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Аналіз релігійних факторів ухилення від сплати податку на прикладі індивідуальних
підприємців у Лівії
Явище ухилення від сплати податку стало ключовим питанням для країн, що розвиваються, наприклад, Лівії,
оскільки перешкоджає платникам податків робити ефективний внесок у економіку. Попередні дослідження
розглядали різноманітні соціально-психологічні фактори впливу на ухилення від сплати податку. Тим не менш,
має місце брак досліджень впливу релігійних факторів на ухилення від сплати податку. Таким чином, було
зроблено емпіричний аналіз впливу ісламської точки зору та ісламської релігії на ухилення від сплати податку
серед індивідуальних підприємців у Лівії. Для збору даних було використано кількісний метод опитування, а
також моделювання структурними рівняннями за допомогою методу часткових найменших квадратів. У статті
надано емпіричні докази значного позитивного впливу ісламської точки зору та ісламської релігії на ухилення
від сплати податку серед індивідуальних підприємців у Лівії. З точки зору теорії, результати дослідження
роблять внесок у знання шляхом надання емпіричних доказів впливу релігійних факторів на ухилення від
сплати податку. З точки зору практики, у статті надано корисні рекомендації для директивних органів та
державних службовців для врахування цих факторів як важливих для розробки податкової політики для
подолання явища ухилення від сплати податку серед індивідуальних підприємців у Лівії і, таким чином,
збільшення доходів державного бюджету.
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Анализ религиозных факторов уклонения от уплаты налога на примере индивидуальных
предпринимателей в Ливии
Явление уклонения от уплаты налога стало ключевым вопросом для развивающихся стран, например, Ливии,
поскольку препятствует налогоплательщикам делать эффективный вклад в экономику. Предыдущие
исследования рассматривали различные социально-психологические факторы влияния на уклонение от уплаты
налога. Тем не менее, имеет место недостаток исследований влияния религиозных факторов на уклонение от
уплаты налога. Таким образом, был сделан эмпирический анализ влияния исламской точки зрения и исламской
религии на уклонение от уплаты налога среди индивидуальных предпринимателей в Ливии. Для сбора данных
был использован количественный метод опроса, а также моделирование структурными уравнениями при
помощи метода частичных наименьших квадратов. В статье представлены эмпирические доказательства
значительного позитивного влияния исламской точки зрения и исламской религии на уклонение от уплаты
налога среди индивидуальных предпринимателей в Ливии. С точки зрения теории, результаты исследования
делают вклад в знания путем представления эмпирических доказательств влияния религиозных факторов на
уклонение от уплаты налога. С точки зрения практики, в статье представлены полезные рекомендации для
директивных органов и государственных служащих для учета данных факторов как важных для разработки
налоговой политики для преодоления явления уклонения от уплаты налога среди индивидуальных
предпринимателей в Ливии и, таким образом, увеличения доходов государственного бюджета.
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