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 چکیده:

ًظام هالیاتی در رٍیکزد سٌتی خَد یک دستگاُ جوغ کٌٌذُ درآهذ است کِ تزای تا تَجِ تِ ایٌکِ         

ر ایي رٍیِ ،ّوِ اجشای ًظام هالیاتی اًجام هخارج دٍلتی اس هٌاتغ هختلف درآهذی هالیات جوغ هی کٌذ.د

ضاهل دستگاُ ٍصَل کٌٌذُ هالیات ،هالیات پزداساى ،رٍضْای ػولیاتی ٍ قَاًیي در راستای ٍصَل درآهذ 

دٍلت ػول هی کٌٌذ . هؼوَال در رٍیکزد سٌتی،ًگاُ هثتٌی تِ اػتواد تِ هالیات پزداساى ٍجَد  تیطتز تزای

فزآیٌذی پیچیذُ ،سلیقِ ای ٍ ًاهتقارى است تِ طَری کِ هَدیاى اس  ًذارد)سیستن هالیات ستاًی در ایزاى

دستگاُ هالیات ستاًی ًاراضی ٍ دستگاُ هالیات ستاًی ًیش اس هَدیاى تذلیل ػذم پزداخت توَقغ هالیات 

ًاخطٌَدًذ(در ایي ًگاُ ،رٍضْای ػولیاتی تیطتز تز تطخیص ػلی الزاس )هثتٌی تز تخویي(است ٍ در هقاتل 

 اى هالیاتی تذًثال راّْای فزار هالیاتی ٍ استفادُ اس تزفٌذّای هالیاتی تزای فزار اس هالیات ّستٌذ.ّن هَدی

ًظام هالیاتی اس قزًْا پیص در ایزاى اجزا ضذُ است ٍ تزای تْتز ضذى فزآیٌذ هالیات ستاًی کَضطْای 

اى اجزایی ضذُ است.در ّز تسیاری ضذُ اس جولِ آًْا تصَیة ًظام هالیات تزارسش افشٍدُ است کِ در ایز

ًظام هالـیـاتی ٍظیفِ تذٍیي قاًَى ٍ هقزرات،ضٌاسایی هؤدیاى هالیاتی،تطخیص هالیات تا ٍصَل هالیات تِ 

ػْذُ ساسهاًی است کِ اصطالحا تِ آى ساسهاى تطخیص گفتِ هی ضَد ٍ تا در ًظز گزفتي ایي هَضَع کِ 

دارد درایي تحقیق کارآهذی ساسهاى تطخیص را در دٍ  در ّوِ ًظاهْای هالیاتی ایزادات ٍ اضکاالتی ٍجَد

ًظام هالیاتی  هالیات تزارسش افشٍدُ ٍ ًظام هالیاتْای هستقین کِ ایي دٍ ًظام هالیاتی یکی سالْا اس اجزای آى 

هی گذرد ٍ ًقاط قَت ٍ ضؼف آى هطخص است ٍ دیگزی کِ تِ تاسگی تِ حالت اجزایی درآهذُ است 

رات هالیاتی،فزآیٌذّای هالیاتی،هَدیاى ٍهٌاتغ اًساًی هَرد هقایسِ قزار گزفت  اساس دراتؼاد  قَاًیي ٍ هقز

ایي تحقیق تز هثٌای ایي سَال پایِ ریشی ضذ کِ :آیا تفاٍت هؼٌاداری تیي کارآهذی ساسهاى تطخیص در دٍ 

 ًظام هالیات تز ارسش افشٍدُ ٍ ًظام هالیاتْای هستقین ٍجَد دارد؟ 

وغ آٍری اطالػات اس پزسطٌاهِ استفادُ ضذ کِ دارای سِ تخص تَد قسوت الف در ایي تحقیق جْت ج

سَاالت ضخصی ب سَاالت هزتَط تِ ًظام هالیات تزارسش افشٍدُ ج سَاالت هزتَط تِ ًظام هالیاتْای 

هستقین کِ درادارت ساسهاى هالیاتی درسطح استاى گیالى تَسیغ گزدیذ ٍ اطالػات تذست آهذُ تَسیلِ ًزم 

پزداسش ٍ تجشیِ ٍ تحلیل گزدیذ ٍهطخص  ANOVAٍ رٍش هَرد آسهَى تحت ػٌَاى   spss افشار

گزدیذ تیي کارآهذی ساسهاى تطخیص در ًظام هالیات تزارسش افشٍدُ ٍ کارآهذی ساسهاى تطخیص در ًظام 

 هالیاتْای هستقین تفاٍت هؼٌاداری ٍجَد دارد.


