ژپوهشاهی تجربی حسابداری
سالسوم،شماره،10اتبستان ،1131صص 02 – 1

نقش اطالعات حسابداری در تسریع فرآیند مالیاتستانی
ازدیدگاه کارشناسان ارشد مالیاتی
جعفر باباجانی

*

تاریخ دریافت92 /22/24 :
تاریخ پذیرش93 /33/22 :

چکیده
در نظام مالیاتی ايران ،به داليل زيادی نظیر عدم اتکاپذيری اندازه گیری مالیات مؤديان و تأخیر در
پرداخت مالیات ،بکارگیری مبنای تعهدی امکانپذير نیست و استفاده از مبنای نقدی نیز اطالعات مربوط
به مراحل قبل از وصول مالیات را ثبت و گزارش نمیکند .اين پژوهش به نقش اطالعات حسابداری
مربوط به تمام مراحل فرآيند مالیاتستانی ،در تسريع اين فرآيند پرداخته است.
برای اين منظور  811پرسشنامه بین کارشناسان ارشد مالیاتی شاغل در  68اداره کل امور مالیاتی استانها
توزيع و  813فقره تکمیل شده آن جمعآوری گرديد .اطالعات مندرج در پرسشنامه با روش تحلیل
عاملی تايیدی و استفاده از طیف لیکرت آزمون و تحلیل گرديد .يافتههای تحقیق نشان میدهد ،ثبت و
نگهداری اطالعات مالی مرتبط با مراحل گوناگون (قبل و بعد از وصول مالیات) فرآيند مالیات درسیستم
حسابداری از يک سو و گزارشگری اين اطالعات در سطوح مختلف سازمانی از سوی ديگر ،با تسريع
فرآيند مالیات ستانی رابطهای معنادار دارد .به بیان ديگر ،کارشناسان مذکور بر اين باورند ،دستیابی به
اطالعات مالی مربوط به کلیه مراحل فرآيند مالیات(قبل و بعد از وصول) و در سطوح مختلف
سازمانی،که از طريق يک سیستم حسابداری ماتريسی و مبتنی بر تئوری وجوه فراهم میشود ،فرآيند
مالیات و وصول آن را تسريع میبخشد.
واژههایکلیدی :مبنای حسابداری ،درآمدهای مالیاتی ،فرآيند مالیات ستانی ،سیستم حسابداری ماتريسی.
طبقه بندی موضوعیH25, M41 :
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مقدمه
طبق قانون مالیاتهای م ستقیم م صوب ا سفند ماه  6311و ا صالحیه بهمن سال  6351که از
اول سال  6356قابل اجرا است ،مالیات ستانی در ايران فرآيندی است که با ابراز مالیات توسط
مؤدی و از طريق اظهارنامه مالیاتی آغاز میشوووود و پس از طی مراحل گوناگون ،با وصوووول
مالیات خاتمه می يابد .در اين فرآيند که هم از نظر زمانی و هم از نظر مراحل طوالنی اسوووت،
ابتدا مؤديان مالیاتی میبايسووت مالیات خود را با تسوولیم اظهارنامه و در مهلت مقرر قانونی ابراز
دارند تا پس از ر سیدگیهای الزم تو سط مامورين مالیاتی برگ ت شخیص الزم را صادر شود.
در صووورتیکه مودی با مالیات مندرج در برگ تشووخیص مالیات موافق باشوود ،ضوومن تمکین،
مالیات را پرداخت مینمايد و در غیر اينصووورت نسووبت به مبلل مالیات تشووخیصووی اعترا
میکند .مالیات تشووخیصووی زمانیکه وارد فرآيند اعترا

میشووود ،حسووب مورد بايد مراحلی

شامل توافق با مدير امور مالیاتی(ممیز کل) ،هیات حل اختالف مالیاتی ،شورای عالی مالیاتی را
طی کند تا به مرحله وصول برسد.
از آنجا که م نابع مالی مورد نیاز دولت برای تامین مخارج جاری بايد از محل درآمدهای
مالیاتی تامین شووود ،تسووريع در وصووول مالیاتها از اهمیت زيادی برخوردار اسووت .تسووريع در
و صول مالیات ،صرف نظر از ساير عوامل تاثیرگذار ديگر ،م ستلزم ثبت و نگهداری اطالعات
مالی و گزارش وضووعیت و عملکرد هر يک از مراحلی اسووت که در اين فرآيند طی میشووود.
طوالنی فرآيند مالیاتسوووتانی در ايران و عدم حصوووول اطمینان از انجام به موقع آن در مهلت
مقرر قانونی ،همواره يکی از چالشهای اسوواسووی وصووول به موقع مالیات در نظام مالیاتی ايران
بوده ا ست .افزون بر اين ،ا ستفاده از مبنای نقدی در سی ستم ح سابداری مالیاتی ک شور چالش
ديگری فرا روی متولیان امور مالیاتی قرار داده ا ست .در سی ستم ح سابداری نقدی که در حال
حاضوور در سووازمان مالیاتی کشووور مورد اسووتفاده قرار میگیرد ،اطالعات مالیاتی فقط در زمان
وصول در دفاتر ثبت و گزارش می شود و دسترسی به اطالعات مربوط به مراحل قبل از وصول
میسوور نیسووت .اين درحالی اسووت که بکارگیری حسووابداری تعهدی نیز با ويژگیهای محیطی
مالیاتسووتانی ايران سووازگار نمیباشوود .در چنین شوورايطی ،سووازمان امور مالیاتی کشووور ناگزير
است اطالعات مربوط به مراحل قبل از وصول مالیات را با روشهای سنتی و آماری و از طريق
واحدهای مختلف مالیاتی بدسووت آورد که از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیسووت .برای رفع
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اين مشوکل ،میتوان ضومن اسوتفاده از يک سویسوتم حسوابداری نقدی همراه با سواز وکارهای
مناسووب ،فرآيند مالیات را به دو بخش قبل از وصووول و پس از وصووول طبقهبندی و اطالعات
مربوط به هر مرحله را نگهداری و گزارش کرد .بنابراين ،سؤال اصلی اين پژوهش به شرح زير
قابل طرح است:
آيا ثبت ،نگهداری و گزارش اطالعات مربوط به مراحل فرآيند مالیاتسوووتانی و گزارش به
موقع آن از طريق يک سوویسووتم حسووابداری مناسووب ،بر تسووريع مراحل فرآيند مالیاتس وتانی و
حصول اطمینان از انجام به موقع هر يک از مراحل ،موثر است.
در اين پژوهش تالش شده است تا نظر کارشناسان ارشد مالیاتی شامل روسای گروه مالیاتی،
مديران امور مال یاتی و مديران کل مال یاتی در مورد ث بت ،نگ هداری وگزارش اطال عات
حسابداری مربوط به تمام مراحل فرآيند مالیات ستانی ازطريق يک سیستم حسابداری مناسب،
کسب شود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تأمین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی در دسوووتور کار همهی دولت های
ک شورهای تو سعه يافته و در حال تو سعه قرار دارد .همهی دولت ها تالش میکنند که مخارج
اداره امور کشووور و رفاه عمومی را از شووهروندان دريافت نمايند و از انتقال اين گونه مخارج به
عهدهی نسلهای بعدی از طريق استقرا

پرهیز کنند( .بیانیه مفهومی  )8161 ، 6اگرچه تحقق

چنین امری در کشورهای توسعهيافته و برخی کشورهای در حال توسعه به امری پذيرفته شده و
اجتنابناپذير تبديل شده ا ست اما در ايران سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج جاری از
وضووعیت مناسووبی برخوردار نیسووت .يکی از داليل مهم پائین بودن سووهم درآمدهای مالیاتی در
تأمین مخارج جاری ،وابستگی اين مخارج به منابع مالی حاصل از فروش نفت است که به رغم
شوعارهايی که دولتهای چند دههی گذشوته داير بر کاهش اين وابسوتگی داده اند اما کماکان
ادامه دارد.
افزون بر اين ،به عقیدهی نگارنده دلیل ديگراين وابسووتگی ،عدم اسووتفادهی کافی از ظرفیت
مالیات سووتانی و فرار مالیاتی اسووت که تاکنون تدابیر درخور مالحظهای برای آن اتخاذ نشووده
اسووت .طوالنی بودن فرآيند مالیات سووتانی شووامل مراحل اظهار تا وصووول ،به ويژه هنگامیکه
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مؤديان به دلیل عدم تمکین ،به مرحلهی اعترا
طوالنی شو ودن رسووویدگی به اعترا

وارد میشوووند نیز مزيد بر علت شووده اسووت.

مؤديان و قطعی شووودن مالیات از يکسوووو و عدم ثبت و

گزارشگری اطالعات مربوط به اين فرآيند در سی ستم حسابداری سازمان امور مالیاتی ک شور،
وصول بههنگام مالیات حقهی دولت را با مشکل جدی مواجه نموده است.
در حال حا ضر سی ستم ح سابداری سازمان امور مالیاتی ک شور و واحدهای تابعه آن همانند
ساير د ستگاه های اجرايی از مبنای نقدی ا ستفاده میکند .در اين مبنای ح سابداری درآمدهای
مالیاتی زمانی شنا سايی و در دفاتر ح سابداری ثبت می شود که وجه آن و صول شود .بنابراين،
سیستم حسابداری مورد عمل ،اطالعات مربوط به بیشتر مراحل مالیات ستانی که قبل از وصول
طی میشووود را ناديده میگیرد و قادر به تامین اطالعات مراحل قبل از وصووول مالیات نیسووت.
سیستمهای حسابداری که بر مبنای تعهدی تعديل شده يا تعهدی کامل طراحی و به مورد اجرا
گذاشته می شود ،اگرچه درآمدهای مالیاتی را در زمان تحقق و پیش از وصول ،ثبت و گزارش
می ک ند ا ما اطال عات مربوط به مرا حل مختلف فرآي ند مال یات را تامین نمیک ند .يکی از
م شکالت ا سا سی ا ستقرار سی ستمهای ح سابداری تعهدی اين ا ست که بايد نقطهی زمانی قابل
اتکايی برای شناسايی ،ثبت و گزارش درآمدهای مالیاتی ،قبل از وصول وجه آن پیدا کرد.
اغلب اسووتانداردهای حسووابداری مربوط به شووناخت درآمد که مبنای تعهدی تعديل شووده يا
تعهدی کامل را پذيرفته ا ست ،هر دو شرايط الزم و کافی شامل قابلیت اندازهگیری اتکاپذير
و قابلیت و صول درآمدها را مورد توجه قرار داده ا ست .به بیان ديگر در اين مبانی ح سابداری،
درآمد زمانی قابل شناسايی ،ثبت و گزارش است که هم به صورت اتکاپذير قابل اندازهگیری
باشد و هم وصول آن محرز باشد .اگرچه در مبنای تعهدی تعديل شده و مبنای تعهدی کامل بر
شووناسووايی درآمد در زمان تحقق تاکید میشووود اما از منظر شوورط وصووول درآمد با يکديگر
متفاوتند.
سیستمهای حسابداری که بر مبنای تعهدی تعديل شده طراحی می شود ،ضمن پذيرش شرط
الزم( قابلیت اندازهگیری اتکاپذير) ،شووورط کافی( قا بلیت وصوووول) را با محدوديت زمانی
میپذيرد .در اين سوویسووتم حسووابداری ،درآمد زمانی قابل شووناسووايی ،ثبت و گزارش اسووت که
قابلیت اندازه گیری داشته باشد و در دورهی مالی يا مدت کوتاهی پس از آن (معموالً  11روز)
قابل وصووول باشوود .بکارگیری مبنای تعهدی تعديل شووده در شووناخت درآمد ،در بیانیه اصوول
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رويکرد اندازه گیری و مبنای حسابداری از اصول پذيرفته شده هیأت استانداردهای حسابداری
دولت های ايالتی و محلی آمريکا و بیانیه  33اين هیأت مورد تاکید قرار گرفته اسوووت .در بند
 611بیانیه اصل رويکرد اندازهگیری و مبنای حسابداری مقرر گرديده که در سطح حسابهای
مستقل فعالیتهای حاکمیتی ،درآمد در دورهی مالی شناسايی میشود که هم قابل اندازهگیری
باشد و هم برای تامین مخارج دورهی مالی در دسترس باشد .منظور از" در دسترس بودن" آن
ا ست که در دورهی مالی جاری يا مدت کوتاهی پس از آن و صول شود تا بدهیهای دورهی
مالی از محل آن پرداخت شود (هیات استانداردهای حسابداری دولتی.)8113 ،
دولتهای ايالتی و محلی آمريکا بر اسوواس بیانیه  34در گزارشووگری مالی سووطح دولت ،از
مبنای تعهدی کامل ا ستفاده میکنند.از اين رو ،در اين سطح از گزار شگری مالی ،محدوديت
زمانی "دورهی مالی يا مدت کوتاهی پس از آن" برای شناسايی درآمدهای عمومینافذ نیست.
در " اصل شناخت و طبقهبندی درآمد و ساير منابع مالی ،مخارج ،هزينهها و انتقاالت" موضوع
بیانیهی شووماره  1اصووول حسووابداری و گزارشووگری مالی شووهرداریهای ايران نیز ،شووناسووايی
درآمدها با اين ضوابط انجام می شود( .يانیه شماره  )6336 ،1به بیان ديگر ،سی ستم حسابداری
مو ضوع بیانیه  34دولت های ايالتی و محلی آمريکا که از دو سطح گزار شگری مالی ا ستفاده
میکند ،در سووطح حسووابهای مسووتقل فعالیتهای حاکمیتی (منابع مالی مسووتقل برای تحقق
هدفهای معین) از مبنای تعهدی تعديلشووده و در سووطح واحد گزارشووگر (دولت به شووکل
يکپارچه) از مبنای تعهدی کامل برای شووناسووايی ،ثبت و گزارش درآمدها از جمله درآمدهای
مالیاتی استفاده میکند (استاندارد 34دولتی .)6333 ،
به نظر نگارنده و بر اساس نتايج پژوهشی که انجام شده است ،6شرايط الزم برای بکارگیری
مبنای تعهدی تعديل شده به ويژه تعهدی کامل ،برای شناسايی ،ثبت و گزارشگری درآمدهای
مالیاتی در ايران فراهم نیسووت (باباجانی و فريدونی .)6351 ،اين در حالی اسووت که بکارگیری
مبنای حسووابداری نقدی يا تعهدی نیز انتخاب بین سوویاه و سووفید يا صووفر و يک نیسووت ،بلکه
میتوان ضمن استفاده از مبنای حسابداری نقدی در شناسايی درآمدهای مالیاتی ،از قابلیتهای
ح سابداری تعهدی برای شنا سايی مطالبات مالیاتی قبل از و صول ،ا ستفاده کرد .به بیان ديگر،
سی ستم ح سابداری خا صی که بر ا ساس ويژگیهای محیطی نظام مالیاتی ک شور طراحی شود،
میتواند تمام اطالعات مربوط به فرآيند مالیات ستانی و نو سانات آن را از مرحله اظهار مالیات
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تا وصوووول آن ،ثبت ،نگهداری و گزارش کند .در اين سووویسوووتم حسوووابداری ،اگرچه مطالبات
مالیاتی در مراحل اظهار تا قبل از و صول ،شنا سايی ،ثبت و گزارش می شود اما شنا سايی اين
م طال بات به عنوان درآ مد ،موکول به وصوووول آن خوا هد بود .افزون بر اين ،تغییر در میزان
مطالبات مالیاتی در مراحلی نظیر تشووخیص ،توافق با مدير مالیاتی ،هیأت حل اختالف مالیاتی،
هیأت تجديد نظر و شورای عالی مالیاتی نیز قابل ثبت ،رديابی و گزارش است.
اگرچه در شرايط فعلی ،اطالعات مربوط به فرآيند اظهار تا قبل از و صول به شرح موارد ياد
شده به صورت آماری( د ستی يا رايانهای) يا طريق مقت ضی ديگری ثبت ،نگهداری و گزارش
شود اما منظور از سیستم مورد نظر اين مقاله ،يک سیستم حسابداری مبتنی برتئوری وجوه است
که میتواند تمامی اطالعات اين فرآيند را جداگانه برای هر مرحله و برای هر يک از ردههای
سازمانی ثبت و گزارش کند .به عبارت ديگر ،در چنین سی ستمی ،اطالعات بر ح سب مراحل
مختلف اظهار تا وصووول و سوولسووله مراتب سووازمانی موضوووع دسووتورالعمل ماده  863قانون
مالیاتهای مسوووتقیم ،ثبت وگزارش میشوووود و برای هر يک از ردههای سوووازمانی ،صوووورت
وضوووع یت و عملکرد مالی جدا گا نه تنظیم و ارا ئه میگردد .اطال عات صوووورت های مالی
تنظیمیبرای ردههای سووازمانی هم به صووورت افقی (مراحل اظهار تا قبل از وصووول و وصووول
شده) و هم به صورت عمودی (واحدهای مالیاتی تا سطح سازمان) قابل تلفیق است و اطالعات
تلفیق شووده ،مجموع اطالعات مرتبط با سووازمان امور مالیاتی کشووور را به صووورت يکپارچه و
برحسب مراحل منعکس میکند.
يادآوری اين نکته ضووروری اسووت که اين سوویسووتم حسووابداری ،قبال در قالب يک پژوهش
جداگانه طراحی شووده اسووت .در اين پژوهش ،نظر کارشووناسووان خبره مالیاتی درباره نقش موثر
اطالعات قابل ا ستخراج از اين سی ستم در ت سريع فرآيند مالیات ستانی ،مورد آزمون قرار گرفته
ا ست .اين سی ستم که به شکل ماتري سی و بر ا ساس تئوری وجوه طراحی شده ا ست ،مراحل
مختلف مالیات از اظهار تا وصول را در سطر قرار میدهد و ستون آن به سلسله مراتب سازمانی
از پائینترين تا باالترين ردهی سووازمانی اختصوواص میيابد .دراين سوویسووتم ،اطالعات مربوط به
پرونده هر يک از موديان مالیاتی ،از مرحله ابراز مالیات تا وصوووول آن ،در سوووطر در حرکت
اسوووت و از يک مرحله به مرحلهی ديگر انتقال می يابد .با تلفیق اطالعات تمام مراحل ق بل از
و صول مالیات ،میزان مالیات درجريان و صول گزارش می شود و هنگامیکه اين مبلل با مالیات
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وصووولی جمع میشووود ،کل مالیات متعلق به دوره مالی قابل گزارش خواهد بود .افزون بر اين،
مالیات ابراز شووده ،تشووخیصووی و قطعی ،درهر مرحله که مورد تعديل قرار میگیرد ،مبلل مورد
تعديل در همان مرحله اعمال میشود.
همانطور که مالحظه میشووود ،در اين سوویسووتم حسووابداری ماتريسووی ،هر يک از واحدهای
سازمانی فرادستی میتواند با دريافت صورتهای مالی جداگانه ،از وضعیت و عملکرد مالیاتی
واحدهای تحت سرپرستی آگاه شود و ضمن اعمال نظارت الزم در تسريع فرآيند مالیاتستانی،
تصووومیمات الزم را اتخاذ نمايد .نحوه عمل تلفیق اطالعات بدين صوووورت اسوووت که از تلفیق
اطالعات واحدهای مالیاتی ،اطالعات مالی هر يک از گروه های مالیاتی و از تلفیق اطالعات
گروههای مالیاتی ،اطالعات اداره امور مالیاتی گزارش می شود .از تلفیق اطالعات ادارات امور
مالیاتی ،اطالعات اداره کل امور مالیاتی و باالخره از تلفیق اطالعات ادارات کل امور مالیاتی،
اطالعات سازمان امور مالیاتی کشور بر حسب مراحل گوناگون،

گزارش میشود8.

در مورد تحقیقات انجام شده بايد اذعان کرد که اگرچه پژوهشهايی دربارهی بکارگیری
حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرايی کشور و موانع پیش روی آن انجام شده است اما
پژوهشی در مورد نقش اطالعات حسابداری در تسريع فرآيند مالیاتستانی تا کنون انجام نشده
است .نزديکترين تحقیق در اين زمینه ،پژوهشی است که با عنوان" طرح مطالعه ،طراحی و تدوين
سیستم حسابداری مالیاتی کشور" به سفارش سازمان امور مالیاتی و با مسئولیت نگارنده انجام
شده است .در اجرای اين تحقیق ،سیستمی طراحی شده است که نیازهای اطالعاتی سازمان را
در طول فرآيند مالیاتستانی و سازگار با ويژگیهای محیطی نظام مالیاتی کشور ،تامین میکند.
طوالنی بودن فرآيند مالیاتسوووتانی بهويژه هنگامی که مالیات مورد اعترا

قرار میگیرد،

مشکالت اندازهگیری میزان مالیات حقهی دولت و زمانبر بودن وصول مالیاتهای قطعی شده،
از ويژگیهای محیطی نظام مالیاتی کشووور محسوووب میشووود .اين ويژگیهای محیطی موجب
شووده اسووت که بکارگیری مبنای تعهدی تعديل شووده يا تعهدی کامل را در شووناسووايی ،ثبت و
گزارش درآمدهای مالیاتی با مشووکل جدی مواجه و اسووتفاده از مبنای نقدی را در شووناسووايی
درآمدهای مالیاتی تحمیل کرده اسووت .از اين رو ،در پژوهشووی که قبال انجام شووده ،سوویسووتمی
طراحی گرديده که ضووومن حفب مبنای نقدی در شوووناسوووايی و گزارش درآمدهای مالیاتی،
اطالعات مربوط به مطالبات مالیاتی را در طول فرآيند مالیاتسووتانی و قبل از وصووول آن ثبت،
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نگهداری و گزارش میکند .در پژوهش حا ضر قابلیتهای اين سی ستم در مورد تأمین نیازهای
اطالعاتی مجريان مالیات ستانی در سطوح گوناگون سازمانی و مراحل مختلف مالیات ستانی،
مبنای نظرخواهی از کارشناسان ارشد مالیاتی کشور قرار گرفته است .از طرفی تحقیق خارجی
مرتبط با اين موضوع مشاهده نگرديد .دلیل اين امر آن است که فرآيند مالیات ستانی ک شور به
لحاظ تامین منابع مالی دولت از فروش نفت و م شتقات آن ،در عمل با شیوهی مالیات ستانی در
کشورهای توسعهيافته و در حال توسعه که چنین وابستگی ندارند ،متفاوت است.
فرضیهها
براساس سئوال تحقیق ،سه فرضیهی اصلی و شش فرضیهی فرعی به شرح زير صورت بندی
شده است:
فرضیه()1
ثبت ،نگهداری و گزارش اطالعات مالی مرتبط با مراحل اظهار تا وصوووول مالیات از طريق
سیستم حسابداری ،بر تسريع در فرآيند مالیات ستانی موثراست.
برای فرضیهی فوق تعدادی فرضیهی فرعی به شرح زير صورت بندی گرديد:
 -6-6ثبت ،نگهداری و گزارش اطالعات اظهارنامههای مالیاتی از طريق سیستم حسابداری،
بر تسريع در فرآيند مالیاتستانی موثر است.
 -6-8ثبت ،نگهداری و گزارش اطالعات مالیاتهای تشخیصی از طريق سیستم حسابداری،
بر تسريع در فرآيند مالیات ستانی ،موثراست.
 -6-3رديابی اطالعات مالیاتهای ت شخی صی مورد اعترا

به مراجع حل اختالف از طريق

سیستم حسابداری ،بر تسريع در فرآيند مالیاتستانی ،موثر است.
 -6-4ثبت ،نگهداری و گزارش اطالعات مالیاتهای قطعی از طريق سی ستم ح سابداری ،با
تسريع در فرآيند مالیاتستانی ،موثراست.
 -6-1ثبت ،نگهداری و گزارش اطالعات مالیات های قطعی ارجاعی به واحد اجرائیات از
طريق سیستم حسابداری ،بر تسريع در فرآيند مالیاتستانی ،موثراست.
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 -6-1ثبت ،نگهداری و گزارش اطالعات مالیات های وصوووولی بر حسوووب سوووال عملکرد
درسیستم حسابداری ،بر تسريع در فرآيند مالیاتستانی،موثراست.
فرضیه()8
ثبت و گزارش اطالعات مربوط به نوسان مالیاتهای تشخیصی ارجاعی به مرحله اعترا

از

طريق سیستم حسابداری ،بر بهبود فرآيند مالیات ستانی ،موثراست.
فرضیه()3
ارائه صووورت وضووعیت و عملکرد مالیاتی برای هريک از ردههای سووازمانی ازطريق سوویسووتم
حسابداری ،بر بهبود فرآيند مالیاتستانی،موثراست.
روش شناسی پژوهش
اين تحقیق از نظر ماهیت يک روش توصوویفی -پیمايشووی اسووت و از نظر طبقهبندی بر مبنای
هدف از نوع تحقیقات کاربردی اسوووت زيرا نتايج تحقیق برای حل مسوووائل اجرايی که در اين
پژوهش بهبود فرآيند مالیاتسووتانی اسووت ،قابل اسووتفاده خواهد بود و بر اسوواس مبانی نظری و
قانونی ارائه شووده در بخش ادبیات پژوهش ،پرسووشوونامهای شووامل  35سووؤال طراحی گرديد.
سووؤاالت اين پرسووشوونامه میزان هريک از معیارهای اندازهگیری شوواخصووههای زير مجموعه
مؤلفههای تحقیق را با استفاده از طیف لیکرت  1نمرهای اندازه میگیرد.
پایایی و روایی :ضريب آلفای کرونباخ برای  35سؤال پرسشنامه درمجموع  1/383است
که ب یانگر پا يايی و قابل یت اعت ماد ابزار پژوهش اسووووت .افزون بر اين ،ج هت آزمون روايی
سؤاالت ،هم از اعتبار محتوا و هم از اعتبار عاملی استفاده گرديد .برای سنجش اعتبار پرسشنامه
از نظر متخصصان و اساتید دانشگاهی و تعدادی کارشناس خبره مالیاتی استفاده شده است .در
اين مرحله به منظور حصول اطمینان از اينکه پرسشنامه همان ويژگیهای مورد نظر پژوهشگر را
میسونجد با افراد ياد شوده مصواحبه و پس از کسوب نظر آنان که تا حدود زيادی با هم هم سو
بود ،اصالحات الزم به عمل آمد.
آزمون اعتبار عاملی پرسوووشووونامه نیز با کمک تحلیل عاملی تأيیدی و با اسوووتفاده از نرم افزار
 SMARTPLSانجام شد .يادآوری اين نکته ضروری ا ست که برای ح صول اطمینان ازتايید
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مدل اندازهگیری يا همان تحلیل عاملی تأيیدی ،اوالً بايد شاخصهای آن برازش مناسبی داشته
باشد و ثانیاً مقادير  t-valueضرايب استاندارد معنی دار باشد .هم چنین تمامیبارهای عاملی از
مقدار  1/1باالتر باشند.
با نگاهی اجمالی به نتايج تحلیل عاملی تايیدی مندرج در نگاره( )6مالحظه میشوووود که
مدلهای اندازهگیری ،از شرايط ياد شده برخوردار بوده و مدلهای منا سبی ه ستند .بر ا ساس
اين نتايج ،میتوان از پايايی و روايی پرسشنامه اين پژوهش ،اطمینان حاصل نمود.
جامعه و نمونه آماری
جامعه مورد نظر در اين پژوهش ،کارشووناسووان ارشوود مالیاتی کشووور شووامل ر سووای گروه
مالیاتی(سر ممیزين) ،مديران امور مالیاتی(ممیزين کل) ،مديران کل امور مالیاتی و معاونین آنها
و اع ضای هیأت های حل اختالف مالیاتی ا ست .در اين تحقیق ،با ا ستفاده از روش نمونهگیری
خوشهای ،ابتدا از بین ادارات کل امور مالیاتی تهران و ساير استان ها ،تعدادی ادارات کل امور
مالیاتی انتخاب و سووپس با روش نمونهگیری تصووادفی 811نفر از کارشووناسووان ارشوود مالیاتی به
شرح مشخصات فوق به عنوان نمونه انتخاب شده ا ست .برای گردآوری اطالعات مورد نیاز به
همان تعداد پرسوووشووونامه از طريق ارتباط با مديران کل امور مالیاتی اسوووتان های منتخب ،بین
آزمودنیها توزيع گرديد .ازاين تعداد 881فقره با نرخ بازگشت  55درصد جمع آوری شد.
ابزار جمع آوری اطالعات
در اين پژوهش ،از ابزار پرسوشونامه اسوتفاده شوده اسوت .برای اين منظور ،پرسوشونامهای با 5
مؤلفه (عامل) و  35شاخص (گويه) مرتبط با فرضیه های تحقیق تنظیم گرديد .در اين پرسشنامه
از آزمودنیها تقا ضا شده بود که میزان اهمیت هر يک از شاخصها در ت سريع و بهبود فرآيند
مالیاتسووتانی را بر روی طبقی از لیکرت  1رتبه ای که از بسوویار کم تا بسوویار زياد درجه بندی
شده بود ،تعیین کنند.
بخش اول :آمار توصیفی
همان طور که در نگاره ( )6مشوواهده میشووود %49،اعضووای نمونه را افراد با رشووته تحصوویلی
ح سابداری ت شکیل داده ا ست .بیش از  %11افراد سابقه کاری باالی  61سال دا شته اند و%19
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اع ضای نمونه را رو سای امور مالیاتی و گروه مالیاتی و بقیه را کار شنا سان ار شد مالیاتی شاغل
درهیأتهای حل اختالف و هیاتهای تجديدنظر ،ت شکیل داده ا ست که ن شان از تجربه باالی
افراد است %19 .افراد ،دارای تحصیالت لیسانس و  %33دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر
هستند .بیش از نیمیاز افراد سن بین  41تا  11سال داشته است.
نگاره(  :)1نتایج توصیفی ویژگیهای دموگرافیک
رديف

6

فراوانی

درصد

حسابداری

33

49/4

مديريت

11

36/6

مالی

61

4 /5

ساير

31

61/9

کمتر از  61سال

39

69/9

بین  61تا  61سال

41

88/1

بین  61تا  81سال

18

83/9

بیشتر از  81سال

14

31/1

لیسانس

633

11/1

فوق لیسانس

15

38/1

دکترا

8

6

کمتر از  41سال

51

46/6

بین  41تا  11سال

611

11/8

بیشتر از  11سال

69

5 /9

رئیس گروه مالیاتی

95

39/3

رئیس امور مالیاتی

33

65/9

مديرکل امور مالیاتی

8

6 /1

ساير

31

43/6

رشته تحصیلی

سابقه خدمت در سازمان
8

3

تحصیالت

4

سن

1

سمت سازمانی

بخش دوم :تحلیل استنباطی نتایج
در اين تحقیق ،به دلیل تعدد متغیرهای مسووتقل و شوواخصها برای تايید روايی مدل از روش
حداقل مربعات جزئی )PLS(3با استفاده از نرم افزار  SMARTPLSاستفاده شده است .روش
تخمین  PLSضووورايب را بهگونهای تعیین میکندکه مدل حاصوووله ،بیشوووترين قدرت تفسووویر
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وتو ضیح را دارا با شد؛ بدين معنا که مدل بتواند با باالترين دقت و صحت ،متغیر واب سته نهايی،
را پیشبینی نمايد .روش حداقل مربعات جزئی که در بحث الگوسوووازی رگرسووویونی آن را با
 PLSنیز معرفی میکنند ،يکی از روشهای آماری چند متغیره محسوووب میشووود که بهوسوویله
آن میتوان علیرغم برخی محدوديت ها مانند :نامعلوم بودن توزيع متغیر پاسوووخ ،وجود تعداد
مشاهدات کم و يا وجود خودهمبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی؛ يک يا چند متغیر پاسخ
را به طور همزمان در قبال چندين متغیر توضیحی الگوسازی نمود .نتايج حاصله از اين روش به
قرار زير است:
نگاره( :)٢شاخصهای روایی ،پایایی
متفیرهای پنهان

میانگین

پايايی

ضريب

آلفای

واريانس تبیین

ترکیبی

تعیین

کرونباخ

شده
اطالعات مالیاتهای ابزاری

1/111

1/538

1/336

1/938

اطالعات مالیاتهای تشخیصی

1/114

1/511

1/195

1/544

1/156

1/538

1/931

1/511

مالیاتهای قطعی شده

1/961

1/551

1/185

1/931

مالیاتهای ارجاعی به واحد اجرائیات

1/145

1/511

1/166

1/955

1/116

1/559

1/163

1/531

گزارشگری مربوط به مالیات وصولی

1/196

1/531

1/131

1/534

گزارشگری اطالعات مالیاتی

1/911

1/318

1/116

1/333

مرحله قبل از وصول مالیات

1/194

1/343

1/311

1/344

1/113

1/313

مالیاتهای تشخیصی ارجاعی به مرحله
اعترا

نوسان مالیاتهای تشخیصی در فرآيند
اعترا

نقش اطالعات حسابداری در بهبود فرآيند
مالیات ستانی

1/343

نگاره 6شووواخصهای روايی ،پايايی را برای تمامیمتغیرهای تحقیق نشوووان میدهد .عالوه بر
روايی سازه که برای بررسی اهمیت نشانگرهای انتخاب شده جهت اندازهگیری سازهها به کار
میرود ،روايی ت شخی صی 4نیز در تحقیق حا ضر مورد نظر ا ست .به اين معنا که ن شانگرهای هر
سووازه در نهايت تفکیک مناسووبی را به لحاظ اندازهگیری نسووبت به سووازههای ديگر مدل فراهم
آورد .به عبارت سوووادهتر ،هر نشوووانگر فقط سوووازه خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها به
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گونهای باشوود که تمام سووازهها به خوبی از يکديگرتفکیک شوووند .با کمک شوواخص میانگین
واريانس استخراج شده ( )AVE5مشخص شد که تمام سازههای مورد مطالعه دارای میانگین
واريانس اسوووتخراج شوووده باالتر از  1/1هسوووتند .شووواخصهای پايايی ترکیبی( 1)CRو آلفای
کرونباخ جهت برر سی پايايی پر س شنامه ا ستفاده می شود و الزمه تايید پايايی ،باالتر بودن اين
شاخصها از مقدار  1/9میبا شد .تمامیاين ضرايب باالتر از  1/9بوده که ن شاندهنده پايابودن
ابزار اندازه گیری است.
شاخص نیکویی برازش مدل( :)GOFاين شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری و
مدل اندازهگیری شده را نشان میدهد و برابر است با:

GOF  AVE  R 2
که در آن  AVEو  R 2میانگین  AVEو  R2میباشوود .باال بودن شوواخص مقدار  GOFاز
 1/1برازش مدل را نشوووان میدهد .برای اين مدل ،مقدار شووواخص نیکويی برازش برابر 1/144
شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد .به بیان ساده تر ،دادههای اين پژوهش با ساختار
عاملی و زيربنای نظری تحقیق برازش مناسوووبی دارد و اين بیانگر همسوووو بودن سوووؤاالت با
سازههای نظری است.
نتایج تحلیل عاملی تاییدی سه مرتبه ای (مدل اندازه گیری)
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فر ضیات و مدل مفهومیتحقیق ،اطمینان يافتن از صحت
مدل های اندازهگیری متغیرهای برونزا و درونزا ضوووروری اسوووت که از طريق تحلیل عاملی
مرتبه اول و دوم صوووورت گرفته اسوووت .تحلیل عاملی تايیدی يکی از قديمیترين روش های
آماری است که برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون (عاملهای بدست آمده) و متغیرهای
مشوواهدهشووده(سووؤاالت) بهکار برده میشووود و بیانگر مدل اندازهگیری اسووت (برن .)6334،اين
تکنیک که به برآورد پارامترها و آزمون فرضووویه ها با توجه به تعداد عامل های زيربنايی میان
نشووانگرها میپردازد ،مبتنی بر يک شووالوده تجربی و نظری قوی اسووت و مشووخص میکند که
کدام متغیرها با کدام عامل و همچنین کدام عامل با کدامیک از عامل ها همبسوووته اسوووت .بار
عاملی محاسووبه شووده در اين تکنیک مانند هرگونه همبسووتگی ديگری تفسوویر میشووود .بر اين
ا ساس هرچه بار يک شاخص در يک عامل بی شتر با شد ،بايد در هنگام تف سیر وزن بی شتری به
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آن شووواخص داد .به عنوان مثال در اين تحقیق ،دسوووترسوووی به اطالعات مرتبط با مرحله قبل از
وصوووول مالیات ،نقش موثرتری نسوووبت به اطالعات مربوط به مرحله وصوووول دربهبود فرآيند
مالیاتسوووتانی دارد .در بین  1مرحله قبل از وصوووول مالیات ،اطالعات مربوط به مال یات های
تشوووخیصوووی ارجاعی به مرحله اعترا  ،باالترين وزن را داشوووته اسوووت .اطالعات مالیاتهای
ت شخی صی دومین وزن را به خود اخت صاص ا ست .مالیاتهای قطعی شده ،نو سان مالیاتهای
تشوووخیصوووی در فرآيند اعترا  ،مالیاتهای ارجاعی به واحد اجرا بهترتیب رتبههای بعدی را
داشوووته و کمترين نقش را اطالعات مالیاتهای ابزاری داشوووته اسوووت .برای مرحله وصوووول،
گزارشوووگری اطالعات مالیات وصوووولی برحسوووب سوووال عملکرد ،نسوووبت به گزارشوووگری
سووايراطالعات مربوط به مالیاتهای وصووولی ،نقش بیشووتری درتسووريع فرآيند مالیات سووتانی
داشته است.

نمودار ( :)1مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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نمودار  6مدل تحلیل عاملی تايیدی را در حالت تخمین ضووورايب اسوووتاندارد نشوووان میدهد.
حداقل مقدار مجاز برای بار عاملی مقدار  1/1میباشووود ،شووواخصهای اين مدل تماما بارعاملی
باالتر از  1/1داشته است ،بنابراين تمامیشاخصها دارايی روايی باال و قابل اعتماد است.
تحلیل فرضیهها ویافتهها
با توجه به انتخاب طیف لیکرت  1عاملی برای سؤاالت تشکیلدهنده متغیرهای مورد بررسی،
بايد مقادير حاصل از نظرات پاسخگويان مورد بررسی قرار گیرد تا اين موضوع روشن شود که
آيا میانگین پاسوووخ های آن ها به طور متوسوووط با مقدار ( 3عدد وسوووط طیف لیکرت) تفاوت
معناداری دارد يا خیر؟ برای اين منظور ،از آزمون مقايسووه میانگین تک نمونهای اسووتفاده ش وده
که نتايج آن در ذيل آمده است.
نگاره( :)3نتایج آزمون  tیک نمونه ای
فرضیه ها

میانگین

فرضیه 6

انحراف

آمارهt

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

استاندارد
3/334

1/139

88/133

815

1

4 /6

1/98

88/13

815

1

4/154

1/133

88/463

815

1

3/591

1/999

61/83

815

1

4/835

1/136

81/55

815

1

3/113

1/514

3/319

815

1

3/941

1/511

68/139

815

1

فرضیه 8

4/114

1/984

86/136

819

1

تايید

فرضیه 3

4/635

1/938

83/165

819

1

تايید

فرضیه فرعی
6
فرضیه فرعی
8
فرضیه فرعی
3
فرضیه فرعی
4
فرضیه فرعی
1
فرضیه فرعی
1

تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
تايید
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فر ضیه(: )1نتیجه آزمون نشووان میدهد اوال مقدار میانگین حاصووله باالتر تر از حد متوسووط
ارزيابی شده ا ست و همچنین فر

صفر مبنی بر برابری میانگین با  3رد می شود .مقدار عدد

بحرانی آزمون تک دنباله در سووطح آلفای برابر با  1/11برابر با مقدار  6/31میباشوود .بنابراين،
چون مقدار آماره  tبیشوووتر از  6/31میباشووود ،فر

محقق در سوووطح خطای کمتر از  %1تايید

میگردد .اين بدين معنی اسوووت که اگر اطالعات مربوط به مراحل قبل از وصوووول مالیات در
سیستم حسابداری ثبت وگزارش شود فرآيند مالیاتستانی سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.
فرضیه های فرعی  1تا  :6نتايج آزمون درمورد هر  1فرضیه فرعی زيرمجموعه فرضیه،6
ن شان میدهد که اوالً مقدار میانگین حا صله باالتر از حد متو سط ارزيابی شده ا ست و فر
صفر مبنی بر برابری میانگین با عدد  3رد می شود .از سوی ديگر ،مقدار آماره  tبی شتر از 6/31
است که از مقدار بحرانی تک دنباله  6/31بزرگتر است .بنابراين ،هر  1فرضیه فرعی تحقیق ،در
سووطح خطای کمتر از  %1تايید میگردد .تايید فرضوویههای زير مجموعه فرضوویه  ،6بیانگر اين
اسووت که اگراطالعات مربوط به کلیه مراحل گوناگون فرآيند وصووول مالیات ،شووامل اظهار،
ت شخیص ،قطعی شدن ،ارجاع به هیأتهای حل اختالف و هیأتهای تجديدنظر ،شورای عالی
مالیاتی و مالیاتها ی قطعی ارجاعی به واحد اجرا ،در سی ستم ح سابداری ثبت وگزارش شود،
فرآيند وصووول مالیات تسووريع میشووود .اين درحالی اسووت که تفکیک اطالعات مالیاتهای
وصول شده برحسب سال عملکرد نیز برتسريع اين فرآيند ،تاثیر دارد.
فر ضیه(:)٢نتیجه آزمون ن شان میدهد ،مقدار میانگین حا صله باالتر از حد متو سط ارزيابی
شووده اسووت و فر

صووفر مبنی بر برابری میانگین با عدد  3رد میش وود .از سوووی ديگر مقدار

آماره  tاز مقدار بحرانی تک دنباله  6/31بزرگتر اسووت .بنابرين فرضوویه فوق در سووطح خطای
کمتر از  %1تايید میگردد .به بیان ديگر ،اگر افزايش ياکاهش مبالل مالیات ت شخی صی مؤديانی
که به مرحله اعترا

ارجاع داده میشوووند ،از طريق سوویسووتم حسووابداری قابل رديابی باشوود،

مقاي سه اين قبیل مالیاتها با مالیات قطعی شده درمرحله اعترا
درتسريع مالیات ستانی موثرباشد.

وتحلیل نوسانات آن میتواند
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فر ضیه( :)3نتیجه آزمون اين فر ضیه نیز ن شان میدهدکه مقدار میانگین حا صله باالتر از حد
متوسط ارزيابی شده است و فر

صفر مبنی بر برابری میانگین با عدد  3رد می شود .از سوی

ديگر ،مقدار آماره  tبیشوووتر از مقدار بحرانی تک دنباله ()6/31اسوووت .بنابرين ،اين فرضو ویه در
سطح اطمینان  %1تايید می شود .تايید اين فرضیه بدين معنی است که به نظرکارشناسان مالیاتی،
گزارش وضوووعیت وعملکرد مالیاتی جداگانه برحسوووب مراحل مختلف فرآيند مالیات توسوووط
هريک از ردههای سازمانی(از واحد مالیاتی تا سطح سازمان)که قابل تلفیق نیز ه ست ،فرآيند
وصول مالیات را بهبود میبخشد.
تجزیه تحلیل واریانس
به منظورحصول اطمینان ازهمسانی نظر کارشناسان مالیاتی در باره تاثیراطالعات حسابداری
مرتبط با مراحل مختلف فرآيند مالیات درتسوووريع مالیاتسوووتانی ،ازتحلیل واريانس وضوووريب
همبستگی اتا استفاده شد که نتايج آن به شرح نگاره( )4ارائه میشود:
نگاره ( :)4آزمون تحلیل واریانس چند طرفه
مجموع

درجه

میانگین

منبع

مجذورات

آزادی

مجذورات

نام

سوال 6

63/818

3

6/498

3/151

استان←

سوال 8

9/943

3

1/516

6/534

1/114

سوال 3

68/16

3

6/33

8/445

1/168

1 /6

سوال 4

3/935

3

6/153

8/46

1/163

1/133

سوال 1

63/511

3

6/146

8/63

1/184

1/136

سوال 1

66/433

3

6/896

6/955

1/193

1/191

سوال 9

1/594

3

1/113

6/819

1/818

1/114

سوال 5

4/984

3

1/181

1/35

1/415

1/143

تغییرات

متغیرها

آمارهF

سطح

ضريب

معناداری

اتا

1/118

1/683
1/199

نتايج به دست آمده از نگاره تحلیل واريانس چند طرفه و ضريب همبستگی اتا نشان میدهد،
سئوالهای  9 ،1 ،8و  5به ترتیب درمورد ثبت اطالعات مربوط به مالیاتهای تشخیصی ،نوسان
میزان مالیات تشوووخیصوووی درمرحله اعترا  ،مالیاتهای وصوووولی به تفکیک سوووال عملکرد
درسووویسوووتم حسوووابداری وگزارش وضوووعیت وعملکرد مالی جداگانه برای همه مراحل فرآيند
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مالیات ازطريق اين سیستم ،در سطح اطمینان  %31تحت تاثیر استان پاسخ دهندگان قرار نگرفته
ا ست ( سطح معناداری بی شتر از  %1شده ا ست) .به عبارت ديگر،کار شنا سان ار شد مالیاتی در
ا ستانهای مختلف ،نظر يک سانی درباره تاثیر اين اطالعات ،درت سريع فرآيند مالیات دارند .اين
درحالی است که کارشناسان استان های مختلف ،درمورد سئواالت  4 ، 3 ، 6و  1به ترتیب داير
بر ثبت وگزارش اطالعات مربوط به مراحل اظهار مالیات ،قطعی شووودن ،اعترا

به مالیات و

ارجاع مالیات به واحد اجرا ،نظر يکسانی ندارند.
نتیجهگیری
در کشوووورهای در حال توسوووعه به ويژه در ايران ،درآمدهای مالیاتی به داليلی نظیر طوالنی
بودن فرآيند اظهار تا وصول مالیات ،عدم شفافیت اطالعات مربوط به درآمدهای مؤديان ،عدم
تمکین مؤديان مالیاتی و ورود آنها به مرحله اعترا  ،با مبنای تعهدی قابل شووناسووايی ،ثبت و
گزارش نیسوووت .بنابراين ،اين قبیل کشوووورها اسوووتفاده از مبنای نقدی را در حسوووابداری و
گزارشگری درآمدهای مالیاتی بکار میگیرند و اطالعات مربوط به فرآيند قبل از و صول را از
طريق پرونده های مالیاتی و اَشوکال سونتی آماری نگهداری میکنند .برای رفع اين مشوکل ،در
يک پژوهش جداگانه ،سی ستمیطراحی گرديد که ضمن ا ستفاده از مبنای نقدی در شنا سايی
درآمدهای مالیاتی ،اطالعات مربوط به مطالبات مالیاتی و رديابی آن در مراحل مختلف قبل از
وصول ،قابل ثبت ،نگهداری و گزارش است.
در اين پژوهش ،با نظرسوونجی از کارشووناسووان ارشوود مالیاتی کشووور که مسووتقیما با مراحل
تشخیص تا وصول مالیات سروکار دارند ،نقش و اهمیت اطالعات حسابداری قابل استخراج از
اين سوویسووتم حسووابداری در تسووريع فرآيند مالیات ،مورد ارزيابی قرار گرفت .به بیان ديگر ،از
کارشوووناسوووان مذکور درخواسوووت گرديد تا نظر خود را دربارهی قابلیت های يک سووویسوووتم
حسووابداری مناسووب که بتواند از سووازوکارهايی اسووتفاده نمايد که اطالعات مرتبط با فرآيند
مالیات سووتانی شووامل مراحل قبل از وصووول و بعد از وصووول را ثبت ،نگهداری و برای سووطوح
مختلف سازمانی جداگانه گزارش کند ،بیان نمايند.
در پژوهش حاضوور ،از روش تحلیل عاملی تايیدی سووه مرحلهای اسووتفاده شووده اسووت .اين
تکنیک ،برای اين منظور مورد اسوووتفاده قرار گرفت که مشوووخص کند آيا تسوووريع در فرآيند
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مالیاتسووتانی در ايران ،با ثبت و نگهداری اطالعات مالیاتی در مراحل قبل از وصووول و بعد از
و صول از يک سو و گزار شگری اين اطالعات در رده های سازمانی مختلف از سوی ديگر،
رابطه دارد .نتايج تحقیق ن شان میدهد که به نظر کار شنا سان ثبت و نگهداری اطالعات مالیاتی
به ويژه در مراحل مختلف قبل از و صول شامل اظهار تا زمان تمکین مؤدی ،در ت سريع فرآيند
مالیاتسووتانی مؤ ثر اسووت .کارشووناسووان ارشوود مالیاتی بر اين عقیده هسووتند که ثبت و نگهداری
اطالعات مربوط به اظهار مالیات ،تشووخیص مالیات ،رسوویدگی به مبلل مالیات تشووخیصووی در
هیأتهای حل اختالف و شوووورای عالی مالیاتی و همچنین مرحلهی اجرائیات ،فرآيند وصووول
مالیات را ت سريع و و صول به موقع مالیات متعلقه را تحقق میبخ شد .افزون بر اين ،کار شنا سان
مذکور بر اين باورند که گزارش وضعیت و عملکرد مالیاتی به شکل ماتريسی حاوی اطالعات
مراحل مختلف و برحسووب رده های سووازمانی از کوچکترين واحد مالیاتی تا سووطح سووازمان
مالیاتی کشور ،در تسريع فرآيند مالیاتستانی از اهمیت بااليی برخوردار است.
نتايج اين تحقیق ،نشووان میدهد که برای تسووريع درفرآيند مالیاتسووتانی در سووازمان مالیاتی
کشور ،ثبت وگزارشگری اطالعات تمام مراحل اين فرآيند ضروری است.چنین اطالعاتی اگر
از طريق سی ستم ح سابداری و برح سب مراحل مختلف و به تفکیک واحد های سازمانی فراهم
شوود ،وصوول مالیات را در درون سوازمان تسوريع میبخشود .افزون براين ،نتايج اين پژوهش با
قابلیتهای سیستم حسابداری که براساس ويژگیهای محیطی ومقررات مالیاتی کشور طراحی
شووده و میتواند اطالعات مراحل گوناگون مالیاتسووتانی را برحسووب ردههای سووازمانی ثبت
وگزارش کند ،مطابقت دارد.
پی نوشتها
برای اطالعات بیشتر به مقاله باباجانی و فريدونی تحت عنوان" ارزيابی فرآيند اظهار تا وصول

6

مالیاتهای مستقیم جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری برای شناسايی درآمد" دانش و پژوهش
حسابداری ،فصلنامه انجمن حسابداری ايران ،سال دوم شماره  ،1پايیز  51مراجعه نمايید.
برای کسب اطالعات بیشتر به مقاله باباجانی با عنوان "سیستم نوين حسابداری مالیاتی کشور تحولی

8

بنیادی در نظام اطالعاتی فرآيند مالیات" فصلنامه مطالعات حسابداری ،شماره  61و  ،66تابستان 54
مراجعه نمايید.
Average Variance Extracted

1

Partial Least Square

3

Composite reliability

1

Discriminant Validity

4
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