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چکیده
این مطالعه کيفي ،با هدف کشف نظام معنایي مؤدیان مالياتي در خصوص پدیده ماليات و ارائه الگوي
دادهبنياد فرهنگ مالياتي در بستر موردمطالعه به انجام رسيد .روش مورداستفاده در این پژوهش ،نظریه
زمينهاي بهعنوان یکي از روشهاي اصلي پژوهش کيفي است .دادههاي این پژوهش از طریق مصاحبه عميق
و شيوه نمونهگيري هدفمند -نظري با سي نفر از مؤدیان مالياتي شهر اصفهان گردآوري و جهت تحليل
داده ها از سه شيوه کدگذاري باز ،محوري و گزینشي و همچنين ابزار تحليلي پارادایم استفاده شد .دادههاي
گردآوريشده در قالب تعدادي مقوله عمده و یک مقوله هسته کدگذاري و تحليل شدند .الگوي پارادایمي
ارائهشده شامل سه بعد شرایط ،عمل -تعامل ها و پيامدها است که بر مبناي نتایج پژوهش در بعد شرایط
شامل شرایط علي (اقتصاد رانتجویانه ،نظام مندي ماليات ،شفافيت قوانين مالياتي ،اقتدارگرایي مالياتي)،
شرایط زمينهاي (هزینه رواني تمکين ،انصاف رویه اي مالياتي ،کنش متقابل واگرا و اعتماد متقابل کنشگران)
و شرایط مداخله گر (عدالت مالياتي ،سالمت اقتصادي مسئولين ،پاسخگویي مالياتي و کارآمدي مصارف
ماليات) در بعد عمل -تعامل (ماليات بهمثابه نفع مشترک ،ماليات بهمثابه تکليف و تمکين جبرمحور) و در
بعد پيامدها (نارضایتي مؤدیان ،غيرشفاف شدن فعاليتهاي اقتصادي و تقویت اقتصاد سایه) است که پيرامون
یک مقوله هسته به نام «مطالبهگري نامتوازن غيرهنجارمند» شکل گرفتهاند.
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 .1مقدمه و طرح مسئله
چرخش به سمت نگاه فرهنگي در خصوص پدیدههاي اقتصادي و همچنين طرح فرهنگ در
حوزه تحليل هاي اقتصادي در دهه نود ميالدي ،فرهنگ اقتصادي را بهعنوان یکي از
پدیدههاي مهم و قابلمطالعه در حوزه جامعهشناسي اقتصادي معاصر مطرح کرد
(Swedberg, 2003: 42؛ دِ یونگ22 :1331 ،1؛ سوئدبرگ و گرانووتر131 :1331 ،2؛ اسليتر و
و تونکيس283 :1331 ،3؛ اسملسر .)112 :1331 ،4به این معنا که اقتصاد بهمثابه کوشش
عقالني نميتواند فارغ از فرهنگ باشد (تراسبي .)22 :1382 ،1فرهنگي که مربوط به ارزش-
ها ،باورها و کنشهاي انسانها در رابطه با پدیدههاي اقتصادي و چگونگي معنابخشي آنها
به این پدیدهها ميشود .بهعبارتدیگر اینکه انسانها بهعنوان کنشگران عقالني خردهنظام
اقتصادي چه درک و تفسيري از باورها و کنشهاي خود در قبال پدیدههاي اقتصادي دارند.
معنابخشي آنها به این باورها و کنشها چگونه است ،تحت تأثير چه عواملي شکل ميگيرد،
تداوم ميیابد و تغيير ميکند و چه پيامد یا پيامدهایي در عرصه اقتصاد بهجاي ميگذارد از
موضوعات محوري در حوزه جامعهشناسي اقتصادي معاصر محسوب ميشود.
بر همين اساس ماليات بهعنوان پدیدهاي اقتصادي با ابعاد اجتماعي و فرهنگي که
بهگونهاي مؤثر مرتبط با باورها و نظام ارزشي کنشگران اقتصادي است نيز در کانون توجه
اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه قرار گرفت و فرهنگ مالياتي و عوامل مرتبط با آن
بهدليل وجود نارسایيهاي نظام مالياتي که بنا به نظر برخي از اقتصاددانان و جامعهشناسان
اقتصادي تا حد زیادي ریشه در باورها و ارزشهاي کنشگران درگير با پدیده ماليات دارد در
حوزه جامعهشناسي اقتصادي و مالي مطـرح شد .با این استدالل که سياستگـذاران
اقتصادي و سيستم مالياتي بهمنظور اثــربخشي ماليات در برنامهریزيهاي اقتصادي چارهاي
جز توجه و تمرکز بر ویژگيها و مختصات فرهنگ مالياتي کنشگران این عرصه (باالخص
مؤدیان مالياتي) بهعنوان یکي از مؤلفههاي اصلي و تأثيرگذار بر امر مالياتستاني ندارند.
در کشورهاي توسعهیافته نظام مالياتي کارآمد بر مبناي مؤلفههاي متعددي ازجمله
فرهنگ مالياتي مطلوب شکل گرفته و ساماندهي شده است .در برخي از این کشورها بين
 81تا  31درصد از منابع بودجه از طریق درآمدهاي مالياتي تأمين ميشود و سهم ماليات از
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توليد ناخالص داخلي 31درصد به باالست ( .)Ross, 2004: 237درحاليکه در کشورهاي
درحالتوسعه عوامل متعددي ازجمله اقتصاد نفتي ،ساختار سياسي حاکميت و مسائل
فرهنگي مرتبط با پدیدههاي اقتصادي [ازجمله ماليات] تحقق نظام مالياتي مطلوب و کارآمد
را با چالش هاي جدي مواجه کرده است و ماليات در نظام اقتصادي آثار سياستگذاري
مطلوبي ندارد .در اقتصاد ایران نيز عليرغم اقدامات صورت گرفته در ساليان اخير حجم
اقتصاد زیرزميني باالست و شاخص فرار مالياتي روند صعودي و افزایشي دارد (صمدي و
تابنده38 :1332 ،؛ اميديپور و همکاران88 :1334 ،؛ فطرس و داللي ميالن.)22 :1331 ،
بنابر گزارشهاي مستقل فقط  21درصد از ظرفيت مالياتي اقتصاد فعال است (دادگر:1334 ،
 .)118سهم ماليات در منابع بودجه بين  31تا  41درصد و سهم ماليات از توليد ناخالص
داخلي کمتر از  11درصد (بين  2تا  8درصد) برآورد ميشود (سيفيپور و رضایي:1331 ،
131؛ شکيبایي و خراساني184 :1331 ،؛ دادگر و همکاران3 :1332 ،؛ نظري و فدایي،
33 :1332؛ کالنتري بنگر و همکاران22 :1332 ،؛ سالم و نادمي.)18 :1331 ،
بر این اساس ميتوان گفت حجم اقتصاد زیرزميني و بهتبع آن فرار مالياتي ،نسبت پایين
ماليات به بودجه عمومي کشور و هزینههاي جاري دولت و سهم پایين ماليات نسبت به
توليد ناخالص داخلي نشاندهنده این است که بين وضع موجود ماليات در کشور با وضع
استاندارد و مطلوب آن شکاف عميقي وجود دارد .این وضعيت ریشه در ساختار اقتصادي و
نظام مالياتي کشور دارد ،بهگونهاي که موجب گردیده فرار مالياتي1و اجتناب مالياتي 2به یک
هنجار اجتماعي تبدیل شود .با اینکه نظام مالياتي طي دو سه سال اخير سهم ماليات را در
تأمين هزینههاي عمومي کشور افزایش داده است ولي از یکسو این افزایش آثار
سياستگذاري مطلوبي در نظام اقتصادي نداشته است و از سوي دیگر تا حد زیادي مبتني
بر سياستهاي اجبارگونه و اعمال فشار به مؤدیان مالياتي بوده است.
درحاليکه به نظر ميرسد آنچه در رابطه با فعاالن اقتصادي و به عبارت دقيقتر مؤدیان
مالياتي 3بهعنوان کنشگران اصلي این حوزه ،نظام مالياتي را به سمت ضعف اثربخشي و
ناکارآمدي سوق ميدهد تا حد زیادي ریشه در باورها و ارزشهاي مرتبط با پدیده ماليات
(فرهنگ مالياتي) دارد که به دالیل مختلف مورد غفلت و بيتوجهي قرار گرفته است .مسير
ناهموار مالياتستاني در ایران صرفاً با اصالحات شکل و فرم نظام مالياتي و اِعمال فشار به
1. Tax evasion
2. Tax avoidance
3. Taxpayers
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مؤدیان مالياتي هموار نميگردد ،بلکه ایجاد تغييرات بنيادین در باور ،نگرش و کنش
شهروندان نسبت به پدیده ماليات و مالياتستاني را ميطلبد .این امر مستلزم شناخت و ارائه
تبيينها و تفسيرهاي دقيقتر و مطلوبتر چگونگي معنابخشي کنشگران اقتصادي به پدیده
ماليات از طریق کنکاش در باورها و کنشهاي آنها در خصوص این پدیده است.
بر همين اساس یکي از پدیدههاي قابلمطالعه در عرصه فرهنگ اقتصادي که توسط
پژوهشگران طي یکي دو دههي اخير در قالب پژوهشهاي مختلف نظري و تجربي (نيکومرام
و همکاران1382 ،؛ طاهرپور کالنتري و علياري شورهدلي1382 ،؛ محسني تبریزي و
همکاران1383 ،؛ لشکريزاده و عزیزي1331 ،؛ مالزاده1333 ،؛ مسيحي و محمدنژاد،
1334؛ کمالي )1331 ،به آن پرداخته شده فرهنگ مالياتي است .نکته قابلتوجه در خصوص
این پژوهشها اجراي آنها در چارچوب پارادایم اثباتگرایي (استدالل قياسي -فرضي) و بر
مبناي مباني نظري مرتبط با این پدیده از طریق تدوین فرضيهها ،تعریف و شاخصسازي
فرهنگ مالياتي و آزمون این فرضيهها با استفاده از الزامات رویکرد کمي پژوهش است .این
در حالي است که در رویکردهاي نظري و تجربي نوین مربوط به رابطه فرهنگ و اقتصاد در
جامعهشناسي اقتصادي معاصر تأکيد بر چگونگي برساختهشدن کنشهاي اقتصادي در کنار
سایر موجودیتهاي اقتصادي و تمایل بيشتر به سمت طرحهاي پژوهشي در چارچوب
پارادایم تفسيرگرایي است (اسليتر و تونکيس .)283-281 :1331 ،با این استدالل که عدم
توجه به محيط اجتماعي و فرهنگي کنشهاي اقتصادي و همچنين تفسير افراد در خصوص
پدیدههاي اقتصادي ،قوانين ،روشها ،منابع و سایر تسهيالت مرتبط با این پدیدهها را
ناکارآمد و غيراثربخش ميکند.
در نتيجه ميتوان گفت یکي از مهمترین موضوعات مرتبط با پدیده ماليات در ایران که
مستلزم مطالعه و واکاوي است و در پژوهشهاي پيشين چندان موردتوجه قرار نگرفته است،
کشف درک و تفسير کنشگران اقتصادي (مؤدیان مالياتي) و چگونگي معنابخشي آنها به
پدیده ماليات و مالياتستاني بهمنظور ارائه توصيفي دقيق و عميق از این درک و تفسير
است .در همين راستا پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن مؤدیان مالياتي بهعنوان کنشگران
اصلي عرصه ماليات و تمرکز بر فرهنگ مالياتي بهعنوان واقعيتي که توسط آنها ساختوساز
ميشود به دنبال این بوده است با استفاده از رویکرد تفسيري و واکاوي نظام معنایي مؤدیان
مالياتي از طریق کنکاش در تجربه دروني آنها عوامل مرتبط با این پدیده را شناسایي و از
این طریق تحليل و تفسير جامعي از آن در بستر موردمطالعه ارائه دهد.
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 .2اهداف و سؤاالت پژوهش
هدف اصلي این مطالعه کيفي کشف نظام معنایي مؤدیان مالياتي در خصوص پدیده ماليات
با اتخاذ رویکرد تفسيري و نگاه از درون (اميک )1بهمنظور ارائه الگوي پارادایمي دادهبنياد
فرهنگ مالياتي یا به عبارت دقيقتر نظریه قائمبهذات 2مربوط به این پدیده در بستر مورد
مطالعه است .در راستاي هدف مذکور سؤاالت اصلي پژوهش را ميتوان اینگونه برشمرد:
 .1مؤدیان مالياتي چه درک و تفسيري از پدیده ماليات دارند و نظام معنایي آنها پيرامون
چه مفاهيمي شکل گرفته است؟ .2 ،راهبردها یا عمل -تعامل مؤدیان در خصوص پدیده
ماليات در بستر موردِ مطالعه چيستند؟ .3 ،شرایط یا عوامل علي ،زمينهاي و مداخلهگر
شکلدهنده به نظام معنایي مؤدیان کدامند؟ .4 ،پيامدهاي راهبردها یا عمل -تعامل مؤدیان
در رابطه با پدیده ماليات چيستند؟ و  .1بر مبناي چه مفهوم مرکزي ميتوان نظام معنایي
مؤدیان مالياتي و همچنين عوامل مرتبط با آن را در بستر موردِ مطالعه تفسير و تحليل کرد؟
 .3چارچوب مفهومی پژوهش
با توجه به تمایزهاي فلسفي -پارادایمي ،در پژوهشهاي کيفي بهجاي استفاده از چارچوب
نظري از چارچوب مفهومي جهت استخراج سؤال یا سؤاالت پژوهش استفاده ميشود .عدم
تمایل رویکرد کيفي به بهرهگيري از نظریه و مفاهيم موجود در قبل تحقيق ،ریشه در عنصر
پارادایمي تبيين دارد .زمانيکه ساختوساز دنياي اجتماعي از سوي کنشگران ،آن هم از
طریق کنش متقابل بين آنها و بسترهاي اجتماعي رخ ميدهد ،محقق با درگيري در بستر
موردِ مطالعه به استخراج مفاهيم و انتزاع آنها ميپردازد .بنابراین مفهومسازي و نظریهسازي
در فرایند حادث ميشود (ایمان 1331 ،الف .)178 :بهعبارتدیگر استفاده از نظریه در
روششناسي کيفي براي نظریهآزمایي نيست و نظریهها نقشي الهامبخش و مکملگونه در
فرآیند پژوهش و تحليل دادهها و براي ایجاد حساسيت نظري -مفهومي جهت کمک به باز
بودن ذهن محقق نسبت به مسائل و مقولههاي موردپژوهش دارند (محمدپور-234 :1332 ،
 .)233همانگونه که استراوس و کُربين )1331( 3بر این باورند که استفاده از نظریهها و
رویکردهاي نظري تحت عنوان "ادبيات فني "4ميتواند به "حساسيت نظري "1منجر شود.
1. Emic
2. Substantitve
3. Strauss & Corbin
4. Technical Literature
5. Theoretical Sensitivity
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در روش نظریه زمينهاي نيز پژوهشگر کار را با نظریهاي که از قبل در ذهن دارد شروع
نميکند بلکه کار را در عرصه واقعيت آغاز ميکند و ميگذارد تا نظریه از درون دادههایي که
گرد ميآورد پدیدار شود (استراوس و کربين .)34 :1331 ،بنابراین ساخت نظریه زمينهاي
بهصورت تجربي مستلزم رابطه دو سویه ميان دادهها و نظریه است .دادهها باید به شيوه
دیالکتيکي گزارههایي را توليد کنند که استفاده از چارچوبهاي نظري قبل از تجربه را مجاز
ميسازد ،اما مانع تبدیل شدن چارچوب خاص به ظرفي ميشود که دادهها باید در آن ریخته
شوند (کرسول .)133 :1331 ،1در نتيجه در این روش چارچوب نظري مشخصي هدایتگر
پژوهش نيست .در پژوهش حاضر نيز مباني نظري فرهنگ مالياتي ،با هدف تقویت حساسيت
نظري پژوهشگر نسبت به مفاهيم این حوزه و همچنين شناسایي ابعاد و زوایاي این پدیده
براي تدوین سؤاالت دقيقتر و دستیابي به یافتههاي مطلوبتر مرور شد .فرهنگ مالياتي در
سطح کالن در حوزه جامعهشناسي اقتصادي و در سطوح خردتر در حوزه جامعهشناسي مالي
و فرهنگ اقتصادي قرار ميگيرد .با اینکه مباني نظري منسجمي در خصوص تبيين این
پدیده شکل نگرفته است بيرگر نر )2111(2در یک تقسيمبندي سه گروه از نظریهپردازن
شامل اقتصاددانان کالسيک ،گذار و عصر جدید را از همدیگر متمایز ميکند:
در بين اقتصاددان کالسيک جوزف شومپيتر )1323( 3فرهنگ مالياتي را به درجهاي از
پيشرفته یا مدرن بودن و هوشمندي نظام مالياتي اختصاص ميدهد .از نظر او فرهنگ
مالياتي متمرکز بر روي وضعکنندههاي سيستم مالياتي یعني اقتصاددانان و سياستمداران
مالياتي است که آن را ایجاد ميکنند ( .)Nerre, 2001: 3آرمين اسپيتالر )1314( 4همگرایي
بين نظامهاي مالياتي و ملتهاي متمدن را مطرح و بين سيستمهاي مالياتي متمدن
(فرهيخته) و غيرمتمدن (غيرفرهيخته) تمایز قائل ميشود .تعریف فرهنگ مالياتي براساس
بينش وي پيرامون تأثيرپذیري ماليات از مسائل اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،تاریخي،
جغرافيایي ،روانشناختي و تفاوتهاي عمومي و رایج در هر کشور و جامعه قرار ميگيرد.
آلفنس پاوش )1332( 1فرهنگ مالياتي یک کشور را در ارتباط نزدیک با ویژگيهاي
شخصيتي افراد تعيينکننده تکامل نظام مالياتي ميداند .از نظر او فرهنگ مالياتي مبين و
تجلي از خالقيت و ویژگيهاي دروني افرادي است که قوانين مالياتي را وضع و نظام مالياتي
1. Creswell
2. Nerre
3. Schumpeter
4. Spitaler
5. Pausch
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را طراحي ميکنند ( .)Nerre, 2001: 3-4بر این اساس اقتصاددانان کالسيک فرهنگ مالياتي
یک کشور را بهطور مشخص به وضعکنندههاي سيستم مالياتي محدود ميکنند.
اقتصاددانان دوره گذار فهم فرهنگ مالياتي را به مؤدیان مالياتي محدود ميکنند .مایکل
کامدسوس )1337(1معتقد است فرهنگ مالياتي باید براساس تمکين داوطلبانه با قوانين
مالياتي شفاف باشد که بهطور مداوم و سازگار بهکار گرفته ميشوند .وي اعتقاد دارد باید با
افزایش ميل به پرداخت ماليات ،شفافسازي قوانين مالياتي و آموزش این قوانين به مؤدیان
به بهبود فرهنگ مالياتي پرداخته شود ( .)Nerre, 2001: 5ویتو تانزي .)1333( 2از دیگر
اقتصاددانان دوره گذار است که فرهنگ مالياتي یک کشور را آگاهي مالياتي خاصي از سوي
مالياتدهندگان معنا ميکنند ( Nerre, 2001: 5; Sinkuniene, 2005: 184; Chuenjit,
 .)2014: 17از نظر تانزي نخستين درک یا تفسير از فرهنگ مالياتي ممکن است چيزي باشد
که مردم در مورد ماليات فکر ميکنند ( .)Chuenjit, 2014: 17تانزي اعتقاد دارد درک
فرهنگ مالياتي یک کشور نيازمند آگاهيدادن اطالعات و قوانين مالياتي به مؤدیان و ادراک
اینکه مردم چرا ماليات پرداخت ميکنند ،ماهيت فرهنگ مالياتي است.
در نهایت اینکه دیدگاه اقتصاددانان عصر جدید بهنوعي تلفيق دیدگاه دو دسته اقتصاددان
کالسيک و گذار است و از نظر آنها در ارتباط با پدیده فرهنگ مالياتي باید هر دو گروه
کنشگران (سياستگذاران و مؤدیان) و تعامل بين آنها را مدنظر داشت .هارتمن و هوبنر،3
فرهنگ مالياتي را تعامل بين مالياتدهنده (مؤد ي مالياتي) و اداره ماليات تعریف کردهاند .از
نظر آنها فرهنگ مالياتي رابطه بين مسئولين مالياتي و مالياتدهندگان (مؤدیان) و الگوي
رفتاري آنها است ( .)Sinkuniene, 2005: 186بيرگر نر ( )2111فرهنگ مالياتي را
مجموعهاي از طرز تلقي ،بينش و واکنش اشخاص در قبال سيستم مالياتي ميداند .بنا به
نظر نر نه فقط سيستم مالياتي و اجراي واقعي ماليات بخشي از فرهنگ مالياتي یک کشور را
شکل ميدهند؛ بلکه رابطه منحصربهفرد بين مسئولين مالياتي و مالياتدهندگان نيز
بهحساب ميآید ()Nerre, 2008: 154؛ بنابراین از نظر این گروه از اقتصاددانان ،فرهنگ
مالياتي در تعامل بين کنشگران عرصه ماليات و تحت تأثير هنجارهاي فرهنگي و نهادها
شکل ميگيرد و تداوم ميیابد.

1. Camdessus
2. Tanzi
3. Hartman and Hubner
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 .4روش پژوهش
روش پژوهش نظریه زمينهاي 1بهعنوان یکي از روشهاي اصلي پژوهش کيفي است .رویکرد
نظریه زمينهاي مورداستفاده در این پژوهش سيستماتيک یا نظاممند 2است .در این رویکرد
پژوهشگر بهصورت نظاممند به دنبال توسعه نظریهاي است که به تبيين فرایند ،کنش و
تعامل در موضوع مورد مطالعه خود بپردازد ( Charmaz, 2003نقل از ایمان 1331 ،ب.)71 :
به عبارت دیگر در این رویکرد پژوهشگر از طریق عمل نظاممند پژوهش ،معاني موجود در
دادهها را کشف و طي مراحل کدگذاري سهگانهي معين (باز ،3محوري 4و گزینشي ،)1معاني
کشف شده را در ظرفهاي مقولهاي تا حدي از قبل مشخص ميریزد (فراستخواه:1331 ،
 )121و مدل پارادایمي و در سطوح باالتر نظریه محدود به واقعيت خاص را ارائه ميدهد.
میدان مطالعه :ميدان مطالعه پژوهش حاضر شهر اصفهان است ،ویژگي متمایز شهر اصفهان
بهمنظور انتخاب براي اجراي این پژوهش از یکسو صنعتي و همچنين اقتصادي بودن این
شهر و از سوي دیگر وضعيت پرداخت مالياتهاي مردمي در این شهر است که بنا به گفته
مسئولين امور مالياتي در وضعيت چندان مطلوبي نيست .مشارکتکنندگان یا افراد مورد
مطالعه در پژوهش حاضر سي نفر از مؤدیان مالياتي شهر اصفهان هستند که بخشي از درآمد
خود را طبق قانون بهعنوان ماليات به سازمان امور مالياتي پرداخت ميکنند.
نمونهگیری :شيوه نمونهگيري در این پژوهش با توجه به ماهيت ظهوریابنده پژوهش کيفي و
بر مبناي روش پژوهش (نظریه زمينهاي) هدفمند -نظري 2است .نمونهگيري نظري براساس
مفاهيمي صورت ميگيرد که در خالل تحليل ظهور و تکوین ميیابند .این نوع نمونهگيري
خصوصيتي انباشتي داشته ،مبتني بر نمونههاي قبلي و بر مبناي مفهوم «مقایسه »7استوار
است (استراوس و کُربين)213 :1331 ،؛ بنابراین ابتدا با توجه به اهداف پژوهش
مشارکتکنندگان گزینش و در ادامه به منظور دستیابي به اشباع نظري از شيوه نمونهگيري
نظري در رابطه با سه شيوه کدگذاري باز (نمونهگيري باز ،)8محوري (نمونهگيري رابطهاي و
گونهاي )3و گزینشي (نمونهگيري افتراقي )11استفاده شد.
1. Grounded Theory
2. Systematic Aprraoch
3. Open Coding
4. Axial Coding
5. Selective Coding
6. Purposive -Theoretical Sampling
7. Comparison
8. Open Sampling
9. Variational Sampling
10. Discriminate Sampling
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جدول  :1مشخصات مشارکتکنندگان پژوهش
ردیف

سن

جنس

تحصیالت

فعالیت اقتصادی

1

41-11

مرد

فوقليسانس

صنایع نفت

2

41-11

مرد

دکتري

توليدي گز و فراوردهها

3

41-11

مرد

ليسانس

قطعهساز  -تراشکار

4

11-21

مرد

فوقليسانس

صنایع الستيکي

1

11-21

مرد

فوقدیپلم

ماشينسازي

2

41-11

مرد

فوقدیپلم

فروشگاه استيل

7

1 -21

مرد

ليسانس

طالفروش

8

41-11

زن

ليسانس

مهدکودک و مواد غذایي

3

31-41

مرد

فوقدیپلم

سيستمهاي حفاظتي

11

31-41

مرد

فوقليسانس

خدمات آب و فاضالب

11

31-41

مرد

فوقليسانس

توليدي اسانس

12

41-11

مرد

ليسانس

مهندسي ساختمان

13

31-41

مرد

فوقدیپلم

رستوران

14

41-11

مرد

ليسانس

خدمات الکترونيک

11

41-11

مرد

دکتري

پژوهشي

12

41-11

مرد

فوقليسانس

پزشک

17

11-21

مرد

فوقليسانس

توليدي صنایع سنگين

18

41-11

مرد

ليسانس

آتليه

13

31-41

زن

ليسانس

آرایشگر

21

31-41

مرد

فوقدیپلم

خدمات موبایل

21

11-21

مرد

فوقليسانس

صنایع فوالد

22

11-21

مرد

ليسانس

لوازم ساختماني

23

31-41

مرد

فوقليسانس

پيمانکار

24

11-21

مرد

ليسانس

بوتيک

21

11-21

مرد

دیپلم

لوازم یدکي خودرو

22

41-11

زن

فوقليسانس

کلينيک

27

41-11

مرد

ليسانس

تجهيزات آشپزخانه

28

11-21

زن

فوقليسانس

توليدي لبنيات

23

41-11

مرد

دیپلم

مبلمان

31

31-41

زن

ليسانس

توليدي قطعات
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رویه جمعآوری و تحلیل دادهها :تکنيک اصلي جمعآوري دادهها مصاحبه عميق 1است.
پروتکل مصاحبه شامل برخي سؤاالت زمينهاي و چند سؤال اصلي در ارتباط با اهداف
پژوهش بود .متن حاصل از پيادهسازي این مصاحبهها مواد اصلي پژوهش جهت استخراج
مفاهيم ،مقولهها و ارائه الگوي پارادایمي است .تحليل دادهها بر مبناي سه شيوه کدگذاري
باز ،محوري و گزینشي (استراوس و کربين1331 ،؛  )Corbin and Strauss, 2015انجام شد.
به این معنا که مصاحبهها بهصورت سطر به سطر تحليل ،در مرحله کدگذاري باز ،کدها و
مفاهيم اوليه استخراج و در مرحله کدگذاري محوري ،کدهایي که به لحاظ مفهوم و ویژگيها
مرتبط بودند به محوریت یک مقوله اصلي ساماندهي شدند .کدگذاري گزینشي نيز با هدف
یکپارچهسازي و پاالیش دادهها بهمنظور پدیداري مقوله مرکزي ،ارائه مدل پارادایمي و
نظریه به انجام رسيد .شایانذکر است به اقتضاي مراحل کدگذاري سهگانه ،یادداشتهاي
تحليلي(2یادداشت کد ،3نظري 4و عملياتي )1جهت مستندسازي و تأمل در فرایند کدگذاري
و حرکت از دادهها به مفهومسازي و برقراري رابطه بين مفاهيم و مقولهها استفاده شد.
اعتباریابی :6در این پژوهش براي دستیابي به اعتماد موردنياز از شيوههاي رایج اعتباریابي
در روش نظریه زمينهاي شامل کنترل یا اعتباریابي توسط اعضاCreswell, 1998; Patton, ( 7
 .)2001; Silverman, 2005مقایسههاي تحليلي 8و تکنيک ارزیاب یا بازرس خارجي3
( )Creswell, 1998; Creswell and Miller, 2000استفاده شد .صحت یافتههاي پژوهش در
مراحل کدگذاري توسط تعدادي از مشارکتکنندگان تأیيد شد (اعتباریابي توسط اعضا).
پژوهشگران با مراجعه مستمر به دادههاي خام و درگيري مداوم با اطالعات ،ساختبندي
مدل پارادایمي پژوهش را با این دادهها مقایسه و مورد ارزیابي قرار دادند (مقایسههاي
تحليلي) و یک نفر کارشناس اقتصادي و مالياتي فرایند و یافتههاي تحقيق را ارزیابي و
تصدیق تفسيرها و نتيجهگيريها بهوسيله دادهها را مورد تأیيد قرار داد (تکنيک بازرس
خارجي) .در نهایت اینکه متخصص نظریه زمينهاي بر مراحل مختلف کدگذاري ،مفهومسازي
و استخراج مقولهها نظارت داشته است.
1. In - Depth Interview
2. Memo
3. Code Note
4. Theoritical Note
5. Operational Note
6. Credibility
7. Member Check
8. Analytical Comparison
9. Auditing
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 .5یافتههای پژوهش
یافتههاي پژوهش شامل سه قسمت مجزا و مرتبط با هم است ،در قسمت اول در رابطه با
«کدگذاري باز» و «محوري» و به تفکيک اجزاي الگوي پارادایمي ،مفاهيم ،مقولههاي فرعي
و اصلي پژوهش و توضيحات مربوط به این مقولهها با استناد به تفسير مشارکتکنندگان
پژوهش ،در قسمت دوم که به کدگذاري گزینشي اختصاص دارد «مقوله مرکزي ،»1تفسير
این مقوله و «الگوي پارادایمي» پژوهش و در قسمت سوم که مربوط به نتيجهگيري پژوهش
است «خط داستان »2برآمده از یافتههاي پژوهش گزارش شده است.
 .1-5شرایط علی :شرایط علي یا سببساز معموالً آن دسته عواملي هستند که بر پدیدهها
اثر دارند .در پژوهش حاضر شرایط علي عواملي هستند که منجر به شکلگيري نظام معنایي
مؤدیان در خصوص پدیده ماليات شدهاند.
جدول  :2شرایط علی  -مفاهیم ،مقولههای فرعی و اصلی
مفاهیم
اقتصاد زد و بندي /پارتيبازي /دسترسي رانتي /نفوذ در منابع /اقتصاد
سفارشي /رابطهگري در اقتصاد /اختالط فعاليت اقتصادي با احساسات/
فعاليت اقتصادي غيرمولد /رشوهخواري /درآمدزایي رانتي – واسطهاي

مقوله اصلی

مقوله فرعی

اقتصاد رانتجویانه

اقتصاد مالياتي شعارگونه /ضرورت نداشتن ماليات /فوریت نداشتن ماليات/
اولویت نداشتن ماليات /کمتوجهي به ماليات /ماليات اضطراري

ضرورت نداشتن
ماليات

نگرش غيرسيستمي به ماليات /تکميل ناجور پازل ماليات /در حاشيه بودن
فرهنگ /یکجانبهگرایي مالياتي /نامعقولي ماليات /سيستم رباطوار

غيرارگانيک بودن
ماليات

نگاه درآمدي به ماليات /سيستم اخذ پول /پول واحد اثربخشي /سيطره
متخصصين اخذ پول /ماليات بهمثابه درآمد /هدفگذاري پولي ماليات

پولمحوري سيستم
مالياتي

قوانين اورژانسي /قوانين مبهم /قوانين غيرقابل استناد /تورم بخشنامه/
برخورد سليقهاي مميز /تفاوت تشخيص مميزان /ماليات قائم به شخص

نظاممندی
مالیات

شفافیت قوانین مالیاتی

دنياي متفاوت سيستم و مؤدي /کارمندان طلبکار /نگاه ارباب  -رعيتي /تصور
قيممأبي /عدم تحمل حرف مؤدي /ارزش قائل نشدن براي مؤدي

اربابمنشي سيستم
مالياتي

عدم پذیرش مؤدیان  /عدم تلقي اربابرجوع /رفتار آمرانه کارمندان ماليات/
زورگویي به مؤدیان /پرداخت ماليات التماسگونه

رفتار آمرانه سيستم
مالياتي

پروتکل خشن  /رفتار تهدیدآميز سيستم /مميز بهمثابه داروغه /رفتار پليس-
گونه  /نگاه مجرمگونه به مؤدي /دریافت ماليات با چماق -شالق

کنش تهدیدآميز
سيسستم مالياتي

اقتدارگرایی
مالیاتی

1. Core Category
2. Storyline
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 .1-1-5اقتصاد رانتجویانه :بنا به تفسير افراد موردمطالعه ،ویژگي بارز نظام اقتصادي ایران
رانتجویي است و تا حد زیادي ماهيت نظام اقتصادي را شکل داده است .از نظر آنها
رانت جویي زمينه زد و بند ،دسترسي رانتي و نفوذ در منابع را براي افراد ،گروهها و نهادهایي
خاص فراهم کرده و فعاليتهاي اقتصادي این افراد و نهادها ،غيرمولد و مبتني بر رابطهگري،
البيگري و نفوذ در سيتم اقتصادي است .مشارکتکنندهاي اینگونه نقل ميکند« :االن ما تو
این فکر هستيم که در آینده ،کي رئيسجمهور ميشه ،خطيمشيهاش چيه ،بریم به فکر مدیران
ادارهجات باشيم ،زد و بندهامون را انجام بدیم» .مشارکتکننده دیگري ميگوید« :یک سري نه
زحمات آنچناني کشيدن ،نه توانمندي خاصي دارند ،بهواسطه ارتباطات و شرایطي که از قبل
داشتند ،حقوقهاي آنچناني ميگيرند و یا درآمدهاي آنچناني دارند».
 .2-1-5نظاممندی مالیات :در بستر موردِ مطالعه باور بر این است که نظام ماليات و
مالياتستاني به اندازه کافي نظاممند نيست و به عبارتي نگرش سيستمي منظم ،یکپارچه و
واقعبينانهاي در خصوص ماليات در اقتصاد ایران شکل نگرفته است .مقوله نظاممندي ماليات
پيرامون مقولههاي فرعي ضرورت نداشتن ماليات ،غيرارگانيک بودن ماليات و پولمحوري
سيستم مالياتي قابل توضيح و تفسير است .به دليل وفور درآمدهاي نفتي ،ماليات بهعنوان
امري ضروري و فوریت دار در اقتصاد ایران مطرح نبوده و نظام اقتصادي برنامه منظم و مدون
مشخصي براي شکلگيري اقتصاد مالياتي و نهادینه کردن آن در جامعه پيش نگرفته است.
مشارکتکنندهاي چنين ميگوید« :چون درآمد بدون دردسري مثل نفت وجود داشته است
دولتها قبل و بعد از انقالب خيلي به بحث ماليات نپرداختهاند ،دولتها رفتند به سمت درآمدهاي
راحتتر ،درآمد راحتتر هم خودش بوده ،نميرفتند ،ميآمده ،نفتي بوده که ميفروختيم».
در فرایند تشخيص ،وصول و هزینهکرد ماليات نگرش سيستمي حاکم نيست ،نظام
مالياتي ضمن کم توجهي به عناصر ،اجزا و الزامات پدیده ماليات عملکردي رباطوار در پيش
گرفته ،همه جوانب این پدیده ،تغييرات نظام اقتصادي و شرایط بازار را مدنظر نداشته و در
خصوص موارد پيشبينينشده انعطافپذیري الزم را ندارد .فردي مدیر شرکت توليدي گز
چنين نقل ميکند « :سيستم مثل یک رباطي داره کار ميکنه که خودش هم نميدونه چکار ميکنه،
مثل یک بدن مرده با یک ساختمان مرده حرف ميزني ،تکتک خيلي خوباند ولي بدنه مرده است،
پاي کار که ميشه هيچکي نيست ،ميگن قانونه ،دیگه دستورالعمل اومده که هيچ کاري نکنيد».
نظام مالياتي در ایران با محوریت پول و درآمدزایي شکل گرفته است و به ماليات صرفاً
براي تأمين منابع مالي نگریسته ميشود .با اینکه طبق تفسير مشارکتکنندگان درآمدزایي
ميتواند اولویت اول نظام مالياتي باشد ولي این به معناي آن نيست که اولویت اصلي هم
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باشد ،به این دليل که در کنار درآمدزایي و اخذ پول اولویتهاي دیگري نيز وجود دارد که
الزم است در سياستگذاريهاي نظام مالياتي لحاظ شوند و در فرایند مالياتستاني
موردتوجه قرار گيرند .مدیر شرکت پيمانکاري صنعتي چنين روایت ميکنند« :دولت ما چون
هميشه رانت نفت را ميخورده و دنبال رانت بوده ماليات را بهعنوان یک درآمد ميبيند نه بهعنوان
وسيله اي براي رشد و بسترسازي ،اعتقادشون فقط براي گرفتن کمبود و نياز مالي هست ،در شرایط
فعلي چون رانتش قطع شده افتاده به جون ملت».
 .3-1-5شفافیت قوانین مالیاتی :قوانين مالياتي بهگونهاي تنظيم شدهاند که شفافيت الزم
را ندارند و از طرف کارشناسان و مميزان مالياتي قابليت تفسير شخصي دارند .در خصوص
قوانين مالياتي اجماع و توافق حداکثري بين کارشناسان و مميزان مالياتي وجود ندارد.
مميزان تفسيرهاي متفاوتي از این قوانين ارائه ميدهند و تفسير هر یک از این افراد از نظر
آنها ميتواند درست و قابلاجرا باشد .همچنين در رابطه با قوانين مالياتي با تورم بخشنامه
مواجه هستيم و این موضوع مميزان و مؤدیان مالياتي را دچار سردرگمي و تشخيص
غيرمنصفانه ميکند .یکي از مشارکتکنندگان نقل ميکند« :اشکال قانوني که من را بهعنوان
مؤدي زجر مي دهد قابل تفسير بودن قانون هست ،قانون ثابت و محکمي نيست ،نميشه بهش استناد
کرد ،اگر شما بروید پيش این مميز ماليات شما ميشود صد ،بروید پيش اون مميز ميشه ميليون،
نميشه صد و ده ،بروید پيش یک مميز دیگر ميشه پنجاه ،هر سه هم درست ميگویند ،تفسير
شخصي است» .مشارکتکننده دیگري ميگوید« :بخشنامه زورش از قانون بيشتر هست ،قانون اآلن
مهجور هست .بعضيها وقتها بخشنامه جاي قانون را ميگيرد .بخشنامهها به مميزها اجازه ميده
که قانون را تفسير شخصي کنند این بخشنامهها ابهام قانون را بيشتر ميکند».
 .4-1-5اقتدارگرایی مالیاتی :براساس تفسير مؤدیان ،سيستم مالياتي براي تشخيص و
وصول ماليات نوعي اقتدارگرایي و اِعمال اقتدار سازماني را بنا نهاده است .مقوله اقتدارگرایي
مالياتي پيرامون مقولههاي فرعي روحيه اربابمنشي ،رفتار آمرانه و کنش تهدیدآميز سيستم
مالياتي قابل تفسير است .بنا به نظر مؤدیان مالياتي طرز تفکر و نوع نگاه سيستم مالياتي در
تعامل با آنها ارباب منشانه است به این معنا که دنيایي متفاوت با مؤدیان دارند ،چندان
تحمل حرف مؤدیان را ندارند و نحوه مواجهه آنها با مؤدیان مالياتي قيممأبانه است.
توليدکنندهاي اینگونه ميگوید« :انگار با رعایاشون حرف ميزنند ،انگار با نوکراشون حرف
ميزنند ،اینها احساس ميکنند که ما رعایاي اینها هستيم و اینها یه مشت فرهيخته و باهوش و
تيزهوشاند که قانون به اینها حکم داده که شما قيم اینها هستيد و بر آنها نظارت کنيد ،این را
باید به هم زد».
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دیگر مقوله فرعي اقتدارگرایي رفتار آمرانه سيستم مالياتي است ،مشارکتکنندگان
پژوهش بر این باورند رفتار اداره امور مالياتي و کنشگران آن با مؤدیان مالياتي آمرانه و
دستوري است ،آنها مؤدیان مالياتي را در کنار خود و بهعنوان مخاطبان و کنشگران اصلي
نظام مالياتي که نقش برجسته و پررنگي در این عرصه دارند نميبينند ،رفتار آنها در
راستاي تکریم مؤدیان مالياتي و مؤديمداري نيست بلکه بيشتر نوعي رفتار آمرانه و از موضع
باالست .یکي از مشارکتکنندگان پژوهش تجربه خود را چنين نقل ميکند« :شما در حقيقت
بهعنوان اربابرجوع نيستيد ،شما بهعنوان کسي هستيد که تازه باید ناز اینها را هم بکشيد ،هواشون
را هم داشته باشي ،یه جورایي به دید طلبکاري بهت نگاه ميکنند»
کنش تهدیدآميز سيستم مالياتي با مؤدیان ،دیگر مقوله فرعي مرتبط با مقوله اقتدارگرایي
مالياتي است ،براساس تفسير افراد موردمطالعه سيستم مالياتي پروتکلي خشن را براي
تشخيص و وصول ماليات تدوین کرده است ،وضعيت پاسخگویي به مؤدیان چندان مطلوب
نيست ،مميزان مالياتي نقش داروغه را بازي ميکنند ،نگاهي مجرمگونه به مؤدیان دارند و
کنش آنها با مؤدیان مبتني بر تهدید و ارعاب است .یکي از مشارکتکنندگان چنين بيان
ميکند« :وقتي شما ميروید اداره ماليات انگار مجرم هستيد رفتيد اونجا ،همان احساسي را فرد
دارد که مي رود پاسگاه پليس ،فضاي اداره ماليات چنين فضایي را براي شما ترسيم ميکند ،یک
فضاي خشک و غيرمنعطف و کارمنداني که با اخماي گره کرده به شما نگاه ميکنند».

شکل  :1شرایط علی -مقولههای اصلی و فرعی

 .2-5شرایط زمینهای :مجموعـه خاصي از شرایـط که در یک زمان و مکان خاص جمع
ميآیند تا مجموعه اوضاعواحوال یا مسائلي را به وجود آورند که اشخاص با عمل -تعاملهاي
خود به آن پاسخ ميدهند .مجموعهاي از عوامل در قالب شرایط زمينهاي بر نظام معنایي
مؤدیان در بستر موردِ مطالعه تأثير دارند:
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جدول  :3شرایط زمینهای  -مفاهیم ،مقولههای فرعی و اصلی
مفاهیم
طاقتفرسا بودن امور مالياتي /تنشزا بودن تمکين /صداقت هزینهمند/
سيستم مالياتي استرسزا /دغدغه نحوه محاسبه ماليات /ترس از رد
اظهارنامه /پرداخت ماليات در جنگوگریز

مقوله فرعی

مقوله اصلی

هزینه روانی تمکین

بي توجهي به شرایط بازار /عدم شناخت بازار /عدم تناسب ماليات با شرایط
بازار /مال يات بر درنيامد /رد حاشيه سود رقابتي

انکار واقعيت بازار

کمتوجهي به هزینهها /عدم پذیرش هزینهها /رد ضرر و زیان /هزینه ساليانه
 -درآمد ماهيانه /تعدیل هزینهها /ماليات بر هزینه

انکار هزینهها

محاسبه کش و پيموني /ماليات تعریف شده /تعيينکنندگي روز اول/
ماليات علي الرس /وقع ننهادن به خوداظهاري /تعيين ماليات با حاشيه سود
تکليفي /تشخيص بدون حسابرسي

تشخيص
صوري ماليات

ارائه تصویر نامطلوب مؤدي /ایجاد فضاي مخاطره در سيستم /شطرنجي
کردن مؤدیان /ترس مميز از ارتباط با مؤدي /رابطه ناامن مؤدي -مميز/
هزینهمندي ارتباط با مؤدي

مؤدي هراسي
سيستم

ترس همهگير ناشي از فساد /انگ ارتباط با مؤدي /امتناع از برچسب فساد/
ترس مميز از فساد /انگ تعامل با مؤدي

امتناع مميز از
انگ فساد

اختالل ارتباطي

ارتباط ضعيف مميز با مؤد ي /ارتباط ضعيف فعاالن با سيستم مالياتي /عدم
تمایل مؤدي به تعامل با سيستم

ارتباط حداقلي
مميز  -مؤدي

رویهای
مالیاتی

کنش
متقابل

تعامل
ریسکمحور

دیالوگ ضعيف مميز -مؤدي /عدم امکان صحبت با مميز /جا نيفتادن
دیالوگ بين سيستم و مؤدي /عدم اهميت دیالوگ

دیالوگ
حداقلي
مميز  -مؤدي

انصاف

ضعف صداقت سيستم /اداره ماليات غيرمعتمد /دروغگویي سيستم /بي-
اعتماد به کارمندان /مميزان غيرشفاف /تضاد در گفتار و عمل سيستم/
مميزان غيرمتخصص /رابطهگري مميزان

فرسایش
اعتماد نهادي

پولداري بهمثابه دزدي /دنبال کردن دزدها /مؤدیان سوءاستفاده گر /نقض
خوداظهاري /رفتار مچگيرانه مميز /پيشفرض دروغگویي مؤدي  /رد
اظهارنامه بدون سند

بياعتمادي
به مؤدیان

واگرا

اعتماد
متقابل
کنشگران

 .1-2-5هزینه روانی تمکین :تمکين مالياتي براي مؤدیان هزینه ذهني و رواني دارد.
بهعبارتدیگر ميزان توجه سيستم مالياتي به شرایط مؤدیان مالياتي در فرایند تشخيص و
وصول ماليات ،شيوه پذیرش اظهارنامههاي مالياتي آنها و واقعبينانه عملکردن کنشگران
سيستم مالياتي از جمله مسائلي است که مؤدیان مالياتي به لحاظ ذهني و رواني درگير آن
هستند .یکي از این افراد ميگوید« :تا بيایم اظهارنامه را رد کنيم جزء دغدغهها هست ،اینکه چه
اتفاقي قرا ر بيفته ،چه جوري قرار هست محاسبه کنند ،اینکه کجا قرار هست بروند سر بکشند».
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 .2-2-5انصاف رویهای مالیاتی :انصاف رویهاي داللت بر رویههاي اتخاذي سيستم مالياتي و
کنشگران آن براي تشخيص و وصول ماليات دارد که بنا به تفسير مشارکتکنندگان در بستر
مورد مطالعه چندان مطلوب نيست .عملکرد غيرمنصفانه پيرامون مقولههاي فرعي غيرواقع-
بيني شرایط بازار ،انکار هزینهها و تشخيص صوري ماليات تعریف ميشود .غيرواقعبيني
شرایط بازار مبتني بر شناخت محدود کنشگران مالياتي از فرایند فعاليتهاي اقتصادي،
شرایط رکود و رونق بازار و همچنين فشار در جهت وصول ماليات هدفگيريشده است.
فروشندهاي ميگوید« :درصد سود ما را برنامههاي رقابتي و شرایط رکود و رونق بازار مشخص
ميکند من اگر بروم اداره ماليات و بگویم که چهار درصد از این جنس استفاده ميبرم ميگوید خود
خواستي این کار را انجام دهي ،اجباري نبوده ،نميآیند شرایط بازار را در نظر بگيرند».
بنا به نظر مؤدیان قسمتي از هزینههایي که مطابق قانون باید در فرایند تشخيص و وصول
ماليات اِعمال گردد موردقبول مميزان واقع نميشود .بنابراین نادیده گرفتن و عدم پذیرش
بخشي از هزینهها منجر به وصول غيرمنصفانه ماليات از آنها ميشود .مشارکتکنندهاي
مدیر شرکت ماشينسازي ميگوید« :ضمن اینکه دفاتر ما را قبول ميکنند ،یکدفعهاي ميان صد
ميليون از هزینههایي که ما کردیم رد ميکنند ،حسابدارمون ميگه اگر این کار را نکنيم ،دفتر را
عليالرس ميکنند ،شرایط بدتر ميشه ،خب ما چکار کنيم»
فرایند تشخيص و وصول ماليات مبتني بر معيارهاي علمي و براساس فعاليت اقتصادي
افراد و نحوه درآمدزایي آنها نيست بلکه بيشتر براساس معيارهاي صوري است ،اداره ماليات
ميزان ماليات پرداختي را بر مؤدیان تکليف ميکند و ماليات در بيشتر مواقع از قبل تعریف
شده است .یکي از مشارکتکنندگان ميگوید« :اداره ماليات خوداظهاري را قبول ندارد،
همينجور کش و پيموني حساب ميکنند ،هر سال هم یه مقداري ميذاره روش ما ميرویم اعتراض
ميکنيم ،صد نارشو کم ميکنه ميگه برو بریز بهحساب».
 .3-2-5کنش متقابل واگرا :کنش واگرا داللت بر کنشهایي دارد که جهت یگانه ندارند و
شامل افعالي ميشوند که جهتهاي متفاوت و بعضاً مخالفي دارند .این نوع کنش در تعامل
بين مؤدیان و سيستم مالياتي پيرامون مقولههاي فرعي اختالل ارتباطي و تعامل ریسکمحور
قابل توضيح است .دیالوگ و ارتباط متقابل بين مؤدیان و کنشگران امور مالياتي ضعيف و
دچار اختالل است .مشارکتکنندهاي ميگوید« :دیالوگ بين مميز و مؤدي خيليکم وجود دارد،
حرف معمولي هم اینها نميتونند گوش بدهند ،متأسفانه حرف گوش نميدهند که من بخواهم
توضيح بدم ،اهميت نميدهند ،صحبت کردني تو کار نيست».
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بهدليل نگاه مؤديهراسانه اي که در سيستم مالياتي وجود دارد و همچنين ترس مميز از
برچسب رابطه با مؤدیان و پيامدهاي آن ،تعامل بين مؤدیان و مميزان مالياتي مبتني بر
نوعي ریسک و مخاطره شکل گرفته و در این فضا وارد تعامل ميشوند .فردي مدیر شرکت
ساخت تجهيزات سنگين ميگوید« :بين مميز و مؤدي فاصله ایجاد کردند ،امروز مميز جرأت
سالم و عليک با مؤد ي خودش را ندارد ،اگر دو تا کلمه صحبت کردند باید احساس ناامني بکند،
بنابراین یک دیوار ارتفاع بلند در این وسط (بين مميز و مؤدي) کشيدند».
 .4-2-5اعتماد متقابل کنشگران :عامل مهم دیگر در تعامل بين کنشگران عرصه ماليات
اعتماد بين آنهاست ،براساس نظر مؤدیان نوعي عدم اعتماد متقابل بر رابطه آنها و کنشگران
سيستم مالياتي سایه افکنده است .بياعتمادي مؤدیان به کنشگران سيستم مالياتي مبتني
بر ادعاي آنها در خصوص ضعف تخصص و تعهد این افراد و همچنين عملکرد غيرشفاف
آنها در راستاي وظایفي که در قبال مؤدیان مالياتي دارند شکل گرفته است .پزشکي چنين
ميگوید « :به دليل رفتار غيرتخصصي مميزان خيلي بهشون اعتماد ندارم ،من ميبينم کار
غيرتخصصي دارد انجام ميشود ،اعتمادي من به آن مميز ندارم چون این کاره نيست».
کنشگران سيستم مالياتي نيز نوعي نگاه بدبينانه و مبتني بر عدم صداقت به مؤدیان
دارند ،از نظر آنها مؤدیان مالياتي در گزارش فعاليت اقتصادي و ميزان درآمد خود شفافيت
الزم را ندارند و از هر فرصت و ابزاري براي تعدیل ماليات و اجتناب از پرداخت آن استفاده
ميکنند .مشارکتکنندهاي ميگوید« :اداره دارایي همه چيز را براساس عدم اعتماد ميگذارد،
چون براساس عدم اعتماد ميگذارد ،هميشه شما را دزد و دنبال فرار از ماليات ميبيند ،کاري هم به
سوابق شما ندارد ،این فرهنگ دارایي است ،به خاطر اون آدمهایي که فرار کردند ،کلک زدند ،مسئله
ایجاد کردند و خيلي از همکارهاي من هم این کار را کردند و ميکنند».

شکل  :2شرایط زمینهای  -مقولههای اصلی و فرعی

18

ارائه الگوی پارادیمی فرهنگ مالیاتی نزد مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان....

 .3-5شرایط مداخلهگر :شرایطي که عوامل تأثيرگذار بر عمل -تعاملها را تسهيل یا محدود
ميکنند ،این شرایط آنهایي هستند که شرایط علي را تخفيف یا تغيير ميدهند .شرایط
مداخلهگر در پژوهش حاضر به شرح زیر مشخص شده است:
جدول  :4شرایط مداخلهگر -مفاهیم ،مقولههای فرعی و اصلی
مفاهیم

مقوله فرعی

معافيت مالياتي نهادهاي خاص /پرداخت سليقهاي ماليات /قوانين تعدیل
ماليات /اجراي تبعيضآميز قوانين مالياتي /فرار مالياتي از مسير قانون/
ماليات غيرفراگير /الزماالجرا نبودن قوانين براي همه

بيعدالتي
ناشي از قانون

فرار مالياتي فعاالن غيررسمي /بيتوجهي به مؤدیان فرار /مالياتدهندگان
در دسترس /فشار بر مؤدیان تابلودار  -رسمي

بيعدالتي
ناشي از فرار

تعدیل ماليات با رابطهگري /حساب بردن دولت از برخي مؤدیان /نفوذ
اقليت در سيستم /رابطه با مميز /تخفيف زد و بندي ماليات

بيعدالتي
ناشي از نفوذ

ساختار مالي غيرشفاف /فساد فراگير /دست داشتن مسئولين در فساد/
فساد زنجيرهاي /اختالس سيستمي /فساد عدم شفافيت

فساد مالي

عدم شفافيت در ارتباط با فساد /عيب و عار دانستن اعالم مفسدین/
حمایت از مفسدین /بينتيجه ماندن پروندههاي فساد

مبارزه با فساد

عدم تعهد در قبال ماليات /عدم ارائه بيالن مالياتي /سهلانگاري سيستم
مالياتي /عدم پاسخگویي متناسب با ماليات /ملزم نبودن به گزارش
عملکرد مالياتي /عدم تناسب خدمات با ماليات

مقوله اصلی

عدالت مالیاتی

سالمت اقتصادی
مسئولین

پاسخگویی مالیاتی

ملموس نبودن هزینهکرد ماليات /ابهام در هزینهکرد ماليات /عدم گزارش
هزینهکرد ماليات /هزینهکرد شبههانگيز ماليات

مصرف غيرشفاف
ماليات

عدم هزینهکرد ماليات در اولویتها /مصرف غيربهينه ماليات /اتالف کردن
منابع  -پول /عدم دیدگاه سرمایهگذاري به ماليات

مصرف غيرتخصصي
ماليات

هزینهکرد نابجاي ماليات /عامالمنفعه نبودن ماليات /هزینه نابجاي
ماليات /ولخرجي سيستم /سوءاستفاده از ماليات  /تاراج ماليات

سوءمصرف
ماليات

کارآمدی مصارف
مالیاتی

 .1-3-5عدالت مالیاتی :از نظر مشارکتکنندگان نظام مالياتي در مواجهه با فعاالن اقتصادي
برخورد عادالنهاي ندارد .برخورد ناعادالنه نظام مالياتي پيرامون مقولههاي فرعي بيعدالتي
ناشي از قانون ،بيعدالتي ناشي از نفوذ و بيعدالتي ناشي از فرار مؤدیان مالياتي تعریف شده
است .بيعدالتي ناشي از قانون برخورد ناعادالنهاي است که قوانين مالياتي منشأ شکلگيري
و تداوم آن هستند .قوانيني که زمينه معافيت مالياتي برخي فعاالن اقتصادي را فراهم
ميکنند که با توجه به نوع فعاليت و درآمدشان باید ماليات بپردازند ولي به دالیل مختلف از
پرداخت ماليات معاف یا مالياتي پرداختي آنها تعدیل یافته است .مشارکتکنندهاي مدیر
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شرکت توليدي چنين ميگوید« :بخش عمدهاي از کساني که باید ماليات دهند ماليات نميدهند،
شرکتهایي که با بنيادها ارتباط دارند ،مؤسسات و خيریههایي هستند که اومدند توي کسبوکار،
مؤسسات بزرگي که یا معاف از ماليات هستند ،یا اینکه ماليات را سليقهاي پرداخت ميکنند».
فرار سایر مؤدیان مالياتي از پرداخت ماليات و عدم برخورد قاطعانه سيستم مالياتي با این

افراد دیگر موضوع مرتبط با عملکرد ناعادالنه نظام مالياتي است ،فرار مالياتي عدهاي از
فعاالن اقتصادي منجر به فشار مالياتي بر مؤدیاني ميشود که فعاليت اقتصادي رسمي و
تمکين مالياتي دارند .به این معنا که آنها باید شکاف درآمدي تعریف شده در سيستم
مالياتي به دليل فرار این افراد را با پرداخت ماليات فراتر از ظرفيت درآمديشان پر کنند.
یکي از مشارکتکنندگان ،فعال در زمينه صنایع نفت ميگوید« :کساني که تابلو دارند آنها
ماليات مي دهند ،ولي بقيه که خيلي نسبت به ما ارقام و اقالمي بيشتري را جابجا ميکنند ،تراکنش-
هاي خيلي باالتري دارند این ماليات را نميدهند و یا بسيار کمتر ميدهند ،من که شرکت ثبتي
دارم من که دفاتر قانوني دارم ،کامالً زیر ذرهبين هستم و کوچکترین حرکتم به اصطالح مانيتور
ميشود و باید ماليات بدهم بنابراین این نظام عادالنه نيست»
دیگر عاملي که از نظر مشارکتکنندگان زمينه برخورد ناعادالنه سيستم مالياتي در حق
فعاالن اقتصادي رسمي را فراهم ميکند ،نفوذ نهادها ،گروهها و افرادي در سيستم مالياتي
است ،این افراد و نهادها از طریق البيگري و اعمالنفوذ در سيستم مالياتي ميزان ماليات
پرداختي خود را به حداقل ممکن تعدیل و در صورت ممکن از پرداخت ماليات اجتناب
ميکنند .فردي مدیر شرکت خدمات مهندسي ،چنين نقل ميکند« :خيليها هستند تو جامعه
که ماليات نميپردازند ،چون زورشان زیاد است ،فرار ميکنند یا اینکه کساني هستند که دولت
جرأت نميکند سراغشون برود .هم اینکه اینها شفاف نيستند هم اینکه توي سيستم نفوذ دارند.
سيستمها و افرادي هستند که دولت از آنها حساب ميبرد و به آنها وابسته است».
 .2-3-5سالمت اقتصادی مسئولین :سالمت اقتصادي مسئولين داللت بر مواردي ازجمله
ميزان شفافيت مالي مسئولين ،سالمت مالي مسئولين و عزم و اراده آنها براي مبارزه با
فساد دارد .از نظر مشارکتکنندگان عملکرد مالي مسئولين به اندازه کافي شفاف و روشن
نيست ،گزارش دقيق و مشخصي از عملکرد مالي آنها ارائه نميشود و منابع مالي ،نحوه
تأمين و هزینهکرد این منابع مشخص نيست .همچنين آنها بر این باورند بخش زیادي از
مالياتي که پرداخت ميکنند توسط افراد صاحبمنصب و قدرت به شيوههاي مختلف
اختالس ميشود .مشارکتکنندهاي چنين ميگوید« :ببينيد افرادي که ماليات ميدن که یکيش
هم من باشم وقتي مي بينه سه هزار ميليارد کي دزیده ،ده هزار ميليارد اون یکي دزدیده ،پنج هزار
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ميليارد اون یکي دزدیده ،سکوي نفتي غيب شده حاال کجا پيدا شده ،اینها براي ما قابل پذیرش
نيست ،اینها براي ما بيکفایتي و بيدرایتي و بيمعرفتي دولتمردان را ميرسونه».
موضوع دیگر نحوه برخورد ،مواجهه و مبارزه مسئولين با فساد اقتصادي و مفسدین است.

براساس تفسير افراد موردمطالعه ،مسئولين عزم و اراده جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي
و مفسدین ندارند ،بهگونهايکه مبارزه با عوامل فسادهاي اقتصادي کالن در وضعيت ابهام
قرار دارد و بسياري از پروندهها فساد اقتصادي بالتکليف و به نتيجه مطلوب نرسيده است.
مشارکتکنندهاي مدیر شرکت ماشينسازي چنين ميگوید« :اگر قاطعيت داشته باشند ،اگر
این دزدها را بگيرند و برخورد قاطع داشته باشند (تيرباران کنند) اگر با مفسدین برخورد کنند که
نميدونم معطل چي هستند ،این مسائل یه خورده حل ميشد ،پوالمون که از بين رفته ،طرف را یه
چهار تومن ازش ميگيرند و ردش ميکنند ميره و دوباره صدتا دزد دیگه پيدا ميشه».
 .3-3-5پاسخگویی مالیاتی :پاسخگویي داللت بر این موضوع دارد که نظام اقتصادي و
مالياتي تا چه اندازه در قبال مالياتي که از مؤدیان مالياتي دریافت ميکند خود را متعهد و
مسئول ميدانند .پاسخگویي مالياتي ناظر بر توجه مسئولين و دولت به انتظارات و مطالبات
شهروندان به معناي اعم و مؤدیان مالياتي به معناي اخص دارد .از نظر مؤدیان وضعيت
پاسخگویي مسئولين و دولت در قبال ماليات دریافتي چندان مطلوب و رضایتبخش نيست.
فردي صاحب مغازه طالفروشي ميگوید« :پولي که از طریق ماليات درميآورند بيان براي مردم
روشن کنند که هزینهاش بابت چي هست؟ اطالعرساني کنند که من کاسب که دارم ماليات ميدهم
بدونم خرج چي شده؟ شفاف نيست ،چرا دولت بيالن کاري در خصوص درآمدهاي مالياتي به مردم
ارائه نميدهد؟ بياد بگه این قدر درآمد مالياتي من بوده ،اینقدر هم هزینه کردم».
 .4-3-5کارآمدی مصارف مالیاتی :نحوه مصرف درآمدهاي مالياتي بيانگر ميزان کارآمدي
مصارف مالياتي است .کارآمدي مصارف مالياتي پيرامون سه مقوله فرعي شفافيت مصرف،
مصرف تخصصي و مصرف مطلوب این درآمدها قابل توضيح است .مشارکتکنندگان بر این
باورند نحوه مصرف یا هزینهکرد ماليات به اندازه کافي شفاف و روشن نيست و دولت در
خصوص هزینهکرد یا مصارف درآمدهاي مالياتي بيالن کاري مشخصي ارائه نميدهد.
مشارکتکنندهاي چنين نقل ميکند« :اینکه شفاف باشه که اداره ماليات این مالياتي که از من
داره ميگيره ،این ماليات کجا رفت خرج شد ،نميتونن حداقل بهصورت یک چارت بهصورت یک
گزارش بدن اداره ماليات سالبهسال ،گزارش خرج سال قبل را بده و بگه این پولها کجا رفته ،براي
چه قسمتهایي هزینه شده ،چه اتفاقاتي براش افتاده ،خيلي شفاف نيست که این پولها کجا ميره
و چه اتفاقي براشون ميفته».
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درآمدهاي مالياتي براي حل مسائل و مشکالت اولویتدار جامعه هزینه نميشود و با
نوعي هزینهکرد یا مصرف غيرتخصصي درآمدهاي مالياتي مواجه هستيم .درحاليکه انتظار
ميرود هزینهکرد درآمدهاي مالياتي از مسيرهاي کامالً تخصصي و کارشناسانه براي حل
مسائل مهم و اولویتدار جامعه اتفاق بيفتد .مشارکتکنندهاي ميگوید« :من ماليات ميدهم
که سرویسهایي را بگيرم وقتي نميگيرم معلوم هست که ماليات جاهاي دیگري که نباید هزینه
شود ،ميشود ،حقوقهایي که ميبينيد مسئوالن ميگيرند ،این پولها دارد ميرود در خزانهاي که
بعد مياد توي اداراتي که بد هزینه ميشود ،عجيبوغریب هزینه ميشود».
برونداد درآمدهاي مالياتي در جامعه مطلوب نيست .خدمات ارائهشده از طرف دولت
متناسب با مالياتي که دریافت ميکند نيست و ماليات اثربخشي ضعيف و نامطلوبي براي
بهبود مسائل جامعه دارد .افراد موردمطالعه بر این باورند که درآمدهاي مالياتي بهصورت
نامطلوب هزینه ميشود .هزینهکرد ماليات عامالمنفعه نيست و بهصورت نابجا در راستاي
منافع افراد و گروههاي خاص هزینه ميشود .مشارکتکنندهاي اینگونه نقل ميکند:
«مالياتها پرداخت ميشود ،یکجا جمع ميشود ولي بهينه مصرف نميشود ،اتالف پول است یعني
پولي که ما دادیم جایي صرف شده که صحيح مدیریت نشده ،بهينهسازي نبوده بهجاي اینکه این
پول جاي درستي خرج بشه ،جایي خرج شده که اثر مطلوبي در جامعه ندارد».

شکل  :3شرایط مداخلهگر  -مقولههای اصلی و فرعی

 .4-5راهبردها (عمل– تعاملها) :راهبردها یا عمل-تعاملها کنشهاي بامنظور عمدياند
که براي حل یک مسئله صورت ميگيرند و با صورت گرفتن آنها پدیده شکل ميگيرد،
شایانذکر است که راهبردها به آنچه فرد در درون خود ميگوید و ميکند نيز اطالق
ميشود .مهمترین راهبردها یا عمل -تعامل مؤدیان مالياتي در بستر موردمطالعه که عناصر
تشکيلدهنده نظام معنایي آنها در خصوص پدیده ماليات است در سه سطح انجام ميشود:
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جدول  :5راهبردها (عمل– تعاملها)  -مفاهیم ،مقولههای فرعی و اصلی
مفاهیم
ماليات بهمثابه درآمد /ماليات ،شکوفاگر اقتصاد /ماليات بهمثابه سرمایهگذاري/
اقتصاد مالياتي مطلوب /ماليات ،سود غيرمستقيم /ماليات حافظ امنيت/
برگشتپذیري ماليات /ماليات بهمثابه حق
ماليات اداي دین به جامعه /ماليات جزئي از درآمد /الزام در پرداخت ماليات/
ماليات بهمثابه امر باید /اداي دین قانوني

مقوله فرعی

مقوله اصلی

مالیات بهمثابه
نفع مشترک
مالیات بهمثابه تکلیف

ماليات بهمثابه پول زور /ماليات بهمثابه پول ناحق /پرداخت با اکراه /توجيه-
ناپذیري پرداخت /پرداخت اجباري /اجبار در فرمانبري

پرداخت اجبارگونه

پذیرش بدون دردسر /پذیرش قاعده حل کن برو /بریدن سرکار /پرداخت
بيقيدوشرط /خالص شدن از سيستم /کندن شر کار

پرداخت خالص گونه

تمکین
جبرمحور

 .1-4-5مالیات بهمثابه نفع مشترک :مشارکتکنندگان جهتگيري ذهني خود یا باورهاي
حاکم بر طرز تلقيشان در خصوص پدیده ماليات را نوعي سرمایهگذاري تفسير ميکنند که
در بلندمدت آثار مثبت آن به زندگي آنها برميگردد و ميتواند وسيله ایجاد رفاه و آسایش
عمومي براي آنها و سایر شهروندان جامعه باشد .یکي از این افراد ميگوید« :پرداخت ماليات
به نفع همه افراد جامعه است و باید بهعنوان یک اصل پذیرفته شود و واقعيتي هست که انکارناپذیر
هست و همه باید بپذیرند و احترام بگذارند» .مشارکتکننده دیگري بر این باور است« :ماليات سود
غيرمستقيم هست که نهایتش در جامعه ميچرخد و به خودمون ميرسه ،شرکایي هستند که دارند
یک بخشي از پول من را ميبرند ،اگر بلندمدت نگاه کنم به شرطي بازخوردهاي پرداخت ماليات به
ما برگردد یک سرمایه است»
 .2-4-5مالیات بهمثابه تکلیف :در سطح تعریف نقش و وظيفهي مؤدیان در خصوص پدیده
ماليات ،افراد موردمطالعه ماليات را نوعي تکليف و وظيفه در قبال جامعه و دولت ميدانند
که باید به آن عمل کنند .از نظر آنها شهروندان در قبال خدماتي که از دولت و جامعه
ميگيرند مکلفاند در صورت داشتن فعاليت اقتصادي و درآمدزایي بخشي را بهعنوان ماليات
براي اداره مطلوب جامعه به دولت بپردازند .توليدکنندهاي چنين ميگوید« :من با اصل ماليات
صددرصد موافق هستم و ماليات باید باشه ،نفس ماليات مطلوب هست ،خيليها فکر ميکنند ماليات
پول زوره درحاليکه ماليات یک باید است یک وظيفه محسوب ميشود» .مشارکتکننده دیگري
نيز اینگونه نقل ميکند« :ماليات هم به لحاظ شرعي هم به لحاظ قانوني یک تکليف است که
جنبه قانونياش بيشتر حاکم هست و وظيفه هر شهروندي است ،در قبال فعاليتش این دین بر
گردنش هست که پرداخت کند ،به نظر من هر کسي باید بهنوبه خودش این را تکليف خودش
بداند».
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 .3-4-5تمکین جبرمحور :راهبرد اصلي افراد موردمطالعه در خصوص پدیده ماليات کنش
مالياتي و به عبارتي نحوه تمکين مالياتي آنهاست که براساس تفسير این افراد در شرایط
موجود مبتني بر اجبار است .مجموعه شرایط موجود آنها را وادار ميکند عليرغم ميل و
اراده خود اقدام به پرداخت ماليات تکليفي از طرف سيستم مالياتي نمایند .این کنش مالياتي
به دو صورت پرداخت خالصگونه و اجبارگونه انجام ميشود .پرداخت خالصهگونه ،در جهت
خالصشدن از قيدوبندهاي سيستم مالياتي است .فروشندهاي ميگوید« :اداره ماليات مياد
ميگه ،ده درصد به مبلغ پرداختي سال قبل اضافه و پرداخت کنيد ،درحاليکه وظيفه مميز این
است که بياید طبق اظهارنامه بررسي کند ببيند من نسبت به سال گذشته ده درصد اضافه درآمد
داشتم براي اداره ماليات یا خير ،منتهي مراتب هم کار خودشون را راحت ميکنند هم اینکه ما
ميخواهيم قطعي کنيم ميگویم ده درصد را پرداخت کنيم و خالص شویم».
نوع دیگر کنش مالياتي پرداخت اجبارگونه یا مبتني بر اجبار است ،به این معنا که آنها
ناچارند اقدام به پرداخت ماليات تشخيصي از طرف سيستم مالياتي نمایند ،حتي اگر فعاليت
اقتصادي آنها مشمول نرخ مالياتي تعيينشده از طرف سيستم نباشد ،زیرا سياستهاي
تنبيهي سيستم در روند فعاليت اقتصادي آنها وقفههاي جدي و تأثيرگذار ایجاد ميکند.
مشارکتکنندهاي پرداخت اجبارگونه ماليات را اینگونه توصيف ميکند« :ماليات پول ناحقي
است که از ما ميگيرند ،اگر در شرایطي قرار بگيرم که بتونم پرداخت نکنم ،نميکنم ،براي چي
پرداخت کنم ،اآلن دارم به زور پرداخت ميکنم براي اینکه نميذاره کار بکنم».

شکل  :4راهبردها (عمل – تعاملها) – مقولههای اصلی و فرعی

پدیده محوري با صورت گرفتن عمل -تعاملها شکل ميگيرد .عمل -تعامل مؤدیان در
بستر موردِ مطالعه داللت بر وضعيتي در خصوص پدیده فرهنگ مالياتي دارد که در آن نوعي
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ناهماهنگي و عدم تناسب بين سطوح ذهني با سطح عيني وجود دارد .نوعي گسست ،عدم
انسجام و فقدان یکپارچگي که بيانگر عدم تناسب بين بينش و کنش مالياتي آنهاست.
 .5-5پیامدها :هر جا انجام یا عدم انجام عمل -تعامل معيني در پاسخ به امر یا مسئلهاي یا
بهمنظور اداره یا حفظ موقعيتي از سوي فرد یا افرادي انتخاب شود ،پيامدهایي پدید ميآید.
راهبردها یا عمل -تعامل مؤدیان مالياتي در شرایط موجود منجر به پيامدهایي زیر ميشود:
جدول  :6پیامدها  -مفاهیم ،مقولههای فرعی و اصلی
مفاهیم
دلخوري از مسئولين /دلزدگي از سيستم /نارضایتي از مميزان/
نارضایتي از هزینه ماليات /شرایط آزاردهنده /نمود بيروني نارضایتي
جانگذاشتن رد پاي مالي /پيگيري مسيرهاي انحراف مالي /فرار از رصد
شدن /درآمدزایي از مسيرهاي غيرمعمول /کار نکردن با دولتيها /فروش
بدون فاکتور /حسابداري دو دفتري /تمارض مالي

مقوله فرعی

مقوله اصلی

نارضایتی مؤدیان
غیرشفاف شدن
فعالیت اقتصادی

فعاليت اقتصادي بيدردسر /فعاليت اقتصادي پول /سپردهگذاري/
سرمایهگذاري در بورس و سهام /خرید اوراق /خریدوفروش امالک

پولمحور شدن فعاليت
اقتصادي

رها کردن فعاليتهاي مالياتمحور /انجام فعاليت غيررسمي /تغيير
فعاليت به داللي /فعاليت کاذب /فعاليت زیرزميني /فعاليت در حوزههاي
ناشناخته-داراي فرار مالياتي /فعاليت اقتصادي غيرشفاف /گرایش به
فعاليتهاي واسطهگري -داللي

فعاليت اقتصادي
غيررسمي

تقویت اقتصاد
سایه

 .1-5-5نارضایتی مؤدیان :نارضایتي مؤدیان از دولت و سياستگذاران اقتصادي در سطح
کالن ،سيستم مالياتي و کنشگران آن در سطح خرد است .آنها اذعان دارند با اینکه ماليات
را پرداخت ميکنند ولي ميزان رضایت آنها در خصوص امر ماليات و مالياتستاني در بستر
موردِ مطالعه در وضعيت مطلوبي نيست .نارضایتي مؤدیان مالياتي پيرامون کمتوجهي دولت
به انتظارات ،مطالبات و منافع مؤدیان مالياتي شکلگرفته است .فردي پيمانکار صنعتي نقل
ميکند« :من که مجبور هستم ماليات را پرداخت کنم ،ولي ناراضيام خوشحال نيستم ،درصورتيکه
من از اون هایي هستم که با شوق دوست دارم ماليات بدهم ،با عشق ماليات را ميدهم ،ولي ناراضي-
ام ،هر چقدر بدهم ناراضيام» .مشارکتکنندهاي مدیر آتليه ميگوید« :نتيجه این وضعيت این
هست که ما روز به روز ناراضيتر ميشویم و یک زماني سر و صداي ما درمياد تا یک حدي ميتونيم
تحمل کنيم ،وقتي ميبينيم نميکشه باالخره یک کاري ميکنيم».
 .2-5-5غیرشفاف شدن فعالیت اقتصادی :از دیگر پيامدهاي عمل -تعامل مؤدیان مالياتي
در رابطه با پدیده ماليات در شرایط موجود غيرشفاف شدن فعاليتهاي اقتصادي آنها است.
آنها اذعان دارند که در شرایط موجود تمایل و گرایش به سمت رفتارهایي ازجمله جا
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نگذاشتن رد پاي مالي ،فروش بدون فاکتور ،حسابداري دو دفتري و سایر فعاليتهایي که
براي نظام مالياتي شفاف و روشن نيست تقویت شده است .فروشندهاي نقل ميکند« :تا اون
جایي که امکان داره فرار ميکنم ،ميگن تو دستگاه پوز کارت بکشيد ،سعي ميکنم پول نقد بگيرم،
سعي ميکنم تا جایي که امکان داره جاي پایي نذارم که دولت بخواد از من ماليات بگيره»
مشارکتکننده دیگري ميگوید« :ما اگر بتونيم جنس بدون فاکتور بفروشيم ،ميفروشيم ،ما اگر
بتونيم زیر آبي بریم ميریم ،این واقعيت است چون اگر بخواهيم تمام ضوابطي که اآلن
دولتمردان براي ما خط و نشون کشيدند را رعایت کنيم باید درِ کارگاه را ببندیم و بریم».
 .3-5-5تقویت اقتصاد سایه :تقویت اقتصاد سایه پيرامون دو مقوله فرعي پولمحور شدن
فعاليتهاي اقتصادي و تمایل به فعاليت اقتصادي غيررسمي تعریف ميشود .پولمحور شدن
فعاليت اقتصادي ،گرایش فعاالن اقتصادي به سمت فعاليتهایي است که با محوریت پول و
سرمایه انجام ميشود ،فعاليت اقتصادي و درآمدزایي که امکان رهگيري آن توسط سيستم
مالياتي وجود ندارد .مشارکتکنندهاي ميگوید« :آن فعال اقتصادي که توانسته یک کارخانه راه
بياندازد و براي صد نفر شغل ایجاد کند ،آن عقل معاش را دارد که وقتي ميبيند باالنس ورودي و
خروجياش با هم نميخواند ميبندد ميگذارد در بانک ،یا روش دیگري را انتخاب ميکنند زمين
ميخرند ،مگر آدم دیوانه است زندگياش را بذارد وسط بعد همه را به دارایي بدهد».
تمایل فعاالن اقتصادي به سمت فعاليتهاي غيررسمي ،دیگر مقوله فرعي تقویت اقتصاد
سایه است .آنها تمایل به سمت فعاليتهایي دارند که کمترین درگيري ممکن را با سيستم
مالياتي داشته باشند .از نظر آنها با این شرایط راهي جز روي آوردن به فعاليتهاي
غيررسمي و اقتصاد زیرزميني یا حداقل هدایت بخشي از سرمایه به سمت این فعاليتها
وجود ندارد .فردي مدیر شرکت توليدي ميگوید« :شما وقتي در این شرایط دارید ماليات
پرداخت ميکنيد هزینههاي توليدتون ميره باال و توجيه اقتصادي نداره ،شما یک سال این کار را
کنيد ،به ورشکستگي ميخورید ،باید جمع کنيد ،براي همين ميگم اآلن زیر پلهايها زیاد شدند».
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شکل  :1پيامدها  -مقولههاي اصلي و فرعي

مقوله مرکزی
مقوله مرکزي نمایانگر مضمون اصلي پژوهش است .در این پژوهش نيز بر مبناي تحليل
دادهها در مرحلـه کدگذاري گزینشي ،با توجـه به مقولههاي عمده و اصلـي پژوهش
«مطالبهگری نامتوازن غیرهنجارمند» بهعنوان مقولهي مرکزي که توان تحليل فرایند درک و
تفسير مؤدیان مالياتي را در خصوص پدیده ماليات دارد در نظر گرفته شد .بر مبناي این
مقوله تفسير مؤدیان مالياتي از پدیده ماليات نوعي مطالبهگري متقابل بين دولت و عامالن یا
کنشگران دولت از یک طرف و شهروندان یا مؤدیان مالياتي از طرف دیگر است که در بستر
موردِ مطالعه در یک حالت عدمتوازن یا وضعيت نامتوازن قرار دارد .وضعيتي که دولت و
عامالن آن براساس هنجارمندي اقدام به مطالبهگري نميکند بلکه این مطالبهگري مبتني
بر سليقه عامالن است و عامالن کنش در ایجاد این عدم توازن ایفاي نقش ميکنند.
در توضيح مقوله مرکزي پژوهش باید گفت مطالبهگري تا حد زیادي ماهيت پدیده
ماليات و مالياتستاني را نمایان ميکند ،بهعبارتدیگر آنچه که در ارتباط با این پدیده بيشتر
از همه مرکز و کانون توجه است نوعي مطالبه کردن است ،مطالبهاي که در رابطه با دو گروه
کنشگر اصلي این حوزه (دولت -شهروندان) مطرح ميشود .دولت ماليات را از شهروندان
مطالبه ميکند چون براي تأمين هزینههاي عمومي نيازمند منابع مالي است .طرف دیگر این
مطالبهگري شهروندان یا مؤدیان مالياتي نيز مطالبهگري خاص خود را در خصوص ماليات
دارند .مهمترین و شاید اصلي ترین مطالبه براي شهروندان دریافت خدمات در ازاي ماليات
پرداختيشان است.
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مطالبات دولت و شهروندان در فرایند سه مرحلهاي مالياتستاني (تشخيص ،وصول و
هزینهکرد ماليات) قابل توضيح و تفسير است .در چارچوب این فرایند از دیگر انتظارات و
مطالبات دولت نخست شفافيت شهروندان در خصوص فعاليت اقتصادي آنها و اعالم درآمد
واقعيشان بهمنظور پرداخت ماليات است .دوم همکاري الزم مؤدیان مالياتي با مجریان امور
مالياتي به منظور پذیرش و تمکين مالياتي است .در کنار انتظارات و مطالبات دولت مؤدیان
مالياتي نيز مطالباتي دارند .نخست اینکه نظام اقتصادي در راستاي اهداف و منافع همه
شهروندان سياستگذاري و برنامهریزي نماید .دوم نظام مالياتي از انسجام و یکپارچگي الزم
براي وصول عادالنه و منصفانه ماليات برخوردار باشد .سوم در فرایند تشخيص و وصول
ماليات نحوه تعامل و کنش متقابل ميان مجریان امور مالياتي و مؤدیان مبتني بر احترام و
اعتماد متقابل طرفين و توجه به حقوق مؤدیان مالياتي تعریف و تنظيم گردد.
بر این اساس مطالبهگري ميان دولت و مؤدیان بهعنوان مخاطبان اصلي نظام مالياتي در
یک وضعيت نامتوازن قرار دارد .از نظر آنها دولت و عامالن آن تا حدي زیادي انتظارات و
مطالبات خود در خصوص پدیده ماليات را با استفاده از ابزارهاي مختلف بهصورت
غيرهنجارمند تحقق بخشيدهاند ،درحاليکه انتظارات و مطالبات مؤدیان مالياتي در رابطه با
سه مؤلفه اساسي و اصلي مرتبط با امر ماليات و مالياتستاني (تشخيص و وصول ماليات،
تعامل و کنش متقابل با سيستم مالياتي و ارائه خدمات در ازاي ماليات پرداختي) مورد
بياعتنایي و کمتوجهي قرار گرفته است؛ بنابراین مطالبات مؤدیان مالياتي داراي دو بعد مهم
مادي و تعاملي است .در خصوص بعد مادي ضمن اینکه تشخيص و وصول ماليات منصفانه و
عادالنه نيست ،هزینهکرد ماليات نيز از کارآمدي مطلوبي برخوردار نيست .در خصوص بعد
تعاملي نيز نحوه تعامل و ارتباط سيستم مالياتي با مؤدیان مبتني بر کنش متقابل واگرا و
عدم اعتماد متقابل بين کنشگران این حوزه است که چندان انتظارات و مطالبات مؤدیان
مالياتي را برآورده نميکند .قابل ذکر است عدم توجه دولت و سيستم مالياتي به مطالبات
مؤدیان تا حد زیادي تحت تأثير الگوي تعامل مالي (اقناع ،مبادله ،اجبار و امتناع) بين دولت
و شهروندان قرار دارد .به این دليل که حاکميت و دولت الگوي تعامل مالي با شهروندان را
در چارچوب الگوهایي تعریف کردهاند (تا حد زیادي اجبار و امتناع) که رابطه کارگزاري
واقعي بين دولت و شهروندان شکل نميگيرد.

28

ارائه الگوی پارادیمی فرهنگ مالیاتی نزد مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان....

شکل  :6الگوی پارادایمی دادهبنیاد فرهنگ مالیاتی نزد مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان

نتیجهگیری
براساس یافتههاي پژوهش ،پدیده ماليات و مالياتستاني در یک فرایند سه مرحلهاي
تشخيص ،وصول و هزینهکرد ماليات قابل واکاوي است .هر یک از این مراحل الزاماتي دارد
که بر نظام معنایي مؤدیان در خصوص پدیده ماليات یا فرهنگ مالياتي آنها تأثيرگذار است
و پيامدهایي را براي آنها ،نظام اقتصادي و سيستم مالياتي به همراه دارد.
فعاالن اقتصادي یا به عبارت دقيقتر مؤدیان مالياتي با قرار گرفتن در نظام اقتصادي
ایران که ویژگي بارز و برجسته آن رانتجویي است شرایط خاصي را تجربه ميکنند .ماهيت
رانتجویانه ي نظام اقتصادي زمينه زد و بند ،دسترسي رانتي و نفوذ در منابع را براي افراد و
گروه هایي خاص فراهم کرده است .در یک اقتصاد با ماهيت رانتجویانه از یکسو رابطهگري،
البيگري و رانت ،کنش اقتصادي افراد و درآمدزایي آنها را جهتدهي ميکند .از سوي دیگر
منابع مالي نه به منظور حل مسائل اولویتدار جامعه بلکه در جهت منافع و اهداف گروههاي
صاحب رانت و نفوذ هزینه ميشود؛ بنابراین در این نظام اقتصادي که گروههاي همسود در
تالشاند از مسيرهاي قانوني و غيرقانوني حداکثر استفاده را از منابع عمومي به نفع گروه
خود داشته باشند ،پرداخت ماليات به جاي اینکه در جهت تأمين منافع عمومي باشد اتالف
پول و هدر دادن منابع بهمنظور تأمين منافع این گروهها و شبکههاي آنهاست.
در رابطه با ماهيت رانت جویانه نظام اقتصادي در سطح کالن ،فعاالن اقتصادي در سطح
خرد در یک نظام مالياتي که نگرشي غيرنظاممند ،غيرارگانيگ ،تکبعدي (مطالبه پول و
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درآمدزایي) و یکجانبهنگر بر آن حاکم است اقدام به کنش ميکنند .عدم شکلگيري نظام
مالياتي منسجم ریشه در مسائلي ازجمله ضرورت نداشتن ماليات یا عدم اولویت درآمدهاي
مالياتي در برنامههاي دولت و فقدان نگرش سيستمي حاکم بر نظام مالياتي است .همچنين
این وضعيت بستگي به نگرش و تفکر حاکمان و کارگزاران دولتي در خصوص ماليات دارد.
مطابق نظریه «نفرین منابع »1درآمد حاصل از منابع طبيعي ،درآمدهاي مالياتي را بهعنوان
بنياد مالي دولت در نظام اقتصادي تضعيف و به حاشيه برده است و نتيجهي این وضعيت
نظام مالياتي غيرمنسجم و ناکارآمدي است که الزامات مرتبط با این پدیده و همچنين
مطالبات همه بازیگران این عرصه را موردتوجه قرار نميدهد.
در این نظام مالياتي با درجه نظاممندي ضعيف ،قوانين مالياتي نيز بهدليل عدم شفافيت
و تفسيرپذیري چندان قابل استناد نيستند و ضمانت اجراي الزم را ندارند .عدمشفافيت
قوانين مالياتي و تفسيرپذیري این قوانين منجر به مميزمحوري تشخيص و وصول ماليات
شده است .ضعف در شفافيت قوانين مالياتي و به تبع آن مميزمحوري ماليات به دليل
تأثيري که بر عملکرد سيستم مالياتي براي تشخيص و وصول ماليات دارد با درک مؤدیان از
انصاف سيستم مالياتي مرتبط است .بهعبارتدیگر ميزان شفافيت پایين قوانين مالياتي
جهت گيري مثبت مؤدیان نسبت به انصاف سيستم مالياتي را در فرایند تشخيص و وصول
ماليات تضعيف و این موضوع در ادامه منجر به شکلگيري عدم اعتماد مؤدیان مالياتي به
سيستم مالياتي و کنشگران آن ميشود.
عالوهبر عوامل باال نظام مالياتي به منظور تحقق مطالبات خود (درآمدزایي) نوعي ساختار
اقتدارگرایانه را در تعامل با مؤدیان تعریف و ساماندهي کرده است و در این چارچوب براي
تشخيص و وصول ماليات اقدام به فعاليت و کنش ميکند .در حاليکه از نظر مؤدیان مالياتي
این درجه از اقتدارگرایي در رابطه با فعاالن اقتصادي رسمي که بهطور منظم اقدام به
پرداخت ماليات ميکنند و عدم تنظيم اقتدار مالياتي بر مبناي درجه ریسک مؤدیان که در
تناسب با حقوق مؤدیان و کارآیي نظام مالياتي نيست توجيه عقالني ندارد .این موضوع ضمن
ایجاد فاصله بين سيستم مالياتي و مؤدیان ،کنش متقابل آنها را به سمت واگرایي سوق
ميدهد ،اعتماد متقابل کنشگران این عرصه را مخدوش و در نهایت بر کنش مالياتي (تمکين
داوطلبانه) مؤدیان اثر مخرب دارد.

1. The Resource Curse
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در کنار عوامل باال عواملي نيز در قالب شرایط زمينهاي در تقویت نظام معنایي مؤدیان
ایفاي نقش ميکنند .یکي از این عوامل هزینه رواني تمکين است ،هزینه رواني تمکين آثار
روحي و رواني نامطلوبي است که مؤدیان مالياتي در نتيجه اضطراب و تشویشهاي ناشي از
مواجهه با امور پيچيده مالياتي و یا اجراي تعهدات مالياتي درگير آن ميشود .چالشهاي
ذهني و رواني که مؤدیان در چارچوب هزینه تمکين در فرایند کنش با سيستم مالياتي
(تمکين مالياتي) متحمل ميشوند ضمن اینکه منشأ در پيچيدگي و عدمشفافيت سيستم
مالياتي دارد تا حد زیادي مرتبط با مکانيسم استرسزاي وصول ماليات در بستر موردِ مطالعه
است .مکانيسمي که بارزترین ویژگي آن بياعتمادي سيستم مالياتي به مؤدیان است و در
قالب نقض اظهارنامه و حسابرسي از فعاليتهاي اقتصادي بروز و ظهور ميیابد.
دیگر عامل زمينهاي ،عملکرد غيرمنصفانه سيستم مالياتي براي تشخيص و وصول ماليات
است .طرز تلقي مؤدیان نسبت به انصاف نظام مالياتي مفهومي چندبعدي است و در پژوهش
حاضر آنچه براي مؤدیان مالياتي از اهميت بيشتري برخوردار است با رویههاي اتخاذي
سازمان امور مالياتي براي تشخيص و وصول ماليات ارتباط دارد .از نظر آنها رویههاي
تشخيص و وصول ماليات چندان مبتني بر معيارهاي منصفانه نيست .این موضوع عالوه بر
عدم تناسب با کنش داوطلبانه مؤدیان مالياتي بهنوعي تحميل اراده سيستم مالياتي براي
وصول مطالباتش است و در نهایت اعتماد به سيستم مالياتي و کنشگران آن را مخدوش
ميکند .در کنار این عامل که جنبه مادي دارد ،عوامل دیگري که جنبه ارتباطي و تعاملي
دارند کنش متقابل بين کنشگران این حوزه و اعتماد متقابلي است که بين آنها وجود دارد.
کنش متقابل بين مؤدیان و سيستم مالياتي تحت تأثير عواملي ازجمله اقتدارگرایي سيستم
مالياتي و فساد فراگير در نظام اقتصادي در یک وضعيت واگرا قرار دارد .نتيجه این وضعيت
در کوتاهمدت فاصلهگيري مؤدیان از سيستم مالياتي و در بلندمدت تضعيف یا فرسایش
اعتماد متقابل بين آنها و در نهایت عدم تمایل مؤدیان مالياتي به تمکين داوطلبانه است.
در کنار شرایط علي و زمينهاي تأثيرگذار بر نظام معنایي مؤدیان مجموعهاي از عوامل نيز
بهعنوان شرایط مداخلهگر در فرایند درگير شدن فعاالن اقتصادي با پدیده ماليات اثر شرایط
علي و زمينهاي بر نظام معنایي مؤدیان را تقویت کرده است .یکي از این عوامل عدالت
مالياتي است .اینکه نظام اقتصادي براي وصول ماليات از فعاالن اقتصادي تا چه حد عادالنه
عمل ميکند اهميت اساسي دارد .قوانين مالياتي تبعيضآميز است ،برخي از افراد و نهادها
در سيستم مالياتي نفوذ دارند و از این طریق ميزان ماليات پرداختي خود را تعدیل یا بهطور
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سليقهاي در امور دیگري هزینه ميکنند ،برخي از فعاالن اقتصادي نيز عليرغم فعاليت
اقتصادي و درآمدزایي اقدام به پرداخت ماليات نميکنند .همه این موارد براساس تفسير
مؤدیان مالياتي در جهت خالف انتظارات و مطالبات آنها از سيستم مالياتي است و بهنوعي
تضييع حقوق آنها محسوب ميشود .این موضوع اثر مخرب و منفي بر جهتگيري ذهني
آنها نسبت به پدیده ماليات دارد و باعث تقویت این نوع نگرش یا طرز تلقي شده است که
دایره شمول و وصول ماليات از طرف سيستم مالياتي سليقهاي و محدود به مؤدیان مالياتي
است که در دسترساند و فاقد ابزارهاي فوق جهت تعدیل ماليات هستند.
دیگر عامل مداخلهگر موثر بر نظام معنایي مؤدیان مالياتي سالمت اقتصادي مسئولين
است که ناظر بر ميزان نامطلوب سالمت مالي مسئولين و همچنين عدم وجود عزم و اراده
جدي آنها براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مفسدین است .در این شرایط جهتگيري منفي
مؤدیان نسبت به مسئولين تقویت شده و پرداخت ماليات را کنشي غيرعقالني و غيراقتصادي
تلقي ميکنند .در ارتباط با سالمت اقتصادي مسئولين ،ضعف پاسخگویي و کارآمدي
نامطلوب مصارف مالياتي بهعنوان عواملي تأثيرگذار و داراي اهميت مضاعف براي مؤدیان
برجسته ميشود .ضعف پاسخگویي مسئوالن در قبال پدیده ماليات ریشه در دو موضوع
محوري ساختار رانتگراي دولت و تسري روحيه عدم پاسخگویي ناشي از این ساختار به
نظام مالياتي و همچنين عدماهميت ماليات و بيتوجهي مسئوالن نظام اقتصادي به پدیده
ماليات در این ساختار رانتگرا دارد .در نهایت کارآمدي نامطلوب مصارف مالياتي داللت بر
عدم تحقق بخشي از مطالبات مؤدیان و نشاندهنده عدم توازن در مطالبهگري متقابل بين
مؤدیان و دولت در رابطه با پدیده ماليات است.
مؤدیان مالياتي تحت تأثير مجموعه شرایط و عوامل باال دست به عمل-تعامل ميزنند و
راهبردهایي اتخاذ ميکنند که در سه سطح قابل تفسير است .این سه سطح راهبرد نمایانگر
نظام معنایي مؤدیان در خصوص پدیده ماليات (فرهنگ مالياتي مؤدیان) است .در سطح اول
جهتگيري یا طرز تلقي افراد نسبت به پدیده ماليات ميتواند از جهتگيري کامالً مثبت تا
جهتگيري کامالً منفي شکل گيرد که در بستر موردِ مطالعه مؤدیان مالياتي ،ماليات را
بهمثابه نفع مشترک در نظر ميگيرند .در سطح دوم تعریف مؤدیان از نقش یا وظيفه آنها
در قبال ماليات ميتواند در قالب یک پيوستار از ماليات بهمثابه تکليف تا عدم تعهد مالياتي
قرار گيرد ،در این سطح افراد موردمطالعه ماليات را بهمثابه نوعي تکليف شهروندي و
مسئوليت اجتماعي در قبال دولت و جامعه ميدانند که ملزم به انجام آن هستند .در سطح

32

ارائه الگوی پارادیمی فرهنگ مالیاتی نزد مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان....

سوم کنش مالياتي مؤدیان در یک پيوستار از تمکين مالياتي کامل تا فرار مالياتي کامل در
قالب راهبردهایي از جمله تمکين داوطلبانه و اجباري ،اجتناب و فرار مالياتي قابل انجام است
که افراد مورد مطالعه اقدام به پرداخت ماليات ميکنند ولي طبق تفسير آنها چندان مبتني
بر اراده و اختيارشان نيست؛ بنابراین وضعيت تمکين مالياتي آنها با رویکرد تمکين اجباري
یا بازدارندگي مبتني بر نظریه اقتصاد جرم مطابقت دارد.
نتيجه راهبرد یا عمل -تعامل مؤدیان مالياتي در رابطه با پدیده ماليات تحت تأثير
مجموعه عوامل ذکر شده در باال پيامدهایي براي آنها ،نظام اقتصادي و سيستم مالياتي در
بر دارد .این پيامدها در دو سطح ذهنيت و عينيت نمود پيدا ميکنند ،در سطح ذهنيت
منجر به نارضایتي مؤدیان مالياتي شده است ،نارضایتي آنها بهدليل نادیده گرفتن انتظارات،
مطالبات و منافع آنها در رابطه با پدیده ماليات و همچنين وادار کردن آنها بهنوعي کنش
غيرارادي و جبرمحوري است که چندان در انجام آن اراده و اختيار یا کنشگري ندارند .در
سطح عينيت یا کنش ،عمل -تعامل آنها در خصوص پدیده ماليات در این شرایط آنها را
وادار به انجام فعاليتهایي ميکند که نخست بخشي از منافعشان را که توسط سيستم
مالياتي نادیده گرفته شده است تأمين ميکند و دوم اینکه از این طریق کنشگري خود را
بروز ميدهند .بنابراین این اقدامات و فعاليتها در سطح عينيت (غيرشفاف شدن فعاليتهاي
اقتصادي و تقویت اقتصاد سایه) بيشتر از آنچه در خدمت منافع همگاني باشد در خدمت
منافع فردي و شخصي است .فعاليتهایي که بهنوعي اقدام در جهت اجتناب از پرداخت
بخشي از ماليات حقه یا فرار مالياتي مؤدیان رسمي محسوب ميشود .بهعبارتدیگر آنها در
پاسخ به شرایط موجود گزینه «خروج از قانون» را ترجيح ميدهند.
در نهایت بر مبناي الگوي پارادایمي پژوهش و مقوله مرکزي ميتوان اینگونه استنباط
کرد که در بستر موردِمطالعه در خصوص فرهنگ مالياتي و تعامل بين سيستم مالياتي و
مؤدیان و همچنين مطالبات بين این دو گروه کنشگر قوانين ،هنجارها و بسترهاي اجتماعي
فعال نيستند بلکه عامالن و کنشگران دولت و نظام مالياتي و تا حدودي مؤدیان مالياتي
هستند که در تعامل و بر هم زدن توازن این مطالبهگري ایفاي نقش ميکنند .به این معنا
که در وضعيت موجود بهدليل فعال نبودن قوانين و هنجارها ،نظام اجتماعي و اقتصادي
درگير ضعف بسترهاست و به نحو مطلوبي امکان مدیریت انتظارات و مطالبات بين دولت و
مؤدیان را ندارد ،در نتيجه مطالبهگري دولت و نظام مالياتي بر مبناي هنجارمندي صورت
نميپذیرد بلکه بيشتر سليقهي عامالن و کنشگران این کار را انجام ميدهد.
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