
Iranian Journal of Public Policy, Vol.6 , No.1 , 2020                                          241 

 

 
 

Identify and Prioritize Tax Policy Process Issues in Islamic 
Republic of Iran  

 

 

Mahdi Hasanvand 

Ph.D Student of Public Policy, Islamic Azad University, Isfahan 

(Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran 

 Mohammad Reza Yazdani Zazerani1 

Assistant Professor of Political Science Department, Islamic Azad 

University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran 

Mahnaz Goodarzi 

Assistant Professor of International Relation Department, Islamic Azad 

University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran 
(Received: 2019/06/24 -Accepted: 2020/03/04) 

 
Abstract 

From economists' point of view, taxes are among the most promising types of 

income for governments. This important issues of government economic policy 

plays a significant role in the implementation of the government's economic 

policies and outstanding performance in developing countries. Forever, 

policymakers and government officials in Iran have also paid more attention to 

promoting and improving the tax system. In particular, Iran's economy is 

largely one-off, relying on oil revenues. The purpose of this study is to 

investigate the damages of tax policy in Iran and prioritize its problems. The 

method of research is using the Delphi technique in the three round. The 

statistical population of the study consists of three groups of policy makers, 

executives and taxpayers. Findings of the research indicate that the lack of tax 

compliance, the weakness of the tax information system, the lack of proper tax 

culture and beliefs, various political and political dismissals for tax system 

administrators, the range and distribution of tax exemptions, and the lack of 

adequate monitoring and evaluation of tax policies. The arrangement is one of 

the most important tax policy issues in Iran. 
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 مقدمه

ها اقتصادی دولت از جمله موضوعات مهم در حوزۀ سیاستگذاری 1ستانیو مالیات مالیات 
های اقتصادی و هدایت اقتصاد کشورها هستند و به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست

شوند. از این روی اقتصاددانان وجود یک نظام مالیاتی در مسیر پیشرفت و توسعه قلمداد می
شمارند. طراحی ها بسیار ضروری برمیکردها و اقدامات دولترا برای تداوم و رونق عمل 2کارآمد

دهند و سیاستگذاران های مالیاتی هستة اصلی اقتصاد سیاسی را تشکیل میو اجرای سیاست
همواره در تالش هستند تا با طراحی نظام مالیاتی کارآمد و اصالح آن، حداکثر مشارکت جامعه 

             (. سازمان ملل در گزارشی از Profeta & Scabrosetti,2010: 1)را به دست بیاورند 
 دارد در خصوص اهمیت و نقش سیاستگذاری در توسعه کشورها، اعالم می« برنامة توسعه»
            پذیریم که برای موفقیت در توسعة بار و برای همیشه این ایده را میبرای نخستین»

                                      «باشدعامل اقتصاد دارای اهمیت می کشورها، عامل سیاستگذاری به همان اندازۀ
(United Nations Development Program report, 2002:5سیاست .) های مالیاتی از جمله

                هاستها تأمین منابع مالی دولتهای عمومی هستند که هدف اصلی آنسیاست
(213: 7201Mirzmani et al., از طرف دیگر سیاستگذاری مالیاتی .)ترین در زمرۀ اصلی 3

باشد ها میهای کلی اقتصادی دولتهای توزیع مجدد و بخش مهمی از سیاستگذاریسیاست
(Sheikhhasani, Daneshfard & Faghihi, 2018: 123عالوه بر این دو مورد، دولت .) ها با

های رشد و توسعة اقتصادی کشور کمک کنند، فعالیتتوانند به های مالیاتی میبکارگیری سیاست
اقتصادی در یک حوزه را افزایش یا کاهش دهند و به توسعه و بهبود عدالت در جامعه اهتمام 

(. اما رسیدن به این اهداف در سیاستگذاری مالیاتی، نیازمند Mirzmani et al., 2017: 213ورزند)
            شناسیتحلیل و آسیب»قبلی است.  های اتخاذ شدهشناسی سیاستتحلیل و آسیب

                  ها و شناخت های مالیاتی اتخاذ شده نیازمند درک جامع از ابعاد سیاستسیاست
« باشد، لذا این موضوع، موضوعی کامالً سیاسی استروشنی از محیط سیاستگذاری مالیاتی می

(Krause, Lewis & Douglas, 2013: 278اهمیت آسیب .)های مالیاتی از شناسی سیاستگذاری
های مختلف تواند منجر به جابجایی منابع و عوامل تولید در بین بخشآنجا است که مالیات می

اقتصادی، تغییرات گسترده در سطوح عرضه و تولید کاال و خدمات و نیز توزیع درآمد و ثروت 
عنوان یک خرده نظام اقتصادی و نیز ی کارآمد بهشود. ضرورت توجه به نظام مالیاتدر جامعه می

ویژه در میان کشورهایی با اقتصاد های اقتصادی و بهها، در همة نظامیک عملکرد عمومی دولت
                                                           
1 - Taxation 
2 - Efficient Tax System 
3 - Tax Policy Making 
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باشد. این کشورها از محصولی یا متکی بر فروش منابع طبیعی دارای اهمیت دوچندان میتک
سوی دیگر با نوسانات شدید تقاضا و قیمت در منابع خدادادی و از  1«تجدیدناپذیری»سو با یک

(. در این کشورها به دلیل اتکا Burnell & Randall, 2014: 18بازارهای جهانی مواجه هستند )
مدت به درآمدهای حاصل فروش منابع طبیعی، اهمیت درآمدهای پایدار به صورت طوالنی

ریزی برای افزایش توان تولید باشد. این نوع کشورها باید در کنار برنامهمضاعف مطرح می
ایران نیز از  عنوان درآمدی پایدار سیاستگذاری نمایند.جامعه، به اتکا بیشتر درآمدها بر مالیات به

محصولی جمله کشورهایی است که به دلیل وابستگی عمده به فروش نفت، دارای اقتصاد تک
صاد آن دارای اهمیت روزافزونی است و لذا توجه به ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد برای اقت

درصد  40سهم مالیات در اقتصاد ایران در بهترین حالت کمتر از »این درحالی است که  باشد.می
درصد در بیست سال  40تا  17باشد. این رقم در اقتصاد ایران بین منابع تامین بودجه دولت می

درصد نیز مالیات  40مت اعظم این اخیر در نوسان بوده است. نکته قابل تامل نیز آنجاست که قس
نسبت مالیات به منابع (. »Pajuyan & Darvishi, 2015: 10« )باشدبر درآمدهای حاصل از نفت می

حال  درصد بوده است. 30طور متوسط حدود های اخیر بهعمومی دولت در ایران در اغلب سال
                                     باشد درصد می 80آنکه این نسبت بر اساس میانگین جهانی حدود 

(Nazari & Fadaei, 2013: 101                            به عنوان نمونه نسبت مالیات به منابع بودجه .)
درصد بوده است                         2/37و  3/30به ترتیب  96و  90عمومی دولت در سالهای 

(National Tax Affairs Organization, 2018: 64 ًکه اگرچه با رشد حدودا )درصدی مواجه  7
ای دارد. بنابراین بازنگری در نظام بوده، ولی همچنان با میانگین جهانی فاصله قابل مالحظه

رسد و گام نهادن در راه حصول یک نظام مالیاتی کارآمد مستلزم مالیاتی ایران ضروری به نظر می
باشد. لذا ضرورت و مسأله ها میهای علمی در خصوص سیاستتوجه و اهتمام به پژوهش

اصلی در پژوهش حاضر اندک بودن سهم درآمدهای مالیاتی به نسبت درآمد نفتی و مشتقات آن 
های مالیاتی اتخاذ شده است. سوال باشد که بیانگر ناکارآمدی سیاستاز کل بودجه کشور می

 های سیاستگذاری مالیاتی در ایران چیست؟از: مهمترین آسیب اصلی نیز عبارتست

 چارچوب نظری 

برای درک سیاست و منشاء آن در حوزه مطالعات سیاستگذاری عمومی، که از آن با عنوان 
های مختلفی ذکر شده (، دیدگاهSmith & Larimer, 2016: 35-38شود )یاد می« فرایند سیاست»حوزه 
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های کالسیک حوزه مطالعاتی سیاستگذاری نیز ها که البته از جمله نگاهدیدگاهاست. یک از این 
ای ناظر بر این دیدگاه است که است. رویکرد مرحله 1«ایالگوی مرحله»آید به حساب می

باشند که با عبور از چند مرحله و با طی عملیات خاصی تولید ها محصول یک فرآیند میسیاست
های پرکاربرد های متفاوتی وجود دارد که از جمله مدلیکرد نیز البته مدلشوند. برای این رومی

عملکرد دولت و « آل تیپیکایده»است. مدل جونز به صورت « ای جونزمدل چرخه»آن 
یابی، دستور کارگزینی، وابسته مشتمل بر مسئلهگیران را در قالب پنج مرحلة به همتصمیم
(. در این پژوهش مدل جونز به Vahid, 2009: 23کند )یم میگیری، اجرا و ارزیابی تقستصمیم

آنجا که هدف پژوهش حاضر  عنوان چارچوب نظری اتخاذ شده است. به بیان ساده از
باشد، از رویکرد مراحل سیاستگذری برای فهم های مالیاتی کشور میشناسی سیاستگذاریآسیب
ای اه مرحلههای موجود استفاده شده است. مفروض بر آن بوده است که نگبخشی به آسیبو نظم

سازی و فهم های مالیاتی به طور خاص، به سادهها به طور عام و سیاستگذاریبه سیاستگذاری
 های اتخاذ شده کمک خواهد نمود. بهتر سیاست

 پیشینه پژوهش

نتخاب امالیاتی، در ارتباط با مسائل مالیاتی و ارزیابی و  با وجود اهمیت سیاستگذاری
توسعه ه و درحالیافتهی در تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعهها، شکاف قابل توجحلراه

جنبه یا  گذاری مالیاتی را ازشود و غالباً هر کدام از محققان مطرح، سیاستگذاریمشاهده می
لی و اند. در ادامه به بررسی برخی از تحقیقات داخهای خاص مورد مالحظه قرار دادهجنبه

 است:خارجی پرداخته شده
گذاری مشیشناسی خطآسیب»ای با عنوان ( در مقاله2018فرد )حسنی، فقیهی و دانششیخ 

، با تمرکز بر قانون مذکور به «در جمهوری اسالمی ایران؛ مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده
اند.آنان معتقدند ایده روی نظام مالیاتی پرداختههای پیشها و چالششناسایی آسیب

شیوه قرار گرفتن مسأله در دستور کار و کیفیت ضعیف تصمیمات، کاهش  گذاران،مشیخط
میرزمانی و  اعتماد مردم به نظام مالیاتی از جمله عوامل مهم در ناکارآمدی نظام مالیاتی است.

فهم فرآیند سیاستگذاری مالیاتی در ایران؛ عوامل مؤثر بر » ای با عنوان( در مقاله2018همکاران )
، معتقدند سه دسته از عوامل بر فرآیند «در سطح ملی و بازیگران آن مالیاتیدستورگذاری 

دستورگذاری مالیاتی تأثیرگذارند. دسته اول عوامل مربوط به مسأله هستند که شامل تعریف 
های تحت تأثیر مسأله، تشدید مسأله به مسأله از دید سیاستگذاران، تعریف مسأله از دید گروه
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های دیگر، تضاد مسأله با مسائل موجود در دستورکار، سأله به حوزهمرور زمان، گسترش م
باشند. دسته دوم، عوامل سیاسی هستند که شامل رویدادهای مهم، و میزان فراگیری مسأله می

یافته سیاسی، مالحظات انتخاباتی نفع یا نیروهای سازمانهای ذیتغییر سیاستگذاران، فشار گروه
ی درون دولت هستند. دسته سوم عوامل مربوط به سیاست پیشنهادی هاو حمایت و فشار گروه

بینی سیاستگذاران در مورد شده به مسأله هستند، که شامل الزامات و مالحظات اجرا، پیشضمیمه
های موفق دیگر نتایج و تبعات سیاست پیشنهادی، اشاعه سیاست )الگوگیری از سیاست

آمیز بودن یا نبودن های موجود، تبعیضزم در سیاستکشورها(، جزئی یا کلی بودن تغییرات ال
سیاست پیشنهادی، تضاد سیاست پیشنهادی با مسائل موجود در دستورکار و میزان انطباق با 

شناسی نظام مالیاتی آسیب»ای با عنوان ( در مقاله2013نظری و فدایی) باشند.های کلی میسیاست
اند. در ارتباط با ُرکن های آن پرداختهم مالیاتی و ضعفدهنده نظاگانه تشکیلبه ارکان سه« کشور

توان نقاط ضعفی از جمله پیچیدگی و عدم جامعیت، وجود قوانین و مقررات مالیاتی می
های اجرایی و محدودیت حال ناکارآمد، ضعف در ضمانتهای کلی، گسترده و در عینمعافیت
ستان به عنوان زمان اجرایی یا دستگاه مالیاتهای مالیاتی را احصاء نمود. در خصوص سادر پایه

های توان به نقاط ضعفی همانند ضعف در زیرساختمجری قوانین و مقررات مالیاتی نیز می
فناوری اطالعات و به تبع آن عدم به کارگیری گسترده از فناوری اطالعات در انجام امور، عدم 

عدم ارتباط اطالعاتی و آماری میان  مندی از پایگاه جامع اطالعات مؤدیان،وجود و بهره
ای و فرایندهای تشکیالت اجرایی، ساختار تشکیالت اجرایی گسترده مبتنی بر الگوی پیمانه

ناکارامد مالیاتی را ذکر نمود. در ارتباط با مؤدیان مالیاتی که در واقع همان مخاطبان دستگاه 
ب تمکین مالیاتی به ویژه تمکین ها نشان از وضعیت نامطلوباشند، بررسیستان میمالیات

داوطلبانه آحاد مردم کشور نسبت به نظام مالیاتی دارد که ریشه آن عالوه بر نواقص موجود در 
گانه نظام دو رکن دیگر تا حدود زیادی در فرهنگ جامعه نهفته است. برآیند ناکارآمدی ارکان سه

م گردیده است. مقاله مذکور از منظر هایی برای این نظامالیاتی منجر به بروز مشکالت و چالش
شناسانه به مسئله از حقوقی به نظام مالیاتی پرداخته و تمایز پژوهش حاضر با آن، رویکرد آسیب

( به این نتیجه رسیده است که برای رهایی از 2007مور ) منظر سیاستگذاری مالیاتی است.
لیات ابزار بسیار خوبی برای های خارجی و وابستگی به سایر کشورها برقراری نظام ماکمک

شود. البته برای آنکه کشورهای درحال توسعه است که منجر به افزایش صحیح درآمد دولت می
ستانی به طور مؤثر به افزایش کیفیت حکمرانی کمک کند، نیازمند اصالحات و تغییرات مالیات

المللی و رتباطات بینکند که افزایش ازیادی در سیاستگذاری عمومی دولت است. وی اشاره می
ای، بازسازی و سازماندهی مجدد مدیریت مالیاتی مستمر مدیران مالیاتی و مأموران مالیلتی حرفه
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امور به نحوی که حداقل، مؤدیان بزرگ مالیاتی با آن  1و ادارات مالیاتی و کاربرپسند کردن
( اعتقاد دارند که 2011گاماج و شانسکه ) احساس راحتی کنند، از ملزومات نظام مالیاتی است.

که « اهمیت اقتصادی»بندی است. یکی تأثیرات سیاستگذاری مالیاتی در دو سطح قابل طبقه
که اشاره به « اهمیت سیاسی»دهندۀ تأثیر مالیات در تصمیمات اقتصادی است و دیگری نشان

ه این دو طبقه باید کنند کها تاکید میها در سیاست و روند انتخابات کشور دارد. آنتأثیر مالیات
تواند منجر به کاهش از همدیگر کامالً تمیز داده شوند. چرا که افزایش اهمیت سیاست مالیات می

های مالیاتی منجر به کاهش اهمیت اقتصادی و برعکس برجسته شدن جنبه اقتصادی سیاست
هرگز شوند که چنین موضوعی در جهان واقعی اهمیت سیاسی آن خواهد شد. ولی متذکر می

های آن باید از توسط شواهد تجربی پشتیبانی نخواهد شد؛ بنابراین مطالعه مالیات و پیچیدگی
های مختلف های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. چراکه با بررسی آن از منظر رشتهابعاد و جنبه

گان دهندهای مالیاتگان با آنچه در نظریهدهندشود چطور رفتار مالیاتعلوم است که معلوم می
( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که نظام مالیاتی 2015کناور ) شود، مغایرت دارد.مطرح می

عدالتی های شخصیتی، اختالفات موجود بین مؤدیان مالیاتی و وجود بیگیباید به طور مداوم ویژ
ه شکست و نادیده مالیاتی را در نظر داشته باشند. عالوه بر این نظام مالیاتی باید تشخیص دهد ک

سیاست مالیاتی »تواند منجر به پیامدهای ناگوار شود. به زعم وی گرفتن چنین مالحظاتی می
عدالتی را تقویت و چند برابر کند. بنابراین از دیدگاه تواند نابرابری و بیگاهی می 2«خنثی
آنکه لزوم پایان دادن  شناسانه موارد زیر باید در سیاستگذاری مالیاتی مدنظر قرار گیرد. اولآسیب

گان؛ دوم آنکه ضرورت در نظر گرفتن دهندبه مالیات طرفی و خنثی بودن نسبتبه افسانة بی
های های هویتی و شخصیتی مربوط به طبقات مختلف از نظر دارا بودن ویژگیویژگی

گرفتن  کند؛ سوم آنکه اهمیت در نظرشناختی حتماً در طول زمان تغییر و تحول پیدا میجمعیت
شناسی و اینکه در کجای فرآیند سیاستگذاری باید های عملی و روندها در مدیریت آسیبجنبه

قرار بگیرد. پژوهش حاضر تالش دارد تا ضمن یک مواجه فرآیندی به سیاستگذاری مالیاتی، با 
 شناسانه به اشکاالت و نواقص سیاستگذاری مالیاتی در ایران بپردازد.رویکردی آسیب

 فرآیند پژوهشروش و 

است. الزم به توضیح است که با توجه به  3روش پژوهش در این مقاله به صورت آمیخته
های اتخاذ شده توسط شناسی سیاستپژوهش در خصوص آسیبشناسانه این ماهیت آسیب

                                                           
1 - User-friendly 
2 - Neutral Tax Policy 
3 - Mixed Method 
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به عنوان روش اصلی تحقیق « تکنیک دلفی»نظر با نخبگان این موضوع، از دولت و لزوم تبادل
استفاده شده است. از آنجا که دلفی روشی نظامند )سیستماتیک( در تحقیق برای استخراج نظرات 

از و  (Sandford, 2008: 2)است سؤال  یک یا موضوع از یک گروه متخصصان در مورد یک
                   پانل انجاماعضای نظرات به ای و بازخورد مراحل پرسشنامه ازسری یکطریق 

 مورد موضوع در متخصصاز افراد (. در قالب این مراحل keeney et.al, 2001: 196شود )می
 هایقضاوتهای آن تا زمان دستیابی به اجماع نظرات درخواست و آسیب سیاستگذاری مالیاتی

ای مستمر صورت گرفته است. در این پژوهش سه راند دلفی به اجرا درآمده است و برای حرفه
 محتوا )کیفی(،تحلیلهای روشاز ( 1) جدولمطابق دلفی، مراحلاز هر مرحله تحلیل 

، 31، 33ترتیب شده است. در مرحله اول تا سوم به  استفاده 1مراتبیسلسلهو تحلیل عاملیتحلیل
ها عمدتاً به طریق حضوری و در اند. پرسشنامهدهها مبادرت نمونفر به تکمیل پرسشنامه 27

آوری شده های مجازی( توزیع و جمعبرخی موارد غیرحضوری )پست الکترونیکی و شبکه
ماه برای اجرای طول انجامیده و در مجموع ششطور متوسط دو ماه بهاست. هر راند دلفی به

 راندهای دلفی زمان اختصاص یافته است.

 روش تجزیه و تحلیل مراحل دلفی - 1جدول 

 روش تجزیه و تحليل مرحله دلفی

 تحلیل محتوا مرحله اول

 تحلیل عاملی مرحله دوم

 (AHPتحلیل سلسله مراتبی) مرحله سوم

مالیاتی  نظران و مدیران ارشد نظامجامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش نخبگان، صاحب
ها شناسی سیاستاند. از آنجا که برای آسیبکشور در مراکز ستادی، ملی و مجامع علمی بوده

ین ایم، به ادهنیازمند سه گروه هدف مشتمل بر سیاستگذاران، مدیران اجرایی و مؤدیان مالیاتی بو
گیری تا همنظور از تکنیک انباشتی )گلوله برفی( برای انتخاب نمونه استفاده شده است. نمون

 33ر مجموع رسیدن به اشباع نظری الزم برای مرحله اول دلفی ادامه یافته است. بر این اساس د
 ت. یده اس( ارائه گرد2اند که توزیع آماری آنها در جدول )نفر در پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 

 

                                                           
1 - Analytical Hierarchy Process(AHP( 



 249                         های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایرانبندی آسیبشناسایی و اولویت 

 

 کنندگان در پژوهشتوزیع آماری شرکت - 2جدول 
 مؤدیان مالیاتی مدیران اجرایی انسیاستگذار شرکت کنندگان

 9 10 14 تعداد

ها الذکر افرادی هستند که در تدوین، اجرا و ارزیابی سیاستشایان ذکر است سه گروه فوق
اند. در این پژوهش از پرسشنامه باز داشتهاند و امکان اظهارنظر در  این خصوص را دخیل بوده

ها استفاده شده برای دور اول و پرسشنامه محقق ساخته برای دور دوم و سوم  گردآوری داده
المللی در های اتخاذ شده در ایران و معیارهای ملی و بیناست. همچنین در بررسی سیاست

برداری ای و با استفاده از ابزار فیشخانهحوزه سیاستگذاری مالیاتی، از روش مطالعه اسنادی و کتاب
های استفاده از متن، کتب و اسناد سیاستی بازگوکننده واقعیت و پدیده»بهره گرفته شده است. 

کند تا ضمن جستجو در مرحله اجتماعی مورد نظر است. استفاده از این روش به ما کمک می
ها مبادرت بندی دادهت به دستهمطالعات اکتشافی، بر اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر نسب

(. به همین دلیل در دور اول این پژوهش عالوه بر پرسشنامه باز، Weber, 2011: 54« )نماییم
المللی و ملی صورت گرفته و این کار بر اساس گیری از میان منابع سیاستی اعم از بیننمونه

 –پذیرفته است. برای مطالعه اسنادی چهار معیار اصالت، اعتبار، نمایا بودن و معنادار بودن انجام
گیری انباشتی )گلوله برفی( استفاده شده است. یعنی با رجوع به ای نیز از تکنیک نمونهکتابخانه

فهرست و منابع مطالعات و اسناد سیاستی به سمت منابع بیشتر حرکت گردید تا اشباع نظری 
های راند اول، در مجموع پژوهش دادهدر فرآیند این  (.Scott, 2001: 5مورد نظر حاصل گردد )

های خبرگان و نخبگان به دست آمده است. نکات مورد توجه و گزاره از نظرات و دیدگاه 271
های منتخب در قالب مفاهیم یا کُد اولیه استخراج و مرتبط با دانش سیاستگذاری از گزاره

پرسشنامه راند دوم دلفی  کُدگذاری تا رسیدن به کُد محوری، که همان آسیب مورد نیاز جهت
 (  ارائه شده است.3ها در جدول شماره )است، ادامه یافته است. مثالی از چگونگی کُدگذاری
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 ای از چگونگی فرآیند کدگذاری نمونه - 3جدول 

 كُد محوری كُد اوليه ها(گزاره )آسيب

 فرهنگ مالیاتی مردم جای تقویت دارد. مردم یا

 دهند. چونبه زور مالیات میدهند یا مالیات نمی 

دانند. باورهای مردم و مصارف و محاسن آن را نمی 

 نگرش مردم به مالیات باید عوض شود

های اجتماعی/ فرهنگ مالیاتی/ ارزش

نگرش و باور مردمی/ مصارف 

 مالیاتی/ فرار مالیاتی

ضعف فرهنگ 

 مالیاتی

تحلیل عاملی و با ضریب اطمینان آوری شده با روش در دوردوم دلفی پرسشنامه های جمع
( استخراج 0.5های با امتیاز باالتر )سطح عاملی باالی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و آسیب 0.5

 ( نمایش داده شده است:4گانه جونز در جدول )شده است که نتایج مربوط به  مراحل پنج

 سطح عاملینتایج تجزیه و تحلیل دور دوم دلفی و تحلیل با روش  - 4جدول

 نتيجه بارعاملی شرح آسيب  

مرحله مسأله یابی
 

ک مسأله عمومی
ت و در

شناخ
 تایید 0.54 عدم وجود فرهنگ و باور مالیاتی صحیح بین مردم )مودیان( 1 

 رد 0.39 کمبود شناخت دقیق به قوانین مالیاتی 2

 تایید 0.68 بی توجهی به ظرفیت رسانه های عمومی برای توسعه فرهنگ مالیات 3

 تایید 0.72 فقدان نگرش صیحیح در جامعه نسبت به مصارف مالیات در کشور 4

 رد 0.25 عدم نقش آفرینی نهادهای فرهنگی و مدنی در توسعه فرهنگ مالیاتی 5

 تایید 0.61 عدم وجود مطالعات تطبیقی و بررسی تجربیات کشورها 6

مرحله راه حل گزینی و دستور کار
 تایید 0.75 ان درباره نظام مالیاتیسیاستگذارضعف دانش  7 

 تایید 0.83 ضعف نظام اطالعات مالیاتی 8

 تایید 0.74 عدم امکان شناسایی دقیق مودیان مالیاتی 9

 رد 0.42 محدود بودن پایه های مالیاتی 10

 تایید 0.64 هافقدان اطالعات از قوانین مالیاتی گذشته و آثار و تبعات آن 11

 تایید 0.76 عدم استفاده از نخبگان در تعیین اولویت ها و دستورکارنویسی مالیات 12

 رد 0.35 عدم دستور کار بودن وضع مالیات بر اموال)منقول و غیرمنقول( 13

ی 
مرحله شکل گیر

ت
سیاس

ها
 تایید 0.75 وجود گروههای فشارو چانه زنی افراد ذی نفوذ در سیاستگذاری مالیاتی 14 

15 
 های مالیاتی و ضرورت صدورعدم جامعیت سیاست

 هابخشنامه های متعدد برای تفسیر آن
 تایید 0.68
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 تایید 0.84 سیاست زدگی و سطحی نگری در تصویب و تدوین قوانین مالیاتی 16

 تایید 0.68 تضاد قوانین با یکدیگر و نیز اسناد باالدستی 17

 تایید 0.65 معافیت های مالیاتیگستره و توزیع نامناسب  18

 تایید 0.54 ابهام و پیچیدگی در قانون نویسی مالیاتی 19

 رد 0.43 چندگانگی و تعدد مراجع وضع قوانین مالیاتی 20

 تایید 0.73 هاگیری سیاستعدم ارتباط کافی بین صف و ستاد در شکل 21

مرحله اجرا
 

 تایید 0.57 مالیاتی و بعضا مغایرت با یکدیگرتعدد آیین نامه ها و بخشنامه های  22

 تایید 0.52 های مالیاتیعدم توجه به آموزش کافی برای مجریان سیاست 23

 رد 0.49 کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در حوزه مالیات 24

 تایید 0.73 جابجایی های متعدد و سیاسی برای مدیران نظام مالیاتی 25

 رد 0.48 اجرای قوانین و دستورالعمل های مالیاتیابهام در  26

 رد 0.35 های اجرایی آنهانامهعدم تطابق قوانین مالیاتی و شیوه 27

 رد 0.33 زیاد بودن قیمت تمام شده)هزینه( محاسبه و وصول احکام مالیاتی 28

 تایید 0.52 عدم دسترسی به اطالعات اقتصادی مودیان جهت حسن اجرای قوانین 29

 تایید 0.67 پایین بودن سطح سواد و اطالعات مودیان مالیاتی 30

 رد 0.28 عدم برخورد یکسان در اجرای عدالت افقی و عمودی مالیاتی 31

 تایید 0.86 عدم تمکین مالیاتی در بین مودیان) فرار مالیاتی( 32

 تایید 0.62 مالیاتیهای عدم وجود ضمانت و اهرم اجرایی کافی برای سیاست 33

 تایید 0.73 فقدان وجود پایگاه اطالعات یکپارچه اقتصادی و مالی 34

 رد 0.43 فسادهای اقتصادی متعدد نظیر قاچاق و نقش آن در عدم وصول مالیات 35

 رد 0.41 تصدی گری گسترده دولت و بخش خصوصی کوچک و ضعیف 36

ت و ارزیابی
مرحله نظار

 تایید 0.67 های مالیاتیو ارزیابی کافی در سیاست عدم وجود نظارت 37 

 تایید 0.65 های بازدارنده برای تخلفات کارکنانعدم وجود سیاست 38

 تایید 0.52 طوالنی بودن وقت تلف شده اجرای احکام مالیاتی 39

 تایید 0.54 شفاف نبودن شاخص های ارزیابی و بازخورد در نظام مالیاتی 40

 تایید 0.63 نارسایی سیاست های کیفری و آیین دادرسی مالیاتیضعف و  41
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مراتبی موانعی بود که اعضای پانل بندی یا تحلیل سلسلهدر دور سوم نیز هدف اصلی رتبه
آوری شده های جمعبودند. لذا پرسشنامهها به اجماع رسیده در دو مرحله  قبل درباره اهمیت آن

ها در روش دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.روایی پرسشنامهمراتبی با روش تحلیل سلسه
به کیفیت انتخاب خبرگان بستگی دارد که در این پژوهش عمدتاً از نخبگان علمی و اجرایی 

ها از آلفای کرونباخ و شاخص نرخ سازگاری استفاده شده است. همچنین در پایایی پرسشنامه
 بدست آمده است.0.84و نرخ سازگاری  0.93کرونباخ  برده شده است که نرخ آلفای  بهره

 های پژوهشیافته

های نظام مالیاتی کشور بوده بندی آسیببا توجه به اینکه هدف پژوهش شناسایی و رتبه
مراتبی مورد تجزیه آوری شده در راند سوم دلفی با روش تحلیل سلسههای جمعاست، پرسشنامه

های نظام مالیاتی مشخص شده مهمتر نسبت به کل آسیب و تحلیل قرار گرفتند و  شش آسیب
 ( نمایش داده شده است: 5و در جدول )

 های سیاستگذاری مالیاتی کشورمهمترین آسیب - 5جدول 

 اولویت مرحله های سياستگذاری مالياتیآسيب

 اول اجرا . عدم تمکین مالیاتی در بین مؤدیان 1

 دوم دستورکار . ضعف نظام اطالعات مالیاتی 2

 سوم یابیمسأله . عدم وجود فرهنگ و باور مالیاتی صحیح بین مردم )مؤدیان( 3

 چهارم اجرا های متعدد و سیاسی برای مدیران نظام مالیاتی. جابجایی 4

 پنجم هاگیری سیاستشکل . گستره و توزیع نامناسب معافیت های مالیاتی 5

 ششم نظارت و ارزیابی های مالیاتیدر سیاست . عدم وجود نظارت و ارزیابی کافی 6

 باشند:ها نیز به ترتیب مشتمل بر موارد زیر میسایر آسیب
 یابی(فقدان نگرش صیحیح در جامعه نسبت به مصارف مالیات در کشور )مسئله .7

 یابی(های عمومی برای توسعه فرهنگ مالیات )مسئلهتوجهی به ظرفیت رسانه. بی8
 ها(گیری سیاستهای متعدد برای تفسیر آنها )شکلهای مالیاتی و ضرورت صدور بخشنامهعدم جامعیت سیاست .9

 های مالیاتی)اجرا(. ابهام در اجرای قوانین و دستورالعمل10

 های مالیاتی) اجرا(. عدم وجود ضمانت و اهرم اجرایی کافی برای سیاست11

 رچه اقتصادی و مالی ) اجرا(. فقدان وجود پایگاه اطالعات یکپا12
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 ها(گیری سیاستها )شکلگیری سیاست. عدم ارتباط کافی بین صف و ستاد در شکل13
به کننده بیشترین اشکاالت را مراتبی، نخبگان مشارکتهمچنین بر اساس نتایج تحلیل سلسه

بی تشخیص یاگزینی و مسالهحلها، راهگیری سیاستترتیب در مراحل اجرا، ارزیابی، شکل
  (.6اند )جدول داده

 بحث

گانه دارای اولویت که مورد اشاره قرار های ششدر این قسمت به تشریح مختصری از آسیب
 گرفت، پرداخته شده است:

 عدم تمکین مالیاتی در بین مؤدیان

کننده در پنل دلفی، عدم تمکین مؤدیان مالیاتی در متخصصان شرکتاولین آسیب از منظر 
ترین رویکرد جهت وصول کارآمد مالیات، خوداظهاری و تمکین کشور است. امروزه مطلوب

داوطلبانه شهروندان از مالیات است. عدم تمکین مالیاتی به نقض قوانین و تعهدات قانونی    
گردد.       ها اطالق میخیص، وصول و اجرای مالیات گانه تشمؤدیان مالیاتی در مراحل سه

و اجتناب از پرداخت مالیات را نیز   1بنابراین عدم تمکین مالیاتی تمامی مصادیق فرار از مالیات
(.  فرار مالیاتی و اجتناب از Mousavi, Validi & Najafi Tavana, 2016: 46« )شودشامل می

گردد. ستانی بر میکه احتماالً قدمت آنها به خود پدیده مالیاتای هستند پرداخت مالیات دو پدیده
توان دالیل بسیاری درباره علل عدم تمکین مالیاتی عنوان شده است که این دالیل و عوامل را می

های اجتماعی، به دو دسته کلی عوامل نهادی و عوامل اقتصادی تقسیم کرد. هنجارها و کنش

                                                           
2 - Tax Evasion 
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مالیاتی، عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله  عدالت مالیاتی، فساد ماموران
اطالعات کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم استقبال از تسلیم 

های اجرایی در این مورد، تاخیر در وصول مالیات، های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانتاظهارنامه
قوانین پیچیده و متعدد، عدم شناسایی مؤدیان  الراس مالیات،مشکالت مربوط به تشخیص علی

های وسیع و متنوع و... برخی از عوامل نهادی و مستند نبودن میزان درآمد آنها، وجود معافیت
تواند بر ای است که از چند جهت می(. فرار مالیاتی مسئلهSamadi & Tabandeh, 2012: 80باشند )می

آوری مالیات و برآوردن نیازهای توانایی دولت را در جمعگذار باشد. نخست اینکه، اقتصاد اثر
دهد. درواقع، فرارمالیاتی با کاهش درآمدهای مالیاتی، توزیع بار مالیاتی را ای کاهش میبودجه

های مورد انتخاب دولت، سیاست تواند از طریق محدود کردن گزینهتحت تأثیر قرار داده و می
تواند یک سری تبعات منفی دیگری دوم اینکه، فرارمالیاتی میرو سازد. مالی را با مشکل روبه

نیز برای اقتصاد به دنبال داشته باشد. برای مثال، تحمیل بار بر بودجه دولت، با مشکل روبه رو 
انداز و انباشت های اقتصادی، توزیع ناعادالنه ثروت و تأثیر منفی بر پسگیریساختن تصمیم

 (.Torkashvand, Alborzi, Mohammad & Asgari, 2018: 115) سرمایه بخش خصوصی همراه است

 ضعف نظام اطالعات مالیاتی

در ساختار مالیاتی کشورهای پیشرفته، اطالعات مالیاتی به عنوان هسته مرکزی نظام مالیاتی 
گردد، به طوری که اعتقاد بر این نماید و عمالً مهمترین عامل موفقیت سیستم تلقی میعمل می
ریزی نظام مطلوب اطالعات مالیاتی عالوه بر فراهم نمودن امکانات طراحی و برنامه است که

تر برای سیستم مالیاتی عامل مؤثری برای موفقیت ریزی دقیقاثربخشی سیاست مالیاتی و برنامه
نظام مالیاتی در پیشگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از اتالف منابع، کاهش تبعیض و رعایت 

نماید باشد و دستیابی به اهداف نظام مالیاتی را تسریع مییاتی، کاهش فساد اداری میعدالت مال
(Nazari & Fadaei, 2013: 109شایان ذکر است که افزایش تنوع و پیچیدگی در روابط و فعالیت .) های

های مالیاتی در شناسایی اقتصادی و نیز تعداد فعاالن اقتصادی به نوبه خود بر مشکالت نظام
افزاید. این در شرایطی است که نظام مالیاتی کشورمان دقیق صاحبان منابع و نوع و میزان آن می

های گذشته فاقد سیستم ریزی مناسب طی سالگذاری الزم و فقدان برنامهبه دلیل عدم سرمایه
اطالعات مالیاتی مناسب و مطلوب بوده و اطالعات به صورت پراکنده، ناقص و غیرمستند در 

ازاین رو با الگو گرفتن از اصالحات جهانی مالیات نیز نتوانسته  گیرد.یار نظام مالیاتی قرار میاخت
سیستم مالیاتی کشور را بهبود بخشد و همچنان فقدان نظام جامع اطالعات مالیاتی، مانعی مهم 

 (.Darvishi & Mohammadian, 2017: 109شود )برای ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد قلمداد می
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 عدم وجود فرهنگ و باور مالیاتی صحیح بین مردم )مؤدیان(

های مالیاتی مفاهیم وسیعی در خصوص از آنجا که در بررسی و تحلیل سیاستگذاری
کند که اگرچه ساختار نهادها به های فردی و دولتی وجود دارد، استینمو پیشنهاد میگیریتصمیم

گیری ها را فیلتر کرده و به این ترتیب به شکلخواستهگر، تقاضاها و عنوان متغیر مداخله
کند، لیکن باید در این مورد بیش از پیش به نقش فرهنگ و باور مالیاتی ها کمک میسیاست

حال باید بین فرهنگ مالیاتی مردم و آنچه درباره توجه صورت گیرد. وی معتقد است در عین
ها و باورها، پارامترهای مهمی در رد چراکه نگرشدانیم نیز ارتباط برقرار کانسان عقالیی می

(. بریکلند نیز مدعی است که محیط Steinmo,2015: 91باشند )محیط سیاستگذاری می
های هستند که سیاستگذاری با آن روبه سیاستگذاری و مشکالت آن از جمله مهمترین چالش

های محیطی هستند چالشهای محیطی بسیار مهم است، چراکه همین روست. فهم این دشواری
(. فرهنگ، باور، آگاهی Yazdani Zazarani, 2017: 192گیرد )که اغلب گریبان سیاستگذاران را می

عمومی و عوامل اجتماعی نیز از جمله مهمترین متغیرهای حاکم در محیط سیاستگذاری مالیاتی 
یان و بهبود فرهنگ رود. از جمله وظایف سیستم مالیاتی، آگاهی رساندن به مؤدبه شمار می

ها و ها و بخشنامهنامهاجتماعی برای سهولت بیشتر کار و مطلع کردن مردم از قوانین، آیین
طور نظامند از فرار مالیاتی کاسته و باعث افزایش تمکین تصمیمات نظام مالیاتی است. این امر به

یاتی )شناسایی مؤدیان جدید(  شود. ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیرآن بر گسترش چتر مالمالیاتی می
 (. See: Imani & Mostofian, 2018: 140نیز در تحقیقات متعدد امری مورد تأکید است )

 های متعدد و سیاسی برای مدیران نظام مالیاتیجابجایی

از آنجا که سیاستگذاری امری به شدت هنجاری است، مسائل سیاسی و گرایشات و 
مؤثر است. سیاستگذاری مالیاتی نیز از این ترجیحات و  ترجیحات در فرآیند سیاستگذاری

نظران، گرایشات و هنجارهای سیاستگذار در دو سطح گرایشات متأثر است به عقیده صاحب
که بیانگر تأثیر مالیات در تصمیمات اقتصادی « اهمیت اقتصادی »باشد. یکی دارای اهمیت می
های داخلی و حتی روند و الیات در سیاستکه بیانگر تأثیر م« اهمیت سیاسی»است و دیگری 

(. آنان عقیده دارند که Gamage & Shanske,2011: 27باشد )نتایج انتخابات کشور می
های مالیاتی یک روی عمومی و آشکار دارند که در آن سیاستمداران و جامعه به سیاستگذاری

ین دارای یک روی کنند و همچنها مذاکره و مباحثه میطورکلی در خصوص سیاستگذاری
ها در فرآیند سیاستگذاری به دنبال نفع شخصی خود ها و تشکلاند که در آن افراد، شرکتپنهان

باشند. این سطح از پیچیدگی مالیات با امور سیاسی سبب شده تا در همه جهان مالیات و می
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ی شود. اما در تنیدگی نامناسبمیزان و نحوه وصول آن با امور سیاسی و انتخاباتی دچار درهم
ایران این امر به صورت متمایز و محسوسی قابل بررسی و ارزیابی است. ویژگی بارز 

ها بلندمدت مدت بر برنامههای کوتاهها در ایران ترجیح سیاستسیاستگذاری در بسیاری از بخش
انداز گردش مرجعیت ساز چشمها عمرکوتاه مدیریت از یکسو زمینهاست. در برخی از بخش

جای اقدامات کیفی بلندمدت مدت بهشود و مدیر را ناگریز از تصمیمات کوتاهگفتمان حاکم( می)
(. Vahid, 2005: 266شود )کند و از سویی دیگر سبب رادیکالیسم و تمایل به تغییر سریع میمی

 های مرجعیتمدت متناسب با چرخشبنابراین تمایل به اقدامات زودبازه )رادیکالیسم( و کوتاه
های کشور خصوصاً در مسائل و پارادایم سیاسی در ایران دو آسیب کلی برای سیاستگذاری

 وابسته به دولت نظیر مالیات است.

 های مالیاتیگستره و توزیع نامناسب معافیت

ها باشد و این معافیتای میهای گستردهقوانین و مقررات مالیاتی فعلی حاوی معافیت
های پایه درآمدی، ای در قالب معافیتاقتصادی، اجتماعی توسعه منطقهمنظور تأمین اهداف به

ها ای و... اعطا شده است. برخی از این معافیتهای منطقهمعافیت موضوعی و بخشی، معافیت
( قانون مالیات های مستقیم(  81صورت کلی مانند معافیت بخش کشاورزی )موضوع ماده ) به

های واحدهای تولیدی یا معدنی بخش خصوصی نند معافیتصورت مقطعی و دورهای مایا به
های مستقیم( اعطا شده است. قانون مالیات  132سال )موضوع ماده  20تا  4و تعاونی به مدت 

های گسترده مالیاتی در ایران تاکنون مطالعه جامعی از چگونگی عملکرد و اثربخشی معافیت
(. این درحالی است که به Ministry of Economy and Finance (A), 2012انجام نشده است )

ها مستلزم بررسی توجیه اقتصادی و رسد در بسیاری از موارد ادامه روند فعلی معافیتنظر می
صورت غیرمنطقی ها در سطح گسترده و بهباشد. آنچه مسلم است اعطای معافیتاجتماعی می

میز که ناقض عدالت مالیاتی آضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت موجبات رفتار تبعیض
باشد را فراهم خواهد ساخت و پیامدهای منفی مانند ایجاد انحصار، فساد مالی و افزایش می

های مالیاتی انگیزه فرار مالیاتی را به دنبال دارد، همچنین در نتیجه وجود طیف گسترده معافیت
گیرند. الیات ستانی قرار میهای اقتصادی کشور خارج از فرایند مبخش قابل توجهی از فعالیت

های مالیاتی عدم دسترسی به اطالعات اقتصادی و یکی دیگر از پیامدهای مهم اعطای معافیت
(. در Nazari and Fadaei, 2013: 107باشد )مالی اغلب مؤدیان مالیاتی مشمول معافیت می

زان و حجم فعالیت حاضر سازمان امور مالیاتی کشور اطالعات جامع و فراگیری درباره میحال
                   های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی معاف از مالیات ندارد و سایر مشخصه
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(Ministry of Economy and Finance (A), 2012 برآوردها حاکی از آن است که حدود .)40 
                                       درصد از تولید ناخالص ملی کشور معاف از پرداخت مالیات است 

(Ministry of Economy and Finance (B), 2018سیاستگذاران به منظور چاره .) جویی برای
اند. در قانون برنامه حل این مشکل در نظام مالیاتی برنامه ششم توسعه اصالحاتی انجام داده

می، اصالح نظام درآمدی دولت و های عموجویی در هزینهششم توسعه به منظور تحقق صرفه
برقراری هرگونه تخفیف، »همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای این قانون 

ماده  "الف")بند « های اجرای قانون برنامه ممنوع استترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال
ای از تواند گرههرحال میقانون برنامه ششم توسعه(. در شرایط فعلی این کاهش معافیتی به  6

های کور اقتصادی در کشور را باز کند و مالیات گرفتن از تمامی مشموالن پراخت مالیات، گره
  شود.باعث افزایش توزیع عادالنه درآمد و ثروت در جامعه می

 های مالیاتیعدم وجود نظارت و ارزیابی کافی در سیاست

ناپذیر مومی، ارزیابی سیاست را به ضرورتی اجتنابامروزه پیچیده شدن فزایندۀ ادارۀ امور ع
ها تبدیل کرده است. یک نظام سیاستگذاری خِردگرا به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برای دولت

دهد، آنگاه از نتایج آن برای پردازد و تغییرات ایجادشده را مورد توجه قرار میها میسیاست
 :Ashtarian and Emami Meibodi, 2014گیرد )هره میها بتداوم، تجدیدنظر یا تغییر سیاست

رسیم که تقسیم کار ملی در ایران به این نتیجه می (. با بررسی وضع کنونی ارزیابی سیاست7
سیاسی ضرورت دارد. در این راستا الزم است  -برای ساماندهی ارزیابی سیاست در نظام دیوانی 

ارزیابی به سه دستة مشتمل بر ارزیابی معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات و 
ها تقسیم شود و نهادهای مرتبط بر اساس وف به کمّیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاستمعط

وظایف و اختیارات قانونی و اصول حقوق عمومی در آن جایگذاری شوند. ازآنجا که یکی از 
مشکالت مطرح در وضع موجود ارزیابی سیاست در ایران و از جمله سیاستگذاری مالیاتی 

های ماهیت های ارزیابی بر اساس مؤلفهها و روشت، فقدان مدلضعف دانش فنی ارزیابی اس
های ربط ضرورت دارد. ضعف ارزیابی سیاستسیاست و سطح سیاست برای نهادهای ذی

های سیستم مالیاتی مالیاتی و طراحی نظام ارزیابی مالیاتی در سه دسته مذکور از جمله آسیب
 اند.ر آن تاکید داشتهدلفی بکننده در پنل است که خُبرگان مشارکت
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 های سیاستیتوصیه

کنند. یمها توجه اندکی به درآمدهای مالیاتی در کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی، دولت
شود. اقتصاد ترین منبع محسوب میترین و مطمئناین در حالی است که درآمدهای مالیاتی باثبات

ی خود را از ت سهم بسیار ناچیزی از درآمدهانفتی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دول
ر جهت دهای سیاستی زیر کند. لذا با توجه به نتایج توصیهناحیه درآمدهای مالیاتی کسب می

 اصالح و بهبود سیستم مالیاتی کشور ارائه شده است:
تواند در های مستقیم میویژه اصالح قانون مالیاتاصالح قوانین و مقررات مالیاتی به -1

ایجاد  نظام اطالعات جامع و گسترده جهت احصاء  -2 جهت افزایش تمکین مالیاتی موثر باشد.
معرفی و  -3 های مالیاتی و تبادالت مالی در کشور دارای اولویت اساسی است.کلیه ظرفیت
های مالیاتی جدید نظیر مالیات بر محیط زیست، مالیات بر سرمایه و... و همچنین تصویب پایه

الزم است جهت بهبود فرهنگ  -4 باشد.های مالیاتی موجود دارای اهمیت میملکرد پایهبهبود ع
های    سازی مالیاتی مبتنی بر اصول و روشمالیاتی مردم، برنامه جامع و کاملی جهت فرهنگ

مقتضی است در  -5 در دستورکار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. 1«بازاریابی اجتماعی»نوین در 
های مالیاتی کشور در قالب یک مطالعه جامع مورد بازنگری و اصالح قت نظام معافیتاسرع و

های کنونی جهت و بهبود قرار گیرد. انجام مطالعه جامع از چگونگی عملکرد و اثربخشی معافیت
سازوکار نظارت  -6 شود.های آتی موکداً توصیه میدر سیاست 2«سیاستگذاری مبتنی بر شواهد»

های صورت گرفته با تاکید بر نظارت و ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی یاستگذاریو ارزیابی س
ها مورد توجه قرار گیرد. طراحی سیستم ارزیابی مالیاتی در سه سطح مردمی، تخلفات در استان

سازی مالیاتی با استقرار سامانه شفافیت شفاف -7 ها ضرورت دارد.اداری و تحقق اهداف سیاست
تواند نقش بسزایی داشته رآمدها و مصارف مالیاتی در ایجاد اعتماد عمومی میدرخصوص  د

های وصول مالیات در کشور با بازنگری در ساختار و تشکیالت الزم است هزینه -8 باشد.
الزم است کلیه قوانین  -9سازمان امور مالیاتی کشور و نیز اصالح قوانین و مقررات، کاهش یابد. 

سازی قرار گیرد تا از یاتی جهت افزایش تمکین مالیاتی مورد بازنگری و سادههای مالو بخشنامه
 یچیدگی و سردرگمی کنونی رها شوند.پ

 

 

                                                           
1 - Social Marketing 
2 - Evidence Based Policy Making 
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