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افزوده بر ارزش ياتقانون مال ينهبه یموانع و عوامل موثر بر اجرا
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  **یفاطمه بابائ و *یريام یمانیغالمرضا سل
 

 28/27/8931تاريخ پذيرش:   27/21/8935تاريخ دريافت: 

 چکيده
افـزوده و بـر ارزش یـاتقـانون مال ینـهبه يجام  موان  و عوامل مو ر بـر اجـرا يهدف پژوهش حاضر بررس
مـورد مطالعـه در  ياست. جامعـه آمـار يمعادالت ساختار يسازده از روش مدلارائه مدل مناسب با استفا

مـرتب  و مـرور  نظـري يمبـان ياستان زنيان است. با بررسـ یاتيو کارشناسان امور مال يانپژوهش، مود ينا
شـد کـه توسـ   یینافزوده تعبر ارزش یاتقانون مال ینهبه يموان  و عوامل مو ر بر اجرا یشین،پ يهاپژوهش

افزوده در چهـار گـروه بر ارزش یاتقانون مال ینهبه يقرار گرفت. موان  موجود در اجرا يیدخبرگان مورد تا
 يو عوامـل مـو ر بـر اجـرا یاسـيو س يموان   اقتصاد ي،موان  فرهنگ يي،موان  اجرا ي،موان  ساختار ياصل
 یـاتيمال یسـتمعوامـل س یاتي،مال ياندعوامل مو ي،عوامل مناب  انسان يدر چهار گروه اصل یزقانون ن ينا ینهبه

شـد و  يـ توز یـاتيو کارشناسـان امـور مال يـانمود ینها بـنامهشد. سپس پرسش يبندطبقه يو عوامل قانون
 هاييافتـهقـرار گرفـت.  وتحلیليـهمـورد تيز Amosو  SPSSافـزار نرم يـ دست آمده از طربه يهاداده

و  یاسـيو س يموانـ  اقتصـاد ي،موانـ  فرهنگـ يـي،انـ  اجرامو ي،است که موان  ساختار ينا يدپژوهش مو
 نـاداريرابطـه مثبـت و مع يو عوامل قـانون یاتيمال یستمعوامل س یاتي،مال يانعوامل مود ي،عوامل مناب  انسان

افـزوده بـر ارزش یـاتقـانون مال ینـهبه يبر اجـرا ين،افزوده دارند. بنابرابر ارزش یاتقانون مال ینهبه يبا اجرا
 ياز موان  و عوامل مو ر بـر اجـرا ياگسترده یفاست که ط ينپژوهش حاضر ا يرگذار هستند. نوآورتا ی
 ي و در شـرا ياقتصاد مقـاومت ي. در راستاکنديم يبندو رتبه ييافزوده را شناسابر ارزش یاتقانون مال ینهبه

گـام  توانـديافـزوده مبـر ارزش اتیقانون مال ینهبه يموان  و عوامل مو ر بر اجرا ييشناسا ها،يمتحر يدتشد
 .باشد يدولت به مناب  نفت يو کاهش وابستگ یاتمال ينا هاييوصول يشدر افزا يمو ر
 

 JEL: H21, H71, K34 بندیطبقه
 .يافزوده، مدل معادالت ساختاربر ارزش یاتمال یات،مال ها:کليد واژه
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 مقدمه -1

کنـد و اقتصـادي کشـورها ايفـا مي در سراسر جهان درآمد مالیـاتي نقـش مهمـي در توسـعه
تواند بخش مهمي از مخارج ملي را در بودجه پوشش دهد. وضـ  مالیـات و وصـول آن مي

هـاي يافتگي و صـنعتي شـدن آن، رشـد بخشبیشتر به ساختار اقتصادي کشور، میزان توسعه
سهم کشاورزي در تولیـد ناخـالص داخلـي، سـطح اشـتغال و نیـز میـزان حقـوق و خدماتي، 

بر عوامل فوق، وصول مالیات تا حـد زيـادي تحـت تمزد نیروي کار بستگي دارد. عالوه دس
تا یر کارآيي اداره مالیـاتي اسـت کـه ايـن کـارايي هـم تـابعي از کـارايي سیسـتم دولتـي و 

هاي مالي و پولي آن و نیـز میـزان همكـاري موديـان و کارکنـان اداره مالیـاتي در استراتژي
اي است که بر تمام واحدهاي (. مالیات هزينه2282، 8و همكارانوصول مالیات است )زمان 

شـود)پور حیـدري و کننـد از جانـب دولـت تحمیـل مينوعي درآمـدزايي ميانتفاعي که به
 (. 8939همكاران، 

يافته بـه منـاب  مـالي خـارجي بـراي تـامین در حال حاضر  بیشتر کشورهاي کمتر توسـعه
ها به طور دائـم در اي آننتیيه، مشكالت بودجههستند دراي خود وابسته هاي توسعهفعالیت

حال افزايش است. براي نیل به توسعه پايدار، اين کشورها بايد از منـاب  مـالي داخلـي خـود 
اقتصـادي بـا پايـدار  بـات هسـتند، تحقـ  رشـد کـه منـاب  خـارجي بـيآنيااستفاده کنند. از

تواند منب  اصلي درآمد دولـت بـراي ب  نميوابستگي به مناب  خارجي دشوار است و اين منا
 (. 2289، 2حمايت از ملت باشد )تارکي و همكاران

ترين رويدادي است که منيـر بـه تكامـل سـاختار ( مهمVAT) 9افزودهمالیات بر ارزش
افـزوده در قـانون مالیـات بـر ارزش 8352مالیاتي در نیمه دوم قرن بیستم شد. از اواخر دهـه 

درسـتي افزوده بهکه مالیات بر ارزشتوسعه اجرا شد. درصورتيحالو درکشور صنعتي  827
هاي اجرايــي و اقتصــادي کمتــر از ســاير طراحــي شــده باشــد، درآمــد بیشــتري را بــا هزينــه

افـزوده همچنـین بـا معـاف خواهد داشت. مالیات بــر ارزشبر هاي مصرفي رايج در مالیات
تن شـراي  مالیـاتي يكسـان بـا کاالهـاي داخلـي بـر کردن صادرات از مالیات و در نظر گرف

واضـح (. پر7کند )قاعده مقصـدالمللي تضمین ميطرفي را در مبادالت بینواردات، اصل بي

                                                                                                                   
1- Zaman et al. 

2- Tareke et al. 

3- Value Added Tax (VAT) 

4- Destination Principle 
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اي مالحظــهاســت کــه ايــن ويژگــي نظــام مالیــاتي در دنیــاي رقــابتي امــروز از اهمیــت قابل
کشـورهاي عضـو اصـلي افـزوده بـراي اولـین بـار توسـ  برخوردار است. مالیات بـر ارزش

)بلژيك، هلند و لوکزامبـورگ((  8کشورهاي بنلوکساتحاديه اروپا )فرانسه، آلمان، ايتالیا و 
جاي سـاير اجرا شد. کشورهاي برزيل و اروگوئه نیز نسبت به جايگزيني نظام مالیاتي فوق به

 ها اقدام کردند. مالیات
سـیاري از کشـورهاي آمريكـاي افزوده در بمالیات بر ارزش 8312تا8352هاي طي سال

نیز موج جديدي  8312جنوبي و مرکزي و همچنین کشورهاي آسیايي پذيرفته شد. در دهه 
هـاي افـزوده در کشـورهاي اروپـاي شـرقي و مرکـزي و ايالتاز پذيرش مالیـات بـر ارزش

مستقل جديدي )که پیشتر بخشي از اتحاد جمـاهیر شـوروي بودنـد( کـه اسـتراتژي اقتصـاد 
 (.  8331، 2حور را پذيرفته بودند، شكل گرفت )نوسنبازارم

و اجراي آزمايشـي آن در  8915افزوده در ايران در سال تصويب قانون مالیات بر ارزش
راســتاي اصــالح نظــام مالیــاتي و گســترش پايــه مالیــاتي بــوده اســت کــه نقــش مهمــي در 

وزهاي آغازين اجراي وجود در همان رهاي اقتصادي داشته است. بااينسازي فعالیتشفاف
موق  در مـورد فوايـد و آ ـار ايـن قـانون در نظـام رسـاني بـهاين قانون،بـه دلیـل عـدم اطال 
کارهاي اجرايـي آن بـا انتقـاد گسـترده فعـاالن اقتصـادي و واقتصادي کشور و همچنین ساز

 28/5/8915اي در مـورخ اصناف مواجه شد. سازمان امور مالیاتي کشور با صـدور اطالعیـه
منظور اييـاد تسـهیالت الزم جهـت اجـراي قـانون آمادگي سازمان امور مالیاتي کشور را به

افزوده و رف  نگرانـي اصـناف، برگـزاري جلسـات همـاهنگي، آموزشـي و مالیات بر ارزش
 (. 8935مازار، رساني الزم اعالم کرد )ايزدخواستي و عرباطال 

افـزوده بـه اجراي قانون مالیات بـر ارزش دهد کهآمده نشان ميعملهاي بهنتايج بررسي
سـازي هـايي کـه در بحـث شفافشیوه فعلي و با احكام و بسـترهاي موجـود بـا تمـام مزيت

هاي اقتصادي دارد، مشكالتي را براي تولیدکنندگان بخش صنعت بـه وجـود آورده فعالیت
يـا نبـود  که اين مشكالت، اغلـب ناشـي از احكـام مـبهم قـانون، اجـراي ناصـحیح قـانون و

بسترهاي الزم براي اجرا و عدم اطال  کامل موديـان از ايـن قـانون و يـا از تفسـیر ناصـحیح 
شـود. معافیـت برخـي کاالهـا و خـدمات نهـايي از ممیزين مالیاتي از احكام قانون ناشـي مي

                                                                                                                   
1- Benelux  

2- Cnossen 
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هـا، اي تولیـد آنافزوده در مقابل عدم معافیت زنيیره پیشین و مـواد واسـطهمالیات بر ارزش
قبول تلقـي هاي قابـلبر بودن استرداد مالیات پرداختي کاالهاي معاف )که جـزء هزينـهنزما
شود(، دوره کوتاه زماني براي ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات توسـ  موديـان، شـفاف مي

نبودن گستره انوا  کاالهاي معاف از مالیات، معضل شناسايي و احراز اعتبار مالیاتي فعـاالن 
افزاري افزاري و سـختهاي کامل نرمي انيام معامالت، عدم وجود زيرساختاقتصادي برا

جمله موارد مهمي است که از نگـاه فعـاالن اقتصـادي، باعـث براي اجراي دقی  قانون و... از
 (. 8937هاي تولیدي شده است)عطائي و توتونچي ملكي، ايياد اخالل در فعالیت

زوده داراي تـوان بـاالي درآمـدزايي با بـات افـکه قانون مالیات بـر ارزشآنيايياز
توانــد نقــش مهمــي در میــزان بــراي دولــت اســت، رفــ  نــواقص موجــود در قــانون مي

رضايتمندي موديان اين مالیات و تامین درآمدهاي پايدار براي دولت ايفا کند )قـوامي 
 (.8935و همكاران، 

ه ايران، افزايش درآمـدهاي ها علیراستاي اقتصاد مقاومتي و در شراي  تشديد تحريمدر 
توجهي در کـاهش وابسـتگي افزوده تا یر قابلمالیاتي از طري  اجراي قانون مالیات بر ارزش

بنابراين، بايد تـدابیر و تمهیـدات الزم جهـت رفـ   خواهد داشت.پي در  به درآمدهاي نفتي
وامـل مـو ر بـر افزوده و تقويت عمشكالت و موان  پیش روي اجراي قانون مالیات بر ارزش

وري اقتصادي پايدار، ارتقاي بهـرهوري آن جهت نیل به شراي  رشد افزايش کارايي و بهره
  انديشیده شود.و مهار تورم 

هدف پژوهش حاضر بررسي جام  موان  موجود و عوامل مو ر بر اجراي قـانون مالیـات 
هینـه ايـن قـانون هـا جهـت اجـراي ببنـدي آنافـزوده از طريـ  شناسـايي و اولويتبر ارزش

سـنيي از از طريـ  نظر 8935هاي بالقوه مالیـاتي اسـت کـه در سـال منظور تحق  وصوليبه
 موديان و کارشناسان امور مالیاتي استان زنيان اجرا شده است. 

اي از موانـ  بندي طیف گسـتردهنوآوري پژوهش حاضر اين است که به شناسايي و رتبه
افزوده پرداخته است. موانـ  موجـود ه قانون مالیات بر ارزشو عوامل ا رگذار بر اجراي بهین

افزوده در چهار گروه اصـلي موانـ  سـاختاري، موانـ  در اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش
اجرايي، موان  فرهنگي، موان  اقتصادي و سیاسي و عوامل مو ر بر اجراي بهینه اين قانون نیز 

اني، عوامل موديان مالیـاتي، عوامـل سیسـتم مالیـاتي و در چهار گروه اصلي عوامل مناب  انس
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هـا بـا اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر بندي شد و معنادار بودن رابطـه آنعوامل قانوني طبقه
 افزوده مورد بررسي قرار گرفت. ارزش

صورت است که بعد از مقدمه، در بخش دوم و سوم مبـاني ساختار پژوهش حاضر بدين
شود. در بخـش چهـارم روش پـژوهش مـورد بررسـي قـرار وهش بیان مينظري و پیشینه پژ

گیري شود و بخـش پايـاني نیـز بـه نتیيـههاي پژوهش بیان ميگیرد. در بخش پنيم يافتهمي
 اختصاص داده شده است. 

 

 مبانی نظری پژوهش  -2
 افزوده و انواع آنمفهوم مالیات بر ارزش 1-2

شـوند. مالیـات بـر مسـتقیم تقسـیم ميي مسـتقیم و غیرهاها عموما به دو گروه مالیاتمالیات
 8اســاس تعريــف هــرويگیــرد. برمســتقیم قــرار ميهــاي غیرافــزوده در گــروه مالیاتارزش

افــزوده نــوعي مالیــات بــر مصــرف عمــومي اســت کــه از طريــ  ( مالیــات بــر ارزش2227)
جملـه هاي تيـاري از الیتشود و تمام  فعافزوده شده به کاالها و خدمات ارزيابي ميارزش

کـه ايـن مالیـات توسـ  آنياگیـرد. ازتولید و توزي  کاالها و خدمات ارائه شده را دربر مي
شود )صاحب و شود، نوعي مالیات بر مصرف محسوب ميکننده نهايي پرداخت ميمصرف
 (. 2281،  2دمیلي

پايـدار درآمـد اسـت. افـزوده منبـ  اصـلي و هاي ديگر، مالیات بر ارزشدر میان مالیات
هـا در افزوده در مقايسه با مالیات بر درآمد فروش )که وصول آنکه مالیات بر ارزشآنيااز

ــه فــرار مالیــاتي دارد، مرحلــه نهــايي چرخــه تولیــد اســت( آســیب پذيري کمتــري نســبت ب
کننـد، نسـبت بـه سـاير کشـورها افـزوده را اجـرا ميکشورهايي که سیستم مالیات بـر ارزش

 (. 2285، 9مد مالیاتي بیشتري دارند )جريندرآ
بندي کرد که عبارتنـد توان به سه دسته طبقهافزوده را ميلحاظ نظري مالیات بر ارزشاز 
افزوده از نو  درآمـدي و مالیات بر ارزش -2افزوده از نو  تولیدي، مالیات بر ارزش -8از: 
افـزوده از نـو  تولیـدي مالیـات ارزش افزوده از نو  مصرفي. مالیات بـرمالیات بر ارزش -9
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کلي بر فروش است و در آن بهاي تمام شده کاالهـاي تولیـدي و مصـرفي مشـمول مالیـات 
منظور جبـران اسـتهالک )و يـا حفـظ ظرفیـت تولیـد( و اي که بهشود و کاالهاي سرمايهمي

نیسـتند و  افزوده معـافشوند از پرداخت مالیات بر ارزشتوسعه ظرفیت تولید خريداري مي
افزوده از نـو  شود. در مالیات بر ارزشگذاري مياين موضو  باعث تضعیف انگیزه سرمايه

گذاري خـالص ها از پايه مالیاتي کسـر و مخـارج سـرمايهدرآمدي، هزينه استهالک سرمايه
افزوده از نو  مصرفي نیز نوعي مالیات عمـومي بـر شود. مالیات بر ارزشمشمول مالیات مي

گذاري گذاري نـدارد، زيـرا سـرمايهست و تا یري بر تصمیمات تولیدي يا سـرمايهمصرف ا
افـزوده از نـو  (. مالیات بر ارزش2228، 8شود )ابريل و همكارانخالص مشمول مالیات نمي

گذاري عامالن اقتصـادي اييـاد مصرفي به لحاظ اينكه اختالل کمتري در تصمیمات سرمايه
 گرفته شده است. رارتوجه قکند، بیشتر موردمي

افزوده در چهار دسته اسـتاندارد)عمومي(، کمتـر از اسـتاندارد، هاي مالیات بر ارزشنرخ
شود. در حالت کلي، بیشـتر کاالهـا و خـدمات بـا بندي ميباالي استاندارد و نرخ صفر طبقه
اعمـال شوند و نرخ کمتر از اسـتاندارد در مـوارد حمـايتي نرخ استاندارد مشمول مالیات مي

درآمـد شود و مربوط به کاالهاي مصـرفي ضـروري اسـت کـه بیشـتر توسـ  اقشـار کـممي
شوند. اعمال نرخ بـاالتر از نـرخ اسـتاندارد نیـز بـر کاالهـاي مصـرفي لـوکس و مصرف مي

شـوند. تولیدکننـده يـا شود که بیشـتر توسـ  اقشـار پردرآمـد مصـرف ميتيملي اعمال مي
مول مالیات بـا نـرخ صـفر اسـت از پرداخـت ايـن مالیـات اي که کاالي آن مشکنندهعرضه

 شود. ها نیز به وي برگردانده ميهاي وي بابت نهادهشود و تمام پرداختيمعاف مي
 افـزوده در ايـران در سـال اول اجـراي آزمايشـينرخ اسـتاندارد اولیـه مالیـات بـر ارزش

امـه پـنيم توسـعه ايـران، قـانون برن 885مـاده  2درصد مقرر شده است و براساس تبصره  9 
افـزوده از سـال اول برنامـه، سـاالنه يـك درصـد مقرر شد تا نرخ استاندارد مالیات بر ارزش

درصـد برسـد. در  1به  8939اي که در پايان برنامه پنيم توسعه در سال گونهافزايش يابد به
جـراي اليحـه قانون بودجه سـالیانه، مـدت ا 5نیز بر مبناي بند ب تبصره  8937و  8937سال 

درصـد بـراي سـال  3درصد رسـید.  نـرخ  3افزوده تمديد شد و نرخ آن به مالیات بر ارزش
 (.8935مازار، نیز تمديد شد )ايزدخواستي و عرب 8935
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 افزودهموانع و عوامل موثر بر اجرای قانون مالیات بر ارزش 2-2
ش مهمي از  نظـام مالیـاتي افزوده بخامروزه در بسیاري از کشورهاي جهان مالیات بر ارزش

توجهي افـزوده بـه میـزان قابـلآمیز قانون مالیات بر ارزشدهد. اجراي موفقیترا تشكیل مي
جلـوگیري از  تحت تا یر میـزان ا ربخشـي عملكـرد اداره مالیـاتي در شناسـايي، ميـازات و

 تخلف مالیاتي است. 
صـورت اجـراي غیـر کـه بهتـرين سیاسـت مالیـاتي جهـان در  ( معتقـد اسـت2227)8برد

ــك ــت )م ــد داش ــداني نخواه ــربخش آن، ارزش چن ــر 2229، 2الرنا  ــات ب ــراي مالی (. اج
نـام، ارزيـابي و وصـول آن را افزوده بايد از طري  وض  قوانیني باشد کـه فراينـد  بتارزش

 تواند از فرار مالیاتي موديـانکند. با ارتقا بخشیدن به اين قوانین، اداره مالیاتي ميتضمین مي
، 9عمل آورد و امكان تحق  کامل ظرفیت مالیـاتي را فـراهم کنـد )بانـك جهـانيممانعت به

افزوده اين است که اين روش براي افزايش (. ادعاي اصلي طرفداران مالیات بر ارزش8338
افـزوده کند که مالیـات بـر ارزش( استدالل مي8332درآمد مالیاتي بسیار مفید است. نوسن)

وجود، مالیات بـر درآمد، احتماال بهترين نو  مالیات اخترا  شده است. بااين نظرتنها از نقطه
هـاي پذير است، امـا ويژگيها نسبت به فرار و تقلب آسیبافزوده همانند ساير مالیاتارزش

پذيري آن نسـبت بـه انـوا  ديگـر افـزوده منيـر بـه کـاهش آسـیبمتمايز مالیات بـر ارزش
(. البته ممكن است نقاط ضعفي در نحوه اجراي 2225، 7سمیتها شده است )کین و امالیات

نوبه خود نقاط قـوت ايـن مالیـات و اهـداف افزوده وجود داشته باشد که بهمالیات بر ارزش
سیاسي دولت را که متا ر از مالیات است )ماننـد  بـات اقتصـادي، تخصـیص منـاب  و توزيـ  

 ميدد درآمد( تحت تا یر قرار دهد. 
ــي نشــان دادهمطالعــات تير ــر ارزشب ــین عملكــرد مالیــات ب ــد کــه ب ــزان ان افــزوده و می

يافتگي کشورها رابطه مستقیمي وجود دارد. کشورهايي که داراي درآمد سرانه بیشتر توسعه
هـا افـزوده در آنو سطح سواد باالتري هستند، احتماال درآمـد حاصـل از مالیـات بـر ارزش

افـزوده در کشـورهاي (. اجراي مالیـات بـر ارزش2228بیشتر خواهد بود)ابريل و همكاران، 
افـزوده يكـي از ايـن هاي خاص خود را دارد. تمكین مالیـات بـر ارزشتوسعه چالشحالدر
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به معناي پايبندي موديان به تكالیف مالیاتي و رعايت قـوانین  8ها است. تمكین مالیاتيچالش
 ها است. مالیاتي از سوي آن

افـزوده هاي مالیات بر ارزشاي از وصوليتوسعه بخش عمدهلحادر بیشتر کشورهاي در
ناشي از واردات و يا تمرکز بر چند مودي بزرگ است که خود حاکي از مشكالت تمكـین 

افـزوده الزم مالیاتي در اين کشورها است. بنابراين، بـراي گسـترش دامنـه مالیـات بـر ارزش
ــر ارزش ــات ب ــانون مالی ــت ق ــباس ــژه کس ــزوده وي ــورهاي وکاراف ــك در کش هاي کوچ

که ايياد چنـین قـانوني در اقتصـادهاي پیشـرفته ضـرورت توسعه ايياد شود درحاليحالدر
ها و سـاختارهاي (. اداره مالیـاتي بايـد اسـتراتژي2288، 2چنداني ندارد )اسمیت و همكـاران

قل الزم را در اختیار داشته باشد تا اطمینان حاصـل شـود کـه عـدم تمكـین مالیـاتي بـه حـدا
 رسیده است.
کننده تمكین مالیاتي را بـه پـنج بخـش کلـي عوامل تعیین (2225)7( و لو2225)9کرچلر

ي )نرخ مالیات، حسابرسي مالیاتي و آگـاهي از مخـارج اقتصادعوامل  -8بندي کردند: طبقه
عوامل سازماني )نقش اداره مالیاتي يا دولـت، سـهولت در شناسـايي و اسـترداد  -2دولت(، 
عوامل اجتماعي )اخالق و نگـرش نسـبت بـه تمكـین مالیـاتي،  -9افزوده (، ر ارزشمالیات ب

ــرات در سیاســت ــي و تغیی ــتگي سیاس ــاتي، وابس ــدالت مالی ــت(، درک از ع ــي دول  هاي فعل
 هاي مــالي شخصــي و میــزان آگــاهي از جــرائم مالیــاتي( و عوامــل فــردي )محــدوديت -7
ــاير -7 ــی س ــگ، تحص ــد، فرهن ــطح درآم ــن، س ــل )س ــاحب و عوام ــیت( )ص  الت و جنس

 (. 2281دمیلي ، 
نیــز از ديگــر مشــكالت اجــراي قــانون مالیــات بــر  5و اجتنــاب مالیــاتي 7فــرار مالیــاتي

توسـعه اسـت، بلكـه در اکثـر حالگیر کشـورهاي درتنها گريبـانافزوده است که نهارزش
شـكاف  کشورهاي جهان نیز شیو  يافته است. وجود اين دو پديده ناپسند موجـب اييـاد

ها و ايياد وقفه در مسیر ارائـه خـدمات عمـومي بـه میان درآمد برآوردي و واقعي دولت
اينكه اجتناب و فرار مالیاتي هر دو منير به کاهش درآمـد دولـت  وجودشود. با مردم مي
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شوند، اما از نظر مفهومي کـامال از يكـديگر متمايزنـد. اجتنـاب مالیـاتي شـامل تـالش مي
هـاي مختلـف جهـت کـاهش يـا از بـین بـردن بـدهي ي براي پیدا کـردن راهموديان مالیات

که فرار مالیاتي و يا کمتر از واق  نشان دادن درآمد خود بدون نقض قانون است. درحالي
مالیاتي نقض عامدانه قانون توس  موديان مالیاتي جهت امتنا  از پرداخـت مالیـات اسـت 

 (. 2282 ،8)موگال و اکرم
ها در معر  فرار مالیاتي قرار دارد )مانند عـدم افزوده مانند همه مالیاتشمالیات بر ارز

هــاي افزوده، کمتر از واق  نشان دادن فـروش، نـرخنام موديان مشمول مالیات بر ارزش بت
عـدم خريـد افـزوده( و بـا هاي متعدد در نظـام مالیـات بـر ارزشچندگانـه مالیاتي و معافیت

تـوان از پرداخـت آن اجتنـاب کـرد افـزوده ميمالیـات بـر ارزش مشمولکاالها يا خدمات 
 (. 2281)صاحب و دمیلي ، 

خوبي دهد که وجـود يـك برنامـه حسابرسـي کـه بـهتيربه کشورهاي پیشرفته نشان مي
افـزوده دارد، طراحي شده باشد، نقش مهمي در کاهش میزان تقلب و فرار مالیات بـر ارزش

اعتقاد به اينكه احتمال معقولي جهت تشـخیص تخلـف و ميـازات که متخلفان بالقوه با چرا
ويژه کشـورهاي کنند. در بسیاري از کشورها بـهها وجود دارد از فرار مالیاتي اجتناب ميآن
افزوده در ادارات مالیـاتي ضـعیف اسـت. توسعه، عملكرد حسابرسي مالیات بر ارزشحالدر

 توسـعه باوجوداينكـه بـیش از حالورهاي درشواهد حاکي از اين است که در برخـي از کشـ
گـذرد، هنـوز برنامـه حسابرسـي افـزوده ميسال از اجراي قانون مالیـات بـر ارزش 87تا  82

 (. 2282، 2مو ري وجود ندارد )مارکوس
توانـد فـرار هـاي برخـورد بـا متخلفـان اسـت کـه ميجرائم مالیاتي يكي ديگـر از روش

وجـود، نتـايج زايش تمكین قوانین مالیـاتي شـود. بـا ايـن مالیاتي را کاهش داده و موجب اف
دهد که اعمال ( نشان مي7،2229و پارک و هیون 9،8312برخي از مطالعات تيربي )فريدلند

کـه افـزايش سـطح دانـش جرائم بر میزان رعايت قوانین مالیاتي تا یر چنداني ندارد درحالي
، 7مالیـاتي تا یرگـذارتر باشـد )ايسـوايودي تواند بر میـزان رعايـت قـوانینمالیاتي موديان مي

                                                                                                                   
1- Mughal and Akram 

2- Markos 

3- Friedland 

4- Park and Hyun 

5- Iswahyudi 



  8931زمستان  ،52شماره ، نوزدهمسال ، پژوهشنامه اقتصادیعلمی فصلنامه  595

 

 

افزوده، قوانین پیچیده و مـبهم (. از ديگر مشكالت اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش2281
شـود و ممكـن اسـت مالیاتي است که مان  از درک کامل جزئیات قانون توس  موديـان مي

بـیش از مبلـغ واقعـي اسـت. هـا گرفتـه بـه آنها ايياد شود که مالیات تعل اين تصور در آن
برداشت اين است که انگیـزه موديـان نسـبت بـه ايفـاي کامـل تعهـدات خـود پیامد اين سوء
 ها ايياد شود. يابد و ممكن است زمینه الزم براي فرار مالیاتي در آنکاهش مي

العمـل موديـان بـه قـوانین پیچیـده مالیـاتي ( معتقدنـد کـه عكس2227) 8لیبمن و زکهزر
هاي شخصــي اســت. ترکیــب ايــن رفتن جزيیــات قــوانین و اســتفاده از اســتداللناديــده گــ

عمدي با تخلفات عمدي اعمال ميازات بـراي سـرپیچي از قـوانین مالیـاتي را اشتباهات غیر
کند و ممكن است در اين میان موديان صادقي که تنها به علت عدم درک قوانین دشوار مي

منظور د نیز ميـازات شـوند. بنـابراين، بايـد اصـالحاتي بـهانپیچیده مالیاتي دچار اشتباه شده
سازي قـوانین صـورت گیـرد تـا کـارايي و قابلیـت اتكـاي سیسـتم مالیـاتي ارتقـا يابـد ساده

 (. 2225، 2)کاپچوک
افــزوده در کشــورهاي هــاي مطــرح شـده، وصــول مالیــات بـر ارزشبـا توجــه بـه چالش

هـاي شـده، دشـوار اسـت. براسـاس پژوهشنيبیتوسعه به میزاني کـه در بودجـه پیشحالدر
افـزوده در ترين موان  اجراي بهینه قانون مالیات بـر ارزششده نیز برخي از مهمتيربي انيام

(، اجراي ضـعیف )آيـزمن و جـین 2225، 9اين کشورها فرار مالیاتي و تقلب )کین و لكوود
(، 8335، 7ن )آقـا و هـوتنهاي تمكـیهاي اجرايي و هزينـه(، باال بودن هزينه2221، 7جارک

ويژه در افـزوده و مـديريت فنـاوري ضـعیف بـهعدم درک موديان از قانون مالیات بر ارزش
 (. 2285( است )جرين، 2288، 5نام الكترونیكي موديان )تيزمینه  بت

هـاي بـاالي در ايران نیـز عوامـل مختلفـي در عـدم توفیـ  نظـام مالیـاتي در کسـب رقم
تـوان هـا ميتـرين آنافزوده نقش دارند که از مهمم مالیات بر ارزشدرآمدي ناشي از سیست

به عدم آگاهي موديان، فقدان عوامل زيرساختي و اشكاالت عوامل قانوني اشاره کـرد. ايـن 
هـاي سـنتي در وجود نگرش :شود که عبارتند ازتري تقسیم ميعوامل خود به عوامل جزئي

                                                                                                                   
1- Liebman and Zeckhauser 

2- Kopczuk 

3- Keen and Lockwood 

4- Aizenman and Jinjarak 

5- Agha and Haughton 

6- Taye 
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  توس  فعاالن اقتصادي، عدم همكـاري برخـي  بت، نگهداري و پرداخت مالیات و عوار
ها در نظـام مالیـاتي، مشـكالت هاي گزاف حسابرسياز اصناف مهم در اجراي قانون، هزينه

سازماني از قبیل کمبود شديد نیروي انسـاني، کمبـود فضـاي اداري مناسـب، عـدم کفايـت 
نـاب  اطالعـاتي، اعتبارات و بودجه مناسب در امور حسابرسـي و خـدمات مالیـاتي، کمبـود م

هاي اجرايي در خصوص پرداخت مالیات و وجود پديده کدفروشي، عدم همكاري دستگاه
افـزوده، عـدم افزوده، وصـول عـوار  مـوازي بـا مالیـات و عـوار  ارزشعوار  ارزش

هاي اطالعاتي موجود در کشور، عدم آگاهي موديـان از چگـونگي وجود ارتباط بین بانك
رسـاني بـه موديـان در خصـوص قـانون افـزوده، ضـعف اطال ارزش مالیات بر اجراي قانون

افـزوده از سـوي افزوده، عدم سـهولت دسترسـي بـه منـاب  مـرتب  بـا ارزشمالیات بر ارزش
افـزوده، موديان در اجراي صحیح اين قانون، داشتن ذهنیت منفي نسبت به مالیـات بـر ارزش

افزوده، پايین بودن میزان دسترسي رزشضعف مسائل حسابداري مرتب  در زمینه مالیات بر ا
جاي به شبكه اينترنت، مشكالت نظام بانكي و عدم اسـتفاده فراگیـر از پـول الكترونیـك بـه

 (. 8932پول نقد )ساالري، 
 

 پیشینه پژوهش -3
افـزوده در ( طي پژوهشي مشكالت اساسي اجراي قـانون مالیـات بـر ارزش2221) 8يسگت.

رار داد. نتايج پـژوهش وي نشـان داد کـه مشـكالت اجـراي کشور اتیوپي را مورد بررسي ق
افزوده در اين کشور کمبود کارکنان ماهر و شـكاف در اجـراي ايـن قانون مالیات بر ارزش

افــزوده، صــدور صورتحســاب و هــاي مــرتب  بــا اســترداد مالیــات بــر ارزشقــانون در حوزه
نگر اين بود که اجراي قانون مالیات نام موديان  است. عالوه بر اين، نتايج بیاشناسايي و  بت

جمله کمبود آگاهي مالیاتي در سطح جامعـه، عـدم اجـراي هايي ازافزوده با چالشبر ارزش
هاي آموزشي قوي و همچنین فقدان اعتمـاد بـین موديـان و اجراکننـدگان ايـن قـانون برنامه

افـزوده، رزشمواجه است. در اين پـژوهش بـر تقويـت ظرفیـت اجرايـي قـانون مالیـات بـر ا
افزوده از دولت مرکـزي بـه حسابرسي مالیاتي و نیز واگذاري اجراي قانون مالیات بر ارزش

 هاي محلي جهت اجراي دقی  قوانین و مقررات تاکید شده است.دولت

                                                                                                                   
1- Yesegat 
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طري  نظرسنيي از خانوارهاي کشـور پاکسـتان بـه بررسـي ( از 2282زمان و همكاران )
کـه در کشـور آنيـا افـزوده پرداختنـد. از لیات بـر ارزشهاي نظري و تيربي اجراي ماجنبه

تورم باال، نـرخ رشـد اقتصـادي و سـطح اشـتغال پـايین و میـزان فقـر در حـال پاکستان نرخ 
اقشـار تمام  افزوده در چنین شرايطي تا یر منفي بر رفاهافزايش است، اجراي مالیات بر ارزش

خالف افـزوده بـراي قانون مالیات بـر ارزشجامعه دارد. نتايج اين پژوهش نشان داد که اجر
هـا نیافته مانند پاکستان باعث افزايش سطح قیمتيافته در کشورهاي توسعهکشورهاي توسعه

 شده و اجراي آن مطلوب نیست.
افزوده در شهر مكلل در کشـور ( به ارزيابي اجراي قانون مالیات بر ارزش2289تارکي )

افـزوده )شـامل کننـدگان مالیـات بـر ارزشنامبین  بت نامه پژوهشاتیوپي پرداخت. پرسش
کنندگان نهايي( توزي  شد. نتـايج ايـن پـژوهش نشـان داد کـه موديـان ها و مصرفشرکت

ها هنوز نام شرکتافزوده است،  بتنف  نهايي مالیات بر ارزشکنند که دولت ذيتصور مي
سـبت بـه عـدالت در پرداخـت به سطح مطلوب نرسیده است، ديـدگاه منفـي بـین موديـان ن

افـزوده کـاهش افزوده وجود دارد، پس از اجـراي قـانون مالیـات بـر ارزشمالیات بر ارزش
اين بـاور بودنـد کنندگان بـرتوجهي در تعداد مشتريان مشاهده شد و بسیاري از مصرفقابل

ها تافزوده دلیلي براي باال بردن قیمت کاالهـا و خـدمات توسـ  شـرککه مالیات بر ارزش
 بوده است.

اندازهاي مالیات بر ( طي پژوهشي به بررسي مشكالت و چشم2289تارکي و همكاران )
ــشارزش ــد. پرس ــور اتیــوپي پرداختن ــه تیگــراي کش ــزوده در منطق ــژوهش بــین اف نامه پ
کنندگان نهـايي( توزيـ  ها و مصرفافزوده )شامل شرکتکنندگان مالیات بر ارزشنام بت

ها براي پرداخت مالیات نام آگاهانه شرکتدهد که هنوز  بتلعه نشان ميشد. نتايج اين مطا
افزوده به سطح مطلوب نرسیده است، ديدگاه منفي بین موديان  نسـبت بـه عـدالت بر ارزش

افزوده افزوده وجود دارد، پس از اجراي قانون مالیات بر ارزشدر پرداخت مالیات بر ارزش
اين بـاور کنندگان بـرريان مشاهده شد و بسیاري از مصرفتوجهي در تعداد مشتکاهش قابل

دلیلـي بـراي بـاال بـردن قیمـت کاالهـا و خـدمات توسـ  افـزوده بودند که مالیات بر ارزش
 ها بوده است.شرکت



 592... جرای بهينه قانون ماليات موانع و عوامل موثر بر ا

 

 

 

 

 

افـزوده هاي اجراي قانون مالیات بـر ارزش( به بررسي چالش2287)8درسا و همكاران
پي پرداختند. نتايج حاصل از ايـن پـژوهش نشـان در شرق منطقه ولگا واق  در کشور اتیو

افزوده وجـود دارد کـه عبارتنـد از: داد که موانعي در مسیر اجراي قانون مالیات بر ارزش
نـام افزوده، ممانعت برخي از موديان از  بتعدم آگاهي موديان از قانون مالیات بر ارزش

دهندگان، حسابرسـي ضـعیف،  افزوده، پايین بودن سطح فرهنگي مالیاتمالیات بر ارزش
افزوده، فـروش کاالهـا و خـدمات نقاط ضعف موجود در سیستم اجراي مالیات بر ارزش

کنترلـي ا ـربخش بدون فاکتور، عدم اعمال جرائم براي متخلفان و عدم استقرار مكـانیزم 
تـرين مـواردي جملـه مهماند. ايـن مشـكالت از نام نكردهجهت پیگیري مودياني که  بت

هـاي درآمـدي ناشـي از اجـراي قـانون مالیـات بـر د کـه مـان  تحقـ  کامـل ظرفیتهستن
 شوند.افزوده ميارزش

افـزوده در شـهر هاوسـا در کشـور هـاي وصـول مالیـات بـر ارزش( چالش2285جرين )
هاي اين پژوهش نشان داد که ناآگاهي موديان مالیـات اتیوپي را مورد بررسي قرار داد. يافته

، عدم صدور صورتحساب توس  فروشندگان، عدم کارايي اداره مالیات بـر افزودهبر ارزش
هـا و معیارهـاي ارزيـابي مـالي مشـخص، کمبـود کارکنـان افزوده، عدم وجـود روشارزش

ــاتي،  ــان، حسابرســي ضــعیف مالی ــا مودي ــاتي ب ــان اداره مالی ــاني برخــي از کارکن متعهــد، تب
ــاب  جهــت آگــاهي محــدوديت ــي در تخصــیص من بخشــي، آمــوزش، دريافــت هاي اجراي

بازخورد، کنتـرل و مبـارزه بـا فـرار مالیـاتي زمینـه را بـراي عـدم وصـول کامـل مالیـات بـر 
 کند.افزوده فراهم ميارزش

ــد ناشــي از 2281ايســوايودي ) ــي درآم ــد نزول ــر رون ــو ر ب ــل م ــه بررســي عوام ( ب
کشـور  هاي پـس از اجـراي ايـن قـانون درافزوده در سـالهاي مالیات بر ارزشوصولي

هاي هاي مربـوط بـه هزينـهاندونزي پرداخت. اين عوامل در سـه گـروه شـامل سیاسـت
مالیاتي، عدم تمكین موديان و سهم مصرف کل در اقتصاد مورد بررسـي قـرار گرفـت. 

افزوده تحـت نتايج اين پژوهش نشان داد که عملكرد نامطلوب وصول مالیات بر ارزش
ي مالیاتي و عدم تمكین قوانین مالیاتي است. در اين هاهاي مربوط به هزينهتا یر سیاست

افـزوده، اييـاد هـاي مالیـات بـر ارزشراستا اصالحاتي در جهت کـاهش دامنـه معافیت
ها جهـت نظـارت دقیـ  بـر وتحلیل دادهآوري و تيزيهرويكرد سیستماتیك براي جم 

                                                                                                                   
1- Dheressa et al. 
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  اييـاد يـك نـرخ سازي سیستم مالیاتي از طريروند رفتار موديان و تغییرات آن، ساده
واحد جهت اعمال بر نو  مشخصي از مصرف و ا ربخشي حسابرسي با ايياد اعتماد بین 

 مقامات مالیاتي و موديان پیشنهاد شده است. 
اي هـا و موانـ  اجـربررسـي برخـي از چالش به (8913سیدنوراني و توتونچي ملكي )

ها، نتايج پژوهش نشان داد که نبود زمینـه افزوده در ايران پرداختند.قانون مالیات بر ارزش
توجهي به موضو  معـامالت اجرايي قانون در اقتصاد ايران، بي هايساختامكانات و زير

هـاي خـاص و نحـوه اي برخـي از کاالهـا و خـدمات )طـال و جـواهر( بـا ويژگيمعاوضه
ها اطالعي آناطالعي و کمعدم آموزش موديان و فعاالن اقتصادي يا بيو  هامعامالت آن

جمله موانـ  اجـراي قـانون مالیـات بـر افزوده ازاز جزئیات اجرايي قانون مالیات بر ارزش
 افزوده در ايران است.ارزش

( طي پژوهشي به شناسايي موان  مـو ر بـر اجـراي 8932کشتار رجبي و ضیايي بیگدلي )
افزوده پرداختند. جامعه آماري ايـن پـژوهش موديـان وکارکنـان مالیات بر ارزش بهینه نظام

افزوده بودند. نتـايج ايـن پـژوهش نشـان امور مالیاتي متصدي اجراي  قانون مالیات بر ارزش
افـزار مناسـب، رسـاني کـافي، ضـعف نرمداد که پیچیدگي سازمان امور مالیاتي، عدم اطال 

افـزوده مو رنـد و الیاتي بر اجراي بهینه نظام مالیـات بـر ارزشعدم آموزش کافي ماموران م
رساني کافي نسبت به ضـعف مشخص شد عدم آموزش کافي ماموران مالیاتي و عدم اطال 

 شوند.افزوده ميافزار بیشتر مان  اجراي بهینه نظام مالیات بر ارزشنرم
بـر اسـتقرار نظـام  ( طي پژوهشـي بـه بررسـي عوامـل مـو ر8932پور و همكاران )کريم

افزوده در زنيیره نهايي توزي  پرداختند. نتـايج پـژوهش نشـان داد کـه بـین مالیات بر ارزش
هاي الزم در فرآيند وصول مالیات و اجرايي شدن قانون مالیات بـر ساختتوانمندسازي زير

ــین بــین ارزش ــود دارد و همچن ــه معنــاداري وج ــ  رابط ــره نهــايي توزي ــزوده در زنيی اف
ــادي و اطال شفاف ــادالت اقتص ــازي مب ــهس ــحیح و ب ــاني ص ــر رس ــات ب ــانون مالی موق  ق
 افزوده در زنيیره نهايي توزي  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.ارزش

هاي اســتقرار مالیــات بــر برنــده( طــي پژوهشــي موانــ  و پیش8937مبینــي و همكــاران )
عنوان شاخص بـه 82ج پژوهش ايشان، افزوده را مورد بررسي قرار دادند. براساس نتايارزش

عنوان موانـ  فرهنگـي شـاخص بـه 5عنوان موانـ  اجرايـي و شاخص بـه 29موان  ساختاري، 
  افزوده شناسايي شد. استقرار نظام مالیات بر ارزش

http://taxjournal.ir/article-1-115-fa.pdf
http://taxjournal.ir/article-1-115-fa.pdf
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دهد کـه موانـ  متعـددي در مسـیر اجـراي قـانون هاي اشاره شده نشان مينتايج پژوهش
افـزوده ود دارد که مان  از تحق  کامل ظرفیت مالیـات بـر ارزشافزوده وجمالیات بر ارزش

شود. در اکثر اين مطالعات تعداد محدودي از موان  مو ر بر اجـراي بهینـه قـانون مالیـات مي
گرفته است و عوامل مو ر بر اجراي بهینه قانون مالیـات بـر افزوده مورد بررسي قراربر ارزش
گرفته است. در پژوهش حاضر تالش شـده تـا بـا مطالعـه رتوجه قراافزوده کمتر موردارزش

تري از موان  موجـود در شده در اين حوزه، طیف وسی هاي انياماي از پژوهشبخش عمده
منظور افزوده شناسـايي شـود و در ادامـه عـواملي کـه بـهمسیر اجراي قانون مالیات بر ارزش

اسب است، تعیـین شـود. بنـابراين، رفت از وضعیت موجود و نیل به وضعیت مطلوب منبرون
بنـدي طیـف وسـیعي هاي پیشین شناسايي و رتبهوجه تمايز پژوهش حاضر نسبت به پژوهش

افـزوده اسـت کـه باعـث از موان  و عوامـل مـو ر بـر اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر ارزش
بخشـي بـه ادبیـات موجـود در قالـب يـك چـارچوب دهي مطالعات گذشته و انسيامسامان
 شود.م  ميجا
 

 روش پژوهش -0

هدف پژوهش حاضر بررسي جام  موان  و عوامل مو ر بـر اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر 
افـزوده بـا بررسـي افزوده است. موان  و عوامل مو ر بر اجراي قانون مالیات بـر ارزشارزش

لیـات هاي پیشین، مصاحبه با اساتید دانشگاهي مسل  به قـانون مامباني نظري، مرور پژوهش
افزوده سازمان امور مالیاتي تعیین شده افزوده و کارشناسان ميرب مالیات بر ارزشبر ارزش

 -هاي توصیفياساس شیوه گردآوري دادهاست. اين پژوهش بر اساس هدف کاربردي و بر
جهـت کـاربردي اسـت کـه نتـايج پـژوهش حاضـر از آن تحلیلي و از شاخه پیمايشي است.

بـا توجـه بـه اينكـه محقـ  شـود. کـار گرفتـه ميهـاي سـازماني ب[حاصل از آن در فعالیت
کـه آنيااز کند، پژوهش توصـیفي اسـت.ها و متغیرها نميگونه دخل و تصرفي در دادههیچ

پـردازد ارتباط مي منظور کشف يكنظر بهاين پژوهش به بررسي ارتباط متغیر با پیامد مورد
دسـت آمـده نامه بهاين پژوهش با استفاده از پرسـش نیازهاي مورداز نو  تحلیلي است. داده

 شود. است، بنابراين، روش پژوهش يك بررسي پیمايشي محسوب مي
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  جامعه آماري پژوهش -1-4

جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش، مودیان و کارشناسان امور مالیاتی استان زنجان 

 واریانس از اینکه اطالع دقیقی از حجم جامعه وجود ندارد و بالطبع اطالعی به توجه ابهستند. 

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

اي لیکرت که در این پژوهش  درجه جهت محاسبه انحراف معیار با توجه به طیف پنج 

و  5ترین مقدار عدد  بزرگ طیف این توان عنوان نمود، چون در استفاده گردید، می

است(مؤمنی و  667/0باشد، بنابراین انحراف معیار برابر با  می 1ترین مقدار عدد  کوچک

 ):1389فعال قیومی،  
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≅ 2رابطه        171                                                             

 نرمـال  هـاي  احتمـال  جـدول  اسـاس  بر که(استاندارد نرمال احتمال مقدار Z رابطه، این در  

 محقـق  نظـر  مـورد  دقـت ε و  معیـار  انحراف δ خطا، سطح ∝ ،)شود می استخراج استاندارد

 نظـر  در درصـد  10دقـت   و) Z=1.96(درصـد  95 اطمینـان  سـطح  پـژوهش  این در. است

گردیـد.   بـرآورد  نفر 171 آماري نمونه حجم حداقل شده انجام محاسبات طبق و شد گرفته

 عـدم  احتمـال  دلیـل  مالیاتی، بـه نامه توسط خبرگان دانشگاهی و  پس از تأیید اعتبار پرسش

 نهایـت  در تعـداد  ایـن  از که شد توزیع نامه پرسش 230 تعداد ها، نامه پاسخ از برخی برگشت

 مربـوط  نامـه  پرسـش  53 و مؤدیان به مربوط نامه پرسش121 شامل نامه قابل قبول پرسش 174

 ها نامه شده از پرسش اطالعات استخراج .شد دریافت و تکمیل مالیاتی امور کارشناسان به

و    SPSSافـزار   بنـدي شـد و درنهایـت از طریـق نـرم      از طریق اکسل تلخـیص و طبقـه  

Amos وتحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه   
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 مدل معادزت ساختاری -2-4
کلي و نیرومنـد از خـانواده  يك تكنیك تحلیل چند متغیري بسیار 8مدل معادالت ساختاري

است که به پژوهشگر امكـان  2تر بس  مدل خطي کليرگرسیون چند متغیري و به بیان دقی 
اي از معـادالت رگرسـیون را بـه گونـه همزمـان مـورد آزمـون قـرار دهـد. دهد ميموعهمي
ب  هايي درباره روايابي معادله ساختاري يك رويكرد آماري جام  براي آزمون فرضیهمدل

يابي شده و مكنون است که گاه تحلیـل سـاختاري کوواريـانس، مـدلبین متغیرهاي مشاهده
طور يابي سـاختاري يـا بـهعلي نامیده شده است. امـا اصـطالح غالـب در ايـن روزهـا، مـدل

 (. 8938است )هومن،  SEMخالصه 
و اي از متغیرهـاي پنهـان مدل معادالت ساختاري يك ساختار علي خاص بین ميموعـه

طورکلي رواب  بین متغیرها در مـدل معـادالت سـاختاري دو شده است. بهمتغیرهاي مشاهده
 دسته است:

 گیري يا تحلیل عامل تايیدي: رواب  بین متغیرهاي پنهان با متغیرهاي آشكار.مدل اندازه -8
 مدل ساختاري يا مدل تحلیل مسیر: رواب  بین متغیرهاي پنهان با يكديگر. -2

نخست از تحلیل عاملي تايیدي براي سنيش رواب  متغیرهـاي پنهـان براي بررسي مدل، 
گیري )تحلیل عاملي تايیـدي( ارتبـاط شود. مدل اندازهها استفاده ميهاي سنيش آنبا گويه
دهد. سپس با اسـتفاده ها مورد بررسي قرار مينامه را با سازهها يا همان سواالت پرسشگويه

بـا يكـديگر جهـت آزمـون فرضـیات مـورد بررسـي قـرار  هـااز مدل ساختاري ارتباط عامل
نامه، متغیرهـاي واق  تا  ابت نشـود نشـانگرها يـا همـان سـواالت پرسـشخواهند گرفت. در 

توان رواب  را مـورد آزمـون قـرار داد. بنـابراين، اند، نميگیري کردهخوبي اندازهپنهان را به
گیري يـا تحلیـل عـاملي اند از مدل اندازهدهگیري شخوبي اندازهبراي ا بات اينكه مفاهیم به

 (.8938شود )حبیبي،تايیدي استفاده مي
 

 نامهپایایی و روایی پرسش -3-4
ــدازه ــزار ان ــي اب ــايي و رواي ــان از پاي ــت اطمین ــشجه ــراي گیري )پرس ــه اج نامه( در مرحل

ري آونامه در بین جامعه آمـاري ايـن پـژوهش توزيـ  و جمـ پرسش 97آزمون، تعداد پیش

                                                                                                                   
1- Structural Equation Model (SEM) 

2- General Linear Model (GLM) 
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شـود. کار بـرده ميهـاي مختلفـي بـهگیري شیوهبراي محاسبه ضريب پايايي ابزار اندازهشد. 
اسـت کـه بـا  8ترين روش براي سنيش روايي طیف لیكرت ضريب آلفاي کرونبـاخمناسب

تر اين کار ممكن است. هرچـه مقـدار آلفـا بـه يـك نزديـك SPSS20افزار استفاده از نرم
باشـد، پايـايي  5/2نامه است. اگر مقدار آلفـا بیشـتر از بیشتر پرسش دهنده پاياييباشد، نشان

نامه فاقـد باشد، پرسـش 7/2باشد، پايايي متوس  و اگر کمتر از  5/2تا  7/2خوب و اگر بین 
 .پايايي الزم است

 
 آزموننامه پیشپرسش 85(: شاخص آلفاي کرونباخ براي تعداد 1جدول )

 نتیجه فاي کرونباخآل تعداد سواالت عنوان متغیرها

 قبولقابل 981/1 90 نامهکل پرسش

 هاي پژوهش منب : يافته
 

پژوهش از پايايي کـافي  نامهدهد پرسشآمده نشان مي دستشاخص آلفاي کرونباخ به
هاي پژوهش نیز از تحلیـل عـاملي اسـتفاده براي تايید روايي داده و مناسبي برخوردار است.
هاي کفايـت نمونـه (KMO) 2فاده از آزمون کیسـر، مـاير و الكـینشد. در ايـن روش با است
 آمـاري بررسـي شـد. 

گیـري اسـت کـه کوچـك بـودن همبستگي شاخصي از کفايت نمونـه KMOشاخص 
سـازد کـه آيــا واريـانس کند و از ايـن طريـ  مشـخص ميجزئي بین متغیرها را بررسي مي

هـاي پنهـان و اساسي اسـت ترک برخـي عامـلمتغیرهاي پژوهش، تحت تا یر واريـانس مشـ
قرار دارد و اگر مقدار آن  8تا  2(. اين شاخص در دامنه 8913يا خیر )مومني و فعال قیومي، 

ايـن  عـاملي مناسـب هسـتند و در غیـرنظر بـراي تحلیـل هـاي مـوردباشد، داده 8نزديك به 
نظر چنـدان مـوردهاي براي داده هاي نتايج تحلیل عاملي( داده5/2صورت )معموال کمتر از 

بررسـي  9رسـند. همچنـین در تحلیـل عـاملي اکتشـافي، آزمـون بارتلـتمناسب بـه نظـر نمي
کند چه هنگام ماتريس همبستگي، شناخته شده اسـت. بنـابراين، بـراي شناسـايي سـاختار مي

 باشـد، تحلیـل 27/2که سطح معناداري اين آزمـون کمتـر از مدل مناسب نیست. درصورتي

                                                                                                                   
1- Cronbach 's Alpha 

2- Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) 

3- Bartlett 
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شده بودن ماتريس همبسـتگي عاملي براي شناسايي ساختار مناسب است، زيرا فر  شناخته
 شود.رد مي

 
 و نتایج آزمون بارتلت KMO(: آماره 1جدول )

 هاي پژوهشمنب : يافته

 
اســت کــه نشــان از  553/2پژوهش  KMOکه مشخص اسـت، میـزان آمارهورطهمان

 27/2هاي پژوهش دارد. همچنین سـطح معنـاداري آزمـون بارتلـت، کمتـر از کفايـت نمونه
نامه از روايـي پرسـش کنـد. بنـابراين،نامه را ا بـات مياست که در ميمـو  روايـي پرسـش

 ست. مناسبي جهت انيام تحلیل عاملي برخوردار ا

 

 های پژوهشیافته -5
نفـر مـودي و  828دهنده )شامل نفر پاسخ 857در اين پژوهش اطالعات دموگرافیك شامل 

درصـد زن  5/85مـرد و  دهندگاناسـخپدرصد از  9/19نفر کارشناس مالیاتي( است که  79
درصـد  3/72سـال،  28-92درصد  9/99سال،  22درصد کمتر از  5/2ها هستند و از بین آن

درصاد زیار  9/0همنناین از ایان افاراد سال بودند.  78- 72درصد  2/29سال و  72-98
درصاد  9/19درصد کارشناسای،  1/10درصد کاردانی،  9/19درصد دیپلم،  5/19دیپلم، 

درصـد ريـیس  7/3نفر کارشـناس اداره مالیـاتي  79از بین .کارشناسی ارشد و باالتر بودند.
هـا درصـد آن 5/78درصد کارشناس بودند که  7/27درصد کارشناس ارشد و  2/55اداره، 

سـال بـه بـاال  87درصـد  2/92سال و  82-87درصد  7/27سال،  5-3درصد  3/8سال،  7-2
 سابقه خدمت داشتند. 

 اســمیرنوف -بــراي بررســي نرمــال بــودن متغیرهــاي پــژوهش از آزمــون کولمــوگروف
 ( ارائه شده است.9استفاده شده است که نتیيه آن در جدول )

 
 
 

 سطح معناداري درجه آزادي میزان بارتلت KMOآماره   متغیرها

 111/1 0191 11/1001 999/1 نامهکل پرسش
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 اسمیرنوف -(: نتایج آزمون کولموگروف8جدول )

 متغیر
 

موانع 
 ساختاري

موانع 
 اجرایی

موانع 
 فرهنگی

موانع 
اقتصادي 
 وسیاسی

عوامل 
منابع 
 انسانی

عوامل 
مودیان  

 مالیاتی

عوامل 
سیستم 
 مالیاتی

عوامل 
 قانونی

آماره 
-کولموگروف
 اسمیرنوف

115/1 109/1 
 
119/1 
 

 
111/1 
 

150/1 109/1 850/1 110/1 

سطح 
 معناداري

190/1 191/1 198/1 119/1 191/1 191/1 150/1 191/1 

 هاي پژوهشمنبع: یافته
 

 تـر از ( کـه همگـي بزرگ9دست آمده در جـدول )با توجه به مقادير سطح معناداري به
شـود، درصـد تايیـد مي 7ها در سطح خطـاي درصد است، فر  نرمال بودن توزي  نمونه 7

 ها با توزي  نرمال وجود ندارد.معناداري بین توزي  نمونهيعني اختالف 
 

برازش مدل ادلی و بررسی موان ع اج رای بهین ه ق انون مالی ات ب ر  -5-1
 افزودهارزش
 Amos افـزارافـزوده در محـی  نرمموان  اجراي بهینه قـانون مالیـات بـر ارزش تايیديمدل 

حالـت تخمـین اسـت. ايـن نتـايج در ( ارائـه شـده 7( و )7طراحـي و نتـايج آن در جـداول )
هاي تيربـي بـا مـدل مفهـومي يـا استاندارد ارائه شده است. براي شناخت میزان تناسب داده

هاي نیكـويي هـا شـاخصشـود کـه بـه آنها و معیارهايي اسـتفاده ميمدل نظري از شاخص
 شود.هاي تناسب مدل گفته ميبرازش و يا شاخص
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( ارائــه شــده اســت، حــاکي از مناســب بــودن نســبي 7نتــايج تخمــین مــدل کــه در جــدول )
( است که بـراي ارزيـابي χ2دو  )هاي برازش مدل شاخص کاياز شاخصها است. يكي شاخص

هاي کوواريـانس بـرآورد و مشـاهده برازش کلي مدل و تعیین میزان شدت اختالف بین ماتريس
باشـد. ايـن  27/2بیشـتر از شود و براي اين شاخص بايد مقدار سـطح معنـاداري شده، تعريف مي

هاي باال، بـرازش خـوب مـدل را نشـان شدت تحت تا یر اندازه نمونه است و در نمونهشاخص به
دهد. با توجه به اين محدوديت، شاخص نسبت کاي دو به درجه آزادي براي ارزيابي بـرازش مي

گیرترين ند. سـخترسامدل معرفي شد که تا یر اندازه نمونه را در شاخص کاي دو به حداقل مي
را بهتـرين  2تـا  8انـد کـه مقـدار بـین مطـرح کرده 8معیار براي اين شاخص را تپاچنیك و فیـدل

 Amos(. بـا توجـه بـه خروجـي  8937دانند )کارسازي و همكاران، مقدار براي اين شاخص مي
رابـر بـا ب 8712است که نسبت به درجه آزادي آن، يعنـي  59/2797شده برابر با محاسبه χ2مقدار 
دهنده تفاوت اندک میان مـدل ( است. پايین بودن میزان اين شاخص نشان9)کمتر از عدد8/ 589

اسـت. مقـدار  277/2برابـر بـا  RMSEمقـدار  شـده پـژوهش اسـت.هاي مشاهدهمفهومي با داده
اسـت  397/2و  325/2، 372/2، 392/2ترتیـب برابـر بـا به  TLIو  GFI  ،CFI ،IFIهايشاخص
( 8هاي مـدل )سازهنیز براي زير tدهنده برازش باالي مدل است. بارهاي عاملي و مقادير که نشان

 ( ارائه شده است.7در جدول )
 

 افزودههاي برازش مدل موانع اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش(: شاخص0جدول )
 شاخ  برازش مقدار مطلوب تیجهن

918/1 11/8> χ2/df  
981/1 91/1< GFI(goodness of fit index) 
105/1 11/1> RMSE(Root Mean Squared error) 
910/1 9/1< IFI)Incremental Fit Index( 

985/1 9/1< TLI)Tucker-lewise Indix( 

951/1 91/1< CFI(Comparative Fit Index) 
 هاي پژوهشمنب : يافته

 
 

                                                                                                                   
1- Tabachnik and Fidell 
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 (1هاي مدل )سازهبراي زیر t(: بار عاملی و مقادیر 5جدول )

 سازه
نشانگر 
 زیرسازه

 زیرسازه
بار 

 عاملی
مقدار 
 tآماره 

 وضعیت
موانع ساختاري

 

q6  998/1 مالیات در ایرانمعیوب بودن نظام سنتی  590/5  تایید  

q7 
عدم پاسخگویی دستگاه مالیاتی در مقابل دولت و 

 مودیان
081/1  011/5  تایید  

q8 
د هاي الزم براي اجراي نظام خوساختنبود زیر

 تشخیصی در مودیان
891/1  551/0  

 تایید 

q9 
نبود راهبرد شفاف و مدیریت کارآمد مالیات بر 

 افزودهارزش
081/1  051/5  

 تایید 

q10 999/1 عدم وجود قوانین کافی براي کنترل ضد فرار مالیاتی  189/0  تایید  

q11 
عدم اصالح قوانین پولی و بانکی براي رسیدن به 

 ی مدرنپولی و بانک نظام
190/1  191/5  

 تایید 

q12 
عدم اصالح قوانین تجارت مرتبط با مالیات بر 

 افزودهارزش
190/1  019/1  

 تایید 

q13 
کمبود منابع مالی براي استقرار قانون مالیات بر 

 افزودهارزش
019/1  005/9  

 تایید 

q14 
فقدان بانک اطالعاتی جامع مودیان مالیاتی در 

 افزودهنظام مالیات بر ارزشسازمان متولی اجراي 
018/1  191/0  

 تایید 

q15 
عدم وجود سیستم حسابداري سازگار با نظام مالیات 

 سطح مشاغل مودیان مالیاتیدر افزوده بر ارزش
150/1  101/0  

 تایید 

q16 

عدم استقرار کامل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی 
بر  موازات استقرار کامل نظام مالیاتدر کشور به

 افزودهارزش

011/1  191/5  

 تایید 

q17 

 11امکانات، قوانین سنتی و ممیز ساالر که حدود 
ها درصد از مالیات در بخش مشاغل و شرکت

 س است.االرصورت علیبه

001/1  188/9  

 تایید 

q18 190/1 رسانیناکارآمدي نظام اطالع  118/5  
 تایید 

q19 119/1 ضعف در برقراري عدالت مالیاتی  111/1  
 تایید 



 542... جرای بهينه قانون ماليات موانع و عوامل موثر بر ا

 

 

 

 

 

 )موانع اجرایی( -(5جدول )ادامه 

 سازه
نشانگر 
 زیرسازه

 زیرسازه
بار 
 عاملی

مقدار 
 tآماره 

 وضعیت
موانع اجرایی

 

q20 001/1 تضاد کارآیی مالیاتی و عدالت مالیاتی  081/8  تایید 

q21 511/1 افزودهفقدان برنامه عملیاتی براي استقرار مالیات بر ارزش  988/8 دتایی   

q22 
انتظارات تورمی ناشی از استقرار کامل نظام مالیات بر 

 افزودهارزش
851/1  081/5  تایید 

q23 019/1 مودیان مالیاتی هاي معامالت تجاريسنتی بودن نحوه پرداخت  011/0  تایید 

q24 
تعداد ناکافی نیروي انسانی متخصص مالیاتی در سازمان 

 افزودهمتولی اجراي نظام مالیات بر ارزش
019/1  050/8  تایید 

q25 
رسانی به مودیان مالیاتی از طرف ناکافی بودن میزان اطالع

 افزودهسازمان متولی اجراي نظام مالیات بر ارزش
091/1  990/9  تایید 

q26 011/1 هاي احتمالی فرار مالیاتیعدم شناسایی راه  191/0  تایید 

q27 088/1 ت مالیاتعدم توجه به توانایی مودیان در پرداخ  109/0  تایید 

q28 511/1 مالیات عدم توانایی کافی دستگاه مالیاتی کشور در وصول  509/0  تایید 

q29 059/1 عدم شناسایی دقیق و کامل مودیان مالیاتی  191/0  تایید 

q30 895/1 افزودهعدم اجراي دقیق قوانین و مقررات مالیات بر ارزش  110/0  تایید 

q31 011/1 یق به تمکین داوطلبانه مودیان مالیاتیعدم تشو  950/0  تایید 

q32 011/1 هاوجود انواع مالیات  891/0  تایید 

q33 011/1 هاي مالیاتیمتعدد بودن تعداد نرخ  185/8  تایید 

q34 051/1 هاي مالیاتیوجود تعداد فراوان معافیت  908/1  تایید 

q35 011/1 کم بودن پایه مالیاتی  158/1  تایید 

q36 811/1 هاي مالیاتی در قالب ساده، گویا و موثري فرمعدم عرضه  881/0  تایید 

q37 191/1 عدم کارآیی سیستم جرائم مالیاتی  119/5  تایید 

q38 001/1 عدم آموزش و ارتقاي علمی و شغلی ممیزان مالیاتی  811/8  تایید 

q39 009/1 عدم انگیزه شغلی ممیزان مالیاتی  111/5  تایید 

q40 
گیري از فناوري اطالعات توسط سازمان سطح پایین بهره

 افزودهمتولی اجراي نظام مالیات بر ارزش
808/1  011/0  تایید 

q41 

هاي ها، وزارتخانهها، نهادها، سازمانعدم همکاري دستگاه
صی هاي صنفی و خصوها، اصناف و همه تشکلمرتبط، اتاق

 افزاريو نرمسخت  براي ایجاد بسترهاي اجراي

095/1  081/0  تایید 

q42 011/1 فقدان سیستم نظارت و پیگیري در اخذ مالیات  011/0  تایید 

q43 
افزوده با توجه به زمان نامناسب اجراي نظام مالیات بر ارزش

 وضعیت فعلی اقتصادي کشور
099/1  011/5  تایید 
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 (فرهنگی و اقتصادي و سیاسی)موانع  -(5جدول )ادامه 

 سازه
نشانگر 
 زیرسازه

 زیرسازه
بار 
 عاملی

مقدار 
 tآماره 

 وضعیت
موانع فرهنگی

 

q45 

انتظارات افراد جامعه در خصوص افزایش سطح نابرابري 
اجتماعی در کشور پس از استقرار کامل نظام مالیات بر 

 افزودهارزش

011/1  801/5  تایید 

q46 

قصور  نامناسب بودن سطح فرهنگ مالیاتی جامعه به معنی
وظایف  عنوان بخشی ازموقع مالیات بهدر پرداخت به

 شهروندي افراد جامعه

011/1  051/0  تایید 

q47 000/1 نبود نظام خود تشخیصی در مودیان  091/0  تایید 

q48 590/1 پایین بودن سطح تمکین مودیان مالیاتی  011/5  تایید 

q49 010/1 عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه  091/5  تایید 

q50 
تمایل شدید به اجتناب مالیاتی در راستاي پرداخت کمتر 

 مالیات قانونی
915/1  018/0  تایید 

q51 
ایجاد معضل رشوه و تمایل مودیان به پرداخت رشوه جهت 

 کاهش مالیات پرداختی
059/1  111/5  تایید 

صادي و سیاسی
موانع اقت

 

q52 
افزوده بر ارزشمصادف بودن اجراي آزمایشی قانون مالیات 

 سابقه غرب و رکود اقتصاديهاي بیبا تحریم
019/1  901/0  تایید 

q53 
افزوده با مصادف بودن اجراي آزمایشی قانون مالیات بر ارزش

 ها و افزایش تورمقانون هدفمندي یارانه
015/1 501/0  تایید 

q54 
افزوده در دوره اجراي آزمایشی قانون مالیات بر ارزش

 هوري دولت نهم و دهمریاست جم
515/1 010/8  تایید 

q55 001/1 001/1 تغییرات شدید نرخ ارز و افزایش قیمت ارز  تایید 

q56 111/5 589/1 وجود رکود تورمی  تایید 

q57 980/5 001/1 مقاومت برخی فعاالن اقتصادي در برابر شفافیت اقتصادي  تایید 

q58 
و نحوه اجراي اعتماد به دولت در خصوص قانونگذاري 

 افزودهقانون مالیات بر ارزش
195/1 118/0  تایید 

q59 
ها و نهادهاي دولتی عدم پشتیبانی و هماهنگی سایر دستگاه

 و خصوصی
011/1 908/5  تایید 

q60 501/0 018/1 اقتصاد زیرزمینی  تایید 

q61 010/8 059/1 هاي مختلفوجود اختالفات سیاسی بین جناح  تایید 

q62 590/8 010/1 هش رشد اقتصادي و کاهش شدید فروش نفتکا  تایید 

 هاي پژوهشمنبع: یافته
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 (1هاي مدل )براي سازه t(: بار عاملی و مقادیر 0جدول )

 
 وضعیت t-value بار عاملي

 تايید شد 359/7 77/2 افزودهاجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش ←موان  ساختاري 
 تايید شد 735/7 53/2 افزودههینه قانون مالیات بر ارزشاجراي ب ←موان  اجرايي 
 تايید شد 722/7 37/2 افزودهاجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش ←موان  فرهنگي 

 تايید شد 778/7 15/2 افزودهاجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش ←موان  اقتصادي و سیاسي
 هاي پژوهشمنب : يافته

 
کـدام از متغیرهـا و يـا حالـت تخمـین اسـتاندارد میـزان تـا یر هر بارهاي عاملي مـدل در

ديگر، بـار عبارتدهد. بـهها در توضیح و تبیین واريانس نمرات سازه اصلي را نشان ميگويه
نامه( بـا متغیـر مكنـون گر )سوال پرسشدهنده میزان همبستگي هر متغیر مشاهدهعاملي نشان

اسـت، چراکـه  tرهـاي عـاملي از طريـ  مقـدار آمـاره ها( است. قضاوت معناداري با)عامل
از  t-valueشود.  بنـابراين، اگـر آمـاره آزمـون بررسي مي 27/2معناداري در سطح خطاي 

 .  تر باشد، تمامي بارهاي عاملي معنادار استبزرگ -35/8و  35/8مقدار بحراني 

 دهد که: ( نشان مي5در جدول )  tدست آمده از ضريب مسیر و مقاديرنتايج به
افـزوده برابـر قـانون مالیـات بـر ارزشبهینـه داري بین موانـ  سـاختاري و اجـراي سطح معني -

دهـد کـه ارتبـاط بـین موانـ  سـاختاري و مي اسـت و نشـان 35/8تر از است که بزرگ 395/7
دار است. همچنـین درصد معني 37افزوده در سطح اطمینان اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش

است که در مقايسه با ساير ابعـاد، ايـن عامـل  77/2ر عاملي )ضريب مسیر( اين دو متغیر برابر با
 در رتبه چهارم قرار دارد. افزوده بر ارزشلحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات از 
افـزوده برابـر داري بین موان  اجرايـي و اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر ارزشسطح معني -

دهـد کـه ارتبـاط بـین موانـ  اجرايـي و مي است و نشـان 35/8تر از که بزرگ است 735/7
دار اسـت. درصـد معنـي 37افـزوده در سـطح اطمینـان قـانون مالیـات بـر ارزشبهینه اجراي 

اسـت کـه در مقايسـه بـا سـاير ابعـاد، ايـن عامـل  53/2همچنین بار عاملي اين دو متغیر برابر 
 در رتبه سوم قرار دارد.افزوده بر ارزشون مالیات لحاظ ا رگذاري بر اجراي قاناز

افـزوده برابـر داري بین موان  فرهنگي و اجـراي بهینـه قـانون مالیـات بـر ارزشسطح معني -
دهـد کـه ارتبـاط بـین موانـ  فرهنگـي و مي است و نشان 35/8تر از است که بزرگ 722/7

دار اسـت. درصـد معنـي 37ینـان افـزوده در سـطح اطمقـانون مالیـات بـر ارزشبهینه اجراي 
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اسـت کـه در مقايسـه بـا سـاير ابعـاد، ايـن عامـل  37/2همچنین بار عاملي اين دو متغیر برابر 
 در رتبه اول قرار دارد.افزوده بر ارزشلحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات از

افزوده ر ارزشداري بین موان  اقتصادي و سیاسي و اجراي بهینه قانون مالیات بسطح معني -
دهد که ارتباط بین موان  اقتصـادي مي است و نشان 35/8تر از است که بزرگ 778/7برابر 

دار درصـد معنـي 37افزوده در سطح اطمینان قانون مالیات بر ارزشبهینه و سیاسي و اجراي 
ايـن اسـت کـه در مقايسـه بـا سـاير ابعـاد،  15/2است. همچنین بار عاملي اين دو متغیر برابر 

 در رتبه دوم قرار دارد. افزوده بر ارزشلحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات عامل از 

 
و بررسی عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات برازش مدل ادلی   -2-2

 افزودهبر ارزش
افـزار افـزوده در محـی  نرمعوامل مو ر بر اجراي بهینه قانون مالیـات بـر ارزش تايیديمدل 

Amos ( ارائـه شـده اسـت. ايـن نتـايج در 1( و )5طراحي و نتـايج آن در جـداول  ) حالـت
 تخمین استاندارد ارائه شده است. 

 
 افزودههاي برازش مدل عوامل موثر بر اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش(: شاخص9جدول )
 شاخص برازش مقدار مطلوب تیيهن

719/8 22/9> χ2/df  
372/2 32/2< GFI(goodness of fit index) 
272/2 21/2> RMSE(Root Mean Squared error) 
325/2 3/2< IFI)Incremental Fit Index( 
392/2 3/2< TLI)Tucker-lewise Indix( 
378/2 32/2< CFI(Comparative Fit Index) 

 منب : يافته هاي پژوهش
 

 هاسـب بـودن نسـبي شـاخص(  ارائـه شـده، حـاکي از منا5نتايج تخمین که در جدول )
است کـه نسـبت  523/313برابر با  شدهمحاسبه  χ2مقدار  Amosست. با توجه به خروجي ا

است. پايین بـودن میـزان ايـن ( 9)کمتر از عدد 719/8، برابر با 527به درجه آزادي آن يعني
 شده تحقیـ  اسـت.هاي مشاهدهدهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومي با دادهشاخص نشان

ترتیـب به  CFIو  GFI ،IFI  ،TLIهاياست. مقدار شاخص 272/2برابر با  RMSEمقدار  
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 دهنده بـرازش بـاالي مـدل اسـت. است کـه نشـان 378/2و  2/ 392، 325/2، 372/2برابر با 
 ( ارائه شده است.        1( در جدول )2هاي مدل )سازهنیز براي زير tبارهاي عاملي و مقادير 

 
 ( 1هاي مدل )سازهبراي زیر tبار عاملی و مقادیر (: 1جدول )

 سازه
نشانگر 
 زيرسازه

 زيرسازه
بار 
 عاملي

مقدار 
 tآماره 

 وضعیت

عوامل مناب  انساني
 

q63 
بهبود تخصص مالي کارشناسان امور مالیاتي در خصوص مالیات 

 افزودهبر ارزش
777/2  975/9  

 تايید 

q64 527/2 افزودهي مالیات بر ارزشهاي آموزشي نحوه اجراافزايش دوره  125/9  تايید  

q65 
هاي تخصصي مرتب  با مالیات بر ايياد دروس يا مهارت

 افزودهارزش
599/2  551/7  

 تايید 

q66 
ها و ... براي آگاهي بخشي در ها، دورهها، آموزشارائه کنفرانس

 افزودهخصوص مالیات بر ارزش
521/2  772/5  

 تايید 

q67 
گیزه در بین ممیزان مالیاتي براي اجراي صحیح قانون ايياد ان

 افزودهمالیات بر ارزش
579/2  712/7  

 تايید 

q68 577/2 کارگیري نیروي انساني متخصص کافيبه  773/1  تايید  

عوامل موديان  مالیاتي
 

q69 757/2 هاي آموزشي براي موديانها و دورهبرقراري کالس  782/1  تايید  

q70 595/2 افزوده از طرف مودياننون مالیات بر ارزشپذيرش قا  755/1  تايید  

q71 
بهبود تخصص مالي مسئولین مالي موديان مالیاتي در خصوص 

 افزودهمالیات بر ارزش
735/2  357/5  

 تايید 

q72 
هاي آموزشي براي مسئولین مالي از طرف موديان برگزاري دوره

 افزودهیات بر ارزشمالیاتي در خصوص نحوه اجراي قانون مال
792/2  853/1  

 تايید 

q73 
هاي تخصصي مرتب  با مالیات بر ايياد دروس يا مهارت

 افزوده براي مسئولین مالي از طرف موديان مالیاتيارزش
755/2  188/1  

 تايید 

q74 
ايياد تعامل موديان و ادارات کل امور مالیات در خصوص نحوه 

 ودهافزاجراي قانون مالیات بر ارزش
773/2  233/3  

 تايید 

q75 
کننده از طرف موديان ايياد فرهنگ پذيرش مالیات بر مصرف

 مالیاتي
557/2  185/1  

 تايید 

q76 هافزودهاي اجتماعي در خصوص مالیات بر ارزشايياد آموزش  518/2  257/3  تايید  

q77 

هاي اجتناب جهت برخورد با اجراي برنامهاتخاذ تدابیر الزم 
ها اعمال اي از طرف آنصورت حرفهي موديان که بهمالیات

 شودمي

782/2  527/1  

 تايید 

q78 
افزارهاي مالي و حسابداري مطاب  با مالیات بر استفاده از نرم

 افزوده از طرف موديان مالیاتيارزش
578/2  512/5  

 تايید 

q79 327/2 افزودهنام مالیات بر ارزشايياد انگیزه در موديان براي  بت  222/3  تايید  
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 -(1ادامه جدول )

 سازه
نشانگر 
 زيرسازه

 زيرسازه
بار 
 عاملي

مقدار 
 tآماره 

 وضعیت
عوامل سیستم مالیاتي
 

q80 757/2 هاي الكترونیكيبرقراري اظهارنامه  337/1  تايید 

q81 775/2 صورت سه ماهدريافت اطالعات خريد و فروش موديان به  272/3  تايید 

q82 527/2 هاي بانكي موديانهاي تحت وب و حساباز سامانه استفاده  378/1  تايید 

q83 
هاي ديداري و شنیداري در خصوص مالیات بر استفاده از رسانه

 افزودهارزش
553/2  175/1  تايید 

q84 
هاي صوري، هاي الزم براي شناسايي گزارشساختايياد زير

 سازي و يا پنهان نمودن عملیات ماليمستند
317/2  317/3  تايید 

q85 753/2 پیشرفت تكنولوژي در شناسايي و  بت موديان  225/3  تايید 

q86 712/2 افزودهحسابرسي مو ر بر سیستم اجراي مالیات بر ارزش  159/1  تايید 

q87 559/2 کاهش میزان فروش کاالها و خدمات بدون فاکتور  858/3  تايید 

q88 
نام جهت پیگیري مودياني که  بتاستقرار مكانیزم کنترلي کارا 

 اندنكرده
522/2  858/3  تايید 

عوامل قانوني
 

q89 
هاي اجرايي قانون مالیات بر شفاف بودن قانون و دستورالعمل
 افزودهارزش

522/2  292/3  تايید 

q90 722/2 افزودهقابلیت درک قانون مالیات بر ارزش  117/1  تايید 

q91 
عايت بندهاي قانون مالیات بر راهكارهاي اجرايي چگونگي ر
 افزودهارزش

557/2  512/1  تايید 

 
تالش دولت براي پذيرش قانون از طرف موديان مالیات بر 

 افزودهارزش
777/2  215/3  تايید 

q93 725/2 افزودهتالش براي دائمي شدن قانون مالیات بر ارزش  255/3  تايید 

q94 777/2 افزودهر ارزشوجود يك نرخ  ابت براي اعمال مالیات ب  357/1  تايید 

q95 772/2 درکقوانین و مقررات ساده و قابل  295/3  تايید 

q96 972/2 اعمال جرائم براي متخلفان  825/3  تايید 

q97 
اتكا براي  بت و نگهداري قواعد قانوني و اجرايي منظم و قابل

 اسناد مالي و اقتصادي توس  فعاالن اقتصادي
723/2  857/3 يیدتا   

q98 278/2 يكسان بودن نرخ عمومي براي همه کاالها و خدمات مشمول  255/3  تايید 

q99 
مشخص بودن دامنه مشمول و معاف و همچنین شفافیت مفاهیم 

 و تعاريف
727/2  275/3  تايید 

 هاي پژوهشمنب : يافته
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 (1هاي مدل )براي سازه t(: بار عاملی و مقادیر 9جدول )

 
 وضعیت t-value بار عاملي

 تايید شد 592/7 32/2 افزودهاجراي بهینه  قانون مالیات بر ارزش ←عوامل مناب  انساني 
 تايید شد 555/7 33/2 افزودهاجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش ←عوامل موديان مالیاتي 
 د شدتايی 197/7 39/2 افزودهاجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش ←عوامل سیستم مالیاتي 

 تايید شد 752/7 35/2 افزودهاجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش ←عوامل قانوني 
 هاي پژوهش يافته منب :

 
 دهد که: ( نشان مي3در جدول )  tدست آمده از ضريب مسیر و مقاديرنتايج به

ده برابـر افزوداري بین عوامل مناب  انساني و اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشسطح معني -
دهد که ارتباط بین عوامل مناب  انساني و مي است و نشان 35/8تر از است که بزرگ 592/7

دار اسـت. درصـد معنـي 37افـزوده در سـطح اطمینـان اجراي بهینه قـانون مالیـات بـر ارزش
است که در مقايسه با سـاير ابعـاد، ايـن عامـل از  32/2همچنین بار عاملي اين دو متغیر برابر 

 افزوده در رتبه چهارم قرار دارد.حاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات بر ارزشل

افـزوده داري بین عوامل موديان مالیاتي و اجراي بهینه قـانون مالیـات بـر ارزشسطح معني -
دهد که ارتباط بین عوامـل موديـان مي است و نشان 35/8تر از است که بزرگ 555/7برابر 

دار درصـد معنـي 37افـزوده در سـطح اطمینـان هینه قانون مالیات بر ارزشمالیاتي و اجراي ب
اسـت کـه در مقايسـه بـا سـاير ابعـاد، ايـن  33/2است. همچنین بار عاملي اين دو متغیر برابر 

 افزوده در رتبه اول قرار دارد.لحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات بر ارزشعامل از

افـزوده یستم مالیاتي و اجراي بهینه قـانون مالیـات بـر ارزشداري بین عوامل سسطح معني -
دهد که ارتباط بـین عوامـل سیسـتم مي است و نشان 35/8تر از است که بزرگ 197/7برابر 

دار درصـد معنـي 37افـزوده در سـطح اطمینـان مالیاتي و اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزش
اسـت کـه در مقايسـه بـا سـاير ابعـاد، ايـن  39/2ر است. همچنین بار عاملي اين دو متغیر براب

 افزوده در رتبه سوم قرار دارد.لحاظ ا رگذاري بر اجراي قانون مالیات بر ارزشعامل از

 75/7افزوده برابر داري بین عوامل قانوني و اجراي بهینه قانون مالیات بر ارزشسطح معني -
ارتباط بین عوامل قانوني و اجراي بهینـه دهد که مي است و نشان 35/8تر از است که بزرگ

دار است. همچنین بار عـاملي درصد معني 37افزوده در سطح اطمینان قانون مالیات بر ارزش
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لحـاظ ا رگـذاري بـر است که در مقايسه با ساير ابعاد، اين عامـل از 35/2اين دو متغیر برابر 
 دارد.افزوده در رتبه دوم قرار اجراي قانون مالیات بر ارزش

 

   گیرینتیجه -6
شدن تيارت پیامدهاي عمیقي بر الگوهاي وصول مالیات بـر جـاي گذاشـت. بسـیاري از  جهاني

عنوان بـه افـزودههـاي تيـاري جديـد از مالیـات بـر ارزشکشورها براي رويارويي مو ر با چالش
پـايین بـودن بـه ابزاري جهت افزايش مناب  اقتصادي خود استفاده کردند. در ايـران نیـز بـا توجـه 

هاي فــراوان موجــود در نظــام مالیــاتي، سیســتم مالیــات بــر ســهم مالیــات و مشــكالت و نارســايي
ــد بــهافــزوده ميارزش  يكــي از ابزارهــاي مــو ر افــزايش درآمــدهاي عمــومي دولــت عنوان توان

 مطرح شود. 

 هاي پژوهش مويد اين است که موان  ساختاري، موانـ  اجرايـي، موانـ  فرهنگـي ويافته
افزوده وجود دارند که مـان  موان  اقتصادي و سیاسي در مسیر اجراي قانون مالیات بر ارزش

شوند. از بین اين موان ، موان  فرهنگي بیشترين تا یر را بر اجراي بهینـه از اجراي بهینه آن مي
، افزوده دارند. همچنین عوامل منـاب  انسـاني، عوامـل موديـان مالیـاتيقانون مالیات بر ارزش

عوامل قانوني رابطه مثبت و معناداري با اجراي بهینه قانون مالیات بر و  مالیاتي سیستمعوامل 
افـزوده تا یرگـذار هسـتند. افزوده دارنـد و بـر اجـراي بهینـه  قـانون مالیـات بـر ارزشارزش

همچنــین عامــل موديــان مالیــاتي داراي بیشــترين تــا یر بــر اجــراي بهینــه قــانون مالیــات بــر 
 زوده است. افارزش

توان اذعان کرد کـه ارتقـاي سـطح فرهنـگ مالیـاتي در با توجه به نتايج اشاره شده، مي
کشور، تالش براي جلب اعتماد موديان مالیاتي و اييـاد بانـك اطالعـاتي کارآمـد موديـان 

 تواند سهم بسزايي در افزايش درآمدهاي مالیاتي داشته باشد. مي

 افزودههاي اجراي قانون مالیات بر ارزشپوشش کاستي توان جهتاز نتايج اين پژوهش مي

و افزايش کارايي نظام مالیاتي کشور بهره جست. همچنـین بـا توجـه بـه اهمیـت روزافـزون 

يابي میزان ا رگـذاري علتنقش مالیات در تامین درآمدهاي دولت و جبران کسري بودجه، 

توانـد افـزوده، مين مالیـات بـر ارزشهريك از اين موان  و عوامل مو ر بر اجلراي بهینه قانو

    موضو  مطالعات آينده باشد.
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