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Аналіз факторів податкової дисципліни з точки зору теорії запланованої
поведінки та теорії стейкхолдерів
Метою дослідження є визначення та аналіз факторів податкової дисципліни з точки зору теорії
запланованої поведінки та теорії стейкхолдерів. В рамках дослідження проаналізовано вибірку,
що складається з юридичних осіб-платників податків, зареєстрованих у Генеральному
директораті з податків у провінції Південний Сулавесі. Для визначення вибірки автори
використовують пропорційну випадкову вибірку. Для участі в опитуванні шляхом заповнення
1000 анкет було обрано 560 респондентів. Аналіз проведено за допомогою методу часткової
регресії найменших квадратів. Результати свідчать про значний позитивний вплив поведінки
платників податків на намір дотримуватися податкової дисципліни. Дотримання податкової
дисципліни може мати позитивний вплив на поведінку платників податків, таким чином,
сприяти досягненню благополуччя суспільства. Суб’єктивна умова має значний позитивний
вплив на намір дотримуватися податкової дисципліни. Автори дослідження зосереджуються на
юридичних особах-платниках податків, як наслідок, забезпечують соціальну обізнаність на
основі теорії стейкхолдерів. У статті показано юридичних осіб-платників податків як
підприємств, що поєднуються з суспільством. Таким чином, обов’язковою є соціальна
обізнаність та культурна адаптація до соціального середовища шляхом сплати податків.
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Анализ факторов налоговой дисциплины с точки
запланированного поведения и теории стейкхолдеров

зрения

теории

Целью исследования является определение и анализ факторов налоговой дисциплины с точки
зрения теории запланированного поведения и теории стейкхолдеров. В рамках исследования
проанализирована выборка, состоящая из юридических лиц-налогоплательщиков,
зарегистрированных в Генеральном директорате по налогам в провинции Южный Сулавеси.
Для определения выборки авторы используют пропорциональную случайную выборку. Для
участия в опросе путем заполнения 1000 анкет было выбрано 560 респондентов. Анализ
проведен при помощи метода частичной регрессии наименьших квадратов. Результаты
свидетельствуют о значительном позитивном влиянии поведения налогоплательщиков на
намерение соблюдать налоговую дисциплину. Соблюдение налоговой дисциплины может
иметь позитивное влияние на поведение налогоплательщиков, таким образом, способствовать
достижению благосостояния общества. Субъективное условие имеет значительное позитивное
влияние на намерение придерживаться налоговой дисциплины. Авторы исследования
сосредотачиваются на юридических лицах-налогоплательщиках, как следствие, обеспечивают
социальную осведомленность на основе теории стейкхолдеров. В статье показаны
юридические лица-налогоплательщики как предприятия, объединяющиеся с обществом. Таким
образом, обязательной является социальная осведомленность и культурная адаптация к
социальной среде путем уплаты налогов.
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