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 چکيده
 

 شناسایی و اولویت بندی چالش های ماليات بر ارزش افزوده 

 قدرت اله ویسی: ی  بوسیله(مویدان مشمول ارزش افزوده در شهر یاسوج : مطالعه موردی)

از آنجائیکه دریافت مالیات بطور عام و مالیات بر ارزش افزوده بطور خاص، یکی از چالش های دو 

دهه اخیر در کشور ما بوده است و یکی از منابع مهم تامین مالی دولت می باشد، لذا مطالعات در 

 .این حوزه بسیار حائز اهمیت می باشد

پارامترهای موثر بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده در جامعه هدف اصلی این تحقیق اینست که 

 . تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد

استان کهگیلویه و بویراحمد ی شامل کلیه مودیان مالیاتی است که در شهر یاسوج مرکز جامعه آمار

نفر از مودیان مالیاتی  که به بطور غیر تصادفی و در دسترس انتخاب  051و حجم نمونه شامل 

برای جمع آوری اطالعات از . شده است و روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است

 .است که روایی و پایایی آن نیز انجام شده است پرسشنامه استفاده شده

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین  متغیر وابسته تحقیق و متغیر های مستقل  

افزایش نقدینگی مویدان مالیاتی و اطالع رسانی مناسب در رسانه های مختلف، رابطه معنی داری 

 .وجود دارد
 

 ارزش افزوده، دریافت مالیات مالیات، مالیات بر :یديکل واژگان

 

 

عی
ما

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
 (

وم
ل د

سا
)

 

ره 
ما

ش
6 

  /
ن 

ستا
تاب

  
59

31
  /

ص
51

1
-

51
3

 

 2قدرت اله ویسی، 1 سيدکرامت اله روحانی

 ز دانشگاه تهراندانشجوی کارشناس ارشد مدیریت مالی ا 1

 واحد یاسوج  –کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد  2

 
 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای

 

  سیدکرامت اله روحانی

 

 

 

ویت بندی چالش های ماليات بر ارزش شناسایی و اول

مویدان مشمول ارزش افزوده در : مطالعه موردی)افزوده

 (شهر یاسوج 
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 مقدمه 

سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان . مالیات تامین می شود در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق

 .و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد کشورها، متفاوت است

تنها نوع و . طوالنی دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومت ها و سازمان های مدیریت اجتماعی همراه استمالیات، ریشه تاریخی و 

 (.0932ساالری،)مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت است و اصل آن هیچگاه متروک نشده است

و تصویب شده است و ظرفیت ها، انعطاف ها و قابلیت  مالیات بر ارزش افزوده در فرآیندی چند ساله با تالش های کارشناسی گسترده، تهیه

 (.0931علی آبادی و دیگران، )های بسیار باالیی دارد و گامی مهم در جهت اصالح ساختار مالیاتی در کشور محسوب می شود

از محل درآمدهای مالیاتی و  این منابع مالی. دولت ها برای انجام ماموریت ها و مسئولیت های اقتصادی خود به منابع مالی نیازمند هستند

پایه مالیاتی در مالیات بر . در تقسیم بندی مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیات های غیر مستقیم است.غیر مالیاتی تامین می شود

ها، تقویت سیستم های ارزش افزوده، مصرف بوده و این نوع از نظام مالیاتی دارای قابلیت های قابل توجهی مانند شفاف سازی فرآیند

نظارتی در مراحل مختلف واردات و صادرات، تولید، توزیع و خدمات و همچنین مصرف، کاهش بار مالیاتی تولید، باال بردن انگیزه صادرات و 

 (.0939ضیایی و دیگران،)غیره است

 تحقيقبيان مسئله 
ما اجرایی گردید، هنوز برای مودیان مالیاتی و مردم به در کشور  0931علی رغم اینکه فرآیند مالیات بر ارزش افزوده از سال 

در این تحقیق سعی بر این است که در حد بضاعت و دانش محقق، . عنوان پرداخت کنندگان اصلی این نوع مالیات، مبهم و مجهول می باشد

. یاتی در این جامه آماری، بررسی گرددبصورت کاربردی در سطح شهر یاسوج مورد مطالعه قرار دهد، تا مشکالت و چالش های مودیان مال

 :در این راستا متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق بصورت زیر تبیین شده است

اطالع رسانی "،  "آگاهی مودیان مالیاتی از قوانین مالیاتی"به عنوان متغیر وابسته و متغیر های  "دریافت مالیات بر ارزش افزوده"

به عنوان  "کاهش قدرت خرید مردم "و  "افزایش نقدینگی مودیان مالیاتی  "،  "ت کاال و خدمات افزایش قیم "،   "سازمان مالیاتی

 .متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است

 تحقيقاهميت و ضرورت  
د، های اقتصادی هرکشور، شامل مواردی مانند تخصیص بهینه منابع و توزیع عادالنه درآم ترین اهداف فعالیت ترین و اساسی مهم

مجریان اقتصادی، . باشد ها می الملل و تراز پرداخت ها، تجارت بین رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی قیمت

های بسیار سنگینی را پرداخت کنند و برای تأمین مالی این  برای انجام این امور و رسیدن به اهداف واالی اقتصادی در هر کشور، باید هزینه

          .(0932کمیجانی،)ارج الزم است تا منابع درآمدی مختلفی ایجاد شودمخ

قش و جایگاه ن. شود می تقسیم غیرمالیاتی درآمدهای و مالیاتی درآمدهای گروه دو به ها دولت درآمد دانیم می که طور همان

یافته و در حال توسعه، اهمیت  بسیاری از کشورهای توسعهدرآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای غیرمالیاتی و سایر منابع درآمدی، در 

رسیم که هر چه سهم  کنیم، به این نتیجه می به عبارتی دیگر، زمانی که ما این منبع مهم را با سایر منابع درآمدی مقایسه می. بیشتری دارد

 .(0931شرزه ای و دیگران، )ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادی کمتر خواهد شد مالیات

هرچه تحقیقات کاربردی در این حوزه بیشتر گردد، مالیات بر ارزش افزوده و فوائد آن برای جامعه بیشتر روش می شود، لذا 

ی مودیان مالیاتی و مردم، بصورت بهتری آنرا اجرا می کنند و نتیجه نهایی آن اینست که با کاهش فرارهای مختلف مالیاتی، منابع مال

 .بیشتری برای صرف هزینه های مختلف جامعه، وصول خواهد شد

برای بررسی نظرات . میدانی گردآوری می شود-اطالعات آن بصورت کتابخانه ای. این تحقیق به روش پیمایشی انجام خواهد شد

، بصورت کتابخانه ای (اینترنت بستر)سایر محققان داخلی و خارجی، از کتب، مقاالت، نشریات و همچنین سایت های مختلف اطالع رسانی

انتظار می . استفاده می شود و اطالعات میدانی تحقیق در قالب پرسشنامه از مودیان مالیاتی در سطح شهر یاسوج، جمع آوری می گردد

ه تحقیق ارائه رود، این پژوهش بتواند راهکارهای مناسب و کاربردی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در سطح شهر یاسوج به عنوان جامع

 .نماید
 

 هدف اصلی تحقيق
شناسایی و اولویت بندی پارارمترهای موثر بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده در شهر یاسوج به عنوان جامعه تحقیق از مودیان 

 مالیاتی

 جامعه آماری
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جامعه تحقیق مشغول فعالیت  در شهر یاسوج به عنوان 0931کلیه مودیان مالیات بر ارزش افزوده که از تابستان الی بهمن سال 

 .هستند

 روش نمونه گيری
 .در این تحقیق روش نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس می باشد   

 

 حجم نمونه
 .نفر از مودیان مالیاتی که با استفاده از رابطه ککران تعیین شده است 051

 قلمرو زمانی و مکانی
 ن کهگیلویه و بویراحمدو شهر یاسوج مرکز استا 0931تابستان تا بهمن سال 

 روش تحقيق
است که روش گردآوری اطالعات از طریق  باشد و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  می 0روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی

و با فرضیه تحقیق با استفده از ضریب همبستگی پیرسون آزمون شده اند .باشد پرسشنامه از متداولترین روشها در گردآوری اطالعات می

 .استفاده از رگرسیون خطی، رابطه بین متغیر وابسته و مستقل تحقیق برازش شده است

 

 آمارهای توصيفی تحقيق

 جدول توصیفی آگاهی مودیان از قوانین و مقررات :  0جدول شماره 

 مالیات بر ارزش افزوده

 درصد فراوانی فراوانی گویش

 10.0 16 خیلی زیاد

 20.0 31 زیاد

 33.0 50 متوسط

 21.0 29 کم

 16.0 24 خیلی کم

 100.0 150 کل

 .می باشد "خیلی زیاد"و کمترین فراوانی مربوط به گویش  "متوسط"، بیشترین فراوانی مربوط به گویش  0در جدول شماره 

 

                                                           
2.Survey 

نمودار شماره 1 : تاثیر مالیات بر عمران و آبادی جامعه
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بیشترین 

فراوانی مربوط به 

و  "متوسط"گویش 

کمترین فراوانی 

مربوط به گویش 

می  "خیلی زیاد"

ار در نمود . باشد

در  شماره یک

های زیاد و خیلی زیاد عقیده دارند که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عمران و درصد از پاسخگویان با گویش  23جامعه تحقیق حدود 

ردم آبادی جامعه موثر است که متولیان این بخش با ابزارهای مختلف رسانه ای، می بایست آگاهی مردم را در این خصوص باال ببرند تا م

 .تمایل و رغبت بیشتری به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده داشته باشند

درصد از مودیان مالیاتی عقیده دارند که مردم پرداخت کننده اصلی  31از نمودار شماره دو ، می توان نتیجه گرفت که بیش از 

 .مالیات بر ارزش افزوده هستند

 

نمو

دار شماره سه 

نشان می دهند 

که مودیان 

یاتی بطور مال

محسوس و 

قابل توجهی 

معتقد نیستند 

که پرداخت 

مالیات بر 

ارزش افزوده، 

یک وظیفه 

ملی و همگانی 

بهر حال . است

اطالع رسانی 

بوسیله متولیان 

حوزه مالیاتی، 

مودیان مالیاتی  در خصوص فلسفه مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر مثبت و محسوس آن بر جامعه، می تواند رشد و آگاهی خوبی به مردم و

 .ارائه نماید

 

 

آمار 

 :استنباطی 

نمودار شماره 2 :  مردم پرداخت کننده اصلی مالیات بر ارزش افزوده هستند.
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نمودار 4-14: رضایت از شیوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوسیله مویدان 
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نمودار شماره 3 : پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یک وظیفه ملی و همگانی 
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فرض 

 :صفر 
بین دریافت مالیات بر ارزش افزوده  و و افزایش نقدینگی مودیان مالیاتی در شهر 

 .نداردیاسوج رابطه معناداری وجود 

 و افزایش نقدینگی مودیان مالیاتیآزمون متغیر مستقل :   2جدول شماره 

 ان مالیاتیو افزایش نقدینگی مودی

ضریب همبستگی 

 پیرسون

1 .689
** 

Sig. (2-tailed)  .000 

 150 150 تعداد نمونه

 دریافت مالیات بر ارزش افزوده  

ضریب همبستگی 

 پیرسون

.689
** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

 150 150 تعداد نمونه

مابین متغیرهای مستقل و وابسته در است لذا رابطه معنی داری  10/1برابر صفر می باشد که کمتر از مقدار   sigباتوجّه به اینکه 

بنابراین با توجه به داده های موجود می توان گفت که مودیان مالیاتی معتقد هستند که مالیات بر ارزش افزوده منجر . این فرضیه وجود دارد

میزان همبستگی بین . یه یک موقتا پذیرفته می شودبر اساس داده های موجود، فرض. به افزایش نقدینگی در کسب و کار آنان می شود

محاسبه شده است که نشان می دهد مودیان مالیاتی  933/1متغیر دریافت مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نقدینگی مودیان مالیاتی  

 .را دارندتمایل زیادی برای جذب مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اهرمی برای افزایش نقدینگی کسب و کارشان 

فرض 

 :صفر 
بین دریافت مالیات بر ارزش افزوده  و کاهش قدرت خرید مردم در شهر یاسوج رابطه معناداری 

 .نداردوجود 

 کاهش قدرت خرید مردم آزمون متغیر مستقل:    9جدول شماره 

 کاهش قدرت خرید مردم

ضریب همبستگی 

 پیرسون

1 -.103 

Sig. (2-tailed)  .210 

 150 150 ونهتعداد نم

دریافت مالیات بر ارزش 

 افزوده  

ضریب همبستگی 

 پیرسون

-.103 1 

Sig. (2-tailed) .210  

 150 150 تعداد نمونه

 

به عبارتی دیگر مودیان مالیاتی معتقدند که دریافت . کنند و فرض یک رد می شود میداده های موجود فرضیه صفر را تایید 

 .به کاهش قدرت خرید مردم نمی شود مالیات بر ارزش افزوده منجر

البته با توجه به مقدار کم ضریب همبستگی که بین متغیر وابسته و مستقل در این فرضیه، بر اساس داده های حاصل از  

 .محاسبه شده است( -019/1)پرسشنامه 

ر ارزش افزوده بوسیله مودیان قدرت خرید مردم یکی از پارامترهای مهم در کسب و کار و نهایتا جمع آوری و جذب مالیات ب

 .مالیاتی می شود

 

فرض 

 :صفر 
بین دریافت مالیات بر ارزش افزوده  و اطالع رسانی مناسب بوسیله متولیان مالیاتی در شهر 

 .نداردیاسوج رابطه معناداری وجود 

 اطالع رسانی مناسب بوسیله متولیان مالیاتیآزمون متغیر مستقل :    1جدول شماره 
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رسانی مناسب  اطالع

 بوسیله متولیان مالیاتی

ضریب همبستگی 

 پیرسون

1 .479
** 

Sig. (2-tailed)  .000 

 150 150 تعداد نمونه

دریافت مالیات بر ارزش 

 افزوده  

ضریب همبستگی 

 پیرسون

.479
** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

 150 150 تعداد نمونه

 

با توجه به داده های موجود، فرض صفر پذیرفته نمی شود و ضریب همبستگی فی ما بین متغیر مستقل تحقیق یعنی اطالع 

 . برآورد شده است 113/1رسانی مناسب بوسیله متولیان مالیاتی و متغیر وابسته تحقیق یعنی دریافت مالیات بر ارزش افزوده  تقریبا 

اطالع رسانی به مردم در رسانه های مختلف اعم از تلویزیون، رادیو، نصب بنرهای تبلیغاتی و :  داده های موجود بیان می کنند که

بطور کلی تبلیغات تاثیر بسیار زیادی بر کسب و . می تواند به عنوان پارامتر موثری برای جذب بیشتر مالیات بر ارزش افزوده داشته باشد... 

ان می دهد که تبلیغات می تواند به عنوان اهرم مهمی در جذب مالیات بر ارزش افزوده در کار دارد و داده های حاصل از تحقیق هم نش

 .داشته باشد( شهر یاسوج)سطح جامعه تحقیق 

 

 : کاربردی  پيشنهادات

ن اطالع رسانی سازما"و متغیر مستقل  "دریافت مالیات بر ارزش افزوده"با توجه به وجود رابطه بین متغیر وابسته تحقیق یعنی 

 :به منظور بهبود وضعیت دریافت مالیات بر ازش افزوده، پیشنهاد می گردد  "مالیاتی

برنامه های تلویزیونی اعم از میز گرد و تبلیغات بین برنامه ای با موضوع اهمیت، فلسفه و مصارف مبلغ مالیات بر ارزش افزوده -0

 .تهیه و پخش گردد

و مودیان . لیاتی با موضوع آشنایی با موضوع مالیات بر ارزش افزوده برگزار گرددکالسهای آموزشی کوتاه مدت برای مودیان ما-2

 .مالیاتی شرکت کننده از تخفیفات ویژه برخوردار گردند

به منظور نهادینه کردن موضوع مالیات بر ارزش افزوده در جامعه، در کتب درسی دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه، مالیات -9

با توجه به وجود رابطه معنی دار بین متغیر وابسته تحقیق یعنی . ه عنوان یکی از سرفصل های آنان در نظر گرفته شودبر ارزش افزوده ب

به منظور بهبود وضعیت دریافت مالیات بر ازش "افزایش نقدینگی مودیان مالیاتی "و متغیر مستقل  "دریافت مالیات بر ارزش افزوده"

 :افزوده، پیشنهاد می گردد

نند تخفیفات شرکت های بیمه برای بیمه شخص ثالث خودروها، مودیان مالیاتی که بطور منظم نسبت به پرداخت مالیات هما-1

 .بر ارزش افزوده اقدام می نمایند، از تخفیفات مناسبی برخوردار گردند تا زمینه برای پرداخت های آتی آنان بهتر فرآهم گردد

ه اصالح گردد تا مودیان مالیاتی به عنوان اصلی ترین بنگاه جمع آوری مالیات، از فرآیند پرداخت مالیات بر ارزش افزود-5

 .تسهیالتی برخوردار گردند تا اینگونه اهرم های تشویقی، فرهنگ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در جامعه بیشتر نهادینه نماید

 

 : پژوهشی  پيشنهادات

 .وع تحقیق مجددا مورد مطالعه قرار گیردمتغیرهای مستقل دیگری تعریف شود و موض -0

 .موضوع تحقیق در جوامع هدف دیگر مورد مطالعه قرار گیرد -2

پژوهشهای در زمینه مالیات بر ارزش افزوده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از طرف سازمان مالیاتی کل کشور مورد  -9

 .حمایت های مادی و معنوی قرار گیرد

 :محدودیت های تحقيق
 .نبود تحقیقات مشابه در زمینه موضوع تحقیق در شهر یاسوج -0

 .مشکالت مربوط به جمع آوری اطالعات در قالب پرسشنامه از مودیان مالیاتی -2

 .عدم آگاهی مناسب در خصوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده در سطح شهر یاسوج-9
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 عدم همکاری غالب مودیان مالیاتی -1

 دیان مالیاتی با اصطالحات و واژگان مالیاتیعدم آشنایی کافی مو -5
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