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 30/10/95تاریخ پذیرش:                       29/01/95تاریخ دریافت: 

 چکیده
هدف این پژوهش، تولید مفاهیم جدید دربارة کنش مالیاتی با تأکید بر مالیات بر ارزش افزوده و 

گذارند. برای  گری است که بر این کنش اثر می ای و عوامل علی و مداخله کشف شرایط زمینه
گیری هدفمند،  با استفاده از روش نمونه ی استفاده شد.ا دستیابی به این هدف، از روش نظریة زمینه

گیری متوقف شد.  کننده مصاحبة عمیق صورت گرفت و پس از اشباع نظری، نمونه مشارکت 51با 
مقولة هسته یا محوری این « نبود نهادینگی مالیات بر ارزش افزوده»دهد  های پژوهش نشان می یافته

نداشتن قانون مالیات بر اند از: مقبولیت ارزش افزوده عبارتپژوهش است. موانع اجرای مالیات بر 
دادن آثار منفی به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سوگیری منفی ارزش افزوده، نسبت
پنداشتن رویة مالیاتی، ناکارآمدی سیستم کنترل نداشتن نهاد مالیاتی، ناعادالنهدربرابر آن، مشروعیت

نیافتگی، پیامد نبود نهادینگی مالیاتی  متقابل اجتماعی. همچنین تداوم توسعه اعتمادی اجتماعی و بی
 است.
 اعتماد اجتماعی، عدالت، کنترل اجتماعی، مالیات، مشروعیت.های کلیدی:  واژه
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 kamalojaghloo@gmail.com  ،تصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهدشناسی اق دانشجوی دکتری جامعه.  1
 behravan@um.ac.ir )نویسنده مسئول(مشهد، فردوسی دانشگاه اجتماعی علوم گروه استاد.  2

 noghani@um.ac.ir مشهد، فردوسی دانشگاه اجتماعی علوم گروه دانشیار. 3
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 مقدمه و طرح مسئله

شناسی مالی است و مالیات یکی از موضوعات  شناسی اقتصادی، جامعه های جامعه یکی از حوزه

رود. از نظر وبر، مالیات وجه غالب تأمین مالی و شمار میشناسی به ن شاخه از جامعهمهم ای

ترین منبع  (. مالیات مهم176 -174: 2003داری است )سوئدبرگ،  ترین راه دولت سرمایه عقالنی

های  درصد از هزینه 95تا  90ها،  در برخی از آن» کنندة مخارج در کشورهای پیشرفته است و تأمین

که طی  (؛ درحالی1389)زهی و محمدخانلی، « شود می دولت از طریق مالیات تأمین میعمو

نماگرهای مالیاتی ) درصد بوده است 4/35، میانگین این نسبت در ایران 1387تا  1380های  سال

درصد  46، این رقم 1393سازمان امور مالیاتی کشور و ترازنامة بانک مرکزی(. در بودجة سال 

(. همچنین میانگین نسبت 1393ریزی کشور،  سازمان مدیریت و برنامه) ستمحاسبه شده ا

 درصد گذشته است 30 در بیشتر کشورها از مرز 1درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی

این شاخص همیشه کمتر از  1387تا  1361(، اما در ایران از سال 44: 1389درویشی،  پژویان و)

(. یکی از دالیل مهم چنین 1391الحتی، نظیفی و عباسپور، ف) درصد درصد بوده است 3/7

را عمل  5( فرار مالیاتی یا تقلب1987)  4و الفرز 3، هیسینگ2ویگل وضعیتی فرار مالیاتی است.

آن را انحراف از  6دانند و سندمومنظور پرداخت کمتر از حد واقعی مالیات می تعمدی مؤدیان به

 (. 2002، 7یاتازاکیکند )اسلمودر و  قانون تعریف می

این شاخص  1367نتایج یک بررسی طولی نشانگر رشد صعودی فرار مالیاتی است. در سال 

(. برای حل مسئلة 1392صمدی و تابنده، ) بوده است 47/48مقدار آن  1386بوده و در سال  9/12

مالیات بر ارزش  یافتة جهان در طراحی اولیة نظام مالیاتی خود فرار مالیاتی، بیشتر کشورهای توسعه

(. سهم آن از درآمدهای مالیاتی در بیشتر 2006، 9اند )ریچارد و گندرون را جایگزین کرده 8افزوده

، 1تیت) هاست درصد تولید ناخالص ملی آن 10 الی 5درصد است که حدود  30تا  12کشورها بین 
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ارزش مجموع کاالها  یرندةدربرگ ی،ناخالص داخل یداقتصاد است. تول ةانداز های یاساز مق یکی ،GDP یا یناخالص داخل ید. تول 1

 .شود یم یدسال در کشور تول یک طیمعمول  طوربهو  ینمع ةدور یک یاست که ط یو خدمات

2. Weigel 
3. Hessing 
4. Elffers 
5. Cheating 
6. Sandmo 
7. Slemrod and Yitzhaki 
8. Value added Tax 
9. Richard and Gendron 



 577 اي  بازسازي معنایي كنش مالياتي به روش نظریه زمينه

 

 

 -2000های  درصد از درآمدهای مالیاتی دنیا را طی سال 25(. این مالیات، حدود 1988، 1تیت)

 (.4: 2005، 2هاریسون و کرالو) شامل شده است 2001

در ایران نیز استقرار مالیات بر ارزش افزوده، بخش مهمی از تحوالت نظام مالیاتی کشور 

جمهور برای اجرا به وزارت امور  به دست رئیس 1387شود و قانون آن در تیرماه  محسوب می

: مقدمه( و واحدهای تولیدی، 1389ر مالیاتی کشور، سازمان امو)اقتصادی و دارایی ابالغ شد 

این واحدها به اجرای آن  خدماتی و بازرگانی در پنج مرحله مشمول این مالیات شدند. برخی از

فرار مالیاتی موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت و اختالل در  3روند. اند و از آن طفره میمعترض

سازد و آثار مالیات بر توزیع خدمات عمومی را دشوار می شود؛ تهیة کاالها و بندی دولت می بودجه

های (. فرار مالیاتی یکی از انواع انتخاب24: 2007، 4 کند )کایرچلر مجدد درآمد را ناکارآمد می

گیرند.  ها در یک دوراهی اجتماعی قرار می مؤدیان از بین دو نوع اصلی کنش مالیاتی است. آن

روست و یکی از این دو گزینه را هر کنشگر با دو گزینه روبه دوراهی، وضعیتی است که در آن،

منافع ) منافع فردی( و گزینة همیارانه) طور اجباری باید انتخاب کند: گزینة غیرهمیارانه تقریباً به

گیرد.  اش با منافع جمعی او در تضاد قرار میجمعی(. اگر او گزینة فرار را انتخاب کند، منافع فردی

(. به 2001هاکت، ) آید وجود میشی میان عقالنیت فردی و عقالنیت گروهی بهدرواقع، کشمک

کایرچلر، ) شود همین سبب، فرار مالیاتی از نظر علمای اجتماعی به یک مسئلة اجتماعی تبدیل می

 شناسی تفسیری، این مسئله ریشه در چگونگی درک معانی کنشگر از از منظر جامعه (.28: 2009

 اند از: های پژوهش حاضر عبارتجامعه دارد. پرسش زوده و شرایط حاکم برمالیات بر ارزش اف

 کنند؟ مؤدیان، مالیات بر ارزش افزوده را چگونه درک و تفسیر می

ها برای مؤدیان  در جریان معناسازی مالیات بر ارزش افزوده، کدام مفاهیم، موضوعات و ایده

 مطرح شده است؟ 
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1. Tait 

2. Harrison and Krelove 

 مانند صنفی واحدهای محل تعطیلی و اعتراض و یانمؤد رفتار اولیة مشاهدة استان، مالیاتی امور مسئوالن با نگارندگان مصاحبة.  3

 تبریز، اصفهان، تهران، شهرهای در امروز تا 1378 سال از... و IT بازار فروشان،سنگ فروشان،قماش و فروشانآهن طالفروشان،

 اقتصاد دنیای ،07/04/1393 اقتصاد جهان ،13/03/1393 ایران روزنامة.ک: ر) است مطلب این نشانگرو...  زنجان مشهد،

 (.10/03/93 صنعت جهان ،22/07/1387

4. Kirchler 
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لیاتی در ذهن دارند و براساس این دالیل و تفاسیر، با مالیات بر مؤدیان چه دالیلی برای فرار ما

 کنند؟ ارزش افزوده چگونه برخورد می

 چارچوب مفهومی
جای استفاده از مبانی نظری، از چارچوب مفهومی برای  طور معمول بهدر مطالعات کیفی، به

ای از مفاهیم و  جموعهشود. چارچوب مفهومی به م های تحقیق استفاده می استخراج سؤال یا سؤال

ها را در قالب یک نظام منسجم و مرتبط معنایی به  موضوعات عمدة مورد مطالعه تمرکز دارد که آن

کشف و کنترل نیستند، بلکه فقط  تنها قابل (. این معانی نه2004ماکسول، ) دهد یکدیگر پیوند می

 -ا ایجاد حساسیت نظریچارچوب مفهومی، ب (.1967گالسر و اشتراس، ) درک و تفسیرند قابل

کند.  های مورد پژوهش کمک می مفهومی، به بازبودن ذهن محقق نسبت به مسائل و مقوله

چارچوب مفهومی این تحقیق، رویکرد ساختاربندی است. در این رویکرد، گیدنز اعتقاد دارد که 

مرتبط سازد.  هر بررسی تحقیقی در علوم اجتماعی یا تاریخ، باید کنش یا عاملیت را با ساختار»

زیرا ساختار  مطابق این رویکرد، برای تبیین کنش مالیاتی، پیوند عاملیت و ساختار ضروری است؛

ها  کنند و همین کنش کند که کنشگران در آن به روش خاصی کنش می شرایطی را فراهم می

اجتماعی کنند. براساس نظریة ساختاربندی، قلمرو مطالعات علوم  ساختار جدیدی را بازتولید می

: 1383پارکر، ) اند بررسی عملکردهای اجتماعی است که در پهنة زمان و مکان نظم پیدا کرده

عنوان یک دوراهی اجتماعی، مصداقی از عملکرد اجتماعی است و از  (. کنش مالیاتی به127

انش ها، تو پذیرد. ساختارها ترکیبی از قواعد و منابعی )دانش، مهارت عاملیت و ساختار تأثیر می

شود. این قواعد و منابع و  شدن آموخته میاست که اغلب از طریق اجتماعی( علمی، هنجارها و...

های تمکین یا فرار مالیاتی تأکید کنند، اما  ممکن است بر یکی از کنش شرایط حاکم بر جامعه

مؤدی کنشگر منفعل نیست که تسلیم ساختارها شود و کنش خود را براساس قواعد و شرایط 

نظارت تأملی( )کم بر جامعه تنظیم کند. چگونگی کنش مؤدی در سطح عاملیت، به عقالنیت حا

صورت روالمند، با نظارت بر  بستگی دارد؛ زیرا در هر کنش متقابل، نظارت تأملی بر کنش، به

(؛ یعنی مؤدی با زندگی در جامعه و کسب 129: 1383کسل، ) محیط کنش متقابل همراه است

کند. اگر این بازاندیشی فرد را مجاب به دادن مالیات کند، مالیاتش  بازاندیشی می تجربه، در قواعد

 کند. کند. در غیر این صورت از دادن مالیات فرار می را پرداخت می

 شناسی پژوهشروش
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آید  حساب میاین پژوهش به روش کیفی انجام شده است. در این روش، جهان اجتماعی ذهنی به

(. در این 14: 1377کلمن، ) شود اد در خلق جهان اجتماعی اهمیت داده میو به تجربة ذهنی افر

تبیین  شود. راهبرد استفهامی ریشه در نگرش تفهمی دارد. استفاده می 1صورت، از راهبرد استفهامی

های خود  بر فهمیدن معنایی است که کنشگران برای کنشطورکلی مبتنییک پدیدة اجتماعی، به

تجربه و « از درون»ر این تبیین، دنیای اجتماعی دنیایی است که توسط کنشگر از منظ قائل هستند.

« اعضای درونی»رو، وظیفة دانشمند اجتماعی تفسیرگر است که همین دیدگاه  شود. از این تفسیر می

(. در 153: 1387بلیکی، ) را به آن تحمیل سازد« بیرونی» را کشف و وصف کند، نه اینکه دیدگاهی

ای،  ها استفاده شده است. نظریة زمینه ای برای تجزیه و تحلیل داده از نظریة زمینهاین نوشته، 

اشتراوس و ) رود کار میهای پیشین به ها از داده و کمترین ارجاع به نظریه منظور تولید نظریه به

 3یمحوری ، کدگذار2بازی کدگذار مرحلة سه ابتدا ،روش نیا از استفاده با(. 1967گلیزر، 

 شوداجرا مییی( نها -یاهسته مقولة نییتع) 4یانتخابی کدگذار وی( اصلی هامقوله اجاستخر)

ک، یتفک هاداده آنی ط کهی لیتحل استی ندیفرای کدگذار(. 2008، 5استراوس و نیکورب)

 ندیفرا در. دهند لیتشک رایی نها با یکدیگر نظریة کهیاگونهبه شوند؛یم کپارچهی وی بند مفهوم

ی هاداده کدها نیا(. 2006، 7ومنین ؛1998، 6نیکورب و استراوس) است مفهوم لیتحل احدو ،یینها

 اجتماع قبول قابل و تریدرک، انتزاعقابل میمفاه به دیبای سازمفهوم قیطر از که هستندی خام

 9زندهی ، کدها8هانوشته از برخاسته میمفاه روش سه از ،منظور نیهم به. شوند لیتبدی علم

. شود استفاده می محققی سو ازی گذارعنوان و( کنندگانمشارکتی سو از شدهاطالق میمفاه)

 ها آنی هاتفاوت و هاشباهت شوند و می سهیمقابا یکدیگر  این مفاهیم م،یمفاه لیتقل منظور به

کردن با حساسیت نظری همراه است؛ یعنی محقق با یک  شود. این مقایسه و پرسشبررسی می

نگرد. هر  ها و قضایای حاصل از بررسی خود می ه و موقت، به مفاهیم، مقولهگرایش شکاکان

ها  پرسش احتماالً محرک تعدادی پرسش خاص و مرتبط خواهد بود که محقق را به گردآوری داده

ها  ها و ابعاد آن ها، ویژگی ها، به توسعة مقوله زمان داده کند. گردآوری و تحلیل هم راهنمایی می

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Abductive Strategy 

2. Open Coding 
3. Axial Coding 
4. Selective Coding 
5. Corbin, J. and Strauss, A. 
6. Strauss, A. and Corbin, J. 
7. Neuman, L. 
8. Literature – derived concepts 
9. In vivo Codes 



 1395، زمستان 4شمارة ،5 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    580

 

دهد؛  ها معنا می سازد و به آنور می ها غوطه (. محقق خود را در دل داده45 -39مان: انجامد )ه می

دهد. با ها را افزایش می ای و تجربه، حساسیت پژوهشگر به داده بنابراین، دانش شخصی و حرفه

: 1384فراهانی و عریضی، ) توان حساسیت نظری را افزایش داد استفادة مناسب از ادبیات نیز می

ادامه یافته  1گیری در این نوشته، هدفمند یا نظری است که تا حصول اشباع نظری . شیوة نمونه(232

ها اطالعات بیشتری در اختیار  است. براساس این معیار، زمانی که مشخص شد که ادامة مصاحبه

من، کوال و باین) شود ها متوقف می گذارد و فقط تکرار مکررات است، گردآوری داده محقق نمی

یافته، اشباع نظری حاصل  ساختمصاحبة عمیق و نیمه 51دادن ( در این تحقیق، پس از انجام2009

ترین افراد آغاز شدند. از  عنوان مطلع ها با مسئوالن اصناف به ها متوقف شد. مصاحبه شد و مصاحبه

دگان، از او کنن ها خواسته شد که افراد مطلع را معرفی کنند. پس از مصاحبه با هریک از مشارکت آن

برفی انجام صورت گلوله ها به درواقع، انتخاب نمونه شد نفر بعدی را معرفی کند. نیز خواسته می

 5مشاور امالک،  18طالفروش،  13فروش،  آهن 10دار،  چاپخانه 6کنندگان شامل  گرفت. مشارکت

نفر  13نفر دیپلم،  24م، ها زیردیپل نفر از آن 12 شدند که دار می کارخانه 2دار اتومبیل و نمایشگاه

ساله و  28کنندة  لیسانس بودند. کمترین سن به مشارکت نفر هم فوق 2دیپلم و لیسانس و  فوق

 ساله تعلق داشت. 66کنندة  بیشترین سن به مشارکت

 ازی امجموعه که طوری به شوند؛ می استخراج عمده هایه، مقولیمحوری کدگذار مرحلة در

در این مرحله، محقق به . شوند می 2یبندمقولهی مفهوم لحاظ از ،یکدیگر به کینزد میمفاه

پردازد و مدل  گر، زمینه، راهبردها و پیامدهای آن می کشف پدیده، شرایط علی، شرایط مداخله

3یاهسته مقولة، یانتخابی کدگذار مرحلة درکند.  پارادایمی را ترسیم می
 شود؛یم استخراج 

 گرید و باشد داشته لیتحل قدرت دیبا مقوله نیا. شودیم ساخته هینظر ،آن براساس کهی امقوله

 مستلزم یانتخابی کدگذار(. 123: 1998ن، یکورب و استراوس) دهدی جا خود در زین را هاهمقول

 ای مقولههسته،  مقولة(. 423: 2006ومن، ین) است قبل مرحلة دوی کدها و ها داده قیدقی بررس

در این مرحله، محقق به  .شود اشباع امکان حد تا دیبا و دارد را نییتب قدرت نیشتریب که است

 های موجود در مدل پارادایمیبازسازی و توصیف روابط مفهومی بین مقولة هسته و دیگر مقوله

 کند تا به یک نظریة یکپارچه دست یابد. پردازد و داستانی را شرح می می
 

 اطالعاتروش تجزیه و تحلیل 
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آوری شده بودند، به یک متن ای، اطالعات که به روش مصاحبه جمع مینهبراساس روش نظریة ز

های ها تحلیل شدند. درنتیجة این تحلیل، عبارت خط پاراگرافبهچندپاراگرافی تبدیل و خط

این عبارت به چه »ها این پرسش مطرح شد که مجزایی شکل گرفت. دربارة هریک از این عبارت

عنوان کدهای  تولید و به( کد 320ای ) ه این پرسش، مفاهیم اولیهدر پاسخ ب«. چیزی اشاره دارد

ها و  ها الصاق شدند. با مقایسة مفاهیم و درنظرگرفتن شباهتمفهومی به هریک از عبارت

تولید شد و از  های نظری برای هرچند کد، یک مفهوم اولیه ها و مراجعه به یادداشت های آن تفاوت

مقولة جزئی ایجاد شد و با  15ر شکل گرفت. با ترکیب این مفاهیم، ت مفهوم انتزاعی 46این طریق 

مقولة عمده و اصلی شکل گرفت. با تعیین این  8های جزئی، های مقوله ها و تفاوت مقایسة شباهت

، بر روابط میان 2به اتمام رسید. در مرحلة کدگذاری محوری 1ها مرحلة کدگذاری بازمقوله

ها، مقایسه صورت گرفت. سپس حساسیت نظری بعد با طرح پرسشهای اصلی تمرکز شد و  مقوله

گر، زمینه، راهبردها و پیامدهای آن ایجاد و مدل  به کشف پدیده، شرایط علی، شرایط مداخله

با توجه به مرکزیت، فراوانی و جامعیت  3پارادایمی ترسیم شد. در مرحلة کدگذاری انتخابی

کوربین و ) نبود نهادینگی مالیات بر ارزش افزوده انتخاب شدنهایی یعنی  -ای ها، مقولة هسته مقوله

های اصلی در مدل پارادایمی، شرح ای و مقوله (. براساس ارتباط میان مقولة هسته1387، 4استراوس

 ای شکل گرفت.داستانی ارائه شد و به کمک آن، فضای مفهومی )نظریه( یکپارچه

 ها یافته
که مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده  -کننده مشارکت 51با برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق، 

های محققان از کدگذاری باز تا شرح داستان،  تمامی فعالیت مصاحبة عمیق صورت گرفت. -بودند

ترتیب شرح و های تحقیق براساس سه نوع کدگذاری به ارائه شده است. یافته 1اختصار در جدول  به

 شود. بسط داده می

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
4. Corbin and Strauss 
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 ها و هستهمفاهیم، مقوله. 1جدول 
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مقوله
عمدههای 
نوع مقوله 

مقولة هسته 
 

کنندگان و  بنیة ضعیف اقتصادی مصرف
 مؤدیان، بار مالیاتی سنگین

 

موانع اقتصادی 
اجرای قانون 

مالیات بر ارزش 
 افزوده

 علی

ده
زو

 اف
ش

رز
ر ا

ت ب
لیا

 ما
گی

دین
ها

د ن
بو

ن
1  

رزش افزوده، نگرش منفی به مالیات بر ا
گیری غیردینی به مالیات، نپذیرفتن  جهت

 مالیات بر ارزش افزوده
 

نداشتن مقبولیت
قانون مالیات بر 

 ارزش افزوده
 علی

افزایش قیمت، کاهش مشتری، کاهش تولید، 
 کاهش درآمد، بیکاری، تورم، فشار بر مردم

دادن آثار سوء نسبت
اقتصادی به مالیات بر 

 ارزش افزوده

منفی به سوگیری 
مالیات بر ارزش 

 افزوده
 علی

درگیری با مشتری، نارضایتی مشتری، تغییر 
 شغل، افزایش مشاغل داللی

سوء  دادن آثارنسبت
اجتماعی به مالیات بر 

 ارزش افزوده
  

نقص و ابهام قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
نکردن از مطلعان اصناف در تدوین نظرخواهی

 ارزش افزوده ت برو اجرای قوانین مالیا

بودن غیرکارشناسانه
قانون مالیات بر ارزش 

 افزوده
نداشتن مشروعیت

 نهاد مالیاتی
 گر مداخله

کاالها،  نکردن تفاوت میان اصناف ولحاظ
 کنندگان و مؤدیان نکردن وضعیت مصرفلحاظ

 ضعف تمایزگذاری

-صنفی مؤدیان، تناسبنداشتن درونبندی طبقه

ؤدیان جزء و کل در درون م نداشتن مالیات
 صنف

 صنفیتبعیض درون

پنداشتن ناعادالنه
 رویة مالیاتی

 ای زمینه
نداشتن میزان مالیات بین مؤدیان اصناف تناسب

 مختلف
 صنفیتبعیض بین

گرفتن مالیات زیاد از قشر ضعیف و مالیات 
کم از قشر مرفه، گرفتن مالیات از کارمندان و 

 ننگرفتن آن از ثروتمندا
 تبعیض طبقاتی

ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
 نشده تثبیتمورد مطالعه  ةهنوز در جامع نوظهور، نسبتاً و جدید ایپدیده عنوانبه افزوده ارزش بر مالیات هسته، مقولة سبراسا.  1
 .است نگرفته صورت آن تثبیت برای هم کافی تالش و
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 ها و هسته. مفاهیم، مقوله1دول ادامه ج

مقوله مفاهیم
جزءهای 

 

مقوله
عمدههای 
نوع مقوله 

مقولة هسته 
 

 -ناتوانی در برخورد با تخلفات اقتصادی

های  کشف فعالیت سیاسی، ناتوانی در

 اقتصادی غیررسمی

 ضعف نظارت نهادی

ناکارآمدی سیستم 

 کنترل اجتماعی

 تی کیفری(عدال بی)

 ای زمینه

 

گیری از نهادها و قدرتمندان، ناتوانی در مالیات

ناتوانی در ردیابی فرار مالیاتی، ناتوانی در 

برخورد جدی با فرار مالیاتی، ناتوانی در بستن 

 های فرار قانونی راه

کوشش  نداشتن

 مالیاتی

نکردن مشموالن مالیات بر ارزش افزوده معرفی

 غیرمشموالن سوءاستفادة کنندگان، به مصرف
 کاری نهاد مالیاتی کم

-نبودن دولت، ناسالمسوءظن به دولت، مردمی

 بودن دولت، بیگانگی از دولت
 اعتمادی سیاسی بی

اعتمادی متقابل  بی

 اجتماعی
 ای زمینه

خواری مسئوالن، تقیدنداشتن به قوانین  رشوه

 مالیاتی
 گریزی مسئوالن قانون

 یسی مؤدیان و مسئوالن مالیاتیرابطة دزد و پل
سوءظن مسئوالن به 

 مؤدیان

تداوم  نیافتگیتوسعه ماندگی، وابستگی به نفت عقب

 نیافتگی توسعه
 پیامدی

 کیفیت پایین زندگی نکردن خدمات آموزشی، امنیتی، درمانیتأمین

46 15 8  1 
 

لة هسته و پاسخ نهایی به پرسش ترین مقو نبود نهادینگی مالیات بر ارزش افزوده، انتزاعی

ای نوظهور تفسیر و کنندگان، قانون مالیات بر ارزش افزوده را پدیده مشارکت اساسی پژوهش بود.

ها نشان آشکاری از  وگوهای آنارزیابی کردند و از خصوصیات و ابعاد آن آگاهی داشتند. در گفت

نگران اجرای این قانون و آثار منفی آن برعکس،  نگرانی درمورد اجرانشدن این قانون مشاهده نشد.

 و بر دو اثر مشخص آن، که نسبت به مالیات بر ارزش افزوده سوگیری منفی داشتند طوری به بودند؛

 کردند. یعنی آثار منفی اقتصادی و اجتماعی تأکید می
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 روایت داستان

 ها یا راهبردهای نبود نهادینگیتعامل

ها و راهبردهای عرصة کنش مالیاتی اب و فرار مالیاتی، تعاملتمکین داوطلبانه و اجباری، و اجتن

هستند. براساس مدل فوق، در نبود نهادینگی مالیاتی، تمکین داوطلبانه فرصت چندانی برای 

دربارة مالیات  شود. یابد. درنتیجه، سه راهبرد دیگر جزء انواع انتخابی کنشگران می پدیدارشدن نمی

ای است که  ترین گزینه وجود دارند، اما فرار مالیاتی، مهمبر ارزش افزوده هر سه نوع 

های  قول اند. برای اثبات این مدعا به برخی از نقل کنندگان به آن تمایل زیادی نشان داده مشارکت

ساله و دارای مدرک  48دار اتومبیل، کنیم. یکی از پاسخگویان، نمایشگاه کنندگان اشاره می مشارکت

شه وقتی پول هرچی کمتر مالیات بدیم بهتره؛ چون کمتر اختالس می: »گویدسیکل است که می

 مملکتی که رانت و دزدی و در»کند: ساله، سیکل نیز اظهار می 50فروش  آهن« کمتری باشه.

 «نیست پاسخگو باشه، نباید مالیات داد. کسی حاضر باندبازی وجود داره و

 ای از شرایط خاص تأثیر پذیرفته است. موعهاز مج «نهادینگی نبود» دهد همچنین مدل نشان می

 بندی است. طبقه گر قابل ای و مداخله این شرایط، به سه بخش علی، زمینه

 ای مربوط به نبود نهادینگی تمکین مالیاتی شرایط زمینه

برخی  گیرد. شرایط خاصی است که در آن، راهبردهای کنش یا کنش متقابل صورت میزمینه، سلسله

 شود. شود، در این قسمت توضیح داده می یط خاص که به نبود نهادینگی منجر میشرااز سلسله

زمینه و بستری که مالیات بر ارزش افزوده در آن درحال اجراست، دارای یک شرایط تاریخی 

کنندة خدمات عمومی مانند  خاطر داشتن منابع سرشار نفتی، تأمیناست که در آن، دولت به

اما اکنون که  ست. درنتیجه، نیاز جدی به اخذ مالیات و عوارض ندارد،آموزش، بهداشت و امنیت ا

ستانی را جدی گرفته و به های اقتصادی با کمبود منابع مواجه است، مالیات دلیل تحریمدولت به

اما فضای موجود جامعه،  همین منظور، قانون مالیات بر ارزش افزوده را تدوین و اجرا کرده است،

های این کنندگان، برخی از ویژگی را با مشکل مواجه کرده است. از نظر مشارکتنهادینگی مالیات 

عدالتی  بی) پنداشتن رویة مالیاتی، ناکارآمدی سیستم کنترل اجتماعیاند از: ناعادالنه زمینه عبارت

 اعتمادی متقابل اجتماعی. کیفری( و بی
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 الف( رویة ناعادالنة مالیاتی

های درون یک صنف، بین اصناف مختلف و طبقات اجتماعی  ل تبعیضرویة ناعادالنة مالیاتی شام

کنندگان که مشموالن مالیات بر ارزش افزوده بودند، نشان داد  های مشارکت مختلف است. مصاحبه

ویژه مالیات عملکردی شکل پنداشتن رویة مالیاتی، بیشتر درمورد انواع دیگر مالیات بهکه ناعادالنه

های  اما تسری تجارب زیستة مؤدیان در حوزه د مالیات بر ارزش افزوده،گرفته است و نه درمور

 ها و راهبردهای کنشگران تأثیر گذاشته است. مشابه، بر کنش

ای را  مالیاتی در اخذ مالیات از اعضای اصناف، رویة عادالنه کنندگان، ادارة امور از نظر مشارکت

که از افراد پردرآمد، مالیات طوریشود؛ به ر پیش نگرفته و بین اعضای یک صنف تبعیض قائل مید

گوید:  ساله، دیپلم می 47دار  گیرد. در این زمینه، چاپخانه درآمد، مالیات بیشتری می کم و از اعضای کم

ایه و تجهیزات میلیون تومان سرم 70من  ها فرقی بین چاپخانة کوچک و بزرگ قائل نیستند. این»

با یکی از همکارانم که حداقل یک میلیارد سرمایه داره در یک صنف قرار  ایه. دارم. محل کارم اجاره

گیرند، از من  ها دو میلیون مالیات می از اون کنند. دار محسوب می ها همة ما رو چاپخانه این داریم.

 «تومن. این عادالنه نیست. هزار 600

 35شود. مشاور امالک  عدالتی، بین اصناف مختلف نیز اعمال می ض و بیها، این تبعی از نظر آن

-ها مالیات میبعضی از اصناف، درآمدهاشون نجومیه. از اون»گوید: ساله و دیپلم در این مورد می

ها معموالً کمتر از درآمدهاشون مالیات ها یا طالفروشفروش گیرن. آهنگیرن، از ما هم مالیات می

گیم درآمدی نداریم، دو سه برابر مقدار بازار مسکن، هرچی می در این اوضاع آشفته کهیدن؛ درحالمی

 «خوان. واقعی از ما مالیات می

عدالتی، بین طبقات مختلف اجتماعی نیز  کنندگان، این تبعیض و بی همچنین از نظر مشارکت

هایی که  ها و واردکننده کلفت از گردن»گوید:  می دیپلم ساله، فوق 49فروش  شود. آهن اعمال می

-گیرند. مالیات رو فقط قشر ضعیف جامعه... پرداخت می چنانی دارند که مالیات نمی سودهای آن

 «ده که کمترین سهم رو در اقتصاد داره. کنن... بیشترین مالیات رو کسی می

 عدالتی کیفری( بی) ناکارآمدی سیستم کنترل اجتماعی (ب

عدالتی کیفری(، با سه مقولة ضعف نظارت نهادی، نبود  بی) یناکارآمدی سیستم کنترل اجتماع

در فضای اجتماعی موجود، مؤدیان  کاری نهاد مالیاتی مشخص شده است. کوشش مالیاتی و کم

ها  عبارتی آنکنند. به مالیات بر ارزش افزوده، سیستم کنترل اجتماعی رسمی را ناکارآمد ارزیابی می
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 29تی کیفری حاکم است. دربارة ضعف نظارت نهادی، طالفروش  عدال معتقدند که در جامعه، بی

ها بدون پرداخت مالیات دارن جوالن میدن و هیچ ردی هم از  دالل»گوید:  می دیپلم ساله، فوق

گیری از نهادها و درمورد ناتوانی در مالیات« ذارن، چون جواز کسب ندارند.خودشون به جا نمی

االن انواع و اقسام بنیادها و مؤسسات مختلف »گوید:  می ، دیپلمساله 42قدرتمندان نیز طالفروش 

هستند که منابع عظیمی از ثروت و امکانات در اختیارشونه، مثل آستان قدس رضوی و بنیاد 

اند. خوب چرا نظام دنبال ها نمونة دیگه که هرکدوم برای خودشون یه دولت مستضعفان و ده

کاری نهاد مالیاتی و سوءاستفادة مؤدیان، مشاور  ن در زمینة کمهمچنی« گرفتن از اینا نیست؟مالیات

در صنف ما همکاران مالیات بر ارزش افزوده رو از مشتریان »گوید:  دیپلم می ساله، فوق 46امالک 

هیچ کنترلی براش وجود نداره و اگر  دن یا نه. گیرند، ولی معلوم نیست اونو به ادارة مالیاتی می می

 «ضعیفه.هم باشه، بسیار 

 اعتمادی متقابل اجتماعی ج( بی

ای در نبود  اعتمادی متقابل اجتماعی دارد و چنین بستر و زمینه جو عمومی جامعه، حکایت از بی

اعتمادی  مقولة بیاعتمادی متقابل اجتماعی در این پژوهش، با سه خرده تأثیر نیست. بی نهادینگی بی

ن و سوءظن مسئوالن امور مالیاتی به مؤدیان گریزی مسئوال سوءظن به دولت(، قانون) سیاسی

دربارة سوءظن به دولت و سوءاستفاده آن از مالیات  ساله، سیکل 32فروش  مشخص شده است. آهن

 درمورد« شه، نه برای آبادانی کشور.گن پول مالیات برای کشورهای دیگه خرج میمی»گوید:  می

میگن »کند: ساله، دیپلم اظهار می 46طالفروش  ی،خواری مسئوالن امور مالیات گریزی و رشوه قانون

ساله، با سواد در حد  66دار اتومبیل، نمایشگاه همچنین« کنن.توافقیه. بعدش هم درخواست رشوه می

متأسفانه مأموران نظام مالیاتی اغلب با مؤدی تبانی دارند و خودشون »گوید:  خواندن و نوشتن می

 «شن. متولی تهیة ترازنامة مالیاتی می

کنند که مسئوالن امور مالیاتی به مؤدیان سوءظن دارند. در این  کنندگان احساس می مشارکت

دم، با نگاه به اولین صفحه، بدون  من دفاتر رو می»گوید:  می دیپلم ساله، فوق 40دار  کارخانه زمینه،

 «کنند. ای ردش می هیچ استداللی هر سال با بهانه

شرایط برای تثبیت و  قابل اجتماعی دچار مشکل شده است،در چنین فضایی که اعتماد مت

 جاافتادگی تمکین مالیاتی آماده نیست و برای فرار مهیاتر است.
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 در نبود نهادینگی تمکین مالیاتی گر شرایط مداخله

گیرد که بر اتخاذ راهبردهای نبود نهادینگی مالیات بر ارزش افزوده  این شرایط، عواملی را دربرمی

که در این تحقیق، با دو مقولة  نداشتن نهاد مالیاتی استد و آن عبارت از مشروعیتاندخیل

بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده و ضعف تمایزگذاری در قانون زیرمجموعه یعنی غیرکارشناسانه

 مالیاتی مشخص شده است.

هام است؛ زیرا کنندگان معتقدند که قانون مالیات بر ارزش افزوده ناقص و دارای اب مشارکت

ارزش افزوده  های اصناف در تدوین و اجرای قوانین مالیات برنهاد مالیاتی کشور، از دیدگاه

همچنین این نهاد، قادر به درک و اصناف و کاالهای مختلف و تمایزگذاری  استفاده نکرده است.

. دربارة نقص قوانین ها تدوین کرده است ها نبوده است. درنتیجه، قوانین یکسانی را برای آنبین آن

های  دلیل نقص و ابهامبه»گوید:  دیپلم می ساله، فوق 56طالفروش  بودن آن،مالیاتی و غیرکارشناسانه

خاطر همین مسئله زیاد در قانون مالیات بر ارزش افزوده، همکاران ما دچار سردرگمی شدن و به

تی بین کاالها و اصناف و درمورد ضعف تمایزگذاری قوانین مالیا« شن. ناحق جریمه میبه

مشتریان ما بیشتر از طبقات »کند: دیپلم اظهار می ساله، فوق 66بودن آن، طالفروش غیرکارشناسی

فروشن.  کنن و در روزهای نیاز اونو می انداز می عنوان سرمایه پس متوسط و پایین هستند. طال رو به

شون رو از دست تعویض طال، سرمایهشه با سه بار فروش یا  مالیات بر ارزش افزوده باعث می

 «بودن مالیات بر ارزش افزوده برای طالست.معنای غیرکارشناسیبدن. این به

 شرایط علی مربوط به نبود نهادینگی

شود، به سه دستة موانع اقتصادی اجرای  در این مطالعه، شرایط علی که موجب نبود نهادینگی می

نداشتن قانون مالیات بر ارزش افزوده و سوگیری منفی به تقانون مالیات بر ارزش افزوده، مقبولی

 بندی شده است. آثار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده طبقه

 الف( موانع اقتصادی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

کنندگان و مؤدیان همراه با بار مالیاتی سنگین، موانع اقتصادی هستند  بنیة اقتصادی ضعیف مصرف

کنند. دربارة بنیة اقتصادی ضعیف  عمل می نشدن قانون مالیات بر ارزش افزودهدرجهت تثبیتکه 

آد مردم درآمد پایینی دارند. مشتری می»گوید:  می ساله، دیپلم 47دار  چاپخانه کنندگان، مصرف

تونم از گیره. من چطوری میکنه و آخر یه تخفیفی هم از اصل مبلغ میکارت عروسی چاپ می

در زمینة « دیم. درواقع، مالیات بر ارزش افزوده رو هم ما خود ما می ها مالیات هم بگیرم؟ اون
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مالیات بر ارزش افزوده در »گوید:  می ساله، دیپلم 33زیادبودن مالیات برای کاالها، طالفروش 

 «صنف ما خیلی زیاده. این مالیات باید برای اجرت و سود اعمال بشه.

 ون مالیات بر ارزش افزودهنداشتن قانب( مقبولیت

گیری غیردینی به قانون مالیات بر  نداشتن قانون مالیات بر ارزش افزوده، با سه مقولة جهتمقبولیت

ارزش افزوده، نگرش منفی به قانون مالیات بر ارزش افزوده و نپذیرفتن قانون مالیات بر ارزش 

گیری غیردینی به  دایی، جهتساله، با تحصیالت ابت 62فروش  افزوده مشخص شده است. آهن

-مالیات با خمس فرق داره. خمس»قانون مالیات بر ارزش افزوده را با این جمله نشان داده است: 

دیپلم، نگرش منفی خود به  ساله، فوق 40دار  کارخانه« طوری نیست. ندادن حرومه، ولی مالیات این

ولت که نیازی به مالیات بر ارزش افزوده د»دارد: مالیات بر ارزش افزوده را با این جمله اظهار می

تازه  راحتی کشور رو بچرخونه.تونه بهنداره. این همه درآمد نفت و گاز داره. با همین درآمدا می

 -گیرن. آموزش و پرورش، بهداشت، راهنماییادارات هم که برای خدماتشون دارن پول می

 نة نپذیرفتن قانون مالیات بر ارزش افزوده،در زمی« رانندگی و... درآمدهاشون بیشتر از خرجشونه.

گیریم. اصالً قبولش ندارن که بدن.  ما از مردم نمی»گوید: ساله، لیسانس می 31مشاور امالک 

لیسانس درمورد زیادبودن نرخ  ساله، فوق 38طالفروش  همچنین« شیم از خودمون بدیم.مجبور می

گیرن. چه برسه به  درصده تخفیف می 7ا که مردم از اصل سود م»گوید: می 93درصد در سال  8

 «دن.درصد مالیات بدن، نمی 8اینکه 

 ج( سوگیری منفی به آثار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

کنند که اجرای مالیات بر ارزش افزوده، آثار سوء اقتصادی دارد.  کنندگان تصور می بیشتر مشارکت

 800خوان بدم ) اگر مالیاتی که از من می»گوید:  دیپلم می ساله، فوق 40دار  در این زمینه کارخانه

شه و بیکاری شه،  تولید کم میره. درنتیجه مشتری کم میمیلیون تومن(، قیمت کاال خیلی باال می

گوید:  ساله، لیسانس می 32دربارة ایجاد تورم و فشار بر مردم، مشاور امالک « آد.وجود میبه

 «شه. اعث تورم بیشتر و فشار به اقشار مردم میمالیات بر ارزش افزوده ب»

ها، تغییر اجباری شغل  از نظر اجتماعی نیز سوگیری منفی سبب درگیری با مشتری و نارضایتی آن

دربارة درگیری با  ساله، دیپلم 32شود. طالفروش  ها به مشاغل داللی می آوردن آنمؤدیان و روی

لیات بر ارزش افزوده ندارند و اگر اجراش کنیم، دائم با مردم آشنایی کافی با ما»گوید:  مشتری می

گوید:  ساله، دیپلم در زمینة نارضایتی مشتری می 44دار  چاپخانه همچنین« مشتری باید در دعوا باشیم.
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همچنین « شه. شون میسازی نشده، درصورت دریافت باعث نارضایتی ها فرهنگ چون برای مشتری»

اگه بخوان »گوید:  آوردن به مشاغل کاذب می دربارة تغییر شغل و رویدیپلم  ساله، فوق 52طالفروش

کنه. خیلی از یه مقدار هم سختگیری کنند و جدی باشه، فعالیت در این صنف صرف نمی

 «رن داللی.کنن، می ها جمع می طالفروش

 مالیاتی فرار راهبرد پیامدهای
ها  برخی از آن ای دارد. سته و ناخواستهکنندگان پیامدهای خوا راهبردهای انتخابی، برای مشارکت

ها هایشان را بیان کردند. از دیدگاه آن هم به پیامدهای فرار مالیاتی در جامعه اشاره کردند و دغدغه

شود. در  نیافتگی کشور می نشدن رفاه و خدمات عمومی و تداوم توسعهفرار مالیاتی سبب تأمین

تونه برای  اگر مردم مالیات ندن، دولت نمی»گوید:  ساله، لیسانس می 36فروش  این زمینه آهن

با صراحت اظهار  ساله، دیپلم 28دار  چاپخانه« مونیم. آیندة جامعه کاری بکنه و همچنان عقب می

 «کنه.ندادن مالیات، شرایط آموزشی، امنیتی و درمانی رو برای مردم سخت می مسلماً»کند: می

 
 ای نبود نهادینگی مالیات بر ارزش افزوده ه. الگوی پارادایمی نظریة زمین1شکل 
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 گیرینتیجه

حاصل ادغام و ترکیب هشت مقوله « نبود نهادینگی»دهد مقولة هستة  مدل پارادایمی نشان می

کنندگان براساس درک، تفسیر و  ها، در شرایط نبود نهادینگی مالیاتی، مشارکت مطابق یافته است.

ای نسبتاً جدید، با راهبردهای تمکین عنوان پدیده زش افزوده بهارزیابی خود از مفهوم مالیات بر ار

ها  دهد بیشتر آن ها نشان می تحلیل مصاحبه رو هستند.اجباری، اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی روبه

کنند. تعدادی از پاسخگویان  آن را انتخاب می دهند و های دیگر ترجیح می فرار مالیاتی را به گزینه

 دانند. اند و اجرای آن را برای جامعه غیرضروری می مالیات بر ارزش افزوده پرداختهنیز به نقد 

نبود نهادینگی مالیاتی، در بستر و شرایطی اتفاق افتاده است که مؤدیان، رویة مالیاتی جامعه را 

که یطورای را در پیش نگرفته است؛ به دانند و معتقدند که نظام مالیاتی، روش عادالنهعادالنه نمی

های مختلف، در بین اصناف مختلف و بین طبقات باال و پایین به روش  در میان اعضای صنف

عبارتی سیستم از سوی دیگر، مؤدیان معتقدند نظام کنترل اجتماعی یا به کند. ای عمل می غیرعادالنه

ف عدالت کیفری، چه در سطح کالن و چه در سطح سازمان امور مالیاتی، به دالیلی مانند ضع

بنابراین، قادر  کاری نهادی دچار ناکارآمدی بوده است؛ نظارت نهادی، نداشتن کوشش مالیاتی و کم

های اقتصادی غیررسمی نیست، در گرفتن  به برخورد با تخلفات اقتصادی سیاسی و کشف فعالیت

های  ن راهمالیات از نهادها و قدرتمندان، ردیابی فرار مالیاتی، برخورد جدی با فرار مالیاتی و بست

در معرفی مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده  اجتناب مالیاتی تالش کافی نکرده است و

 کاری داشته است. کم

اعتمادی  رویة ناعادالنة مالیاتی، همراه با ناکارآمدی سیستم کنترل اجتماعی، شرایط و بستر بی 

دهای سیاسی و نهاد مالیاتی بدبین اعتمادی، مؤدیان به نها دهد. در شرایط بی اجتماعی را شکل می

همچنین مدل نشان  شود.در چنین شرایطی، تمکین مالیاتی در جامعه تثبیت و نهادینه نمی اند. شده

بودن قانون مالیاتی بر ارزش افزوده و دلیل غیرکارشناسانهنداشتن نهاد مالیاتی، بهدهد مشروعیت می

همچنین موانع  سازد. نهادینگی را دشوار می ضعف تمایزگذاری بین اصناف و کاالهای مختلف،

اقتصادی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مانند بنیة اقتصادی ضعیف مشتریان و مؤدیان و بار 

نداشتن قانون مالیات بر ارزش همچنین مقبولیت شود. سبب نبود نهادینگی می مالیاتی سنگین

غیردینی مؤدیان به مالیات بر ارزش افزوده و گیری  دلیل نگرش منفی مؤدیان، جهتافزوده، به

نداشتن قانون مقبولیت نپذیرفتن آن سبب شده است که مالیات بر ارزش افزوده نهادینه نشود.

مالیات بر ارزش افزوده سبب شده است که مؤدیان، آثار منفی متعددی را به اجرای قانون مالیات 
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این سوگیری  رای آن دچار سوگیری منفی شوند.تبع آن، به اج بر ارزش افزوده نسبت دهند و به

 شود. نوبة خود سبب نبود نهادینگی مالیاتی می به

 منابع

 ( 1387استراس، آنسلم و کوربین، جولیت ،) ها و  یهرواصول روش تحقیق کیفی نظریة مبنایی

 ، ترجمة بیوک محمدی، تهران: پژوهشکدة علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.ها یوهش

 ترجمة حسن چاوشیان، تهران: نشرنی.ی اجتماعیاه پژوهشطراحی (، 1387) رمنبلیکی، نو ، 

 ( 1383پارکر، جان ،)یحسین قاضیان، تهران: نشرن ة، ترجمیابی ساخت. 

 ة نام پژوهش، «اصالحات ساختاری در نظام مالیاتی ایران»(، 1389) پژویان، جمشید و درویش، باقر

 .47 -9: 8، شمارة مالیات
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