دکتر محمد حلاج و ندا خواجه فرد :نقش اخلاق در تصمیمات پذیرش مالیاتی

نقش اخلاق در تصمیمات پذیرش مالیاتی
ندا خواجه فرد ،دکتر محمد

حلاج*
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مقاله پژوهشی

(تاریخ دریافت ،79/55/51:تاریخ پذیرش)79/15/51:

چکیده
زمینه :اخلاق مالیاتی به عنوان انگینش درونی اف اد ب اي پ داخت مالیات میتواند درجه پذی ش مالیاتی اف اد را تبیین کند .هدف پژوهش
حاض ب رسی نقش اخلاق در تصمیمات پذی ش مالیاتی است.
روش  :این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کارب دي و ب مبناي روش از نوع همبستگی است .جامعه آماري پژوهش ،مؤدیان مالیاتی استان
فارس در سال  59هستند .نمونهگی ي به روش تصادفی از بین جامعه آماري انجام شده است .اطلاعات لازم توسط پ سشنامه جمعآوري و به
روش مدلسازي معادلات ساختاري تجنیه و تحلیل شده است.
یافتهها :بین وظیفهگ ایی و عدالت اخلاقی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .بین وظیفهگ ایی و ق اردادگ ایی رابطه مثبت و معنیدار وجود
دارد .بین پیامدگ ایی و عدالت اخلاقی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد بین پیامدگ ایی و نسبیتگ ایی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .
بین عدالت اخلاقی و رفتار پذی ش مالیاتی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .بین نسبیتگ ایی و رفتار پذی ش مالیاتی رابطه مثبت و معنیدار
وجود دارد بین ق اردادگ ایی و رفتار پذی ش مالیاتی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .در مقابل بین وظیفه گ ایی و نسبیت گ ایی و همچنین
بین پیامدگ ایی و ق اردادگ ایی رابطه مثبت و معناداري وجود ندارد .علاوه ب این ،در بین سه متغی میانجی عدالت اخلاقی ،نسبیتگ ایی و
ق اردادگ ایی ،تنها متغی عدالت اخلاقی ب رابطه بین وظیفهگ ایی و پیامدگ ایی با رفتارپذی ش مالیاتی ت ثی گذار است.
نتیجهگیری :یافتههاي پژوهش حاکی از این است که اف اد پیامدگ ا و وظیفهگ ا با توجه به عدالت اخلاقی که یکی از معیارهاي ارزیابی
اخلاقی است ،پذی ش مالیاتی بیشت ي نسبت به اف اد نسبیتگ ا و ق اردادگ ا دارند.
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کلیدواژگان :اخلاق ،پذی ش مالیاتی ،پیامدگ ایی ،وظیفهگ ایی

سرآغاز
اینگونه بحث میشود که درآمدهاي مالیاتی یکی از مهمت ین منابع در
بودجه اکث دولتها به ویژه کشورهاي توسعهیافته بوده و به عنوان یک
شاخص اقتصادي در رتبهبندي کشورها نیهن مطه میشهود .حجهم و
مینان درآمهدهاي مالیهاتی در قسهمت منهابع بودجهه ،معه ف سهلامت
اقتصادي حکومت شناخته میشود و نقطه قوت سیستم اقتصهادي هه
کشوري ،شفافیت و سلامت نظام اقتصادي از ط یه اتکها بهه منهابع و
درآمدهاي مالیاتی اسهت .در چنهین سهاختاري ،فه ار مالیهاتی یکهی از
اساسیت ین مشکلات ه نظام مالیاتی محسوب میشهود کهه ازجملهه
عوامل اصلی ایجادکننده آن میتوان به خله ناشهی از اخلهاق در بهین
مؤدیان مالیاتی اشاره ک د (.)4
اخلاق مالیاتی ،بهعنوان تعهد اخلاقی اف اد به پ داخهت مالیهات ،بهاور بهه
مشارکت در جامعه بهوسیله پ داخت مالیات و وجود انگینش درونی اف اد

اخلاق به معنی رعایت اصول معنوي و ارزشهایی است کهه به رفتهار
شخص یا گ وه حاکم است بدین معنی که درست چیسهت و نادرسهت
کدام است ( .)1اخلاق را همچنین مجموعهاي از صفات روحی و باطنی
انسانی تع یف ک دهاند که به صورت اعمال و رفتاري از خلقیات درونی
انسان ناشی میشود و به وز پیهدا میکنهد .افهنون به ایهن اخلهاق از
مهمت ین مباحث دینی است و از یک منظ مهمت ین هدف انبیاي الهی
را تشکیل میدهد ،زی ا بدون اخلاق نه دین ب اي م دم مفهومی دارد و
نه دنیاي آنها سامان مییابد ( .)2اخلاقی بودن رفتار یهک فه د بهدین
معناسهت کهه او گفهتن حقیقهت را وظیفهه خهود بدانهد .از ایهن رو در
حسابداري و گنارشگ ي مالی که بخش از آن به اظهار مالیهات م بهو
است ،اخلاقی عمل ک دن بیشت بازتاب اعتقاد به مباحث اخلاقی در ذهن
ف د است تا ب گ فته از قوانین و مق رات وضع شده (.)3
نویسندۀ مسئول :نشانی الکت ونیکیmhallaj62@gmail.com :
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مقاله پژوهشی

یا تمایل آنها ب اي پ داخت مالیات تع یف میشود (9و .)6اخلاق مالیاتی
در نظ میگی د که از دیدگاه یک شخص ف ار مالیاتی تا چه حد بد تلقی
میشود .این بدین معناست که ه چه شهخص اخلهاق مالیهاتی بالهات ي
داشته باشد ،احساس تمایل بیشت ي ب اي پ داخت مالیات دارد .بنهاب این
میتوان گفت حسابداران ،علاوه به اینکهه مهیبایسهت واجهد شه ایط و
صلاحیت ح فهاي باشند ،باید از درجات بالایی از صهداقت و درسهتکاري
ح فهاي نین ب خوردار باشند.)7( .
اساس اخلاقی در ارتبا با عملک د مودیان مالیاتی را میتوان در قاله
دو رویک د وظیفهگ ایی و پیامدگ ایی توضیح داد .پیامهدگ ایی بها ایهن
عقیده آغاز میشود که ارزشهایی وجهود دارنهد کهه مقهدم به اخلهاق
هستند؛ حتی اگ هیچ درستی و نادرستی اخلاقی وجهود نداشهته باشهد،
همواره بعضی چینها خوب و بعضی چینها بد خواهند بود ()8؛ بناب این
در نظ یات پیامدگ ایانه ،کیفیت یها ارزش اخلهاقی اعمهال ،اشهخا و
منشها ،وابسته به ارزش غی اخلاقی نسبی آن چیني است که به وجود
میآورند و یا به دنبال ایجادش هستند (.)5
اینگونه بحث میشود که درستی و نادرستی افعال ،ب آمده از ذات خود
فعل است ،بناب این فعل خوب مستح تحسین است و نه بهه موجه
ایجاد نتایج خوب .از سوي دیگ میتوان گفت که وظیفهگ ایی م تبط
است با کشف اعمال درستی که شخص باید به منظور ف اهم آوردن و
ایجاد خی و خوبی انجام دهد (.)11
یکی از مهمت ین و اصولیت ین راهههاي افهنایش درآمهدهاي مالیهاتی،
تلاش ب اي افنایش پذی ش مالیاتی است( . )11منظور از پذی ش مالیاتی
این است که مؤدیان قوانین مالیاتی کشور را به چه مینان رعایهت کننهد
که این رعایت شامل اعلام درآمد واقعی ،تسلیم اظهارنامهه ،نگههداري و
ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز به م اجع مالیاتی و پ داخت بدهی مالیاتی
در زمان مق ر است ( .)12ه اندازه پهذی ش مالیهاتی در یهک سیسهتم
مالیاتی بیشت باشد ،مینان درآمدهاي وصهولی بخهش مالیهاتی افهنایش
مییابد و شاخصهاي کلان اقتصهادي ماننهد نسهبت مالیهات بهه تولیهد
ناخالص داخلی ،نسبت درآمدهاي واقعی مالیاتی به درآمد مالیاتی پهیش
بینی شده در بودجه و نسبت درآمدهاي مالیاتی داوطلبانه پ داختشده به
کل درآمدهاي مالیاتی وصول شده افنایش مییابد (.)11
راهکار اساسی ب اي ارتقاي پذی ش مالیهاتی و کهاهش فه ار مالیهاتی،
توسهعه و ف هنگسهازي اخلهاق مالیهاتی در سهاختار نظهام مالیهاتی،
کارگناران ،ممینان و به خصو مؤدیان مالیاتی است و راهحل اج ایی
شدن آن تعالی و رشد اخلاقی در بخشهاي یادشده است.)4( .
ب اساس دیدگاه بسیاري از صاح نظ ان اخلاق مالیاتی را میتهوان بهه
عنوان یک ویژگی مهم و بنیادي مه تبط بها پهذی ش مالیهات و حلقهه
مفقوده بین نظ یات و دادههاي گ دآوريشده در نظ گ فت و درنهایت
معماي پذی ش مالیاتی را حل ک د (13و.)14
در این زمینه ،پژوهشی با عنوان «انگینههاي درونی و بی ونهی پهذی ش
مالیات :شواهدي از کشور آلمان» انجام دادند .نتایج بدست آمده حهاکی
از این است که دستکاري عوامل بازدارنده (انگینه بی ونی) ،ت ثی کم به
انگینه ذاتی جهت پذی ش مالیات دارد .آنهها همچنهین بیهان میکننهد
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انگینه ب اي پذی ش مالیاتی با پاداشهاي پولی افهنایش قابهل تهوجهی
ندارد (.)19
ب خی پژوهش ها ،به ب رسی اث اخلاق ب عملکه د کارشناسهان مالیهاتی
پ داختند .آنها اخلاق را از دو جنبهه پیامهدگ ایی و وظیفههگ ایهی مهورد
ب رسی ق ار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد کهه درزمینهه مالیهاتی،
کارشناسان مالیاتی ،جهتیابی وظیفهگ ایی را نشان دادند .این در حهالی
است که مینان وظیفهگ ایی و پیامدگ ایی در زمینه اجتماعی به صهورت
تق یبی یکسان است ( .)16م ور نتایج پیشین نشان داد کهه هنجارههاي
اجتماعی و تصمیم آگاهانه ،میتواند در یک کشور درحال توسعه منجه
به افنایش اعلام و پ داخت مالیات ،ب اي افه اد و شه کتها شهود (.)17
همچنین ،که ف ار مالیاتی و اجتناب مالیاتی رفتار غی اخلاقی است و ایهن
رفتار عدم پ داخت ،در مقابل رو حاکمیت ش کتی است کهه بهه دنبهال
حفاظت از منافع سهامداران است ( .)18پژوهشههاي انجهام گ فتهه در
ای ان نشان داد که ،میتوان به اث مثبهت سهن و درآمهد و ته ثی منفهی
تحصیلات و قومیت اشاره ک د .همچنین ،نتایج نشان میدهند که زنهان
نسبت به م دان اخلاق مالیهاتی بالهات ي دارد ( .)15در پژوهشهی دیگه ،
محققان مشاهده ک دند که هنجارهاي اجتماعی و اعتماد به دولت اثه
مثبت و نگ ش نسبت به ف ار مالیاتی اث منفی و معنهاداري به اخلهاق
مالیاتی دارد .همچنین ،بین اخلهاق مالیهاتی و تمکهین مالیهاتی رابطهه
معنادار و مثبتی وجود دارد (.)21
در ادامه پژوهش هاي قبلی و با توجه با اینکه اخلاق ازجملهه سهازههاي
اث گذار و تعیینکننده در تصمیم پذی ش مالیاتی است پژوهش حاض به
ب رسی ارتبا جههتگی ي اخلهاقی (متغیه مسهتقل) از ط یه ارزیهابی
اخلاقی (متغی میانجی) ،با رفتار پذی ش مالیاتی (متغی وابسته) پ داختهه
است .که از دو متغی پیامدگ ایی و وظیفهگ ایی بهه منظهور انهدازهگی ي
جهتگی ي اخلاقی استفاده شده است .همچنین از ابعاد عدالت اخلهاقی،
نسبیتگ ایی و ق اردادگ ایی بهه عنهوان معیارههایی جههت انهدازهگی ي
ارزیابی اخلاقی استفاده شده است .این متغی هها بهه عنهوان رابهط میهان
متغی هاي پیامدگ ایی و وظیفههگ ایی بها رفتهار پهذی ش مالیهاتی قه ار
میگی ند.
مدل ارائهشده در این پژوهش به ش زی است .بهه موجه ایهن مهدل
پیامدگ ایی و وظیفهگ ایی متغی هاي مستقل هستند که مت ث از عهدالت
اخلاقی ،نسبیتگ ایی و ق اردادگ ایی به عنهوان متغی ههاي میهانجی ،بها
رفتار پذی ش مالیاتی به عنوان متغی وابسته ،رابطه دارند:
عدالت اخلاقی درک اف اد در مهورد اینکهه رفتهار مشاهدهشهده عادلانهه،
منصفانه یا از نظه اخلهاقی درسهت اسهت را انهدازهگی ي میکنهد .ایهن
باورهاي هنجهاري ،از ط یه اصهطلا هاي عمهومی ماننهد خهوب ،بهد،
فضیلت ،قابلستایش ،ح  ،باید و سناوار س زنش ،بیهان میشهوند (.)21
نسبیتگ ایی نشهان میدههد کهه رفتهار مشاهدهشهده به اسهاس یهک
دستورالعمل است یا اینکه بهطور ذاتی در سیستم اجتماعی یها ف هنگهی
مورد نیاز است .موارد موجود در این بعد ،ف ات از ساختار جامعه گست ش
یافته و سنت و ف هنگ را نین مورد خطهاب قه ار میدههد .پیامهدها بهه
نسبیت گ ایی اشاره دارند که شامل واکنش مثبت یا منفی اف اد میشهود
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ق اردادگ ایی نشان میدهد که آیا رفتهار مشاهدهشهده ،نقهت تعههدات
ضمنی است یا خی ؟ این بُعد ب پایه مفاهیم وظیفهگ ایی است که نشان
میدهد اف اد یک وظیفه ذاتی نسبت به سای اف اد جامعه دارند (.)21

زمانی که تصمیم یا رفتار آنها باعث رضایت یا ناخشنودي کسانی است
که در یک ف هنگ یا سنت باهم مشت کاند (.)21

مقاله پژوهشی
نگاره :2مدل مفهومی پژوهش
انجام شده است .ب اي آزمودن تاثی یک متغی میانجی در ف ضیه دهم ،
از آزمون سوبِل ،گودمن و آرویان استفاده شد که ب اي تعیین معنهاداري
ت ثی میانجی یک متغی در رابطه میان دو متغی دیگ بکار می رود .این
آزمون به صورت آنلاین انجام گ دید.

روش
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این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کارب دي و به مبنهاي روش از نهوع
همبستگی است .جامعه آماري این پهژوهش را مؤدیهان مالیهاتی اسهتان
فارس در سال  59تشکیل مهیدههد .روش نمونههگی ي ایهن پهژوهش،
نمونهگی ي به صورت ت کی تصادفی از بین جامعه آماري است .تعهداد
اف اد در جامعه آماري نامحدود است و ب اساس حجم نمونه با استفاده از
ف مول کوک ان  384نف است .نتایج بهدسهتآمده از تحلیهل توصهیفی
سؤالههاي عمهومی نشهان میدههد کهه از بهین پاسه دهندهگهان بهه
پ سشنامه 94/2 ،درصد را زنان تشکیل میدهند؛ معادل  68/6درصهد از
آنها مؤدیان حقیقی؛  35درصد آنها در بازه  41سال به بالا و  95/7درصد
نین داراي تحصیلات لیسهان بهوده انهد .همچنهین  99/7درصهد داراي
درآمههد در بههازه  1/9ت ها  3میلیههون تومههان؛ معههادل  75درصههد مؤدیههان
درآمدهاي خود را به سازمان امور مالیاتی گنارش دادهانهد؛  95/7درصهد
پیشپ داخت مالیات نداشتهاند؛  82/9درصد اظهارنامهه مالیهاتی خهود را
ارائه ک دهاند؛  69/8درصد گنارشهاي تفصیلی خود را ارائهه دادهانهد؛ و
 95درصد صورتهاي مالی حساب سی شده داشتهاند.
ابنار اندازهگی ي این پژوهش پ سشنامه است .دادههاي این پژوهش با
استفاده از پ سشنامه ب خی محققین و صاح نظ ان است که ب اساس
مقیاس طیف لیک ت  9تایی ط احیشده اسهت ( .)17په از ت جمهه و
بومیسازي ،به منظور حصول اطمینان از روایی آنهها ابتهدا در اختیهار
صاح نظ ان و متخصصان حسابداري ق ار گ فت و س انجام نظ هاي
اصلاحی آنها در پ سشنامة نهایی اعمال شد .پایایی پ سشنامه نیهن بهه
کمک معیار آلفاي ک ونباخ ب رسی شد که ب اي سهؤالهاي پ سشهنامه
 1/513بهدست آمد .بدین ت تی روایی و پایایی مناس پ سشهنامههها
ت یید شد .تجنیه و تحلیل دادهها با استفاده از ن مافهنار AMOS 24

یافته ها
آمار توصیفی
با استفاده از آمار توصیفی ،اطلاعات به دست آمده از سؤالهاي
تخصصی پ سشنامه مورد تجنیه و تحلیل ق ار گ فته که نتایج آن در
جدول شماره  ،1ارائه شده است:
جدول  :2آمارههای توصیفی سؤالهای تخصصی پرسشنامه
متغیر
وظیفهگ ایی
پیامدگ ایی
عدالت اخلاقی
نسبیتگ ایی
ق اردادگ ایی
رفتار پذی ش مالیاتی

میانگین
2/8293
2/37
2/7199
2/9565
3/2436
3/1311

انحراف معیار
1/64272
1/989
1/11155
1/16872
1/11629
1/19245

واریانس
1/413
1/342
1/124
1/142
1/113
1/118

با توجه به جدول فوق ،آمارههاي توصیفی سؤالهاي م بو به
متغی هاي وظیفهگ ایی ،پیامدگ ایی ،عدالت اخلاقی ،نسبیتگ ایی،
ق اردادگ ایی و رفتار پذی ش مالیاتی ،به ش زی است:
آمارههاي توصیفی سؤالهاي م بو به متغی وظیفهگ ایی ،عدالت
اخلاقی ،نسبیتگ ایی ،ق اردادگ ایی و رفتار پذی ش مالیاتی ،میانگین
بیشت از میانگین طیف (عدد  )2/9است را نشان میدهد .در نتیجه
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پاس دهندگان به وظیفهگ ایی ،عدالت اخلاقی ،نسبیتگ ایی،
ق اردادگ ایی و رفتارپذی ش مالیاتی گ ایش دارند؛ همچنین آمارههاي
توصیفی سؤالهاي م بو به متغی پیامدگ ایی ،میانگین  2/37که
نندیک به میانگین طیف (عدد  )2/9است را نشان میدهد .در نتیجه
پاس دهندگان به پیامدگ ایی نین معتقدند؛
نتایج حاصل از انح اف معیار دادهها در جدول  1نشان میدهد که
مؤدیان استان فارس در زمینه وظیفهگ ایی و پیامدگ ایی به طور نسبی
دیدگاه مشابهی دارند درحالیکه در زمینه عدالت اخلاقی ،نسبیتگ ایی،

جدول  :1نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
متغیرها
وظیفهگ ایی
پیامدگ ایی
عدالت اخلاقی
نسبیتگ ایی
ق اردادگ ایی
رفتار پذی ش مالیاتی

پارامتر توزیع نرمال
میانگین
2/8293
2/37
2/7199
2/9565
3/2436
3/1311

سطح

انحراف معیار
1/64272
1/989
1/11155
1/16872
1/11629
1/19245

داراي توزیع ن
داراي توزیع ن
داراي توزیع ن
داراي توزیع ن
داراي توزیع ن
داراي توزیع ن

مال
مال
مال
مال
مال
مال

ب ازش در جدول  3خلاصهشده است .همهه مقهادی بهدسهتآمده به اي
شاخصهاي کاي دو ب درجه آزادي ،نیکهویی به ازش ،ریشهه میهانگین
م بعات خطاي ب آورد و شاخص ب ازش مقایسههاي– تعهدیل یافتهه ،در
محدوده تع یفشده ق ار دارند ،بناب این روایی سازه ت یید میشود.

جدول  :1شاخصهای برازش مدل مفهومی بازتعریفشده
حد مجاز

نام شاخص

( GFIنیکویی ب ازش)
( RMSEAریشه میانگین م بعات خطاي ب آورد)
( CFIشاخص ب ازش مقایسهاي– تعدیل یافته)

حال که مدل نهایی به ت یید رسید ،به ب رسی نتایج آزمهون ف ضهیههاي
پژوهش پ داخته میشود .مقدار معناداري ،اصلیت ین معیار ب اي ب رسی
روابط بین متغی ها در مدل است که باید مقداري بنرگت از  1/56داشته
باشد.
نتایج حاصل از آزمون ف ضیات در جدول شماره  ،4ارائه شده است:
ف ضیه اول :جهتگی ي اخلاقی وظیفهگ ایی ،بها عهدالت اخلهاقی رابطهه
معنادار دارد.
با توجه به اینکه عدد معنی داري ب اب با  2/91و بیشته از  1/56مهی-
باشد ،ف ضیه اول پژوهش مورد تایید ق ار میگی د .بناب این جههتگی ي
اخلاقی وظیفهگ ایی ،با عدالت اخلاقی رابطه معنادار دارد.

مقدار بهدستآمده

کمت از 3

2/27

بین  1/9تا 1/1
کمت از 1/18
بالات از 1/5

1/73
1/113
1/53

ف ضیه دوم:جهتگی ي اخلهاقی وظیفههگ ایی ،بها نسهبیتگ ایی رابطهه
معنادار دارد.
همانطور که ملاحظه میشود عهدد معنهی داري در آزمهون ایهن ف ضهیه
معادل  1/725و کمت از  1/56است .از این رو ف ضیه دوم مورد پذی ش
ق ار نمیگی د .بناب این جهتگی ي اخلاقی وظیفهگ ایی ،با نسبیتگ ایی
رابطه معناداري ندارد.
ف ضیه سوم :جهتگی ي اخلاقی وظیفههگ ایی ،بها ق اردادگ ایهی رابطهه
معنادار دارد.
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ب ازش مدل مفهومی
در این قسمت تحلیلهاي م بهو بهه به ازش مهدل مفههومی ب رسهی
میشوند .در این تحلیل مف وضههاي فاصلهاي بودن متغی ههاي درونزا
و ب ونزا ،روابط خطی بین متغی ها و استقلال باقیماندهها رعایهت شهده
است .ابتدا مدل مفهومی پژوهش ارائه و سهس به اسهاس ایهن مهدل
مفهومی ،تحلیل ساختاري انجام شد .پ از ب ازش مدل ،شاخصهاي

نتیجه

معنیداری
1/4625
1/3786
1/4424
1/4128
1/1182
1/315

مقاله پژوهشی

ق اردادگ ایی و رفتار پذی ش مالیاتی به طور نسبی دیدگاههاي متفاوتی
دارند.
آمار استنباطی
در این پژوهش از آزمون معتب کلموگ وف -اسمی نوف ب اي ب رسی
ف ض ن مال بودن دادهها استفادهشده است .با توجه به جدول 2
مقدار  sigب اي تمام متغی ها بنرگت از  9درصد است آماره آزمون در
ناحیهي رد ف ضیه اول ق ار میگی د .درنتیجه ،میتوان استدلال ک د که
متغی هاي پژوهش از توزیع ن مال ب خوردار هستند.
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با توجه به اینکه عدد معناداري در آزمون ف ضیه سوم ب اب بها  2/423و
بیشت از  1/56است ،این ف ضیه مهورد تاییهد قه ار مهیگیه د .بنهاب این
جهتگی ي اخلاقی وظیفهگ ایی ،با ق اردادگ ایی رابطه معنادار دارد.
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فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري ،سال پانزدهم ،شماره 9911 ،4

همانطور که ملاحظه می شود ،از آنجاییکه عدد معناداري در آزمون ایهن
ف ضیه  2/12و بالات از  1/56است ،ف ضیه پنجم تایید می شود .بناب این
جهتگی ي اخلاقی پیامدگ ایی ،با نسبیتگ ایی رابطه معنادار دارد.
ف ضیه ششم:جهتگی ي اخلهاقی پیامهدگ ایی ،بها ق اردادگ ایهی رابطهه
معنادار دارد.
با توجه به اطلاعات فوق ،چون عهدد معنهاداري در آزمهون ایهن ف ضهیه
معادل  1/968و کمت از  1/56است ،ف ضیه ششم مورد تایید ق ار نمهی
گی د.
ف ضیه هفتم :عدالت اخلاقی ،با رفتار پذی ش مالیاتی رابطه معنادار دارد.
با توجه به اطلاعات نشان داده شده در جدول شماره  11عدد معنی داري
در آزمون ف ضیه هفتم بالات از  1/56و معادل  4/229است  .این نتهایج
نشان دهنده تایید ف ضیه هفتم پژوهش است .بناب این عدالت اخلاقی ،با
رفتار پذی ش مالیاتی رابطه معنادار دارد.
ف ضیه هشتم:نسبیتگ ایی ،با رفتار پذی ش مالیاتی رابطه معنادار دارد.
ب اساس اطلاعات ارائه شده در جدول شماره  ،11چون عدد معنی داري
در آزمون این ف ضیه معادل  2/198و بالات از  1/56است ،ف ضیه هشتم
تاید می شود .بناب این نسبیتگ ایی ،بها رفتهار پهذی ش مالیهاتی رابطهه
معنادار دارد.
ف ضیه نهم :ق اردادگ ایی ،با رفتار پذی ش مالیاتی رابطه معنادار دارد.
ب اساس اطلاعات مندرج در جدول فوق از آنجائیکه عدد معنها داري در
آزمون این ف ضیه معادل  2/928و بالهات از  1/56اسهت ،ف ضهیه نههم
پژوهش تایید می شود .بناب این ق اردادگ ایی ،با رفتار پهذی ش مالیهاتی
رابطه معنادار دارد.
ف ضیه دههم :جههتگی ي اخلهاقی ،از ط یه ارزیهابی اخلهاقی ،رابطهه
غی مستقیم با رفتار پذی ش مالیاتی دارد.
نتایج آزمون ف ضیه دهم در جدول  ،9نشان داده شده است.

جدول شماره  :1نتایج حاصل از آزمون این فرضیات
فرضیات

آماره ( tعددد

سدددددطح

ضددری

1

معنیداری)
2/91

معنیداری
1/112

مسیر
1/68

2
3
4
9
6
7
8
5

1/725
2/423
3/915
2/12
1/968
4/229
2/198
2/928

1/466
1/119
1
1/134
1/971
1
1/141
1/111

1/124
1/954
1/224
1/169
1/133
1/613
1/798
1/119

ف ضیه چهارم:جهتگی ي اخلاقی پیامدگ ایی ،با عهدالت اخلهاقی رابطهه
معنادار دارد.
همانطور که ملاحظه می شود ،عدد معناداري در آزمون این ف ضیه ب اب
با  3/915و بالات از  1/56است .ب این اساس ف ضیه چهارم ت ییهد مهی
شود .بدین معنا که جهت گی ي اخلاقی پیامهدگ ایی بها عهدالت اخلهاقی
رابطه معنادار دارد.
ف ضیه پنجم :جهتگی ي اخلاقی پیامهدگ ایی ،بها نسهبیتگ ایی رابطهه
معنادار دارد.

جدول  .1نتایج آزمون معناداری اثرات میانجی
مقدار معناداری ()P-Value

مسیر ساختاری
وظیفهگ ایی  >-عدالت اخلاقی
عدالت اخلاقی  >-رفتار پذی ش مالیاتی
پیامدگ ایی  >-عدالت اخلاقی
عدالت اخلاقی  >-رفتار پذی ش مالیاتی
وظیفهگ ایی  >-نسبیتگ ایی
نسبیتگ ایی >-رفتارپذی ش مالیاتی
وظیفهگ ایی  >-ق اردادگ ایی
ق اردادگ ایی >-رفتارپذی ش مالیاتی
پیامدگ ایی  >-نسبیتگ ایی
نسبیتگ ایی >-رفتارپذی ش مالیاتی
پیامدگ ایی  >-ق اردادگ ایی
ق اردادگ ایی >-رفتار پذی ش مالیاتی

آزمون سوبل
2/31

آزمون آرویان
2/26

آزمون گودمن
2/42

2/38

2/36

2/41

1/152

1/182

1/117

1/25

1/26

1/32

1/62

1/62

1/62

1/41

1/38

1/49
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بحث
نتایج آزمون ف ضیه اول نشان داد وظیفهگ ایی با عدالت اخلهاقی رابطهه
دارد درنتیجه ،جهتگی ي اخلاقی وظیفههگ ایی باعهث افهنایش عهدالت
اخلاقی مؤدیان مالیاتی میشود .نتایج این ف ضیه بها ب خهی از یافتههها،
همسو است (.)22
آزمون ف ضیه دوم حاکی از این است که وظیفهگ ایی بها نسهبیتگ ایی
رابطه ندارد ،در واقع نسبیتگ ایی اف اد باعث میشود که وظیفهگ ایی را
مدنظ ق ار ندهند و عدم پ داخت مالیات را بها ایهن خودبهاوري کهه بهه
دیگ ان آسیبی نخواهد رساند توجیه میکنند .نتایج بهدستآمده از آزمون
این ف ضیه در مقایسه با نتایج بهدستآمده از دیگ پهژوهشهها همسهو
است (.)21
آزمون ف ضیه سوم نشان داد وظیفهگ ایی بها ق اردادگ ایهی رابطهه دارد،
درنتیجه وقتی ق اردادگ ایی در فضا و ف هنگ سازمان حاکم باشد ،اف اد
تعهد بیشت ي دارند .نتایج بهدستآمده از این ف ضیه در مقایسه با نتهایج
بهدستآمده از پژوهش ب خی محققین ،همسو است (.)23
نتایج آزمون ف ضیه چهارم دلالت ب این دارد که پیامدگ ایی بها عهدالت
اخلاقی رابطه دارد ،ه چقدر جهتگی ي اخلاقی پیامدگ ایی افه اد بیشهت
باشد ،عدالت اخلاقی آنها نین بیشهت اسهت .نتهایج بهدسهتآمده از ایهن
ف ضیه در مقایسه با نتایج بهدسهتآمده از پهژوهش محققهین ،ناهمسهو
است (.)21
نتایج آزمون ف ضیه پنجم نین نشان داد پیامدگ ایی با نسبیتگ ایی رابطه
دارد .ازآنجاکه پیامدگ ایی دیدگاهی درباره اخلاق است که در ه عملهی
باید به عواق و پیامدهاي آن نگ یست و دید چه آثار و عواقبی به دنبال
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با توجه به اینکه عدد معناداري ه سه آزمهون انجامشهده به اي نقهش
میانجی عدالت اخلاقی بنرگته از  1/56بهدسهتآمده اسهت؛ درنتیجهه
جهتگی ي اخلاقی (پیامدگ ایی و وظیفهگ ایی) ،از ط ی عدالت اخلاقی،
با رفتار پذی ش مالیاتی رابطه غی مستقیم دارد .این در حهالی اسهت کهه
عدد معناداري ه سه آزمون انجام شهده به اي نقهش میهانجی نسهبیت
گ ایی و ق اردادگ ایی کوچکت از  1/56بدسهت آمهده اسهت؛ در نتیجهه
وظیفهگ ایی ،از ط ی نسبیتگ ایی و ق اردادگ ایهی ،بها رفتهار پهذی ش
مالیاتی رابطه غی مستقیم ندارد .همچنین عدد معناداري ه سهه آزمهون
ب اي نقش میانجی نسبیتگ ایی و ق اردادگ ایی کوچکت از  1/56بدست
آمده است؛ در نتیجه پیامدگ ایی ،از ط ی نسبیتگ ایی و ق اردادگ ایی،
با رفتهار پهذی ش مالیهاتی رابطهه غی مسهتقیم نهدارد .نتهایج حاصهل از
آزمونهاي انجام شده ب اي ف ضیه دهم ،حاکی از این است که در بهین
سه متغی میانجی عدالت اخلهاقی ،نسهبیتگ ایی و ق اردادگ ایهی ،تنهها
متغیه عههدالت اخلههاقی به رابطههه بههین وظیفهههگ ایی و پیامههدگ ایی بهها
رفتارپذی ش مالیاتی ت ثی گذار است.
بناب این تمامی ف ضیه هاي مط شده در این پژوهش به جهن ف ضهیه
دوم و ششم تایید می شود.
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دارد و نسبیتگ ایی رفتاري است کهه افه اد تصهمیمهاي رفتهاري خهود
تناس میان تصمیم و رفتار را با اصول اخلاقی شخصی خود ،صه فنظ
از تبعات تصمیم و رفتار ب اي دیگ ان ،مهدنظ قه ار میدهنهد .یافتههها
نشان میدهد که افه اد پیامهدگ ا ،نسهبیتگ ایی بالهات ي دارنهد .نتهایج
بهدستآمده از این ف ضیه در مقایسه با نتایج بهدسهتآمده از پهژوهش-
هاي خارجی ،ناهمسو است (.)21
با توجهه بهه نتهایج حاصهل از آزمهون ف ضهیه ششهم ،مهیتهوان گفهت
پیامدگ ایی با ق اردادگ ایی رابطه ندارد ،درواقع پیامدگ ایی حکم میکند
که همهي انتخابها ،ک دارها ،قوانین ،نهادها و غی ه را باید به اسهاس
نتایج آنها ارزیابی ک د ،بناب این اف اد که پیامدگ ایی بالایی دارند ،تعههد
بالایی به ق ارداد ندارد .نتایج بهدستآمده از ایهن ف ضهیه در مقایسهه بها
نتایج بهدستآمده از پژوهشهاي خارجی ،همسو است (.)21
نتایج آزمون ف ضیه هفتم نین نشان مهیدههد عهدالت اخلهاقی بها رفتهار
پذی ش مالیاتی رابطه دارد .یافتههاي پژوهش نشان میدهد که مؤدیان
مالیاتی که عدالت اخلاقی بالات ي دارند ،با رعایت اصول و آییننامههاي
اخلاقی م تبط با ح فه مالیات ،رفتار پذی ش مالیاتی بیشت ي دارند .نتایج
بهدستآمده از این ف ضیه در مقایسه با نتایج بهدسهتآمده بها ب خهی از
پژوهشهاي داخلی و خارجی همسو و در مقایسه با نتایج پژوهش دیگ
محققین ،ناهمسو است ( 13و  18و  21و .)33-24
نتایج آزمون ف ضیه هشتم نین نشان داد نسبیتگ ایی با رفتهار پهذی ش
مالیاتی رابطه دارد ،ه چند که اف اد نسبیتگ ا آنچه را دوست دارند خوب
مینامد و آنچه را بها خواسهتههاي شخصهی آنهها سهازگار نباشهد ،بهد
میپندارد ولی یافتهها نشان میدهند که نسبت گ ایی اف اد مانع پذی ش
مالیات ی نخواهد شد .شاید دلیل ایهن موضهوع پیامهدهاي عهدم پهذی ش
مالیات (ج یمه) و منایایی پذی ش مالیات (معافیتهاي مالیهاتی) باشهد.
نتایج بهدستآمده از ایهن ف ضهیه در مقایسهه بها نتهایج بهدسهتآمده از
پژوهش داخلی همسو است ( 34و .)39
نتایج آزمون ف ضیه نهم نین نشهان داد ق اردادگ ایهی بها رفتهار پهذی ش
مالیاتی رابطه دارد .نتایج حاصل از ایهن پهژوهش نشهان از آن دارد کهه
علاوه ب عدالت اخلاقی و نسبیتگ ایی ،ق اردادگ ایهی نیهن میتوانهد به
پذی ش مالیاتی ت ثی گذار باشد .لذا اعمال ه گونه سیاستی که منج بهه
کاهش اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی ،گسهت ش هنجارههاي زمینهسهاز
ف ار مالیاتی و آسی رساندن به ارزشهاي اجتماعی حاصهل از دریافهت
مالیات شود ،میتواند به تضعیف اخلاق مالیاتی و درنتیجه عدم پهذی ش
مالیاتی منج شود .نتهایج ایهن ف ضهیه در مقایسهه بها نتهایج ب خهی از
پژوهشها همسو است (.)36
نتایج آزمون ف ضیه دهم نین نشان داد جهتگی ي اخلاقی (پیامدگ ایی و
وظیفهگ ایی) از ط یه ارزیهابی اخلهاقی ،بههطور غی مسهتقیم بها رفتهار
پذی ش مالیاتی رابطه دارد .همانطور که پیش از ایهن نیهن عنهوان شهد
جهتگی ي اخلاقی با دو معیار پیامدگ ایی و وظیفهگ ایی سنجیده شدند.
یافتهها نشان میدهد که اف اد پیامدگ ا و وظیفهگ ا با توجه بهه عهدالت
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باشند .بدین معنا که جهتگی ي اخلاقی وظیفهگ ایی ت ثی قابهلتوجهی
ب ق اردادگ ایی مؤدیان مالیهاتی دارد و باعهث افهنایش عهدالت اخلهاقی
مؤدیان مالیاتی میشود .ولی نتایج ف ضیه دوم ،مبنی ب عدم وجود رابطه
معنادار وظیفهگ ایی با نسبیتگ ایی ،حاکی از آن است که نسبیتگ ایی
اف اد باعث میشود که وظیفهگ ایی را مدنظ ق ار ندهند و عدم پ داخت
مالیات را با این خودباوري که به دیگ ان آسیبی نخواهد رسهاند توضهیح
میکنند .همچنین نتیجه ف ضیههاي چهارم و پنجم پهژوهش مبنهی به
وجود رابطه مثبت و معنادار پیامدگ ایی با عدالت اخلاقی و نسبیتگ ایی،
نشان میدهد که ه چقدر پیامدگ ایی اف اد بیشت باشد ،عهدالت اخلهاقی
آن ها نین بیشت خواهد بود .افنون ب این ،اف اد پیامهدگ ا ،نسهبیتگ ایی
بالات ي نین دارند .به علاوه ،از ف ضیههاي هفتم ،هشتم و نههم پهژوهش
مبنی ب اینکهه عهدالت اخلهاقی ،نسهبیتگ ایی و ق اردادگ ایهی موجه
افنایش رفتار پذی ش مالیاتی مؤدیان میشود ،میتوان نتیجه گ فت کهه
مؤدیانی که عدالت اخلاقی بالات ي دارند ،با رعایت اصول و آییننامههاي
اخلاقی م تبط با ح فه مالیات ،رفتهار پهذی ش مالیهاتی بیشهت ي دارنهد.
همچنین نسبتگ ایی اف اد مانع پذی ش مالیاتی نخواهد شهد و افهنایش
اقدامات النامآور در جهت پ داخت مالیات منج بهه بهبهود آن میشهود.
درنهایت نتیجه حاصل از ب رسی ف ضیه دهم نشان میدههد کهه افه اد
پیامدگ ا و وظیفهگ ا با توجه به عدالت اخلهاقی کهه یکهی از معیارههاي
ارزیابی اخلاقی است ،پذی ش مالیاتی بیشت ي نسبت به اف اد نسهبیتگ ا
و ق اردادگ ا دارند.
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اخلاقی که یکی از معیارههاي ارزیهابی اخلهاقی اسهت ،پهذی ش مالیهاتی
بیشت ي نسبت به اف اد نسبیتگ ا و ق اردادگه ا دارنهد .درواقهع یافتههها
نشان میدهد کهه دو معیهار جههتگی ي اخلهاقی یعنهی پیامهدگ ایی و
وظیفهگ ایی ب رابطه بین عدالت اخلاقی و رفتار پذی ش مالیاتی مؤدیان
مالیاتی ت ثی مثبتی دارد .نتایج بهدستآمده از این ف ضیه در مقایسهه بها
نتایج بهدستآمده ازپژوهش محققین ،همسو است (.)16
با توجه به نتایج ب گ فته از آزمون ف ضیه هاي ایهن پهژوهش ،پیشهنهاد
میشود سازمان امور مالیاتی بست هایی به وجود آورد تا پ داخت مالیهات
جنو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی و این بهاور عمهومی ایجهاد
شود که مالیاتها ص ف امنیت و رفاه اجتماعی ،احداث م اکن درمهانی و
کارهاي عم انی و زی بنایی شود و مه دم خهود از منایهاي آن به همنهد
شوند ،اگ چنین حسی در م دم یک کشور به وجود آید که مالیاتههاي
دریافتی توسط دولت به مص ف خود آنان و ب اي ساختن ف دایهی بهته
ب اي آنها و ف زندانشان است ،در این صورت مؤدیان مالیاتی با رغبت و
تمایل بیشت ي نسبت به پ داخت مالیات اقدام خواهند ک د.
در انجام این پژوهش ،مانند ه پژوهش دیگ ي ،محدودیت هایی ب اي
محق ه وجههود داشههت از جملههه اینکههه بههه دلیههل سههمتهاي اداري و
مشغلههاي کاري مؤدیان ،دست سی به آنها کمی دشوار بود .همچنهین
پ اکندگی مؤدیان مالیاتی در سطح استان فارس ،باعهث زمهانب بهودن
جمعآوري پ سشنامه گ دید .از دیگ محدودیتهاي مهم ایهن پهژوهش
این بود که هیچگونه منابع مسهتقیمی کهه نقهش اخلهاق در تصهمیمات
پذی ش مالیاتی را موردب رسی ق ار دهد ،در داخهل یافهت نشهد و حتهی
منابع خارجی کمی در این رابطه وجود دارد؛ که این مسئله به دنبال خود
مشکلاتی را در بخش پیشینه پژوهش و همچنین انتخاب روش پژوهش
به وجود آورد.
در پایان موضوعات به ش ذیل زی به عنوان موضوعاتی ب اي مطالعات
آتی ،پیشنهاد میشود:
ب رسی رابطه بهین وظیفههگ ایی و تح یهف (وجهود بنهدهاي بااهمیهت)
مالیاتی در ش کتهاي پذی فتهشده در بورس اوراق بهادار ته ان.
ب رس هی رابطههه ب هین وظیفهههگ ایی و اجتنههاب مالیههاتی در ش ه کتهاي
پذی فتهشده در بورس اوراق بهادار ته ان.
ب رسههی رابطههه بههین پیامههدگ ایی و تمکههین مالیههاتی در شهه کتهاي
پذی فتهشده در بورس اوراق بهادار ته ان.
ب رس هی رابطههه ب هین ق اردادگ ایههی و تمکههین مالیههاتی در ش ه کتهاي
پذی فتهشده در بورس اوراق بهادار ته ان.

ملاحظههای اخلاقی
در این پژوهش با مع فی منابع مورداستفاده ،اصل اخلاقی امانتداري
علمی رعایت و ح معنوي مؤلفین آثار محت م شم ده شده است و سای
اصول اخلاقی علمی همچون رازداري و رضایت آگاهانه ،رعایت شده
است.
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211

1. Ethics
2. Deontological
3. Teleological
4. Relativism
5. Contractualism
6. Moral equity
7. Tax compliance behavior
8. Moral assessment
9. Tax ethics
10. Honesty

9911 ،4  شماره، سال پانزدهم،فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري

مقاله پژوهشی

 نقش اخلاق در تصمیمات پذیرش مالیاتی:دکتر محمد حلاج و ندا خواجه فرد

factual field experiment. Journal of Economic
Behavior and Organization; 70(3): 447–457.
15. Dwenger N, Kleven H, Rasul I, Rincke J. (2016).
Extrinsic and intrinsic motivations for tax
compliance: Evidence from a field experiment in
Germany. American Economic Journal: Economic
Policy; 8(3): 203-232 .
16. Frecknall- Hughes J, Moizer P, Doyle E. Summers
B (2016). An examination of ethical influences on
the work of tax practitioners. Journal of Business
Ethics; 1-17.
17. Kettle S, Hernandez M, Ruda S, Sanders M. (2016).
Behavioral interventions in tax compliance:
evidence from Guatemala. Policy Research; 7690.
18. Awang N, Amran A. (2014). Ethics and tax
compliance. Ethics, governance and corporate
crime: challenges and consequences. Developments
in Corporate Governance and Responsibility; 6:
105-113.
19. Hoseini MH, Sameti M, Amiri H, Heidari Z.
(2016). Assessment of tax morality and the factors
affecting it among students of economics and
administrative sciences of Isfahan University.
Quarterly Journal of Economic Research and
Policies; 24 (78):7-30. (in Persian)
20. Samati M, Amiri H, Heidari Z. (2015). The impact
of tax ethics on tax complaint (Isfahan case study).
Journal of Economic Research and Policy; 75: 231262. (In Persian).
21. Henderson BC, Kaplan SE. (2005). An examination
of the role of ethics in tax compliance decisions.
Journal of the American Taxation Association;
27(1): 39-72.
22. Laridashtbayaz M, Khadem H, Abdi A,
Marvianhosseini Z. (2015). The study of LTU
taxpayers’ moral behavior from post modern ethical
view. Tax Research; 22 (24): 9- 35. (in Persian)
23. Atrak H. (2010). Moral duty. Ethics in Science and
Technology; 5: 27-35. (In Persian).
24. Lashkarzadeh M, Azizi M. (2011). Identification of
some effective factors on promoting tax culture in
Iran. Management Journal; 22: 82-91. (In Persian) .
25. Gholipour H, Rouhi M. (2013). Investigating the
relationship between organizational citizenship
behavior of tax staff and taxpayers' subsidies. Tax
Research Journal; 19: 57-75. (In Persian) .
26. Jamshidian H. (2015). Investigating the relationship
between employee ethics and tax compliance. [MA.
Thesis]. Iran: Hormozgan University. (In Persian).
27. Wenzel M. (2005). Motivation or rationalisation?
Causal relations between ethics, norms and tax
compliance. Economic Psychology; 4: 491-508.
28. Ho D, Wong B. (2008). Issues on compliance and
ethics in taxation: what do we know? Journal of
Financial Crime; 15(4): 369-382.
29. Arshall R, Smith M, Armstrong R. (2010). Ethical
issues facing tax professionals: A comparative
survey of tax agents and practitioners in Australia.
Asian Review of Accounting; 3: 197-220.

11. Professional competence
12. Ethics principles
13. Behavioral decision
14. Moral orientation
15. Tax evasion

صلاحیت ح فهاي
اصول اخلاقی
تصمیم رفتاري
جهتگی ي اخلاقی
ف ار مالیاتی

References
1. Baharifar A, Javaheri M. (2010). Investigating the
consequences of organizational ethical values by
investigating
organizational
justice
of
organizational commitment and organizational
citizenship behavior. Human Development Police
Journal; 28: 95-118. (In Persian).
2. Nasrallahi G. (2012). Islamic management ethics
from nahjol balagha & management science.
Tehran: Bisheh Publications. (In Persian).
3. Octavio RMN, João PCL. (2013). Ethical conduct
of Brazilians’ accountants: Differences between
beliefs and practices. Paris/France: European
Accounting Association. Pp. 319-337.
4. Lari Dasht Beyaz M, Ghaem M, Khorrami K,
Khorrami Q. (2016). Investigating the factors
affecting tax exit in south khorasan province with
emphasis on cultural components. Quarterly Journal
of Value and Behavioral Accounting; 1: 139-164.
(In Persian).
5. Bilgin C. (2014). Determinants of tax morale in
Spain and turkey: An empirical analysis. European
Journal of Government and Economics; 3(1): 60-74.
6. Lubian D, Zarri L. (2011). Happiness and tax
morale: An empirical analysis. Journal of Economic
Behavior and Organization; 80: 223–243.
7. Sarlak N. (2008). Accounting ethics. Ethics in
Science and Technology; 3 (2): 71- 82. (In Persian).
8. Darwall S. (2003). Deontology. 1st Ed. London:
Wiley Blackwell. Pp. 212- 235.
9. Franca William K. (1376). Philosophy of ethics.
Translated by: Sadeghi H. Qom: Ta'a Publications.
10. Mohawadi M. (2010). Investigating the relationship
between task-oriented and outcome-oriented.
Journal of Faculty of Literature and Human
Sciences, Tabriz University; 53: 155-179. (In
Persian).
11. Kamali S, Shafiee S. (2011). The concept of tax
compliance and estimation of its rate in Iranian Tax.
Tax Research Journal; 10: 143-167. (In Persian).
12. Lyons SM. (2000). Taxglossary international.
Translated by: Tavakol M. Tehran: Tehran
University Publication. (in Persian)
13. Halla M. (2012). Tax moral and compliance
behavior: First evidence on causal link. The B E.
Journals of Economic Analysis and Policy; 5: 2042.
14. Cummings R, Martinez- Vazquez J, McKee M,
Torgler B. (2009). Tax morale affects tax
compliance: Evidence from surveys and an art

211

30. Fakile AS. (2011). Analysis of tax morale and tax
compliance in Nigeria. [Ph.D. Thesis]. Nigeria :
Covenant University.
31. Asnawi M. (2016). Tax compliance decision
analysis: audit strategy, audit rate, perceived
probability of audit, and taxpayer ethics.
Information Management and Business Review;
8(3): 11-21.
32. Loeffler C, Sieg H, MacDonald J, Chirico M,
Inman R. (2016). Deterring delinquency: a field
experiment in improving tax compliance behavior.
Available
at:
https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http
%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Ffieldexperi
mentspapers2%2Fpapers%2F00543.pdf;h=repec:feb:nat
ura:00543. Accessed: 12 may 2017.

9911 ،4  شماره، سال پانزدهم،فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري

33. Ruiu G, Lisi G. (2011). Tax morale, slippery-slope
framework and tax compliance: A cross-section
analysis.
Available
at:
http://dipse.unicas.it/files/wp201105.Pdf. Accessed:
12 May 2017.
34. Amiri H. (2008). Income on the role of norms in tax
compliance. Tehran: Conference on Islamic Legal
Basis of Islamic Taxes. (In Persian).
35. Shahab M. (2013). An analytical study of the most
important principles governing the alawi tax
system. Journal of Nahjolbaghah; 3: 101-120. (In
Persian).
36. Mohseni Tabrizi A, Kojani A, Abbaszadeh M.
(2010). Investigating the factors affecting the
increase of taxation among the leaders in the
occupational section. Tax Research Journal; 9: 19922. (In Persian).

مقاله پژوهشی

 نقش اخلاق در تصمیمات پذیرش مالیاتی:دکتر محمد حلاج و ندا خواجه فرد

211

