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Abstract

Informal income and pseudo financial statements are formed to tax
evasion. In the model, informal sales are a function of company’s real and
formal profit. The statistical distribution of corporate profit is a specific beta
distribution which is called pert. The reason for selecting manufacture
industries in this research is the complex process of converting input into
output in these firms which makes it difficult to accurately audit the tax.
Hence, the creation of informal sales in these firms seems possible.
Parameters of probability density function for the profit ratio were calculated
by a sample of Tehran stock member manufactures. The results of the study
indicate that the informal income ratio at the 99% confidence level is
between 11 to 12 percent of total revenues of the firms studied.
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  چکیده
گیـرد. در صـورت    با هدف کاهش مالیات بر سـود شـکل مـی    ها، رسمی در بنگاهغیر درآمد

یابـد. در   شود و در نتیجه سود رسـمی کـاهش مـی    مالی کاذب، بخشی از فروش بنگاه پنهان می

رسمیِ بنگاه، تابعی از فاصله بین سود حقیقی و سـود رسـمی در   غیر الگوي این پژوهش، درآمد

ها، شکل خاصـی از توزیـع بتـا را نشـان      است. توزیع آماري مربوط به سود بنگاه نظر گرفته شده

اي ایران کسب شده اسـت. دلیـل    اي از صنایع کارخانه دهد که پارامترهاي آن بر مبناي نمونه می

هاست که امکـان   ي تبدیل داده به ستانده در این بنگاه اي، فرایند پیچیده انتخاب صنایع کارخانه

هـایی کـه    رسمی در کارخانـه غیر . از این رو، ایجاد فروشکند مالیاتی را دشوار می یزي دقیقمم

نـاممکن نیسـت. بـا     - بـا وجـود نظـام مالیـات بـر ارزش افـزوده       - دارنـد   فرایند تولید پیچیده

ي فرار مالیاتی، تـابع چگـالی    سازي سود و ایجاد فرایند تصادفی در متغیر مربوط به انگیزه شبیه

 دهـد کـه درآمـد    ي پـژوهش نشـان مـی    د. نتیجـه وشـ  میرسمی ایجاد غیر فروش احتمال براي

هـایی را شـامل     درصد از فروش کارخانـه  12تا  11درصد، بین  99رسمی در سطح اطمینان غیر

  ي کافی براي فرار مالیاتی هستند. شود که داراي امکان و انگیزه می

  JEL: H26, C15, L52بندي  طبقه

اي، مالیات بر سود، توزیع پرت، فرایند  رسمی، صنایع کارخانهغیر درآمد هاي کلیدي: واژه

  تصادفی.

   

                                                             
 قرار گرفته است.)» INSFصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور («این پژوهش مورد حمایت . 1
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 مقدمه - 1

کنندگان حاضر به خرید کـاال بـدون دریافـت سـند (فـاکتور)       اگر بخشی از مصرف

کنندگان فراهم خواهـد   رسمی براي تولیدکنندگان و توزیعغیر باشند، امکان ایجاد درآمد

رسمی، کاهش مالیات بـر سـود اسـت. فراینـد     غیر یجاد درآمدشد. هدف تولیدکننده از ا

رسمی به نوع محصول تولیدي ارتباط دارد. بـراي نمونـه تولیدکننـدگان    غیر ایجاد درآمد

کننـدگان محصـوالت کشـاورزي ممکـن اسـت بـا سـهولت قـادر بـه           خدمات یـا عرضـه  

اي پیچیـده و   انـه اما این فرایند در صنایع کارخ ،سازي بخشی از درآمد خود باشند پنهان

اي بـا ثبـت    ریزي شده است. از آنجایی که صنایع کارخانـه  نیازمند یک نظام مالی برنامه

تواننـد   نمی ،نندک ها اعم از مواد اولیه، کار و انرژي می  اسناد مشخص اقدام به خرید نهاده

ارزش «به آسانی از ممیـزي نظـام مالیـات بـر ارزش افـزوده عبـور نماینـد و بخشـی از         

 سازي درآمد خود را پنهان سازند. در این پژوهش کوشش شده است تا با مدل» 1اندهست

  اي، برآوردي از آن انجام شود. رسمی در صنایع کارخانهغیر

هر بنگاه تولیدي، مؤدي دو نوع مالیات (مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بـر سـود)   

ي  لیـات مربـوط بـه مـواد اولیـه     است. در مالیات بر ارزش افزوده، بنگاه تولیدي ابتـدا ما 

ي  شـود. در مرحلـه   پردازد و به اصطالح از اداره مالیات بستانکار می خریداري شده را می

بنابراین، بار مالیات بـر ارزش افـزوده    ،دکن داختی را از مشتري دریافت میبعد مالیات پر

سـود خـالص    درصـد از  25تا  20 اما مالیات بر سود، ،شود به بنگاه تولیدي تحمیل نمی

شود و عالوه بر کاهش درآمد سـهامداران، نقـدینگی بنگـاه را کـاهش      بنگاه را شامل می

  از این رو مدیریت بنگاه براي فرار از این نوع مالیات انگیزه دارد.  ،دهد می

هاي مختلفی براي فرار از مالیات بر سود وجود دارد کـه انتخـاب هـر یـک از      روش

اي فراینـد ایجـاد ارزش افـزوده     ها وابسته به ساختار بنگاه است. در صـنایع کارخانـه   آن

پیچیده است. در این صـنایع، مـواد اولیـه بـراي تبـدیل بـه محصـول نهـایی، مسـیري          

ل انبار، تغییر قیمت، ضایعات، برگشت از فروش، کند. موجودي سیا خم را طی می و پرپیچ

2جایگزینی برخی مواد با یکدیگر، ساختار پیچیده 
BOM    و تغییرات فنیِ پیـاپی موجـب

یک بین داده و ستانده نباشد. به همـین   به شود که حسابرس قادر به ایجاد تناظر یک می

ولـی در عـین حـال     ،دتوان بخشی از درآمد را پنهان کـر  اي می دلیل، در صنعت کارخانه

                                                             
1. Output Value 
2. Bill of Material 
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تمامی بستانکاريِ مالیات بر ارزش افزوده را دریافـت نمـود. فـروشِ بـدون فـاکتور یـک       

آورد.  وجـود مـی   اي از اقتصاد زیرزمینی را در بخش توزیع و خـدمات بـه   کارخانه، زنجیره

توانند بـدون نگرانـی از نظـام مالیـات بـر       ها با دریافت کاالهاي بدون فاکتور می فروشگاه

 9رسـمی،  غیر ، فـروش  زش افزوده، بخشی از درآمد خود را پنهان سازند. عالوه بر ایـن ار

کننـده ایجـاد    ) بـراي مصـرف  1398در سال  VATدرصد مزیت قیمتی (با توجه به نرخ 

رسمی در بازار توزیع شود، تـوان رقـابتی بیشـتري    غیر صورت د. پس کاالیی که بهکن می

رسـمی ممکـن   غیر ن فروش، فرایند ایجـاد درآمـد  واهد داشت. به دلیل استقبال عامالخ

  ها منجر شود. است به افزایش تولید کارخانه

به این معنی که یک دفتر براي  ،هاي ایران رایج است در بنگاه» دو دفتري«اصطالح 

شـود. در دفتـر    ولی دفترِ دوم تنها براي مشاهده ممیزین تنظیم مـی  ،ثبت واقعیات است

 بیشـتر د ولـی  شـو  ، بخشـی از فـروش شـرکت ثبـت نمـی     »صورت مالی کـاذب «دوم یا 

یابـد و مالیـات    شود. در نتیجه، سود کاهش مـی  هاي انجام شده در آن مستند می هزینه

  شود.  مربوطه تبدیل به ارقامی ناچیز می

بـر فـرار مالیـاتی، اثـر فـرار مالیـاتی بـر اقتصـاد و یـا           مـؤثر در این مطالعه عوامـل  

گیرد. هدف اصلی در ایـن مقالـه،    الیاتی مورد بررسی قرار نمیراهکارهاي مقابله با فرار م

 ،اي اسـت. پـیش از ایـن    رسمی به کل درآمد در صنایع کارخانهغیر برآورد نسبت درآمد

ي فرار مالیـاتی بسـیار متنـوع اسـت و تمـامی       اند که انگیزه مطالعات بسیاري نشان داده

گیـرد. در ایـن پـژوهش،     بـر مـی   هاي فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي را در حوزه

  یک کمیت تصادفی در الگو وارد شده است. عنوان بهمتغیر فوق 

ي پژوهش خالصه شده است که در آن کوشش شده  در بخش بعدي مقاله، پیشینه

رسمی گنجانده شود. بخش سوم این غیر هاي مختلف برآورد اقتصاد اي از روش تا چکیده

اي اختصاص دارد. ایـن الگـو در    ی در صنایع کارخانهرسمغیر مطالعه به الگوسازي درآمد

سازي شده است. در بخش پنجم مقالـه،   ي آماري، شبیه بخش چهارم با استفاده از نمونه

رسمی ایجاد شده و برآوردي از میانگین ایـن  غیر تابع چگالی احتمال براي نسبت درآمد

ر بخـش ششـم پایـان    بنـدي و پیشـنهادات د   دست آمده است. مطالعه با جمـع  متغیر به

  یابد. می
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 پیشینه پژوهش -2

ي  هاي مختلفی وجود دارد. در این بین نظریـه  براي تخمین اقتصاد غیررسمی روش

قـرار گرفتـه اسـت. مبنـاي ایـن روش،        ) بیش از دیگـران مـورد اسـتفاده   1983( 1تنزي

ات ارتباطی است که بین اقتصاد زیرزمینـی و تقاضـاي پـول وجـود دارد. از بـین مطالعـ      

 تـوان بـه شـکیبایی و صـادقی     مـی  ،تجربی فراوانی که در این رابطـه انجـام شـده اسـت    

) و 1396( پـور و پژویـان   )، امیـدي 1391( )، میالنی و اکبرپـور 1386( )، آذرمند1382(

رسمی ایـران  غیر ي آخر، حجم اقتصاد د. در مطالعهکر) اشاره 1397( کریمی و همکاران

درصد برآورد شده  7/25حدود  1394با استفاده از روش تصحیح خطاي برداري در سال 

  است. 

انـد   رسمی و نرخ مالیات پرداختـه غیر ي متقابل اقتصاد برخی مطالعات نیز به رابطه

) 1386( و همکـاران ) و ابریشـمی  1384( توان به نـادران و صـدیقی   که از آن جمله می

رسمی به مالیات مستقیم غیر دهند که واکنش اقتصاد مطالعه نشان می د. هر دوکراشاره 

هـا   . افزایش نرخ مالیات مستقیم موجب ورود بیشتر بنگاهباشد میو غیرمستقیم یکسان ن

در مـورد مالیـات غیرمسـتقیم صـادق     ولـی ایـن موضـوع     ،شود رسمی میغیر به اقتصاد

هاي مسـتقیم، درآمـد مالیـاتی     مالیات . این امکان وجود دارد که با افزایش نرخباشد نمی

دسـت آمـده اسـت. او     نیـز بـه   2)2018دولت کاهش یابد. این یافته در مطالعه رینگرتز (

مالیاتی دولت فـدرال بـا    ، درآمد1945-2007ي ها سالدهد که در امریکا بین نشان می

شـتر  رسـمی بی غیر که حجـم اقتصـاد   چرایافته،  ها کاهشافزایش مالیات بر سود شرکت

شده است. در پژوهش حاضر نیز فرض شـده کـه هـدف اصـلی بنگـاه در فـرار مالیـاتی،        

  کاستن از مالیات مستقیم است.

آن فرار مالیاتی، محاسبه  دنبال رسمی و بهغیر هاي برآورد درآمد یکی دیگر از روش

ظرفیت تولید بالقوه از طریق تابع تولید و محاسبه شـکاف بـین مالیـات تحقـق یافتـه و      

کـارگیري روش تحلیـل مـرزي     بـا بـه   ،)1388( مازار و دهقـانی مالیات بالقوه است. عرب

از غیـر  هـاي ایـران (بـه   داگالس، کارایی مالیاتی استان-تصادفی و تصریح تابع تولید کاب

هـاي  ي کـه در اسـتان  روطـ  بـه  ،نـد ا هدکـر بنـدي  یافتگی رده هران) را با توجه به توسعهت

) و کمتـرین  94/0یافته، بیشترین کوشـش مالیـاتی متعلـق بـه اسـتان اصـفهان (       توسعه

هـاي  باشد. ایـن شـاخص در بـین اسـتان    ) می67/0شاخص مربوط به استان خوزستان (

                                                             
1. Tanzi 
2. Reingewertz 
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(استان لرستان) در  68/0ن و بلوچستان) تا (استان سیستا 95/0کمتر توسعه یافته بین 

  باشد.نوسان می

، با استفاده از تابع مطلوبیت انتظاريِ مـؤدي و بـا در   ها پژوهشدر بخش دیگري از 

شـود. در یـک    اقتصادي، نرخ فرار مالیـاتی بـرآورد مـی    -هاي اجتماعی نظر گرفتن مؤلفه

دهنده را مورد بررسـی قـرار    اترفتار یک فرد مالی ،)1976( 1کالبي قدیمی، مک مطالعه

شـود   دهد و بر اساس آن نرخ فرار مالیاتی که موجب بیشینه شدن مطلوبیت فرد مـی می

بـا پـذیرفتن فروضـی کـه     ، )1978( 2فریدلنـد و همکـاران   ،کند. در ادامه را محاسبه می

ایـن  نـد. در  ا هالگویی را براي فرار مالیاتی ارائه داد -است ده کر) مطرح 1976کالب ( مک

پارامتري براي ممیزي مالیاتی است که با درآمد مالیاتی دولت  hنرخ مالیات است،  tالگو 

نسبت درآمد  q باشد، می fد کنفرار مالیاتی را وارد مدل میهمبستگی دارد. متغیري که 

1دهـد. یعنـی   گزارش شده براي مالیـات را نشـان مـی    − q   رسـمی  غیر نسـبت درآمـد

  باشد. می

  q = (1 − t)�(�,�)				0 < b < ∞ 
tاگر  =  1برابـر بـا    qرسمی وجود ندارد و مقـدار  غیر اي براي درآمدشود، انگیزه 0

t شود. اگر می =  باشد، دیگر درآمد مالیـاتی وجـود نخواهـد داشـت و تمـامی فـروش       1

bرسمی خواهد بود. اگر غیر > bکـه   صورتیمقعر و در qباشد، تابع  1 < باشـد، ایـن    1

حالت محدب وجود داشته باشد؛ در نرخ مالیات کـم،   د. در صورتی کهشوتابع محدب می

اما در نرخ مالیات باال، این رابطـه   ،فرار مالیاتی تغییر شدیدي نسبت به نرخ مالیات ندارد

 شـود. فریدلنـد و همکـاران   یابد و انگیزه براي فرار مالیاتی بیشتر میشیب شدیدتري می

ها نشـان  آن چنین همند. کنت میابع را در پژوهش خود ثابمحدب بودن این ت ،)1976(

دهند که میزان تحدب این تابع به جایگاه اجتماعی فرد وابسته است. جنسیت، تجرد می

یا تاهل، سـن، میـزان تمکـن مـالی و نـوع شـغل فـرد در شـدت تحـدب اهمیـت دارد.           

رسـمی را مـورد   غیر ي مختلفی با تکمیل الگوي فوق، فـرار مالیـاتی و درآمـد   ها پژوهش

که فرار مالیاتی را در وضـعیت   ،)2016( 3اند. از جمله لواجی و منونسین قرار دادهبررسی 

گیرنـد کـه بایـد     اي را در نظـر مـی  دهندهها مالیاتاند. آن مطلوبیت انتظاري تخمین زده

گـذاري  گذاري با مالیات صفر کـه سـود انـدکی دارد و سـرمایه     انتخابی بین یک سرمایه

یـابی  انجام دهد. این یـک نـوع بهینـه    ،سود آن بیشتر استدیگري که مالیات دارد ولی 

                                                             
1. Mccaleb 
2. Friedland et al 
3. Levaggi & Menoncin 
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سـود)  گذاري بین دو انتخاب (ریسکی ولی سودآور) و (بدون ریسک ولی کمسبد سرمایه

کاربرد نظریه مطلوبیـت انتظـاري در    ،)1397( ي دهقان و همکاران اما در مطالعه ،است

معرفـی   ،جـایگزین  عنـوان  بـه ز انـدا  ي چشـم  گیرد و نظریه فرار مالیاتی مورد نقد قرار می

  شود.   می

اند؛ به تداخل نظـام   مورد بررسی قرار گرفته  پیشینه عنوان بهگروه آخر مطالعاتی که 

 یافتـه و الگوسـازي درآمـد    مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم در کشورهاي توسعه

  علق دارد. پژوهش حاضر نیز به این گروه ت ،اند ها متمرکز شده رسمی در بنگاهغیر

هـا  تواند آنها مینشان دادند که ساختار مالی شرکت ،)2017( 1کاریلیو و همکاران

در ظـاهر  نـد. ایـن امـر    کنهاي خود را گزارش نند که برخی هزینهکرا به سمتی هدایت 

تواند به کاهش مالیات بر سـود منجـر    چراکه گزارش هزینه می ،آید مینظر  بهغیرمنطقی 

ی بنگاه این است که بخشی از فعالیت خود را مخفی نگه داشته باشد اما هدف اصل ،شود

به این معنی که کوچـک نگـه داشـتن     ،تا ناچار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نشود

تواننـد بـا   ها مـی دارد و آنها را از شک ممیزي مالیاتی مصون میها، شرکتمبلغ هزینه

بایـد  هـا مـی   فروش غیررسمی داشته باشند. از سوي دیگر، با اعالم برخی هزینه ،سهولت

ها نیز گزارش شود. ممکن اسـت بنگـاه تـرجیح دهـد تـا از گـزارش       درآمد مرتبط با آن

کاریلیو و  تا ناچار به گزارش درآمد مربوطه نشود. ،ندکها خودداري رتبط با آني م هزینه

عـات کشـور اکـوادور، انحـراف سـطح پوشـش درآمـد        بر مبناي اطال ،)2017( همکاران

  اند. دهکردرصد برآورد  40ها در گزارشات مالی را تا  شرکت

دهند، مشکل فوق در بـین  ) نشان می2015( 2طورکه استانکولیوس و لیوناسهمان

چراکـه نظـارت و تمرکـز خاصـی بـر روي       ،کسب و کارهاي کوچک به شدت شایع است

) معتقدنـد  2017( 3ندارد. در همین رابطه آساتریان و پیچـل ها وجود گزارشات مالی آن

ي کافی براي ثبـت نـام در نظـام     که کسب و کارهاي کوچک در کشور ارمنستان، انگیزه

شـوند تـا   با عدم ثبت نام ناچار مـی  این در حالی است که  ،مالیات بر ارزش افزوده ندارند

  ه را از محل درآمد خود بپردازند.ي مواد خریداري شد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده

ها فروش غیررسمی خود را افزایش در پاکستان نیز با افزاش نرخ مالیات بر سود، شرکت

. ه استدلیل افزایش فرار مالیاتی، درآمد مالیاتی دولت کاهش یافت ند و در نهایت بها هداد

                                                             
1. Carillio et al 
2. Stankevicius & Leonas 
3. Asatryan & Peichl 
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تا  2006ي ها سال) بر اساس اطالعات مالیاتی 2018( 1این یافته در پژوهش واسیم

ها دهد که افزایش نرخ مالیات بر سود شرکتمحاسبه شده است. او نشان می 2011

 ،)2018( اثر منفی بگذارد. واسیم تواند بر درآمد مالیاتی دولت از محل ارزش افزودهمی

دهد که عموم مطالعات انجام شده در زمینه فرار مالیاتی و  در مرور ادبیات خود نشان می

اند و  یافته تنظیم شدهرسمی بر اساس فروض حاکم در کشورهاي توسعهغیر درآمد

مطالعات اندکی این موضوع را با تمرکز بر شرایط خاص کشورهاي در حال توسعه مورد 

  اند.  بررسی قرار داده

  

  اي  رسمی در صنایع کارخانهغیر الگوسازي درآمد - 3

رسمی در صنایع غیر اي درآمدهایی را بر نظام مالیات بر ارزش افزوده، محدودیت

شود؛ بر  ده است. الگوي این پژوهش که در ادامه توضیح داده میکراي ایجاد  کارخانه

  ها تنظیم شده است. اساس این محدودیت

نشان داده  �Sبا  iهاي استفاده شده در الگو به این شرح است: فروش شرکت  عالمت

 �π .2ی استدستمزد و سربار پرداختنه حقوق، یهز �Wه، ینه مواد اولیهز �Mشود.  یم

ه دشبر سود خالص شرکت وضع ات یات است. مالیسود خالص شرکت قبل از وضع مال

ن ید که البته نقض اوش میساده شدن الگو، نرخ بهره و استهالك حذف  ياما برا است،

  در نظر گرفت.   EBITA 3توانرا می �πندارد. از این رو،  يي الگو اثر جهیفرض در نت

)1(  S� = M� +W� + π�   

ي نخسـت مـواد    شود. دسـته  به سه دسته تقسیم می Mهاي مرتبط با  منشاء هزینه

، صنایع ناچار به ثبت 1398ي وارداتی است. مطابق با قوانین جاري در ابتداي سال  اولیه

کـه   یـن هستند. با توجه به ا» ي نیما سامانه«سفارش این کاالها و ارائه درخواست ارز به 

تـوان   گیـرد، مـی   معادل ارقام ثبت سفارش، ارز با نرخِ نیما در اختیار تولیدکننده قرار می

ي وارداتـی   اظهـاري در مـواد اولیـه    اي بـراي کـم   اي انگیزه د که صنایع کارخانهکرفرض 

  د. نندار

                                                             
1. Waseem 

اي است ولی در این هاي جداگانههزینه دستمزد مستقیم، سربار و حقوق در حسابداري صنعتی داراي سرفصل .2

ها را  ي آن هزینه یکسان است و همه تحقیق فرض شده است که رفتار بنگاه در صورت مالی کاذب با این سه

  ) در نظر گرفته شده است.wند. به همین دلیل براي این سه هزینه، یک متغیر (ک صورت کامل گزارش می به

3. Earnings Before Interest, Taxes and Amortization 
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. بخـش  باشـد  مـی هاي پتروشـیمی   ي دوم، مواد اساسی نظیر فلزات و فرآورده دسته

شود و عمـوم تولیدکننـدگان مهـم ایـن      مواد از طریق بورس کاال عرضه میي این  عمده

ي  د کـه مـواد اولیـه   کرتوان فرض  هاي وابسته به دولت هستند پس می محصوالت، بنگاه

ي سـوم   گردد. دسـته  صورت رسمی از مبدأ فاکتور می خریداري شده در این بخش نیز به

د. در ایـن بخـش   شـو  اي داخلی می رخانهاز مواد اولیه خریداري شده متعلق به صنایع کا

رسـمی  غیر دهنـد تـا فـروش    ها ترجیح می اما کارخانه ،همچنان امکان تخلف وجود دارد

هـا و   کننده نهایی انتقال دهند. در ایـن صـورت هـم انتظـارات واسـطه      خود را به مصرف

کلی  طور شود و هم امکان ممیزي مالیاتی در آن دشوار است. پس به بنکداران تامین می

  د.شو هاي مالی اظهار می مل در صورتشکل کا به Mشود که مقدار  در الگو فرض می

بایـد کارکنـان خـود را تحـت پوشـش تـامین        اي مـی  از آنجایی که صنایع کارخانه

هـاي مـرتبط بـا دسـتمزد و      توان انتظار داشت که تمامی هزینه اجتماعی قرار دهند؛ می

هرچنـد کـه امکـان پرداخـت حقـوق از دو حسـاب       شوند.  صورت کامل گزارش  حقوق به

هاي مربوط به انرژي و خـدماتی نظیـر    مختلف به کارکنان همچنان وجود دارد. پرداختی

است که بنابراین در الگو فرض شده  ،شوند طور حتم گزارش می  سوزي نیز به ي آتش بیمه

W د.شو هاي مالی ثبت  کامل در صورتصورت  به  

دن شرکت از محل مالیـات بـر ارزش افـزوده، مبلـغ فـروش      با توجه به بستانکار ش

کـه   مگـر آن  ،باشـد  Wو  Mجمع  تواند طی چند سال متوالی کمتر از حاصل شرکت نمی

رسـمی در آن شـرکت   غیر صـورت، فـروش   ده باشد که در آن شرکت به طور واقعی زیان

ر صورت مالی کاذب که د ،دکرتوان این قید را در الگو وارد  بنابراین می ،شود معنی می بی

است. اگر فروش اظهـار شـده در صـورت     M+Wیا مساوي  تر بزرگهمواره مقدار فروش 

��Sبنامیم، آنگاه  ��S مالی کاذب را > M+W .خواهد بود  

، سود صنعتگر نیـز وجـود دارد.   Wو  M اما در قیمت یک محصول صنعتی عالوه بر

متغیر، منشاء شود که این  موجب می نامعلوم بودن مقدار این مؤلفه در بیرون از سازمان،

رسمی باشد. در مقدمه این مقاله توضیح داده شـد  غیر ایجاد صورت مالی کاذب و فروش

اي دشوار است. در  یک بین داده و ستانده در صنایع کارخانه به که امکان ایجاد تناظر یک

بـه  سـمی  رغیر شـکل  بـه  را )xتا نسبتی از فروش شرکت (این وضعیت، بنگاه قادر است 

مانند معادلـه   بهبه این ترتیب، مقدار فروش رسمی در صورت مالی کاذب  د.برسان فروش

  د:شو ) تعیین می2(

)2(  S�� = (1 − x�)��									    
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، سود شرکت در صورت مالی Wو  Mبا کاهش فروش رسمی و ثابت ماندن دو مؤلفه 

) نشان �πبا ( ،شود مییابد. سود کاذبی که در صورت مالی دوم گزارش  رسمی کاهش می

  داده شده است:   

)3(     (1 − x�)S� = M� +W� + π�
�  

    کند. را تعریف می pو  �،  �) به کل فروش، سه متغیر 1ي ( نسبت معادله

)4(  
��

��
=
��

��
+
��

��
+
��

��
= 1 = �� + ω� + p� 

نسبت دستمزد، حقوق  ωه به کل فروش بنگاه است، ینسبت مواد اول m)، 5در معادله (

. باشد مینسبت واقعی سود بنگاه از فروش محصول   pوو سربار به کل فروش بنگاه است 

  است. �pنسبت سود رسمی به کل فروش

)5(  
(����)��

��
=
��

��
+
��

��
+
��
�

��
⟹ (1 − ��) = �� + �� + p

�
�				 

��Sقید  > M+W به معنی مثبت بودن مقدار ، کهوجود داردp�  ،است. در این صورت

  خواهد شد.  �pمقید به  �محدوده 

)6(  if	p�� ≥ 0 ⇒ 0 ≤ x� ≤ p�				 

تواند از نسبت سود واقعی بنگاه فراتر باشد. بر  رسمی نمیغیر به عبارتی، نسبت فروش

رسمی و سود حقیقی بنگاه غیر اي بین نسبت فروش توان رابطه می ،)5ي ( اساس معادله

  د:کرایجاد 

)7(  1 − �� − ω� = x� + p
�
� ⇒ p� = x� + p

�
�		  

α، نسبت �کننده در مقدار  عامل تعیین =
��

�
تـوان ضـریبِ    که آن را مـی  ،باشد می 

وابسـته بـه عوامـل گونـاگونی نظیـر       � ،)1976کالب،  فرار مالیاتی نامید. مطابق با (مک

آگاهی به ثمربخشی مالیات، دقت حسابرسی، امکان تبانی با ممیـزین مالیـاتی و میـزان    

در مطالعـاتی نظیـر    چنـین  هـم عات اجتماعی فاش شدن تخلف مالیاتی است. ترس از تب

نشان داده شده است که این نسبت وابسته به نرخ مالیات مستقیم است  ،)2018( واسیم

شـود. بـه کمـک ایـن ضـریب،       نیز بیشتر می αکه با افزایش نرخ مالیات، مقدار  يروط به

  د:) مقید کر8معادله (می را به شکل رسغیر توان نسبت فروش می

)8(  �� = (1 − �)p�																				0 < � < 1  

 pو  αي  را به دو مؤلفه xشمار اثرگذار بر متغیر  بندي، عوامل بی ي صورت این نحوه

  توضیح داده شده است. p) این پژوهش، نحوه تعیین 4دهد. در بخش ( کاهش می
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   اي ایران سازي نسبت سود در صنایع کارخانه شبیه -4

اي ایران  )، نسبت سود صنایع کارخانه8ي ( در معادله pگذاري مقدار  به منظور جاي

امـا بـه منظـور تعیـین نـوع توزیـع و        ،شـود  سازي مـی  بر اساس یک توزیع آماري شبیه

. بـراي  شـود اي را مشـاهده   اي از سـود صـنایع کارخانـه    بایـد نمونـه   پارامترهاي آن مـی 

ي  ه صـنایعی رجـوع شـده اسـت کـه سـاختار پیچیـده       هاي مورد نیاز ب گیري داده نمونه

سـازي،   ها مرتبط هسـتند: قطعـه   هاي انتخاب شده به این فعالیت تولیدي دارند. کارخانه

تولید لوازم خانگی، داروسازي، خودروسازي، ساخت وسـایل ارتبـاطی، تولیـد تجهیـزات     

ه سـهامی  هاي انتخاب شد ي شرکت سنگین، نساجی و تولید محصوالت پتروشیمی. همه

ي  داران عمـده  هایی که سـهام  عام هستند. به دلیل امکان تخلف در گزارش مالی، شرکت

انـد. مرجـع    حـذف شـده   ،ندهسـت هاي غیروابسته به دولـت   آن اشخاص حقیقی یا بخش

آوري شده شامل  ي جمع است. نمونه 1هاي منتشر شده در سایت کدال اطالعات، گزارش

هـاي مالیـاتی در    مالکیت و هم به جهـت معافیـت  شرکت است که هم به جهت نوع  35

اسـت کـه جامعـه    الزم به یادآوري اما  ،ي چندانی براي فرار مالیاتی ندارند  بورس، انگیزه

هـاي بورسـی نیسـتند. بلکـه از ایـن نمونـه بـراي         هدف در ایـن پـژوهش تنهـا شـرکت    

رسـمی  غیر داي استفاده شده است. ایجـاد درآمـ   سازي نرخ سود در صنایع کارخانه شبیه

عبـارتی در محاسـبه نـرخ     موضوعی متفاوت و مستقل از سودآوري واقعی بنگاه است. بـه 

هایی مراجعه شده است کـه فـرار مالیـاتی ندارنـد      هاي ایرانی به بنگاه سودآوري کارخانه

امـا نتیجـه ایـن پـژوهش معطـوف بـه        ،ي آنها واقعی اسـت)  (چون نرخ سود اظهار شده

  ار مالیاتی دارند. هایی است که فر کارخانه

1نسبت ( −m� − ωها استخراج شده است.  ) از آخرین صورت سود و زیان شرکت�

در صـنایع   p ي آمـاري بـراي تخمـین توزیـع آمـاري      نمونـه  دریافتهدف از این اقدام، 

 اي ایران است. کارخانه

بهتـرین توزیـع آمـاري    ، 2در مرحله بعد، بـا اسـتفاده از آمـاره کلمگـرف اسـمیرنف     

توزیع آمـاري   8اي بین  ) مقایسه1در جدول ( ه وبا مشاهدات نمونه انتخاب شدمتناسب 

هاي بتا، گامـا، لـوي، لجسـتیک، ناکاگـامی، نرمـال،       مختلف صورت پذیرفته است. توزیع

  اند. ، ده توزیعی هستند که مورد آزمون قرار گرفته3پرت، رایلق، رایس و ویبول

  

                                                             
1. www.Codal.ir 
2. Kolmogorov Smirnov 
3. Beta, Gamma, Levy, Logistic, Nakagami, Normal, Pert, Raylegh, Rice & Weibull. 
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  مگرف اسمیرنف. تشخیص توزیع آماري با معیار کل1جدول 

 K-Sآماره  شکل توزیع K-Sآماره  شکل توزیع

/0 بتا 11/0 نرمال 

/0 گاما 06/0 پرت 

/0 لوي 09/0 رایلق 

/0 لجستیک 08/0 رایس 

/0 ناکاگامی 14/0 ویبول 

  تحقیق برآوردمنبع. 

  

که به معنـی بهتـرین تصـریح اسـت.      ،مترین مقدار آماره در توزیع پرت قرار داردک

ي توزیع بتا است که کمینـه، بیشـینه و نمـا بـه آن      توزیع پرت شکل خاص و تغییریافته

 616/0و  003/0، 95/0، 75/0اضافه شده است. پارامترهاي توزیع بتا، مطابق بـا نمونـه   

. در باشد می 88/0و  -022/0، 187/0است. سه پارامتر اضافه شده در توزیع پرت برابر با 

  ) شکل توزیع پرت به همراه هیستوگرام مشاهدات نمونه نشان داده شده است.1نمودار (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منبع. برآورد تحقیق

  توزیع پرت و هیستوگرام مشاهدات  .1نمودار 
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 p حالـت مختلـف بـراي متغیـر     5000دست آمده از نمونه،  بر مبناي پارامترهاي به

سازي در قالب تابع چگالی احتمـال پـرت را    خروجی شبیه ،)2ایجاد شده است. نمودار (

  دهد. نشان می

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  منبع. محاسبه تحقیق

 p  سازي شده . تابع چگالی احتمال شبیه2نمودار

  

  رسمی غیر برآورد فروش - 5

وجود نـدارد؛   αبندي و تخمین متغیر  جایی که امکان مشاهده، مقایسه، طبقه از آن

کارلو اختیار شـده اسـت.   -مقدار این متغیر در این مطالعه بر مبناي اعداد تصادفی مونت

در » نسبت سود غیررسمی بـه سـود رسـمی   «که، یک مقدار ثابت براي  جاي آن یعنی به

طـور کـه در عبـارت     شود. همان صورت تصادفی انتخاب می نظر گرفته شود؛ این مقدار به

باشـد.   1از  تر کوچکمساوي صفر و   تر بزرگباید  می �، مقدار ه است) نشان داده شد8(

د کـه  شو رسمی میغیر گاه سود رسمی بیش از سود باشد، آن 1از  تر بزرگاگر این مقدار 

α  با نیت فرار مالیاتی سازگار نیست. اگر = �p،شـود  0 = p   و فـرار مالیـاتی    باشـد  مـی

ي هدف ممکـن اسـت بنگـاهی بـا وجـود امکـان و        وجود ندارد. از آنجایی که در جامعه

توانـد عـدد صـفر را نیـز اختیـار       مـی  α د،کني فرار مالیاتی از این اقدام خودداري  انگیزه

  نماید.

و نسبت  )pاي ( سازي شده (مربوط به سود صنایع کارخانه ي شبیه داده 5000اساس بر

د. کرسازي  ) را شبیهxرسمی (غیر توان نسبت فروش می ،))αرسمی (غیر ودکاهش س
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) 3) محاسبه شده است. در نمودار (8ي ( بر اساس الگوي تحقیق و معادله xمقدار 

  .باشد میقابل مشاهده  xهیستوگرام متغیر 

  

 

  منبع. محاسبه تحقیق

 x. هیستوگرام 3نمودار 

  

، ضـریب چـولگی   139/0، انحـراف معیـار   077/0، میانه 118/0میانگین این توزیع 

اسـت و   1428حـدود   1بـرا  -باشد. آماره جـارکیو  می 289/4و ضریب کشیدگی  175/1

در سـطح   xبنابراین، براي برآورد میانگین  ،دشو فرض نرمال بودن توزیع رد نمی بنابراین

فاصـله   ،)9شـود. بـه کمـک معادلـه (     اسـتفاده مـی    N(0.118, 0.139)جامعه از توزیـع  

سـطح اطمینـان اسـت. میـانگین      ،CLد. منظور از شو تعیین می xدرصدي  99اطمینان 

  باشد. عدد می nنشان داده شده است. حجم نمونه نیز  �Sو انحراف معیار با  �Xتوزیع با 

)9(  CL = X� ± Z�.��� ∙
��

√�
						  

 قـرار  121/0تـا   114/0در فاصـله   xدرصد، میانگینِ  99بر این اساس، با اطمینان 

  دارد.

                                                             
1. Jarque-Bera 



 1398،  پاییز 3ي  ،  شماره54ي  تحقیقات اقتصادي / دوره      784

  بندي پژوهش و پیشنهادات جمع - 6

هاي گوناگونی طراحی شـده اسـت. هـر یـک از      رسمی روشغیر براي برآورد اقتصاد

سـازي   ها با فروض و قیودي همراه است که در آن رفتار مـؤدي مالیـاتی سـاده    این روش

 شود. در این پژوهش نیز فرض بر این بـوده اسـت کـه تـابع هـدف در ایجـاد درآمـد        می

 اي بـین فـروش   رسمی، کاهش مالیات بر سود اسـت. بـر مبنـاي ایـن فـرض، رابطـه      غیر

. در گام بعـدي، نسـبت مالیـات بـر سـود در      ه استرسمی و سود شرکت تعریف شدغیر

صـورت تصـادفی و بـا روش     سازي و ضریب فرار مالیاتی نیـز بـه   اي شبیه صنایع کارخانه

 ه،دست آمد رسمی بهغیر براي فروش. در نهایت، توزیعی ه استدشکارلو محاسبه -مونت

. بر ایـن اسـاس در   ه استرسمی قابلیت برآورد یافتغیر از آن نسبت درآمد  که با استفاده

تـا   11اي ایران بـین   رسمی در صنایع کارخانهغیر درصد، نرخ فروش 99سطح اطمینان 

اي  انـه گـروه از صـنایع کارخ   3ي الگوي تحقیق قابل تعمیم به  درصد است. اما یافته 12

هـاي مالیـاتی    هـایی کـه از معافیـت    دسـته از بنگـاه   فعال در کشـور نیسـت. نخسـت آن   

بنیان از پرداخت مالیات بر سـود   برخوردارند. براي نمونه تولیدکنندگان محصوالت دانش

ها وجود نـدارد. گـروه    ي پنهان نمودن درآمد در این بنگاه معاف هستند و بنابراین انگیزه

هـا   هستند. در این گروه از بنگـاه  خصولتی مالکیت دولتی یا شبه دولتیهاي با  دوم بنگاه

رسـمی  غیر هاي درونی و ساختار سهامداران، احتمال ایجاد درآمـد  نیز با توجه به نظارت

توانند  شود که محصول نهایی خود را نمی کمتر خواهد بود. گروه سوم شامل صنایعی می

همراه از نمونـه محصـوالتی هسـتند     و و تلفنبدون اسناد رسمی به فروش برسانند. خودر

  توانند پنهان شوند.  که بر اساس نظام رجیستري نمی

هـاي   شـرکت  اي از نمونـه  سازي نرخ سود در صنایع کارخانه هرچند به منظور شبیه

اي  ي پژوهش قابل تعمیم به تمامی صـنایع کارخانـه   ، اما نتیجهسهامی عام استفاده شده

  است.

حالت تصادفی است که نسبت سود خالص و  5000لعه میانگینی از ي این مطا یافته

اي  بنابراین، فرار مالیاتی در بین صـنایع کارخانـه   ،ها متفاوت است نرخ فرار مالیات در آن

طور کـه در الگـوي    رسمی داشته باشد. همانغیر تواند مقدار متفاوتی با نسبت درآمد می

رسمی، مالیـات بـر سـود بـه شـدت      غیر شبا افزایش سهم فرو ه است،تحقیق اشاره شد

د. این عامل شوتواند از حد مشخصی کمتر  یابد اما مالیات بر ارزش افزوده نمی کاهش می

 یک قید در الگوي تحقیق نقش داشته است. عنوان به
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اي، ایجـاد تنـاظر بـین داده و سـتانده را      پیچیدگی فرایند تولید در صنایع کارخانـه 

ي ارزش  ماننـد یـک گسسـت در زنجیـره     تواند به این بخش می د. در نتیجه،کن دشوار می

تواند به فـرار مالیـاتی    افزوده عمل و ممیزي مالیاتی را دچار خطا کند. شکاف مذکور می

رسـمی  غیر در بخش توزیع و خدمات نیز منجر شود. به همین دلیل، برآورد حجم فروش

حـوزه مالیـات، تنظـیم بـازار،      اي در تواند کارکردهاي گسـترده  اي می در صنایع کارخانه

ي ایـن   هاي مـالی داشـته باشـد. یافتـه     گذاري سیاست چنین هموري و  محاسبه نرخ بهره

  کار گرفته شود. یک راهنما در موضوعات فوق به عنوان بهتواند  مطالعه می

رسمی مورد غیر هاي فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی ایجاد درآمد در این مطالعه ریشه

فرض الگو بوده است. به همین  اي، پیش بلکه وجود چنین پدیده ،نگرفتهمطالعه قرار 

ارتباطی به این مطالعه  ،رسمی باشدغیر دلیل، پیشنهاداتی که در جهت کاهش درآمد

رسمی تابعی از مالیات بر غیر اما در الگوي تحقیق تصریح شده که درآمد ،نخواهد داشت

رسمی با هدف گمراه کردن ممیزین غیر ها است. بنابراین، چنانچه درآمد سود شرکت

باید فواید و  گذاران می ها تبدیل شده باشد، سیاست مالیاتی به روشی رایج در بین بنگاه

بسا کاهش یا  چه ،ها را مورد بررسی قرار دهند مضرات اخذ مالیات باال از سود شرکت

مالیات بر  ها موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت از محل حذف مالیات بر سود شرکت

درست و شفاف هاي مختلف کشور از اطالعات  ارزش افزوده شود و عالوه بر این، بخش

  ند.مند شو صنایع بهره
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