مجمٌعو مقاالت ىمایش ملی ایده ىای نٌ در حسابداری ً حسابزسی دانشگاه آساد اسالمی ًاحد خٌراسگان(اصفيان)

شناسایی عٌامل تاثیز گذار بز عدم پزداخت بمٌقع مالیات ً فزار مالیاتی مٌدیان
(مطالعو مٌردی :اداره کل امٌر مالیاتی استان کزدستان)
دکتز هسوذ ًظزی پْر ،استادیار گزٍّ زساتذاری داًشگاٍ کزدستاى
دلیز ًاصزآتادی ،هذرص داًشگاٍ ّ کارشٌاص هالیاتی ادارٍ کل اهْر هالیاتی استاى کزدستاى
چکیده
یکی اس اصالزات اخیز در ًظام هالیاتی کشْر ّصْل هطالثات گذشتَ ّ ززکت تَ سوت سیستن ّصْل تَ
هْقغ هالیات هیتاشذ .سیستن ّصْل تَ هْقغ هالیات یکی اس راُکارُای رایح در تاهیي هخارج خاری دّلت،
افشایش کارایی اقتصادی ّ تِثْد فزٌُگ هالیاتی خاهؼَ هیتاشذ؛ کَ در ایي هیاى درگیز ًوْدى ّ اطالع
رساًی تَ هْقغ تَ هْدیاى ،تا استفادٍ اس ظزفیت ُای هْخْد در فزآیٌذ اخزای صسیر قاًْى هالیات ُا ّ
ّصْل تَ هْقغ هالیات ًقش تَ سشایی را خْاٌُذ داشت .هقالَ زاضز تَ دًثال تؼییي ّ شٌاسایی ػْاهل هْثز
تز ػذم پزداخت توْقغ هالیات ّ فزار هالیاتی هْدیاى تْدٍ است کَ در آى تا طزذ فزضیاتی هِوتزیي دالیل
توایل هْدیاى تَ اختٌاب اس پزداخت تَ هْقغ هالیات ّ فزار هالیاتی هْرد تسلیل قزار گزفتَ است.
تطْر کلی پژُّش زاضز تیي کارکٌاى ادارٍ کل اهْر هالیاتی استاى کزدستاى ّ ُوچٌیي تؼذادی اس هْدیاى
هالیاتی اًدام گزفتَ ّ ،تا طزذ سْاالتی اس طزیق پزسشٌاهَ دیذگاٍ آًاى هْرد ارسیاتی ّاقغ گزدیذ؛ ًتایح
زاصل ا س یافتَ ُای تسقیق ًیش تا استفادٍ اس آسهْى ُای آهاری تْصیفی ّ آسهْى آهاری کای اسکْئز (آهار
استٌثاطی) هْرد تسلیل قزار گزفتًِ .ایتاً ًتایح زاصل اس یافتَ ُای تسقیق تیاًگز آى است کَ اکثز پاسخ
دٌُذگاى هؼتقذ اًذ کَ پٌح ػاهلِ اتِام در قْاًیي ّ هقزرات هالیاتی تزای هْدیاى ،ػذم شٌاسایي هٌاتغ تالقٍْ
هالیاتي ،ػذم تثادل اطالػات ،تزّیح ًاكارآهذ فزٌُگ هالیاتي ّ ػذم ضواًت اخزا ،تَ تزتیة تیشتزیي تاثیز
را در ػذم پزداخت تَ هْقغ فزار هالیاتی هْدیاى داشتَ است.
ًاژه ىای کلیدی  :هالیات ،ػذم پزداخت توْقغ هالیات ،فزار هالیاتی ،قاًْى هالیات ُای هستقین ،هْدیاى
هالیاتی
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