکهین مالیهاتی کهاهش
مییابد ( 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 > 𝑃) .در حالی ک اگر 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 < 𝑃 باشد اعتماد و تمکهین مالیهاتی افهزایش
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مییابد .با توج ب این نتایج میتوان حالتهای زیر را برای مسئولین مالیهاتی در افهزایش اعتمهاد در
 .1کاهش در قدرت؛ اگر 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 > 𝑃 باشد چون بایستی سط جریم ها و ممیزیهای مالیاتی
ب منظور افزایش اعتماد کاهش یابد.
 .2افزایش در قدرت؛ اگر 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 < 𝑃 باشد در این حالت عملکرد مسئولین مالیاتی در ایجاد
اعتماد توسط قدرت ناچیز است و بایستی از طریق جریم ها و ممیزیهای مالیاتی تأمین شود.
قدرت مشروع
𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 = 𝑃
𝑋𝐴𝑀𝑇 = 𝑇

)𝑇(𝑡𝑠𝑢𝑟𝑇
𝑋𝐴𝑀𝑇

قدرت ناکارآمد
𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 < 𝑃
𝑋𝐴𝑀𝑇 < 𝑇

قدرت اجباري
𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 > 𝑃
𝑋𝐴𝑀𝑇 < 𝑇

)𝑃( 𝑟𝑒𝑤𝑜𝑃

𝑋𝐴𝑀𝑃

𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃

شکل  .4تعامل قدرت مالیاتستان و اعتماد مالیاتدهنده

این مدل نظری ساده بر نقش کلیدی اعتماد در افزایش تمکین مالیاتی متمرکز است به عبهارتی
حداکثر تمکین مالیاتی در حداکثر اعتماد اتفاق میافتد (البت در صورت یابهت بهودن سهایر شهرایط).
یک افزایش در اعتماد ب طور مهناداری تمکین مالیاتی را افزایش میدهد در حالی ک یک افزایش
در قدرت ایر مثبت کمتری بر روی تمکین مالیاتی دارد .البت نقش قدرت نباید نادیده گرفته شهود
چون در این مدل تنها راه مؤیر برای تأییرگذاری اعتماد بر تمکین مالیاتی قدرت مشروع است .ایهن
نتیج بر اهمیت اعتماد و تهام عادالن بین مسئولین مالیاتی و مالیاتدهندگان تأکید دارد ب طهوری
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ک رابط آن ها از فضای دزد -پلی

ب سمت رابط خدمت -مشتری تغییر یابهد که در آن مسهئولین

مهادالت ( )1و ( )2ب شدت ب مقدار پارامترهای  aو  bحساس هستند ب طوری ک کشور  Aدر
شک ( )5با کیفیت ایربخشی انصا

و شفافیت دولتی باالتر نسبت ب کشهور  Bقهرار گرفته اسهت

(یهنی 𝑎 باالتر و 𝑏 پایینتهر) و سهط بهاالتری از 𝑋𝐴𝑀𝑃 را دارد .به دلیه آنکه مسهئولین مالیهاتی از
قدرت مشروع باالتری برخوردار هستند.
)𝑇(𝑡𝑠𝑢𝑟𝑇

𝑋𝐴𝑀𝑇

کشورA

کشورB

𝑋𝐴𝑀𝑃

)𝑃( 𝑟𝑒𝑤𝑜𝑃

𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃

شکل  .5تعامل قدرت مالیاتستان و اعتماد مالیاتدهنده در بین دو کشور

تورگلر و اسچنیدر )2009( 1ب شواهد تجربی مبنی بر کوچکتر بودن اقتصاد سای ای در نتیجه
افزایش کیفیت در عملکرد دولت و نهادهای مربوط ب آن دست یافتند .آن ها بیان مهیکننهد تفهاوت
در رفتار تمکین مالیاتی ب ارزیابی شهروندان از کیفیهت عملکهرد دولهت مربهوط مهیشهود .درواقه
مقایس ایربخشهی انصها

و شهفافیت دولهت و نهادههای آن مهیتوانهد در در

مشهکتت تمکهین

مالیاتی در دو کشور مختلف مفید باشهد .به عبهارتی اگهر کشهور  Bاز همهان سهط بهینه نظهارت و
جریم های کشور  Aاستفاده کند قدرت اجباری است ن مشروع .بنابراین اعتماد و درنتیجه تمکهین

1. Torgler and Schneider
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مالیاتی کاهش مییابد .ب طور کلی میتوان گفت از آنجایی ک قدرت میتواند اعتمهاد را ایجهاد و
نخواهد بود.
 .2-5رابطه تمکین مالیاتی و فضای مالیاتی

اگرچ هر دو فرم تمکین مالیاتی (اجباری و داوطلبان ) تضمینکننده درآمدهای مالیاتی اسهت ولهی
نتایج بسیار متفاوتی دارد .مطالهات تجربی بر روی رفتار مالیاتی نشان میدههد که هه اعتمهاد و هه
قدرت پرداختهای مالیاتی را افزایش میدهند ولی افزایش اعتماد و کاهش قدرت منجر ب تمکین
داوطلبان میشود؛ در حالی ک افزایش قدرت و کاهش اعتمهاد منجهر به تمکهین اجبهاری مهیشهود
(واه و همکهاران  .)2010 1همچنهین تنهها بها مشهاهده درآمهد اعهتمشهده ( 𝐷 𝑦) نمهیتهوان تمکهین
داوطلبان و اجباری را جدا کرد .لذا اعتماد مالیاتدهنده و قدرت مالیاتستان ب فضای مالیاتی حاک
بر جامه بستگی دارد .در فضای مالیاتی خصمان  2قدرت مسهئولین مالیهاتی موجهب تمکهین مالیهاتی
اجباری میشود .در حالی ک در فضای همکارانه  3اعتمهاد بهر قهدرت غلبه دارد و موجهب تمکهین
داوطلبان میش ود .درواق این مدل قادر ب تشخیص و تمیز س فضای مالیاتی مختلف بر جوام اسهت
(شک :)6
 .1فضای مالیاتی خصهمان ؛ که در آن قهدرت اجبهاری (یهنهی قهدرتی که باعهث سهلب اعتمهاد
میشود) منجر ب تمکین اجباری میشود (چون سط جریم ها و ممیهزیهها بهاال هسهتند) .لهذا
تمکین مالیاتی کمتر خواهد شد .چون 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 > 𝑃 و درنتیج 𝑋𝐴𝑀𝑇 < 𝑇.
 .2فضای مالیاتی همکاران ؛ ک در آن قدرت مشروع منجهر به حهداکثر شهدن اعتمهاد و بنهابراین
تمکین مالیاتی بیشتری میشود .چون 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 = 𝑃 و درنتیج 𝑋𝐴𝑀𝑇 = 𝑇.
 .3فضای مالیاتی مشخصشده ب وسیل قدرت و اعتماد کمتر؛ 4یهنی تمکین مالیاتی که که هه
اجباری و ه داوطلبان است .زمانی اتفاق میافتد ک مسئولین مالیاتی بیکفایت هستند .چهون
𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃 < 𝑃 و درنتیج 𝑋𝐴𝑀𝑇 < 𝑇.
1. Wahl
2. antagonistic tax climate
3. cooperative tax climate
4. tax climate characterized by a low power and trust
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همچنین در چارچوب شیب لغزنده میتوان مفهوم بنیادی از اعتماد افقی( 1اعتماد اجتمهاعی) 2در
مالیاتدهندگان ب واسط پیروی از قوانین مالیات مشاهده میشود و ارتباط نزدیکی با مفهوم سهرمای
اجتماعی دارد .اصطتحی ک مهموالً برای شرح سطوح فهالیتهای شبک ای و تمهایتت شههروندان
ب همکاری با یکدیگر استفاده میشود .همچنهین مطالههات تجربهی بهر روی رفتارههای فهردی نشهان
میدهد ک اعتماد اجتماعی یا افقی منجر ب اعتماد عمودی میشود .از سهوی دیگهر مهیتهوان گفهت
ک افزایش اعتماد عمودی دارای ایرات مثبت بر روی اعتماد افقی است و کاهش در اعتماد عمودی
منجر ب ایرات منفی کوچک تری بر اعتماد افقی میشود .این منطق کام مشههود اسهت؛ زمهانی که
مردم اعتقاد دارند مسئول مالیاتی ک باید الگوی خوبی باشد ولی بد است (منظور از بد غیراختقی
ناعادالن است) لذا اعتماد عمودی کاهش مییابد .مردم نیز ب همان اندازه بهد مهیشهوند و درنتیجه
اعتماد افقی ه پایین میآید .ب طور کلی میتوان گفهت که اعتمهاد افقهی در تغییهر فضهای مالیهاتی
بیکفایت ب فضای مالیاتی همکاران باالتر است ولی در تغییر فضای مالیاتی همکاران به خصهمان
پایینتر است .بنابراین اعتماد افقی باالتر در یک فضای مالیاتی همکاران منجهر به افهزایش بیشهتر در
اعتماد عمودی میشود (ا

و روستین .)2005 3

در یک جامه بااعتماد جایی ک اعتماد در حداکثر مقهدار خهود قهرار دارد و مسهئولین مالیهاتی
منههافهی را از قههدرت مشههروع ب ه دسههت مههیآورنههد (فضههای مالیههاتی همکاران ه ) تهام ه سههودمند و
منصفان ای بین مسئولین مالیاتی و مالیاتدهندگان ب وجود میآید و منجر ب افزایش تمکهین مالیهاتی
و اعتماد افقی باالتری میشود .ولی در یک جامه بیاعتماد جایی ک قدرت اجباری تولید میشود
و ایرات نامطلوبی بر رفتار مالیاتی میگذارد (فضای مالیاتی خصمان ) اعتماد از بین رفته و منجهر به
کاهش تمکین مالیاتی میشود.

1. Horizontal trust
2. Social trust
3. Eek and Rothstein

Downloaded from ejip.ir at 15:57 +0330 on Sunday October 21st 2018

کنههار اعتمههاد عمههودی (اعتمههاد ب ه مسههئولین مالیههاتی) مهرفههی کههرد .یهنههی اعتمههادی ک ه از سههایر

تحلیل نظری ارتباط بین اعتماد مالیاتدهنده و قدرت مالیاتستان...

فضاي مالیاتی همکارانه
اعتماد باال و قدرت مشروع← جامعه با اعتماد ←
افزایش تمکین مالیاتی
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)𝑇(𝑡𝑠𝑢𝑟𝑇

ناکارآمدي و بیکفایتی مسئولین
مالیاتی
قدرت و اعتماد پایین ←کاهش تمکین
مالیاتی

فضاي مالیاتی خصمانه
تبعیت اجباری باال (قدرت اجباری) ← اثرات
معکوس بر اعتماد ← کاهش تمکین مالیاتی

)𝑃( 𝑟𝑒𝑤𝑜𝑃

𝑋𝐴𝑀𝑃

𝑙𝑎𝑚𝑖𝑡𝑝𝑜𝑃

شکل  .6اثرات قدرت مالیاتستان و اعتماد مالیاتدهنده بر تمکین مالیاتی و فضای مالیاتی

 .3-5پیامدهای اقتصادی و سیاستی

از منظر اقتصاد کتن سط پایینتر (باالتر) تمکهین مالیهاتی (فهرار مالیهاتی) بهر اقتصهاد سهای ای
بزرگ تر داللت میکند .اقتصاد سای ای نیز دارای رابط مهکوس با رشد اقتصهادی اسهت (الپورتها و
شلیفر  .)2008 1درواق ایر تمکین مالیاتی بر نرخ اشتغال به ارتبهاط بهین محهدودیت بهازار و درآمهد
اعتم شده بستگی دارد .از دیدگاه تجربی در صورتی ک سط واقهی اعتماد از حد آستان اش باالتر
باشد کاهش در فرار مالیاتی یهنی افزایش در تمکهین مالیهاتی موجهب افهزایش محهدودیت بهازار و
اشتغال میشود .ب طور کلی میتوان س سیاست اقتصادی متفاوت در نظر گرفت:
 .1اقههدامات بازدارنههده :در آن مسههئول مالیههاتی متوسه به اجههرای شههدید قههانون از جمله افههزایش
جریم ها و ممیزیهای سنگین مهیشهود .ایهن سیاسهت موجهب افهزایش قهدرت مالیهاتسهتان و
کاهش اعتماد مالیاتدهنده میشود .از این رو رابط مثبت محهدودیت بهازار و تمکهین مالیهاتی
محقق نخواهد شد.
1. La Porta and Shleifer
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 .2اقدامات اعتمادسازی :مقامات مالیاتی میتوانند حداکثر اعتمهاد را بها قهدرت مشهروع به دسهت
بین محدودیت بازار و تمکین مالیاتی تحقق مییابد .درنتیج با ترکیبی از سیاستهای بازدارنهده
(جریم و نظارت) ک اعتماد را حداکثر میکند و منجر به قهدرت مشهروع مهیشهود مهیتهوان
تمکین مالیاتی محدودیت بازار و اشتغال را افزایش داد .درواق در یک جامه بااعتمهاد سهط
فرار مالیاتی کمتهر اسهت و سیاسهتگهذاران مهیتواننهد سهط مالیهات را کهاهش داده و انگیهزه
فرصتهای شغلی توسط بنگاهها افزایش یابد.
 .3سط مالیات ک  :طبق نظر سیاسهتمداران و اقتصهاددانان یهک رابطه قهوی بهین مالیهات و فهرار
مالیاتی وجود دارد .اساساً مالیات باال منجر ب فرار مالیاتی میشود .ولی میتوان آن را ب کیفیت
و کمیت خدمات عمومی ه نسبت داد (یک مثال واض در ایهن مهورد مربهوط به کشهورهای
اسکاندیناوی است ک با وجود سط باالی مالیهات سهتانی کیفیهت و کمیهت خهدمات عمهومی
باالیی نیز دارند).
بنههابراین در درج ه نخسههت مسههئولین مالیههاتی بایسههتی اعتمههاد مالیههاتدهنههدگان را نسههبت بهه
عملکردشان افزایش دهند و این مه از طریق بهبهود دانهش و اطتعهات مالیهاتدهنهدگان نسهبت به
قوانین مالیاتی سادهسازی قوانین ارائ یک تصویر منفی از فرار مالیاتی ایجاد یهک رفتهار محترمانه
در برابر مالیاتدهندگان و بهبود مهارتهای مالیاتدهندگان انجام میشود .عهتوه بهر ایهن مسهئولین
مالیاتی بایستی بین افرادی ک مالیات پرداخت میکنند و آنهایی که تحهت ههیچ شهرایطی زیهر بهار
پرداخت نمیروند تمایز قائ شوند .درنهایت از مالیاتدهندگان صادق حمایت شود و در مقاب از
فرارکنندههای مالیاتی ب پیروی کام از قانون مجازات و تحت تهقیب قرار گیرند .این میتواند یک
استراتژی برنده باشد.
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
بر اساس نظر آدام اسمیت یکی از ویژگیهای نظام مالیاتی مطلوب تأمین رضایت افرادی است ک
اقدام ب پرداخت مالیات می کنند و در این میان یکی از مه ترین مسائ مرتبط با مقول رضایت افراد
در پرداخت مالیاتها تمکین مالیاتی مؤدیان است .از ایهن رو پهرداختن به عوامه مهؤیر بهر تمکهین
مالیاتی از موضوعات بسیار مه در هر سازمان مالیاتی است .این مطاله با هد

رسمی کردن نقش
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اعتماد مالیاتدهنده و قدرت مالیاتستان به عنهوان عناصهر اصهلی در تمکهین مالیهاتی (به اصهطتح
(چههارچوب گسههترشیافت ه شههیب لغزنههده) انجههام شههده اسههت .همچنههین در کنههار بررسههی عوامهه
روان شناختی حاک بر رفتارهای مالیاتی ب پیامدهای اقتصهادی ناشهی از آن پرداخته و تهتش شهده
است با در نظر گرفتن حد آستان قدرت و اعتماد تمکین مالیهاتی در جامهه را به شهکلی داوطلبانه
افزایش داد .یافت ههای اصهلی ایهن تحلیه بهر اقهدامات اعتمادسهازی بیشهتر از اقهدامات بازدارنهده در
افزایش تمکین مالیاتی تأکید شده است .ب طور کلی در یک جامهه بها اعتمهاد مسهئولین مالیهاتی از
قدرت مشروع نف برده و تمکین مالیاتی باالیی وجود خواهد داشت .در عین حال فرار مالیاتی کمتهر
و سط مالیات ه پایین میآید .از همین رو بنگاهها ظرفیتهای خهالی را پهر کهرده و نهرخ اشهتغال
افزایش مییابد .درنهایت با فرار مالیاتی کمتر اقتصاد سای ای کوچک تر خواهد بهود و دسهتمزدها و
رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
ب طور کلی میتوان گفت اولین و مه ترین رکن در ب دست آوردن ایهن نتهایج به عملکهرد
مسئولین مالیاتی در افزایش اعتماد مالیاتدهندگان بستگی دارد تا پرداخت مالیات در کشور بیشتر از
آنک یک وظیف اجباری تلقی شود ب عنوان یک وظیف مقبول و داوطلبان باشد .در راستای تکمی
هد

این مقال پیشنهادهایی وجود دارد ک باید ب عنوان برنام راهنما سیاسهت تهدوینی و اجرایهی

دولت برای افزایش سط تمکین مالیاتی مالیاتدهندگان مدنظر قرار گیرد.
 مه ترین ابزارهای مقابل با فرار مالیاتی برخورداری از ساختار جریمه و پهاداش مهؤیر در کنهار
ممیزی یا حسابرسی مطلوب میهدانی اسهت .همچنهین وجهود رژیه حقهوقی کارآمهد پهیشنیهاز
تأییرگذاری این دو ابزار اجرایی است.
 اعتماد ب مقامات مالیاتی عنصری مه در افزایش تمکین مالیاتی است .از ایهن رو سهازمان امهور
مالیاتی در راستای افزایش تمکین مالیاتی و تشویق و یا الزام مؤدیان به اجهرای تکهالیف قهانونی
خود باید اقدامات مؤیری در جههت خوداظههاری و مشهارکت داوطلبانه مؤدیهان در پرداخهت
داوطلبان مالیات صورت دهد .یکی از اقدامات مؤیر در این جهت این است ک سازمان مالیهاتی
میتواند با برنام ریزی دقیق و مدون و مطل کردن افراد از قوانین آیهیننامه هها بخهشنامه هها
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تصمیمات سازمان امور مالیاتی و ایجاد پایگاههای مشهاوره و بانهکههای اطتعهاتی مختلهف در
 هنجار شدن پرداخت مالیات در ایران نیازمند تغییر نگهاه و بهاور منفهی مهردم نسهبت به مالیهات
است .بر این اساس در سط آموزش عمومی باید بر این نکت تأکید شود ک مالیات یک حهق
مالی است .ب طور خاص نگرش الی های مختلف اجتماعی نسبت ب مالیهات اصهتح و زمینه
باور عمومی فراه گردد .طبیهی است در گام دوم و سهوم بایهد از تشهویق و تنبیه نیهز اسهتفاده
کرد .کسانی ک تمکین مالیاتی دارند بر اساس قانون مورد تشویق قرار گیرند .در مقاب کسهانی
ک تخلف مالیاتی دارند مورد کیفر و مجازات قرار گیرند تا انگیزه افراد برای پرداخت مالیهات
افزایش یابد.
 آگاهی مؤدیان از مح مصر

مبهالغ مالیهاتی در جههت تحقهق مقاصهد و اههدا

تقویت انگیزه تمکین آنان مؤیر است .پیشنهاد میشود موارد مصر

ارزشهمند در

مالیات از طریق برنام های

تلویزیونی و یا از طریق سایت سازمان امور مالیاتی انتشار روزنام و یا مجل تخصصی در زمینه
مالیات ب اطتع عموم برسد.
 آمهوزش همگهانی و اسهتفاده از تجهارب کشههورهای توانمنهد در اجهرای سیاسهتههای مالیههاتی
می تواند نقش بسزایی در دستیابی ب اهدا

مورد نظر در رابط با تمکهین مالیهاتی در کشهور به

همراه داشت باشد.
منابع
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