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چکیده
سازمان امور مالیاتی نیز مانند سایر سازمانها در دستیابی به اهداف خود ازجمله تحقق درآمدهای مالیاتی
پیشبینیشده در بودجههای سنواتی با موانع و ریسکهایی روبرو میباشد که ازجمله این ریسکها ،ریسک معوقات
مالیاتی میباشد .در فرآیند رسیدگی و قطعی شدن پروندههای مالیاتی و درنهایت پرداخت مالیات ،وقفههای زمانی
زیادی وجود دارد .ازاینرو پﮋوهش حاﺿر باهدف ﻃراحی مدل مدیریت ریسک معوقات مالیاتی با رویکرد دادرسی
مالیاتی با استفاده از نﻈریه داده بنیاد انجام شد .این پﮋوهش از نوع پﮋوهشهای کیفی و در حوزه پارادایم استقرایی
است .در پﮋوهش حاﺿر ،از مصاحﺒه ﻋمیق بهﻋنوان ابزار جمعآوری دادهها استفادهشده که دادههای حاﺻﻞ از آن
با بهرهگیری از کدگﺬارى باز ،محورى و انتﺨابی تحلیﻞشده است .در این پﮋوهش براى انتﺨاب نمونه ،از نمونهگیری
هدفمند استفادهشده است که بر اساس اﺻﻞ کفایت نﻈرى ،در پﮋوهش حاﺿر با استفاده از  16مصاحﺒه این مهم
حاﺻﻞ شد .همﭽنین روایی ابزار گردآورى اﻃالﻋات با استفاده از آزمون روایی نسﺒی ) (CVRو پایایی آن با استفاده
از آزمون کاپاى کوهن ) (Kتائید شده است .نتایﺞ پﮋوهش مشتمﻞ بر شناسایی ﻋوامﻞ ﻋلی ،زمینهای ،مداخلهگر و
پیامدهاى مدیریت ریسک معوقات مالیاتی با رویکرد دادرسی و درنهایت ارائه مدل نهایی پﮋوهش ارائهشده است.
نتایﺞ حاکی از آن است که ریسک ﻋدم انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان ،ﻋدم تمکین مالیاتی ،ﻋدم پرداخت
بهموقع مالیات ،اﻃاله دادرسی مالیاتی ،تعدد مراجع حﻞ اختالف مالیاتی ،ﻋدم استفاده بهینه از منابع انسانی بهﻋنوان
ﻋوامﻞ ﻋلی مدیریت ریسک معوقات مالیاتی با رویکرد دادرسی مالیاتی شناختهشده است.
واژههاي کلیدي :مدیریت ریسک ،معوقات مالیاتی ،دادرسی مالیاتی ،اﻃاله دادرسی.
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 -1مقدمه
امروزه همراه با توسعه یکپارچگی جهانی و رشد ﻋدم اﻃمینان در محیط بیرونی سازمانها ،گونههای مﺨتلف
ریسکهایی که سازمانها با آن روبرو هستند ،به سرﻋت در حال افزایش است .ریسک امکان وقوع پیامدی غیر از
پیامد مورد انتﻈار یا بازدهی غیر از بازده مورد انتﻈار است که می تواند مثﺒت یا منفی باشد .لﺬا سازمان امور مالیاتی
نیز همانند سایر سازمان ها در راستای انجام وظایف خود و دستیابی به اهداف خود همواره با ریسکهای مﺨتلفی
ازجمله ریسک پایگاه اﻃالﻋات اقتصادی ،ریسک ﻋدم تمکین مؤدیان مالیاتی ،ریسک نیروی انسانی غیر ماهر،
ریسک سالم ت اداری ،ریسک تفکرات مدیران و کارکنان سازمان مالیاتی ،ریسک فناوری اﻃالﻋات ،ریسک
مشوق های مالیاتی ،ریسک فرآیند دادرسی مالیاتی ،ریسک فرهنگ مالیاتی و ...روبرو است که هریک از موارد
مﺬکور به نوبه خود سازمان امور مالیاتی کشور را دررسیدن به اهداف آرمانی خود محدود نموده است .ازاینرو با
فرارهای مالیاتی ،اقتصاد زیرزمینی ،ﻋدم اﻃمینان وﻋدم اﻋتماد کافی مردم به دولت و محﻞ مصرف مالیاتهای
وﺻول شده و درنتیجه ﻋدم همکاری الزم در جهت پرداخت مالیات ،نارﺿایتی از ﻋملکرد سازمان امور مالیاتی را به
دلیﻞ فرآیندهای ﻃوالنی و پیﭽیده سامانه های مالیاتی ،برخورد نامناسب برخی از کارکنان با اربابرجوع ،فسادهای
اداری و مالی ،بهروز نﺒودن سیستم های اخﺬ مالیات و ایرادات فرآیندهای دادرسی مالیاتی و...را در پی داشته است
در مقایسه با سایر کشورهای توسعهیافته سهم مالیات از بودجه ﻋمومی کشور در درجه پایینتری قرار دارد .لﺬا
جهت توسعه پایدار درآمدهای مالیاتی و افزایش سهم مالیات از درآمدهای ﻋمومی دولت و باز توزیع مناسب و
ﻋادالنه آن در بین جامعه شایسته است در جهت رفع موانع و اﺻالح ﻋوامﻞ زیانبار و دارای اثرات منفی قدم
برداشت .معوقات مالیاتی یکی از موﺿوﻋات مهم و ﻋوامﻞ مﺬکور میباشد.
وقفه مالیاتى به منزله تأخیر بین زمان تحقق درآمد مشمول مالیات و وﺻول مالیات میباشد .به زبان ساده وقفه
در وﺻول مالیات را می توان تأخیر به وجود آمده مابین زمان تعیینشده جهت دریافت مالیات از مؤدی و زمان
واقعى پرداخت مالیات توسط مؤدی بیان نمود .این تأخیر زمانى در شرایط گوناگون اثرات مﺨتلفى بر اقتصاد کشور
خواهد گﺬاشت .هنگامیکه درآمدهای مالیاتى با وقفهای چندماهه جمعآوری میشوندً ،اساسا به دلیﻞ وجود تورم
مقداری از ارزش اسمى خود را از دست میدهند .همﭽنین هرچه وقفههای جمعآوری مالیات بیشتر باشد ،فرﺻت
برای فرار و اجتناب مالیاتى نیز افزایش می یابد و در هر دو حالت میزان درآمدهای بالقوه دولت کاهش مییابد.
بهﻃور مشﺨص هرچه زمان تأخیر در جمعآوری مالیات کمتر باشد ،امکان افزایش درآمد حقیقى مالیاتى بیشتر
است ،اما تأخیرهای ﻃوالنى در جمعآوری مالیات همراه با نرخ تورم ًنسﺒتا باال موجب کاهش شدید درآمدهای
مالیاتى حقیقى میشود .ازاین رو بررسى و سنجش ﻋوامﻞ مؤثر بر ایجاد وقفههای مالیاتى در نﻈام مالیاتى ایران
میتواند در تنﻈیم سیاستهای مالى دولت نقش مهمى داشته باشد).نﺒوی چاشمی و برزگر تهمتن)1397،
وجود سطﺢ معینى از اختالفات مالیاتى بین دستگاه مالیاتى و مؤدیان ،به ﻋنوان ویﮋگى مشترك و واقعیتى
انکارناپﺬیر در همه نﻈامهای مالیاتى سراسر جهان ،موردپﺬیرش ﻋموم سیاستگﺬاران و مقامات مالیاتى قرارگرفته
است .بااینوجود ،برخى از کشورها با حجم ﻋﻈیمى از موارد اختالف یا تجدیدنﻈرخواهى مالیاتى مواجه هستند که
این موﺿوع بهنوبه خود اﻃاله دادرسى و به تﺒع آن نارﺿایتى ذینفعان مﺨتلف نﻈام مالیاتى را به دنﺒال داشته است.
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دستگاه مالیاتى به دلیﻞ برخورداری از اختیارات فوق العاده و اقتدار قانونى در زمینه تشﺨیص و وﺻول مالیات،
همواره در روابط و تعامالت خود با موذی مالیاتى دچار اختالفاتى است( .سازمان مالیاتی)1396 ،
امروزه ،در انگلستان ،دیوانهای ویﮋه تﺨصصی مالیاتی با توجه به نوع مالیات تأسیسشدهاند که به اﻋتراﺿات
و شکایات مالیاتی بهﺻورت فنی و تﺨصصی رسیدگی میکنند)  (Bentley, 2007p. 39مانند» داوران رسیدگی به
معافیتهای مالیاتی آموزش ﺻنعتی«» ،دیوان رسیدگی به شکایات مالیات بر شرطبندی«» ،دیوان ﻋوارض و مالیات
بر ارزشافزوده » ،«10٥کمیسیونهای ویﮋه مالیات بر درآمد« (. (Drewry, 2009p. 4٥همه این دیوانهایی که
بهموجب قانون دیوانها ،دادگاهها و اجرای احکام«مصوب  2007تأسیسشدهاند ،در یک ساختار نوین و یکسان
سطﺢبندی شده است (( Thuronyi, 2003,p61
دادرسی مالیاتی یکی از مسائﻞ و موﺿوﻋات مهم حقوق مالیاتی به شمار میرود که شامﻞ دو موﺿوع مهم
میباشد :موﺿوع اول» ،حﻞوفصﻞ اختالفات و دﻋاوی مالیاتی «است و موﺿوع دوم به مسﺌله» رسیدگی به تﺨلفات
مأموران مالیاتی در امور مالیاتی«برمیگردد (رستمی ،1392 ،ص.)170 .
دادرسی مالیاتی در ایران در دو مرحله مراجع شﺒه قﻀایی و قﻀایی انجام میشود .مراجع شﺒه قﻀایی دادرسی
مالیاتی ﻋﺒارتاند از هیﺌت حﻞ اختالف مالیاتی بدوی ،هیﺌت حﻞ اختالف مالیاتی تجدیدنﻈر ،شعب شورای ﻋالی
مالیاتی و هیﺌت موﺿوع ماده  2٥1مکرر قانون مالیاتهای مستقیم .مراجع قﻀایی هم برای اشﺨاص حقیقی و
حقوقی حقوق خصوﺻی ،دیوان ﻋدالت اداری و برای دستگاههای اجرایی و سازمانهای ﻋمومی ،محاکم ﻋمومی
دادگستری هستند (شریعتی ،139٨ ،ص.)2 .
نﻈا م دادرسى مالیاتى ایران نیز همانند سایر کشورها ،با دو مشکﻞ ﻋمده یعنى باال بودن حجم اﻋتراﺿات و
موارد تجدیدنﻈرخواهی و انﺒاشت پروندههای مالیاتى بالتکلیف یا در انتﻈار رسیدگى و ﺻدور رأی در فرآیندهای
مﺨتلف دادرسى (که به اﻃاله دادرسى منجر شده) مواجه است .این موﺿوع مشکالت زیادی را برای دستگاه مالیاتى
کشور به وجود آورده است که از آن جمله میتوان به کاهش قدرت خرید درآمدهای مالیاتى به دلیﻞ تأخیر در
وﺻول مالیاتهای حقه دولت ،افزایش نارﺿایتى ذینف عان نﻈام مالیاتى ،افزایش ریسک فساد و کاهش کارایى نﻈام
مالیاتى اشاره کرد( .سازمان مالیاتی)1396 ،
نتایﺞ بررسیها در خصوص مشکالت و چالشهای نﻈام دادرسى مالیاتى در ایران حاکى از آن است که ﻃوالنى
بودن فرآیند دادرسى مالیاتى در ایران (تعدد مراجع مﺨتلف) ،حجم باالى پروندههای مالیاتى مطرح در هیﺌتهای
حﻞ اختالف مالیاتى ،ﻋدم استقالل هیﺌتهای حﻞ اختالف مالیاتى و بهتﺒع آن ﻋدم رﻋایت بیﻃرفی در آراى ﺻادره،
استفاده نکردن از ظرفیتهای قانونى ماده 23٨ق.م.م ،ﻋدم اجراى مفاد ماده  24٨ق.م.م ازلحاظ کیفیت آراء ﺻادره،
از مهم ترین مشکالت نﻈام دادرسى مالیاتى ایران است (موسوى و ابراهیمی کرهرودى )1397
با بررسی تحقیقات انجامشده در حوزه ریسک و مالیات نمونه تحقیقات انجامشده در زمینههای ﻋوامﻞ فرار
مالیاتی در ایران (افﻀلی ،آزاده و مهقانی قشالقی ،ﺻدیقه .)139٨،بررسی مشکالت و چالشهای نﻈام دادرسی
مالیاتی ایران( ،موسوی ،سیدیحی و ابراهیمی کرهرودی ،احمد .)1397،راهکارهایی برای کاهش اﻃاله دادرسی،
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(یاوری ،اسداهلل و ادریسیان ،حامد .)1396،بررسی و سنجش ﻋوامﻞ موثربر ایجاد وقفههای مالیاتی در نﻈام مالیاتی
ایران( ،نﺒوی چاشمی ،سید ﻋلی و برزگرتهمتن ،ناﺻر .)1397،اﺻول دادرسی در نﻈام حقوقی ایران و انگلستان با
نگاهی بر آموزههای فقهی( ،ﻃجرلو ،رﺿا و مرادی ،رامین )139٨،میباشد .لﺬا در زمینه ریسک معوقات مالیاتی
پﮋوهشی انجامنشده است بنابراین این پﮋوهش به دنﺒال ﻃراحی مدلی برای مدیریت ریسک معوقات مالیاتی با
تأکید بر دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی میباشد.
مروري بر ادبیات پژوهش
مبانی نظري پژوهش
اختالف بین موذی و دستگاه مالیاتى چه ازلحاظ مراجعى که به این اختالفات رسیدگى میکنند و چه ازلحاظ آیین
دادرسى که در مورد آنها رﻋایت میشود ،نوﻋاً تابع مقررات خاﺻى است .اگرچه با تکیهبر یک سری شاخصهای
ساده ،نمیتوان نسﺒت به باال بودن تعداد موارد اختالفات مالیاتى بهﻋنوان درﺻدی از پروندههای مالیاتى رسیدگى
شده قﻀاوت درستى انجام داد .چراکه ﻋوامﻞ متعدد زیادی بر بروز اختالفات مالیاتى یا تعداد موارد ارجاع پروندهها
به فرآیند دادرسى مالیاتى تأثیر دارند (به ﻋنوان نمونه ،اگر نحوه تشﺨیص مالیات تهاجمى باشد ،با فرض ثابت بودن
سایر شرایط ،حجم اختالفات مالیاتى نیز باالتر خواهد رفت .همﭽنین اگر ممیزین مالیاتى تنها با تکیهبر یک سری
قرائن و شواهد ﻋدم تمکین (برخالف مواردی که بر اساس قﻀاوت و تفسیر شﺨصى از نحوه اﻋمال قانون ،مالیات
تشﺨیص داده میشود ) نسﺒت به حسابرسى و تشﺨیص مالیات اقدام کنند ،احتمال روانه شدن پرونده مالیاتى
بهنﻈام دادرسى مالیاتى نیز کاهش خواهد یافت .همﭽنین پیﭽیدگى یا ابهام در قوانین مالیاتى میتواند به افزایش
حجم اختالفات مالیاتى منجر شود .ﻋوامﻞ یا دیدگاه فرهنگى ﻋامﻞ دیگری است که بر درجه تمایﻞ مؤدیان مالیاتى
جهت اﻋتراض به نحوه رسیدگى و تشﺨیص مالیات توسط سازمان امور مالیاتى ،تأثیر میگﺬارد)( .سازمان مالیاتی،
)1396
دالیل بروز اختالف مالیاتی بین مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی را میتوان در سه مرحله
موردبررسی قرارداد:
 )1مرحله قﺒﻞ از فرآیند حسابرسی مالیاتی:
• ﻋدم انجام تکالیف قانونی ازجمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی :با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،یکى از
زمینههای که قﺒﻞ از فرآیند حسابرسی مالیاتی میتواند به بروز اختالفات مالیاتى منجر شود ،مشکالت
مربوط به تفسیر قوانین مالیاتى است .اگر مؤدیان مالیاتى درك درستى از تعهدات و تکالیف قانونى خود
داشته باشند ،بﺨش قابﻞتوجهی از آنها با تمکین به قوانین ،موجب کاهش اختالفات بالقوه با سازمان امور
مالیاتى ،خواهند شد.
• فرهنگ مالیاتی مؤدیان :وجود یک فرهنگ تهاجمى در زمینه اجتناب مالیاتى در هر جامعهای سﺒب
میشود همواره بﺨشى از مؤدیان ﻋلیرغم آگاهى از تکالیف قانونى خود ،از دادن مالیات ،خودداری نمایند.
• پیﭽیدگى ناخواسته قوانین مالیاتى و حجم قابﻞتوجهی از الحاقات ،آئیننامهها و بﺨشنامهها وﻋدم رﻋایت
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دقیق نکات فنى و سیاستهای مدنﻈر در تدوین قوانین مالیاتى و نگارش آنها به زبان ساده و قابﻞفهم
که مانع از تفسیرهای ناخواسته شود میتوانند ﻋاملى برای بروز اختالفات مالیاتى باشند.
• ﻋدم توسعه و پیادهسازی سیستمهای اﻃالعرسانی و ارائه کمک و مشاوره به مؤدیان مالیاتى در انجام
تکالیفشان میتوانند ﻋاملى برای بروز اختالفات مالیاتى باشند.
 )2فرآیند حسابرسی مالیاتی
از دالیﻞ اختالف بین مؤدیان مالیاتی و ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی میتوان به موارد ذیﻞ
اشاره کرد:
ﻋدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك الزم از سوی مؤدی که میتواند درنتیجه ﻋدم همکاری مؤدی یا فقدان زمان
مناسب برای ارائه آن باشد.
ﻋدم آگاهی کامﻞ مؤ دی نسﺒت به قوانین مالیاتی بﺨشنامهها و دستورالعمﻞهای مربوط همﭽنین استانداردهای
حسابداری و  ...که منجر به ارائه مدارك و مستندات ناقص یا فاقد کیفیت مناسب برای حسابرسی مالیاتی خواهد
شد.
فرهنگ مالیاتی مؤدیان :برخی مؤدیان قانونگریز نمیخواهند از قوانین مالیاتی پیروی کنند و یا به دنﺒال
خواستههای نامعقول می باشند لﺬا در پی به چالش کشیدن مکرر گزارشات مالیاتی و به تعویق انداختن پرداخت
مالیات هستند.
ﺻالحیت ناکافی ﻋلمی تجربی و اخالقی برخی مأمورین مالیاتی مسﺌول حسابرسی مالیاتی
انعطافناپﺬ یری مقامات مالیاتی در بررسی حقایق و اسناد و مدارك موذی و همﭽنین تفسیر قانون
ﺿعف در ﻋملکرد ادارات مالیاتی و نﺒود کنترلها ی داخلی قوی که منجر به دادن قدرت مﻀاﻋف به مأمورین
تشﺨیص شده و زمینه اﻋمال سلیقه و سوءاستفادههای احتمالی را فراهم مینماید.
نﺒود سیستم الزم برا ی حﻞ اختالفات مالیاتی ناشی از اشتﺒاهات سهوی مأمورین تشﺨیص مالیات
تﺒعیض خواسته یا ناخواسته در تشﺨیص مالیات در برخی موارد مشابه
خالف مقررات بودن مﺬا کره ادارات امور مالیاتی با مؤدی در خصوص میزان مالیات موردقﺒول ﻃرفین قﺒﻞ از ﺻدور
برگ تشﺨیص مالیاتی که این موﺿوع در اکثر کشورها تصریﺢشده است و در مواردی که مؤدی موافقت خود را از
نتیجه گزارش رسیدگی اﻋالم نماید دیگر حق اﻋتراض یا تجدیدنﻈرخواهی برای وی باقی نﺨواهد ماند.
 )3فرآیند دادرسی مالیاتی
ﻋواملی که در فرآیند دادرسی باﻋث ایجاد معوقت مالیاتی میشود ﻋﺒارتاند از
ﻋدم استفاده کامﻞ از ظرفیت موﺿوع ماده  23٨قانون مالیات های مستقیم توسط رؤسای ادارات امور مالیاتی به
دالیﻞ مﺨتلف ازجمله :محافﻈهکاری ،فقدان قدرت تصمیمگیری ،ﻋدم تسلط کافی به قوانین و مقررات مربوﻃه،
دخیﻞ بودن در فرآیند تشﺨیص مالیات که منجر به ﻋدم توافق با موذ ی و ارسال پرونده به مرجع حﻞ اختالف
بعدی خواهد شد.
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کیفیت نامناسب آراء ﺻادره از ﻃرف مراجع حﻞ اختالف مالیاتی که به دالیﻞ مﺨتلفی ازجمله ﻋدم ﺻالحیت
ﻋلمی و تجربی ،نداشتن تعهدواحساس مسؤولیت ،محافﻈهکاری بیشازحد ،ﺿعف قدرت تصمیمگیری ،ﻋدم توجه
به الیحه و مدارك ارائهشده و ...برخی از نمایندگان مراجع حﻞ اختالف ،حجم باالی پروندهها و ﻋدم تناسب تعداد
نمایندگان با تعداد پروندههای مطرحشده ،تﺨصصی نﺒودن مراجع حﻞ اختالف ،فقدان سیستم مکانیزه ارزیابی
ﻋملکرد و تشویق و تنﺒیه نمایندگان مراجع حﻞ اختالف و...که منجر به اﻋتراض مجدد مؤدیان یا ادارات امور مالیاتی
به آراء ﺻادره میگردد.
کیفیت نامناسب گزارشها مجریان قرار کارشناسی به دالیلی ازجمله ﻋدم تﺨصص و تجربه کافی ،نداشتن
احساس مسؤولیت سازمانی ،ﻋدم بررسی کافی و کامﻞ بر مﺒنای خواسته مراجع حﻞ اختالف ،حجم باالی قرارهای
ارجاع شده به یک کارشناس ،ﻋدم تناسب مهلت اجرای قرار با خواسته مراجع حﻞ اختالف ،فقدان انگیزه کافی
برای مجریان قرار کارشناسی ،فقدان سیستم مکانیزه ارزیابی گزارشات اجرای قرار و جﺒران خدمت مجریان قرار بر
اساس کیفیت گزارشات.
ﻋدم شرکت نمایندگان موﺿوع بند سه ماده  244قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس موﺿوع واقعی فعالیت مؤدیان.
ﻋدم استقالل کافی ن مایندگان مراجع حﻞ اختالف مالیاتی.
پیشینه تجربی پژوهش
ﻃجرلو و مرادی ( )139٨در تحقیقی تحت ﻋنوان " اﺻول دادرسى مالیاتى در نﻈام حقوقى ایران و انگلستان با
نگاهى به آموزههای فقهى بیان کردند ،وﺿعیت موجود دادرسى مالیاتى در ایران با اشکاالت ﻋدیدهای چه در فرایند
و یا رسیدگى مـاهیتى همراه است ازجمله :رسیدگى بدون رسمیت یافتن جلسات به دلیﻞ ﻋدم حﻀور قاﺿـى
ﻋﻀـو هیﺌت  ،ﺻدور آراء کلیشهاى و فاقد استدالل و توجیهات قانونى ،تأخیر در اجراى قرارهاى کارشناسـى و اﻃالـه
دادرسى که با دادرسى منصفانه و وﺿعیت مطلوب و قابﻞ قﺒول آن فاﺻله ایجـاد کـرده اسـت .بنـابراین تحول در
ساختار و ترکیب و نحوه فعالیت و ﻋملکـرد ایـن مراجـع و همﭽنـین تـدوین »قـانون آیـین دادرسى ادارى«یک
ﺿرورت اساسى است.
موسوی و همکاران ( )1397در تحقیقی با ﻋنوان بررسی مشکالت و چالشهای نﻈام دادرسی مالیاتی ایران
بیان میدارند که دادرسی مالیاتی بهﻋنوان یکی از جنﺒههای حقوق مالی در اکثر کشورهای جهان از جایگاه ویﮋهای
برخوردار بوده و در ایران نیز دارای سابقه نسﺒتاً ﻃوالنی میباشد و به سﺒب اهمیت آن در رابطه دوسویه مؤدیان
مالیاتی و سازمان امور مالیاتی و تأثیرپﺬیری میزان رﺿایتمندی مؤدیان مالیاتی از آن ،همواره یکی از موﺿوﻋات
مهم در نﻈام مالیاتی ایران بوده است .ازاینرو در این مقاله باهدف ارتقای نﻈام دادرسی ایران مشکالت و چالشهای
این بﺨش موردبررسی قرارگرفته است .برای این منﻈور وﺿعیت موجود نﻈام دادرسی و فرآیند آن تشریﺢ گردیده،
همﭽنین برای مقایسه و استفاده از تجارب سایر کشورها ،نﻈام دادرسی در برخی کشورهای منتﺨب موردبررسی
واقعشده است .برای این منﻈور از مطالعات اسنادی ،کتابﺨانهای ،پرسشنامه و مراجعات حﻀوری به هیﺌتهای حﻞ
اختالف مالیاتی استفادهشده است .نتایﺞ بررسیها در خصوص مشکالت و چالشهای نﻈام دادرسی مالیاتی در
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ایران حاکی از آن است که ﻃوالنی بودن فرآیند دادرسی مالیاتی در ایران (تعدد مراجع مﺨتلف) ،حجم باالی
پروندههای مالیاتی مطرح در هیﺌتهای حﻞ اختالف مالیاتی ،ﻋدم استقالل هیﺌتهای حﻞ اختالف مالیاتی و بهتﺒع
آن ﻋدم رﻋایت بیﻃرفی در آرای ﺻادره ،استفاده نکردن از ظرفیتهای قانونی ماده  23٨ق.م.م ،ﻋدم اجرای مفاد
ماده  24٨ق.م.م ازلحاظ کیفیت آراء ﺻادره ،از مهمترین مشکالت نﻈام دادرسی مالیاتی ایران است .درنهایت نیز
راهکارهایی جهت بهﺒود ﻋملکرد نﻈام دادرسی مالیاتی بیان گردیده است.
نﺒوی چاشمی و برزگر تهمتن ( )1397در تحقیقی تحت ﻋنوان "بررسى و سنجش ﻋوامﻞ مؤثر بر ایجاد
وقفههای مالیاتى در نﻈام مالیا تى ایران (مطالعه موردى اداره کﻞ امور مالیاتى استان مازندران)" به این نتیجه
رسیدند که زمانهای مرتﺒط با فرآیند رسیدگى مالیاتى و ﺻدور برگ قطعى مالیات و وﺻول مالیات قطعى شده
داراى آرایش تصادفى نمیباشند و ﻋوامﻞ نحوه رسیدگى به دفاتر یا تشﺨیص ﻋلى الرأس ،مرحله قطعیت مالیات،
اختالف استانداردهاى حسابدارى و قانون مالیاتهای مستقیم و اختالف درآمد مشمول مالیات تشﺨیصى به قطعى
و ﻋدم گسترش و ترویﺞ کارآمد فرهنگ مالیاتى به ترتیب بر وقفه مالیاتى مؤثر میباشند که با توجه به بیشترین
زمان ﺻرف شده در فرآیند وﺻول مالیات مربوط به زمان رسیدگى پرونده ،فاﺻله تسلیم اظهارنامه مالیاتى توسط
مؤدى و ﺻدور برگ تشﺨیص و ثانیاً مربوط به زمان قطعیت پرونده (بعد از ابالغ برگ تشﺨیص و بررسى اﻋتراض
مؤدى و ﺻدور برگ قطعى) میباشد که اولى مربوط به پیﭽیدگى قانون ،نحوه رسیدگى به دفاتر یا ﻋلى الرأس و
اختالف استانداردهاى حسابدارى و قانون مالیات و نیز نارساییهای موجوددرفرآیندهاىرسیدگى سازمان امور
مالیاتى ،حجم زیاد پروندهها و ﻋدم برنامهریزی و اولویتبندی پروندهها جهت رسیدگى و دومى ﻋالوه بر ﻋوامﻞ
فوق مربوط به گسترش فرهنگ مالیاتى میباشد.
آریا و دلﺨواه ( )1397در تحقیقی تحت ﻋنوان "ﻋوامﻞ کلیدى موفقیت در مدیریت سازمانهای امور مالیاتى
(مطالعه موردى سازمان امور مالیاتى کشور)" نتیجهگیری کردند که ﻋوامﻞ کلیدى موفقیت در سازمان امور مالیاتى
کشور بر اساس یافتههای مقاله ﻋﺒارت اند از :ایجاد پایگاه اﻃالﻋاتى مؤدیان مالیاتى ،دریافت اﻃالﻋات ﻋملکرد
اقتصادى مؤدیان از اشﺨاص ثالث ،بهرهگیری از زیرساخت قدرتمند فاوا ،استقرار روشهای الکترونیکى تعامﻞ با
مؤدیان ،دریافت اﻃالﻋات موردنیاز از ﻋملکرد مؤدیان ،بهرهبرداری از سامانه جامع مدیریت فرایندهاى درونسازمانی
و آموزش تﺨصصى و ارتﺒاﻃى نیروى انسانى.
موسوی و ابراهیمی کرهرودی ( )1397در تحقیقی تحت ﻋنوان "بررسى مشکالت و چالشهای نﻈام دادرسى
مالیاتى ایران"چنین نتیجهگیری کردند که مشکالت و چالشهای نﻈام دادرسى مالیاتى در ایران حاکى از آن است
که ﻃوالنى بودن فرآیند دادرسى مالیاتى در ایران (تعدد مراجع مﺨتلف) ،حجم باالى پروندههای مالیاتى مطرح در
هیﺌتهای حﻞ اختالف مالیاتى ،ﻋدم استقالل هیﺌتهای حﻞ اختالف مالیاتى و بهتﺒع آن ﻋدم رﻋایت بیﻃرفی در
آراى ﺻادره ،استفاده نکردن از ظرفیتهای قانونى ماده 23٨ق.م.م ،ﻋدم اجراى مفاد ماده  24٨ق.م.م ازلحاظ
کیفیت آراء ﺻادره ،از مهمترین مشکالت نﻈام دادرسى مالیاتى ایران است.
یاوری و ادریسیان ( )1397در تحقیقی تحت ﻋنوان " راهکارهایى برای کاهش اﻃاله دادرسى مالیاتى" بیان
کردند وﺻول بهموقع مالیات در کشور ما از چالشهای اﺻلی نﻈام مالیاتی است .همین موﺿوع هرسال بر درآمدى
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که دولت در بودجه ساالنه خود پیشبینی میکند ،اثرگﺬار اسـت .دالیـﻞ متفـاوتی بـراى تـأخیر در وﺻـول مالیات
میتوان برشمرد که بدون شک ،سرﻋتپایین فرایند حﻞوفصﻞ اختالفات مالیاتی یکی از اﺻلیترین ﻋوامﻞ چنین
تأخیرى است .در فرایند وﺻول مالیات ،بروز اخـتالف بـین مؤدیـان و ممیـزین مالیـاتی ،امـرى اجتنابناپﺬیر
است؛ اما از منﻈر حقوقی متعدد بودن مراحﻞ دادرسی و ﻋدم پیشبینی سـازوکار مناسـب در برخی از این مراحﻞ،
موجب اﻃاله دادرسی میشود  .لﺬا وجود یک نﻈام دادرسی مالیاتی کارآمـد میتواند سرﻋت حﻞوفصﻞ اختالفات را
افزایش دهد؛ و پیشنهادهاى آنها به اﺻالح مهلتهای اﻋتراض و رسیدگی ،پـﺬیرش توافقات جزئی بین مؤدى و
سرممیز ،محدود کردن حق اﻋتراض ،تﺨصص قﻀات منتصب ،تعدیﻞ یا حﺬف رسیدگی در هیﺌت ماده  2٥1مکرر
مربوط است.
منصوریان وچشم پیام ( )1392در تحقیقی تحت ﻋنوان "تحلیﻞ حقوقی–تطﺒیقی مراجع دادرسی مالیاتی
ایران" نتیجهگیری کردند که بهمنﻈور رسیدگى بهینه به امر مالیات و قطعیت زودهنگام و وﺻـول بهموقع آن بایـد
فراینـدهای مالیاتى بهگونهای بازﻃراحى شوند که رسیدگیها مﺒتنى بر اﻃالﻋات دقیق و شفاف بـوده و منجـر بـه
کاهش ورودیهای نﻈام دادرسى مالیاتى گردد به ﻋﺒارت بهتر سازوکاری ﻃراحـى شـود کـه تعـداد بیشتری از
اظهارنامههای تسلیمى مؤدیان موردقﺒول واقـع شـود .ایـن امـر در سـایه شفافسازی و سادهسازی قوانین مالیاتى،
ترویﺞ فرهنگ مالیاتى ،ﻃراحى شﺒکه اﻃالﻋات جـامع مالیـاتى و پیش بینی ﺿمانت اجرای قوی قابﻞ تحقّق خواهد
بود.
1
جیمنز و آیر ( ،)2016ﻃى پﮋوهشى با ﻋنوان » تمکین مالیاتى در یک محیط اجتماﻋى :تأثیر هنجارهـاى
اجتمـاﻋى ،اﻋتمـاد بـه دولت و انصاف درك شده بر تمکین مالیاتدهندگان« تأثیر هنجارهاى اجتماﻋى را بر
تمکـین مالیـاتى بررسـى کـرده و بـه ایـن نتیجه رسیدند که هنجارهاى اجتماﻋى با درونى شدن بهﻋنوان
هنجارهاى شﺨصى ،بر قصد تمکین تأثیر می گﺬارند .وقتى قـدرت هنجارهاى اجتماﻋى براى تمکین مالیاتى افزایش
مییابد ،هنجارهاى شﺨصى تمکین مالیاتى نیز افزایش مییابد و ایـن موﺿـوع باﻋث افزایش قصد تمکین میشود.
اﻋتماد به دولت تأثیر مهمى بر انصـاف درك شـده سیسـتم مالیـات و درنهایـت تصـمیم بـه تمکین دارد.
سایدو و داودا ( )2014در تحقیقی با ﻋنوان " فرار مالیاتی و متهم ساختن نحوه مدیریت ،در بﺨش غیررسمی
نیجریه" اشاره کردند که ،ﻋدم رﻋایت ﻋدالت مالیاتی در میان افراد ﺻاحب قدرت و ﺻاحب نفوذ و مؤدیان دیگر و
همﭽنین وجود مدیران غیرمتﺨصص و متﺨلف در سازمانها ﻋوامﻞ مهمی از دیدگاه مؤدیان بر فرار مالیاتی است.
بم آلدرد و همکاران ،)2013( 2پﮋوهشى با ﻋنوان »فرهنگ ملى و سطﺢ گریز مالیاتى شرکتى«انجـام دادنـد.
آنها بـا استفاده از تﺌورى ناهنجارى سازمانى نشان میدهند که ارزشهای فرهنگى میتوانند رفتارهاى ناهنجار
شرکتها ازجملـه ﻋـدم تمکین مالیاتى (گریز مالیاتى) را توﺿیﺢ دهند .بررسى گستردهای با استفاده از دادههای
واقعى  3000شرکت در  31کشور دنیـا ﺻورت گرفت .درنهایت نتایﺞ پﮋوهش آنها نشان میدهد که ﻋوامﻞ
فرهنگى بر سطﺢ گریز مالیاتى شرکتى تأثیر بسزایى دارد.
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اکویگال ایﺒادین و ایى ( ) 2013در تحقیقى فرار مالیاتى در میان افراد خود اشتغال نیجریه را مطالعه کردند ،که
نتایﺞ نشان داد پیﭽیدگى فرمهای مالیاتى و تشریفات موجود در روند پرداخت مالیات تأثیرگﺬارترین ﻋامﻞ بر فرار
مالیاتى است.
ادبیسى و جى بیگى ( ) 2013در پﮋوهشى باهدف تعیین دالیﻞ فرار مالیاتى ،ﻋدم رﻋایت ﻋدالت در میان مؤدیان
را مهمترین ﻋامﻞ فرار مالیاتى بیان کردند.
معﻈم مقال و اکرم ( )2012و اودیﻞ ،فاگﺒمى ( )2010نیز در تحقیقاتى ،نﺒود تشویقهای مالیاتى برای مؤدیان
خوشحساب و تنﺒیه برای مؤدیان خاﻃى را به ﻋنوان ﻋوامﻞ مهمى در فرار مالیاتى معرفى کردند.
آالبد وهمکاران  )2011( 1در پﮋوهشی تحت ﻋنوان "معیارهای رفتار تمکین مالیاتی :مدل پیشنهادی برای
نیجیریه"  ،با استفاده از بسط مدل فیشر و ترکیب کیفیت خدمات اداره مالیاتی ،کیفیت حاکمیت ﻋمومی ،تفاوتهای
قومی و همﭽنین اثر تعدیلی شرایط مالی و اولویت ریسک را بر روابط بین نگرش مؤدیان و تمکین مالیاتی مورد
ارزیابی قراردادند .در این مقاله ﻋوامﻞ اقتصادی ،اجتماﻋی ،روانشناسی و فرهنگ ی در یک مدل جامع آورده شده
است و وﺿعیت مناسب و محیط ویﮋهای را برای بهتر فهمیدن رفتار مالیاتی مؤدیان حقیقی برمیشمرد.
روششناسی پژوهش
ابزار گردآوري دادهها
پﮋوهش حاﺿر ازنﻈر هدف یک تحقیق کاربردی و ازنﻈر نوع روش اجرا در چهارچوب رویکرد کیفی میباشد که با
استفاده از نﻈریه داده بنیاد ( گراندد تﺌوری) مدلی برای مدیریت ریسک معوقات مالیاتی با رویکرد دادرسی مالیاتی
ارائه میکند.
2
گراندد تﺌوری یک روش پﮋوهشی اکتشافی است و به پﮋوهشگر امکان میدهد در مواردی که امکان تدوین
فرﺿیه وجود ندارد بهجای استفاده از فرﺿیههای از پیش تعریفشده ،خود به تدوین یک تﺌوری جدید  3اقدام کند.
این تﺌوری جدید نه بر مﺒنای نﻈر شﺨصی پﮋوهشگر که درواقع بر اساس دادههای گردآوریشده از محیط واقعی
و در شرایط واقعی تدوین میشود .بهبیان دیگر ،گراندد تﺌوری روشی است برای کسب شناخت پیرامون موﺿوع
موردمطالعه ،موﺿوع یا موﺿوﻋاتی که قﺒالً تحقیق جامعی در مورد آن انجامنشده و دانش ما در آن زمینه محدود
است .در این پﮋوهش با رویکردی کیفی ،مدل ی جامع که شامﻞ ﻋوامﻞ ﻋلی ،ﻋوامﻞ مداخله گرو ﻋوامﻞ زمینیه ای
است در راستای مدیریت ریسک معوقات مالیاتی با رویکرد دادرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ارائه میشود.
در این پﮋوهش در مرحله اول از مصاحﺒه ﻋمیق بهﻋنوان اﺻلیترین ابزار جمعآوری دادهها استفادهشده است شکلی
از مصاحﺒههای بدون ساختار که بهواقع غنیترین دادهها را خلق و اغلب شواهدی شگفتآور فراهم میآورد ،در
فرهنگ بررسیهای کیفی مصاحﺒه ﻋمیق نامیده میشود .مصاحﺒه ﻋمیق یکی از روشهای شناختهشدهای است

1
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که در گردآوری دادهها بهﺻورت فزایندهای مورداستفاده قرار میگیرد .مصاحﺒه ﻋمیق گفتگوی هدفدار دوجانﺒهای
است بین یـک مصاحﺒهکننده آموزشیافته مجرب و یک مصاحﺒهشونده انجام میشود .هدف این نوع مصاحﺒه
استنﺒاط ﻋمیق جزئیات غنى و مواد مهمى است که بتوان از آنها در تجزیهوتحلیﻞ استفاده کـرد (هـومن:13٨9 ،
.)139
جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری این پﮋوهش مدیران ،مشاوران ،اﻋﻀای جامعه حسابداران رسمی و ﺻاحبنﻈران در امور مالیاتی و
ریسک میباشند .در پﮋوهش حاﺿر برای انتﺨاب نمونه ،از نمونهگیری هدفمند که از روشهای نمونهبرداری غیـر
احتمـالى اسـت اسـتفاده میشود .مفهوم نمونهگیری هدفمند که در پﮋوهشهای کیفـى بـه کـار میرود ،بـدین
معناسـت کـه پﮋوهشگر افراد و مکان مطالعه را ازاینرو برای مطالعه انتﺨاب میکند که میتوانند در فهـم مسـﺌله
پﮋوهش و پدیده محوری مطالعه مؤثر باشند .در این پﮋوهش برای شناسـایى افـراد مصاحﺒهشونده از نﻈرات مدیران
و متﺨصصان باتجربه در امور مالیاتی و ریسک استفادهشده است و نمونهگیری تا سرحد نیﻞ بهکفایت نﻈری ادامه
یافت .معیار قﻀاوت در مورد زمان متوقف کردن نمونهبرداری ،کفایت نﻈری مقولهها یا نﻈریـه اسـت ،یعنـى
نمونهبرداری تا زمانى ادامه دارد که نمونه بعدی ،مطلب تکمیﻞکنندهای به اجزای تشکیﻞدهنده نﻈریه نیافزاید .در
این پﮋوهش با استفاده از  16مصاحﺒه کفایت نﻈری حاﺻﻞ شد.
در پﮋوهش حاﺿر برای آزمون روایى ابزار گردآوری اﻃالﻋات از روش آزمون روایـى محتـوا بـا استفاده از
شاخص  CVRاستفاده میشود .برای تعیین  CVRاز متﺨصصان درخواست میشود تـا هـر آیتم را بر اساس ﻃیف
سهقسمتی»ﺿروری است«» ،مفید اسـت ولـى ﺿـرورتى نـدارد« و »ﺿـرورتى ندارد« بررسى نماید .سپس پاسخها
مطابق فرمول زیر محاسﺒه میگردد.

در این رابطه  nEتعداد متﺨصصانى است که به گزینهی ﺿروری پاسخ دادهاند و  Nتعـداد کـﻞ متﺨصصان است.
اگر مقدار محاسﺒه شده از مقدار جدول ( )1بزرگتر باشد اﻋتﺒار محتوای آن آیتم پﺬیرفتـه میشود .سؤاالتی مقدار
CVRمحاسﺒهشده برای آن ها کمتر از میزان موردنﻈر با توجه به تعداد متﺨصصین ارزیابیکننده سؤال باشد،
بایستی از آزمون کنار گﺬاشته شوند به ﻋلت اینکه بر اساس شاخص روایی محتوایی ،روایی محتوایی قابﻞ قﺒولی
ندارند به دلیﻞ مشکالتی از قﺒیﻞ تعداد کم متﺨصصان در حوزه مدیریت ریسکهای سازمان مالیاتی و همﭽنین
ﻋدم همکاری برخی از مدیران و خﺒرگان ،درنهایت تعداد  16نفر انتﺨاب که اغلب افرادی بودند که در مصاحﺒه
انجامشده مشارکت داشتند تا امکان قﻀاوت دقیق و ﺻحیﺢ فراهم شود .پرسشنامههای روایی سنجی بهﺻورت
آنالین و ارسال لینک پاسﺨگویی به سؤاالت از ﻃریق شﺒکههای مجازی در اختیار پاسخدهندگان قرار گرفت که
درنهایت تعداد  13پرسشنامه تکمیﻞ و پاسخ آن دریافت گردید با توجه به اینکه تعداد پاسخدهندگان  13نفر بوده
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اسـت ،بـر اسـاس جـدول  ،CVRﺿـریب  CVRباید بیش از  %٥4باشد .ازآنجاکه ﺿریب  CVRدر پﮋوهش حاﺿر
 %7٨محاسﺒهشده اسـت ،میتوان گفت که ابزار گردآوری اﻃالﻋـات در پـﮋوهش حاﺿـر از روایـى مناسـﺒى
برخـوردار اسـت.

جدول ( )1حداقل مقدار  CVRقابلقبول بر اساس تعداد خبرگان (الوشی )1975
تعداد خبرگان

حداقل مقدارCVR

٥

قابلقبول

تعداد خبرگان

حداقل مقدارCVR

99%

13

٥4%

6

99%

14

٥1%

7

99%

1٥

49%

٨

7٥%

20

42%

9
10

7٨%
62%

2٥
30

37%
33%

11

٥9%

3٥

31%

12

٥6%

40

29%

قابلقبول

در خصوص پایایى ابزار گردآوری اﻃالﻋات ،در پﮋوهش حاﺿر از روش ﺿریب کاپای کوهن استفادهشده است.

در این رابطه  poبرابر است با نسﺒت واحدهایى که در مورد آنها توافق هسـت  peنیـز نسـﺒت واحدهایى است که
احتمال می رود توافق تصادفى باشد .بر اساس محاسﺒات انجامشده ﺿـریب کاپـای کوهن در پﮋوهش حاﺿر برابر با
 %٨1است که حاکى از میزان مناسـب پایـایى بـرای ابـزار گـردآوری اﻃالﻋات است.
تجزیهوتحلیل دادههاي پژوهش
در نﻈریه داده بنیاد ،روش تحلیﻞ اینگونه اسـت کـه هـر قسـمت از دادهها ،بالفاﺻـله بعـد از گردآوری آن قسمت
بهﻃور موازی مورد تحلیﻞ قرار میگیرد .سپس محقـق رهنمودهـایى را از تحلیـﻞ دادههای اولیه ،برای دسترسى
به دادههای بعدی دریافت میکند .این رهنمودها میتوانند از مقولههای توسعهنیافته ،خﻸهای اﻃالﻋاتى و یا افرادی
که نسﺒت به پدیده بصیرت کافى دارند ،حاﺻﻞ شود .پـس از کسب این رهنمودها ،پﮋوهشگر برای گردآوری
دادههای دیگر وارد محـیط پـﮋوهش میشود .ایـن فرآیند در گردآوری و تحلیﻞ دادهها تا زمانى پیش میرود که
پﮋوهشگر به اشـﺒاع ﻃﺒقـات دسـت یابـد (دانایى فرد و اسالمى .)1٨9 :13٨9 ،در نﻈریه داده بنیاد ،تجزیهوتحلیﻞ
از سه نوع کدگﺬاری که ﻋﺒارتاند از :کدگﺬاری باز ،کدگﺬاری محوری ،کدگﺬاری انتﺨابى تشکیﻞشده است؛ و
درنهایت مدل کیفی پﮋوهش بیانشده است.
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کدگﺬاری باز ،فرآیندی تحلیلى است که از ﻃریق آن ،مفاهیم ،شناساییشده و ویﮋگیها و ابعـاد آنها در دادهها
کشف میشوند .در ﺿمن کدگﺬاری باز ،دادهها به بﺨشهای مجزا خرد میشوند و بـرای به دست آوردن مشابهتها
و تفاوتها ،با دقت بررسى میشوند و پرسشهایی درباره پدیدهها که دادهها حاکى از آناند ،مطرح میشوند.
کدگﺬاریِ باز بﺨشى از تجزیهوتحلیﻞ است که بهﺻورت مشـﺨص بـه نامگﺬاری (مفهومپردازی) و مقولهبندی
پدیدهها از راه بررسى دقیـق دادهها میپردازد (دانـایى فـر و اسالمى .)142 :13٨9 ،شرح کامﻞ کدگﺬاری باز در
این پﮋوهش در جدول ( )2آمده است.

بستر حاکم

پیامدها

راهبردها (کنشها و تعامالت)

مقوله محوري

شرایط علی

شرایط مداخلهگر

شکل ( )1نمودار مدل پارادایم کدگذاري محوري

شرایط علی :شرایط ﻋلی مجموﻋهای از وقایع و شرایط است که بر مقوله محوری اثرگﺬارند.
مقوله محوري :مقولهای که رد پای آن در بﺨشهای مﺨتلف دادهها وجود داشته و نقش محوری را داراست.
بهگونهای که میتواند دیگر مقولهها را حول خود جمع کند.
شرایط مداخلهگر :مجموﻋهای از وقایع و شرایط هستند که پس از شروع مطالعه و در حین انجام پﮋوهش رخ
میدهند.
بستر حاکم :مجموﻋه شرایطی هستند که زمینه پدیده موردنﻈر را فراهم میسازند و بر رفتارها و کنشها تأثیر
میگﺬارند.
راهبردها :راهﺒردها یا کنشها ،اقدامات هدفمندی هستند که راهحﻞهایی برای پدیده موردنﻈر فراهم میسازند و
منجر به ایجاد پیامدها و نتایجی میشوند.
پیامدها  :نتایجی هستند که از راهﺒردها و کنشهای مربوط به مقوله محوری حاﺻﻞ میشوند .
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بنابراین در این مرحله پس از احصای کلیه کدهای اولیه تائید خﺒرگان ،کدهای استﺨراجشده باهم مقایسه شده
وبر اساس نقاط تشابه بین آنها ،کدهای دارای تم مرتﺒط در کنار هم قرار میگیرند و یک تم فرﻋی را تشکیﻞ
میدهند .وتم های استﺨراجشده در جدولی همانند جدول ذیﻞ قرار خواهد گرفت.
جدول ( )2کدگذاري محوري انجامشده
ردیف

مقوالت

1

ﻋدم انجام تکالیف
قانونی توسط مؤدیان

2

ﻋدم تمکین مالیاتی

کدهاي باز

ﻋدم اﻋتقاد به پرداخت مالیات برخی مؤدیان مالیاتی
ﻋدم آگاهی از قوانین و مقررات و تکالیف مالیاتی مؤدیان
ﺿعف جرایم بازدارنده بابت ﻋدم انجام تکالیف قانونی مؤدیان
فرهنگ مالیات گریزی برخی از مؤدیان
مقایسه مالیات خود با دیگران
ﻋدم اﻋتماد کافی به ادارات امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات
ﻋدم اﻋتماد کافی به دولت در خصوص محﻞ مصرف مالیاتهای اخﺬشده
سازمان باید برای مؤدیان برنامههای آموزشی مستمر داشته باشد

3

ﻋدم اﻃالعرسانی مؤثر
قوانین و مقررات
تغییرات و موارد مهم قوانین و بﺨشنامهها از ﻃرق مؤثر به اﻃالع مؤدیان مالیاتی رسانده
مالیاتی و آموزش
شود
مؤدیان مالیاتی

4

ﻋدم پرداخت بهموقع
مالیات

5

انحراف در تشﺨیص
درآمد مشمول مالیات

6

شناسایی موقعیتهای
ریسک معوقات مالیاتی

7

کیفیت آرا ﺻادره

8

اﻃاله دادرسی

امید به آینده در خصوص بﺨشودگی مالیات
به تعویق انداختن مالیات با توجه به ارزش زمانی پول و نرخ تورم
موثرنﺒودن جرایم مربوﻃه
ﺻالحیت ﻋلمی ،تجربی و اخالقی برخی از مأمورین تشﺨیص مالیات
محافﻈهکاری مأمورین تشﺨیص در تعیین درآمد مشمول مالیات
محافﻈهکاری مأمورین تشﺨیص در اﻋطای معافیتها ومشوقات مالیاتی
ﻋدم تناسب تعداد پروندهای گروههای رسیدگیکننده با ظرفیت استاندارد آنها
ﻋدم استقالل کافی مأمورین تشﺨیص در حسابرسی مالیاتی
سازمان باید برنامه و ابزار شناسایی ریسکهای معوقات مالیاتی داشته باشد
ﺻالحیت ﻋلمی ،تجربی و اخالقی برخی از نمایندگان مراجع حﻞ اختالف مالیاتی
ﻋدم استقالل کافی نمایندگان مراجع حﻞ اختالف مالیاتی
محافﻈهکاری ادارات امور مالیاتی در استفاده از ظرفیت ماده  23٨قانون مالیاتهای
مستقیم
محافﻈهکاری مجریان قرار کارشناسی در گزارشات کارشناسی
ﻋدم استقالل کافی مجریان قرار کارشناسی
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کدهاي باز

ردیف

مقوالت

9

ﻋدم استانداردسازی
حجم پروندهها با تعداد
کارکنان

10

کاهش انگیزه کارکنان

11

ریسک آلفای (رد
نادرست) نامتعارف

12

گزینش نامناسب
مأمورین

13

نارﺿایتی کارکنان

فقدان شاخصها و مؤلفههای مشﺨص برای انتﺨاب کارمند نمونه در سطﺢ سازمان
وادارات کﻞ امور مالیاتی
ﻋدم تناسب حقوق و مزایای مادی و معنوی منابع انسانی با میزان مسؤولیت و ﻋواقب
تصمیمات آنها

14

ارزیابی و تحلیﻞ
ریسکها

سازمان با ارزیابی و تحلیﻞ ریسکهای معوقات مالیاتی برای کنترل آنها برنامهریزی
میکند

15

ﻋدم استفاده بهینه از
منابع انسانی

فقدان سیستم شناسایی کارکنان متﺨصص و دارای اخالق حرفهای و سالمت اداری
ﻋدم استفاده از نﻈرات و پیشنهادات مأمورین مالیاتی اجرایی در برنامهریزیها

کمﺒود احساس مسؤولیت و تعهد سازمانی نمایندگان مراجع حﻞ اختالف مالیاتی در
ﺻدور بهموقع و باکیفیت آرا
کمﺒود احساس مسؤولیت و تعهد سازمانی مجریان قرار کارشناسی در انجام بهموقع و
کامﻞ قرارهای کارشناسی
ﺿعف در قدرت تصمیمگیری ادارات امور مالیاتی که منجر به ﻋدم توافق با مؤدیان
میشود
کمﺒود احساس مسؤولیت و تعهد ادارات امور مالیاتی در ﻋدم قطعیت سریعتر
پروندههای مالیاتی مؤثر است
ﻋدم تناسب قرارهای کارشناسی ﺻادره با تعداد و ظرفیت مجریان قرار که منجر به
تأخیر در انجام قرارهای محوله میشود.
ﺿعف در قدرت تصمیمگیری نمایندگان مراجع حﻞ اختالف که منجر به ﺻدور قرارهای
کارشناسی متعدد وتطویﻞ ﺻدور رأی میگردد.
ﻋدم تناسب تعداد پروندههای مطرح در مراجع حﻞ اختالف مالیاتی با تعداد نمایندگان
مراجع مزبور
فقدان برنامه ﻋلمی و استاندارد در خصوص استانداردسازی پروندهها در واحدهای
مالیاتی ،گروههای رسیدگی ،مراجع حﻞ اختالف مالیاتی
کاهش انگیزه مأمورین تشﺨیص مالیاتی ،مجریان قرار کارشناسی ،نمایندگان مراجع
حﻞ اختالف به دلیﻞ دیدگاه یکسان مادی و معنوی بهتمامی منابع انسانی
فقدان برنامه ﻋملی و هوشمند تشویق و تنﺒیهات منابع انسانی
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برخی مأمورین تشﺨیص ،ادارات امور مالیاتی ،نمایندگان مراجع حﻞ اختالف ،مجریان
قرار مالیاتی به دلیﻞ گریز از ریسک بتا (پﺬیرش نادرست) دچار رد نادرست هزینهها
وﻋدم پﺬیرش آنها میشوند.
فقدان سیاستهای شفاف و انگیزشی برای انتﺨاب نمایندگان مراجع حﻞ اختالف
مالیاتی
فقدان سیاستهای شفاف و انگیزشی برای انتﺨاب رؤسای ادارات امور مالیاتی
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کدهاي باز

ردیف

مقوالت

16

ﻋدمحمایت کافی از
کارکنان

17

تﺨلف کارکنان

18

کمﺒود نیروی متﺨصص

19

انگیزه مؤدیان برای
مراجعه به مراجع بعدی

انگیزه به تعویق انداختن پرداخت مالیت با توجه به تعداد زیاد مراجع حﻞ اختالف
مالیاتی

20

تعدد مراجع حﻞ
اختالف مالیاتی

تعدد مراجع حﻞ اختالف مالیاتی باﻋث اﻃاله دادرسی میشود

ﻋدم اﻋطای کارنامه ﻋملکردی ،اخالقی و حرفهای کارکنان
دیدگاه موذی محوری مدیریت و دستگاههای نﻈارتی در اغلب ادارات مالیاتی
فقدان سیستم حمایتی از اشتﺒاهات سهوی کارکنان مانند بیمه کردن ﻋملکرد کارکنان
فقدان سیستم هشدار به کارکنان مستعد انحرافات اخالقی و حرفهای
فقدان سیستم پیشگیری از تﺨلفات حرفهای و اخالقی در بﺨشهای نﻈارتی سازمان
ﺿعف در گزینش بهموقع منابع انسانی و جانشین پروری
ﻋدم ایجاد انگیزه در نیروهای متﺨصص موجود در ادارات مالیاتی
ﺿعف در آموزش ﻋملی و کاربردی کارکنان و مدیران

21

22

مراجعه بیمورد مؤدیان
به مراجع حﻞ اختالف
تدوین برنامهها و
مهارت سازمان در برنامهریزی مدیریت ریسکها باﻋث کاهش اثرات زیانبار آن خواهد
استراتﮋیهای مدیریت
شد
ریسک معوقات مالیاتی

ﻋدم بازدارندگی جرائم بابت ﻋدم مراجعه بیهوده مؤدیان به مراجع مﺨتلف حﻞ اختالف

ﻋملکرد نمایندگان مراجع حﻞ اختالف با توجه به آرای ﺻادره قابﻞردیابی نمیباشد

23

ارزیابی ﻋملکرد
نمایندگان مراجع حﻞ
اختالف

24

ﻋدم شناسایی مؤدیان سیستم مکانیزه شناسایی مؤدیان قانونگریز و مؤدیانی که مدام در مراجع حﻞ اختالف
هستند وجود ندارد
قانونگریز

ﻋملکرد مجریان قرار مالیاتی فاقد سیستم مکانیزه ازنﻈر تعداد و کیفیت گزارشات
میباشد.

جرایم ﻋدم پرداخت بهموقع با توجه به بﺨشودگیهای جرایم ،بازدارندگی کافی را ندارد

25

مؤثر نﺒودن جرایم
بازدارنده

26

ﻋدم استقﺒال مؤدیان از
آموزشهای سازمان
مالیاتی

استقﺒال مؤدیان از برنامههای آموزشی و اﻃالعرسانی سازمان مالیاتی باﻋث افزایش
سطﺢ آگاهی آنها میشود

27

اجرای اقدامات اﺻالحی
و بازبینی برنامهها

بازبینی و اﺻالح برنامهها و استراتﮋیهای مدیریت ریسک در کنترل ریسک مؤثر
میباشد

28

فقدان سیستم مکانیزه
هشدار معوقات مالیاتی

سیستم مکانیزه شناسایی و اﻋالم معوقات مالیاتی وجود ندارد

جرایم بازدارنده برای مؤدیانی که هرساله بدون گرفتن نتیجه به مراجع حﻞ اختالف
مالیاتی مراجعه میکنند وجود ندارد
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کدگﺬاری محوری ،فرآیند ربط دهى مقولهها به زیر مقولهها و پیونـد دادن مقولهها در سـطﺢ ویﮋگیها و ابعاد
است .این کدگﺬاری ،به این دلیﻞ محوری نامیده شده است که کدگﺬاری حول محـور یک مقوله تحقق مییابد.
در این مرحله ،نﻈریه پرداز داده بنیاد ،یـک مقولـه مرحلـه کدگـﺬاری بـاز را انتﺨاب کرده و آن را در مرکز فرآیندی
که در حال بررسى آن است ،بهﻋنوان پدیده مرکزی قرار میدهد و سپس ،دیگر مقولهها را به آن ربط میدهد .این
مقولهها ی دیگـر ﻋﺒـارت اسـت از :شـرایط ﻋلـى ،راهﺒردها ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهگر و پیامدها .این
مرحله مشتمﻞ بر ترسیم یک نمـودار اسـت که الگوی کدگﺬاری نامیده میشود .الگوی کدگﺬاری ،روابط فیمابین
شرایطﻋلّى ،راهﺒردهـا ،شـرایط زمینهای و مداخلهگر و پیامدها را نمایان میکند (دانایى فرد و اسالمى:13٨9 ،
.)146
در این مرحله شرایط مﺨتلفی که در مرحله کدگﺬاری محوری بیانشده است ،باهم ادغام میشوند و تجزیهوتحلیﻞ
کلی ﺻورت میگیرد .برای یکپارچهسازی ،دو رویه وجود دارد:
• بهکارگیری یک روایت بر اساس روابط مدل پارادایم حول مقوله محوری؛
• ارائه قﻀایای نﻈری بر اساس مدل پارادایم:
قﻀیههای نﻈری ،بیانگر روابط تعمیمیافته بین یک ﻃﺒقه و مفاهیم آن با ﻃﺒقـات معـین اسـت .قﻀیهها ،متﻀمن
روابط مفهومى هستند ،درحالیکه فرﺿیهها مستلزم روابط سنجش پﺬیر هستند .چون رویکرد نﻈریه داده بنیاد
روابط مفهومى تولید میکند نه سنجش پﺬیر ،لﺬا بهکارگیری اﺻـطالح قﻀـایا مرجع است .در قسمت قﻀایا رابطه
بین ﻃﺒقات اﺻلى موردبررسی قرار میگیرد .پﮋوهشـگران بـرای تﺒدیﻞ پﮋوهش کیفى به پﮋوهش کمى قﻀایای
پﮋوهشى (که سـازه ،ﻋناﺻـر سـازنده آنهاست) را بـه فرﺿیهها (که متغیرها ،ﻋناﺻر سازنده آنهاست) تﺒدیﻞ
میکنند تا زمینه آزمون آنها بهﺻورت کمـى فراهم گردد (دانایى فر و اسالمى .)147 :13٨9 ،در این پﮋوهش
برای فرآینـد کدگـﺬاری انتﺨـابى پـنﺞ قﻀیه نﻈری بر اساس مدل پارادایمی ارائه میشود.
قضیه اول :عوامل علی
مقوله ﻋدم انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان مالیاتی ،ﻋدم تمکین مؤدیان مالیاتی ،ﻋدم پرداخت بهموقع مالیات ،
اﻃاله دادرسی ،تعدد مراجع حﻞ اختالف مالیاتی و ﻋدم استفاده بهینه از منابع انسانی بهﻋنوان شرایط ﻋلی که
دربرگیرنده ﻋلتهای اثرگﺬار بر مدیریت ریسک معوقات مالیاتی میشوند شناسایی گردید.
 )1عدم انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان مالیاتی یکی از ﻋوامﻞ تأثیرگﺬار بر معوقات مالیاتی میباشد
این مقوله دربرگیرنده مواردی مانند ﻋدم آگاهی مؤدیان از قوانین و مقررات مالیاتی ،ﻋدم اﻋتقاد برخی از
مؤدیان به پرداخت مالیات و ﺿعف جرائم بازدارنده باﻋث ﻋدم انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان میباشد.
 )2عدم تمکین مالیاتی مؤدیان یکی دیگر از ﻋوامﻞ تأثیرگﺬار بر ایجاد معوقات مالیاتی است که دالیﻞ
مﺨتلفی ازجمله فرهنگ مالیات گریزی برخی از مؤدیان ،مقایسه مالیات خود با مالیات دیگران از سوی
برخی از مؤدیان که با مقایسه مالیاتهای مطالﺒه شده از آنها با دیگر مؤدیان در زمینه فعالیت آنها و
بدون در نﻈر گرفتن سایر شرایط و ﻋدم آگاهی از نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات آنها و یا نحوه ارائه
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دفاتر و اسناد و مدارك انجام میگیرد و در ﺻورت اختالف بااهمیت مالیات مطالﺒه شده از آنها ،در برابر
مالیات های مطالﺒه شده تمکین نکرده و اقدام به اﻋتراض به اوراق مالیاتی مینمایند.
ﻋدم اﻋتماد کافی به ادارات امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات توسط برخی از مؤدیان یکی از
دالیﻞ ﻋدم تمکین مؤدیان است که به دالیﻞ مﺨتلفی ازجمله ﻋدم رسیدگی کامﻞ و قانونی برخی گروههای
رسیدگیکننده به دفاتر و مدارك آنها ،ﺻدور برگ تشﺨیصهای مغایر با ماده  237قانون مالیاتهای
مستقیم ،محافﻈهکاری بیشازحد مأمورین مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات به دالیﻞ
پاسﺨگوییهای احتمالی به دستگاههای نﻈارتی و همﭽنین ﻋدم مهارت و تجربه کافی برخی از مأمورین
مالیاتی در رسیدگی پرونده های محول و ﻋدم استقالل کافی در تعیین درآمد مشمول مالیات میباشد.
ﻋدم اﻋتماد کافی به دولت در خصوص محﻞ مصرف مالیاتهای وﺻولشده توسط برخی از مؤدیان یکی
دیگر از ﻋوامﻞ ﻋدم تمکین به مالیاتهای مطالﺒه شده میباشد که حاکی از فسادهای اداری و مالی اتفاق
افتاده در کشور ،غیرملموس بودن محﻞ مصرف مالیاتهای وﺻولشده به دلیﻞ ﻋدم تﺒلیغات و
فرهنگسازی کافی توسط سازمان امور مالیاتی میباشد.
 )3عدم پرداخت بهموقع مالیات توسط برخی از مؤدیان نیز یکی از ﻋوامﻞ تأثیرگﺬار در معوقات مالیاتی
است که حاکی از دالیﻞ مﺨتلفی ازجمله :امید به آینده توسط مؤدیان در خصوص بﺨشودگی جرائم
مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی (سازمان امور مالیاتی در مقاﻃع زمانی مﺨتلف اقدام به ﺻدور
بﺨشنامههایی در خصوص بﺨشودگی تا  %100جرایم مالیاتی مؤدیان مینماید که این اقدام ﻋالوه بر
اثرات مثﺒت آن در وﺻول مالیاتهای معوق ،اثرات منفی نیز در خصوص به تعویق انداختن پرداخت مالیات
توسط برخی از مؤدیان بابت مالیاتهای مطالﺒه شده به امید آنکه در سنوات آتی نیز چنین اتفاقاتی خواهد
افتاد) میباشد.
همﭽنین با توجه به نرخ باالی تورم در کشور و ارزش زمانی پول و بازدهی باالی برخی از فعالیتهای
اقتصادی ،برخی از مؤدیان با در نﻈر گرفتن فزونی منافع بر مﺨارج اقدام به معوق کردن مالیاتهای خود
نموده و با سرمایهگﺬاری معادل مﺒالغ مالیات ،سودهای بیشتری نسﺒت به جرایم احتمالی قابﻞ وﺻول
توسط سازمان امور مالیاتی کسب مینمایند که این امر حاکی از مؤثر نﺒودن جرایم پیشبینیشده در
قانون مالیاتهای مستقیم نیز میباشد.
 )4اطاله دادرسی مالیاتی یکی از مهم ترین ﻋوامﻞ تأثیرگﺬار در ایجاد و متورم شدن معوقات مالیاتی میباشد
اﻃاله دادرسی و ﻃوالنی شدن فرآیند قطعیت پرونده های مالیاتی دالیﻞ و ﻋوامﻞ مﺨتلفی دارد که به موارد
بررسیشده و بهدستآمده در این تحقیق اشاره میشود:
در مرحله ادارات امور مالیاتی :پروندههایی که در اجرای ماده  23٨قانون مالیاتهای مستقیم در
ادارات امور مالیاتی مطرح میشوند بر اساس نتایﺞ حاﺻﻞ از پﮋوهش انجامشده به دالیﻞ محافﻈهکاری
برخی از رؤسای ادارات امور مالیاتی در استفاده از ظرفیت ماده  23٨قانون مالیاتهای مستقیم و با
توجه به اینکه تعدیالت قابﻞتوجه پروندهها در مراحﻞ مﺨتلف دادرسی بهﺻورت نمونهای توسط
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دستگاههای نﻈارتی بررسی می شوند برخی از ادارات امور مالیاتی جهت پرهیز از پاسخگویی به
نهادهای مﺬکور اقدام به برخوردهای محافﻈهکارانه کرده و درنتیجه پرونده مطروحه به قطعیت نرسیده
و به مراجع بعدی ارسال میگردد .همﭽنین برخی از ادارات امور مالیاتی به دلیﻞ تعهد و
مسﺌولیتپﺬیری کم ،اغلب پروندههای مالیاتی را بدون بررسی به هیﺌتهای حﻞ اختالف مالیاتی
ارسال مینمایند ،حجم باالی پرونده های مطروحه در اجرای ماده  23٨قانون مالیاتهای مستقیم و
درگیر بودن ادارات امور مالیاتی به چندین مسﺌولیت نیز یکی از دالیﻞ ﻋدم قطعیت پروندهها در
مرحله اداره امور مالیاتی میباشد  0ﻋدم مهارت و تجربه کافی برخی از رؤسای ادارات امور مالیاتی
باﻋث ﺿعف در قدرت تصمیمگیری آنها شده و موجب ﻋدم توافق با موذی و ارسال پرونده به
هیﺌتهای حﻞ اختالف مالیاتی میشود.
در مرحله هیﺌت حﻞ اختالف مالیاتی :ﺿعف در قدرت تصمیمگیری برخی از نمایندگان مراجع حﻞ
اختالف مالیاتی به دلیﻞ ﻋدم مهارت و تجربه کافی ،محافﻈهکاری بیشازحد ،ﺻدور قرارهای
کارشناسی متعدد ،ﻋدم تعهد کافی به سازمان و وظایف محوله باﻋث ﻃوالنی شدن فرآیند قطعیت
پروندهها میشود .ﻋدم استقال ل کافی نمایندگان در برخی از موارد ،ﻋدم مراجعه ﻋمدی یا سهوی
موذی در هیﺌت حﻞ اختالف مالیاتی ،ﻋدم ارائه مستندات الزم از ﻃرف موذی نیز باﻋث ﺻدور آرای
غیر مستند گردیده و موجب اﻃاله دادرسی و معوق شدن مالیاتهای مطالﺒه شده میگردد.
مرحله مجریان قرار کارشناسی :ﻋدم تناسب تعداد قرارهای کارشناسی محول شده به مجریان قرار با
ظرفیت ﻋملی آنها ،موازی بودن انجام قرارهای کارشناسی با سایر وظایف مجریان قرار ازجمله
رسیدگی پروندههای مالیات ی ،ﻋدم مهارت و تجربه و ﺻالحیت ﻋلمی برخی از مجریان قرار کارشناسی،
ﻋدم همکاری موذی در ارائه مدارك و مستندات مربوﻃه و همﭽنین نداشتن تعهد سازمانی کافی
برخی مجریان قرار و همﭽنین ﻋدم جﺒران مادی و معنوی مناسب بابت قرارهای کارشناسی انجامشده
دالیﻞ ﻋدم انجام بهموقع و باکیفیت گزارشات اجرای قرار شده که بهتﺒع آن ﻋدم قطعیت و معوقات
مالیاتی را به دنﺒال دارد.
 )5تعدد مراجع مختلف حل اختالف مالیاتی یکی دیگر از ﻋوامﻞ معوقات مالیاتی میباشد .برخی از مؤدیان
مالیاتی باهدف به تعویق انداختن پرداخت مالیات خود مدام از یک مرجع حﻞ اختالف به مرجع بدوی
مراجعه مینمایند و شاید به اﻋتقاد بیشازحد به ﺿربالمثﻞ " از این ستون به آن ستون فرج است "دارند.
نﻈر به اینکه مراجع حﻞ اختالف مالیاتی متعددی در قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینیشده است (اداره
امور مالیاتی ،هیﺌت حﻞ اختالف بدوی ،هیﺌت حﻞ اختالف تجدیدنﻈر ،هیﺌت حﻞ اختالف موﺿوع ماده
 216قانون مالیاتهای مستقیم ،شورای ﻋالی مالیاتی ،هیﺌت حﻞ اختالف همﻋرض ،مرکز ﻋالی دادخواهی
مالیاتی و دیوان ﻋدالت اداری) بنابراین چنانﭽه هدف موذی ﻋدم پرداخت بهموقع مالیات باشد میتواند با
ﻃی کردن مراجع مﺨتلف و با توجه اینکه تعداد پروندههای مطروحه در مراجع مﺬکور و تعداد نمایندگان
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آن متناسب نمیباشد مدت زمان ﻃوالنی برای به نتیجه رسیدن و نهایی شدن پرونده سپری خواهد شد،
پرداخت مالیات به تعویق خواهد افتاد.
 )6عدم استفاده بهینه از منابع انسانی نیز یکی از ﻋوامﻞ ایجاد معوقات مالیاتی میباشد .فقدان سیستم
شناسایی کارکنان متﺨصص و دارای اخالق حرفهای و سالمت اداری باﻋث میشود که در برخی موارد
افراد شایسته و متﺨصص در امور کلیدی ازجمله رسیدگی پروندههای مهم ،اجرای قرار کارشناسی
پروندههای مهم استفاده نگردد یا انتصاب آنها به رئیس گروه مالیاتی ،رئیس امور مالیاتی یا نماینده هیﺌت
حﻞ اختالف مالیاتی که منجر به ﻋدم تولید مالیاتهای غیرواقعی ،کاهش چالش و تﻀاد با مؤدیان مالیاتی،
توافق و حﻞوفصﻞ پروندهها در مرحله ماده  23٨قانون مالیاتهای مستقیم و یا اولین هیﺌت حﻞ اختالف
مالیاتی میگردد ،انجام نشود و برﻋکس آن اگر نیروهای غیرماهر و فاقد ﺻالحیتهای ﻋلمی و اخالقی در
چنین جایگاههایی استفاده شوند نتایﺞ ﻋکس خواهد داشت و یکی از ﻋوامﻞ اﺻلی ایجاد معوقات مالیاتی
خواهد بود .چنانﭽه کارنامه ﻋملکردی ،اخالقی و حرفهای برای هر یک از کارکنان بهﺻورت واقعی و ﻋملی
ﻃراحی شود و ﻋملکرد ساالنه کارکنان موردبررسی واقعی قرار گیرد و بر اساس شاخصهای ﺻحیﺢ مورد
ارزیابی قرار گیرند می توان افراد دارای ﺻالحیت ﻋلمی و اخالقی را شناسایی نمود.
همﭽنین میتوان از نﻈرات و پیشنهادات کارکنان در برخی برنامهریزیها و تصمیمگیریها استفاده نمود.
چرا ممکن است برخی از کارمندان هرچند در سطوح پایین سازمانی دارای ایدهها و خالقیتها و روشهای
مناسﺒی جهت برخی از امور مانند جلوگیری از ایجاد معوقات مالیاتی باشند لکن به دلیﻞ ﻋدم نﻈرخواهی
از آنها ،از نﻈرات و پیشنهادات سازنده آنها استفاده نمیگردد.
قضیه دوم :عوامل مداخلهاي
مجموﻋهای از وظایف و شرایط هستند که پس از شروع مطالعه و در حین انجام پﮋوهش رخ میدهند در پﮋوهش
حاﺿر  9مقوله بهمنزله شرایط مداخلهگر در مدیریت ریسک معوقات مالیاتی در نﻈر گرفتهشده است:
کیفیت آرای ﺻادره -انحراف در تعیین درآمد مشمول مالیات -کاهش انگیزه کارکنان -ریسک آلفای (رد نادرست)
نامتعارف -کمﺒود نیروی انسانی متﺨصص -تﺨلفات کارکنان  -انگیزه مؤدیان برای مراجعه به مراجع حﻞ اختالف
بعدی -مراجعه بیمورد مؤدیان به مراجع حﻞ اختالف مالیاتی.
کیفیت آراي صادره از سوي مراجع حل اختالف مالیاتی :تحت تأثیر ﺻالحیت ﻋلمی تجربی و اخالقی
نمایندگان مراجع مﺬکور همﭽنین میزان استقالل آنها در ﺻدور رأی میباشد.
انحراف در تعیین درآمد مشمول مالیات :از ﻋوامﻞ ﺻالحیت ﻋلمی تجربی و اخالقی مأمورین رسیدگیکننده،
محافﻈهکاری گروههای رسیدگیکننده در پﺬیرش هزینهها و اﻋطای معافیتها ،نسﺒت تعداد پروندههای محول
شده به هر گروه مالیاتی با ظرفیت استاندارد و ﻋملی آنها ،میزان استقالل مأمورین رسیدگیکننده در رسیدگیهای
مالیاتی و همﭽنین میزان همکاری مؤدیان در ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مثﺒت تأثیرپﺬیر میباشد.
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کاهش انگیزه کارکنان :متأثر از دیدگاه تقریﺒاً یکسان مادی و معنوی سازمان بهتمامی کارکنان ،فقدان برنامه
ﻋملی و هوشمند تشویق و تنﺒیهات کارکنان و ﻋدم تناسب حقوق مادی و معنوی مناسب با میزان مسﺌولیت و
ﻋواقب تصمیمات آنها میباشد.
ریسک آلفاي نامتعارف :به دلیﻞ گریز از ریسک بتا (پﺬیرش نادرست) و نگرانی از پﺬیرش نادرست هزینهها و
معافیتها و ﻋواقب آن .برخی از مأمورین تشﺨیص ،مجریان قرار ،رؤسای ادارات امور مالیاتی و نمایندگان مراجع
حﻞ اختالف دچار ریسک باالی آلفا و ﻋدم پﺬیرش نادرست برخی از هزینهها و معافیتهای مالیاتی میشوند که
باﻋث ایجاد اختالف مالیاتی با مؤدیان شده و مسیر دادرسی مالیاتی و معوق شدن مالیاتهای قابﻞ مطالﺒه گشوده
میشود.
کمبود نیروي انسانی متخصص و ماهر :ﺿعف در گزینش بهموقع منابع انسانی وﻋدم جانشین پروری ،ﻋدم ایجاد
انگیزه کافی در نیروهای متﺨصص موجود در ادارات مالیاتی و ﺿعف در آموزشهای ﻋملی و کاربردی کارکنان و
مدیران از ﻋوامﻞ کمﺒود نیروهای انسانی متﺨصص در ادارات امور مالیاتی میباشد که در امر ایجاد چالشهای
مالیاتی و اﻃاله دادرسی و همﭽنین معوق شدن مالیاتها دخالت دارد.
تخلفات کارکنان :فقدان سیستمهای هشدار به کارکنان مستعد انحرافات اخالقی و حرفهای ،فقدان سیستمهای
پیشگیری از تﺨلفات در بﺨشهای نﻈارتی سازمان و ﻋدم شناسایی زمینههای ایجاد تﺨلف و ﻋدم آسیبشناسی
دالیﻞ تﺨلف کارکنان باﻋث ایجاد تﺨلفات اخالقی و حرفهای در برخی کارکنان شده که در معوقات مالیاتی ازجمله
از ﻃریق ﻋدم ابالغ به موقع اوراق مالیاتی ،ﻋدم ارسال بهموقع پرونده ها به مراجع حﻞ اختالف مالیاتی یا ادارات
وﺻول و اجرا دخالت خواهد داشت.
انگیزه مؤدیان براي مراجعه به مراجع حل اختالف بعدي :با توجه به تعدد مراجع حﻞ اختالف مالیاتی و انگیزه
مؤدیان برای به تعویق انداختن پرداخت مالیات ها و ﻋدم وجود مانع برای این امر باﻋث ﻋدم وﺻول مالیات و در
زمان مقرر خود میباشد.
مراجعه این مورد برخی مؤدیان به مراجع حل اختالف مالیاتی :ﻋدم بازدارندگی جرائم پیشبینیشده یا ﻋدم
پیشبینی جرایم در برخی موارد باﻋث شده است که برخی از مؤدیان بیمورد و با ﻋلم به اینکه در مراجع حﻞ
اختالف بعدی نیز به نتیجه نﺨواهند رسید یا شانس کمتری دارند لکن باهدف به تعویق انداختن پرداخت مالیاتها
به مراجع مﺬکور مراجعه مینمایند.
قضیه سوم :عوامل زمینهاي
مجموﻋه شرایطی هستند که زمینه پدیده موردنﻈر را فراهم میسازد و بر رفتارها و کنشها تأثیر میگﺬارد .در این
پﮋوهش ﻋدم استانداردسازی حجم پرونده ها با تعداد کارکنان ،گزینش نامناسب کارکنان ،ﻋدمحمایت کافی از
کارکنان ،نحوه ارزیابی ﻋملکرد کارکنان ،مؤثر نﺒودن جرایم بازدارنده ،ﻋدم استقرار سیستم مکانیزه هشدار معوقات
مالیاتی ،ﻋدم اﻃالع رسانی مؤثر قوانین و مقررات مالیاتی و آموزش مؤدیان مالیاتی و ﻋدم استقﺒال کافی مؤدیان از
آموزشهای پیشبینیشده سازمان امور مالیاتی ﻋنوان ﻋوامﻞ زمینهای شناساییشدهاند.
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عدم استانداردسازي حجم پروندهها با تعداد کارکنان
قضیه چهارم :راهبردها
شناسایی موقعیت های ریسک معوقات مالیاتی بر اساس ﻋوامﻞ ﻋلی ،مداخلهای و زمینهای ،ارزیابی و تحلیﻞ
ریسکهای شناساییشده ،تدوین برنامه و اتﺨاذ استراتﮋی مناسب برای مدیریت ریسکها و اجرای اقدامات اﺻالحی
الزم و بازبینی مستمر برنامههای مدیریت ریسک ،راهﺒردهای مدیریت ریسک معوقات مالیاتی در نﻈر گرفتهشده
است.
قضیه پنجم :پیامدها
شناسایی بهموقع دالیﻞ و ﻋوامﻞ افزایش معوقات مالیاتی ،اجرای موفقیتآمیز برنامهها و راهﺒردها ،کاهش قابﻞقﺒول
معوقات مالیاتی ،افزایش درآمدهای مالیاتی ،افزایش کیفیت آراء ﺻادره مراجع حﻞ اختالف و گزارشات مأمورین
مالیاتی رسیدگیکننده ،کاهش زمان قطعیت پروندهها ،افزایش رﺿایتمندی و تمکین مؤدیان و افزایش رﺿایت
کارکنان از پیامدهای مدیریت ریسک معوقات مالیاتی خواهد بود.
با توجه به مطالب گفتهشده ،مدل نهایی پﮋوهش با استفاده از رویکرد داده بنیاد به شرح ذیﻞ میباشد.
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بحث و نتیجهگیري
سازمان امور مالیاتی نیز مانند سایر سازمانها در دستیابی به اهداف خود ازجمله تحقق درآمدهای مالیاتی
پیشبینیشده در بودجههای سنواتی با موانع و ریسکهایی روبرو میباشد که ازجمله این ریسکها ،ریسک معوقات
مالیاتی میباشد .مروری بر زمان ﺻرف شده در فرآیند رسیدگی و قطعی شدن پروندههای مالیاتی و درنهایت
پرداخت مالیات ،نشان میدهد وقفههای زمانی زیادی در این فرآیند وجود دارد .این مسأله ﻋالوه بر ایجاد اخالل
در نﻈام تصمیمگیریهای اقتصادی دولت و افزایش هزینههای وﺻول مالیات میتواند ارزش حقیقی مالیاتهای
وﺻولی را بهویﮋه در شرایط تورمی بهشدت کاهش دهد(.سازمان مالیاتی )1396
پﮋوهش حاﺿر باهدف ﻃ راحی مدل مدیریت ریسک معوقات مالیاتی با رویکرد دادرسی مالیاتی با استفاده از
نﻈریه داده بنیاد انجام پﺬیرفت .نتایﺞ پﮋوهش مشتمﻞ بر ﻋوامﻞ ﻋلی ،مداخلهای ،زمینهای ،پیامدها و تدوین
راهﺒردهایی در جهت مدیریت ریسک معوقات مالیاتی است که در قالب مدل نهایی پﮋوهش ارائهشده است .بر
اساس آنﭽه گفته شد،ریسک ﻋدم انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان مالیاتی ،ﻋدم تمکین مؤدیان مالیاتی ،ﻋدم
پرداخت بهموقع مالیات ،اﻃاله دادرسی ،تعدد مراجع حﻞ اختالف مالیاتی و ﻋدم استفاده بهینه از منابع انسانی
بهﻋنوان شرایط ﻋلی که در حقیقت دربرگیرنده ﻋلتهایی که موجب میشوند مدیریت ریسک معوقات مالیاتی
انجام شود ،شناسایی شد.
همﭽنینی در پﮋوهش حاﺿر کیفیت آرای ﺻادره ،انحراف در تعیین درآمد مشمول مالیات ،کاهش انگیزه
کارکنان ،ریسک آلفای (رد نادرست) نامتعارف ،کمﺒود نیروی انسانی متﺨصص ،تﺨلفات کارکنان ،انگیزه مؤدیان
برای مراجعه به مراجع حﻞ اختالف بعدی ،مراجعه بیمورد مؤدیان به مراجع حﻞ اختالف مالیاتی به منزله شرایط
مداخلهگر در مدیریت ریسک معوقات مالیاتی در نﻈر گرفتهشده است.
مجموﻋه شرایطی هستند که زمینه پدیده موردنﻈر را فراهم میسازد و بر رفتارها و کنشها تأثیر میگﺬارد.
در این پﮋوهش ﻋدم استانداردسازی حجم پروندهها با تعداد کارکنان ،گزینش نامناسب کارکنان ،ﻋدمحمایت کافی
از کارکنان ،نحوه ارزیابی ﻋملکرد کارکنان ،مؤثر نﺒودن جرایم بازدارنده ،ﻋدم استقرار سیستم مکانیزه هشدار معوقات
مالیاتی ،ﻋدم اﻃالع رسانی مؤثر قوانین و مقررات مالیاتی و آموزش مؤدیان مالیاتی و ﻋدم استقﺒال کافی مؤدیان از
آموزشهای پیشبینیشده سازمان امور مالیاتی ﻋنوان ﻋوامﻞ زمینهای شناساییشدهاند.
شناسایی به موقع دالیﻞ و ﻋوامﻞ افزایش معوقات مالیاتی ،اجرای موفقیتآمیز برنامهها و راهﺒردها ،کاهش
قابﻞقﺒول معوقات مالیاتی ،افزایش درآمدهای مالیاتی ،افزایش کیفیت آراء ﺻادره مراجع حﻞ اختالف و گزارشات
مأمورین مالیاتی رسیدگیکننده ،کاهش زمان قطعیت پروندهها ،افزایش رﺿایتمندی و تمکین مؤدیان و افزایش
رﺿایت کارکنان از پیامدهای مدیریت ریسک معوقات مالیاتی هستند.
بر اساس نتایﺞ پﮋوهش ،شناسایی موقعیت های ریسک معوقات مالیاتی بر اساس ﻋوامﻞ ﻋلی ،مداخلهای و
زمینهای ،ارزیابی و تحلیﻞ ریسکهای شناساییشده ،تدوین برنامه و اتﺨاذ استراتﮋی مناسب برای مدیریت ریسکها
و اجرای اقدامات اﺻالحی الزم و بازبینی مستمر برنامههای مدیریت ریسک ،راهﺒردهای مدیریت ریسک معوقات
مالیاتی در نﻈر گرفتهشده است.
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پیشنهادها
بر اساس نتایﺞ بهدستآمده از پﮋوهش حاﺿر بهﺻورت کلی می توان ﻋوامﻞ ریسک معوقات مالیاتی را در سه دسته
مؤد یان مالیاتی ،منابع انسانی سازمان امور مالیاتی ،ساختار نﻈام امور مالیاتی تقسیمبندی کرد و در جهت مدیریت
ریسک معوقات مالیاتی با رویکرد دادرسی مالیاتی موارد ذیﻞ پیشنهاد میگردد:
 )1در حال حاﺿر در سازمان امور مالیاتی دفتری تحت ﻋنوان دفتر فنی و مدیریت ریسک وجود دارد که
ﻋمالً ﺻرفاً در راستای امور فنی فعالیت دارد و درواقع بﺨش مدیریت ریسک غیرفعال میباشد .لﺬا پیشنهاد
میگردد سازمان امور مالیاتی واحد مستقﻞ مدیریت ریسک جهت برنامهریزی ،شناسایی ،تجزیهوتحلیﻞ
و اتﺨاذ استراتﮋی مناسب جهت مدیریت مستمر ریسکهای سازمان امور مالیاتی ازجمله ریسک معوقات
مالیاتی ایجاد نماید.
 )2در جهت افزایش فرهنگ مالیاتی مؤدیان ،بهﺒود اﻃالﻋات مالیاتی مؤدیان ،همﭽنین جلب اﻋتماد مؤدیان
مالیاتی ،اقدام به برنامههای اﻃالعرسانی قوانین و مقررات مالیاتی بهﺻورت مستمر و مؤثر و همﭽنین
شفاف نمودن محﻞ مصرف مالیاتهای وﺻولشده بهﺻورت نمونهای و ملموس اقدام نماید.
 )3در خصوص جانشین پروری کارکنان متﺨصص و دارای ﺻالحیت اقدامات بهینه و ﻋملی ازجمله
آموزشهای ﻋملی و کاربردی مستمر کارکنان و مدیران در خصوص مهارتهای فنی ،اخالقی ،رفتاری را
انجام داده و بابت گزینش افراد در جایگاههای مﺨتلف ازجمله گروههای رسیدگی مالیاتی ،مراجع حﻞ
اختالف مالیاتی ،مجریان قرار کارشناسی ،شاخصها و مؤلفهها ی مشﺨص تعیین نموده تا از منابع انسانی
در جایگاههای مﺨتلف بهﺻورت بهینه استفاده گردد.
 )4بابت ایجاد انگیزه در کارکنان متناسب با جایگاه شغلی ومسؤویت ها و ریسکهای پیش روی هر رده
شغلی حقوق و مزایا و پاداشهای تشویقی مادی و معنوی متناسب در نﻈر گرفته شود .همﭽنین ارزیابی
ﻋملکرد کارکنان بهﺻورت مؤثر و شفاف و شاخصمند انجام گیرد وحداقﻞ کارنامههای ششماهه ارزیابی
ﻋملکرد به کارکنان ارائه گردد .و سیستم تشویق کارکنان که در حال حاﺿر بسیار خفیف میباشد ،فعالتر
گردد.
 )٥در حال حاﺿر توافق مالیاتی قﺒﻞ از ﺻدور برگ تشﺨیص مالیات ممنوع میباشد .سازمان میتواند با
سازوکارهای مناسب و در نﻈر گرفتن جوانب مﺨتلف ،چن ین امکانی را در ادارات امور مالیاتی فراهم سازد
تا موذ ی قﺒﻞ از ﺻدور برگ تشﺨیص مالیات با رؤیت گزارش مالیاتی تا حد ممکن موارد مورد اختالف با
ادارات امور مالیاتی را برﻃرف نموده و چنانﭽه گزارش مﺬکور موردقﺒول وی بود کتﺒاً قﺒولی خود را در
خصوص گزارش مﺒنای برگ تشﺨیص مالیات اﻋالم نماید(.این مکانیزم در برخی از کشورها معمول است).
با این روش تا حد زیادی از مراجعه مؤدیان به مراجع حﻞ اختالف جلوگیری شده ومعوقات مالیاتی کاهش
قابﻞتوجه خواهد داشت.
 )6با توجه به ظرفیتهای اﺻالحی سال  1394قانون مالیاتهای مستقیم و استفاده از این ظرفیتها نسﺒت
به قطعی سازی پروندهها ی کم ریسک بر اساس ﻃرح جامع مالیاتی به ﺻورت ﻋملی و کامﻞ ،برنامه
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استانداردسازی حجم پروندهها متناسب با گروههای رسیدگی ،نمایندگان مراجع حﻞ اختالف ،مجریان
قرار کارشناسی ،زمینه ﺻدور گزارشها مالیاتی ،اوراق تشﺨیص مالیات و آرای باکیفیت مراجع حﻞ
اختالف مالیاتی را که منجر به جلوگیری از اﻃاله دادرسی میشود را فراهم سازد.
 )7سامانه هوشمند هشداردهنده معوقات مالیاتی در سطوح مﺨتلف سازمان بهﺻورت کلی و تفکیک ادارات
در سطوح پایینتر و مؤدیان را ه اندازی نماید.
 )٨سامانه هوشمند ردیابی پروندهها ی مالیاتی از مرحله شروع فرآیند رسیدگی تا تسویه بدهی مؤدیان
راهاندازی گردد ،بهﻃوری که در هر رده از سازمان امور مالیاتی و با توجه به میزان دسترسی به اﻃالﻋات
آخرین مرحله و آخرین اقدام انجامشده برای هر پرونده و میزان توقف پرونده در هر مرحله مشﺨص باشد.
این امر ﻋالوه بر سرﻋت انجام کار و پیگیریهای مؤثر و آنی را به دنﺒال خواهد داشت ،در ارزیابی ﻋملکرد
کارکنان نیز شاخص مؤثری میباشد.
 )9پیشنهاد میگردد سامانه شناسایی مؤدیان بدحساب راهاندازی شود و برای اینگونه مؤدیان که با
شاخصهای مربوﻃه شناسایی میشوند ﻋالوه بر جرایم پیشبینیشده در قانون ،محرومیتهایی در
خصوص ﻋدم بﺨشودگی جرایم وﻋدم تقسیط بدهی و...نیز منﻈور نمایند.
 )10با توجه به اینکه اشتﺒاه در امر تشﺨیص و تعدیﻞ مالیات دارای تﺒعات و مجازاتهایی برای کارکنان
می باشد و در برخی موارد کارکنانی به دلیﻞ اشتﺒاهات سهوی متحمﻞ چنین مجازاتهایی میشوند که
میتواند دالیﻞ مﺨتلفی ازجمله متناسب نﺒودن امور محوله به هر کارمند در هر سطحی با ظرفیت
استاندارد و ﻋملی وی داشته باشد .سازمان می تواند با بیمه کردن اشتﺒاهات سهوی کارکنان با در نﻈر
گرفتن شاخصهای مربوﻃه بهﻃوریکه منجر به تﺨلف کارکنان نیز نشود ،تکیهگاهی برای کارمندان خود
باشد .که این امر محافﻈهکاری بیشازحد را نیز در میان کارکنان کاهش میدهد.
 )11برای مراجعه مؤدیان به مراحﻞ بعدی مراجع حﻞ اختالف مالیاتی موانع و محدودیتهایی ازجمله پرداخت
یا ترتیب پرداخت مالیات موردقﺒول قﺒﻞ از پﺬیرش اﻋتراض و همﭽنین جرایم بازدارنده مؤثر در خصوص
ﻋدم تعدیﻞ درآمد مشمول مالیات د ر مراحﻞ بعدی منﻈور گردد تا از مراجعه بیهوده و بینتیجه مؤدیان
به مراجع حﻞ اختالف جلوگیری گردد.
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Abstract
the tax organization , like other organizations , is faced with some risks in achieving its
goals such as the realization of predicted tax revenues in the course of the annual budgets .
there are many time lags in the process of cutting tax cases and finally paying taxes . therefore
, this study aimed to design a risk management model of tax arrears with tax litigation
approach using grounded theory . this research is qualitative . in the present study , a deep
interview was used as data collection tool whose data were analyzed using open , axial and
selective coding . in this research for selecting the sample , purposive sampling has been used
which is based on the principle of theoretical sufficiency , in the present study using
interview16 of this important . the validity of the questionnaire was confirmed by the content
validity test ( cvr ) and its reliability was confirmed by cohen 's kappa test (k). the results of
the study include identification of causal factors , background , meddling and consequences
,risk management of tax arrears with tax litigation approach and finally presenting the final
model . the results indicate that the risk of no doing legal duties by taxpayers , lack of tax
compliance , no timely payment of taxes, prolongation of tax proceedings , multiplicity of
jurisdictions , lack of optimal use of human resources as causal of risk management of tax
arrears ,is known .
Keywords: risk management, tax arrears, tax litigation, Prolongation of proceedings
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