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Аналіз складових системи справедливого оподаткування і дотримання податкового
законодавства в контексті Близького Сходу
Думки населення про систему справедливого оподаткування викликають все більший інтерес як основна
складова дотримання платниками податків податкового законодавства. На ухилення від сплати податку
впливають думки платників податків про різні обгрунтовані складові справедливого оподаткування (загальна
справедливість, найкраща структура податкової ставки, обмін думками з урядом, спеціальні положення,
особистий інтерес). Таке важливе питання як справедливе оподаткування було розглянуто у існуючій
літературі, зокрема в контексті Близького Сходу, хоча система оподаткування все ще потерпає від низького та
незадовільного рівня дотримання податкового законодавства. Метою статті є емпіричний аналіз впливу думок
платників податків про складові системи справедливого стягнення податку на прибуток на дотримання
податкового законодавства в Ємені. Під час дослідження було проведено анкетування 400 індивідуальних
платників податків у Хадрамауті, одному з найбагатших ділових регіонів у Ємені. На основі аналізу PLS-SEM
зроблено висновок про значний вплив загальної справедливості, найкращої структури податкової ставки,
обміну думками з урядом, особистого інтересу на сплату податку на прибуток, в той час як спеціальні
положення не впливають на рішення про сплату. У статті надано рекомендації для податкових і директивних
органів щодо взяття до уваги нематеріальних факторів, а не заходів примусу. Створення системи
справедливого оподаткування є можливо одним з найбільш успішних підходів до забезпечення дотримання
платниками податків податкового законодавства, що принесе більше податкових надходжень та зменшить
адміністративні витрати для податкових органів.
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Анализ составляющих системы справедливого налогообложения и соблюдения налогового
законодательства в контексте Ближнего Востока
Мнения населения о системе справедливого налогообложения вызывают все больший интерес как основная
составляющая соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства. На уклонение от уплаты
налога влияют мнения налогоплательщиков о различных обоснованных составляющих справедливого
налогообложения (общая справедливость, наилучшая структура налоговой ставки, обмен мнениями с
правительством, специальные положения, личный интерес). Такой важный вопрос как справедливое
налогообложение был рассмотрен в существующей литературе, в частности в контексте Ближнего Востока,
хотя система налогообложения все еще страдает от низкого и неудовлетворительного уровня соблюдения
налогового законодательства. Целью статьи является эмпирический анализ влияния мнений
налогоплательщиков о составляющих системы справедливого взимания налога на прибыль на соблюдение
налогового законодательства в Йемене. Во время исследования было проведено анкетирование 400
индивидуальных налогоплательщиков в Хадрамауте, одном из богатейших деловых регионов в Йемене. На
основе анализа PLS-SEM сделан вывод о значительном влиянии общей справедливости, наилучшей структуры
налоговой ставки, обмена мнениями с правительством, личного интереса на уплату налога на прибыль, в то
время как специальные положения не влияют на решение об уплате. В статье представлены рекомендации для
налоговых и директивных органов касательно принятия во внимание нематериальных факторов, а не мер
принуждения. Создание системы справедливого налогообложения является возможно одним из наиболее
успешных подходов к обеспечению соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства, что
принесет больше налоговых поступлений и уменьшит административные расходы для налоговых органов.
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