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  چکیده

هاي استقرار مالیات بر ارزش افزوده در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران است. براي انجام این هدف از این پژوهش شناسایی موانع و پیش برنده
مرور ادبیات تحقیق  اي که بانامههاي کمی، به روش میدانی و با استفاده از پرسشپژوهش سه فرضیه تدوین گردید و براي آزمون این فرضیات، داده

نظران رشته اقتصاد و مدیریت دولتی قرار گرفت و پس نفر از خبرگان و صاحب 13طراحی شده بود، جمع آوري شد. قبل از توزیع، پرسش نامه در اختیار 
هاي جمع آوري شده الیات قرار گرفت. دادهنفر از کارشناسان اداره م 158نفر از مودیان مالیاتی و  382نامه اصالح شده، در بین از تایید روایی آن، پرسش

تایید قرار  با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سه دسته مانع تحت عنوان موانع فرهنگی، اجرایی و ساختاري مورد
موانع  هاي به عنوانشاخص 6موانع اجرایی و  به عنوان هايشاخص 23هاي موانع ساختاري، هاي به عنوان شاخصشاخص 12گرفت. نتایج نشان داد که 

  فرهنگی به عنوان موانع استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده شناسایی گردید.
  .یو موانع فرهنگ ییموانع اجرا ،يبر ارزش افزوده، موانع ساختار اتیمال: کلمات کلیدي

  مقدمه -1

یکی از بهترین، کاراترین و پردرآمدترین منبع  1مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نوعی . ]7[است هاتأمین درآمد مالیاتی دولت

اي بر مصرف است که در مراحل مختلف غیرمستقیم چند مرحله مالیات
ارزش افزوده کاالهاي تولید شده و یا  براساس درصدي از تولید و توزیع

اتی ـمشی نظام مالی خط. در ]5[رددگخدمات ارائه شده اخذ می
خرد مالیات بر ارزش  اقتصاد کندبیان می 2010 در سال، 2میشیگان

نمایانگر مالیات بر درآمد ناشی از ارزشی است که در یک بنگاه  ،افزوده
کار، به یک محصول یا خدمت افزوده شده و از دریافت مالیات  کسب و

شود (اگرچه یکی اجتناب می نهایی صرفاً در یک بنگاه و یا محل مصرف
از اهداف به کارگیري مالیات بر ارزش افزوده، افزایش تمکین مالیاتی و 

در استقرار این اند که ها نشان دادهاست اما بررسی کاهش فرار مالیاتی
مسأله ذهن پژوهشگران  و همچنان این نظام مالیاتی، موانعی وجود دارد

مالیات بر استقرار ل مؤثر بر را به خود مشغول ساخته است که عوام
  افزوده چیست؟ ارزش

                                                        
1. Value Added Tax 
2. Outline of the Michigan Tax System 
*mobini20@yahoo.com 

هاي خود نشان داد در بررسی 2007 در سال پولالمللی صندوق بین
پذیر هاي مالیاتی آسیبنظام مالیات بر ارزش افزوده همچون سایر نظام

 .]4[است 
گذاري را افزایش داده هاي سرمایهتوجه به مالیات بر ارزش افزوده انگیزه

گذاري را از طریق افزایش امکان گسترش سرمایه الزم جهت و منابع
هاي هاي مولد به بخشانداز تأمین نموده و از انتقال سرمایه از بخشپس

کند. تمایل به استفاده از نظام مالیات بر ارزش خدماتی جلوگیري می
است که به  به عنوان یک نظام مدرن مالیاتی، یکی از راهکارهایی افزوده

نتایج  نماید.ساختاري آن کمک می ظام مالیاتی و اصالحشفافیت ن
 رغمکارگیري این نظام مالیاتی علی دهد بهتحقیقات در ایران نشان می

ها را در کارکردهاي مؤثر فوق، آثار منفی متعددي از جمله افزایش قیمت
  .]8[بر دارد 

ارزش اي مشمول مالیات بر هاي هزینهاز سوي دیگر با افزایش پرداخت
یابد و به عبارتی تمکین مالیاتی کاهش می افزوده، فرار مالیاتی افزایش

کشف فرار مالیاتی  خواهد یافت. همچنین افزایش در احتمال رسیدگی و
شود، و افزایش نرخ جریمه، در مواردي که پرونده مالیاتی رسیدگی نمی

خواهد تمکین مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی را موجب  افزایش
  .]9[شد 
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سازي نرخ مالیاتی و سازمان مالیات بر ارزش افزوده که جهت شفاف
افزایش عدالت در راستاي دریافت مالیات  کاهش فرار مالیاتی و همچنین

چرا علیرغم  از مؤدیان تشکیل شده همچنان با این مسأله مواجه است که
این نظام ز هاي صورت گرفته در نظام مالیات بر ارزش افزوده، هنوتالش

 ؟مالیاتی به طور کامل مستقر نشده است
 استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوداز این رو با درك اینکه چه عواملی بر 

که کارهایی براي کاهش فرار از مالیات بر ارزش افزوده مؤثر است؛ راه
  .پیدا کرد مالیات بر ارزش افزوده است هاي اصلی نظاماز دغدغهیکی 

 یاتی) که به عنوان ماليبر گردش اقتصاد اتیرزش افزوده (مالبر ا اتیمال
گردد، هم یوضع م یبر مصرف کاالها و خدمات عموم ]1[ میمستق ریغ

کشور جهان به مورد اجراء گذاشته شده است.  150از  شیاکنون در ب
به عنوان بخش  رانیا یاسالم يدر جمهور یاتینظام مال نیاستقرار ا

 گردد. یکشور محسوب م یاتیتحوالت نظام مال زا یمهم
در خرداد هاي فراوان پس از کش و قوس بر ارزش افزوده اتیمالقانون 

و  يجمهور جهت اجرا به وزارت امور اقتصاد سیتوسط رئ 1387ماه 
  .دیابالغ گرد یدارائ

  1383-1386هاي هاي اقتصادي سالشاخص :)1(جدول 
  1386  1385  1384  1383  هاي اقتصاديشاخص
اي به اعتبارات هزینهنسبت مالیات 

  )دولت (درصد
4/36  6/40  5/36  6/45  

نسبت مالیات به تولید ناخالص 
  داخلی (درصد)

1/6  8  8/7  9/7  

  264126  97691  84030  89741  مالیات مستقیم (میلیارد ریال)
  65416  14123  14590  9436  میلیارد ریال)مالیات کاال و خدمات (

میان  شکاف قابل توجهی گردد،) استنباط می1که از جدول (همانطور 
ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در کشور وجود دارد و حکایت از آن دارد 

جهت اصالح نظام مالیاتی و رفع مشکالت  که با اتخاذ تدابیري در
میزان اتکاي  هاي مالیاتی را افزایش داد وتوان میزان وصولیموجود، می

  .ولت به مالیات را بهبود بخشیددرآمدهاي د
کشور و در سال  130، 2006کشور، در سال  50، تنها 1991در سال 

اند کشور دنیا از این شیوه مالیات ستانی بهره گرفته 140، بیش از 2009
 که بود آسیایی کشور اولین جنوبی کره ،1997 سال در ).2: 1386(تیت، 
 ترتیب به، آن دنبال به .رساند تصویب به را افزوده ارزش بر مالیات

 در فیلیپین و 1986 سال در چین تایوان ایالت ،1985 سال در اندونزي
  . ]16[کردند  کار این به اقدام 1988سال 

دقت در مطالب و آمار ذکر شده در سطرهاي قبل، ضرورت بازنگري و 
جدید دریافت مالیات و استفاده بهینه از  هايتحقیق در زمینه روش

موانع  و تجارب کشورهاي دیگر در این زمینه، جهت عبور از نتایج
  .گرددرا متذکر می VATاستقرار کامل 

هاي استقرار نظام مالیات بر ارزش عدم اجماع بر روي موانع و شاخص
بینی است. پیش تحقیقاتی را در این خصوص بوجود آورده افزوده خأل

هاي استقرار این نوع نندهگردد با انجام این تحقیق، موانع و تسهیل کمی

تواند نظام مالیاتی شناسایی گردند و ارائه آنها به سازمان امور مالیاتی می
سازي و اجراي صحیح و دقیق مالیات بر ارزش افزوده مثمر ثمر در پیاده

  باشد.
  ال اصلی پژوهش عبارت است از:ؤس با توجه به مباحث باال

ات بر ارزش افزوده در ایران هاي استقرار مالیموانع و تسهیل کننده
 کدامند؟

  اند:االت فرعی زیر مطرح شدهؤبراي رسیدن به پاسخ، س
هاي فرهنگی استقرار مالیات بر ارزش افزوده موانع و تسهیل کننده - 1

 کدامند؟
هاي اجرایی استقرار مالیات بر ارزش افزوده موانع و تسهیل کننده - 2

  کدامند؟
ساختاري استقرار مالیات بر ارزش افزوده هاي موانع و تسهیل کننده - 3

  کدامند؟

  مرور ادبیات و سوابق مربوطه -2

از جمله مباحثی است که در مقایسه با سایر مقوالت  1VATبحث 
با این وجود تعدادي  .اقتصادي و مالی از قدمت چندانی برخوردار نیست
اجمالی  اند که بصورتاز صاحب نظران در این زمینه نظراتی ارائه نموده

 گردند.مرور می
پیامدهاي اجراي "نادران و رنجبرکی ضمن انجام تحقیقی با عنوان 

سازي براي اجراي موفقیت آمیز آن در مالیات بر ارزش افزو ده و زمینه
افزوده بر  چون نظام مالیات بر ارزش به این نتیجه رسیده اند که "یرانا

حل اولیه به طور شود، اجراي آن حداقل در مراپایه مصرف وضع می
جهش قیمتی کاال و خدمات مشمول مالیات و  مستقیم باعث ایجاد

واقعی خانوارهاي با  افزایش نرخ تورم شده و از طرف دیگر، چون مصرف
 دهددرآمد پایین را نسبت به خانوارهاي با درآمد باال، بیشتر کاهش می

 .]10[ گردد)، باعث ایجاد نابرابري بیشتر میتنازلی (خاصیت
بررسی تاثیر متقابل اقتصاد زیر زمینی و مالیات بر «پژوهشی با عنوان 

نورانی و عزیزخانی انجام شده به این  ه توسط سیدک» افزوده ارزش
با فرض اینکه فرار مالیاتی و  VATنتیجه انجامیده است که اجراي 

اقتصاد زیرزمینی وجود نداشته باشد یا اندك باشد، نشان دهنده درآمد 
خنثی بوده است و در نتیجه  تولید نسبتاً سترده است و اثر آن برزایی گ

اتی و اقتصاد ـافزاید؛ اما فرار مالیبر رفاه اجتماعی می ،VATاجراي 
تواند این شر ایط مطلوب را زیر سوال زیرزمینی به نسبت گسترده، می

  .]7[ببرد
قانون بررسی علل عدم آگاهی مودیان مالیاتی از  "طی تحقیقی با عنوان 

که توسط  "آن بر درآمد مودیان دولت هاي مستقیم و تاثیرمالیات
تاکید شده است که یکی از مشکالت رضاییان به انجام رسیده است، 

مالیات  عدم مراجعه یا عدم پرداخت، نظام مالیاتی کشور در حال حاضر
به موقع مودیان است و این امر ناشی از علل و عواملی است که ناآگاهی 

مالیات در پیشرفت امور،از جمله این عوامل است که  انون و تاثیراتاز ق
هایی را بحث، هزینه این ناآگاهی منجر به فرار مالیاتی شده و خود این

                                                        
1. Value Added Tax (VAT) 
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  .]6[ براي دولت و مودیان در پی دارد
اصالح مالیات بر «در تحقیقی با عنوان ، 2010 در سالناین و تائولی 

دریافتند اصالحات » 1هاي چینیشرکتارزش افزوده، رفتار و عملکرد 
- صورت گرفته در نظام مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش سرمایه

هاي ثابت و افزایش بهره وري نیروي کار و افزایش گذاري در دارایی
  هاي چینی شد. این در حالی است که افزایش وري در شرکتبهره
باعث کاهش  ور مشخصوري نیروي کار باعث افزایش سرمایه و به طبهره

  در استخدام گردید.
اي مشمول مالیات بر ارزش هاي هزینهاز سوي دیگر با افزایش پرداخت

می یابد و به عبارتی تمکین مالیاتی کاهش  افزوده، فرار مالیاتی افزایش
کشف فرار مالیاتی  همچنین، افزایش در احتمال رسیدگی و. خواهد یافت

ردي که پرونده مالیاتی رسیدگی نمی شود، ، در موا2و افزایش نرخ جریمه
تمکین مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی را موجب خواهد  افزایش

  .]9[ شد
هاي متعددي در زمینه فرار از پرداخت مالیات در داخل و خارج بررسی

دالیل و علل اصلی فرار از پرداخت مالیات  صورت گرفته است که هر یک
  اند.دادهرا مورد واکاوي قرار 

علت فرار از مالیات به  1972در سال اي آلینگهام و ساندمو در مدل پایه
دارد. وقتی دولت نرخ مالیات بر درآمد را  نااطمینانی در رفتار دولت اشاره

اعمال  دهد، خانوارها با توجه به احتمال بازرسی و همچنینتغییر می
گذاري و مصرف گیري خود براي سرمایهجریمه، ممکن است در تصمیم

  .تجدید نظر کنند
معتقدند به ترتیب، عوامل ساختاري،  1384در سال اي جعفري و حمزه

و از میان متغیرهاي  فرار مالیاتی قانونی و سازمانی به عنوان عوامل
 تحقیق ضعف گردش پولی کشور، ضعف نظام اطالعات مالیاتی و

در ایجاد فرار  پیچیدگی قوانین مالیاتی به ترتیب بیشترین تأثیر را
هاي اجرایی بودن و زمانبر بودن رویه مالیاتی دارند. عواملی چون طوالنی

شناسایی و  (ثبت نام، ارائه اظهارنامه، استرداد)، نبود بسترهاي مناسب
اعمال جرایم قانونی و پایین بودن کیفیت آموزش جهت اجرا براي کادر 

  . اندناسایی شدهعوامل مؤثر بر فرار مالیاتی ش مالیاتی از جمله
در بررسی موانع  1388در سال  گونیکمحمد نوربخش و جوادي 

 استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران به سه دسته عوامل
مؤثر در بعد بیرونی (کالن و خرد) و عوامل درونی اشاره کردند. انتظارات 

، افزایش 4و قاچاق، اقتصاد زیرزمینی 3مالیاتی تورمی افراد جامعه، فرهنگ
از  5اجتماعی نابرابري اجتماعی افراد جامعه، نظام جامع رفاه و تأمین

جمله عوامل بیرونی کالن و ضعف در سیستم حسابداري مالیات بر ارزش 
هاي مالی مؤدیان، سنتی بودن نحوه پرداخت -اداري هايهزینه، 6افزوده

                                                        
1.China’s Value-added Tax Reform, Firm Behavior and 
Performance 
2. Penalty rates 
3. Tax Culture 
4. Underground economy and smuggling 
5. Welfare and Social Security 
6. Accounting for VAT 

. همچنین ضعف برشمرده شده است مؤدیان از جمله عوامل بیرونی خرد
اطالعاتی  رسانی سازمان مالیات بر ارزش افزوده، فقدان بانکدر اطالع

جامع مؤدیان، تعداد ناکافی نیروي انسانی سازمان مالیات بر ارزش 
کنترل نظام مالیات بر ارزش افزوده در سازمان،  افزوده، پیچیدگی اجرا و

لیات بر ارزش ما گیري از فناوري ارتباطی در سازمانسطح پایین بهره
افزوده، زمان نامناسب اجراي مالیاتی از جمله عوامل درونی مطرح 

  اند. گردیده
بیانگر آن است که افراد مورد  1385 در سال تحقیق خانجان نتایج

تمکین) عامدانه را در آخرین  بررسی که جملگی سابقۀ فرار مالیاتی (عدم
 اي نسبت بهبینانهاند، عموماً از دیدگاه خوشسال مالی خود داشته

اند. در بین نهادهاي بررسی شده، نهاد نهادهاي رسمی برخوردار نبوده
گذاري شده است در حالی که ارزش قانون اساسی در دامنه مطلوب،

هاي مستقیم و دستگاه مالیاتی داراي شرایط مطلوب دولت، قانون مالیات
  .]3[ انداز دیدگاه فراریان مالیاتی نبوده

سیاسی و سازمانی در  د) عوامل متعد 2009زاکالن و همکاران ( به زعم 
توان با سازوکارهاي تنبیه و اجبار در فرار از مالیات مؤثر هستند و می

  .]12[ خصوص جرایم، فرار از مالیات را به حداقل رسانید
مالیات بر ارزش افزوده با وجود اینکه مزایاي متعددي مانند پایین بودن 

مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیرهاي  کاهش انگیزه فرارنرخ مالیاتی، 
هاي مالیاتی نسبت به سایر نظام يپذیري زیادتراقتصادي، قابلیت انعطاف

رو به  اما همچنان با معضل فرار از مالیات مواجه است. از این ]1[ دارد
استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده با موانع متعددي روبرو رسد نظر می

  اشد.ب
مالیاتی  عوامل مؤثر بر فراردر تحقیقی  1391در سال الماسی و همکاران 

هر یک از آنها را از نظر اهمیت را در بعد سازمانی شناسایی و میزان 
ها یافتهنمودند. مالیاتی در شهر تهران مشخص  متخصصان و مؤدیان

میانگین نمره پاسخ در بعد سازمانی از نظر  که بیشترین دادنشان 
هاي عدم توانایی در کشف مبادالت داده«متخصصان مربوط به سؤاالت 

عدم توانایی در برقراري عدالت مالیاتی (تبعیض «، »غیرواقعی و تقلبی
ناتوانی تکنولوژیکی در شناسایی و ثبت « ،»بین مؤدیان با وضعیت مشابه

از  همچنین بیشترین میانگین نمره پاسخ است.» صحیح مؤدیان مالیاتی
ناکافی بودن سیستم اطالع رسانی و « نظر مؤدیان مربوط به سؤاالت

عدم توانایی در برقراري عدالت مالیاتی (تبعیض «، »آموزش به مؤدیان
بیش از حد در انجام تکالیف تشریفات « ، »)بین مؤدیان با وضعیت مشابه

  .]2[ است» قانونی توسط مؤدیان
برارزش افزوده و  اتیمال یلیتحل یبررس«خسروانی با عنوان  قیتحق  جینتا

ارزش  بر اتینشان داد احتساب مال »در آن ينقش اطالعات حسابدار
 .]2[ شود یم  یواقع اتیمال صیافزوده موجب تشخ

 اتیدرآمد در اثر اعمال مال عیتوز راتییتغ«وقوعی در پژوهشی با عنوان 
 جادیبرارزش افزوده باعث ا اتینشان داد اعمال مال »برارزش افزوده

 .]2[ شود یم یتنازل تیخاص
بر  اتیمال يبرارزش افزوده برا اتیمال ینیگزیجا«در تحقیقی با عنوان 

که توسط جعفري و صالح » رانیدولت در ا  آن در بودجه ریها و تأثشرکت
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 يدرآمدها ینیگزیجا  نینشان داد ا قیتحق جینتانژاد انجام گرفت؛ 
 .]3[ دهد یم شیافزا یطور قابل توجه  دولت را به یاتیمال
نشان داد اثرات » ارزش افزوده بر اتیمال یآثار تورم برآورد« قیتحق جینتا

 یکاال و خدمات مصرف يانتقال در شاخص بها کیفقط به صورت   یتورم
و اگر افراد  ابدی یم شیدوره افزا کیتورم فقط در   نرخ یعنی باشد یم

دولت هم  یو پول یمال يهااستینبوده و س یانتظارات تورم يدارا
 .]2[ شود ینم  بعد منتقل يها به دوره یاثر تورم نیا باشد،مناسب 

 لیاز قب یمباحث رامونیانجام شده پ قاتیتحق ریموضوع سا یکل طور به
ارائه صورت ارزش افزوده  یبررس صورت ارزش افزوده، يسودمند  یبررس

برارزش افزوده در  اتیمال ییاجرا نهیزم یبررس ران،یا یمال  يدر گزارشگر
 .ردیگ یبرارزش افزوده قرار م اتیمال  هیو برآورد پا رانیاقتصاد ا

برارزش افزوده بر  اتیاثر مال یتجرب یبررس«ولز در تحقیق با عنوان 
 یتیبا اهم ریبرارزش افزوده تأث اتینشان داد که نوع مال» نوسان درآمد

 .]14[ دارد یاتیمال يبر نوسان درآمدها
وجوه  انیبرارزش افزوده بر جر اتیمال ریتأثمورفی در تحقیقی با عنوان 

 االتیارزش افزوده در ا بر اتیمال رشیپذ  نشان داد که ها نقد شرکت
 .]17[ شود یم ينقد اناتیدر جر یتیبا اهم راتییتغ جادیمتحده باعث ا

برارزش افزوده  اتیمال یتنازل تیخاص یبررس«نتایج تحقیقی با عنوان 
برارزش افزوده در سطح  اتینشان داد که مال »کایمتحده آمر االتیدر ا

را  اتیمال یتنازل تیخاص ییکایآمر  گذاراناستیاست و س یفدرال تنازل
 .]19[ دانند یم رشیقابل پذ ریغی اسیاز نظر س

  برارزش افزوده در تجارت  اتیمال نقش«عنوان نتایج پژوهشی با 
الملل نیبرارزش افزوده در تجارت ب  اتینشان داد که وضع مال »المللنیب

 شتریب شیافزا ایبرارزش افزوده در کشور  اتینوع مال کی لیباعث تحم
 .]18[ شود یموجود م یاتیمال يهادر نرخ

ارزش  بر اتیانواع مال یطرف یب یانجام شده به بررس قاتیتحق ریسا
اثرات  برارزش افزوده بر صنعت حمل و نقل، اتیمال ریتأث افزوده،
 يا رهیزنج يهااتیمال يبر ارزش افزوده به جا اتیمال ینیگزیجا ياقتصاد

 يبر ارزش افزوده در اندونز اتیمال یتنازل تیخاص یدر کره و بررس
 .]12[پرداخته است

 شناسایی عوامل مؤثر بردر پژوهشی که توسط خیاط قوامی و با عنوان 
انجام تمکین مالیاتی در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران 

. طرح تحقیق بر مبناي مدل مفهومی برگرفته از کتاب مدیریت گرفت
تحقیق سه این در  بود.ریسک تمکین: کنترل و بهبود تمکین مالیاتی 

نعت، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادي به عنوان عوامل عامل نوع ص
نفر از  497موثر بر تمکین مالیاتی در نظر گرفته شدند. بدین منظور 

نفر از ممیزان مالیاتی)  387نفر از ممیزان و  110ممیران و مؤدیان (
گیري تصادفی اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به روش نمونه

ب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در اي انتخاطبقه
هاي تحقیق به کمک آزمون  هاي به دست آمده از پرسشنامه پایان داده

اي مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که نوع  تی تک نمونه
صنعت، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادي بر تمکین مالیاتی اداره کل 

  .هر تهران تأثیر داردمالیات بر ارزش افزوده ش

جذابیت مالی بر « در یک مقاله پژوهشی با عنوان  2002در سال  1ایریل
که اجراي مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاي مختلف را » افزودهارزش 

است که تنوع و گستردگی طیف کشورها با بررسی و نتیجه گیري نموده 
ارزش افزوده روي  بر شرایط اقتصادي مختلف که به اجراي نظام مالیات

آورده اند، نشانگر آنست که هر چند نمی توان منکر ضرورت و لزوم 
برنامه هاي آماده سازي براي اجراي این نظام مالیاتی، پیش از  اجراي

آوردن مقدمات الزم و تنظیم درست و به  اجراي آن شد، لیکن با فراهم
با موفقیت،  توانمی جاي این نظام مالیاتی متناسب با شرایط کشورها،

با توجه به ادبیات تحقیق و پیشینه آن، مدل مفهومی  آن را پیاده کرد.
  گردد:پژوهش به شرح زیر ارائه می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومی پژوهش :)1(شکل 

  شناسی تحقیقروش -3

استقرار  هايکننده لیتسه موانع و«با توجه به سئوال اصلی تحقیق 
است، لذا مطالعه حاضر در چارچوب  »کدامند؟ بر ارزش افزوده اتیمال

تنظیم شده است بدین معنی که در  2»گراییاثبات«پارادایم تحقیق 
ماهیت کمی است و هدف اصلی آن توصیف و تشریح است. پارادایم کمی 

گردآوري منظم آید؛ زیرا فرصت مناسبی براي این مطالعه به شمار می
  ها و توسعه یک چارچوب نظري را فراهم ها، تحلیل آماري دادهداده
گیري هستند کند. هدف اصلی این است که متغیرهایی که قابل اندازهمی

 و روایی آنها به تایید رسیده است شناسایی گردند. 
هاي این پژوهش براي مسئولین و مودیان مالیاتی با توجه به اینکه یافته

گیرد و داراي نادار و ارزشمند بوده و در بستر این سازمان انجام میمع
مقیاس زمانی معین و مشخص است، لذا از حیث نوع، یک پژوهش 

  آید. کاربردي به شمار می
ها و متغیرها با توجه به اینکه محقق هیچگونه دخل و تصرفی در داده

ق به دنبال پژوهش توصیفی بوده و با عنایت به اینکه محق ،کندنمی
 »بر ارزش افزوده اتیاستقرار مال هايکننده لیموانع و تسه«شناسایی 

هاي مورد باشد و از آنجا که دادهلذا هدف تحقیق اکتشافی می ؛باشدمی
نامه بدست خواهند آمد، لذا روش نیاز این تحقیق با استفاده از پرسش

  شود. تحقیق یک بررسی پیمایشی محسوب می
                                                        
1. Liam Ebril 
2.Positivist 

 

 موانع ساختاري

 موانع فرهنگی

 
 موانع اجرایی

 



 23- 32) 1395( 24 مجله مدیریت توسعه و تحول

27  

  آماري ۀنمون و جامعه -3-1
باشد. بنابراین استقرار مالیات بر ارزش افزوده در سطح سازمان مطرح می

جامعه آماري این پژوهش کلیه متخصصان و کارشناسان اداره کل مالیات 
 1393و مؤدیان مالیاتی این اداره در سال  بر ارزش افزوده شهر تهران

ی متناسب با تصادف گیريباشند. از بین این افراد بر اساس روش نمونهمی
نفر کارشناس بر اساس  132و مالیاتی نفر مؤدي  382حجم، تعداد 

  گردید: فرمول زیر انتخاب
نمایش داده از طبقات،  کیهر  ندر بی افراد جامعه عیتوززیر جدول در 

  شده است: 
  اطالعات مربوط به محاسبه حجم نمونه :)2(جدول 

  مؤدیان  
 (نفر)

 متخصصان
  (نفر)

n 158  382 حجم نمونه  
N  270 100000  حجم جامعه 
t 96/1  96/1 سطح اطمینان قابل قبول  
P  5/0  5/0 نسبتی از جمعیت داراي صفت معین  
q  5/0  5/0 صفت معین فاقدنسبتی از جمعیت  
d 05/0  05/0 دقت احتمالی مطلوب یا فاصله اطمینان  

  
در تحقیقات پیمایشی  دادهآوري ترین وسیله جمعاز آنجایی که رایج

آوري اطالعات در بخش دوم از پرسشنامه پرسشنامه است، براي جمع
  محقق ساخته استفاده شده است. 

 نامهپرسشو روایی پایایی سنجش  -3-2

- موانع و تسهیل«براي بدست آوردن پایایی هماهنگی درونی پرسشنامه 
کرونباخ از ضریب آلفاي » هاي استقرار مالیات بر ارزش افزودهکننده

هاي چند ارزشی ها گزینهنامهزیرا سئواالت پرسش ؛استفاده شده است
  هستند.

  
  نامه تحقیقنتایج آزمون کرونباخ براي پرسش :)3( جدول

  مقدار آلفاي کرونباخ
 (درصد)

تعداد 
 سواالت

  تعداد
 مونهن

 مولفه

 بعد ساختاري 540 16 89/0
 بعد فرهنگی 540 27 87/0

 اجراییبعد  540 6 92/0

  کل 540 49 3/89

  
براي پرسشنامه  SPSS 16.0افزار ضریب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم

بیانگر ثبات و ، 7/0باشد که به دلیل باال بودن از می 3/89/0تحقیق، 
  باشد.ها میهمسانی درونی پرسشنامه

  
گونه روش آماري براي تعیین ضریب روایی محتوایی از آنجا که هیچ

نامه تحقیق، از قضاوت ندارد، براي تعیین روایی محتوایی پرسش وجود
متخصصان و افراد صاحب نظر استفاده شد که با تغییراتی در ظاهر 

نامه پژوهش مورد نامه روایی صوري و روایی محتوایی پرسشپرسش
گویه مطرح شده با خبرگان که در قالب  63تایید قرار گرفت. از مجموع 

گویه حذف  14نفر از آنها توزیع گردید تعداد  15میان اي در نامهپرسش
آماري گویه براي توزیع در میان جامعه 49شدند و در نهایت تعداد 

  تحقیق باقی ماند.

  هاتجزیه و تحلیل داده -4

در این تحقیق چون محقق در صدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه 
ه بت بر ارزش افزوده نسبتاً بزرگی از متغیرها است که در استقرار مالیا

کنند و از طرفی دنبال تحلیل عنوان تسهیل کننده یا مانع عمل می
تر تر و در عین حال عملیاتیها و رسیدن به نتایجی عملیتر دادهدقیق

کنیم. استفاده می 1لذا از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی ؛باشیممی
که  - 2متغیرهایی مکنونتحلیل عاملی نقش بسیار مهمی در شناسایی 

  ایفا  3هاو متغیرهاي اساسی یا عامل -در این جا به نام عوامل هستند
  کند.می

هاي تحقیق با توجه به چهار مرحله عمده انجام تحلیل عاملی به یافته
  شرح ذیل است:

هاي ها و فراهم ساختن ماتریسمرحلۀ اول: گردآوري داده -4-1
  همبستگی مربوطه

همانگونه که در مراحل تحقیق توضیح داده شد، پس از توزیع پرسشنامه 
شاخص به عنوان موانع مؤثر در  31میان کارشناسان و مودیان مالیاتی 

استقرار مالیات بر ارزش افزوده مورد شناسایی قرار گرفته و در پرسشنامه 
 نهایی قرار داده شد و نتایج حاصل از پرسشنامه نهایی براي تحلیل و

ها مورد استفاده قرار گرفت. هاي در برگیرنده این شاخصاستخراج عامل
به دست آمده از  هايدادهالزم به ذکر است که براي تجزیه و تحلیل 

پرسشنامۀ نهایی در ابتدا ماتریس ضرایب همبستگی محاسبه و 
متغیرهایی که با سایر متغیرها همبستگی نشان داده بود، وارد تجزیه و 

  تحلیل شد.

  هاي اولیهمرحلۀ دوم: استخراج عامل -4-2
سازي یا تقلیل متغیرها، ایجاد ترکیب هاي معمول خالصهیکی از روش

خطی از متغیرهایی است که بیشترین واریانس تغییرات را به خود 
ها این امکان را دهند. روش تحلیل عاملی یا تجزیه به عاملاختصاص می

از بین متغیرهاي زیاد و روابط براي محققان فراهم ساخته است تا 
پیچیده علی میان آنها به این الگو دست یابند. یکی از اهداف اصلی 

  تکنیک تحلیل عاملی، کاهش ابعاد داده هاست. 
  

                                                        
1.Exploratory factor analysis 
2.Latent 
3.Factors 
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  2و آزمون بارتلت KMO1شاخص  -4-3
نتیجه  12-4نگاره ، هانامههاي پرسشبا استفاده ازتجزیه و تحلیل داده

  دهد:را نشان می و آزمون بارتلتKMO آزمون

  و آزمون بارتلت KMOنتایج شاخص  :)4( جدول
 آزمون  مقدار

  3KMO شاخص 851/0
(تقریبی از آماره  4آماره آزمون بارتلت 465/319

  کاي دو است)
  )df(درجه آزادي  540
  )Sig(سطح معنی داري  000/0

   

) به 4جدول شماره باشد. خروجی اول (نتیجه شامل چهار خروجی می
، مقدار آماره آزمون (که تقریبی از آماره کاي KMOترتیب مقدار شاخص

ی که دهد. از آنجایآزمون را نشان می Sigدو است)، درجه آزادي و 
است (نزدیک به یک) تعداد نمونه  851/0برابر  KMOمقدار شاخص 

باشد. همچنین (تعداد پاسخ دهندگان) براي تحلیل عامل، کافی می
دهد درصد است که نشان می 5تر از بارتلت، کوچکآزمون  Sigمقدار 

تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب است و فرض 
  شود. شناخته شده بودن ماتریس همبستگی، رد می

  جدول اشتراکات:  4-4
ها داراي مقادیر اشتراك جدول اشتراك نشان داد که همه شاخص

هاي تعیین شده در بیانگر توانایی عاملهستند و  5/0استخراجی باالتر از 
  تبیین وایانس متغیرهاي مورد مطالعه است. 

هایی که نشان داد که عامل )5(جدول شماره  خروجی جدول واریانس
شوند این عوامل هستند از تحلیل خارج می 1داراي مقدار ویژه کمتر از 

بیشتر  خارج شده از تحلیل، عواملی هستند که حضور آنها باعث تبیین
  شود:واریانس نمی

  هاي مختلفخالصه جدول واریانس و مقادیر ویژه عامل ):5(جدول 
  مقادیر ویژه عوامل 
 5استخراجی با چرخش

  مقادیر ویژه عوامل 
 6استخراجی بدون چرخش

  7مقادیر ویژه
لفه 

مو
8   
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411/28 411/28 213/4 403/30 403/30 162/6 403/30 403/30 162/6 1 

945/52 534/24 839/3 286/45 216/15 565/4 246/58 843/27 230/3 2 

403/81 458/28 530/2 409/60 123/15 537/4 402/81 156/23 190/1 3 

  
                                                        
1 .Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy 
2. Bartlett's Test of Sphericity 
3. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy  
4.Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 
5.component 
6 .Initial Eigen values 
7. Extraction Sums of Squared Loadings 
8 .Rotation Sums of Squared Loadings 

متغیرهاست که توسط آن مقدار ویژه هر عامل، نسبتی از واریانس کل 
شود. مقدار ویژه از طریق مجموع مجذورات بارهاي عامل تبیین می

عاملی مربوط به تمام متغیرها در آن عامل قابل محاسبه است. از این رو 
  را در ارتباط با متغیرها نشان  هاعاملمقادیر ویژه، اهیمت اکتشافی 

این معنی است که آن دهد. پایین بودن این مقدار براي یک عامل به می
عامل نقش اندکی در تبیین واریانس متغیرها داشته است. در ستون دوم 

- چرخش) واریانس تیین شده عامل بدون استخراجی عوامل ویژه (مقادیر
 است که مقادیر ویژه آنها بزگتر از عدد یک است. ستون هایی ارائه شده

خش را نشان هاي استخراج شده بعد از چرسوم مجموعه مقادیر عامل
 3و  2، 1هاي شود در این تحقیق عاملدهد. چنانچه مشاهده میمی

لذا در تحلیل  ،هستند قابلیت تبیین واریانس ها را دارند 1بزرگ تر از 
 5/23و  5/27، 4/30مانند. عامل هاي اول، دوم و سوم به ترتیب باقی می

  درصد از واریانس را در بردارند.  5/81و در مجموع 
هاي باقی مانده، نسبتی از کل ذکر است که در چرخش عاملقابل 

 81شود ثابت است (تغییرات که توسط این سه عامل توضیح داده می
مل اول درصد درصد) ولی بر خالف روش بدون چرخش که در آن عا

کند در روش درصد) را تبیین می 20تقریباً بیشتري از تغییرات (
نسبت تقریباً یکسانی از تغییرات را ها ها، هر یک از آنچرخش عامل

انجام  9دهند. این ویژگی با به کارگیري چرخش واریماکستوضیح می
ها به شکل یکنواخت توزیع کرده شده است که تغییرات را میان عامل

  است.

مرحلۀ سوم: چرخش براي به دست آوردن یک جواب نهایی و  4-5
  تفسیر آن

دهند که هر عامل یقاً نشان میدر جدول واریماکس، بارهاي عاملی دق
شامل کدام متغیرهاست. بدین ترتیب سعی شده است ضمن اینکه در 

دهند که هر عامل شامل کدام این جدول، بارهاي عاملی دقیقاً نشان می
هاي درون رتیب سعی شده است ضمن اینکه آیتممتغیرهاست. بدین ت

ار باشند، میزان هر بعد از بیشترین میزان همبستگی با یکدیگر برخورد
  همبستگی مابین ابعاد مختلف به کمترین میزان خود کاهش داده شود.

حذف شدند  4/0در جدول واریماکس متغیرهاي کمتر از ضریب را 
 براي توسعه و تحقیق نهادهاي بودن فعال (عدم 5بنابراین متغیر شماره 

 موثر بودن فعال (عدم 7)، متغیر شماره VAT اجراي بازخور مطالعه
تخصصی)، متغیر  هاياتحادیه توسعه (عدم 8ها)، متغیر شماره اتحادیه
براي استقرار مالیات بر ارزش افزوده)،  یمنابع مال کمبود( 15شماره 

 مودیان به مضاعف مالی/ اداري هايهزینه (تحمیل 22متغیر شمارة 
 38)، متغیر شماره VATنظام قانونی الزامات رعایت جهت مالیاتی

تسویه حساب مالیاتی و زمان الزم  يینگی مودیان مالیاتی برانقد مشکل(
 (تعیین 40) متغیر شماره جهت استرداد مبالغ پرداختی اضافی به دولت

 41مالیاتی) و متغیر شماره  مودیان جهت سالیانه مالیاتی آستانه سطح
) به دلیل اینکه مقداري کمتر از VAT نظام اجراي فرایند (پیچیدگی

شوند. ه عنوان عامل تصادفی در نظر گرفته شده و حذف میدارند، ب 4/0
                                                        
9.Varimax 



 23- 32) 1395( 24 مجله مدیریت توسعه و تحول
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 41هاي مرحلۀ بعد از آنها استفاده نخواهد شد و جمعاً لذا در تحلیل
  .)6(جدول شماره  مانندمتغیر در تحلیل باقی می

  هاي باقی مانده پس از تحلیل عاملیشاخص ):6(جدول 
 بارعاملی متغیر انعمنام 

موانع 
  ساختاري

)12( 

 419/0 رانیدر ا اتیمال یبودن نظام سنت وبیمع
 773/0 انیمقابل دولت و مود در یاتیدستگاه مال ییگوپاسخ عدم

 753/0 انیدر مود یصینظام خود تشخ نبود

 VAT 558/0کارآمد  تیریراهبرد شفاف و مد نبود

 654/0 یاتیضد فرار مال يبرا یکاف نیوجود قوان عدم

به نظام  دنیرس يبرا یو بانک یپول نیقوان اصالحعدم 
 مدرن یو بانک یپول

681/0 

مرتبط با مالیات بر ارزش  تجارت نیقوان اصالحعدم 
 افزوده

771/0 

 964/0 اقتصاد زیر زمینی و قاچاق در کشوروجود 

بانک اطالعاتی جامع مودیان مالیاتی در سازمان  فقدان
 VATمتولی اجراي نظام

981/0 

در  VATوجود سیستم حسابداري سازگار با نظام عدم
 سطح مشاغل مودیان مالیاتی

681/0 

استقرار کامل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در  عدم
 VATکشور به موازات استقرار کامل نظام

679/0 

درصد  80ساالر که حدود  زیو مم یسنت نیقوان ،امکانات
- یصورت علها به در بخش مشاغل و شرکت اتیمال

  است. الراس
  

451/0 

  موانع اجرایی
)23( 

  
  
 

 854/0 یاتیو عدالت مال یاتیمال ییتضاد کارآ
ی براي استقرار مالیات بر ارزش اتیبرنامه عمل فقدان

 افزوده
429/0 

 VAT 529/0 تورمی ناشی از استقرار کامل نظام انتظارات
هاي معامالت تجاري سنتی بودن نحوه پرداخت مشکل

 مودیان مالیاتی
570/0 

ناکافی نیروي انسانی متخصص مالیاتی در سازمان  تعداد
 VATنظام متولی اجراي

543/0 

بودن میزان اطالع رسانی به مودیان مالیاتی از  ناکافی
 VAT طرف سازمان متولی اجراي نظام

557/0 

 761/0 یاتیفرار مال یاحتمال يهاراه ییشناسا عدم

 876/0 اتیدر پرداخت مال انیمود ییتوجه به توانا عدم

کشور در وصول  یاتیدستگاه مال یکاف ییتوانا عدم
 اتیمال

946/0 

 966/0 یاتیمال انیو کامل مود قیدق ییشناسا عدم

 

بر ارزش  اتیو مقررات مال نیقوان قیدق ياجرا عدم
 افزوده

652/0 

 659/0 یاتیمال انیداوطلبانه مود نیبه تمک قیتشو عدم
 449/0 هااتیانواع مال وجود

 بارعاملی متغیر انعمنام 

 704/0 یاتیمال يهابودن تعداد نرخ متعدد
 619/0 یاتیمال يهاتیتعداد فراوان معاف وجود

 455/0 یاتیمال هیبودن پا کم
 661/0 و موثر ایدر قالب ساده، گو یاتیمال يهافرم يعرضه عدم

 749/0 یاتیمال میجرا ستمیس ییکارآ عدم
 707/0 یاتیمال زانیمم یو شغل یعلم يآموزش و ارتقا عدم

 641/0 یاتیمال زانیمم یشغل زهیانگ عدم
آوري اطالعات، توسط پایین بهره گیري از فن سطح

 VATسازمان متولی اجراي نظام 
794/0 

 878/0  اتیدر اخذ مال يریگینظارت و پ ستمینبودن س
با توجه به وضعیت  VAT نامناسب اجراي نظام زمان

  فعلی اقتصادي کشور
637/0 

موانع 
  فرهنگی

)6(  

دارند نه نقش مهندس  یسینقش پل یاتیمال زانیمم
 ی.اتیمال

715/0 

افراد جامعه در خصوص افزایش سطح نابرابري  انتظارات
 VATاجتماعی در کشور پس از استقرار کامل نظام 

731/0 

بودن سطح فرهنگ مالیاتی جامعه به معنی  نامناسب
قصور در پرداخت به موقع مالیات به عنوان بخشی از 

 وظایف شهروندي افراد جامعه

818/0 

 722/0 انیدر مود یصینظام خود تشخ نبود
 915/0  یاتیمال انیمود نیبودن سطح تمک نییپا

 991/0  در جامعه یاتیعدم گسترش فرهنگ مال

  
هاي عاملی و استفاده از آنها در چهارم: ساختن مقیاسمرحلۀ  4-6

  هاتحلیل بیشتر نامگذاري عامل
نامگذاري یک عامل نوعاً مبتنی است بر بررسی دقیق پژوهشگر از آنچه 

). در واقع 1378(کوثري،  گیرندمتغیرها با بارهاي عاملی زیاد اندازه می
  ها بر اساس تعریف متغیرها و اینکه چه واقعیت مشترکی را عامل

هاي صورت گرفته شوند. در تحقیق حاضر، تحلیلسنجد نامگذاري میمی
در مورد هر عامل به روشنی مبین نقش مؤثر هر کدام از این عوامل در 
 استقرار مالیات بر ارزش افزوده در اداره کل امور مالیاتی شهر تهران

توان نتیجه گرفت که هر کدام از این عوامل با تیب میاست. بدین تر
توجه به اولویت اهمیت خود به درستی به عنوان مانعی مؤثر بر استقرار 

اند. با توجه به انجام تحلیل عاملی مالیات بر ارزش افزوده شناسایی شده
متغیر (مانع) استقرار مالیات بر ارزش افزوده، سه عامل به عنوان  41روي 
شوند. این سه عامل، با توجه به ادبیات هاي اصلی شناسایی میعامل

  شوند:تحقیق به صورت زیر نام گذاري می
  عامل ساختاري

  عامل اجرایی
 عامل فرهنگی

 دهد که متغیرهاي زیر:تحلیل عاملی نشان می
  الف) عامل اول: ساختاري

ي و مقدار آلفا 403/30این عامل با بیشترین درصد واریانس کل، یعنی 
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متغیر به نام عوامل ساختاري نامگذاري  12و با  841/0کرونباخ مساوي 
  .)7(جدول شماره شده است

  

  بارعاملی ساختاري ):7(جدول 
 بارعاملی  شرح ردیف

 419/0 ایران در مالیات سنتی نظام بودن معیوب 1
 773/0 مودیان و دولت مقابل در مالیاتی دستگاه گوییپاسخ عدم 2
 753/0 مودیان در تشخیصی خود نظام نبود 3
 VAT 558/0 کارآمد مدیریت و شفاف راهبرد نبود 4
 654/0 مالیاتی فرار ضد براي کافی قوانین وجود عدم 5
 نظام به رسیدن براي بانکی و پولی قوانین اصالح عدم 6

 مدرن بانکی و پولی
681/0 

 VAT  771/0 با مرتبط تجارت قوانین اصالح عدم 7
 964/0 کشور در قاچاق و زیرزمینی اقتصاد وجود 8
 981/0 مالیاتی مودیان جامع اطالعاتی بانک فقدان  9
 VAT 681/0نظام با سازگار حسابداري سیستم وجود عدم  10
 679/0 اجتماعی تامین و رفاه جامع نظام کامل استقرار عدم  11
 451/0 الراس)(علی ساالر ممیز و سنتی قوانین امکانات،  12

  
 جامع اطالعاتی بانک فقدان«شاخص  طبق تحلیل عاملی بدست آمده

باالترین رتبه را » VATنظام اجراي متولی سازمان در مالیاتی مودیان
کمترین » ایران در مالیات سنتی نظام بودن معیوب«داشته و شاخص 

  رتبه را به خود اختصاص داده است.
  پ ) عامل دوم: اجرایی

و مقدار آلفاي کرونباخ  843/27واریانس کل، یعنی این عامل با مقدار 
 متغیر به نام عوامل اجرایی نامگذاري شده است 23و با  856/0مساوي 

  :آمده است )8(که در جدول شماره 
 بار عاملی اجرایی ):8(جدول 

 بارعاملی شرح ردیف

 854/0 مالیاتی عدالت و مالیاتی کارآیی تضاد 1
 429/0 افزوده ارزش بر مالیات استقرار براي عملیاتی برنامه فقدان 2
 VAT 529/0 نظام کامل استقرار از ناشی تورمی انتظارات 3
 570/0  تجاري معامالت هايپرداخت نحوه بودن سنتی مشکل 4
 543/0 مالیاتی متخصص انسانی نیروي ناکافی تعداد 5
 557/0 مالیاتی مودیان به رسانی اطالع میزان بودن ناکافی 6
 761/0 مالیاتی فرار احتمالی هايراه شناسایی عدم 7
 876/0 مالیات پرداخت در مودیان توانایی به توجه عدم 8
 946/0 مالیات وصول در کشور مالیاتی دستگاه کافی توانایی عدم  9
 966/0 مالیاتی مودیان کامل و دقیق شناسایی عدم  10
 652/0 افزوده ارزش بر مالیات مقررات و قوانین دقیق اجراي عدم  11
 659/0 مالیاتی مودیان داوطلبانه تمکین به تشویق عدم  12
 449/0 هامالیات انواع وجود  13
 704/0 مالیاتی هاينرخ تعداد بودن متعدد  14
 619/0 مالیاتی هايمعافیت فراوان تعداد وجود  15
 455/0 مالیاتی پایه بودن کم  16

 661/0 موثر و گویا ساده، قالب در مالیاتی هايفرم يعرضه عدم  17
 749/0 مالیاتی جرایم سیستم کارآیی عدم  18
 707/0 مالیاتی ممیزان شغلی و علمی ارتقاي و آموزش عدم  19
 641/0 مالیاتی ممیزان شغلی انگیزه عدم  20
 794/0 اطالعات آوريفن از گیريبهره پایین سطح  21
 878/0 مالیات اخذ در پیگیري و نظارت سیستم نبودن  22
 وضعیت به توجه با VAT نظام اجراي نامناسب زمان  23

  کشور اقتصادي فعلی
637/0 

 
گرفته شده در بعد عوامل اجرایی  نظر هاي درتجزیه و تحلیل شاخص

» مالیاتی مودیان کامل و دقیق شناسایی عدم«دهد که شاخص نشان می
 برنامه فقدان«داده است. شاخص باالترین رتبه را به خود اختصاص 

ترین رتبه را به خود پایین» افزوده ارزش بر مالیات استقرار براي عملیاتی
  اختصاص داده است.

  ت ) عامل سوم: فرهنگی 
و مقدار آلفاي کرونباخ  156/23این عامل با مقدار واریانس کل، یعنی 

. شده استمتغیر به نام عوامل فرهنگی نامگذاري  5و با  794/0مساوي 
  :نشان داده شده است )9(نتایج در جدول شماره 

 بار عاملی فرهنگی ):9(جدول 
 بارعاملی شرح ردیف

 نقش نه دارند پلیسی نقش مالیاتی میزانم 1
 مالیاتی مهندس

715/0 

 افزایش خصوص در جامعه افراد انتظارات 2
 اجتماعی نابرابري سطح

731/0 

 818/0 جامعه مالیاتی فرهنگ سطح بودن نامناسب 3
 722/0 مودیان در تشخیصی خود نظام نبود 4
 915/0 مالیاتی مودیان تمکین سطح بودن پایین  5
 991/0  جامعه در مالیاتی فرهنگ گسترش عدم  6

  
هاي در نظر گرفته شده در بعد موانع فرهنگی تجزیه و تحلیل شاخص

باالترین رتبه را در ، »جامعه در مالیاتی فرهنگ گسترش عدم«نشان داد 
 ممیزان«همچنین ها به خود اختصاص داده است. میان سایر شاخص

ترین رتبه را پایین» .مالیاتی مهندس نقش نه دارند پلیسی نقش مالیاتی
هاي مطرح شده در بعد فرهنگی به خود اختصاص در میان تمام شاخص

 داده است.

  گیرينتیجه -5

 عامل سه در پایان در که شد شناسایى متغیر 41 حاضر، پژوهش در
 تبیین را واریانس از درصد 5/81عوامل مذکور، تقریباً . شدند بندى دسته

 بر شده بار متغیر 41عامل حذف شده و  8تحلیل عاملی تعداد  در. کنندمى
  هاي حذف شده از تحلیل عاملی عبارتند از:باقی ماندند. شاخص عامل هر
 اجراي بازخور مطالعه براي توسعه و تحقیق نهادهاي بودن فعال عدم -

VAT  
  هااتحادیه موثر بودن فعال عدم -
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  تخصصی هاياتحادیه توسعه عدم -
  براي استقرار مالیات بر ارزش افزوده یمنابع مال کمبود -
 رعایت جهت مالیاتی مودیان به مضاعف مالی/ اداري هايهزینه تحمیل -

  VATنظام قانونی الزامات
تسویه حساب مالیاتی و زمان  ينقدینگی مودیان مالیاتی برا مشکل -

   الزم جهت استرداد مبالغ پرداختی اضافی به دولت
  مالیاتی مودیان جهت سالیانه مالیاتی آستانه سطح تعیین -
  VAT نظام اجراي فرایند پیچیدگی -

  پیشنهادهاي پژوهش -5-1
  پیشنهادهاي مبتنی بر تحقیق -5-1-1
  پیشنهادهاي مبتنی بر تحقیق در بعد ساختاري: -5-1-1-1
گردد براي استقرار مالیات بر ارزش افزوده قوانین کافی پیشنهاد می -

  براي ضد فرار مالیاتی وضع گردد.
گردد براي استقرار مالیات بر ارزش افزوده قوانین تجارت پیشنهاد می -

  مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده اصالح گردد.
گردد براي استقرار مالیات بر ارزش افزوده بانک اطالعاتی د میپیشنها -

جامع مودیان مالیاتی در سازمان متولی مالیات بر ارزش افزوده به وجود 
  آید.

 گردد براي استقرار مالیات بر ارزش افزوده سیستمپیشنهاد می -
مالیاتی به  مودیان مشاغل سطح در VATنظام با سازگار حسابداري
  وجود آید.

  پیشنهادهاي مبتنی بر تحقیق در بعد اجرایی: -5-1-1-2
گردد براي استقرار مالیات نیروي انسانی متخصص تربیت پیشنهاد می -

  گردد.
گردد براي استقرار مالیات بر ارزش افزوده اطالع رسانی پیشنهاد می -

  کافی از طرف سازمان متولی به مودیان صورت پذیرد.
مالیاتی  ستقرار مالیات بر ارزش افزوده مودیانگردد براي اپیشنهاد می -

  کامل شناسایی شوند. و قیقد به صورت
 و گردد براي استقرار مالیات بر ارزش افزوده به آموزشپیشنهاد می -

  مالیاتی بیشتر پرداخته شود. ممیزان شغلی و علمی ارتقاي
نظارت گردد براي استقرار مالیات بر ارزش افزوده سیستم پیشنهاد می -

  و پیگیري در اخذ مالیات تشکیل گردد.

  پیشنهادهاي مبتنی بر تحقیق در بعد فرهنگی: -5-1-1-3
 مالیاتی گردد براي استقرار مالیات بر ارزش افزوده فرهنگپیشنهاد می -

  جامعه گسترش پیدا کند. در

  پیشنهادهایی براي تحقیقات آتی: -5-1-2
 توسعه و تحقیق نهادهاي بودن فعال عدم«با توجه به اینکه شاخص  -

هاي مربوط به استقرار از بین شاخص» VAT اجراي بازخور مطالعه براي
شود محققین بعدي مالیات بر ارزش افزوده حذف شده است پیشنهاد می

- علت آن را مورد پژوهش قرار دهند و نشان دهند چرا در مورد شاخص
  نشده است؟هاي مذکور توافق کارشناسان و جامعه آماري حاصل 

از بین » هااتحادیه موثر بودن فعال عدم«با توجه به اینکه شاخص  -
هاي مربوط به استقرار مالیات بر ارزش افزوده حذف شده است شاخص

شود محققین بعدي علت آن را مورد پژوهش قرار دهند و پیشنهاد می
هاي مذکور توافق کارشناسان و جامعه نشان دهند چرا در مورد شاخص

  اري حاصل نشده است؟آم
از بین » تخصصی هاياتحادیه توسعه عدم«با توجه به اینکه شاخص  -

هاي مربوط به استقرار مالیات بر ارزش افزوده حذف شده است شاخص
شود محققین بعدي علت آن را مورد پژوهش قرار دهند و پیشنهاد می

امعه هاي مذکور توافق کارشناسان و جنشان دهند چرا در مورد شاخص
  آماري حاصل نشده است؟
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