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 ًاصر اهیذٍار

 ل(.هسئَ ُ)ًَیسٌذهذسس داًشگاُ، داًشگاُ ػلَم پضشىی تثشیض. 
 

 چکیذُ

ػولىشد ساصهاى اهَس  یاحشتخش ضاىیتش ه یاتیهال هیٍ خذهات الىتشًٍ اتیساهاًِ ػول یارشا شیتاح یتِ تشسس كیتحم يیا
دس  لیاستاى اسدت یاتیهأهَساى هال ِیشاهل ول كیتحم یپشداصد. راهؼِ آهاس یه لیدساستاى اسدت یاتیهال يیضیهو ذگاُیاص د یاتیهال

 85وِ روؼأ تِ تؼذاد  یاتیاهَس هال سیٍ سئ یاتیگشٍُ هال سیسئ ،یاتیواسشٌاس اسشذ هال ،یاتیواسشٌاش هال یچْاس سغح ساصهاً
اص ًظش ّذف  يیتاشذ. سٍش تحمیك دس ایي پژٍّش تَطیفی است. ّوچٌ یه 1399ٍ  1398ٍ  1397 یسالْا اىیًفش دس رش

تحمیك تِ دٍ طَست سٍش وتاتخاًِ ای  ي. سٍشْای گشدآٍسی اعالػات دس ایشدیگ یلشاس ه یواستشد ماتیتحم یدس عثمِ تٌذ
 یهَسد آصهَى لشاس ه َىیتا استفادُ اص سگشس كیتحم اتیتْشُ تشدُ شذُ است. فشض ضیٍ سٍش هیذاًی هی تاشذ ٍ اص پشسشٌاهِ ً

 ًشمتا استفادُ اص  یآهاس َُیهحمك اص ش ،ییًْا یٍ اسائِ ساُ حل ّا یآهاس لیٍ تحل ِیتزض ذیًتا یهستٌذ ساص ی. ٍ تشاشدیگ
 شیدّذ وِ هتغ یًشاى ه كیتحم يیحاطل اص ا ذیًوَدُ است. ًتا اتیسَاالت ٍ فشض لیٍ تحل ِیالذام تِ تزض spssافضاس 
 ییواسا شی، افشااتیٍطَل هال ٌِی، واّش ّضیاتیدس واّش فساد هال یاتیهال یىیٍ خذهات الىتشًٍ اتیساهاًِ ػول یارشا

 تاشذ. یهؤحش ه یاتیهال یسشػت ٍطَل دسآهذّا شیٍ افضا یاتیهال ذالتػ یتحمك ارشا لی، تسْیاتیهأهَساى هال

 .یاتیهال يیضی، هوی، احشتخشیاتی، ساصهاى اهَس هالاتیهال یىیخذهات الىتشًٍ ٍاشگاى کلیذی:

 

 هقذهِ
اهشٍصُ ًمش ًظام ّای هالیاتی دس ّش وشَسی دس تأهیي دسآهذّا اص هحل ٍطَل هٌاتغ هالیاتی تش ّیچىس پَشیذُ ًیست. 
 پیششفت سٍص افضٍى ػلن ٍ استفادُ اص اتضاصّای رذیذ استثاعی ٍ اعالػاتی ًیاص تِ سایاًِ ٍ ایٌتشًت سا اهشی ضشٍسی ًوَدُ است. 

شَسّای پیششفتِ رْاى ًشاى دٌّذُ واّش استفادُ اص اتضاسّای سٌتی رْت سًٍذ تىاهلی تشخیض هالیات دس سغح و
تشخیض هالیات ٍ سٍی آٍسی تِ استفادُ اص هالیات الىتشًٍیىی تظَست چشوگیشی هی تاشذ. دس ایي ساستا ساصهاى هالیاتی 

ٍ احشتخشی یات ٍ تْثَد هال الىتشًٍیىی ارشای ػولیات ٍ خذهاتاخیش تِ ایي هْن تَرِ داشتِ ٍ  ّای وشَس ًیض دس سال
ػولىشد ًظام هالیاتی وشَس سا رضء هحَسّای پژٍّشی ساصهاى هالیاتی وشَسلشاس دادُ ٍ تا حوایت هالی هحممیي سا تشَیك تِ 
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بررسی تاثیر اجرای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات الکترًٍیک هالیاتی بر 

 هیساى اثربخطی ػولکرد سازهاى اهَر هالیاتی از دیذگاُ هویسیي هالیاتی
 )هَرد هطالؼِ ادارُ کل اهَر هالیاتی استاى اردبیل(
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تشسسی تاحیش ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات الىتشًٍیه هالیاتی تش  تِدس ایي تحمیك تحمیك دس ایي هَسد ًوَدُ است. لزا 
وِ دس ایي تحمیك واّش  هی پشداصد  اسدتیلاستاى ػولىشد ساصهاى اهَس هالیاتی اص دیذگاُ هویضیي هالیاتی دس هیضاى احشتخشی

، افضایش تسْیل تحمك ارشای ػذالت هالیاتی ،الیاتی، واّش ّضیٌِ ٍطَل هالیات، افشایش واسایی هأهَساى هالیاتیفساد ه
 ِ ػٌَاى هتغییشّای تحمیك  دس ًظش گشفتِ شذُ است.سشػت ٍطَل دسآهذّای هالیاتی ٍ هالیات الىتشًٍیىی ت

 

 چارچَب ًظری تحقیق
چاسچَب ًظشی الگَیی است وِ هحمك تش اساس آى دستاسُ سٍاتظ تیي ػَاهلی وِ دس ایزاد هسئلِ، هْن تشخیض دادُ شذُ 

ًتایذ لثلی پیشاهَى هسئلِ  اًذ، ًظشیِ پشداصی هی وٌذ. ایي ًظشیِ هی تَاًذ ضشٍستاً سخي پژٍّشگش ًثاشذ ٍ تغَس هٌغمی اص
ًشأت گیشد. تِ عَس خالطِ چاسچَب ًظشی تِ ساتغِ تیي هتغیشّایی هاًٌذ هتغیشّای هستمل، ٍاتستِ، هذاخلِ گش ٍ تؼذیل گش 
وِ تظَس هی شَد دس دگشگًَی ششایظ هَسد تشسسی ًمش داسًذ، هی پشداصد. ایزاد چٌیي چاسچَب ًظشی دس تشلشاسی ٍ ساخت 

 (.1397)خاوی،  ي تىویل دسن پژٍّشگش ووه هی وٌذى ّا ٍ ّوچٌیفشضیِ ّا، آصهَ
 

 فرضیِ ّای تحقیق 
 تشای پاسخ تِ سئَال ّای تحمیك فشضیِ ّای صیش تذٍیي گشدیذ:

ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات الىتشًٍیه هالیاتی تش هیضاى احشتخشی ػولىشد ساصهاى اهَس ساتغِ هخثتی تیي : فشضیِ اٍل
 فساد هالیاتی ٍرَد داسد.ٍ واّش هالیاتی 

ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات الىتشًٍیه هالیاتی تش هیضاى احشتخشی ػولىشد ساصهاى اهَس ساتغِ هخثتی تیي : فشضیِ دٍم
 ٍ واّش ّضیٌِ ٍطَل هالیات ٍرَد داسد.هالیاتی 

اى احشتخشی ػولىشد ساصهاى اهَس ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات الىتشًٍیه هالیاتی تش هیضساتغِ هخثتی تیي : فشضیِ سَم
 ٍ افشایش واسایی هأهَساى هالیاتی ٍرَد داسد.هالیاتی 

ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات الىتشًٍیه هالیاتی تش هیضاى احشتخشی ػولىشد ساصهاى اهَس ساتغِ هخثتی تیي : فشضیِ چْاسم
 ٍ تسْیل تحمك ارشای ػذالت هالیاتی ٍرَد داسد.هالیاتی 

ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات الىتشًٍیه هالیاتی تش هیضاى احشتخشی ػولىشد ساصهاى اهَس ساتغِ هخثتی تیي : فشضیِ پٌزن
 ٍافضایش سشػت ٍطَل هالیات ٍرَد داسد.هالیاتی 

 

 اّذاف تحقیق 
احشتخشی تشسسی تاحیش ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات الىتشًٍیه هالیاتی تش هیضاى تا تَرِ تِ هَضَع پژٍّش حاضش وِ تِ 

 : ، اّذاف صیش هذ ًظش استػولىشد ساصهاى اهَس هالیاتی اص دیذگاُ هویضیي هالیاتی هی پشداصد
 اّذاف ولی 

تشسسی تاحیش ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات الىتشًٍیه هالیاتی تش هیضاى احشتخشی ػولىشد ساصهاى اهَس ّذف ولی ایي 
 ل هی پشداصد.هالیاتی اص دیذگاُ هویضیي هالیاتی استاى اسدتی

 اّذاف ٍیژُ 
 :ژُ تحمیك تِ ششح صیش تیاى هی شَداّذاف ٍی

ًتیزِ تِ دست آهذُ اص ایي تحمیك هی تَاًذ تاػج، افضایش سضایت هٌذی هؤدیاى هالیاتی، تْثَد سٍش ّای شٌاسایی ٍطَل 
 دسآهذّای هالیاتی هَسد استفادُ لشاس گشفتِ ٍتاػج افضایش دسآهذّای وشَس شَد.
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 ضرٍرت هَضَع تحقیق اّویت ٍ
ًظشتِ ایي وِ تؼذ اص ًفت، هالیات هْوتشیي هٌثغ تاهیي دسآهذ دٍلت هی تاشذ ٍ تا تَرِ تِ ًمش سٍص افضًٍی وِ دستشًاهِ ّای  

تَسؼِ التظادی وشَس تشای هالیات دسًظشگشفتِ هی شَد، لزا تحمك دسآهذّای هالیاتی اصاّذاف هْن دٍلت هی تاشذ اصآًزا وِ 
هَسد ػاللِ هشدم  هی تاشذ، پس افشاد حاضشًیستٌذ تِ آساًی آى سا تِ وسی دادُ ٍ یا دس ّش ساّی خشد وٌٌذ، لزا هال ٍ حشٍت 

دٍلت ّا تشای ٍطَل هالیات تا هشىالتی سٍتشٍ تَدُ ٍاداسات گستشدُ ای سا دس وشَستشای ٍطَل آى تأسیس ًوَدُ اًذ. 
ی تشخیظی تا هالیات ّای ٍطَلی هغاتمت ًذاشتِ ٍلسوت لاتل ّوَاسُ ایي سَال هغشح تَدُ وِ چشا ّیچگاُ هالیاتْا

تَرْی اصدسآهذّای هالیاتی تحمك ًوی یاتذ . تغَس ولی رْت ٍطَل ّش چِ تْتش هالیاتْا تایذ ششایظ ٍ اهىاًات الصم سا تشای 
ًیض دس ساستای ٍطَل  پشداخت وٌٌذگاى هالیات تِ ًحَ هغلَب فشاّن ًوَد تا پیششفت وًٌَی استثاعات استفادُ اص ایٌتشًت

 هالیات اهشی ضشٍسی تٌظش هی سسذ.
ضشٍست تَرِ تِ هؤدیاى ٍ تسشیغ دس اهَس آًْا اص عشیك تأهیي خَاستِ ّایشاى ٍ ّوچٌیي ضشٍست تىاسگیشی فٌاٍسی 

پاسخگَیی  اعالػات اص هسائل هْن ٍ دس دستَس واس ساصهاى اهَس هالیاتی وشَس لشاس داشتِ ٍ تِ هَاصات افضایش تؼذاد هؤدیاى،
تذیي هٌظَس ساصهاى اهَس  تَسظ ًیشٍی اًساًی ٍ تِ سٍش ّای سٌتی،واسی تسیاس دشَاس ٍ هستْله وٌٌذُ تِ ًظش هی سسذ.

هالیاتی وشَس دس ساستای استمشاس دٍلت الىتشًٍیه هتَسل تِ استفادُ اص اتضاس آالت الىتشًٍیىی تِ هٌظَس ًیل تِ اّذاف ٍ تْثَد 
ٍ اص سَی دیگش دغذغِ اطلی وشَسّایی وِ اص شثىِ  استثاط ًیض تاس هالی فشاٍاًی سا هتحول شذُ، ػولىشد گشدیذُ ٍ دس ایي

تٌاتشایي تا تْشُ گیشی  پزیشش ایٌگًَِ سیستن ّا تَسظ واستشاى است. ّای آًالیي دس تؼاهالت هالیاتی خَد استفادُ هی وٌٌذ،
 ایي ساهاًِ ّا ّستٌذ. دس پی تالش دس تشعشف وشدى هشىالت ٍ تمَیت اص اعالػات آى،

تشسسی تاحیش ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات الىتشًٍیه هالیاتی تش هیضاى احشتخشی ػولىشد  لزا تحمیك حاضش ًیض سؼی تش
 ساصهاى اهَس هالیاتی اص دیذگاُ هویضیي هالیاتی استاى اسدتیل هی پشداصد.

 

 تحقیقپیطیٌِ 

 هطالؼات خارجی
تحمیك دس ساستای پژٍّش ّای دٍلت الىتشًٍیه دس لظذ سفتاسی ٍ پزیشش سیستن اسائِ اعالػات ٍ دسآهذّای هالیاتی 

ایٌتشًت هحَس ٍ تاسوذ  ضثظ ٍ تایگاًی ٍروغ آٍسی هالیات تا شیَُ ّای سٌتی )دستی(، اشخاص دس سِ سٍش تشىیل پشًٍذُ،
هالیاتی وشَس تایَاى تا تلفیك هذل ّای پزیشش فٌاٍسی ٍ تئَسی سفتاس تشًاهِ سیضی شذُ تَسظ  دٍتؼذی هَسد استفادُ دس ًظام

دسن  استفادُ، آساًی دسن ساصگاسی، ( تا ساصُ ّای اطلی تِ واس گشفتِ شذُ دس ایي هذل تلفیمی شاهل:2019فَ ٍ دیگشاى )
سیسه ادسان شذُ ٍ لظذ سفتاسی  سادگی فٌاٍسی،ٍضؼیت  ٍضؼیت سادگی هٌاتغ، خَد تأحیشی، ٌّزاسّای رٌّی، سَدهٌذی،

اًزام گشدیذُ وِ ًتایذ حاطل اص تزضیِ ٍ تحلیل اعالػات روغ آٍسی شذُ تَسظ پشسشٌاهِ اص سِ گشٍُ پشداخت وٌٌذگاى 
 ساصگاسی ػاهل تؼییي وٌٌذُ ٍ هؼٌی داسی اص دسن سَدهٌذی ٍ دسن آساًی استفادُ تشواس هی سٍد ٍ تا هالیات ًشاى هی دّذ،

ٍضؼیت سادگی هٌاتغ ٍ ٍضؼیت  خَد تأحیشی، تَرِ تِ همذاس ضشیة تؼییي تشای هتغیشّای هستمل شاهل ٌّزاسّای رٌّی،
تؼییي  فٌاٍسی وِ ووتش اص یه دسطذ تشای هالیات دٌّذگاى الىتشًٍیىی است ٍ ایي اشاسُ داسد وِ ػَاهل یاد شذُ، سادگی

ٌّزاسّای رٌّی ٍ خَدتأحیشی هؤدیاى هالیاتی  هتغیشّای دسن سَدهٌذی،وٌٌذُ ّای هْوی تشای لظذ سفتاسی آًاى ًثَدُ ٍ 
 ػَاهل تا هؼٌی ٍ لَیتشی تش لظذ سفتاسی آًاى ًسثت تِ دٍ گشٍُ دیگش پشداخت وٌٌذگاى هالیات است. سیستن سٌتی )دستی(،

سی هٌفی تَدُ،وِ ایي ّن اشاسُ تِ ضوٌاً خَد تأحیشی تا ٍرَد داشتي ساتغِ هؼٌی داس لیىي تأحیش آى دس ایي تحمیك تش لظذ سفتا
ایي هَضَع داسد وِ هالیات دٌّذگاى تا سغح تاالیی اص خَد تأحیشی واهپیَتشی توایل تِ لظذ سفتاسی تاالتشی ًسثت تِ 

ّوچٌیي دس ایي تحمیك هؼلَم گشدیذ وِ هتغیشّای سیسه  هؤدیاى هالیاتی استفادُ وٌٌذُ اص سٍش سٌتی ٍ دستی هی تاشذ.
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)فَ ٍ  تأحیش تسیاس اًذوی تش لظذ سفتاسی هؤدیاى هالیاتی داسد. ٍضؼیت سادگی فٌاٍسی ٍ ٍضؼیت سادگی هٌاتغ، ادسان شذُ،
 (2019 دیگشاى،

( دستحمیك خَد تا ػٌَاى تؼییي ػَاهل پزیشش شثىِ الىتشًٍیىی تشىیل پشًٍذُ ّای هالیاتی ٍ 2019ًَّگ ٍ دیگشاى )
 دٍلت الىتشًٍیه وشَس تایَاى تا استفادُ اص هذل تئَسی سفتاس تشًاهِ سیضی شذُ،سیستن پشداخت الىتشًٍیىی آًالیي دس خذهات 

تشسسی ػلت ٍاتستگی هیاى  ٍ تا ّذف شٌاسایی ػَاهل تؼییي وٌٌذُ پزیشش سیستن، 2008هغشح شذُ تَسظ آرضى دس سال 
ّش دٍ گشٍُ استفادُ وٌٌذگاى ٍ هتغیشّای سفتاسی پزیشش سیستن ٍ وشف اّویت ساتغِ هیاى ّش یه اص تؼییي وٌٌذُ ّا تشای 

تیاًگش آى است وِ غیش اص ًَخَاّی ًتایذ حاطل اص تحمیك  غیش استفادُ وٌٌذگاى اص ایي سیستن تِ تشسسی ػَاهل پشداختِ،
تأحیش  تأحیش تیشًٍی، ساصگاسی، اػتواد، سیسه ادسان شذُ، دسن آساًی استفادُ، دسن سَدهٌذی، دیگش ػَاهل شاهل: علثی

تَسظ پشداخت وٌٌذگاى  سادگی ٍضؼیت اص ػَاهل پزیشش سیستن آًالیي هالیاتی وشَس تایَاى، خَد تأحیشی، هیاى فشدی،
 .(2019 )ًَّگ ٍ دیگشاى، هالیات است

( دس تحمیك تا تىاسگیشی هذل پزیشش فٌاٍسی تِ تشسسی ػَاهل هؤحش تش پزیشش فٌاٍسی یادگیشی تا 2020َّاًگ ٍ دیگشاى )
دسن اسصش  ػَاهل تىاس گشفتِ شذُ دس ایي تحمیك شاهل: دس وشَس تایَاى پشداختِ اًذ. داًشگاّی،هَتایل تَسظ داًشزَیاى 

یه خظَطیت هْن دس یادگیشی تَسظ هَتایل آى است وِ هشتشیاى سا لادس هی  سیاس تَدى: تحشیه پزیشی )هتحشن تَدى،
دسن لزت )دسرِ ای وِ فشد تا فٌاٍسی  (،ذا وٌٌذشی تَسظ هَتایل دستشسی پیتِ آهَصش ٍ یادگی دس ّش صهاًی ٍ هىاًی، ساصد،

ًگشش  دسن آساًی استفادُ، دسن هفیذ تَدى، تؼاهل تشلشاس ًوَدُ ٍ ایي فٌاٍسی تشای فشد تسیاس رالة ٍ لزت تخش هی تاشذ(،
ٌاهِ روغ تِ استفادُ ٍ لظذ سفتاسی تَدُ ٍ تا تَرِ تِ ًتایذ حاطل اص تزضیِ ٍ تحلیل اعالػات تؼذاد سیظذ ٍ سیضدُ پشسش

هتغیش دسن لزت تا  تحمیك ساتغِ هؤحش ٍ هؼٌاداس تیي:آٍسی شذُ اص داًشزَیاى داًشگاُ )راهؼِ آهاسی تحمیك( دس ایي 
هتغیش آساًی  سَدهٌذی،هتغیش دسن اسصش تحشیه پزیشی تا هتغیش دسن  اًی استفادُ ٍ ًگشش تِ استفادُ،هتغیشّای دسن آس

ای ًگشش تِ استفادُ ٍ لظذ هتغیش دسن سَدهٌذی تا هتغیشّ ًگشش تِ استفادُ،دسن سَدهٌذی ٍ استفادُ تا هتغیشّای 
 .(2020)َّاًگ ٍ دیگشاى، سفتاسی سا هَسد تأییذ،گضاسش ًوَدُ اًذ

 

 هطالؼات داخلی 
( دس تحمیك تحت ػٌَاى تَسؼِ هذل پزیشش فٌاٍسی دس ٍصاست وشَس تا استفادُ اص هذل تَسؼِ 1398هحّمش ٍ شیشهحوذی )

تأحیشات  تزشتِ، تا ساصُ ّای اطلی: 1989ش هثٌای هذل اٍلیِ پزیشش فٌاٍسی هغشح شذُ تَسظ دیَیس دس سال یافتِ ت
سَْلت استفادُ ادسان  سَدهٌذی ادسان شذُ، تشَیك ًسثت تِ سیستن ّای سایاًِ ای، تسْیل وٌٌذُ ّای ساصهاًی، ارتواػی،

ْایتاً سٍاتظ هخثت هؼٌی داسی هؤلفِ ّای احش ّوىاس ٍ احش هذیش اص ساصُ توایل تِ استفادُ ٍ استفادُ )پزیشش( پشداختِ وِ ً شذُ،
 هؤلفِ ّای آهَصش ٍ حوایت فٌی تا سَدهٌذی ادسان شذُ، تأحیشات ارتواػی تا سَدهٌذی ادسان شذُ ٍ توایل تِ استفادُ،

ای تشَیك ًسثت تِ سیستن هتغیشّ هؤلفِ حوایت فٌی اص ساصُ تسْیل وٌٌذُ ّای ساصهاًی تا سَْلت استفادُ ادسان شذُ،
سَْلت استفادُ ادسان شذُ ٍ سَدهٌذی ادسان شذُ تا  ّای سایاًِ ای ٍ سَْلت استفادُ ادسان شذُ تا سَدهٌذی ادسان شذُ،

هحمماى تش هثٌای  دس ایي تحمیك، توایل تِ استفادُ ٍ توایل تِ استفادُ تا استفادُ ٍالؼی )پزیشش فٌاٍسی( پزیشفتِ شذُ اًذ.
اسایِ  هذل اطالح شذُ ای سا، َى ّای آهاسی ٍ تا حزف ساصُ ّایی وِ سٍاتظ هؼٌی داسی آًاى هَسد تأییذ ٍالغ ًشذُ،ًتایذ آصه
 .(1398 )هحّمش ٍ شیشهحوذی، ًوَدُ اًذ

لیاتی ٍاحذّای تشسسی ػَاهل هؤحش تش فشاس هاتا ػٌَاى  1398دس پایاى ًاهِ واسشٌاسی اسشذ آلای اهیش حزتی پَس دس سال 
ًمش ػَاهل ایزاد تاًه اعالػاتی هؤدیاى هالیاتی، افضایش سغح آگاّی هؤدیاى دس خظَص چگًَِ ، ششق تْشاىهشاغل 
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ّضیٌِ شذى هالیات دس وشَس، افضایش ضواًت ارشایی لَاًیي، ٍ یىساى ساصی تشخیض هالیات هؤدیاى وِ دس یه سغح 
 دسآهذی ّستٌذ رْت رلَگیشی اص فشاس هالیاتی تشسسی شذُ اًذ.

 

 ی جاهؼِ آهاری  تحقیق هؼرف
   1399 ٍ 1398ٍ  1397 سال رشیاى ػولىشد هالیاتی  دس اسدتیلولیِ واسوٌاى ساصهاى  اداسُ ول اهَسهالیاتی استاى 

 

 رٍش تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّا
دس ایي تحمیك تِ هٌظَس تشسسی ٍ تحلیل آهاسی اص تىٌیىْای آهاس تَ طیفی تْشُ خَاّین تشد دس ایي ساستا استفادُ اص ًشم افضاس 

SPSS هی تَاى تِ رذاٍل  . اص رولِ تىٌیىْای آهاس تَطیفی هَسد استفادُ دس ایي تحمیكسا دس دستَس واس لشاسخَاّین داد
  .اشاسُ ًوَد رذاٍل تَصیغ فشاٍاًی هؼیاس ٍ اًحشاف تَصیغ فشاٍاًی، هیاًگیي،

 

  هذل هفَْهی تحقیق
 
 
 

 

 

 

 

 فرضیِ ّا
 د.ساتغِ هخثتی تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ واّش فساد هالیاتی ٍرَد داس :شضیِ اٍلف

اص ووی ًوَدى  هالیاتی فساد واّش هالیات ٍ الىتشًٍیىی ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات ساتغِایٌىِ هتغیش  تا تَرِ تِ
تا آصهَى وشدى  تاشذ تٌاتشایيهی  5تا  1اسی تیي همذ حاطل شذُ است لزا هیضاى اهتیاصاتپشسشْا دس همیاس عیف لیىشت 

دس تحلیل  تَاى  اتؼاد فشضیِ سا سٍشي ًوَد.)همذاس هیاًی اهتیاصات لاتل وسة(، هی 3فشع تساٍی هیاًگیي راهؼِ تا همذاس 
 تَضیحات الصم اسائِ گشدیذُ است.  H0 ٍH1آهاسی ایي لسوت تا اسائِ  فشضیِ آهاسی دس خظَص تٌظین فشع 

 َطیفی دس خظَص هتغیش ساتغِ تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ واّش فساد هالیاتی اسائِ شذُ است:دس رذٍل صیش آهاسُ ّای ت
 

آهارُ ّای تَصیفی در خصَظ هتغیر رابطِ هالیات ٍ کاّص فساد هالیاتی (:0) جذٍل  

 خطای هؼیار هیاًگیي   اًحراف هؼیار    هیاًگیي   تؼذاد   

 الىتشًٍیىی ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات ساتغِ

 هالیاتی فساد واّش ٍ هالیات
150 3.2907 0.79380 0.06481 

 
 
 
 

ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات 

 الىتشًٍیىی هالیات

واّش فساد هالیاتی 

واّش ّضیٌِ ٍطَل هالیات 

افضایش واسایی هأهَساى هالیاتی 

تسْیل تحمك ارشای ػذالت هالیاتی 

افضایش سشػت ٍطَل هالیات 
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)سغح هؼٌاداسی( ٍ دسرِ آصادی ٍ تاصُ اعویٌاى تفاضل هشاّذات اص هیاًگیي  Sig، همذاس tدس رذٍل اسائِ شذُ صیش آهاسُ آصهَى 
 :%  لاتل دستشسی هی تاشذ95عویٌاى دس سغح ا

 
 ضوارُ یک تحقیقدر خصَظ فرضیِ  t_studentآهارُ آزهَى  (:2جذٍل )

 

Test Value = 3 

t Df 
Sig/ (one-

tailed) 

        هیاًگیي تفاضل هشاّذات  اص 
  یاًگیيه

 

% تشای تفاضل 95تاصُ اعویٌاى 
 هشاّذات اص هیاًگیي

 تاال وشاى وشاى پاییي

ارشای ساهاًِ  ساتغِ
 ػولیات ٍ خذهات

 هالیات ٍ الىتشًٍیىی

 هالیاتی فساد واّش

4.485 149 0.000 0.29067 0.1626 0.4187 

 :هَسد تشسسی تِ طَست صیش هی تاشذ فشع آهاسی
   H0           :هیاًگیي هتغیش هَسد تشسسی وَچىتش هساٍی ػذد سِ )همذاس هیاًی( هی تاشذ

 H1                      :هیاًگیي هتغیش هَسد تشسسی تضسگتش اص  ػذد سِ )همذاس هیاًی( هی تاشذ

الىتشًٍیىی ٍ واّش  ساتغِ تیي هالیاتش آًست وِ هیاًگیي اهتیاص هتغیش ًشاًگ (sig<.05) 05.دس سغح هؼٌاداس  H0سد فشع 
هتغیش هَسد تشسسی( تشآٍسد هی گشدد.  _لاتل اخز_)همذاس هیاًی داهٌِ همادیش هوىي  3فساد هالیاتی دس راهؼِ ّذف تضسگتش اص 
 . تاییذ هی گشدد.05الىتشًٍیىی ٍ واّش فساد هالیاتی دس سغح هؼٌاداس  تذیي تشتیة ساتغِ هستمین تیي هالیات

 تِ تیاى دیگش :
سد هی   0.05دس سغح هؼٌاداس  H0هی داًین وِ  است. هحاسثِ شذُ 149دسرِ آصادی  تا  4.485تشاتش تا  tهمذاس آهاسُ آصهَى 

 شَد اگش

64.1
)05.0,149(),(  ttdftt 

 
 ٍ هشاّذُ هی شَد وِ 

 

 

سد هی گشدد ٍ ساتغِ هخثت تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ  H0تٌاتشایي تا همذاس آهاسُ آصهَى ًیض تِ ًتیزِ لثل هی سسین یؼٌی 
 . تاییذ هی گشدد.05واّش فساد هالیاتی  دس سغح هؼٌاداس 

ُ اص آصهَى ایي فشضیِ ًشاى هی دّذ اص ًظش هاهَساى هالیاتی استاى : ًتایذ تذست آهذیزِ گیشی ولی اص ًتایذ فشضیِ اٍلًت
، ػذم دستشسی افشاد غیش هسئَل تِ لحظِ ای تَسظ هسئَلیي ػالی ستثِ اسدتیل استفادُ اص هالیات الىتشًٍیىی تاػج وٌتشل

ت، ػذم اهىاى دسیافت سشَُ تَسظ ، ػذم اػوال سلیمِ دس هحاسثِ هالیاػذم تغییش دس هالیات هحاسثِ شذُ پشًٍذُ ّای هالیاتی،
 هاهَساى هالیاتی شذُ ٍ دس ًْایت تاػج واّش فساد هالیاتی هی شَد.

 .ساتغِ هخثتی تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ واّش ّضیٌِ ٍطَل هالیات ٍرَد داسد :فشضیِ دٍم
اص ووی  هالیات ٍطَل ّضیٌِ واّش هالیات ٍ الىتشًٍیىی ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات ساتغِ تا تَرِ تِ ایٌىِ هتغیش

هی تاشذ تٌاتشایي  تا آصهَى  5تا  1ًوَدى پشسشْا دس همیاس عیف لیىشت حاطل شذُ است لزا هیضاى اهتیاصات  همذاسی تیي 
س دیاًی اهتیاصات لاتل وسة(، هیتَاى اتؼاد فشضیِ سا سٍشي ًوَد. )همذاس ه 3تساٍی هیاًگیي راهؼِ تا همذاس  وشدى فشع

 تَضیحات الصم اسائِ گشدیذُ است.  H0  ٍH1فشضیِ آهاسی دس خظَص تٌظین فشع  ایي لسوت تا اسائِتحلیل آهاسی 

64.1485.4 
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دس رذٍل صیش آهاسُ ّای تَطیفی دس خظَص هتغیش ساتغِ تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ واّش ّضیٌِ ٍطَل هالیات اسائِ شذُ 
 است:

 الکترًٍیکی ٍ کاّص ّسیٌِ ٍصَل هالیات آهارُ ّای تَصیفی در خصَظ هتغیر رابطِ بیي هالیات (:3) جذٍل

 اًحشاف هؼیاس هیاًگیي تؼذاد 
خغای هؼیاس 

 هیاًگیي

 ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات ساتغِ

 هالیات ٍطَل ّضیٌِ واّش هالیات ٍ الىتشًٍیىی
147 3.7188 0.85091 0.07018 

)سغح هؼٌاداسی( ٍ دسرِ آصادی ٍ تاصُ اعویٌاى تفاضل هشاّذات اص هیاًگیي  Sig، همذاس tدس رذٍل اسائِ شذُ صیش آهاسُ آصهَى 
 %  لاتل دستشسی هی تاشذ :95دس سغح اعویٌاى 

 در خصَظ فرضیِ ضوارُ دٍ  تحقیق t_studentآهارُ آزهَى  (:4جذٍل )

 

Test Value = 3 

t Df Sig/ (one-tailed) 

هیاًگیي تفاضل هشاّذات  
 اص هیاًگیي

 

% تشای تفاضل 95اعویٌاى تاصُ 
 هشاّذات اص هیاًگیي

 تاال وشاى وشاى پاییي

ارشای ساهاًِ ػولیات  ساتغِ
 الىتشًٍیىی ٍ خذهات

  ّضیٌِ هالیات ٍواّش
 هالیات طَل

10.242 146 0.000 0.71882 0.5801 0.8575 

 فشع آهاسی هَسد تشسسی تِ طَست صیش هی تاشذ :
 H0           :وَچىتش هساٍی ػذد سِ )همذاس هیاًی( هی تاشذهیاًگیي هتغیش هَسد تشسسی 

 H1              :  هیاًگیي هتغیش هَسد تشسسی تضسگتش اص  ػذد سِ )همذاس هیاًی( هی تاشذ

شًٍیىی ٍ واّش ساتغِ تیي هالیات الىتغیش ًشاًگش آًست وِ هیاًگیي اهتیاص هت (sig<.05) 05.دس سغح هؼٌاداس  H0سد فشع 
هتغیش هَسد تشسسی( تشآٍسد هی  _لاتل اخز_)همذاس هیاًی داهٌِ همادیش هوىي  3ّضیٌِ ٍطَل هالیات دس راهؼِ ّذف  تضسگتش اص 

تِ  . تاییذ هی گشدد.05لیات دس سغح هؼٌاداس گشدد. تذیي تشتیة ساتغِ هخثت تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ واّش ّضیٌِ ٍطَل ها
 :تیاى دیگش

سد هی   0.05دس سغح هؼٌاداس  H0هحاسثِ شذُ است.  هی داًین وِ  146 تا دسرِ آصادی 10.242تشاتش تا  tهمذاس آهاسُ آصهَى 
 شَد اگش

64.1
)05.0,146(),(  ttdftt 

 
 ٍ هشاّذُ هی شَد وِ 

64.1242.10  

سد هی گشدد ٍ ساتغِ هخثت تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ  H0تٌاتشایي تا همذاس آهاسُ آصهَى ًیض تِ ًتیزِ لثل هی سسین یؼٌی 
 . تاییذ هی گشدد.05واّش ّضیٌِ ٍطَل هالیات دس سغح هؼٌاداس 

ًظش هاهَساى هالیاتی استاى : ًتایذ تذست آهذُ اص آصهَى فشضیِ دٍم ًشاى هی دّذ وِ اص یزِ گیشی ولی اص ًتایذ فشضیِ دٍمًت
هشوضی هالیات الىتشًٍیىی تاػج اًزام لسوتی اص ػولیات پشسٌل هالیاتی تَسظ سیستن الىتشًٍیىی شذُ ٍ تاػج طشفِ رَیی 
دس استخذام ًیشٍی اًساًی، واّش ّضیٌِ چاج ٍ تىخیش فشم ّای هالیاتی ٍ ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب دس رْت اتالؽ اٍساق هالیاتی ٍ 

 س ًْایت هالیات الىتشًٍیىی  تاػج واّش ّضیٌِ ّای طَل هالیات هی شَد. ... شذُ د
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 ساتغِ هخثتی تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ افشایش واسایی هأهَساى هالیاتی ٍرَد داسد. :فشضیِ سَم
اص ووی  هالیاتی هاهَساى واسایی افضایش هالیات ٍ الىتشًٍیىی ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات ساتغِ تا تَرِ تِ ایٌىِ هتغیش

هی تاشذ تٌاتشایي  تا آصهَى  5تا  1ًوَدى پشسشْا دس همیاس عیف لیىشت حاطل شذُ است لزا هیضاى اهتیاصات  همذاسی تیي 
)همذاس هیاًی اهتیاصات لاتل وسة(، هیتَاى  اتؼاد فشضیِ سا سٍشي ًوَد.  دس  3وشدى فشع تساٍی هیاًگیي راهؼِ تا همذاس 

 تَضیحات الصم اسائِ گشدیذُ است.  H0  ٍH1تا اسائِ  فشضیِ آهاسی دس خظَص تٌظین فشع  تحلیل آهاسی ایي لسوت
دس رذٍل صیش آهاسُ ّای تَطیفی دس خظَص هتغیش ساتغِ تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ افضایش واسایی هاهَساى هالیاتی اسائِ شذُ 

 است:
 آهارُ ّای تَصیفی در خصَظ هتغیر رابطِ بیي هالیات الکترًٍیکی ٍ افسایص کارایی هاهَراى هالیاتی (:5) جذٍل

 اًحشاف هؼیاس هیاًگیي تؼذاد 
خغای هؼیاس 

 هیاًگیي

 ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات ساتغِ

 هاهَساى واسایی افضایش هالیات ٍ الىتشًٍیىی

 هالیاتی

150 3.8617 0.62762 0.05124 

)سغح هؼٌاداسی( ٍ دسرِ آصادی ٍ تاصُ اعویٌاى تفاضل هشاّذات اص هیاًگیي  Sig، همذاس tدس رذٍل اسائِ شذُ صیش آهاسُ آصهَى 
 %  لاتل دستشسی هی تاشذ :95دس سغح اعویٌاى 

 تحقیق در خصَظ فرضیِ ضوارُ سِ t_studentآهارُ آزهَى  (:6جذٍل )

 

Test Value = 3 

t df Sig/ (one-tailed) 
هیاًگیي تفاضل 

 هشاّذات  اص هیاًگیي

% تشای تفاضل 95تاصُ اعویٌاى 
 هشاّذات اص هیاًگیي

 تاال وشاى وشاى پاییي

ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ  ساتغِ
 افضایش هالیات ٍ الىتشًٍیىی خذهات

 هالیاتی هاهَساى واسایی

16.815 149 0.000 0.86167 0.7604 0.9629 

 هَسد تشسسی تِ طَست صیش هی تاشذ :فشع آهاسی 
  H0: هیاًگیي هتغیش هَسد تشسسی وَچىتش هساٍی ػذد سِ )همذاس هیاًی( هی تاشذ

 H1                :د سِ )همذاس هیاًی( هی تاشذهیاًگیي هتغیش هَسد تشسسی تضسگتش اص  ػذ
ٍ افضایش ساتغِ تیي هالیات الىتشًٍیىی هیاًگیي اهتیاص هتغیش  ًشاًگش آًست وِ (sig<.05) 05.دس سغح هؼٌاداس  H0سد فشع 

هتغیش هَسد تشسسی( تشآٍسد  _لاتل اخز_)همذاس هیاًی داهٌِ همادیش هوىي   3دس راهؼِ ّذف تضسگتش اص  واسایی هاهَساى هالیاتی
. تاییذ هی 05ثت تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ افضایش واسایی هاهَساى هالیاتی دس سغح هؼٌاداس هی گشدد. تذیي تشتیة ساتغِ هخ

 :تِ تیاى دیگش گشدد.
سد هی  0.05دس سغح هؼٌاداس  H0هحاسثِ شذُ است.  هی داًین وِ  149 تا دسرِ آصادی 16.815تشاتش تا  tهمذاس آهاسُ آصهَى 

 شَد اگش

64.1
)05.0,149(),(  ttdftt 

 
 ٍ هشاّذُ هی شَد وِ 

64.1815.16  
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سد هی گشدد ٍ ساتغِ هخثت تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ  H0تٌاتشایي تا همذاس آهاسُ آصهَى ًیض تِ ًتیزِ لثل هی سسین یؼٌی 
 . تاییذ هی گشدد.05افضایش واسایی هاهَساى هالیاتی دس سغح هؼٌاداس 

یذ تذست آهذُ اص آصهَى ایي فشضیِ ًشاى هی دّذ اص ًظش هاهَساى هالیاتی ارشای : ًتایزِ گیشی ولی اص ًتایذ فشضیِ سَمًت
هالیات الىتشًٍیىی تاػج دستشسی آساى هاهَساى هالیاتی هشتَعِ تِ پشًٍذُ ّای هالیاتی اص عشیك سیستن ّای سایاًِ ای، 

اى هالیاتی، واّش تشسسی هستوش پشًٍذُ واّش حضَس هَدیاى هالیاتی دس هحل اداسات هالیاتی ٍ ایزاد فشاس واسی رْت هاهَس
ّای پشًٍذُ ّای هالیاتی دس صهاى ّای هَسد ًیاص ٍ اًغثاق ًحَُ فؼالیت آًْا تا سیش پیششفت فٌاٍسی شذُ ٍ دس ًْایت تاػج 

 افضایش واسایی هاهَساى هالیاتی هی شَد.
  ػذالت هالیاتی ٍرَد داسد.ساتغِ هخثتی تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ تسْیل تحمك ارشای  :فشضیِ چْاسم

اص   هالیاتی ػذالت ارشای تحمك تسْیل هالیات ٍ الىتشًٍیىی ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات ساتغِ تا تَرِ تِ ایٌىِ هتغیش
هی تاشذ تٌاتشایي  تا  5تا  1ووی ًوَدى پشسشْا دس همیاس عیف لیىشت حاطل شذُ است لزا هیضاى اهتیاصات  همذاسی تیي 

)همذاس هیاًی اهتیاصات لاتل وسة(، هیتَاى  اتؼاد فشضیِ سا سٍشي ًوَد.   3فشع تساٍی هیاًگیي راهؼِ تا همذاس  آصهَى وشدى
 تَضیحات الصم اسائِ گشدیذُ است.  H0  ٍH1دس تحلیل آهاسی ایي لسوت تا اسائِ  فشضیِ آهاسی دس خظَص تٌظین فشع 

تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ تسْیل تحمك ارشای ػذالت هالیاتی اسائِ  دس رذٍل صیش آهاسُ ّای تَطیفی دس خظَص هتغیش ساتغِ
 شذُ است:

 آهارُ ّای تَصیفی در خصَظ هتغیر رابطِ بیي هالیات الکترًٍیکی ٍ تسْیل تحقق اجرای ػذالت هالیاتی (:7) جذٍل

 خغای هؼیاس هیاًگیي اًحشاف هؼیاس هیاًگیي تؼذاد 

 ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات ساتغِ

 تحمك تسْیل هالیات ٍ الىتشًٍیىی

 هالیاتی ػذالت ارشای

147 3.6003 0.66638 0.05496 

)سغح هؼٌاداسی( ٍ دسرِ آصادی ٍ تاصُ اعویٌاى تفاضل هشاّذات اص هیاًگیي  Sigهمذاس ، tدس رذٍل اسائِ شذُ صیش آهاسُ آصهَى 
 %  لاتل دستشسی هی تاشذ:95دس سغح اعویٌاى 

 تحقیق در خصَظ فرضیِ ضوارُ چْار t_studentآهارُ آزهَى (: 8) جذٍل

 

Test Value = 3 

t df Sig/ (one-tailed( 

هیاًگیي تفاضل 
هشاّذات  اص 

 هیاًگی

% تشای تفاضل 95تاصُ اعویٌاى 
 هشاّذات اص هیاًگیي

 تاال وشاى وشاى پاییي

ارشای ساهاًِ ػولیات  ساتغِ
 الىتشًٍیىی ٍ خذهات

 تحمك تسْیل هالیات ٍ

 هالیاتی ػذالت ارشای

10.923 146 0.000 0.60034 0.4917 0.7090 

 فشع آهاسی هَسد تشسسی تِ طَست صیش هی تاشذ :
   H0 :هیاًگیي هتغیش هَسد تشسسی وَچىتش هساٍی ػذد سِ )همذاس هیاًی( هی تاشذ

 H1  :ػذد سِ )همذاس هیاًی( هی تاشذ هیاًگیي هتغیش هَسد تشسسی تضسگتش اص 

تسْیل  ساتغِ تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍش آًست وِ هیاًگیي اهتیاص هتغیش ًشاًگ (sig<.05) 05.دس سغح هؼٌاداس  H0سد فشع 
هتغیش هَسد تشسسی(  _لاتل اخز_)همذاس هیاًی داهٌِ همادیش هوىي  3ِ ّذف تضسگتش اص دس راهؼ تحمك ارشای ػذالت هالیاتی

. 05تشآٍسد هی گشدد. تذیي تشتیة ساتغِ هخثت تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ تسْیل تحمك ارشای ػذالت هالیاتی دس سغح هؼٌاداس 
 تاییذ هی گشدد.
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 تِ تیاى دیگش :
سد هی   0.05دس سغح هؼٌاداس  H0هحاسثِ شذُ است.  هی داًین وِ  146تا دسرِ آصادی   10.923تشاتش تا  tهمذاس آهاسُ آصهَى 

 شَد اگش
64.1

)05.0,146(),(  ttdftt 
 

 ٍ هشاّذُ هی شَد وِ 

64.1923.10   
سد هی گشدد ٍ ساتغِ هخثت تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ  H0تٌاتشایي تا همذاس آهاسُ آصهَى ًیض تِ ًتیزِ لثل هی سسین یؼٌی 

 . تاییذ هی گشدد.05ارشای ػذالت هالیاتی دس سغح هؼٌاداس  تسْیل تحمك
ًتایذ تذست آهذُ اص آصهَى فشضیِ چْاسم عثك رذٍل صیش ًشاى هی دّذ اص ًظش هاهَساى هالیاتی استفادُ اص هالیات الىتشًٍیىی 

ت تَسظ هَدیاى هالیاتی تاػج استفادُ اص سٍش هحاسثِ یىساى تشای ولیِ هشاغل ّوساى ٍ هشاتِ، وٌتشل ًحَُ هحاسثِ هالیا
( تذلیل حثت ّای هَدیاى )تظَست سَْی یا ػوذی دس ّش لحظِ ٍ دس ّش هىاى، ػذم اهىاى هحَ هذاسن ٍ دسخَاست

الىتشًٍیىی، آگاّی هَدیاى اص لَاًیي ٍ تخشٌاهِ ّای هالیاتی تذلیل هَرَد تَدى آى دس سایت هشتَعِ شذُ ٍ دس ًتیزِ شیَُ 
 ت الىتشًٍیىی تِ ػذالت هالیاتی ًضدیىتش هی تاشذ.ٍطَل هالیات اص عشیك هالیا

 ساتغِ هخثتی تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ افضایش سشػت ٍطَل هالیات ٍرَد داسد. :فشضیِ پٌزن
اص ووی  هالیات ٍطَل سشػت افضایش هالیات ٍ الىتشًٍیىی ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات ساتغِتا تَرِ تِ ایٌىِ هتغیش 

هی تاشذ تٌاتشایي  تا آصهَى  5تا  1ًوَدى پشسشْا دس همیاس عیف لیىشت حاطل شذُ است لزا هیضاى اهتیاصات  همذاسی تیي 
)همذاس هیاًی اهتیاصات لاتل وسة(، هیتَاى  اتؼاد فشضیِ سا  سٍشي ًوَد.  دس  3وشدى فشع تساٍی هیاًگیي راهؼِ تا همذاس 

  تَضیحات الصم اسائِ گشدیذُ است. H0  ٍH1ائِ  فشضیِ آهاسی دس خظَص تٌظین فشع تحلیل آهاسی ایي لسوت تا اس
دس رذٍل صیش آهاسُ ّای تَطیفی دس خظَص هتغیش ساتغِ تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ افضایش سشػت ٍطَل هالیات اسائِ شذُ 

 است:
 آهارُ ّای تَصیفی در خصَظ هتغیر رابطِ بیي هالیات الکترًٍیکی ٍ افسایص سرػت ٍصَل هالیاتی (:9جذٍل )

 
 
 
 
 

)سغح هؼٌاداسی( ٍ دسرِ آصادی ٍ تاصُ اعویٌاى تفاضل هشاّذات اص هیاًگیي  Sigهمذاس  tدس رذٍل اسائِ شذُ صیش آهاسُ آصهَى 
 :%  لاتل دستشسی هی تاشذ95عویٌاى دس سغح ا

 
 
 
 
 
 

 اًحشاف هؼیاس هیاًگیي تؼذاد 
خغای هؼیاس 

 هیاًگیي

 ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ خذهات ساتغِ

 ٍطَل سشػت افضایش هالیات ٍ الىتشًٍیىی

 هالیات

149 3.4178 0.80614 0.06604 
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t_student  ( 01جذٍل :)آهارُ آزهَى در خصَظ فرضیِ ضوارُ پٌج تحقیق  

 

Test Value = 3 

T df 
Sig/ (one-

tailed) 

هیاًگیي تفاضل 
هشاّذات  اص 

 هیاًگیي

% تشای تفاضل 95تاصُ اعویٌاى 
 هشاّذات اص هیاًگیي

 تاال وشاى وشاى پاییي

ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ  ساتغِ
 هالیات ٍ الىتشًٍیىی خذهات

 هالیات ٍطَل سشػت افضایش

6.326 148 0.000 0.41779 0.2873 0.5483 

 تشسسی تِ طَست صیش هی تاشذ :فشع آهاسی هَسد 
     H0: هیاًگیي هتغیش هَسد تشسسی وَچىتش هساٍی ػذد سِ )همذاس هیاًی( هی تاشذ

  H1        :هیاًگیي هتغیش هَسد تشسسی تضسگتش اص  ػذد سِ )همذاس هیاًی( هی تاشذ
ًیىی ٍ افضایش ساتغِ تیي هالیات الىتشٍوِ هیاًگیي اهتیاص هتغیش  ًشاًگش آًست( sig<.05) 05.دس سغح هؼٌاداس  H0سد فشع 

هتغیش هَسد تشسسی( تشآٍسد  _لاتل اخز_)همذاس هیاًی داهٌِ همادیش هوىي  3سشػت ٍطَل هالیات دس راهؼِ ّذف  تضسگتش اص 
. تاییذ هی 05هی گشدد. تذیي تشتیة ساتغِ هخثت تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ افضایش سشػت ٍطَل هالیات دس سغح هؼٌاداس 

 گشدد.
دس سغح هؼٌاداس  H0هی داًین وِ شذُ است. هحاسثِ  148سرِ آصادی  تا د 6.326تشاتش تا  t: همذاس آهاسُ آصهَى تِ تیاى دیگش

 سد هی شَد اگش  0.05

64.1
)05.0,148(),(  ttdftt 

 
 ٍ هشاّذُ هی شَد وِ 

64.1326.6  
سد هی گشدد ٍ ساتغِ هخثت تیي هالیات الىتشًٍیىی ٍ  H0تٌاتشایي تا همذاس آهاسُ آصهَى ًیض تِ ًتیزِ لثل هی سسین یؼٌی 

 . تاییذ هی گشدد.05یات دس سغح هؼٌاداس افضایش سشػت ٍطَل هال
ًتایذ تذست آهذُ اص آصهَى ایي فشضیِ ًشاى هی دّذ اص ًظش هاهَساى هالیاتی ارشای هالیات الىتشًٍیىی تاػج ٍاسیض تِ هَلغ 

ِ اص هالیات ّا تِ حساب ّای تؼییي شذُ، اػتواد تیشتش هَدیاى تِ ًحَُ هحاسثِ هالیات، اهىاى پشداخت هالیات دس ّش لحظ
شثاًِ سٍص ٍ ّش هىاى ٍ ّوچٌیي اهىاى پیگیشی ّای هستوش تَسظ هَدیاى هالیاتی اص عشیك دستشسی واهل تِ هشاحل پشًٍذُ 

 ّای هالیاتی شذُ ٍ دس ًتیزِ سشػت ٍطَل هالیات افضایش هیاتذ.

 

 ًتیجِ گیری کلی تحقیق 
خذهات الىتشًٍیه هالیاتی تش هیضاى احشتخشی ػولىشد  تا تَرِ تِ ػٌَاى تحمیك وِ تِ تشسسی تاحیش ارشای ساهاًِ ػولیات ٍ

ساصهاى اهَس هالیاتی اص دیذگاُ هویضیي هالیاتی دس استاى اسدتیل هی پشداصد ٍ ایي هَضَع تِ ػٌَاى یىی اص اٍلَیت ّای اطلی 
ِ استفادُ اص ساهاًِ ساصهاى هالیاتی وشَس هغشح هیثاشذ، لزا تا تَرِ تِ هثاحج هغشح شذُ دس لثل تِ ایي ًتیزِ هی سسین و

ػولیات ٍ خذهات الىتشًٍیىی هالیات رْت ٍطَل هالیات ّا تاحیش هْوی دس ػولىشد اداسات ول هالیاتی داشتِ وِ اص آى رولِ 
هی تَاى تِ واّش فساد هالیاتی اشاسُ ًوَد. فساد ّای هالی طَست گشفتِ دس وشَسّای هختلف تش وسی پَشیذُ ًیست. ّش 

لىتشًٍیىی تْتش پیادُ شَد اهىاى سَ استفادُ احتوالی هاهَساى هالیاتی سا دس رْت اػوال غیشلاًًَی چمذس سیستن هالیات ا
 واّش دادُ ٍ حتی اهىاى فىشوشدى آًْا ساتِ ایي هَضَع واّش هی دّذ.
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زام شذُ ووتش دس هثاحج التظادی رْت ایزاد دسآهذ، ًاگضیش ًیاص تِ اًزام ّضیٌِ ّای هشتَعِ هیثاشذ، ّشچمذس هیضاى ّضیٌِ اً
لزا فؼاالى التظادی سؼی تش واّش ّضیٌِ ّا رْت دسیافت سَد تیشتش سا داسًذ دس  تاشذ فؼالیت التظادی هَفك تش خَاّذ تَد.

هثاحج هالیات ًیض استفادُ اص هالیات الىتشًٍیىی تاػج واّش ّضیٌِ ٍطَل هالیات شذُ ٍ دس ًتیزِ افضایش دسآهذ هالیاتی 
 شَس خَاّذ داشت.تشای ساصهاى هالیاتی و

استفادُ اص هالیات الىتشًٍیىی ّوچٌیي تاػج افضایش واسایی هاهَساى هالیاتی تذلیل اًغثاق فؼالیت آًْا تا پیششفت التظادی 
 هی شَد.

تسْیل تحمك ارشای ػذالت هالیاتی ٍ افضایش سشػت ٍطَل هالیات اصپیاهذ ّای هْن دیگش دس طَست ارشای هالیات 
 الىتشًٍیىی هی تاشذ.
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