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چکیده
پژوهش حاضر به برررسي و شناسايي عوامل موثر بر فرار مالياتي با استفاده از رويكرد ديماتل فازي در
ميان موديان استان گلستان مي پردازد .روش تحقيق در اين مقاله از نوع پيمايشي است و عالوه بر تحقيق
ميداني از روش اسنادي نيز استفاده شده است .جامعه آماري عبارت است از كسبه لوازم خانگي كه در
اداره كل امور مالياتي استان گلستان واقع و ثبت گرديده است .روش نمونه گيري در دو مرحله صورت
گرفته است كه ابتدا براساس نمونه گيري طبقه اي و سپس با نمونه گيري تصادفي مشخص شد كه در
درون هر طبقه تعداد نمونه ها را به چه صورت بايد انتخاب كرد .روش گردآوري اطالعات در اين
پژوهش استفاده از ابزار پرسشنامه مي باشد كه با استفاده از طيف ليكرت پنج گزينه اي با تعداد  15سوال
كه فرضيات تحقيق را به آزمون گذاشته اند تحقق يافته است .يافته هاي به دست آمده از اين تحقيق نشان
ميدهد كه  51مولفه تاثير گذار در فرار مالياتي كه با استفاده از ديماتل فازي مورد ارزيابي قرار گرفت عدم
اشراف قانون گذار ،دخالت نهادهاي غيرمسئول و وجود معافيتهاي وسيع بيشترين تاثير را در ميان عوامل
موثر بر فرار مالياتي در استان گلستان دارند.
واژگان کلیدی :فرار مالياتي ،رويكرد ديماتل فازي ،منطق فازي.
 نویسنده مسئول .مربي گروه مديريت موسسه غير انتفاعي شرق گلستان ،تلفن17551951190 :پست الكترونيكي:
maisam.zanganeh@gmail.com
 دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد
elham65ashori@gmail.com
 مربي گروه حسابداري

عليآباد

موسسه

كتول،

آموزش

عالي

گروه

حسابداري

غيرانتفاعي

و

غيردولتي

مديريت،

پست

الكترونيكي:

گلستان،

پست

الكترونيكي:

ahmabdollahi@gmail.com
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مقدمه

پرداخت ماليات سرباز ميزند .در مقابل،

ماليات يكي از ابزارهاي تنظيم سياستهاي

فرار از پرداخت ماليات وجود دارد كه

اقتصادي است كه ،عالوه بر نقش اصلي كه

تعديالت غير قانوني كه اشخاص براي

تامين منابع براي اجراي برنامههاي دولت

نپرداختن ماليات انجام ميدهند .فرار مالياتي

است ،هدفهايي چون گسترش عدالت

اغلب از طريق توسل به اعمال و ابزار

اجتماعي ،توزيع عادالنه ثروت ،ايجاد توازن

غيرقانوني مثل حسابسازي ،رشوه و

در مصرف،افزايش سهم سرمايهگذاري در

اطالعات نادرست انجام ميگيرد .در يك

توليد ناخالص ملي را به ارمغان ميآورد.

نظام مالياتي عادالنه بايد نشان داده شود كه

بنابراين وصول ماليات از طرف دولت و

هيچ گونه تبعيضي وجود ندارد و آنكه از

پرداخت ماليات از طرف موديان مالياتي

امكانات بيشتري در اقتصاد استفاده ميكند

صرفا يك همكاري و همياري مشترك و

در هزينههاي اقتصاد هم مشاركت بيشتري

عقاليي است تا هزينههاي عمومي و

دارد.فرار مالياتي اثرات منفي بلندمدت و

نيازمنديهاي اجتماعي تامين شود.امروزه

كوتاه مدت را بر متغيرهاي اقتصادي بر

در كلي ترين تعريف،ماليات يك نوع هزينه

جاي ميگذارد و در صورت عدم اتخاذ

اجتماعي است كه آحاد يك ملت در

سياستهاي صحيح در جهت كنترل فرار

راستاي بهرهوري از امكانات و منابع يك

مالياتي موديان ،وضعيت متغيرهاي اقتصادي

كشور موظفند آن را پرداخت نمايند تا

را بدتر خواهد نمود يكي از عوامل مهم

تواناييهاي جايگزيني اين امكانات و منابع

رشد و توسعه اقتصادي كشورها ،فراهم

فراهم شود .در راستاي اين مشاركت بعضي

نمودن سرمايه كافي براي تأمين مالي

از موديان از پرداخت ماليات خودداري مي-

سرمايهگذاري ميباشد بسيار بعيد به نظر

كنند كه به آن خودداري از پرداخت ماليات

ميرسد كه يك دولت بتواند تمامي راههاي

) (Tax Avoidanceميگويند كه در

فرار ماليات را مسدود كند و به طور كامل

چنين حالت مودي به طور غيرقانوني از

از اين امر جلوگيري نمايد فرار از ماليات
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يك موضوع مهمي است كه اكثر كشورهاي

و تان و ساوير ( )1110تاكيد كرده¬اند كه

پيشرفته در تحقيقات دانشگاهي خود در

يك نياز جدي براي سنجش بين الملل در

بازههاي زماني بلندمدت مد نظر قرار داده-

زمينه اين موضوع وجود دارد .مطالعات

اند .همه اصول و برنامههاي مالياتي در دنيا

نشان مي¬دهد كه ماليات دهنده گان

شامل يك سري شرايط در رابطه با اعمال

مسن¬تر داراي اطاعت پذيري بيشتري در

ماليات است .بنابراين به منظور تسريع در

پرداخت ماليات نسبت به جوانترها

روند پيشرفت و توسعه ضروري است

مي¬باشند (جردي .)1112تاتيل ()5791

دولتمندان با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و

وايت و وودباري ( )5791در سال 5779

غيراقتصادي بتوانند فرار مالياتي را كاهش

تحقيقي در استراليا توسط فريمن نشان

دهند تا موجبات رشد اقتصادي را ارتقا

مي¬دهد ،فرهنگ و منطقه بر اطاعت در

دهند.

پرداخت ماليات موثر است و سر انجام

آلينگهام و ساندمو ( )5791بحث خود را در

تحقيق فرا ملي در سال  1111توسط برايان

مورد شناسايي راه¬هاي فرار ماليات با

تاثير فرهنگ و منطقه را در فرار مالياتي

تحقيقات گسترده انجام دادند كه بدون

تائيد

(جردي.)1112،

ترديد نافذ ترين نظريه فرار مالياتي است

ريچاردسون  1111به  52عامل كليدي فرار

(جردي .)1112،اولين چيز مكتوب مهم در

از ماليات پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه

مورد فرار مالياتي توسط جكسون و

عوامل غيراقتصادي بيشترين تاثير را بر

ميليرون در سال  5791نوشته شد كه در آن

روي فرار مالياتي در مقايسه با عوامل

از چهارده عامل مهم فرار مالياتي نام برده

اقتصادي دارند .در اين پژوهش پيچيدگي

شد .انگل و هنيس ( )5777اهميت ارتباط

به عنوان مهمترين عامل فرار مالياتي جزو

تجربي ميان شناسايي و تحقيقات را در

عوامل غيراقتصادي ميباشد شناسايي

گزارش¬ها مورد توجه قرار دادند

گرديد .نتايج نشان ميدهد كه آموزش

(نيپلت( .)1111،آندرئوني و ديگران)5779،

عمومي با فرار از پرداخت ماليات رابطه

كرده

است
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منفي داردو دولتها به دنبال كاهش فرار از

باشد به منظور شناسايي اثر هر كدام از

پرداخت ماليات در جامعه ميباشند

عوامل بر ساير عامل ها از تكنيك ديماتل

(روبر .)1117،جليس ( )1117عوامل موثر

فازي استفاده كرديم.در پژوهش حاضر

بر فرار مالياتي كسب و كار را با تاكيد ويژه

عوامل موثر بر فرار مالياتي از دو زاويه

به نقش حكومت مورد بررسي قرار داد.

يهني هم از نظر پرداخت كنندگان مالياتي

نتايج نشان داد كه در برخي از كشورها

كه در اداره كل مالياتي استان گلستان داراي

اطاعتپذيري از حكومت به عنوان عامل

پرونده مالياتي مي باشند و گروه دوم از

تعيين كننده در ميزان رشوههاي مالياتي مي

ديدگاه ساختار انساني

كادر تشخيص

باشد.همچنين بررسي تجزيه و تحليل داده-

مالياتي اداره كل مذكور نظام مالياتي مورد

ها نشان داد كه فرار از پرداخت ماليات با

كنكاش قرار گرفته است

رشوههايي كه به مامورين مالياتي داده مي-

الف :تعدیل عوامل

شود افزايش مييابد (اوهان .)1151،مك

در اين مرحله شاخصهاي مربوط به فرار

گي ( )1119به بررسي ارتباط بين سن و

مالياتي از مستندات مربوطه و موجود در

نظريه هاي فرار از پرداخت ماليات مي

منابع و همچنين مصاحبه با صاحبنظران

پردازد و نتيجه مي گيرد بين سن و فرار از

استخراج ميگردد و به صورت پرسشنامه

پرداخت ماليات رابطه معنا داري وجود

در اختيار  11نفر ازمميزين كل،سرمميزين و

ندارد (روبر.)1117،

مميزين قرار ميگيرد .براي هر گويه اين

روش تحقیق

پرسشنامه براساس طيف هفت گزينهاي

پژوهش حاظر از نظر هدف كاربردي است

ليكرت هفت جواب در حالت فازي مطابق

و از لحاظ روش توصيفي – پيمايشي مي

جدول  5زير در نظر گرفته مي شود:
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جدول(  :)5طيف هفت گزينهاي ليكرت
فوق

خيلي زياد

العاده زياد

زياد

كم

متوسط

فوق العاده كم

خيلي كم

حد باال

متوسط

حد پايين

حد باال

متوسط

حد پايين

حد باال

متوسط

حد پايين

حد باال

متوسط

حد پايين

حد باال

متوسط

حد پايين

حد باال

متوسط

حد پايين

حد باال

بين صفر تا  511نظر خود را بيان كنند.
1
 EL ij
n i 1
1 n
EM j   M ij
n i1
1 n
EU j   U ij
n i1

()5

n

()1
()0

EL j 

با استفاده از روابط ( )5تا ( )0براي هر

براي فازي زدايي از رابطه ( )2استفاده

گزينه سه ميانگين حسابي به دست ميآيد

خواهد شد.

كه در واقع نوعي عدد فازي مثلثي است و
()2
) B. N. Pj  (EU i  EL j )  (EM i  EL j ) /(3  EL j





كه در آن  B.N.Pjمقدار فازي زدايي شده

مقدار  B.N.Pآنها كمتر از  1/1باشد ،كنار

گزينه jام است .از انجايي كه دو نظريه

گذارده خواهند شد (نگي.)5797،

فازي مقدار  1/1را معبر يا گذر عدد فازي
در نظر ميگيرند ،هر يك از شاخصها كه
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متوسط

از شاخصهاي فوق با اختصاص نمرهاي

روابط ( )5تا ( )0محاسبه ميشود:

حد پايين

از خبرگان خواسته ميشود درباره هر يك

براي هر شاخص سه ميانگين حسابي از
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ب :رویکرد  DEMATELفازی

 -1اثرات هر يك از عوامل را بر كل

مراحل روش ديماتل( :اوهان)1151،

سيستم بر طبق نظر متخصصان مشخص

-5عوامل ارزيابي را طبق نظر كميته

ميكنيم .براي اين كار از عبارات كالمي

متخصصان و پيشينه تحقيق مشخص مي-

استفاده ميكنيم وبا استفاده از روش CFC

كنيم.

(معادالت ( )5تا ( ))7ديفازي اعداد فازي
را بدست ميآوريم.

استاندارد كردن اعداد فازي
)(1

)(2

)(3
)(4

محاسبه ارزش نرمااليز شده چپ و راست
)(5

)(6

محاسبه ارزش نرمااليز شده كلي
)(7
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محاسبه امتياز تلفيق شده از نظر Kخبره
)(8
)(9

 -0بدست آوردن ماتريس روابط كلي -
ماتريس

هماني

عناصر

است
نشاندهنده

روابط كلي بين هر زوج فاكتور ،درون
و

اثر

سيستم باشد .ماتريس Dماتريس نرمااليز
شده است.

غيرمستقيم عامل  iروي عامل  jاست.
بنابراين ماتريس

ميتواند نشان دهندهي

و عناصر

كه
روي قطر اصلي صفر هستند.

)(10
)(11

-2محاسبه جمع سطري و جمع ستوني
ماتريس

 -براي بدست آوردن خروجي

مناسبتر

را بدست ميآوريم .جمع

و

سطري  iام نشاندهندهي همه اثرات مستقيم

ديگر است و بنابراين

را درجه اثر

گذاري ميناميم .بطور مشابه،

جمع

ستوني است و آنرا درجه اثر پذيري عامل j
ام از عوامل ديگر ميناميم.

و غير مستقيم عامل  iروي همهي عوامل
)(12
)(13

بنابراين

،

وقتي

سيستم روي عامل  iرا نشان مي دهد .پس
درجه اهميت عامل  iرا دركل

نشاندهندهي همه اثرات داده شده و گرفته
شده توسط عامل  iام است.
در واقع

هم ،اثرعامل  iروي كل

عاملهاي ديگر سيستم و هم اثر ديگر عوامل

سيستم نشان ميدهد ،و در مقابل،
اثري كه  iروي سيستم دارد را نشان
دهد .اگر

مي-

مثبت باشد عامل  iروي
04
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منفي



عدم جامعيت قانون

باشد عامل  ،iعاملي اثرپذير از گروه عامل-



عدم اشراف قانونگذار

هاي ديگر است.



نرخ مالياتي تصاعدي

 -1دياگرام اثرات عوامل را بر مبناي



دخالت نهادهاي غيرمسئول

را نشان مي دهيم .اين



وجود معافيتهاي وسيع

مختصات



عدم استقبال از تسليم

سيستم اثر گذار است و اگر

و
اثرات

دياگرام

با

رسم مي شود و
روابط پيچيده ميان فاكتورها به راحتي قابل

اظهارنامه


مشاهده است.

مﺆثر


ج :تعیین شاخصهای اثرگذار
پس از تحقيق و بررسي و مصاحبه با
صاحبنظران

نبودن ضمانتهاي اجرائي

رساني

در

بنابراين از متخصصان خواسته ميشود تا

خصوص عوامل موثر بر فرار مالياتيدربين

درباره هر يك از شاخصها با اختصاص

موديان بدست آمد كه به كمك نظر

نمرهاي بين صفر تا  511اظهار نظر نمايند.

كارشناسان و تلفيق آنها در مجموعۀ زير

یافتههای تحقیق

خالصه ميشوند:

نتيجه ارزيابي شاخصها اثر گذار بر فرار




شاخصهاي

نرخ نامتناسب مالياتي
عدم
مالياتي

04

بسياري

كارآمد نبودن سيستم اطالع

گسترش

فرهنگ

مالياتي در جدول شماره ( )1آمده است:
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جدول  :1نتايج ارزيابي شاخصهاي اثرگذار بر فرار مالياتي در بين موديان
حد متوسط

حدپایین

نتایج B.N.P

عدم گسترش فرهنگ مالياتي)(A

71/17

91/90

19/11

1/95

عدم اشراف قانونگذار)(B

91/59

19/91

11/12

1/99

نرخ مالياتي تصاعدي

05/19

19/51

12/10

1/02

عدم استقبال از تسليم اظهارنامه)(C

97/11

19/11

21/75

1/97

دخالت نهادهاي غيرمسئول)(D

92/11

10/91

11/10

1/71

نبودن ضمانتهاي اجرائي مﺆثر

01/12

12/15

15/91

1/21

وجود معافيت هاي وسيع)(E

95/97

11/91

29/99

1/99

نرخ نامتناسب مالياتي)(F

91/11

11/12

29/17

1/91

عدم جامعيت قانون

21/09

09/21

01/11

1/22

كارآمد نبودن سيستم اطالع رساني)(G

71/91

91/72

19/91

1/97

شاخص

ضریب اهمیت حدباال

همانطور كه مالحظه ميشود شاخصهاي

فرایند محاسبات رویکرد DEMATEL

"نرخ مالياتي تصاعدي"" ،عدم جامعيت

فازی

قانون" و "نبودن ضمانتهاي اجرايي موثر"

ماتریس ارتباطات مستقیم اولیه F

كه مقادير  B.N.Pآنها كمتر از  1/1مي-

در اين مرحله از فرآيند محاسبات ،ميانگين

باشند ،كنار گذاشته ميشوند و ديگر

نظرات بدست آمده از مرحله قبل محاسبه

شاخصها به عنوان عمده موانع موثر بر

ميشود .نتايج اين محاسبات در جدول 2

فرار مالياتي در نظر گرفته ميشوند.

نمايش داده شده است.
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در اين مرحله ماتريس ارتباطات مستقيم S

تشکیل ماتریس ارتباطات مستقیم کلی S

به كمك معادله  51همانطور كه در جدول
 1نمايش داده شده ،بدست ميآيد.
جدول  :2ماتريس ارتباطات مستقيم اوليه F
عوامل

G

F

E

D

C

B

A

0/764

0/666

0/4

0/666

0/467

0/694

0/060

A

0/407

0/464

0/894

0/464

0/464

0/060

0/870

B

0/667

0/666

0/694

0/467

0/060

0/467

0/464

C

0/848

0/667

0/867

0/060

0/4

0/607

0/466

D

0/767

0/466

0/060

0/664

0/807

0/466

0/464

E

0/867

0/060

0/6

0/894

0/866

0/4

0/667

F

0/060

0/666

0/894

0/864

0/6

0/866

0/607

G

فرار
مالياتي

جدول  :1ماتريس ارتباط مستقيم S

G

F

E

D

C

B

1/5111

1/5201

1/5195

1/5201

1/5992

1/5199

1/1119

1/5190

1/5900

1/5015

1/5901

1/5901

1/1119

1/5111

B

1/5211

1/5201

1/5199

1/5992

1/1119

1/5992

1/5900

C

1/5019

1/5211

1/5111

1/1119

1/5195

1/5019

1/5111

D

1/1791

1/5901

1/1119

1/5119

1/5501

1/5111

1/5719

E

1/5111

1/1119

1/5011

1/5015

1/5112

1/5195

1/5201

F

1/1119

1/1917

1/1190

1/5195

1/5011

1/5112

1/5019

G

00

A

عوامل فرار مالياتي
A
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گام :6تشکیل ماتریس ارتباطات نهایی M

جدول  1نشان داده شده است و شدت

ماتريس ارتباطات نهايي  Mبا استفاده از

ممكن از كليه روابط مستقيم و غيرمستقيم

معادله ( )55بدست ميآيد .اين ماتريس در

را بيان ميكند.

جدول  :1ماتريس ارتباطات مستقيم و غيرمسقيم M

G

F

E

D

C

B

A

عوامل فرار مالیاتی

1/7111

5/1221

1/7910

5/5115

5/5511

5/5151

1/7722

A

1/7921

5/1915

1/7911

5/5111

5/5110

5/1559

5/5111

B

5/1111

5/5155

5/1111

5/1159

5/1219

5/1111

5/1111

C

1/7109

1/7717

1/7522

1/7010

5/1210

5/1119

5/1911

D

1/7519

5/1110

1/9279

5/5105

5/1119

5/5111

5/5291

E

1/9172

1/9215

1/9711

5/1199

1/7911

5/1051

5/1102

F

1/1011

1/9191

1/9171

1/9199

1/9292

1/9112

1/9911

G

در واقع اين ماتريس شدت نسبي از روابط

())./5901()./5992()./5111(=./110

مستقيم و غير مستقيم را نشان ميدهد .براي

باشد و سر انجام شدت رابطه غير مستقيم

BC

از ( BEدر حد نا محدود) از زنجيرههاي

(ماتريس )Fبرابر ./5015استاما اين شدت از

متعدد همگرا به مقدار ( 5/1915ماتريس

طريق غير مستقيم  BDEبرابر ،1/15

 )Mميرسد .شكل  ،0نقشه استراتژي از

( ))./5901()./5111(=./115و از طريق غير

روابط مستقيم و غيرمستقيم اين ارتباطات را

نمونه شدت رابطه مستقيم از

مستقيم

BCDE

برابر

./110

مي

نشان ميدهد.
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شكل  :0دياگراف حاصل از روابط مستقيم و غيرمستقيم
F

G

A

E
B
D
C

گام  :7تشخیص سلسله مراتب یا ساختار

همچنين ترتيب آنها را از نظر تحت نفوذ

ممکن از عوامل

قرار گرفتن در ماتريس زير بررسي مي-

براي دسترسي به ساختار ممكن از روابط

نمائيم .الزم به توضيح است كه  Rمجموع

مستقيم و غيرمستقيم ،ترتيب واقع شده

رديفي عوامل و  Jمجموع ستوني عوامل

عناصر از نظر نفوذ بر ديگر عناصر و

ميباشد.

جدول  :9ترتيب نفوذ عناصر بر يكديگر
براساس

R J

ترتیب واقع شدن عناصر

براساس

RJ

ترتیب واقع شدن عناصر
كارآمد نبودن سيستم اطالع

1/9110

عدم اشراف قانونگذار

51/5591

1/9101

دخالت نهادهاي غيرمسئول

52/9917

دخالت نهادهاي غيرمسئول

1/1219

وجود معافيت هاي وسيع

52/9292

وجود معافيت هاي وسيع

-1/5179

عدم استقبال از تسليم اظهارنامه

52/0579

عدم استقبال از تسليم اظهارنامه

-1/1711

كارآمد نبودن سيستم اطالع رساني

50/1099

نرخ نامتناسب مالياتي

-1/2291

نرخ نامتناسب مالياتي

50/1292

عدم گسترش فرهنگ مالياتي

-1/1752

عدم گسترش فرهنگ مالياتي

55/9915

عدم اشراف قانونگذار

03

رساني
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محل واقعي هر عنصر در سلسله مراتب

معافيتهاي وسيع" موانعي هستند كه بر ديگر

نهايي توسط ستونهاي ) (R-Jو )(R+J

موانع اثر ميگذارند و عوامل "عدم استقبال

مشخص ميشود ،به طوري كه )(R-J

از تسليم اظهارنامه"" ،كارآمد نبودن سيستم

نشاندهندۀ موقعيت يك عنصر (در طول

اطالع رساني"" ،نرخ نامتناسب مالياتي" و

محور عرضها) است و اين موقعيت در

"عدم گسترش فرهنگ مالياتي" موانعي

صورت مثبت بودن ) (R-Jبه طور قطع

هستند كه تحت تأثيرديگرموانع ميباشند و

يك نفوذكننده بوده و در صورت منفي

البته ) (R+Jنشاندهندۀ مجموع شدت يك

بودن آن به طور قطع تحت نفوذ (دريافت-

عنصر (در طول محور طولها) هم از نظر

كننده) خواهد بود.

نفوذكننده و هم از نظر تحت نفوذ واقع

بنابراين عوامل "عدم اشراف قانونگذار"،

شدن ميباشد.

"دخالت نهادهاي غيرمسئول" و "وجود
شكل  :2نمودار موقعيت عناصر در سلسله مراتب ممكن
1

E

R-J

0.8
0.6

C

0.4
0.2
16R+J

B

0
14

10

12

8

6

4

2

-0.2 0
-0.4
-0.6

A
D

-0.8

F
G

نتیجهگیری

شناسايي عوامل بحراني در شبكه عوامل از

در اين پژوهش عوامل موثر بر فرار مالياتي

تكنيك ديماتل فازي استفاده كرديم .بر

را بر اساس ادبيات موجود و نظر

اساس نتايج بدست آمده از اجراي تكنيك

كارشناسان جمعآوري گرديد و به منظور

ديماتل فازي ميتوان عوامل را به دو دسته
03
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"اثرگذار بر سيستم عوامل" و "اثر پذير از

مشخص كند .نتايج تحقيق نشان ميدهد كه

سيستم عوامل" تقسيم كرد.

"عدم اشراف قانونگذار"" ،دخالت نهادهاي

اين تحقيق عمده عواملي كه ميتوان به

غيرمسئول" و "وجود معافيتهاي وسيع"

عنوان عوامل موثر بر فرار مالياتي شناخته

بيشترين اثر را در ميان عوامل موثر بر فرار

شوند را شناسايي و نقشه استراتژي كه

مالياتي براي داشتن يك اقتصادخالق دارا

روابط دروني بين اين عوامل را نمايش مي-

ميباشند كه البته اين چند عامل نيستند كه

دهد به كمك تكنيك ديماتل ترسيم ميكند.

ميتوانند عوامل موثر بر فرار مالياتي در

در اين تحقيق از تكنيك ديماتل فازي براي

كشور باشند و طبق نتايج تحليلي تحقيق

تحليل و پيشبيني ساختار ارتباطي فرار

اين عوامل ميتوانند مستقيم و غيرمستقيم

مالياتي استفاده شده است و از نظر

بر ديگر عوامل اثرگذار باشند و سلسله

ساختاري اين تكنيك ميتواند عالوه بر رفع

مراتب ساختاري ديگر موانع به ترتيب ،عدم

ابهام و عدم قطعيت ارزيابيهاي كالمي

استقبال از تسليم اظهارنامه ،كارآمد نبودن

تصميمگيرندگان ،ارتباط دروني بين اين

سيستم اطالع رساني ،نرخ نامتناسب مالياتي

معيارها تعيين و سلسله مراتب نهايي از

و عدم گسترش فرهنگ مالياتي ،ميباشند.

لحاظ مستقيم و غيرمستقيم بين آنها را
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