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كشور بر اساس فرايند تحليل سلسله مراتبي)(AHP
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چكيده
سازمان امور مالياتي ،با هدف فراهم کردن موجبات اجراي مطلوب کليه برنامهها و تكاليف مربوط به
وصول ماليات و افزايش کارآيي نظام مالياتي و تمرکز کليه امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني واحد،
در سال 0981به عنوان سازماني مستقل تشكيل شده است .بنابراين هدفهاي افزايش درآمدهاي
مالياتي ،کاهش هزينههاي وصول ماليات ،افزايش رضايتمندي مؤديان و ذينفعان نظام مالياتي ،آموزش
و توسعه منابع انساني و ارتقاي سالمت نظام اداري ،مكانيزاسيون نظام مالياتي (ماليات الكترونيكي) و
ارتقاي بهرهوري براي اين سازمان در نظر گرفته ميشود .حال اين سؤال اساسي پيش ميآيد که آيا
هدفهاي تشكيل سازمان از قبيل کارايي و اثربخشي نظام مالياتي ،برآورده شده است .در اين مقاله با
اجراي پژوهشي ميداني با کمك روش تحليل سلسله مراتبي به عوامل مؤثر بر رشد بهرهوري و ساير
هدفها ميپردازيم.
نتايج حاکي از آن است که نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و رضايتمندي مؤديان و ذينفعان
نظام مالياتي و شاخص آموزش و توسعه منابع انساني و ارتقاي سالمت نظام اداري از سال تشكيل تا
سال  0985افزايش داشته است و ليكن هزينههاي وصول ماليات نيز افزايش داشته است .در نهايت به
اين جمعبندي ميرسيم که بهرهوري تغيير چندان محسوسي نداشته است .ضمن اينكه سال 0989
حداکثر بهرهوري براي سازمان بوده است.
كليد واژهها :بهرهوری ،تحليل سلسله مراتبي( ،)AHPسازمان امور مالياتي كشور.

تاريخ دريافت مقاله 83/19/10 :تاريخ پذيرش مقاله.83/18/08 :
 دانشيار گروه اقتصاد دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي.
 مدرس دانشگاه آيتاهلل بروجردي و کارشناس ديوان محاسبات کشور(نويسنده مسئول).
Email: hamid_asaiesh@yahoo.com
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مقدمه

حجم بااليي از درآمد دولت ايران ،ارز حاصله از فروش نفت است .نوسانات باالي قيمت نفت
باعث ايجاد شوکهاي متعددي براي اقتصاد ايران شده است که آثار منفي زيادي را به همراه
داشته است .حذف اين شوکها نيازمند ايجاد يك منبع درآمدي با ثبات ميباشد که همين امر
نياز توجه بيشتر و بهتر به درآمدهاي مالياتي را ايجاد کرده است که نتيجه نهايي اين کار ،قطع
اتكاي هزينههاي جاري به نفت و تأمين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت
براي توسعه سرمايهگذاري براساس کارآيي ،خواهد بود.
در سال  0973براساس مفاد بند الف ماده  53قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،سازمان امور مالياتي کشور ”به منظور افزايش کارايي نظام
مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمرکز کليه امور مربوط به اخذ ماليات” ايجاد شد.
سازمان امور مالياتي به استناد مصوبه شماره 37099ت39309هـ مورخ 0981.10.01هيات دولت
تشكيل شد ،در اين مصوبه اهداف تشكيل سازمان به شرح ذيل ذکر گرديده است؛ فراهم کردن
موجبات اجراي تكاليف مربوط به وصول ماليات؛ نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات
مالياتي؛ ايجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالياتي کشور؛ افزايش کارآيي نظام مالياتي؛ و
تمرکز کليه امور مربوط به اخذ ماليات در سازماني واحد.
حال اين سؤال اساسي پيش ميآيد که آيا هدفهاي تشكيل سازمان از قبيل کارايي و اثربخشي
نظام مالياتي ،برآورده شده است .ازاينرو در اين پژوهش ،سعي ميشود به سؤالهايي از قبيل
اينكه آيا سازمان امور مالياتي به اهداف تشكيل خود دست يافته است ،پاسخ داده شود .براي
بررسي کارايي از روش تحليل سسله مراتبي ( )AHPاستفاده شده است .اين روش براي
طبقهبندي گزينهها و تخصيص منابع از طريق تبديل يك وضعيت پيچيده ،به بخشهاي
کوچكتر ،مورد استفاده واقع مي شود.
مروری مباني نظری
سنجش بهرهوری ماليات

ماليات توسط انديشمندان ماليه عمومي عبارت است از سهمي که به موجب اصل تعـاون ملـي و
طبق مقررات موضوعه ،هر يك از افراد کشور موظف هستند از درآمد و يا دارايي خود بـه منظـور
تامين هزينه هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي ،سياسي و اجتماعي کشور ،بر حسـب توانـايي و
استطاعت مالي خود ،به خزانه دولت بپردازند»[ ]5به عبارت ديگر ،ماليات برداشـت از درآمـد يـا
ثروت افراد حقيقي يا حقوقي به منظـور پرداخـت هزينـههـاي عمـومي و اجـراي سياسـتهـاي
اقتصادي است که اين برداشت ،به موجب قوانين و بوسيله دولت صورت ميگيرد [.]03
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مالياتها از اجزاي مهم سياستهاي دولت در بهبود توزيع درآمد هستند .همه انواع مالياتها
داراي اثر درآمدي و مؤثر بر توزيع درآمدند .آدام اسميت در کتاب معروف «ثروت ملل» در سال
 0770ميالدي ،شرايط چهارگانه عدالت ،مشخص بودن ،سهلالوصول بودن ،و صرفهجويي را
براي ماليات قائل ميشود .ازاينرو يك سيستم مالياتي بايد داراي معيارهاي عملي معروف به
معيار هاروارد (اطمينان ،هزينههاي پرداخت و جمعآوري ،قابليت اجرا ،مقبوليت) باشد که
اتواکستاين نيز اين امر را تأييد کرده است [.]08[ ]01[ ]09
در شرايط کنوني بيشتر انديشمندان اقتصادي بر لـزوم اسـتقرار نظـامهـاي کارامـد ماليـاتي در
جوامع و اتكا دولتها بر اين منابع درآمدي ،تأکبد دارند و آنرا شرط الزم جهت دستيابي به ثبـات و
استمرار در رشد اقتصادي کشورها و در نتيجه ،توسعه همه جانبه آنها مـي داننـد چ چـرا کـه اتكـا
دولتها به منابع درآمد مالياتي بعنوان اصلي ترين منبع تامين مالي هزينه هاي آنان سـبب خواهـد
شد تا همخواني و تناسب در اهداف ،عملكرد و منافع بخش عمومي با بخـش خصوصـي بوجـود
آمده و بين آنها پيوندي برقرار شود که مانع از اتخاذ سياستهاي ناکارامد توسط دولتها گردد.
در اين پژوهش ،گزينههاي الزم جهت تحقق هدفهاي چشمانداز تشكيل سازمان امور مالياتي
کشور با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي ( )AHPمورد بررسي قرار ميگيرد .همانگونه که
توضيح داده خواهد شد از فرايند تحليل سلسله مراتبي براي طبقهبندي گزينهها و تخصيص منابع
ميتوان استفاده کرد .محدوديتهاي روش  AHPاين است که کليه اعضاي گروه (مورد پرسش)
ميبايستي براي تصميمگيري و بحث در مورد ساختار مسأله اجماع کنند .همچنين وابستگي
متقابل اجزا را مورد توجه قرار ميدهد .با عنايت به جمعآوري اطالعات از افراد خبره و
تواناييهاي روش تحليل سلسله مراتبي ( )AHPاز قبيل قابليت درک آسان و بدون نياز به
متخصصان ،ارائه ساختاري جهت همكاري و مشارکت گروهي در تصميمگيري ،استفاده از هر دو
بعد نگرش سيستمي و تحليل جزء به جزء براي حل مسائل ،مقياس اندازهگيري مختص ،و
اندازهگيري موارد نامشهود ،در اين پژوهش روش AHPمورد استفاده واقع ميشود .به طور کلي
 AHPداراي مزاياي وحدت ،تكرار فرايند و قضاوت و اجماع ،بده و بستان ،ترکيب و سازگاري و
وابستگي متقابل اجزا است [.]00
مراحل فرايند تحليل سيستمي مراتبي ((AHP
فرايند تحليل سلسله مراتبي را ميتوان در مراحل اصلي شامل تشكيل درخت سلسله مراتبي،
مقايسه زوجي جايگزينها و معيارهاي تحقيق ،عمليات محاسبه دادهها ،و تعيين نرخ ناسازگاري
ترسيم و اجرا کرد که در ادامه موارد ياد شده بيان ميشود [.]7
 .0تشكيل درخت سلسله مراتبي
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 .3مقايسه زوجي جايگزينها و معيارهاي تحقيق
 .9عمليات محاسبه دادهها؛ براي تعيين اولويت هر يك از گروههاي مقايسه شده گذر از
دو مرحله «نرمالسازي» و محاسبه «ميانگين موزون» الزم است.
 .1تعيين نرخ ناسازگاري؛ در روش " "AHPميزان نرخ ناسازگاري قابل تحمل کمتر از
 1/0در نظر گرفته شده است .در اين پژوهش با استناد به جدول شاخص تصادفي
پروفسور هاکر و ساتي و شاخص سازگاري ،نرخ سازگاري محاسبه شده است.
پيشينه پژوهش

از جمله پژوهشهايي که پيرامون اين امر در داخل کشور انجام گرفتـه اسـت ،پايـاننامـهاي بـا
عنوان «محاسبه کارايي و کوشش مالياتي سازمان امور مالياتي استانهاي مختلـف کشـور :روش
تحليل پوششي دادهها» است که در سال  0987با استفاده از بهينه سازي رياضي ،کارايي سازمان
امور مالياتي استانهاي مختلف کشور ،مورد ارزيابي قرار گرفته است .در مطالعه مزبـور ،سـازمان
امور مالياتي هر استان به عنوان يك واحد تصميم گيرنده قلمداد شده که داراي چنـدين نهـاده و
ستانده مي باشد .در اين پژوهش ،متغيرهاي ماليات بـه عنـوان محصـول و ارزش افـزوده بخـش
صنعت و خدمات و هزينههاي جاري سازمان امور مالياتي ،تعـداد پرسـنل سـازمان امـور ماليـاتي
هراستان (که با روش مقايسه زوجي تعديل شده اسـت ،).ميـزان اشـتغال ،ميـزان سـواد ،ميـزان
شهرنشيني به عنوان عوامل در نظر گرفته شـده اسـت؛ بـراي ارزيـابي کـارايي از روش تحليلـي
پوششي دادهها ( )DEAادارات مالياتي استفاده شده است .در نهايت متوسط کوشش مالياتي کـل
کشور در طي سه سال 0981 ،0989و  ،0985معادل  75درصد بهدست آمد [.]00
ليكن تاکنون از الگوهاي تصميمگيري چند شاخصه ( 0)MADMبراي محاسبه کارايي سازمان
امور مالياتي استفاده نشده است .ضمن اينكه ميزان تحقق چشمانداز  ،کـه بيـانگر جهـت گيـري
سازمان بوده و هويت ،آرمان و چگونگي رسيدن به آن را نشان ميدهد[ ،]07[ ]00براي سـازمان
مالياتي به رغم تدوين راهبردهاي مختلف در برنامه راهبـردي سـازمان( بـه جهـت دسـتيابي بـه
اهداف کلي سازمان) مورد بررسي قـرار نگرفتـه اسـت و تنهـا در برنامـه راهبـردي سـازمان بـه
شاخصهاي رسيدن به چشمانداز و انجام مأموريت سازمان اشاره شـده اسـت ]3[ .در يـك نگـاه
کلي الگوي فوقالذکر به تصميمهاي خاصي مانند ارزيابي ،اولويـتگـذاري و يـا انتخـاب از بـين
گزينههاي موجود اطالق ميشود .خصوصيات مشترک الگوهاي  MADMعبارتاند از انتخاب از
بين گزينههاي مشخص ،وجود چندين شاخص مؤثر در تصـميمگيـري ،واحـدهاي بـيمقيـاس و
اطالعات منجر به وزنبندي شاخصها ميباشد [.]1
)Multiple Attribute Decision Making(MADM

1
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انواع روشهاي  MADMبا عنايت به دادهها عبارتاند از الگوهـاي جبرانـي کـه تبـادل بـين
شاخصها صورت مي گيرد ،از قبيـل ميـانگين وزنـي ،Topsis,ELECTRE،تخصـيص خطـي،
غيره AHP ,و الگوهاي غيرجبراني که تبادل بين شاخصها صورت نميگيرد مانند روش تسلط،
لكسيكوگراف ،حذف ،ماکسيمين ،مينيماکس ،رضايت بخش خاص و شمول [.]1
در برنامه عملياتي سال  0980مالياتي از روش  Topsisجهت تعيين ظرفيت مالياتي استانها
استفاده شده است[ .]01تاکنون تحقيق درخصوص اهداف تشكيل سازمان انجام نشده است لذا
اين پژوهش نخستين پژوهشي است که در جريان انجام آن ،تحقق هدفهاي تشكيل سازمان
امور مالياتي از قبيل کارايي و بهرهوري به طور مستقيم و کلي سنجيده شده است.
ماليات و سازمان امور مالياتي

در سال  0970و به دنبال آن در سال  0978تدوين طرح ساماندهي اقتصادي با مسئوليت
وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت که در نهايت منجر به تشكيل سازمان امور مالياتي
به عنوان سازماني مستقل و زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي جهت کسب کارايي و تمرکز
امور مربوط ماليات شد و در  0981/00/37قانون مالياتهاي مستقيم اصالح و وظايف از معاونت
وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان امور مالياتي منتقل شد[.]3
فرايند مالياتي و تشخيص عليالراس

قبل از بيان عملكرد درآمدهاي مالياتي بايد توجه داشت که فرايند اخذ ماليات به چه طريق
است در اين خصوص بايد توجه داشت که صدور اوراق تشخيص ،به عنوان اولين گام در
فرايندهاي مالياتي محسوب ميشود .صدور اوراق تشخيص ،مشمول و معاف از ماليات بودن را
مشخص ميکند پس از آن ،اوراق تشخيص به مؤدي ابالغ ميشوند که در نتيجه آن از طريق
تمكين و توافق مؤدي با ادارههاي مالياتي برخي اوراق تشخيص قطعي ميگردند و برخي به
هيأتهاي حل اختالف جهت قطعي شدن فرستاده ميشود و در نهايت اوراق قطعي شده براي
وصول صادر ميگردد که در صورت عدم تمكين ،بخش وصول و اجرا در خصوص وصول آن
اقدام مينمايد.
در کنار اين فرايند ،رويه تشخيص عليالرأس نيز مورد استفاده قرار ميگيرد که عبارت از اين
است که مأموران تشخيص ماليات با توجه به نوع و رشته شغلي هر مؤدي عواملي از فعاليتهاي
توليدي و کار و کسب مانند توليد ،خريد ساليانه ،فروش ساليانه ،درآمد ناويژه و غيره را با تحقيق
و مراجعه به طرف معامله مودي و بررسي اطالعيههاي واصله ،تعيين و آنها را در ارقام
مشخصهاي که ضريب ناميده ميشوند ضرب ميکنند تا درآمد مشمول ماليات به دست آيد.
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عملكرد درآمدهای مالياتي كشور از سال  0831تا سال0831

درسال  0981نظام مالياتي کشور شاهد اصالحات ساختاري و تشكيالتي گستردهاي بود ،در اين
ميان ميتوان به اصالح قانون مالياتهاي مستقيم در سال  ،0981قانون تجميع عوارض در سال
 0980و تشكيل سازمان امور مالياتي کشور و غيره اشاره کرد .ميزان ماليات مستقيم در سال
 0981برابر  33380ميليارد ريال بود که البته در سال  85با احتساب ماليات بر شرکت نفت به
رقم  37030ميليارد ريال رسيده است که بدون احتساب رقم ماليات بر شرکت نفت به رقم
 70557ميليارد ريال رسيده است يعني طي  5سال مالياتهاي مستقيم بيش از سه برابر شده
است.بررسي ترکيب ماليات مستقيم درآمدهاي مالياتي طي سالهاي  81-85حاکي از آن است
که سهم ماليات بر اشخاص حقوقي در مالياتهاي مستقيم از 8چ 59درصد سال  0981به 0چ71
درصد در سال  0985رسيده است و اين سهم طي سالهاي  81تا  85روند افزايشي داشته است
و سهم ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت در مالياتهاي مستقيم کاهش يافته است .ماليات بر
کاال و خدمات از  1071ميليارد ريال در سال  0981به رقم  01039ميليارد ريال در سال 0985
رسيده است و رشد ساالنه ماليات بر کاالها و خدمات از سال  80تا  85به ترتيب برابر با ،71 ،17
 58، -00و  -5درصد بوده است [.]9
تشكيل سازمان امور مالياتي

در اجراي قانون برنامه سوم ،آييننامه اجرايي بند (الف) ماده ( )53قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي با شماره 37099.ت39309هـ مورخ01چ10چ 0981تصويب شد ،بنابراين
سازمان امور مالياتي کشور در خرداد سال  0980با حدود  7311حوزه مالياتي در سراسر کشور و
بيش از  07هزار نيروي شاغل فعاليت خود را آغاز کرد .در بهمن ماه همان سال تشكيالت
تفصيلي پيشنهادي ادارات کل مالياتي در قالب  01803پست سازماني به اين ادارهها ابالغ شد.
اين سازمان در سال  0989نيز همچنان درگير انتظام امور داخلي خود از جمله ارتقاي سطح
ادارات امور مالياتي به ادارات کل امور مالياتي و تهيه و ابالغ تشكيالت تفصيلي ادارات کل امور
مالياتي استانها و شهر تهران بوده است .در سال  0989تهيه و ابالغ تشكيالت تفصيلي ادارات
کل امور مالياتي استانها و شهر تهران و تطبيق پستهاي سازماني ادارات وصول و اجرا ،نظارت
و پيگيري مالياتهاي غير مستقيم و نيز پستهاي کمك مميز ،مميز ،سر مويز ،و مميز کل به
کاردان مالياتي ،کارشناس مالياتي ،کارشناس ارشد مالياتي ،رييس گروه مالياتي بر اساس ماده
 303قانون مالياتهاي مستقيم انجام شد.
سازمان به عنوان يك تشكيالت تازه تأسيس در سال  0989موفق به دريافت مجوز استخدام
 0151نفر از طريق درج آگهي استخدام در روزنامههاي کثيراالنتشار شد.
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همچنين درخصوص تربيت نيروي انساني متخصص ،سازمان اقدم به تشكيل کالسهاي
آموزشي براي کارکنان خود نموده است .روند شرکت کارکنان در کالسهاي آموزشي در سال
 ،0989با رشد فزاينده چشمگيري سرانه آموزشي را در اين سازمان به  301نفر/ساعت رسانيد.
آموزشهاي بلندمدت ميانمدت و کوتاهمدت در قالب دورههاي آموزشي مكاتبهاي و حضوري
ساماندهي شدهاند .ضمن آنكه کارگاههاي آموزشي متعددي نيز طراحي و اجرا شدهاند.
تبيين الگویAHP

به منظور بررسي تحقق اهداف چشمانداز تشكيل سازمان امور مالياتي کشور بر اساس فرايند
تحليل سلسله مراتبي) ،(AHPسالهاي  80-85عملكرد مرتبط با اهداف سازمان امور مالياتي
کشور مورد بررسي قرار گرفت .اطالعات به دو صورت کتابخانهاي و کارميداني
)تكميل پرسشنامه( جمع آوري شدند .الگوي کامل و دقيق با عنايت با اطالعات کامل به نتيجه
خواهد رسيد .مهمترين محدوديت اين تحقيق نبود دادهها و اطالعات دقيق بوده است .اين
پژوهش در گام نخست به اطالعات تئوريك و کتابخانهاي در زمينه ماليات و سازمان امور
مالياتي ،نيازمند بوده است .پس از مطالعات تئوريك با استفاده از نماگرهاي مالياتي منتشره دفتر
مطالعات و تحقيقات مالياتي معاو.نت برنامهريزي و فناوري اطالعات سازمان امورمالياتي کشور ،
آمار ماليات اخذ شده ،به دست آمد .در اينجا توجه به اين نكته الزم است که دستيابي به ساير
آمار و اطالعات مورد نياز چندان ساده نبوده است ( از قبيل هزينههاي سازمان ،خوداظهاريها،
تعداد اوراق تشخيص ماليات و غيره) .براي گردآوري چنين اطالعاتي عالوه بر مراجعه به
کتابهاي مختلف ( از جمله برنامه عملياتي سال  ،0980سازمان امور مالياتي کشور و برنامه
راهبردي سازمان امور مالياتي کشور و غيره) به کارشناسان مربوطه نيز مراجعه شد .با همكاري
برخي از کارکنان و دست اندرکاران شاغل در سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و
دارايي ،آمار و اطالعات گردآوري شده است .همزمان با جمع آوري اطالعات و آمار عالوه بر
مصاحبههاي حضوري ،پرسشنامهاي بر اساس نظر کارشناسان و با کمك برنامه راهبردي سازمان
تهيه شد .در تهيه و تكميل پرسشنامه از نظر  31متخصص امور مالياتي استفاده شد و اعتبار
پرسشنامه به وسيله روشهاي آلفاي کرونباخ و دو نيمه کردن اثبات شد بنابراين براي استفاده از
روش  ،AHPاز نظرات متخصصان و کارشناسان مالياتي استفاده شده است .ضمن اينكه با توجه
به سيستم خودکنترلي روش  AHPسازگاري جوابها به پرسشها مورد بررسي قرار گرفت .در
ادامه اين فرايند تشريح ميشود.
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معيارها و زيرمعيارهاي تحقق اهداف تشكيل سازمان از کتاب طرح جامع مالياتي که نتيجه
تحقيق و تفحص کارشناسان مالياتي بوده است و مورد تأييد متخصصان منتخب ،ميباشد انتخاب
شدهاند که در ادامه شرح داده ميشوند [.]8
همانطور که توضيح داده شده است ماده  3آيين نامه اجرايي با شماره 37099ت39309هـ
مورخ 0981.10.01هيأت دولت ،وظايف سازمان امور مالياتي را برشمرده است .چشم انداز سازمان
نيز با عنايت به قانون برنامه سوم و مصوبه مورد اشاره ،به شرح ذيل است:

"سازمان امور مالياتي کشور ،سازماني است بالنده که در سايه دستيابي به نيروي انساني توانمند،
فناوريهاي روزآمد و جديدترين روشهاي مالياتي بر آن است بگونهايي عمل کند تا نه تنها کليه
هزينههاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين شود بلكه کشور از نظر درآمدهاي
مالياتي سرآمدکشور هاي در حال توسعه باشد و سازمان نيز به عنوان کاراترين و اثربخشترين

دستگاه دولتي شناخته شود".
بنابراين اهداف  .0افزايش درآمدهاي مالياتي .3،کاهش هزينههاي وصول ماليات .9 ،افزايش
رضايتمندي موديان و ذينفعان نظام مالياتي .1 ،آموزش و توسعه منابع انساني و ارتقاي سالمت
نظام اداري .5 ،مكانيزاسيون نظام مالياتي (ماليات الكترونيكي) و  .0ارتقاي بهرهوري  ،را براي
اين سازمان به عنوان متغيرهاي خروجي در نظر ميگيريم .با توجه به هدفهاي ياد شده الزم
است که  0شاخص کالن ،تعريف و محاسبه شود .بدين منظور زير شاخصهايي نيز مشخص
شده است که در جداولي که در ادامه ميآيد به آنها اشاره ميشود .
بهغير از هدف افزايش درآمد مالياتي براي ساير اهداف و بهمنظور تجميع دادههاي زير شاخصها
و در نهايت بهدست آوردن شاخصهاي کالن ،احتياج به تخصيص وزنهاي نسبي است که اين
وزنها با بهرهگيري از تكنيك تحليل سلسله مراتبي ( )AHPو نظرات  311نفر از مديران و
کارشناسان سازمان مالياتي باالي  01سال سابقه کار با مدرک فوق ليسانس از طريق پرسشنامه
اخذ ميگردد .پس از ثبت پاسخ در قالب ماتريس زوجي با استفاده از ميانگين هندسي عمليات
ترکيب دادهها انجام گرفته است .حال درخصوص هر هدف ،جدول زوجي ترکيب شده را نوشته و
به تفكيك ،استخراج اولويت ها را بهدست آورده و همزمان تحليل حساسيت و سازگاري
پرسشنامه را بررسي ميکنيم .گفتني است که به منظور راحتي ،براي همه زير شاخصها عالمت
اختصاري را در جداول جايگزين ميکنيم.
فرايند  AHPدرخصوص هدف كاهش هزينههای وصول ماليات

به منظور سادهسازي طبق جدول  ،0نمادها را جايگزين زير شاخصها نمودهايم.
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جدول  .0عالمت اختصاري زيرشاخصهاي هدف کاهش هزينههاي وصول ماليات

عالمت اختصاری

نام متغير در ماتريس زوجي و جداول هدف كاهش هزينههای وصول ماليات

تعداد نيروي کار کادر تشخيص
نسبت هزينه وصول ماليات به درآمدهاي مالياتي
کل هزينههاي جاري وصول درآمدهاي مالياتي دولت
نسبت تعداد اوراق تشخيص مشمول به تعداد کادر تشخيص
نسبت تعداد اوراق تشخيص مطرح نشده در هيأتهاي حل اختالف به تعداد اوراق
تشخيص مشمول
نسبت تعداد اوراق قطعي ابالغ شده به تعداد اوراق قطعي صادره
عكس نسبت تعداد اوراق قطعي ارسال شده به اجراييات به تعداد اوراق قطعي صادره
کاهش هزينه جاري و هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي

a
b
c
d
e
f
g
h

ماتريس زوجي ترکيبي نظرات کليه متخصصين مورد پرسش قرارگرفته شده به شكل جدول  3است.
جدول  .3ماتريس زوجي هدف کاهش هزينههاي وصول ماليات

a
a
b
c
d
e
f
g
h

b
0
73چ0
80چ0
30چ1
88چ1
0چ0
55چ1
78چ1

c
58چ1
0
03چ1
13چ1
03چ1
5چ1
17چ1
35چ1

d
51چ1
00چ0
0
18چ1
00چ1
90چ1
17چ1
53چ1

e
15چ0
19چ3
18چ3
0
17چ1
00چ0
89چ1
53چ1

f
01چ0
00چ0
77چ0
00چ3
0
37چ0
01چ0
18چ0

g
30چ1
33چ0
75چ3
31چ1
73چ1
0
78چ1
80چ1

h
83چ0
01چ3
31چ0
00چ0
87چ1
38چ0
0
08چ0

38چ0
15چ0
33چ0
33چ0
08چ1
00چ0
85چ1
0
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حال قضاوتها را با هم تلفيق ميکنيم براي اين کار ابتدا اعداد هر ستون را با يكديگر جمع
ميکنيم و بعد اعداد هر ستون را بر مجموع اعداد تقسيم ميکنيم و در نهايت جمع رديف ها
بدست آورده و با تقسيم جمع رديفها بر مجموع آنها ،سهم هر رديف را به عنوان اولويت
هستند طبق جدول  9بدست ميآوريم.
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جدول  .9جدول الويت زيرشاخصها جهت هدف کاهش هزينههاي وصول ماليات
a

b

d

c

e

f

G

h

جمع رديف ها

اولويت

a

1/00

1/00

1/0

1/03

1/0

1/13

1/00

1/09

1/30

1/00

b
c
d
e
f
g
h

1/03
1/30
1/00
1/0
1/03
1/10
1/13

1/03
1/03
1/13
1/03
1/0
1/13
1/08

1/33
1/08
1/13
1/03
1/10
1/18
1/13

1/33
1/39
1/00
1/15
1/03
1/13
1/10

1/01
1/05
1/08
1/13
1/00
1/0
1/09

1/3
1/37
1/13
1/18

1/03
1/07
1/0
1/18
1/00
1/13
1/0

1/00
1/3
1/03
1/17
1/03
1/13
1/0

0/59
0/59
1/37
1/7
1/85
1/08
1/81

1/03
1/03
1/03
1/13
1/00
1/18
1/0

0.10
1/18
1/13
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براي بررسي ناسازگاري ابتدا اعداد مربوط به اولويتها را در ستونهاي هم عدد ضرب ميکنيم
که اين عمليات در جدول  1آمده است.
جدول  .1بررسي سازگاري و ناسازگاري در  AHPجهت هدف کاهش هزينههاي وصول ماليات
a
b
c
d
e
f

a
1/00
1/3
1/30
1/00
1/0
1/09

B
1/00
1/03
1/03
1/13
1/03
1/0

c
1/0
1/90
1/03
1/13
1/09
1/17

d
1/09
1/35
1/35
1/03
1/10
1/09

e
1/0
1/01
1/05
1/08
1/13
1/00

f
1/0
1/30
1/33
1/0
1/18
1/00

g
1/05
1/08
1/00
1/0
1/17
1/00

h
1/09
1/00
1/30
1/3
1/17
1/03

بردار مجموع وزني
1/31
0/58
0/53
0
1/73
1/87

تقسيم بردار وزني بر اولويت ها
8/33
8/9
8/9
8/31
8/39
8/31

g

1/10

1/13

1/13

1/0

1/0

1/18

1/18

1/13

1/7

8/30

h

1/13

1/08

1/0

1/10

1/09

1/13

1/0

1/0

1/80

8/03

بردار مجموع وزني را بر بردار اولويت تقسيم ميکنيم و بعد ميانگين اعداد بردار بهدست آمده را
ميگيريم که برابر با  8/35شده است .که تعداد ماتريس را از آن کم و نتيجه را بر يك عدد کمتر
از تعداد ماتريس تقسيم مي کنيم تا شاخص سازگاري بهدست آيد که برابر 1/11شد حال شاخص
سازگاري بر ارزش تصادفي شاخص سازگاري که از جدول سازگاري استخراج شده ( )0/10تقسيم
ميشود که اگر کمتر از  01درصد باشد سازگاري خوب است .که در اين مورد عدد برابر با 3/53
درصد درآمد بنابراين سازگاري وجود دارد.
براي ساير اهداف نيز اين روند تكرار شد و اولويت هريك از زير شاخص ها در اهداف بدست
مي آيد .در مجموع بعد از تجميع زيرشاخصها ،مقادير شاخصهاي کالن در طي سالهاي
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0 0980لي  0985مشخص شد .که در جدول  5مقادير شاخص هدف پس از نرمالسازي آمده
است.
جدول .5مقادير نرمالشده برخي از شاخصهاي هدف

شاخص
شاخص نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي
شاخص هزينههاي وصول ماليات
شاخص رضايتمندي موديان و ذينفعان نظام
مالياتي
شاخص آموزش و توسعه منابع انساني و
ارتقاي سالمت نظام اداري
شاخص بهرهوري

0980
0/73
3/71

0983
3/37
3/77

0989
0/0
9/33

0981
3/00
9/31

0985
9/19
1/0

3/13

0/37

3/77

9/15

9/15

3/50
3/55

3/09
3/7

9/88
3/33

9/8
3/50

9/53
3/58
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نتيجهگيری

با عنايت به يافتهها و تخمينهاي پژوهش ،ميتوان به نتايج ذيل اشاره کرد:
 .0ابتدا بايد بيان داشت که در راستاي انجام اين پژوهش ،محدوديت دسترسي به آمار و اطالعات
وجود داشته است که البته با کمك کارشناسان سازمان مرتفع شد .ليكن برخي اززيرشاخصها و
متغيرها مانند زيرشاخصهاي مكانيزاسيون سازمان قابل اندازهگيري نبودند.
 .3با عنايت به محاسبات ميتوان نتيجه گرفت که در سال  0985به نسبت سال تأسيس سازمان
( )0980نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است.
 .9کل هزينه سازمان طي سالهاي  80تا  85روند افزايش داشته است .بهطوريکه رقم آن پس
از نرمالسازي از  153ميليارد ريال در سال  ،0980به رقم  3003مليارد ريال در سال 0985
رسيده است يعني طي  5سال بيش از  5برابر شده است  .آمار حاکي از آن است که بيشترين
عامل مؤثر بر کاهش هزينه را نسبت هزينه وصول ماليات به درآمدهاي مالياتي يعني اخذ ماليات
با هزينه کمتر و همچنين کاهش هزينههاي جاري وصول درآمدهاي مالياتي دولت تشكيل
ميدهند که در اينخصوص بايد اشاره کرد که طبق برنامه راهبردي سازمان امور مالياتي کشور،
برخي از پايه ها و منابع درآمدي در کشور مانند ماليات مستغالت و امالک اجاري و نقل و
انتقاالت امالک و همچنين ماليات بر ثروت با وجود اينكه کمترين سهم را در ترکيب درآمدهاي
مالياتي را دارا ميباشند بيشترين هزينههاي مربوط به وصول ماليات را هم از نظر ساختار
سازماني و واحدهاي مالياتي و همچنين امكانات و نيروي انساني به خود اختصاص دادهاند .به-
طوريکه در برخي از اين منابع در استانها و مراکز وصول ماليات نسبت هزينه هاي وصول از
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 05تا  90درصد در نوسان است .بنابراين يكي از اهداف مهم سازماني امور مالياتي کشور ميتواند
اين باشد که اين نوع ماليات را با کمترين هزينه وصول کند و مأمورين شاغل در اين زمينه را به
منابع پربازده مثل ماليات شرکتها هدايت نمايد .بنابراين براي افزايش کارايي سازمان پيشنهاد
مي گردد هزينه و نيروي انساني کاهش يابد .ضمن اينكه هزينه جاري سازمان بيش از 01
درصد هزينههاي سازمان را تشكيل ميدهد که مربوط به هزينههاي وصل ماليات است.
 .1مهمترين عوامل مؤثر بر رضايتمندي ذينفعان مالياتي ،نسـبت تعـداد اوراق قطعـي شـده از
طريق توافق به تعداد اوراق تشخيص صادره مشمول ( ضريب اهميت  )07و تعـداد خوداظهـاري
( ضريب اهميت  )00و نسبت ارزش اظهارنامه مالياتي به ماليـات کشـور (ضـريب اهميـت  )05و
نسبت تعداد اوراق قطعي شده از طريق سـكوت و تمكـين بـه اوراق تشـخيص صـادره مشـمول
(ضريب اهميت  )01است .تا سال  0983درصد اوراق کـه در هيـأت حـل اخـتالف مطـرح شـده
افزايش يافته و از آن سال به بعد روند پروندهاي مطرح شده در هيأت حل اختالف کاهش يافتـه
است .که روند شاخص رضايت نيز مشابه آن است .که اين نتايج با تحقيق ابراهيم حبشـيمقـدم،
( ،)0970با عنوان « طرح خود اظهاري و تأثير آن بر رضايتمندي موديان اداره کـل ماليـاتهـاي
شرق تهران» و تحقيق شايسته و ديگران ()0987با عنـوان‹‹ ارائـه روشـي در ارزيـابي عملكـرد
ادارات مالياتي با بهکارگيري تحليل مؤلفههاي اصلي و تحليل خوشه اي›› تطبيق دارد [.]0
 .5تعداد شرکت کنندگان در دورههاي آموزش فناوري اطالعات و تعداد شاغلين ليسانس به باال
نسبت به تعداد شاغلين ليسانس به پايين در هدف آموزش بيشترين تأثير را داشتهاند و اين
شاخص در سال  0989بيشترين بوده است که ميتواند ناشي از استخدام نيروهاي دانشگاهي و
آموزش تعداد زيادي از افراد در اين سال و شروع دورههاي پودماني در اين سال دانست .اين
نتيجه با نتايج تحقيق حسيني ( )0989با عنوان تعيين ميزان تأثير دوره هاي آموزش ضمن
خدمت بر کارآيي کارکنان اداره کل امور مالياتي تبريز و پايان نامه جوادعلي محمدي
نايخي( )0981با عنوان «بررسي ميزان تأثير آموزش هاي ضمن خدمت بر کارايي کارکنان و
مديران اداره کل امور مالياتي استان چارمهال و بختياري ») همسو بوده است [.]3
 .0در مكانيزه کردن ماليات ارزش امكانات نرم افزاري و سخت افزاري و هزينه مكانيزه کردن
سازمان امور مالياتي بيشترين تأثير را دارد عليايحال بدليل در دسترس نبودن اطالعات ،اين
شاخص محاسبه نشد که اين امر ما را به اين فكر وا ميدارد که سازمان بايد در مكاني آمار و
اطالعات خود را جمع آوري و سازماندهي کند.
 .7بهرهوري ،روند نامنظم داشته است .ضمن اينكه تمام زيرشاخص داراي وزنهاي يكسان در
بهرهوري است که اين نشان از زنجيرهاي بودن و وابسته بودن مراحل وصول ماليات به يكديگر
است .البته اين بهرهوري از منظر کسب ماليات است و به ساير اهداف از قبيل افزايش رضايت
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موديان و ذينفعان مالياتي ،نميپردازد .ارقام افزايش درآمدهاي مالياتي نيز مويد اين امر است که
اين نتايج با پايان نامه آقاي شجاعي()0980با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر کارايي نظام مالياتي
از ديدگاه کارشناسان مالياتي اداره کل امور مالياتي شهر تهران» هماهنگ است.
 .8درنهايت بهرهوري سازمان مالياتي محاسبه شده از روش تحليل سلسله مراتبي حاکي از آن
است که در سال  89نسبت به ساير سالها در اوج و از سال  89به  81بهرهوري کاهش يافته
است و دوباره روند افزايش داشته است.
پيشنهادها

 .0براي بهبود قابل توجه کارايي کلي سازمان و تحقق چشم انداز آن الزم است تك تك عناصر
فرآيندهاي وصول ماليات بهبود يابند .وصول ماليات را ميتوان زنجيرهاي شمرد که هر يك از
مراحل وصول در آن مستقيم و يا غيرمستقيم به مرحله ديگر مرتبط است .در نتيجه ،مشكالت در
هر مرحله از اين فرايند ميتواند اثرات منفي بر ساير مراحل داشته باشد .به طور مثال ،ثبت نام
نادرست موديان يا عدم تخصيص شماره شناسايي مالياتي ) (TINبه همه موديان باعث دشواري
در پردازش اظهارنامهها و شناسايي مودياني که اظهارنامه تسليم نكردهاند خواهد شد و ناتواني در
پردازش اظهارنامه موجب بروز مشكل در شناسايي مودياني که مالياتهاي خود را پرداخت
نكردهاند مي شود .بنابراين بايد تمام مراحل اخذ ماليات براي کارا شدن کنترل گردند .از
زيرشاخصهاي مهمي که شاخص بهرهوري را ميسازد ،نسبت تعداد اوراق قطعي صادره به تعداد
کادر تشخيص است که بيشترين تاثير را دارد ،اين همراستا با اين است که سازمان با واحد
امكانات و نيرويش در هر سال چه ميزان در تشخيص و جلوگيري از فرار مالياتي تاثير داشته
است .ميتوان پيشنهاد نمود با هدفمند کردن ادارات مالياتي ،کاهش پراکندهکاري و هزينه
(مامورين شاغل در مالياتهاي کم بازده را به منابع پربازده مثل ماليات شرکتها هدايت نمود)،
زمان تشخيص ماليات نيز کمتر شده و با کاهش زمان تشخيص کارايي تشخيص افزايش
مي يابد .افزايش کارايي تشخيص به نوبه خود عالوه بر افزايش کارايي و بهرهوري سازمان آثار و
پيامدهاي مختلفي در ساير بخشها دارد .با افزايش کارايي تشخيص نرخ و تعداد گزارشهاي
تعيين درآمد افزايش مييابد .با افزايش گزارشهاي تعيين درآمد اوراق تشخيص صادره نيز
افزايش پيدا ميکند .با افزايش اوراق تشخيص صادره ،افزايش ابالغ اوراق تشخيص که به نوبه
خود افزايش نرخ تمكين ،توافق و طرح در هياتهاي حل اختالف ميشود با افزايش سكوت و
تمكين اوراق ارسالي و هياتهاي حل اختالف کاهش و از طرف ديگر شاخص رضايت موديان و
ذينفععان مالياتي افزايش مييابد يعني شاخص بهرهوري در دو شاخص افزايش درآمد مالياتي و
رضايت مودي تبلور مييابد و برايند اين افزايش رضايت مودي و رشد بهرهوري ،کاهش
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هزينههاي وصول ماليات است ،ضمن اينكه افزايش نرخ توافق و نرخ تمكين زمان وصول ماليات
را کاهش ميدهد و اين نيز باعث افزايش درآمدهاي مالياتي ميگردد.
 .3محاسبه شاخصهاي مورد نظر تحقيق ميتواند مديران سـازمان را در رسـيدن و بـازنگري در
اهداف استراتژيك کمك نمايد ليكن براي رسيدن به هدف پيشـنهاد مـيگـردد ايـن اهـداف بـا
استفاده از تكنيكهاي مديريتي مانند کارت امتيازي متوازن تبديل به برنامههاي عملياتي گردنـد.
زيرا گاهي اوقات دليل موفقيت سازمانهاي موفق ،نه در داشتن يك راهبرد خوب بلكه در اجراي
خوب يك راهبرد نهفته است .موفقيت راهبردي زماني حاصل مي شـود کـه راهبـرد صـحيح بـه
شكلي صحيح پيادسازي شده باشد.
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