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بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ 
مالیاتی و راهکار های ارتقای آن

امروزه بســیاری از کشور های در حال توسعه به منظور رســیدن به توسعه پایدار بر ظرفیت و منابع 
درونی تکیه کرده اند که مهم ترین این منابع درآمد های مالیاتی است. چگونگی مشارکت مردم در تأمین 
درآمد های مالیاتی، تا حد زیادی حاصل فرهنگ مالیاتی یک جامعه است که عوامل مهمی در شکل گیری 
آن دخیل اند. این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤاالت است که چه عواملی بر فرهنگ مالیاتی مردم 
مؤثرند و راهکار ها و اســتراتژی های ارتقای این فرهنگ کدام اند. به منظور پاسخگویی به سؤال اول، از 
روش اسنادی بهره گرفته شده و از میان 140 عنوان پژوهش مرتبط با موضوع، 48 عنوان مورد بررسی 
دقیق قرار گرفته و عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی در 4 دسته عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و قانونی 
استخراج شدند. بررسی ها نشان می دهد نقشی که قوانین و سازمان های مالیاتی در ایجاد فرهنگ مالیات 
بازی می کند بســیار پررنگ تر از از نقش مردم به عنوان عامالن فردی اســت. برای پاسخگویی به سؤال 
دوم نیز با 13 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی با استفاده از مصاحبه 
نیمه ساختاریافته گفتگو صورت گرفته و استراتژی  ها و راهبرد ها در قالب سه دسته راهبرد های اجتماعی، 
سازمانی و قانونی ارائه شده است. تأمین مالی کارمندان، استفاده از نیرو های متخصص، شفاف سازی و 
ارائه اطالعات درباره هزینه کرد مالیات و ایجاد نظام جامع مالیاتی از جمله راهکار های سازمانی است. 
در بخش اجتماعی، می توان به تقویت ارزش های دینی و اخالقی و توجه به جامعه پذیری نسل جدید 
به عنوان راهکار فرهنگی و استفاده از رسانه ها به عنوان راهکار تبلیغاتی اشاره نمود. وضع قوانین شفاف، 

ایجاد مکانیزم نظارتی دقیق و تعیین مجازات های مؤثر نیز از اهم راهکار های بخش قانونی است. 
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1. مقدمه و بیان مسئله 
در اکثر کشور های پیشــرفته جهان، مالیات عمده  ترین منبع تأمین کننده مخارج دولت 
است و دولت با اخذ مالیات و جمع آوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایه گذاری های 
زیربنایی در توسعه اقتصادی نقش ایفا می کند »به گونه ای که در برخی از کشور ها 90 تا 
95 درصد از هزینه های عمومی دولت از طریق درآمد های مالیاتی تأمین می شود«. )زهی 

و محمدخانلی، 1389( 
ایران نیز به عنوان کشــوری در حال توسعه که سال های متمادی با تکیه بر منابع نفتی 
هزینه های خود را تأمین می نموده، ســال های اخیر ضرورت توجه به درآمد های مالیاتی در 
قالب برنامه های اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار داده است. بررسی آمارها نشان می دهند نسبت 
درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال9۲ حدود 4/5 درصد بوده است. از این 
سال به بعد روندی صعودی در این شاخص ایجاد شد تا جایی که در سال 94 این شاخص به 
6/5 درصد هم رسید. این روند صعودی ادامه یافت تا باالترین نسبت درآمد مالیاتی به تولید 
ناخالص داخلی در دهه گذشــته به ســال 95 تعلق گیرد، در این سال نسبت 6/8 درصد به 
ثبت رسید. در سال 96 نیز این شاخص در حدود همین اعداد باقی ماند. از سال 9۷ با شروع 
دور جدید تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، حجم اقتصاد ایران وارد روند نزولی شد و رشد 
اقتصادی اعدادی منفی را به ثبت رساند. همراه با این موضوع نسبت درآمد مالیاتی به تولید 
ناخالص داخلی نیز کاهش یافت و در سال 9۷ به 4/9 درصد رسید. رشد منفی در سال 98 
نیز تکرار شد. در سال های 1399 و 1400 نیز با وجود اینکه حجم اقتصاد ایران بزرگ تر شده، 

نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. )اکوایران، 1401(

نمودار 1: نسبت نرخ کسب مالیات به تولید ناخالص داخلی )GDP( در ایران  )منبع: اکوایران(
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با این حال بررسی نسبت نرخ کسب مالیات به تولید ناخالص داخلی )GDP( در طی 
ســال های ۲013 تا ۲0۲0 حاکی از این اســت که در مقایسه با میانگین جهانی )معادل 
14 درصد و دو برابر ایران( و اروپا و آســیا )معادل 19 درصد و ۲/۷ برابر ایران( موفقیت 

چشمگیری در این زمینه حاصل نشده است.

نمودار 2: نسبت نرخ کسب مالیات به تولید ناخالص داخلی )GDP( در دنیا )منبع: بانک جهانی(

در میــان 140 کشــور منتخب دنیا )که اطالعات آنها در ســایت بانک جهانی قابل 
دســترس اســت( ایران دارای رتبه 135 از نظر تالش مالیاتی است و از این منظر ایران 
جایگاه مناسبی نداشته و همچنان از طریق فروش نفت و ایجاد بدهی، هزینه های دولتی 

از قبیل بهداشت، آموزش، راه و حقوق کارکنان دولتی و... تأمین می شود. 
موضوع حائز اهمیت این است که مالیات به عنوان یک درآمد ملی، حاصل مشارکت 
مــردم در تأمین آن بوده و مســتقیماً تحت تأثیر فرهنــگ مالیاتی )و در یک معنای 
کلی تر، فرهنگ اقتصادی( جامعه می باشد. فرهنگ مالیاتی از عناصر مختلفی از جمله 
طــرز نگرش ها، بینش ها، ارزش های اجتماعــی، قوانین جاری و میزان آگاهی مردم از 
مالیات تشــکیل شده است. لذا آنچه رفتار مالیاتی افراد یک جامعه را تشکیل می دهد 
مســتقیماً با نگرش آنان نســبت به مسئله مالیات و تمامی موضوعات حوالی آن پیوند 

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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خورده  اســت. پایین بودن تالش های مالیاتی در ایران نیز متأثر از نگرش مردم به این 
موضوع  است. نتایج حاصل از پیمایش سرمایه اجتماعی )1384 و 1393( نشان دهنده 
وضعیــت نگرش مردم در مورد ســازمان های مالیاتی اســت. در این دو پیمایش ملی 
از مردم ســؤال شده است که اعتمادشان به ســازمان های مختلف کشور چگونه است. 
نتایج نشــان می دهند که در ســال 1384، میزان اعتماد مردم به اداره دارایی و امور 
مالیاتی1 1۷/45- و در ســال 93، 18/5- بوده و این حاکی از نگرشــی منفی به این 

سازمان در میان مردم است. 
آنچه در وضعیت فعلی ضروری به نظر می رســد تغییر فرهنــگ مالیاتی و در نتیجه 
تغییر نگرش مردم نســبت به مسئله مالیات و ســازمان های مالیاتی است. اما آنچه مهم 
است برای نزدیک شدن به نقطه مطلوب در بحث فرهنگ مالیاتی و تغییر نگرش  ها باید 
گام هایی آگاهانه و مبتنی بر مطالعه برداشــته شــود که از جمله مهم ترین آنها شناسایی 
عوامل مؤثر بر ایجاد چنین تصویری و سپس استفاده از استراتژی  ها و راهبرد های عملی 
برای رســیدن به وضعیت مطلوب و مورد نظر اســت. لذا این پژوهش سعی دارد در یک 

مطالعه روشمند، پاسخگوی سؤاالت زیر باشد: 
مهم ترین عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی چیست؟

راهکار های ارتقای فرهنگ مالیاتی در ایران کدام اند؟ 

2. مرور ادبیات تحقیق
2.1. بررسی نظری مفهوم فرهنگ مالیاتی

اگر چه به نظر می رســد که مفهوم فرهنگ مالیاتی بــه ندرت در ادبیات علوم اجتماعی 
ظاهر شــده است اما نقش مهمی در سیستم مالیاتی بازی می کند. این مفهوم همچنان 
بحث برانگیز است و به لحاظ مفهومی به خوبی سازمان دهی نشده است. )هیون۲، ۲005( 
نِــر3 )۲001( در مقاله خود با عنوان »مفهوم فرهنگ مالیاتی« نظریات مربوط به این 
موضوع را در ســه دســته تقسیم بندی نموده است. از یک ســو نظریات گروه کوچکی از 
اقتصاددانان که از آنها با عنوان کالســیک نام برده است و از سوی دیگر اقتصادانان گذار 

1. در ســؤال پرســیده شده از مردم، از سازمان مربوط با عنوان اداره دارایی و امور مالیاتی یاد شده، 
به همین دلیل در اینجا با همین عنوان آورده شده است. 

2. Hyun
3. Nerré
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)انتقالی( و گروه سوم نیز کسانی که در هیچ کدام از این دو گروه قابل طبقه بندی نیستند. 
در میان اقتصاددانان کالســیک، شــومپیتر1 پیشــنهاد می کند فرهنگ مالیاتی را با 
اســتفاده از معنی »هنر: خلق کاال های فرهنگــی« درک کنیم و آن را از مالیات به عنوان 
صنعت صرف، متمایز کنیم. در نتیجه درک شومپیتر از فرهنگ مالیاتی بر سازندگان آن، 
اقتصاددانان مالیاتی و سیاســتگذاران مالیاتی متمرکز است که چیزی مصنوعی )هنری( 

را خلق می کنند، یک نظام ملی مالیاتی. )نِر، ۲001( 
موضعی مشــابه را می توان در کار اسپاتلر۲ یافت. در تعریف جامع فرهنگ مالیاتی از 
نقطه نظر اسپیتالر مالیات تحت تأثیر تفاوت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، 
جغرافیایی، روان شــناختی رایج در افراد یک کشور و جوامع آنها در نظر گرفته می شود. 
پوش3 فرهنگ مالیاتی یک کشور را در ارتباط نزدیک با شخصیت های تعیین کننده تحول 
سیســتم مالیاتی می داند. این فهم نیز مشــابه این نقطه نظر شومپیتر است که »فرهنگ 

مالیاتی بیان معنویت و خالقیت انسان است«. )نِر، ۲001( 
از جمله اقتصاددانان دوره گذار )انتقالی( کامدسوس4 )199۷( است که مفهوم فرهنگ 
مالیاتی را یک هدف میان مدت برای سیاســت های انتقالی در روسیه اعالم کرده است و 
گفته در صورتی تداوم خواهد یافت که بر اساس تمکین داوطلبانه با قوانین مالیاتی شفاف 
باشــد. بنابراین کامســدوس بیان می کند که نظرات رایج میان اقتصاددان گذار منحصر 
به مالیات دهندگان اســت و این نکته، درک از فرهنگ مالیات را محدود می کند. تانزی5 
فرهنگ مالیاتی را به عنوان آگاهی مالیاتی واقعی مالیات دهندگان در نظر گرفته  است. در 
اغلب اقتصاد های گذار، به دلیل اقتصاد برنامه ریزی شده بلندمدت، مالیات دهندگان فاقد 
این آگاهی خاص اند. برنامه ریزان اصلی تالش می کنند از هرگونه ارتباط مالیات دهندگان 
با مالیات مســتقیم اجتناب کنند. معرفی سیســتم مالیاتی شفاف با »خصومت« فاعالن 
مالیاتی مواجه می شود. عالوه بر این، فهم اینکه چرا یک نفر باید به شکلی مداوم مالیات 

پرداخت کند یک واقعیت از فرهنگ مالیاتی است. )نِر، ۲001( 
در دسته سوم می توان از برگر6 )1998( نام برد که اصطالح فرهنگ مالیاتی را این گونه 

1. Schumpeter
2. Spitaler
3. Pausch
4. Camdessus
5. Tanzi
6. Berger

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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مطــرح می کند که »دولت تنها می توانــد مقادیری را به عنوان مالیات جمع آوری کند که 
شهروندان تمایل به پرداخت آن دارند«؛ بنابراین توانایی مقامات مالیاتی برای ایجاد تمایل 
به اجابت بهتر آن در طول زمان، می تواند یکی از عناصر فرهنگ مالیاتی باشــد. خود نِر 
نیز در زمره اقتصادانان عصر جدید، فرهنگ مالیاتی را مشــتمل بر سه عنصر مهم شامل 

مالیات دهندگان، مالیات گیرندگان و رابطه بین آنها می داند. )نِر، ۲001( 
بررســی این دیدگاه  ها نشــان می دهد که اقتصاددانان کالسیک در تعریف فرهنگ 
مالیاتی تنها بر سیاستگذاران و کسانی که مسئول وضع قوانین مالیاتی اند توجه نموده اند، 
در حالی که اقتصاددانان دوره گذار درســت در نقطه مقابل کالسیک ها، فرهنگ مالیاتی 
یک جامعه را در ارتباط با مؤدیان مالیاتی تعریف می کنند و لزوم تقویت فرهنگ مالیاتی 
را در آگاهی بخشــی به این بخش از جامعه می بینند. اقتصاددانان عصر جدید به نوعی به 
تلفیق این دو دیدگاه پرداخته و آنچه در نظر آنها از اهمیت برخوردار اســت توجه به هر 

دو عنصر مالیات دهندگان و سیاستگذاران مالیاتی و رابطه بین آنهاست. 
2.2. تعریف فرهنگ مالیاتی

مفهوم فرهنگ مالیاتی بدون داشتن تصویری روشن از اصطالح فرهنگ قابل تصویر نیست. به 
احتمال زیاد تیلور1 اولین فردی است که مفهوم مدرنی از فرهنگ طرح کرده است. فرهنگ یا 
تمدن کلیت پیچیده ای شامل دانش، اعتقاد، هنر، قانون، اخالقیات، رسوم و توانایی و عادت هایی 
است که انسان به عنوان عضوی از اجتماع به دست می آورد. )به  نقل از چوئنجیت۲، ۲014( 

بر اســاس دیدگاه کارکردگرایی، فرهنگ سیســتمی از ارزش های مشترک، دانش و 
اعتقادات میان افراد در نظر گرفته می شود. )ویجی1983،3( تمامی انواع ایده هایی که مفهوم 
فرهنگ را می ســازند معیارهایی برای تصمیم گرفتن در مورد اینکه چه کاری باید انجام 
شود، چه کاری می تواند انجام شود و چگونه باید آن را انجام داد، است. )ویلیام4، 1961( 
هال و هال5 فرهنگ را به عنوان »برنامه ای برای رفتار« نامیده اند. بســیاری از الگو های 
رفتــاری، چه فردی و چه گروهی، پیامــد ایده ها، نگرش ها، اعتماد، عقاید و انتظارات اند. 
فرهنگ از افراد دیگر از طریق ســازوکار های انتقال اجتماعی مانند آموزش، یادگیری و 
تقلید به دســت می آید و بر روش های تعامل افراد یا گروه  ها با یکدیگر تأثیرگذار است. بر 
1. Tylor
2. Chuenjit
3. Vijay
4. William
5. Hall
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اساس این دیدگاه ها، فرهنگ ایستا نیست بلکه پویاست و می تواند خود به خود با واقعیت 
منطبق شود و پدیده ای است که می تواند به شکلی پویا در طول زمان و مکان تغییر کند 
)اسکلتون و آلن1، 1999( تحت تأثیر نیرو های سیاسی و اقتصادی و تغییرات جغرافیایی 
است و در پاسخ به تغییرات داخلی و خارجی تغییر می کند )واتکینز۲، ۲013( و این موقعیت 

بستگی به تعامل بین افراد، اعضای گروه و جامعه دارد. )به نقل از چوئنجیت، ۲014( 
همان گونه که اشاره شد، یکی از معانی فرهنگ هر چیزی است که اشخاص، گروه   ها 
یا ســازمان  ها »فکر می کنند« بنابراین اولین تصور در مورد فرهنگ مالیاتی در اینجا، آن 
چیزی اســت که مردم درباره مالیات فکر می کننــد. فرهنگ مالیاتی همچنین، به عنوان 
»آگاهــی مالیاتی« در میان مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان در نظر گرفته می شــود. 
)تانزی، 1999( بخشی از درک فرهنگ مالیاتی به عنوان آگاهی مالیاتی مربوط به آگاهی 
مالیات دهندگان نسبت به سیستم مالیاتی به توجه به این سؤال است: »چرا مردم مجبور 
به پرداخت مالیات هستند؟« از نقطه نظر مالیات گیرندگان، آگاهی مالیاتی نگرش و انگیزه 
اعضای سازمان مالیاتی است که در ساختار سازمان مالیاتی تجسم یافته است. این همچنان 
شامل رابطه بین مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان است. )به نقل از چوئنجیت، ۲014( 
اعتماد مفهوم دیگر مرتبط با فرهنگ مالیاتی اســت. این مفهوم نســبت به عقاید و 
نگرش  ها در ســطح باالتری اســت به این دلیل که اعتماد مفهومی از ارتباط با چیز های 
دیگــر دارد. اعتماد نتیجه تصور از عدالت اســت، به عنوان مثال، مالیات دهندگان اعتماد 
بیشتری به مالیات گیرندگانی دارند که با آنها عادالنه و احترام آمیز برخورد می کنند. عالوه 
بر این، اعتماد باید شامل انتظارات در نظر گرفته شود. اگر مالیات دهندگان انتظار دارند 
که مالیات آنها صرف برنامه های عمومی شــود که به دولت اجازه می دهد خدمات کافی 
برای مالیات دهندگان فراهم کنند، به احتمال بیشــتر به دولت و سیستم مالیات اعتماد 
می کنند. اعتماد بیشتر به دولت، اداره مالیات و سیستم قانونی تمایل افراد برای مشارکت 

در پرداخت مالیات را افزایش می دهد. )به نقل از چوئنجیت، ۲014( 
مســئله دیگر در فرهنگ مالیاتی درباره قدرت است. چگونه مالیات گیرندگان قدرت 
و اقتــدار خود را در رابطه با مالیت دهندگان به کار می گیرند؟ آیا آنها به مالیات دهندگان 
اجازه می دهند در مورد بدهی های مالیاتی خود، خودشــان تصمیم گیری کنند؟ یا اینکه 

1. Skelton & Allen
2. Watkins
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آنها خودشــان صورت حساب مالیاتی را بدون اینکه هیچ شــانس تصمیم گیری به خود 
مالیات دهندگان بدهند، ایجاد می کنند؟ اگر مالیات گیرندگان احســاس کنند آنها قدرت 
بیشــتری نسبت به مالیات دهندگان دارند، به احتمال زیاد، حالت چیرگی بر آنها را پیدا 

می کنند. )به نقل از چوئنجیت، ۲014( 
معنی دیگر فرهنگ هر چیزی است که افراد به عنوان عضوی از جامعه همچنین عضو 
یک سازمان، انجام می دهند. در این زمینه، تمرکز بر رفتار کنشگران در سیستم مالیاتی 
اســت. اولین نوع رفتار، رفتار مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان به عنوان اشخاص است. 
رفتار مالیات دهندگان عموماً درباره تصمیمات شان در مورد پرداخت مالیات، شامل تمکین 
مالیاتی، اجتناب مالیاتی یا فرار مالیاتی است. رفتار مالیات گیرندگان، روشی است که آنها 
بــا مالیات دهندگان رفتار می کنند به عنوان مثال، اجرای شــدید قوانین مالیاتی به عنوان 
رئیس مالیاتی یا کمک به مالیات دهندگان برای انجام تعهدات مالیاتی خود به عنوان یک 
مشــاور نوع دیگر رفتار، ارتباط مداوم بین کنشــگران در سیستم مالیات است. به عقیده 
تیلور )۲003( عملکرد مالیات دهندگان پایدار نیســت و نتیجه این است که فرد چگونه 
خودش را در رابطه با مالیات گیرندگان، سیســتم مالیات و دیگر گروه های مالیات دهنده 
تعریف می کند. از این نقطه نظر، فرهنگ مالیات را می توان به عنوان زمان و رده )طبقه( 

تعریف کرد. )به نقل از چوئنجیت، ۲014( 

ـ هنجارها
ـ تصور از عدالت

ـ اعتماد

ـ تمکین
ـ اجتناب

ـ فرار
نگرش ها و اعتقادات

رفتار

جامعه

فرهنگ تمکین مالیات دهندگان 

ـ قدرت ـ اداره )اجرا(
ـ اصالح

نگرش ها و اعتقادات

رفتار

سازمان

فرهنگ اجرایی مالیات گیرندگان

نمودار 3: برگرفته از کار چوئنجیت )2014( 

کامل تریــن تعریف از فرهنگ مالیاتی را نِر ارائه کرده اســت. از دیدگاه وی »فرهنگ 
مالیاتی یک کشور کلیتی از همه نهاد های رسمی و غیررسمی مربوط به سیستم مالیاتی 
و اقدامات عملی آن است که به صورت تاریخی در درون فرهنگ کشور، از جمله تعلقات 
و روابط ناشــی از تعامل مداوم آنها، گنجانده شده است.« بر این اساس، فرهنگ مالیاتی 
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چیزی بیش از رفتار کنشگران در پرداخت مالیات و چگونگی آن است. هنجار های فرهنگی 
و نهادی توسعه یافته به شکلی تاریخی، برنامه مالیاتی را تعیین می کنند. مجموعه بعدی 
محیط و محدودیت هاست به عنوان مثال، قوانین مالیات. بازیگران شامل مالیات دهندگان، 
سیاســت مداران، مقامات مالیاتی، متخصصان و دانشگاهیان هستند. فلش  ها تعامل بین 
گروه های مختلف بازیگران و همچنین بین اعضای یک گروه است. با تداوم تعامل، پیوند های 

اجتماعی و تعلقات در طول زمان توسعه می یابند. )نِر، ۲001( 

سیاستمداران

مقامات مالیاتی تحصیلکرده ها

مالیات دهندگانمتخصصان

قانون مالیاتی

فرهنگ مالیاتی

فرهنگ ملی

نمودار 4: جایگاه فرهنگ مالیاتی در نظام اجتماعی برگرفته از کار نِر )2001( 

در پژوهش های داخلی نیز تعاریفی مشابه در مورد فرهنگ مالیاتی ارائه شده است. در 
جایی فرهنگ مالیاتی مجموعه ای از طرز تلقی، بینش، برداشت ها و آرمان ها، ارزش های 
اجتماعــی، قوانیــن جاری و میزان آگاهــی مردم از مالیات )جالل آبــادی و عزیزخانی، 
1384( دانســته شده است و در جای دیگر آمیزه ای از نگرش، باورها، اعتقادات، کنش ها 
و عکس العمل هایی اســت که ما نسبت به سیســتم مالیاتی پیدا می کنیم و طی آن یاد 
می گیریم که در قبال نظام مالیاتی چه وظیفه ای به دوش ما گذاشــته شــده  است و چه 

نقشی را باید ایفا کنیم. )محسنی تبریزی و دیگران، 1389: 1۲4( 
به طور کلی در این تعاریف، فرهنگ مالیاتی از عناصر مشترکی چون مالیات دهندگان 

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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و مالیات گیرنــدگان به عنــوان مجموعه بازیگران این کلیــت و مجموعه ای از کنش ها و 
انگیزه  ها تشــکیل شده است. هرکدام از بخش های موجود در مجموعه بازیگران از جمله 
مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان بر اســاس اعتقادات، باورها، بینش ها، برداشت  ها و.. 
دســت به کنش می زنند به گونه ای که کنش  ها و انگیزه های هر بخش تحت تأثیر بخش 

دیگر قرار دارد، در واقع رابطه متقابل بین بازیگران وجود دارد. 
در میــان اصطالحاتی که مربوط به فرهنگ مالیاتی اســت، اصطالحاتی چون کنش 
مالیاتی، تمکین مالیاتی، اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی به چشم می خورند. کنش مالیاتی 
بخشی از فرهنگ مالیاتی است که در بخش رفتار دسته بندی می شود و ُکنشی اجتماعی 
اســت که دارای دو شکل متمایز تمکین و عدم تمکین )اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی( 
است. منظور از تمکین مالیاتی1، قبول و پرداخت داوطلبانه مالیات قانونی تشخیص داده 
شده در تشکیالت مالیاتی )ریچارد۲، ۲008( و یا خوداظهاری به معنی تشخیص و محاسبه 
مأخذ مشــمول مالیات و پرداخت آن توسط مؤدی است. )زنجیردار و فرهودی، 1388( 
تمکین مالیاتی یک مفهوم نظری و چندجانبه است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه3 
در تعریف مفهوم تمکین آن را به دو بخش تقسیم می کند: تمکین در گزارش دهی و تمکین 
در فرآیند های مورد نظر قانون. مورد دوم، به تمکین از مقررات تکنیکی الزم در محاسبات 
مالیات یا پرداخت آن بازمی گردد. )سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، ۲001: 3( 
در برابر تمکین مالیاتی، مسئله عدم تمکین مالیاتی از سوی مؤدیان مطرح است. باید 
توجه داشت اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی هر دو مصادیقی از عدم تمکین اند. فرار مالیاتی 
در حالت کلی اشــاره به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب ســازی، عدم ارائه دفاتر 
رســمی، انجام فعالیت های اقتصادی زیرزمینی و... به منظور فرار از پرداخت مالیات است. 
)کالینز و جونز4، 1388( اجتناب از پرداخت مالیات شــکل قانونی داشــته و ناشی از تغییر 
فعالیت های اقتصادی از پایه های مشــمول مالیات به فعالیت های معاف از مالیات می باشد. 

)کروکر و اسلمرود5، ۲005( 
2.3. رهیافت نظری

بــرای اینکه دریافتی کلی از نظریه های مربوط به فرهنگ و کنش مالیاتی و عوامل مؤثر 
1. Tax Compliance
2. Richardson 
3. OECD
4. Collins & Jones 
5. Crocker & Slemrod
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بر آنها داشــته باشیم، در این قســمت به صورت اجمالی به برخی از آنها اشاره می کنیم. 
این مباحث عمدتاً در مدخل های رشــته جامعه شناسی اقتصادی مطرح شده اند. یکی از 
بحث های مهم جامعه شناسی اقتصادی، چگونگی تأمین منابع مالی دولت هاست و مهم ترین 
راه سازگار با نظام های اقتصادی معاصر جهت تأمین منافع عمومی، اخذ مالیات است. اخذ 
مالیات یک کنش ساده نیست، بلکه یک کنش اقتصادی و اجتماعی است؛ زیرا اول اینکه 
با منافع اقتصادی هدایت می شــود، دوم اینکه معطوف به کنشگران اجتماعی دیگر چون 
دولت، مســئوالن و مأموران امور مالیاتی، تشــکل ها و اصناف و مؤدیان بوده و در محیط 
اجتماعی انجام می شود. بنابراین کنش مالیاتی در قلمرو علم جامعه شناسی قرار می گیرد 

و مانند سایر کنش های اجتماعی، به فرهنگ یک جامعه مرتبط است. 
جیمز و اَلی1 )۲00۲( کنش مالیاتی را به صورت پیوستاری با دامنه ای از اجبار قانونی محدود 
تا همنوایی مؤدیان با اهداف برنامه مالیاتی و همکاری با جامعه در نظر گرفته اند. درحالی که 

یک سر پیوستار، عدم تمکین غیرقانونی است سر دیگر پیوستار همنوایی با قانون است. 
با بررسی نظریات گوناگونی که فرهنگ مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن را تبیین می کنند، 
می توان از دو دســته کلی نظریات نام برد؛ نظریاتی که عوامل غیرکنشی مؤثر بر فرهنگ 
مالیاتی را بیان می کنند و آنها که به بررسی عوامل کنشی مؤثر بر این فرهنگ می پردازند. 
منظور از عوامل غیرکنشی عواملی است که به چگونگی رفتار کنشگران مربوط نبوده 
و ریشــه در عواملی چون: کاســتی  ها در نهاد مالیاتی و نبود یک نظام حقوق مؤثر و کارا، 
پیچیده بودن قوانین و مقررات مالیاتی )ریچاردسون۲، ۲006(، تورم و به  تبع آن افزایش 
بــار مالیاتی حقیقی و گســترش اقتصاد زیرزمینی، ضعف، تعــدد و پیچیدگی قوانین و 
مقررات مالیاتی، ســاختار ناکارآمد سیستم مالیاتی، ناکارآمدی سازوکار تشویق و تنبیه، 
عدم شناسایی کامل مؤدیان مالیاتی )زهی و محمدخانی، 1388(، انتظارات تورمی افراد 
جامعــه، قاچاق، افزایش نابرابری اجتماعی )محمد نوربخش لنگرودی و جوادی نیک گو، 
1388(، کمبود نیروی انسانی ماهر، کمبود منابع مالی و بودجه، عدم دسترسی به پایگاه 
اطالعات اقتصادی و مالی، فرایند های ناکارآمد مالیاتی، عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدی 
مالیاتی، ناکارآمدی ســاختار فعلی نظام تشــخیص مالیات )عسکری، 139۲: 100( دارد 

و موانعی بر سر تحقق فرهنگ مالیاتی مطلوب و کارآمد در جامعه محسوب می شوند. 

1. James & Alley
2. Richardson
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همچنین منظور از عوامل کنشــی، عواملی اســت که به چگونگی رفتار کنشگران با 
یکدیگر مربوط می شــود که متغیر های احساس بیگانگی اجتماعی )سونگ و یاروبروگ، 
19۷8(، بی اعتمادی عمومی )ســاچولز و لیوبــل1، 1998؛ تورگلر۲، ۲003 و کایرچلر3 و 
دیگران، ۲00۷(، بی اعتمادی به دولت )فیلســتاد4، ۲004 و ونزل5، ۲005(، احساس )نا(
عادالنه بودن سیســتم مالیاتی )اسپایسر و لندســتز6، 19۷6؛ اسپایسر و بیکر۷، 1980؛ 
منسکی8، 1993؛ راولینگ9، ۲003؛ تایلور، ۲003؛ دی ژان10 و دیگران، 1994 و کوول11، 
199۲(، اعتقاد به تقلب توسط دیگران )سونگ و یاروبروگ1۲، 19۷8(، تأثیر گروه مرجع 
و یادگیری از هماالن )جکســون و میلیرون13، 1986؛ گوردن14، 1989؛ مایلز و نایلور15، 
1996 و لویس،16 198۲(، نگرش هماالن به مالیات )ســیلوانی1۷، 199۲(، نگرش منفی 
مؤدی به مالیات )ویگل18 و دیگران، 198۷( نمونه هایی از متغیر های اجتماعی کنشــی 

مؤثر بر فرهنگ مالیاتی هستند. 
در این پژوهش کوشش می شود در بررسی منابع و داده های موجود، این دسته بندی 
از عوامل مورد توجه بوده و حتی االمکان بتوان پس از تحلیل داده ها، دسته بندی دقیق تر 
و جزئی تــری از عوامــل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی به دســت داد. در واقع با وقوف به انواع 
نظریاتی که در حوزه مالیات و عوامل مؤثر بر آن در دســته بندی های مختلف ارائه شــده 
است، محقق، راهنمایی در دست دارد برای مواجهه روشمند با داده های مختلفی که در 
طی پژوهش گردآوری می گردد تا بهتر و دقیق تر به بررســی و شــناخت عوامل مؤثر بر 

فرهنگ مالیاتی دست یازد. 
1. Scholz & Lubell
2. Torgler
3. Kirchler
4. Fjeldstad
5. Wenzel
6. Spicer & Lundstedt
7. Becker
8. Manski
9. Rawlings
10. De Juan
11. Cowell
12. Song & Yarbrough
13. Jackson & Millron
14. Gordon
15. Myles & Naylor
16. Lewis
17. Silvani
18. Weigel
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3. روش تحقیق
همان گونه که عنوان شــد تحقیق حاضر از نوع کاربردی اســت و به دنبال پاسخگویی به 
این ســؤاالت است که مهم ترین عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی و نیز راهکار های ارتقای 
ایــن فرهنگ در ایران کدام اند. بدین منظور، برای تعیین مهم ترین عوامل مؤثر از روش 
اسنادی بهره گرفته شده است. روش اسنادی به معنی تحلیل آن دسته از اسنادی است 
که شــامل اطالعات درباره پدیده هایی اســت که ما قصد مطالعه آنها را داریم. )بیلی1، 
1994( بر این اســاس در این نوشــتار از پژوهش های تجربی و نظری داخلی و خارجی 
که به طور مســتقیم و غیرمســتقیم به موضوعات فرهنگ مالیاتی، فرار مالیاتی، تمکین 
مالیاتی و... پرداخته اند، اســتفاده شده اســت. پس از بررسی دقیق از میان 140 عنوان 
پژوهش هــای مرتبط در قالب طرح های پژوهشــی، مقاالت علمیـ  پژوهشــی، مقاالت 
همایشی و پایان نامه ها، تعداد 48 عنوان انتخاب شد و پس از استخراج کلیه عوامل ذکر 
شــده در این تحقیقات به عنوان عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ مالیاتی در قالب 4 دســته 
ارائه گشــت و روابط متغیر ها بر اساس اطالعات مقاالت شناسایی و در شبکه ای از علل 
ترسیم شد. سپس مدل به دست آمده به 1۲ نفر از صاحب نظران حوزه ارتباطات، اقتصاد 
و امور مالیاتی نشان داده شد۲ و بر اساس داده های این مرحله با این کارشناسان مصاحبه 
نیمه ساختاریافته صورت گرفت. سؤال محوری این مرحله این بود که بر اساس یافته های 
مدل علی چه راهکارهایی برای ارتقاء فرهنگ مالیاتی پیشــنهاد می کنند؟ در این بخش 
با اســتفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمــون به کدگذاری داده های مصاحبه ها 

1. Bailey
2. دکتر ع. م اســتادتمام دانشــکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه بهشتی و رئیس سابق سازمان 

امور مالیاتی
دکتر و. ا دکتری ارتباطات دانشگاه عالمه متخصص روابط عمومی و روزنامه نگار

دکتر ع. ک استادتمام رشته روزنامه نگاری دانشگاه عالمه طباطبایی
دکتر م. ج دکتری ارتباطات و مدیر بخش چندرسانه ای خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

دکتر ش دکتری اقتصاد اجتماعی دانشیار دانشگاه تهران
دکتر ر. ا دکتری رفاه اجتماعی استادیار دانشگاه تهران

آقای ش دانشجوی دکتری رشته ارتباطات
دکتر و. م دکتری اقتصاد و دانشیار دانشگاه تهران

دکتر پ. ا دکتری ارتباطات و معاون خبر خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران
دکتر ک. ا دکتری جامعه شناسی اقتصادی از دانشگاه فردوسی

دکتر م. ف دکتری ارتباطات و استاد دانشگاه ارتباطات 
دکتر ن. ر دکتری جامعه شناسی اقتصادی از دانشگاه فردوسی و هیئت علمی جهاد دانشگاهی

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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در قالب مضامین و تم های اصلی اقدام شــد. از تحلیــل مضمون می توان به خوبی برای 
شــناخت الگوهای  موجود در داده های کیفی اســتفاده کرد. )براون و کالرک1، ۲006(: 
پس از پیاده ســازی مصاحبه ها، مرحله کدگذاری متن های مصاحبه ها آغاز شــد و عمل 
کدگذاری و ویرایش آن در چندین مرحله و ویرایش صورت گرفت، بر اساس موضوعات 
اظهار شده دسته بندی و خالصه سازی انجام گردید و مفاهیم اولیه شناسایی و بر اساس 
معنای درونی و ماهیت شان به صورت مفهومی نامگذاری شد و مقوالت به دست آمد. آنگاه 
بر اساس موضوع تحقیق، مضامین محوری دسته بندی شد. در مرحله ابتدایی کدگذاری 
باز۲، 4۷ کد به دست آمد که پس از ادغام آنها و مقایسه کد های مشترک در مرحله دوم، 

کدگذاری محوری انجام گرفت. 

4. یافته های پژوهش
4.1. عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی

همان گونه که اشاره شد به منظور بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی در این پژوهش، 
از روش اسنادی بهره گرفته شده است. بدین منظور از تحقیقات مختلفی که در این حوزه 
انجام شــده اند و به شکلی مستقیم و غیرمســتقیم به بررسی موضوعاتی چون فرهنگ 
مالیاتی، تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی و.... پرداخته   اند، اســتفاده شد. پس از بررسی 48 
عنوان پژوهش انتخابی از میان 140 پژوهش مربوط، عوامل به صورت مجزا استخراج و 
سپس در قالب 4 دسته از عوامل، ارائه شد. )جدول 1( بررسی این عوامل نشان می دهد، 
برخــی از آنهــا در پژوهش های متعددی مورد توجه قــرار گرفته اند و برخی تحقیقات 
نیز ســعی نموده اند از جنبه های متفاوت تر، نگاهی به موضوع بیندازند. دسته بندی های 
ارائه شــده در قالب عوامل فردی )شامل عوامل زمینه ای، انگیزه ای و رفتاری( و عوامل 
اجتماعی، ســازمانی و قانونی اســت3. در بخش عوامل زمینه ای، متغیرهایی چون سن، 
جنــس، تحصیالت، درآمد مورد ســنجش قرار گرفته اند که عمــده تحقیقات حاکی از 
1. Braun & Clarke

2. در این مرحله فراوانی کد های استخراج شده 266  کد بود که در 47 عنوان، دسته بندی شد.
3. در یــک نــگاه کلی تر، چنان که در بخش نظری نیز آورده شــد، می توان عوامل مؤثر بر فرهنگ 
مالیاتی را در دو دســته کلی تر عوامل کنشــی و عوامل غیرکنشی تقســیم بندی کرد. لیکن با توجه 
بــه اینکه مطابق یافته های این پژوهش می توان تقســیم بندی دقیق تر و جزئی تری از این عوامل به 
دســت داد )چنان که در جدول صفحه بعد مشهود است(، عوامل کنشی و غیرکنشی را به جزئیات 

دقیق تری تقسیم کرده ایم. 
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عدم تأثیر قابل توجه آنها بر فرهنگ مالیاتی یا ســایر موارد بوده اســت. آنچه در بخش 
رفتــاری از اهمیت برخوردار بوده و تحقیقات زیادی بدان توجه نموده اند رفتار فرد در 
کســب آگاهی در زمینه مالیات اســت و این نشــان دهنده تأثیر این عامل بر نگرش و 
در نتیجه کنش وی می باشــد. در بخش نگرشــی آنچه حائز اهمیت است نگرش افراد 
در زمینه اعتماد به دولت و احســاس عدالت مالیاتی و احســاس تبعیضی است که در 
نتیجه رفتار و کنش سازمان های مالیاتی در افراد ایجاد می شود. از طرفی درونی شدن 
اخالقیاتی چون صداقت، مسئولیت پذیری در جریان جامعه پذیری افراد نیز بر نوع نگرش 
آنها، مؤثر اســت. اما در بخش عوامل اجتماعی، مهم ترین عامل، تبلیغات و اســتفاده از 
رسانه هاســت. رســانه به عنوان ابزاری نیرومند در جهت دهی به نگرش افراد در زمینه 
مالیات مطرح اســت. اما بررسی  ها نشــان می دهند عواملی که در ارتباط با نوع رفتار و 
نگرش ســازمان های مالیاتی اســت بیش از همه مؤثر بوده است. عواملی مانند نیروی 
انســانی مؤثر در این ســازمان ها، وجود نظام جامع مالیاتی، سیستم مکانیزه انجام امور 
مالیاتی، پیچیدگی نظام مالیاتی، سیستم اطالع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به قوانین 
مالیاتــی، نوع نظارت بر عملکرد مالیاتی افراد در جامعه، وجود نظام تنبیه و پاداش در 
این رابطه، وجود عدالت در کارکرد ســازمان و همچنین رسیدگی به شکایات مؤدیان. 
عالوه بر این شفاف  بودن قوانین، عادالنه بودن قوانین و تناسب آن با واقعیت های جامعه 

نیز از جمله عوامل سازمانی است. 
با توجه به نتایج مقاالت و طرح های پژوهشــی انجام گرفته و با توجه به دسته بندی 
و تلخیص صورت گرفته به نظر می رســد نقشــی که قوانین و ســازمان های مالیاتی در 
ایجــاد فرهنگ مالیات بازی می کنند بســیار پررنگ تر از نقــش مردم به عنوان عامالن و 
کنشگران اجتماعی می باشــد. همان گونه که عنوان شد بازیگران اصلی فرهنگ مالیاتی، 
مالیات دهندگان، نهاد ها و ســازمان های مالیاتی و دولت به عنوان مالیات گیرندگان اند که 
تعامــل مثبت بین آنها می تواند به رفتار هــای مطلوب مالیاتی بینجامد. عملکرد دولت و 
ســازمان  ها در نتیجه رویه ها و قوانین شفاف، ســاده و عادالنه، می تواند به ایجاد نگرش 
مثبت و در نتیجه اعتماد بین مردم کمک شایانی نموده و این نوع نگرش، کنش مالیاتی 

مطلوب افراد را به دنبال دارد. 

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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جدول 1: دسته بندی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی

دی
فر

ل 
وام

ع

عوامل 
زمینه ای

خان جان )1384(؛ بــــارس و همــکاران )۲008(؛ مک کی و جنسیت، سن، تأهل، وضعیت تأهل
باسی )۲009( 

تحصیالت 
خداپرست )1395(؛ بــــارس و همکاران )۲008(؛ مک کی و 
باسی )۲009(؛ مالزاده )139۲(؛ ریچاردسون )۲006(؛ محسنی 

تبریزی و همکاران )1389( 

خان جان )1384(؛ ســونگ و یاربروگ )19۷8(؛ ریچاردسون سطح درآمد و منبع درآمد
)۲006(؛ فلیحی و همکاران )1384( 

عوامل 
رفتاری

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــالزاده )139۲(؛ مشارکت اجتماعی 
خداپرست )1395( 

کسب آگاهی و دانش مالیاتی

لشــگرزاده و عزیزی )1389(؛ محســنی تبریــزی و همکاران 
)1389(؛ مالزاده )139۲(؛ ضیایی بیگدل )1394(؛ سبکتکین 
و جعفری )1395(؛ شــافعی )1395(؛ لو و همکاران )۲009(؛ 

خداپرست )1395(
محسنی تبریزی و همکارن )1389(؛ مالزاده )139۲( داشتن وکیل حقوقی

عوامل 
نگرشی

پایبندی به اخالق )صداقت، احساس 
مسئولیت( 

طاهرپور و علیاری )1386(؛ لشگرزاده و عزیزی )1389(؛ قلی پور 
و روحی خلیلــی )139۲(؛ الری  و  همکاران )1393(؛ صالحی 
و همکاران )1393(؛ ســبکتکین  و جعفــری )1395(؛ توکلی 

)1395(؛ فلیحی و همکاران )1384(

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــالزاده )139۲(؛ التزام به دین و ارزش های مذهبی
خداپرست )1395(؛ موکاسا )۲011(  

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــالزاده )139۲(؛ نگرش مثبت به کارکرد مالیات
خداپرست )1395(؛ جیمز و همکاران )۲011(

اعتماد به دولت و سازمان  مالیاتی 
)شفافیت، عملکرد در نوع هزینه( 

طاهرپــور و علیــاری )1386(؛ مطلبی و همــکاران )138۷(؛ 
محسنی تبریزی و همکاران )1389(؛ مالزاده )139۲(؛ مرادی 
و همکاران )1393(؛ رامشــینی و همکاران )1395(؛ بهروان و 
همکاران )1395(؛ نصیری اقدم )1391(؛ ســونگ و یاربروگ 

)198۷(؛ اجاقلو و همکاران )1395( 

احساس بی عدالتی و تبعیض نسبت 
به مالیات )عدالت مالیاتی( 

مطلبی و همکاران )138۷(؛ الماسی و همکاران )1393(؛ اجاقلو 
و همکاران )1395(؛ دمیر )۲011(؛ موکاسا )۲011( 

عوامل 
نگرشی

فلیحی و همکاران )1384( نگرش مثبت به کارایی نظام مالیاتی

تأثیرپذیری از رفتار های دیگران 
)همکاران صنفی، خانواده و...( 

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــالزاده )139۲(؛ 
خداپرست )1395(

دمیر )۲011(؛ الم و گومز )۲008(اخالق مالیاتی 
محیط 

خان جان )1383( هنجار های اجتماعیاجتماعی
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ی 
رد

ل ف
وام

ع

محیط 
اجتماعی

خان جان )1383(؛ اجاقلو و همکاران )1395( مجازات های اجتماعی

تبلیغات )استفاده از رسانه ها( 
محسنی تبریزی و همکاران )1389(؛ مالزاده )139۲(؛ عالمه 
حائــری و همــکاران )1393(؛ منجگانی و طبســی )1394(؛ 

خداپرست )1395(
خان جان )1383(؛ سبکتکین و جعفری )1395( انسجام اجتماعی )تعلق( 

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــالزاده )139۲(؛ اتحادیه های صنفی
خداپرست )1395(

الم وگومز )۲008(؛ الم و همکاران )199۲(؛ سبکتکین و جعفری )1395(کیفیت خدمات عمومی

نی
زما

سا
ل 

وام
ع

نیروی 
انسانی

مطلبی و همکاران )138۷(؛ خداپرست )1395(؛ شافعی )1395( رفتار و برخورد کارکنان
مطلبی و همکاران )138۷(تخصص و کارایی کارکنان

ژول فاینا )۲009( فساد 

رویه  های 
اجرایی

محسنی تبریزی و همکاران )1389(؛ مالزاده )139۲(وجود نظام جامع مالیاتی

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــالزاده )139۲(؛ سیستم مکانیزه انجام امور مالیاتی
خداپرست )1395(؛ الماسی و همکاران )1391(

الماسی و همکاران )1393(؛ فلیحی و همکاران )1384(؛ الماسی پیچیدگی نظام مالیاتی
و همکاران )1391(؛ ریچاردسون )۲006( 

سیستم اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
نسبت به قوانین مالیاتی

محســنی تبریــزی و همکاران )1389(؛ لشــگرزاده و عزیزی 
)1389(؛ مالزاده )139۲(؛ خداپرســت )1395(؛ الماســی و 

همکاران )1391(؛ نصیری اقدم )1391( 

سیستم نظارت قوی بر ثبت مالیات و 
پیگیری موارد نقض

فلیحی و همکاران )1384(؛ مرادی و همکاران )1393(؛ الماسی 
و همکاران )1391(؛ الم و گومز )۲008( 

محســنی تبریزی و همــکاران )1389(؛ مــالزاده )139۲(؛ وجود نظام تنبیه و پاداش 
خداپرست )1395(

مشارکت افراد جامعه در فرایند 
خان جان )1383( تصمیم گیری خرج کرد مالیات

شافعی )1395( رسیدگی به شکایات 

فلیحی و همکاران )1384(؛ مرادی و همکاران )1393(؛ صالحی عدالت در کارکرد سازمان
وهمکاران )1393(؛ الماسی و همکاران )1391(؛ 

نی
انو

ل ق
وام

ع

ساده و شفاف بودن قوانین
مطلبی و همــکاران )138۷(؛ لشــگرزاده و عزیزی )1389(؛ 
نصیری اقدم )1391( مالزاده )139۲(؛ خداپرســت )1395(؛ 

شافعی )1395(؛ شیرخدایی و همکاران )1395( 
مطلبی و همکاران )138۷(؛ نصیری  اقدم )1391( عادالنه و بی طرف بودن قوانین 

مطلبی و همکاران )138۷( قابل اجرا بودن قوانین
فلیحی و همکاران )1384( تناسب قوانین با واقعیت های جامعه

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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رفتار مالیاتی
ـ تمکین
ـ اجتناب

ـ فرار

نگرش و اعتقاد 
نسبت به مالیات

مالیات دهندگان 

رفتار
ـ اجرا

ـ اصالح
قدرت

مالیات گیرندگان 

تحصیالت،  زمینــه ای:  عوامل 
سطح درآمد

عوامــل رفتــاری: مشــارکت 
اجتماعی، کسب دانش و آگاهی 

مالیاتی، داشتن وکیل حقوقی
پایبنــدی  نگرشــی:  عوامــل 
بــه اخــالق، التزام بــه دین و 
نگرش  ارزش هــای مذهبــی، 
مثبت به کارکرد مالیات، اعتماد 
بــه دولت و ســازمان مالیاتی، 
احساس عدالت مالیاتی، نگرش 
مثبت به کارایی نظام مالیاتی، 
تأثیرپذیری از رفتارهای دیگران 

)همکاران صنفی و...(

عوامل فردی

هنجارهای اجتماعی
مجازات های اجتماعی

تبلیغات )استفاده از رسانه ها(
انسجام اجتماعی

اتحادیه های صنفی
کیفیت خدمات عمومی

محیط اجتماعی

نیروهای انســانی: رفتار و برخــورد کارکنان، تخصص و کارایی 
کارکنان، فساد

رویه هــای اجرایی: وجود نظام جامع مالیاتی، سیســتم مکانیزه 
انجام امور مالیاتی، پیچیدگی نظام مالیاتی، سیستم اطالع رسانی 
و آگاهی بخشــی قوانین، سیستم نظارت قوی، وجود نظام تنبیه 
و پاداش، مشارکت افراد در تصمیم گیری، رسیدگی به شکایات، 

عدالت در کارکرد سازمان

عوامل سازمانی

سادگی و شفافیت قوانین مالیاتی، عادالنه و بی طرف 
بودن قوانین، قابل اجرا بودن قوانین، تناسب قوانین 

با واقعیت های جامعه

عوامل قانونی

نمودار 5: عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی، برگرفته از تحقیق حاضر

4.2. راهکار های ارتقای فرهنگ مالیاتی
از آنجا که سؤال اصلی تحقیق حاضر دستیابی به استراتژی  ها و روش های ارتقای فرهنگ 
مالیاتــی و بهبود نگرش و رفتار مالیاتی مردم اســت، در این بخــش از پژوهش به ارائه 
یافته های به دست آمده درباره این موضوع در خالل مصاحبه  ها پرداخته می شود. از طرف 
دیگر سعی شده است راهکار ها و روش  ها ارتقای این فرهنگ نیز در دسته بندی های مشابه 

عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی تقسیم بندی شود. 
1.راهکار های سازمانی

۲. راهکار های اجتماعی
3. راهکار های قانونی
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راهکارهای مربوط به نیروی انسانی )5(

راهکارهای شفاف سازی )36( راهکارهای سازمانی )44(

راهکارهای اصالحی )3(

راهکارهای فرهنگی )5(

راهکارهای تبلیغاتی )36( راهکارهای اجتماعی )6۷(

راهکارهای سیاسی )3(

ایجاد سازوکارهای قانونی )1۲(

اجرای قوانین )4(
راهکارهای قانونی )19(

نمودار 6: کد های محوری و باِز راهکار های ارتقای فرهنگ مالیاتی با توجه به فراوانی

نمودار فوق نشان می دهد که از ۲65 کد استخراج یافته از مصاحبه ها، 130 کد مربوط 
به راهکار ها و استراتژی های ارتقای فرهنگی مالیات است که سهم بیشتر آن مخصوص به 
کد راهکار های اجتماعی با 6۷ کد است. در میان کد های باز نیز کد راهکار های تبلیغاتی با 
3۷ مورد تکرار در ردیف اول و راهکار شفاف سازی نیز با 36 مورد در ردیف دوم قرار دارد. 

در ادامه به تفصیل به راهکار های اشاره شده در هر بخش پرداخته می شود. 

4.2.1. راهکار های سازمانی

در مرور سوابق تجربی مربوط به تشویق مردم جامعه به پرداخت مالیات و ارتقای فرهنگی 
مالیاتی، برای ســازمان مالیات کشــور نقش مهم و اساسی مشــاهده شد. در مصاحبه با 
متخصصان این حوزه نیز بخشــی از راهکار های ارائه شده مربوط به خوِد سازمان مالیات 
و اثرگذاری این ســازمان در بهبود فرهنگ پرداخت مالیات اســت. نمودار زیر به تفکیک 
راهکار های منظور شده در هر بخش سازمان مالیات را که در مصاحبه با نخبگان استخراج 

شده است نشان می دهد. 

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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راهکارهای اصالحی

 برنامه عملیاتی اصالح
نظام مالیاتی

ایجاد و اصالح بانک 
اطالعاتی

راهکارهای شفاف سازی
 آگاهی بخشی و اطالع رسانی

ارائه اطالعات دقیق درباره 
هزینه کرد مالیات

راهکارهای مرتبط با 
نیروی انسانی

استفاده و به کارگیرِی نیروهای 
کارشناس و متخصص

تأمین مالی کارمندان 
سازمان مالیات

نمودار 7: کد محوری راهکار های سازمانی

4.2.1.1. راهکار های مرتبط با نیروی انسانی

ـ استفاده و به کارگیری از نیرو های کارشناس و متخصص

یکی از مواردی که مانعی در جهت تمایل مردم به پرداخت مالیات اشاره شده بود، نیرو های 
انســانی و کارمندان ســازمان مالیات بوده است. در راســتای اظهار عدم وجود نیرو های 
متخصص و خبره در این ســازمان راهکار ارائه شده به کارگیری و استفاده از متخصصان 
در این ســازمان در پست های متفاوت سازمانی است. آنچه به عنوان راه حل در این بخش 

مورد توجه قرار گرفته، آموزش این متخصصین در محیط هایی چون دانشگاه است. 
ـ تأمین مالی کارمندان سازمان مالیات

بخشــی از فساد های موجود در هر سازمانی می تواند ناشی از عدم تأمین مالی کارمندان 
باشد، لذا تأمین مالی و اعطای حقوق مکفی به کارمندان این سازمان می تواند زمینه های 
ایجاد فساد و دریافت رشوه و همچنین نگرش منفی ایجاد شده در ذهنیت عموم مردم به 
تناسب وجود تجربیات متعدد دریافت رشوه از سوی کارمندان این سازمان را تصحیح نماید. 

4.2.1.2. راهکار های شفاف سازی

ـ آگاهی بخشی و اطالع رسانی

آگاهی بخشی و اقناع افکار عمومی در مورد مسائلی مانند اینکه چرا آنها باید مالیات پرداخت 
کنند و اینکه پرداخت مالیات چه منافعی برای آنها خواهد داشــت از جمله مهم ترین و 
اساســی ترین راهکار های استخراج شــده از مصاحبه هاست. از آنجایی که حدود نیمی از 
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نخبگان مورد مصاحبه در زمینه ارتباطات و رسانه  ها متخصص بوده اند این حوزه به دفعات 
مورد توجه و تأکید قرار گرفته اســت. از طرفی از جملــه اولین کارکرد های ارتباطات و 
رســانه  ها آگاهی بخشی و اطالع رسانی اســت و این وظیفه مهم در دست سازمان مالیات 
اســت، لذا جهت تقویــت و توجیه فرهنگ مالیاتی توجه به بُعد آگاهی بخشــی می تواند 

اثرگذاری قوی و وسیعی داشته باشد. 
ـ ارائه اطالعات دقیق درباره هزینه کرد مالیات

در راســتای شفاف ســازی و آگاهی بخشــی ارائه اطالعات درباره هزینه کرد مالیات سهم 
مؤثری دارد. متخصصان معتقدند ارائه اطالعات در این بخش و شفافیت عملکرد سازمان 
مالیات در این حوزه می تواند در ایجاد نگرش مثبت نسبت به سازمان مذکور و همچنین 
مشــارکت بیشتر مردم نسبت به پرداخت مالیات مؤثر افتد. این امر به قدری مورد توجه 
و تأکیــد اســت که حدود ۲5 بار در بیان متخصصــان و نخبگان این حوزه مورد بحث و 

مداقه قرار گرفته است.

4.2.1.3. راهکار های اصالحی

ـ برنامه عملیاتی اصالح نظام مالیاتی

متخصصان معتقدند در جامعه ایران، زمانی که امری مهم و مورد توجه همه بخش  ها قرار 
بگیرد اقدامات مناســب و متنوعی جهت ایجاد برنامه عملیاتی به منظور رسیدن به هدف 
مذکور اعمال می گردد، لذا در صورتی که مالیات و تمایل مردم به مشارکت جزء اهداف و 
اولویت  ها قرار گیرد برنامه عملیاتی منظم و مدونی برای آن منظور خواهد شد. در نتیجه 

مالیات و برنامه های آن باید عملیاتی و اجرایی گردد. 
ـ ایجاد بانک اطالعاتی

فقدان اطالعات و نرم افزار های اطالعاتی مورد نیاز سازمان مالیات یکی از جمله بزرگ ترین 
مشکالت و کمبودهای قابل لمس و قابل توجه است، لذا از جمله مهم ترین و ابتدایی ترین 
برنامه  ها و استراتژی های مورد نیاز و اساسی را می توان تهیه و تدارک بانک اطالعاتی دانست. 

4.2.2. راهکار های اجتماعی

همان طور که بخش اعظمی از کد های استخراج شده در بخش شناسایی موانع و علل عدم 
تمایل مردم در پرداخت مالیات، به کد محوری موانع اجتماعی اختصاص داشت، در این 

بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی ...
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بخش از گزارش نیز محتوای راهکار های اجتماعی اشــاره شــده، بخش بزرگی را به خود 
اختصاص داده است. سوابق نظری و تجربی مورد بررسی نیز به انواع راهکار های اجتماعی 
به منظور ارتقای فرهنگ مالیات اشــاره داشته است که مصاحبه با نخبگان و متخصصان 
این حوزه نیز آن را تأیید نموده است. نمودار 6 به تفکیک راهکار های اجتماعی را که در 

مصاحبه با نخبگان استخراج شده است نشان می دهد. 

راهکارهای سیاسی

حل مسائل مالیاتی از حوزه 
دولت

جدا نمودن فعالیت های سیاسی 
از بنگاه های اقتصادی

راهکارهای تبلیغاتی

استفاده از ابزارهای چندگانه
در فرهنگ سازی

استفاده از رسانه های 
تبلیغاتی متنوع

راهکارهای فرهنگی
توجه به جامعه پذیری نسل 

جدید

تقویت ارزش های اخالقی 
و دینی

اعتمادسازی مردم نسبت به 
پرداخت مالیات 

استفاده از تجربه دیگر 
کشورها
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نمودار 8: کد محوری راهکار های اجتماعی

4.2.2.1. راهکار های فرهنگی

ـ تقویت ارزش های اخالقی و دینی

در ارتباط با پرداخت داوطلبانه مالیات از سوی مردم، متخصصان مورد مصاحبه بر آن اند که 
باور ها و ارزش های دینی و اخالقی نقش مهمی در مشارکت و تمکین داوطلبانه در پرداخت 
مالیات دارد، لذا تقویت این نوع ارزش  ها می تواند به عنوان یک راهکار و استراتژی منظور گردد. 

ـ استفاده از تجربه دیگر کشورها

توجه و استفاده از تجربیات کشور های موفق به کّرات مورد بحث و تأکید متخصصان مورد 
مصاحبه بوده است. استفاده از این تجربیات با توجه به زمینه و بستر فرهنگی و اجتماعی 

جامعه، می تواند گام مهم و بلندی را بدون صرف هزینه و زمان بردارد. 
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ـ توجه به جامعه پذیری نسل جدید

از جمله راهکار های جامعه شــناختی برای تقویت فرهنگ مالیاتی، توجه به جامعه پذیری 
و آموزش است. آموزش و جامعه پذیری در صورتی موفق تر و کامل تر تجلی می یابد که از 
سنین ابتدایی درونی شود. توجه به مالیات و کارکرد های آن در جامعه در نظام آموزش 

رسمی کشور می تواند یکی از استراتژی های بلندمدت و قوی باشد. 
ـ اعتمادسازی مردم نسبت به پرداخت مالیات 

در این پژوهش عمده مانع شناسایی شده در بخش موانع اجتماعی مربوط به عدم اعتماد 
مردم نســبت به پرداخت مالیات و ســازمان مالیاتی است، از این رو در ابتدا اعتمادسازی 
به طرق مختلف و اســتفاده از تمامی  ابزار ها جهت رفع این مانع می تواند مبنای شــروع 

فرهنگ سازی قرار گیرد. متخصصان معتقدند اولین گام جلب اعتماد عمومی است. 
4.2.2.2. راهکار های تبلیغاتی

ـ استفاده از ابزار های چندگانه

متخصصان بر آن اند که از ابزار های متعدد و متنوعی می توان برای فرهنگ سازی و ایجاد 
تمایل مشارکت در مردم استفاده نمود. استفاده از همه پتانسیل  ها و ظرفیت  ها به صورت 

هم جهت و در یک راستا، می تواند راه دستیابی به هدف را کوتاه تر و تسریع نماید. 
ـ استفاده از رسانه های تبلیغاتی متنوع

در دنیای مدرن و معاصر استفاده از رسانه های عمومی تبلیغاتی، استفاده از فضا های مجازی 
اجتماعی متعدد و متنوع و همچنین توجه به نرم افزار ها و استفاده از ظرفیت آنها از جانب 
متخصصان ارتباطات بررســی شده اســت. البته نحوه و محتوای استفاده از این رسانه  ها و 

رسانه های مجازی بیشتر مورد تأکید و توجه بوده است.
4.2.2.3. راهکار های سیاسی

ـ شروع حل مسائل مالیاتی از حوزه دولت

تجربیات دیگر کشــور ها نیز نشان داده اســت در صورتی که امری ابتدا در سطوح باالتر 
سیاســی رایج شود، به راحتی به الیه  ها و بخش های دیگر جامعه تسری می یابد. اهمیت و 
ضرورت توجه به مالیات و همچنین اقدامات عملی در این خصوص می تواند اثرگذار باشد. 

ـ جدا نمودن بنگاه های اقتصادی از فعالیت های سیاسی

جدایی بین حوزه اقتصاد و سیاســت و عدم تداخل این دو حوزه نیز در مصاحبه  ها مورد 
بحث قرار گرفته است. موضوع مهمی که در این بخش بدان اشاره شده است عدم تفکیک 
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منافع و در واقع همپوشــانی منافع صاحبان قدرت و ثروت اســت. از دیدگاه متخصصان 
در این باره راهکار این اســت افرادی که به عنوان مســئولین بنگاه های اقتصادی مشغول 

فعالیت اند، در عرصه مسائل سیاسی وارد نشوند و همچنین بالعکس. 
4.2.3. راهکار های قانونی

در این بخش از گزارش راهکار های قانونی متعددی از جمله توجه و تأکید خاص بر برخی 
از قوانین و همچنین توجه به سازوکار های اجرای قوانین ارائه می شود. نمودار زیر به تفکیک 

راهکار های قانونی را که در مصاحبه با نخبگان استخراج شده است نشان می دهد. 

قوانینی که باید ایجاد 
شوند

ایجاد سازوکار های نظارتی

تعیین مجازات و تنبیه مؤثر در عدم پرداخت مالیات

ایجاد سازوکارهای قانونی در مالیات مشاغل متفاوت 

قوانینی که باید اجرا 
شوند

توجه به عدالت منطقه ای

استفاده از تراکنش حساب بانکی

دیجیتالی نمودن پرداخت ها

نمودار 9: کد محوری راهکار های قانونی

4.2.3.1. قوانینی که باید ایجاد شوند

ـ ایجاد سازوکار نظارتی

یکی از ابعاد سازوکار های قانونی ایجاد سیستم  ها و سازوکار هایی جهت نظارت بر اظهارات 
درآمدی و همچنین فرایند پرداخت مالیات است. آنچه در این بخش مورد توجه متخصصان 
بوده است رفتار مطلوب مالیاتی در نتیجه نظارت دقیق و کنترل شده بر مؤدیان مالیاتی ست. 

ـ تعیین مجازات مؤثر در عدم پرداخت مالیات

تدارک ســازوکار های مؤثر مجازات و تنبیه در کنار حضور ســازوکار های نظارتی دقیق 
می تواند فرایند و مدت زمان فرهنگ ســازی و مشــارکت عموم مردم در پرداخت مالیات 
را کوتاه ســازد. تجربه کشــور ایران در موضوعات متعدد نشان از این دارد که استفاده از 

سازوکار های تنبیهی و نظارتی مؤثر واقع شده است. 
ـ وضع قوانین مختلف در مشاغل متفاوت جهت دریافت مالیات

به جز کســر مالیات از کارمندان مشاغل رسمی، می توان ســازوکارهایی جهت دریافت 
مالیات از دیگر مشاغل ایجاد نمود که در ادامه به آن اشاره می گردد. 
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4.2.3.2.  قوانینی که باید اجرا شوند

ـ اجرای عدالت منطقه ای

یکی از قوانین مورد حمایت نخبگان اجرای عدالت منطقه ای یا به عبارت دیگر هزینه کرد 
مالیات اخذ شده از شهروندان در شهر و محله زندگی است. 

ـ استفاده از تراکنش حساب بانکی

یکی دیگر از قوانین مورد بحث متخصصان اســتفاده از تراکنش های بانکی جهت افشای 
درآمد های مشاغل و احتساب مالیات ناشی از آن است. 

5. نتیجه گیری و تفسیر یافته  ها 
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر فرهنگ 
مالیاتی و طراحی استراتژی و برنامه های  عملیاتی برای تغییر فرهنگ مالیاتی مردم ایران صورت 
پذیرفته است. در گام اول، جمع بندی سوابق تجربی و مطالعات داخلی و خارجی، دسته بندی 
عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی را میسر ساخته است. پس از شناخت عوامل، مصاحبه با متخصصان 
امکان طراحی راهبرد ها و استراتژی های مناسب برای ارتقاء فرهنگ مالیاتی را ممکن نموده است. 
بررســی سوابق موضوع نشــان می دهد آن دسته از عوامل که مرتبط با قانون گذاری، 
روند های اجرایی، قوانین و نظارت بر مســائل مالیاتی است، بیش از سایر عوامل به عنوان 
عوامل تأثیرگذار مورد توجه بوده اســت. در واقع مطابق دســته بندی که نِر )۲001( از 
عناصر فرهنگ مالیاتی می کند، آن دسته از عواملی که شامل رابطه بین مالیات دهندگان 
و مالیات گیرندگان اســت )مثل قوانین، روند ها و اجــرا(، عوامل مهم تری بوده اند. نِر این 
عوامل را »محیط و محدودیت ها« می نامد. اینها همان عوامل غیرکنشــی هســتند که در 
بخش نظری این مقاله بدانها پرداخته شــد و ریچاردســون )۲006(، زهی و محمدخانی 

)1388( و عسگری )139۲( به آن اشاره کرده بودند. 
در بخش قانون گذاری، وجود ابهام و پیچیدگی در قوانین مالیاتی، عدم تناســب بین 
نــرخ مالیات و نظام حقوقی و عدم توجه نظام مالیاتــی به توان پرداخت مالیات افراد از 
جمله مسائلی ذکر می شود که خود منجر به ایجاد احساس بی عدالتی و تبعیض در بین 
مالیات دهندگان گردیده و آنها را نســبت به پرداخــت مالیات بی انگیزه می نماید. وجود 
ضعف در سیستم ها و روند های اجرایی از جمله پیچیدگی مراحل ثبت مالیات، عدم وجود 
کارمندان متخصص و در نتیجه عدم ارائه خدمات مناســب جهت تنظیم اظهارنامه های 
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مالیاتی و خدمات مشاوره ای از موارد دیگری است که در کنار عدم آگاهی مالیات دهندگان 
از قوانین مالیاتی منجر به بروز مشــکالتی در روند پرداخت مالیات توسط افراد می شود. 
ورود افراد به مســیرهایی که در جریان پرداخت مالیات به اندازه کافی از وضوح، روشنی 
و ســهولت برخوردار نیست آنها را دچار ســردرگمی و در نهایت سرباز زدن از پرداخت 

مالیات می نماید. 
نوع رفتار دولت و سازمان های مربوط در بخش نظارتی نیز از جمله دالیلی است که 
در بخش های متعدد به آن اشــاره شده اســت. این نظارت مربوط به بخش های مختلف 
می گــردد، از جمله برخورد با فراریان از مالیــات و همچنین کارمندان و مدیرانی که در 
ســازمان های مالیاتی مرتکب تخلفاتی می شوند. این نظارت، عالوه بر آنکه موجب اصالح 
ســاختار ها و بهبود محیط فرهنگ مالیاتی )یعنی عوامل غیرکنشی( می گردد، از طریق 
تأثیر بر اعتماد عمومی و احســاس عدالت مؤدیان )یعنی بخشی از عوامل کنشی( چنان 
که ســاچولز و لیوبل )1998(، تورگلر )۲003(، کایرچلر و همکاران )۲00۷(، فیلســتاد 
)۲004(، ونزل )۲005(، اسپایسر و لندستز )19۷6(، اسپایسر و بیکر )1980(، منسکی 
)1993(، راولینگ )۲003(، تایلور )۲003(، دی ژان و همکاران )1994(، کوول )199۲( 
نیز اشــاره کرده اند، می تواند به بهبود فرهنگ مالیاتی منجر شــود. برخورد جدی با افراد 
با عنوان فراریان مالیاتی چنانچه عواقب و جریمه هایی برای این افراد داشــته باشــد که 
منجر به متحمل شدن عواقب سختی از جمله کاهش منزلت اجتماعی شود، می تواند در 
کاهش آن مؤثر بیفتد. نبود سازوکار های مؤثر در جهت کشف تخلفات مالیاتی و ردیابی 
کسانی که از پرداخت مالیات اجتناب می کنند و همچنین نبود رفتارهایی با عنوان برخورد 
جــدی با متخلفان، عالوه بر اینکه به فرار مالیاتی دامن می زند، موجب ایجاد احســاس 
تضــرر مالی و بی عدالتی در مؤدیانی می شــود که رفتار مالیاتی مطلوبی دارند. همچنین 
پذیــرش فرار مالیاتی به عنوان رفتاری غیراخالقــی در بین عموم مردم، میزان تمایل به 
ارتکاب این رفتار را در بین آنها کاهش می دهد. از سوی دیگر تقویت و پاداش رفتار های 
مثبت مالیاتی به عنوان مثال تشــویق مالیات دهندگان نمونه می تواند منجر به ایجاد این 
نگرش شــود. همان گونه که رفتار های منفی بــدون هیچ پیامدی نخواهند بود رفتار های 
مثبت نیز بی نتیجه نمی مانند. رفتار کارمندان و مدیران متخلف در این عرصه نیز مجالی 
برای مالیات دهندگان فراهم نموده است که بتوانند از این طریق نسبت به عدم پرداخت 
مالیات یا پرداخت های کمتر از واقع راهی پیدا کنند. این مسئله به خودی خود فساد در 
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این حوزه را برجســته نموده که نتیجه آن بی اعتمادی گسترده مردم به دولت و کاهش 
مشروعیت آن بوده است. 

عالوه بر عوامل ذکر شــده، عدم وجود نظام جامع اطالعاتی و اطالع رســانی مالیاتی 
مهم ترین و پررنگ ترین عاملی اســت که در ایجاد بی اعتمادی افراد مالیات دهنده نسبت 
به دولت و ســازمان های مالیاتی مؤثر بوده اســت. مالیات دهندگان در درجه اول تمایل 
بــه این دارند که بداننــد مبالغی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می کنند چگونه و 
صرف چه نوع هزینه هایی می شود، در حالی که عدم شفافیت دولت در مورد اعالم میزان 
و نــوع مالیات های دریافتی و نحوه مصرف آن منجر به بــروز بی اعتمادی فزاینده ای در 
طول ســالیان گذشته نســبت به دولت و اقداماتش در این حوزه شده است. در حالی که 
اگر شــهروندان نمود های عینی خدمات ارائه شــده از محل مصرف مالیات را در زندگی 
شــهروندی خود به وضوح مشاهده کنند، این احساس را که نتایج حاصل از این خدمات 
مانند بیمارســتان ها، راه ها، مدارس و... به جای تعلق به دولت به خود مردم تعلق دارد در 
بین آنها ایجاد کرده و به خودی خود منجر به تقویت احســاس مســئولیت اجتماعی و 
مشارکت می شود. ایجاد فرصت مشارکت برای افراد در روند تصمیم گیری و همچنین نقد 
نســبت به اقدامات صورت گرفته نیز از دیگر مواردی اســت که حس مشارکت و انسجام 
اجتماعی را در میان جامعه گســترش می دهد، در حالی که بر اساس رویه های جاری در 
جامعه تنها مرجع تصمیم گیرنده در این موضوع دولت و ســازمان های مربوط بوده اند و 

مردم در این عرصه نقش چندان پررنگی ندارند. 
عامل دیگری که در این باره می توان به آن اشاره نمود، عدم استفاده یا بی توجهی به 
ابزار و وسایلی چون رسانه در ایجاد فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه است. امروزه رسانه 
با زندگی کنشگران اجتماعی پیوند بسیار نزدیکی دارد و از آن می توان به عنوان یک ابزار 
قدرتمند در ایجاد ارزش ها و نگرش ها استفاده نمود. این در حالی است که چنین دیدگاهی 
برای استفاده های متنوع از این ابزار در سطح حداقلی چون آگاهی بخشی عمومی از جانب 
سازمان های مربوط مورد غفلت واقع شده است. چنان که در بخش نظری آمد، این تالش  ها 
برای تغییر نگرش مؤدیان به مالیات و اســتفاده از ظرفیت های ارتباطی )مانند رســانه، 
گروه های مرجع و گروه های تعلق( برای آن، مورد تأکید صاحب نظرانی چون جکســون و 
میلیرون )1986(، گوردن )1989(، مایلز و نایلور )1996(، لویس ب )198۲(، ســیلوانی 

)199۲( و ویگل و همکاران )198۷( بوده است. 
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همچنین این تحقیق استراتژ های مختلفی را در بخش مرور تجارب کشور های مختلف 
و نظرات کارشناســان در جهت ارتقای فرهنگ مالیاتی ارائه کرده اســت که به مهم ترین 

آنها اشاره می شود: 
به منظور تغییر نگرش های منفی نســبت به مالیات نیاز است تغییراتی در بخش های 
سازمانی و اجرایی امور مربوط به مالیات ایجاد گردد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد: 
ـ وضع قوانین مختلف در مشاغل متفاوت جهت دریافت مالیات، متناسب کردن نرخ 
مالیات با توجه به توان اقتصادی بنگاه های مالیاتی و اصناف مختلف در جهت افزایش 

احساس عدالت مندی در بین افراد جامعه 
ـ ایجاد ســازوکارهای ساده برای پرکردن اظهارنامه های مالیاتی و روان سازی فرآیند 

اجرایی پرداخت مالیات
ـ اســتفاده از کارکنان متخصص در سازمان های مالیاتی و آموزش آنها در بخش های 
مختلف چون نحوه برخورد با مالیات دهندگان، آشنایی آنها با قوانین مالیاتی، توانایی 

پاسخگویی آنها به سؤاالت مراجعه کنندگان و... 
استراتژی های دیگری که الزام به اجرای آنها در قالب برنامه های مالیاتی ضروری به نظر 

می رسد مربوط به حوزه نظارت بر پرداخت مالیات است: 
ـ ایجاد سیستم نظارتی قوی بر پرداخت مالیات به منظور جلوگیری از فرار های مالیاتی 

با ایجاد سازوکارهای قوی نظارتی 
ـ وضع جرایم و تعیین مجازات های مؤثر در عدم پرداخت مالیات ها 

برخی از فعالیت ها نیز در جهت افزایش آگاهی مؤدیان نســبت به قوانین و آشــنایی 
هرچه بیشتر آنها با امور مالیاتی قابل اجراست که این راهبردها نیز بدین شرح است: 

ـ ایجاد ســرویس  ها و واحد های پشــتیبانی برای صاحبان مشاغل مختلف به منظور 
آگاهی بخشــی و ارائه خدمات در مورد چگونگی آماده سازی حساب ها و صورت های 

مالی جهت پرداخت مالیات 
ـ برگــزاری همایش های مختلف با موضوع مالیات در طول ســال به صورت مداوم و 
نه تنها در زمان ارائه صورت های مالیاتی و اســتفاده از متخصصان به منظور تعامل با 

افراد در جهت آگاهی بخشی نسبت به قوانین مالیاتی 
ـ تدوین برنامه های آموزشی جهت ارائه اطالعات الزم درباره اهمیت و نقش پرداخت 
مالیات و همچنین نحوه محاســبات و قوانین مربوط به زبان ســاده توســط سازمان 
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مالیاتی در اتحادیه های صنفی برای اعضاء
ـ استفاده از رسانه های مختلف چون تلویزیون و شبکه های اجتماعی به منظور آشنایی 

افراد با قوانین و خدمات مالیاتی در جهت حفظ تعامل با مالیات دهندگان 
ـ گســترش خدمات الکترونیکی و سرویس های آنالین در جهت افزایش فعالیت های 

آموزشی برای افزایش آگاهی مالیات دهندگان 
ـ در نظر گرفتن فضاهایی ثابت در محیط های گوناگون مانند نمایشــگاه های مختلف 

و استفاده از این فضا ها به منظور انتقال آگاهی به افراد
مهم تریــن ر اهبردهای پیشــنهادی صاحب نظــران، مربوط به موضــوع ایجاد رویه 
اعتمادسازی بین مردم و سازمان های مالیاتی است. این راهبردها می توانند به ایجاد نگرش 

مثبت و افزایش تمکین مالیاتی در مؤدیان تا حد زیادی یاری رساند.
ـ شفاف ســازی و اطالع رسانی در زمینه های مختلف به ویژه فعالیت های سازمان های 
مالیاتی در مورد چگونگی و محل مصرف مالیات  ها در خدمات عمومی به منظور ایجاد 

روند اعتمادسازی در بین افراد جامعه 
ـ نگرش باال به پایین در ایجاد فرهنگ مالیاتی؛ چنانچه پرداخت مالیات در ســطوح 
باالتر جامعه به ویژه در میان دولتمردان جدی شمرده شود و به شکلی شفاف در این 

الیه ها رواج یابد به الیه های پایین تر جامعه نیز نفوذ خواهد کرد.
ـ ایجــاد امکان مداخله افراد در فرآیند تصمیم گیری دربــاره نحوه هزینه کرد منابع 

مالیاتی توسط دولت
ـ افزایش ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی و مقابله با چانه زنی فردی برای مؤدیان

ـ ایجاد امکان کنش جمعی برای مؤدیان از طریق اتحادیه ها، اصناف و سایر تشکل های 
مرتبط با مؤدیان مالیاتی

ـ تشــویق مالیات دهندگان نمونه با استفاده از روش هایی چون ارائه خدمات عمومی 
به آنها به صورت رایگان

اما فعالیت های دیگری که باید به شکلی جدی به آن توجه شده و سرمایه گذاری هایی 
بلندمدت در مورد آن انجام شــود به فرهنگ ســازی در بین کودکان و نوجوانان و درونی 
کردن رفتار های مالیاتی مطلوب در میان آنها بازمی گردد که می تواند از آنها افرادی آگاه 

و مطلع پرورش داده و به هموار ساختن مشکالت در این زمینه بینجامد: 
ـ توجه به سنین کودکی و نوجوانی و گنجاندن محتوا های مالیاتی در روند آموزشی 
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به ویژه در مدارس به شــکل کتاب یا بازی و نهادینه سازی رفتار های مالیاتی از جمله 
قانون گرایی، مسئولیت پذیری و.... در کودکان و نوجوانان

ـ استفاده از تکنولوژی های مختلف در جهت ساخت بازی ها و نرم افزار های کامپیوتری 
با محتوای مالیاتی و انتقال مفاهیم از طریق آنها 

ـ تعریــف بازی هــای گروهی با موضوعــات مالیاتی برای کــودکان و اجرای آنها در 
محیط های آموزشی و برگزاری اردو های آموزشی بدین منظور در طول سال آموزشی 
ـ نهادینه ســازی ارزش های اخالقی و دینی مربوط بــه رفتار های تمکین مالیاتی در 

میان نوجوانان و کودکان
یکی از مهم ترین استراتژی های قابل پیشنهاد و اجرایی که به جهت تناسب با فضای 
جامعه از بیشترین تناسب برخوردار است استفاده از ارزش های دینی و اخالقی و توسعه 

آن در میان افراد جامعه به منظور ارتقاء رفتار تمکین مالیاتی می باشد: 
ـ اطالع رســانی، فرهنگ ســازی و آموزش فراگیر مردم و مؤدیان مالیاتی از این جهت 
که مالیات را عالوه بر وظیفه قانونی ـ مالی به عنوان یک نوع ارزش و وظیفه اخالقی 
تلقی کنند، طریق آگاه سازی فرد نسبت به نقش مؤثر وی در جامعه و در رفاه عمومی 

خود و دیگران
ـ تدویــن برنامه های آموزشــی و فرهنگی جهت نهادینه کــردن باور به مالیات دهی 

به عنوان یک وظیفه دینی
ـ تأکید بر جنبه های ارزشیـ  اخالقی تمکین مالیاتی با کمک گرفتن از علمای دینی 

و با برگزاری سخنرانی های مذهبی جهت ارتقای فرهنگ مالیاتی
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