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هدف از این پژوهش محاسبه میزان فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی و بررس ی پای داری آن اس

ه ه از ری ق

برآورد تابع تقاضای پولی تانزی ی دوره زمانی  0681-0638انجام گرفته اس  .در برآورد تابع تقاضا نس ب پ ول نق د در
گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بار مالیاتی اشخاص حقوقی ،نسب حقوق و دستمزد ب ه درآم د
ملی ،درآمد سرانه ملی حقیقی ،نرخ بهره حقیقی و درآمدهای نفت ی حقیق ی ب ه عن وان متغیره ای توض یحی ب رای بررس ی
انتخاب شدهاند .سپس نتایج تخمین و محاسبات انجامشده ب ا اس تفاده از روش اگرگ اری خط ی و غیرخط ی ب ر روی ف رار
مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی در ی دوره مورد نظر ب ا رگرس یون ح د آس تانه م ورد آزم ون ق رار گرفت ه اس

.

یافتههای پژوهش دالل بر مدل غیرخطی با معنیدار بودن ضرایب ،نتایج رضای بخشتری را نسب ب ه م دل خط ی ارائ ه
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رؤیا سیفی پور

داد .نتایج حاصل از آزمون غیرخطی بودن الگو تأییدهننده وجود رابطه غیرخطی و ناپایداری ف رار مالی اتی در پای ه درآم د
اشخاص حقوقی اس  .سرع گ ار بین دو رژیم فرار مالیاتی ،با توجه به پارامتر گ ار تخمین زدهش ده مع ادل  6/01اس
هه نشان میدهد تغییر فرار مالیاتی به شدت از دادههای گ شته فرار مالیاتی اگرپ یری خواهد داش و تغییرات ف رار مالی اتی
بقهبندی H26,O41,O13 :JEL

واژگان هلیدی :فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی ،مدل حد آستانه ،الگوی غیرخطی.

* تاریخ دریاف 0011/11/01 :

تاریخ پ یرش0011/00/01 :

] [ DOI: 10.52547/qjfep.9.36.87

بر رفتار این متغیر اگرگ ار خواهد بود.
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 .1مقدمه
اخ مالیات از دیرباز برای دول ها امری اجتنابناپ یر بوده اس ؛ تا آنجا هه م یت وان گف
دولتی به منظور رفع نیازهای خود به وصول مالیات از م ردم اق دام نم وده اس

هر

و اهن ون تعی ین و

وصول مالیات ،بیش از گ شته مد نظر سیاستمداران و متولیان امور اس  .امروزه دول ها عالوه ب ر
هدف از وصول مالیات به عنوان جنبه درآم دی ،ب ه عن وان مه مت رین وس یله در تخی یم من ابع،
حیول اشتغال هامل ،درجه معقولی از گبات قیم ها ،توازن حسابهای بینالمللی و باالخره توزیع
عقالیی و صحیح درآمدها میان بقات و گروهها و بخشهای مختلف اقتیادی جامع ه م یدانن د.
ازاینرو ،اهمی

فعالی های فرار مالیاتی به واس طه نق ش و اهمی

همواره از مسائل مهم و مسئلهساز هر هشوری بوده اس

مالی ات در اقتی اد هش ور نی ز

(لیو ،چانگ و ین.)0100 0

توسعهیافتگی و ساختار اقتیادی هشورها دارد هه به واس طه اجتن اب و ف رار مالی اتی در هش ورها
باعث شده اس

همت ر باش د

تا درآمدهای مالیاتی هشورها هم واره از آنه ه ب رآورد ش ده اس

(خانی و همکاران.)0630،
بر اساس گزارش بنیاد هریتیج در سال  ،0101در حال حاضر هشورهایی ب ا نس ب
تولید ناخالم داخلی بسیار باال یعنی حدود پنجاه درص د در ی

مالی ات ب ه

رف و هش ورهایی ب ا نس ب

همتر از سه درصد در رف دیگر قرار دارند .باالترین شاخم مالی ات ب ه تولی د ناخ الم داخل ی
متعلق به هشورهای اتحادیه اروپا اس
دانمارک در سال  0103با نسب
نسب

.
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سهم مالیات از هل درآمدهای عم ومی در می ان هش ورها متف اوت ب وده و بس تگی ب ه س طح

مالیات به تولید ناخالم داخل ی ح دود  08درص د ب االترین

و پس از آن ب ه ترتی ب هش ورهای فرانس ه ( 01درص د) ،بلژی

( 06درص د) ،س وئد (06

لوهزامبرگ ( 63درصد) ،آلمان ( 61/1درصد) قرار دارند .همهنین متوسط نسب

مالیات به تولی د

)1. Liu, W. R., Chang, S. I. & Yen. D. C. (2012
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درصد) ،ایتالی ا ( 00/0درص د) ،فنالن د ( 00/0درص د) ،ن روژ ( 01درص د) ،هلن د ( 63۹6درص د)،
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ناخالم داخلی در هشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتیادی 0برابر با  66/1درصد ب وده
هه همترین میزان آن متعلق به مکزی

با  03/1درصد بوده اس  .این نسب

عنوان بزرگترین اقتیاد جهانی  00/1درصد گزارش شده اس .
بر اساس گزارش بان

جهانی در سال  ،0103نسب

در هشور آمریک ا ب ه

0

مالیات به تولید ناخالم داخلی در ایران

برابر با  8/6درصد بوده اس  .ایران در زم ره هش ورهای پ ایین از لح ا نس ب

مالی ات ب ه تولی د

ناخالم داخلی بقهبندی میشود.
اقتیاد ایران همانند اغلب اقتیادهای جهان با معضل فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات روب هرو
نف

و

هسری بودجه حاصل از آن و بحران جهانی شیوع بیماری هووید  03دول

در پی تمرهززدایی از

نظام وابسته به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی اس

 .ل ا ه اهش وابس تگی

هزینههای عمومی به منا بع نف و انجام اصالحات الزم برای افزایش منابع درآمدی مالیاتی دول و
هاهش حجم فرار مالیاتی و شناسایی خألهای مالیاتی جه

اجتناب از مالی ات اهمی

دوچن دانی

مییابد.
شره ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی هه در راستای هسب س ود و انتف اع فعالی
میهنند ،همواره دارای این انگیزه هستند تا با پرداختن به برنامهریزیهای مالیاتی در موقعیتی ق رار
گیرند هه مالیات همت ری را پرداخ

نماین د و ب ه دنب ال راهکاره ایی در جه

ه اهش مالی ات

پرداختی خود باشند (دسایی و دارماپاال.)60113،
این در حالی اس
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بوده و در سالهای اخیر به دلیل گسترش تحریمهای گانویه اقتی ادی ،اف

ش دید قیم

هه دول ها همواره ب ه دنب ال ح ل معض ل ف رار مالی اتی ب هوی ژه از مح ل

شره های بزرگ بودند .سازمان همکاری و توسعه اقتیادی در گزارش سال  0101درب اره ف رار

)1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
2. Heritage.org, "Heritage data"(2020).
3 .Desai, M. A., and D. Dharmapala, (2009).

] [ DOI: 10.52547/qjfep.9.36.87

مالیاتی شره های بزرگ ساالنه رقمی بین  001تا  001میلی ارد دالر اع الم نم وده اس

 .ب ر ای ن
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اساس در نشس

 061هشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتیادی در جوالی  0100با ح داقل

نرخ مالیاتی  01درصد برای شره های بزرگ چندملیتی توافق شد.0
با توجه به این امر ضرورت این مطالعه بر محاسبه و بررسی پای داری ب ر ف رار مالی اتی در پای ه
درآمد اشخاص حقوقی در ایران اس

در این پژوهش ابتدا با محاسبه فرار مالی اتی در پای ه درآم د

اشخاص حقوقی از روش پول نقد پرداخت ه س پس ب ا اس تفاده از روش اگرگ اری غیرخط ی ،ح د
آستانه ی دوره زم انی  0681-0638ب ه بررس ی پای داری ف رار مالی اتی در پای ه درآم د اش خاص
حقوقی پرداخته شده اس .

 .2ادبیات موضوع
پدیده غیرقابل مش اهده ،ت اهنون م ورد توج ه بس یاری از اقتی اددانان و

فرار مالیاتی به عنوان ی
خارجی انجام شده اس .

فرار مالیاتی به فعالی های غیرقانونی هه توسط تعدادی از افراد یا شره ها به منظور ه اهش
پرداخ

مالیات انجام میشود و از ریق همگویی درآمدها ،فروش دارایی یا از ریق زی ادهروی

در هسورات و معافی ها حاصل میشود (آلم ،مارتینز -وازهوئز و اشنایدر.)0116،0
نظریههای مطرحشده در باب فرار مالیاتی بنا به مس ئلهای ه ه ه ر محقق ی در پ ی آن ب وده را
میتوان عمدتاً به دو جریان عمده مدلهای نئوهالس یکی و رویکرده ای نه ادگرایی تقس یمبن دی
نمود .نقطه آغاز مدل نئوهالسیکی به سال  0380بازمیگردد هه مقاله مشهور ف رار مالی اتی توس ط
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حسابرسان مالیاتی قرارگرفته اس  ،به گونهای هه مطالعات بسیاری در این رابطه در سطح داخلی و

مایکل آلینگهام و آگنار ساندمو 6در نشریة اقتیاد عمومی به چاپ رسید .نظریه م هور بع دها ب ه

1. www.OECD.org
)2. Alm, James, Jorge Martinez-Vazquez and Friedrich Schneider (2003
)3. Allingham,M., and Sandmo, A.(1972
4. Tax Evasion Standard Model
5. Economics of Crime
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«مدل استاندارد فرار مالیاتی» 0معروف شد .این مدل مبتنی بر روششناسی اقتیاد جرم 1گری بک ر

0

محاسبه فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی...

( )0331بوده و فرض بر آن اس

80

هه مؤدی مالیاتی ،متأگر از عوامل اجتماعی و روانی تأگیرگ ار ب ر

رفتار تمکین نبوده و تنها عوامل اقتیادی بر فرار مالیاتی اگرگ ار اس

(خ انج ان .)0610،بع دها

انتقادات متعددی بر مدلهایی مشابه مدل استاندارد فرار مالیاتی هه تنها عوام ل اقتی ادی را م ورد
توجه قرار میدهند وارد شد .نظریههای نهادگرایی به وجود آمدن د ه ه ف رار مالی اتی را ع الوه ب ر
عوامل اقتیادی ،هارهرد عوامل رفتاری مثل فرهن گ ،هنجاره ای عرف ی ،اخ الق ،برداش

ه ای

ادراهی مؤدیان از هارهرد نهادهای رسمی و غیررسمی میدانستند .از آن جمله میتوان به رویکرد
نهادگرای آلم و مارتینز  -وازهوئز ،)0110( 0اشاره هرد (امیدیپور و پژوی ان .)0630 ،آن درئونی،
اِرارد و فینش تین ،)0331( 6اس لمراد و یتژاه ی )0110( 0و س اندمو )0111( 1از جمل ه دیگ ر
اقتیاددانان نئوهالسیکی هستند هه در پاسخ به انتقادات م هور تالش نمودن د ت ا م دل اس تاندارد
اولین بار هاگان )0311( 3برای تعیین اندازه اقتیاد غیررسمی از متغیرهای پولی استفاده نم ود.
روش هاگان (نسب
عرضه پول در ی

نقد) برای مدلسازی اقتیاد غیررسمی فرض میهند هه نسب

پ ول رای ج از

سال پایه نشاندهنده رفتار عوامل اقتیادی اس  .در این روش ،اف زایش نس ب

نقد از این مقدار پایه به همراه فرض برابری س رع

گ ردش پ ول در اقتی اد غیررس می و اقتی اد

رسمی برای برآورد اندازه اقتیاد غیررسمی مورد استفاده قرار میگیرد .روشهای پولی مش ابه ب ر
پایه این فرض هه فعاالن بخش غیررسمی و پنهان اقتیاد جه

فرار از ش ناخته ش دن در دادوس تد

خود از پول نق د اس تفاده م یهنن د توس ط گ اتمن )0388( 8و ف یج )0383( 1ب ه ه ار گرفت ه ش د
(فال .)30116،تانزی 0311( 0و  .)0316در واهنش به انتقادات وارد بر روش نسب
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فرار مالیاتی را تعدیل نمایند.

نقد ،تالشه ای
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1. Gary Becker
)2. Alm and Martinez – Vazquez (2001
)3. Andreoni,J.,Erard,B.,and Feinstein,J.(1998
)4. Slemrod, J., and Yitzhaki, S. (2002
)5. Sandmo, A. (2005
)6. Cagan,P.(1985
)7. Guttman, P. M. (1977
)8. Feige, E. L. (1979
)9. Faal, E. (2003
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زیادی را برای بهبود روش برآورد حج م اقتی اد غیررس می انج ام داد .وی ب رای ب رآورد ان دازه
اقتیاد غیررسمی در ایال

متحده در دوره  ،0361-0311با در نظر گرفتن ی

سال به عنوان س ال

پایه هه در آن حجم اقتیاد غیررسمی صفر فرض میشود را منتفی هرد و همهنین این ف رض ه ه
نسب

اس

نقد در ول دوره مورد بررسی گاب

نق د را

را هنار گ اش  .او برای این هار ،نس ب

تابعی از متغیرهای توضیحی در نظر گرف  .در ضمن ،او ب ا وارد ه ردن مالی ات ب ه م دل ،الگ وی
اندازهگیری اقتیاد غیررسمی را با ی

عل

ارتباط داد .در روش او ،نرخ مالیات به عنوان نماینده

تأگیر اقتیاد غیررسمی بر تقاضای پول رایج مورد استفاده قرار گرف
و مشاره

تا انگیزههای پرهیز از مالیات

در اقتیاد غیررسمی مبتنی بر پول نقد را نشان دهد .با این فرض هلی دی ه ه مع امالت

اقتیاد غیررسمی با پول رایج انجام میپ یرد و افزایش در اندازه اقتی اد غیررس می ،تقاض ا ب رای
تانزی بر اساس بینش هاگان ،جه
آمریکا ،نسب

برآورد حجم اقتیاد غیررسمی و ان دازه ف رار مالی اتی در

پول نقد (اسکناس و مسکوک) به حجم نقدینگی ( )C/M2را تابعی از ن رخ مالی ات

( ،)Tسهم حقوق و دستمزد از درآمد ملی ( ،)WS/NIدرآمد سرانه مل ی حقیق ی ( )Yو ن رخ به ره
سپردههای مدتدار ی

ساله ( )Rدر نظر گرف .
)

)

(

( ⁄

معادله ()0
در تحقیق حاضر ،ب ر اس اس ای ده ت انزی در روش پ ولی ،ف رض اساس ی آن اس

ه ه تم ام
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پول رایج را افزایش میدهد ،حجم اقتیاد غیررسمی در آمریکا برآورد شد (فال.)0116 ،

مبادالت در اقتیاد غیررسمی با وجه نقد صورت میگیرد اما با توجه به اینکه در دنیای امروزی ب ا
پیشرف

ابداعات مالی و بانکی مبادالت از ریق حسابه ای ج اری ،ه ارته ای اعتب اری و نی ز

مسکوک در دس

اشخاص و اسکناس و مسکوک در جریان در نظر گرفته شده اس  .ل ا ،ب رای

)1. Tanzi, V. (1980,1983
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ارزهای دیجیتال ص ورت م یپ یرد ،ب دین منظ ور در ای ن پ ژوهش از حاص ل جم ع اس کناس و
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برآورد اندازه اقتیاد غیررسمی با این رهیاف  ،نسب

پول نقد به نقدینگی ،ی

بار مالیاتی اشخاص حقوقی ،برآورد میگردد .پس از برآورد نسب
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بار با وجود متغی ر

ف وق ،ب ار دیگ ر ب دون تغیی ر

ضرایب مدل رگرسیونی متغیر بار مالیاتی معادل ص فر ق رار داده ش ده و ب دون وج ود ب ار مالی اتی
اشخاص حقوقی نسب

پول نقد به نقدینگی محاسبه میگردد.

در مرحله بعد ،از حاصلضرب تفاوت دو نسب
به دس

میآید و س پس ب ا هس ر نتیج ه ب هدس

فوق در حجم نقدینگی ،پول غیرقانونی ()IM
آم ده از حج م پ ول ( ،)M2پ ول ق انونی ()LM

بهدس آمده و با استفاده از رابطه مقداری پول به در معادله  ،0سرع

گردش پول محاسبه میشود.

معادله ()0
در ادامه ،با این فرض هه سرع

V = GNP/ LM

گردش پول در بخش رسمی و غیررسمی اقتیاد برابر اس ،

سرع

گردش پول به صورت معادله  6برآورد میشود:
معادله ()6

)

(

در مرحله آخر میزان فرار مالیاتی در بخش غیررسمی از حاصلضرب اندازه اقتیاد زیرزمین ی
محاسبه شده در نرخ مؤگر مالیاتی ،به صورت زیر محاسبه میگردد:

معادله ()0
در این تحقیق در بخش مطالعات تجربی داخلی و خارجی فرار مالیاتی ،مطالعاتی هه ب ه ور
خاص با استفاده از روشهای پولی ،برآورد حجم اقتیاد زیرزمینی و میزان فرار مالیاتی شره ه ا

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-10

حجم اقتیاد زیرزمینی ( )UEاز حاصلضرب حجم پول در اقتیاد غیررسمی (پول غیرق انونی) در

را موضوع اصلی خود قرار دادهاند مورد توجه قرار گرفته اس .
دهده هاره )0100( 0در مقاله «اصالحات مالیاتی در لبنان :ی

معادله غیرممکن؟» ،با اس تفاده

در ول دوره ( )0331-0101پرداخته اس

و متعاقباً راهکاره ا و پیش نهاده ایی ب رای بهین هس ازی

)1. Dahdah Kareh M.(2021

] [ DOI: 10.52547/qjfep.9.36.87
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اصالح ساختار سازمان مالیاتی ارائه شده اس  .نتایج این تحقیق نشان میدهد اقتیاد سایه در لبن ان
سال  63/30 ،0101درصد تولید ناخالم داخلی اس  .همهنین سهم فرار مالیاتی از اقتیاد سایه در
این سال به  61/10درصد افزایش یافته اس  .در این بررسی نظام مالیاتی به عنوان یکی از متغیرهای
مؤگر بر بزرگی اقتیاد سایه در نظر گرفته شده اس
رشوه عامل اصلی اگرگ اری بر فرار مالیاتی نیس
دول

و نشان میدهد هه برخالف پیشف رض اولی ه
بلک ه سیاس

ه ای مالی اتی اتخ اد ش ده توس ط

عامل هلیدی تعیینهننده رفتار مالیات دهندگان اس  .در این مطالعه برای بررسی بیشتر ف رار

مالیاتی برای سالهای  0103و  0101با توجه به اپیدمی هووید  03و اعتراض ات  03اهتب ر ناش ی از
سیاس های اقتیادی دول

و هاهش ارزش پول لبنان پیشبینی گردیده اس

و نشان میدهد ه ه

عوامل برشمرده از جمله عوامل مؤگر بر بزرگتر شدن اقتیاد سایه در لبنان اس .
فلسطین در دوره ( )0108-0111استفاده نمودند و نش ان م یدهن د ه ه متغیره ای توض یحی م دل
تانزی ،بهجز متغیر نسب

دستمزد و حقوق دولتی به تولید ناخالم داخلی ،تأگیر معناداری ب ر م دل

وابسته در تخمین اقتیاد زیرزمینی دارند .همهنین نشان میدهند هه حج م اقتی اد زیرزمین ی ای ن
هشور  01/3درصد از اقتیاد در سال  0103اس .
نهور و هوندرال ،)0103( 0با بههارگیری رویکرد تقاضای پول ،اندازه اقتیاد سایه را محاسبه
میهنند .در این مطالعه متغیرهای توضیحی شامل پول نگهداری شده در خ ار از سیس تم ب انکی،
تعداد دستگاه های باجه خودهار ،نرخ س ود س پرده ،تولی د ناخ الم داخل ی تع دیلش ده ،متوس ط
مالیات ،سرع

پول ،تولید ناخالم داخلی اسمی و عرضه اسمی پ ول در نظ ر گرفت ه ش ده اس

نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد هه اقتیاد سایه جمهوری چ

.

به ور متوسط در پای ان س ال

و ح دود  8/0درص د از می انگین درآم د مالی اتی دول

حضور اقتی اد س ایه س االنه از ب ین م یرود .دادهه ا از ش اخمه ای بان

درنتیج ه

جه انی و آم ار م الی

)1. Ibrahim M. Awad and Wael Alazzeh (2020
)2. Nchor D. and Konderla Tomas (2016

] [ DOI: 10.52547/qjfep.9.36.87

 0106حدود  01/3درصد اس
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آمده اس  .در بررسی مقایسهای نتایج بهدس آمده ب ا مطالع ات عم ده ارنس

واشنایدر )0110،0111( 0تفاوت زیادی ندارند .میانگین اقتیاد سایه ارنس

و اشنایدر حدود 01/3

درصد و تخمین پژوهش حدود  01/1درصد برای سال  0106اس  .حجم اقتی اد س ایه جمه وری
چ

در مقایسه با سایر هشورهای اتحادیه اروپا خیلی زیاد نیس  ،اما از نظر اقتیادی و با توجه به

ارزش اسمی قابل توجه اس .
آری و و بک وا )0100( 0ب ا اس تفاده از روش ت ابع تقاض ای پ ول ،عوام ل تعی ینهنن ده اقتی اد
زیرزمینی را شناسایی هرده و اندازه اقتیاد زیرزمینی و مقدار فرار مالیاتی را برای هشور نیجریه در
ول دوره  0381-0101بررسی نمودند .نتایج این تحقیق نشان میدهد هه اندازه اقتیاد زیرزمین ی
و مقدار فرار مالیاتی برای این مطالعه ی دوره مورد بررسی به ترتیب بین  00/10 -83/60درصد و
زیرزمینی و مقدار فرار مالیاتی نشان میدهد.
همال ،) 0118( 6ابتدا از روش تقاضای پول نق د ،حج م اقتی اد زیرزمین ی را ب رای س اله ای
 0333و  0111برآورد نمود .سپس با توجه ب ه ن رخه ای مالی اتی موج ود در س اله ای مختل ف و
سناریوهای مختلف ،فرار مالیاتی را از اقتیاد زیرزمینی استخرا هرده اس  .بق یافتههای تحقیق
در اقتیاد پاهستان ،اقتیاد زیرزمینی و فرار مالیاتی با س رع

زی اد در اوای ل ده ه  0311در ح ال

افزایش بوده ولی نرخ افزایش در اواخر دهه  0331شتاب بیشتری داشته اس

هه این مورد در سال

 0331هاهش و سپس تا سال  0116مجدداً روند افزایشی داشته اس .
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 0/13-3/81درصد بوده اس  .این نتایج همهنین رابطه مثبتی را میان ن رخ مالی ات ،ان دازه اقتی اد

فال ،)0116( 0با ا ستفاده از روش تقاضای پول نقد به برآورد اندازه و نتایج اقتی اد غیررس می
در گینه ،ی دوره  0330-0111پرداخته اس  .متغیرهایی هه او برای تیریح تابع تقاضای پول ب ه

)1. Schneider and Enste (2006, 2000
)2. Ariyo, A., and Bekoe, W. (2011
)3. Kemal, M. Ali. (2007
)4. Faal, E. (2003
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هار برده اس

عبارتند از درآمد ،نرخ بهره ،مالیات ،نرخ تورم و ابداعات مالی .نتایج ای ن تحقی ق،
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وجود اقتیاد غیررسمی بزرگی را در گینه نشان میدهد .فال در ادامه هار ،با ضرب ان دازه اقتی اد
غیررسمی در نرخ متوسط مالیاتی ،توانس

به سری زمانی فرار مالیاتی دس

یابد.

ع الوه ب ر تحقیق ات هاگ ان ( ،)0311گ اتمن ( ،)0388ت انزی ( 0311و  )0316و مطالع ات،
اشنایدر ،)0313( 0اشنایدر و انس  ،)0111( 0ارویسکا و دیگران ( ،)0113اشنایدر )0113( 6و امبای
و یو )0101( 0نیز از روشهای پولی بهویژه تابع تقاضای پول برای برآورد حجم اقتیاد زیرزمینی و
فرار مالیاتی در مطالعات خود استفاده نمودهاند.
در بررسی ادبیات تجربی فرار مالیاتی در ایران ،اولین پژوهش در این موضوع به خانم فی روزه
بررسیهای استراتژی

خلعتبری ( )0633بازمی گردد .روش خلعتبری توسط معاون

نهاد ریاس

جمه وری ( ،)0683اهرفر ( ،)0683ب اقری گرم ارودی ( ،)0688اش رف زاده ( ،)0681آدرمن د
( ،)0630هاربر و همکاران ( )0631دنبال گردیده اس  .وجه مشترک همه این مطالعات استفاده از
روش پولی اس  .نتایج هلی این مطالعات نشان داده اس

هه حجم اقتیاد زیرزمینی و فرار مالیاتی

برآوردی ،در ول زمان روندی افزایشی داشته اس .
رستگار مقدم حال و همکاران ( )0631به بررس ی و اندازهگیری حج م اقتی اد زیرزمین ی
در هش ورهای منتخب در ی دوره زمانی  0610-0630با اس تفاده از روش غیرمس تقیم تقاض ای
پول نقد پرداخته میش ود .نت ایج نش ان م یده د در ای ن دوره حج م اقتی اد زیرزمین ی در
هشورهای منتخب بین  08تا  60درصد  GDPاین هشورها اس

و ایران در حد متوسط از این نرخ

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-10

( ،)0613ام ین خ اهی ( ،)0631عبدال ه میالن ی و اهبرپ ور روش ن ( ،)0630امی دیپ ور و پژوی ان

اس  .این تحقیق تأیید م یهن د ه ه اف زایش ن رخه ای مالی ات ،عام ل تش ویق بیش تر م ردم در
فعالی های پنهان با انگیزه فرار مالیاتی اس .
] [ DOI: 10.52547/qjfep.9.36.87

)1. Schneider, F. (1986
)2. Schneider, F., and Enste, D. (2000
)3. Schneider, F. (2006
)4. Embaye, A., and Yu W. C. (2010
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هاربر و همکاران ( )0631با استفاده از مدل تقاض ای پ ول تعم یمیافت ه ت انزی ،حج م اقتی اد
زیرزمینی استانهای ایران را ی دوره زم انی  0611-0630ب رآورد ه رده و س پس نش ان دادهان د
حجم اقتیاد سایه با بار مالیاتی رابطه مستقیم دارد.
در مطالعه امیدیپور و پژویان ( )0630به محاسبه فرار مالیاتی بر درآم د اش خاص حق وقی در
ایران ی سالهای ( )0610-0630پرداخته شده اس  .در این مطالعه نسب

پول نقد در گ ردش ب ه

حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیره ای ب ار مالی اتی اش خاص حق وقی ،نس ب

حق وق و

دستمزد به درآمد ملی ،درآمد سرانه ملی حقیقی ،نرخ بهره حقیقی و درآم دهای نفت ی حقیق ی ب ه
عنوان متغیرهای توضیحی انتخاب شدند و یافتههای تحقیق نشان داده اس  ،س ه متغی ر ب ار مالی اتی
اشخاص حقوقی ،نسب

حقوق و دستمزد به درآمد ملی و درآمدهای نفتی حقیقی ب ر نس ب

نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسب

و متغیره ای درآم د س رانه مل ی حقیق ی و

اگر منفی دارند .همهنین حجم فرار مالیاتی برآوردی در

پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ی دوره مورد بررسی روندی صعودی داشته اس .
وجه تمایز این مطالعه در بخش نخس

ب هروز نم ودن ب رآورد ف رار مالی اتی و اف زایش دوره

زمانی محاسبه فرار مالیاتی بر درآم د اش خاص حق وقی اس

 .در بخ ش دوم ن وآوری تحقی ق در

بررسی پایداری و غیرخطی بودن فرار مالیاتی محاسبه شده با استفاده از روش رگرسیون آستانهای،
اگرگ اری غیرخطی اس

هه تاهنون در هیچ مطالعه ای اعم از داخل ی و خ ارجی ص ورت نگرفت ه

اس .
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نقد در گردش به حجم نقدینگی در بلندمدت اگر مثب

پ ول

 .3روششناسی برآورد

محققان به دلیل اهمی

پدیده فرار مالیاتی برای محاسبه آن از روشهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام

ب ه محاس به ف رار مالی اتی نم ودهان د (ریهوپ ان و س وماچای .)00310،در روش مس تقیم از جمل ه
(1. Richupan, Somchai (1984

] [ DOI: 10.52547/qjfep.9.36.87
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حسابهای ملی ،روش نمونهگیری ،روش مطالعه بودجه ،روش مطالعه مستقیم مالی اتدهن دگان و
ظرفی

بالقوه قانونی ،بر اساس رفتار فردی هه از بار مالیات فرار میهند ،تئوری ساخته م یش ود و

سپس با جایگ اری متغیرهای مناسب ،فرار مالیاتی محاسبه میشود .در این روشها ضمن وق گیر
بودن و هزینهبر بودن ،معموالً هتمان ا العات به مقدار قابل مالحظهای وجود دارد.
اما در روشهای غیرمستقیم هه در شمار پره اربردترین روش مطالع ه ف رار مالی اتی هس تند از
ریق برآورد اقتیاد زیرزمینی میزان فرار مالیاتی محاسبه میشود .این روشها به دس ته روشه ای
مبتنی بر عل

فعالی

(از قبیل مدلسازی تقریبی الپالس و منطق فازی) ،روشهای مبتن ی ب ر آگ ار

(از قبیل حجم اسکناسهای درش

در گردش ،نسب

نقد ،اختالف بین آمار مالیاتی و درآمد ملی،

حسابرس ی مالی اتی ،اخ تالف در حس ابه ای مل ی ،روش نه اده فیزیک ی و روش ب ازار ه ار)
و روش شاخمهای چندگانه -علل چندگانه) تقس یمبن دی نم ود (ع رب م ازار ی زدی .)0611،از
آنجایی هه روش تابع تقاضای پول تانزی هم به عل
روشهای نسب

و هم به آگار اقتیاد غیررسمی توجه دارد ،به

نقد و منطق فازی ارحج اس  .البته روش شاخمهای چندگان ه ،عل ل چندگان ه

0

( )MIMICنیز در رابطه با برآورد فرار مالیاتی همهون روش تابع تقاضای پ ول م یتوان د مناس ب
باشد ،اما این روش تنها به ارائه شاخی ی از اقتی اد غیررس می قناع

م یهن د .اس تفاده از روش

شاخمهای چند گانه ،علل چندگانه با توجه به اینکه در برآورد اندازه ف رار مالی اتی ب ا اس تفاده از
مقادیری هه از ریق ترازسازی حاصل آمدهاند ،هامالً به آن ا العات پای ه ه ه در ترازس ازی ب ه
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(باتاچار 0331،و توماس )0333،و روش های مبتنی بر علل و آگار (از قبیل رهیاف

تقاضا برای پول

هار رفتهاند ،حساس خواهد بود ،چندان مناسب به نظر نمیرسد .بر این اساس محاسبه فرار مالی اتی
را از رهیاف

تقاضا برای پول اس تفاده م یگ ردد (امی دیپ ور و پژوی ان .)0630 ،ل ا ب ا توج ه ب ه

برای برآورد حجم اقتیاد زیرزمینی استفاده میگردد.

)1. Multiple Indicator, Multiple Causes (MIMIC

] [ DOI: 10.52547/qjfep.9.36.87

مزی های روش علل و آگار و سهول

نسبی هاربرد آن ،در این تحقیق از رهیاف

تقاضا برای پول

محاسبه فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی...

نخس

88

از ریق روش پولی تانزی (تابع تقاضای پول) و با اس تفاده از س ری زم انی ی دوره

زم انی  0681-0638و ب ا اس تفاده از روشه ای پیش رفته اقتیادس نجی ( VARو  ،)VECMحج م
ن رخ م ؤگر مالی اتی 0پای ه درآم دی اش خاص

اقتیاد زیرزمینی برآورد و به تبع آن با توجه به ی

حقوقی ،فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی در اقتیاد ایران اندازهگیری شده اس  .از این
پول نقد در گ ردش

رو با توجه به مطالعات تجربی با استفاده از معادله رگرسیونی و از ریق نسب

به حجم نقدینگی بر مبنای الگوی تقاضای پول تانزی به صورت زیر تعریف میگردد.
)

)

(

( ⁄

معادله ()1
در رابطه فوق ،متغیر

هه پول نقد برابر با حاصلجمع اسکناس و مسکوک در دس

اشخاص و اسکناس و مس کوک در

جریان اس  .متغیرهای مستقل به ترتیب بار مالی اتی اش خاص حق وقی (نس ب
مالیاتی اشخاص حقوقی به تولید ناخالم داخل ی ض ربدر ،)011

نس ب

ه ل درآم دهای

حق وق و دس تمزد ب ه

درآمد ملی (مجموع حقوق و دس تمزد س االنه بخ ش خیوص ی و دولت ی تقس یم ب ر درآم د مل ی
ضربدر ،)011درآمد سرانه ملی حقیقی(درآمد ملی سرانه اسمی تقسیم بر شاخم بهای هااله ا و
خدمات میرفی به قیم

سال پایه  ،)0616نرخ بهره حقیق ی (ن رخ س ود س پردهه ای بلندم دت

بانکی منهای نرخ تورم) و

درآمد نفتی حقیقی (درآمدهای نفتی اسمی تقسیم ب ر ش اخم

بهای هاالها و خدمات میرفی به قیم

سال پایه  )0616میباشند.

هه با اعمال نرخ مؤگر مالیاتی هه در سطح هالن همان نسب

هل درآمدهای مالیاتی به

تولید ناخالم داخلی (بار مالیاتی یا نرخ متوسط مالیاتی) اس  ،به نوعی مسئله نرخهای مالیاتی ،ضرایب مالیاتی و
معافی های مالیاتی در آن به صورت ضمنی لحا و منظور شده اس  .مطالعات تانزی ( )0316،0311و فال ()0116
نیز از چنین پروهسی به عنوان متغیر مالیاتی استفاده نمودهاند.

] [ DOI: 10.52547/qjfep.9.36.87

 .0دهر این نکته الزم اس
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 ⁄نسب

پول نقد در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابس ته

011
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در این بخش از مطالعه ،آمارها و دادههای مورد نیاز برای اندازهگیری حجم اقتیاد زیرزمینی
و فرار مالیاتی بر درآمد اشخاص حقوقی در دوره زمانی  0681تا  ،0638از ریق آمار و ا الع ات
حسابهای ملی سای

بان

مرهزی جمهوری اسالمی ایران و سای

مره ز آم ار ،ج داول ه الن

منابع و میارف بودجه ،سالنامه آماری دفتر آمار و محاسبات اقتیادی و اجتم اعی س ازمان ت أمین
اجتماعی گردآوری شده اس .
در شناسایی الگوهای  VARو  VECMتعیین متغیرهای الگو و همهنین تعیین تعداد وقفهه ای
مناسب آنها دارای اهمی

اس  .انتخاب اولیه متغیرهایی هه میبایس

در این الگوه ا وارد ش وند

معموالً بر اساس تئوریهای رایج اقتیادی صورت م یپ یرد .مرحل ه اساس ی در ب رآورد الگ وی
پویای چند متغیره تعیین تعداد وقفه بهینه متغیرهای الگو اس

باالیی برخوردار اس ؛ زیرا تأگیر مستقیمی ب ر ق درت ب رآورد الگ و دارد .در ش رایطی ه ه

هدف برآورد الگوی  VECMباشد ،معیار  SBCبرای هر حجم نمونه ،بهترین مالک برای انتخ اب
وقفه الگو اس

(اندرس.)0110 ،

 .2-3مدل خود رگرسیونی آستانه
بر اساس تئوریهای اقتیادی برخی از متغیرهای سری زمانی و بسیاری از مدلهای هالن اقتیادی
دارای رفتار غیرخطی هستند .به عالوه گاب

شده اس

در چرخههای تجاری آهن گ نزول ی ب ودن

متغیرهای هلی دی ه الن اقتی ادی در دورهه ای ره ود پرش تابت ر از آهن گ اف زایش آنه ا در
دورههای رونق اس  .در نتیجه از آنجا هه مدلهای استاندارد سری زمانی مبتنی بر معادالت خط ی
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اهمی

تعیین وقفه مناسب در ای ن الگوه ا از

هستند ،تیریح های پویای جدیدی برای مدلسازی رفتار غیرخطی متغیرها الزم میآی د .گس ترش
حیطه اقتیاد هالن شده اس  .روش رگرسیون انتقال مالیم ) (0STRاز جمل ه الگوه ای غیرخط ی
اس

هه به دلیل خیوصیات خاص خود مورد توجه بس یاری از محقق ین ق رار گرفت ه اس

 .ای ن

1. Smooth Transition Regression

] [ DOI: 10.52547/qjfep.9.36.87

بههارگیری از مدلهای غیرخطی باعث بهبود قابل توجهی در عرصه مدلس ازی رفت ار متغیره ا در

محاسبه فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی...

روش درواقع حال

010

پیشرفتهتری از مدلهای رگرسیونی تغییر وضعی  ،0همانن د م دل ح د آس تانه

اس  .از جمله محاسن روش رگرسیون انتقال مالیم آن اس

هه این امکان را ایج اد م یهن د ه ه

روابط بین متغیرها برحسب شرایط سیستم دارای چندین نظام باشند .شرایط سیستم توسط متغیری به
نام متغیر انتقال و فاصله آن با حد آس تانه مش خم م یش ود .ب ه عب ارت دیگ ر ،می زان اگرگ اری
متغیرهای مدل بر یکدیگر بستگی به وضعی

متغیر انتقال و می زان تف اوت آن از ح د آس تانه دارد.

البته برخالف مدل حد آستانه هه تغییر از ی

نظام به نظام دیگر به ور ناگهانی اتفاق میافت د ،در

مدل رگرسیون انتقال مالیم ،تغییر نظام با ی

ش یب مالی م ص ورت م یپ یرد .متغی ر انتق ال ه ه

می تواند از بین متغیرهای موجود در الگو و یا خار از آن باشد ،متغیری اس
متغی ر ی ا متغیره ای توض یحی ب ر متغی ر وابس ته را تح

هه میزان اگرگ اری

ت أگیر ق رار م یده د (خورس ندی و

 STRی

مدل رگرسیونی غیرخطی اس

از مدل رگرسیونی تغیر وضعی

هه میتوان آن را به عنوان ی

هه توسط هوان

شکل توس عهیافت ه

( 0)0311معرفی شد تلقی هرد .شکل اس تاندارد

 STRبه صورت زیر تعریف میشود:6
معادله ()3
متغیرهای توض یحی ،ب ه ع الوه،
پارامترها هستند .تابع انتقال
و

ی

ی

ب ردار

و
تابع هراندار برحسب متغیر گ ار

0

 γ ،پارامتر ش یب

بردار از پارامترهای موضعی 1اس  ،ب ه نح وی ه ه

اس  .آخرین عبارت در معادله  3بیانگر این اس

هه مدل میتواند به صورت ی
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همکاران.)0630،

مدل خط ی
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1. Switching Regression
)2. Quandt (1958
)3. Terasvirta, T. (1994
4. Transiton Variable
5. Locational Parameters
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019

با ضرایبی هه به ور تیادفی در ی زمان تغییر میهنند ،0نیز تفسیر شود .در ادامه ف رض م یش ود
تابع لجستی

هه تابع گ ار ی

عمومی اس :
∏

)}

معادله ()8

(

{

اگر معادالت فوق به صورت توأم با هم در نظ ر گرفت ه ش ود (یعن ی ب ه ج ای ت ابع گ ار در
معادالت فوق جایگزین شود) مدل  STRالجستی
در مطالعات

برای

و

تابعی از به صورت یکنواخ

اس  .برای
از

متقارن در حول نقطه میانی

پارامترهای

به عن وان

تغیر میهنند .ام ا ب رای

 ،آنه ا ب ه ص ورت

(وقتی ه ه ای ن ت ابع الجس تی

ب ه مق دار مین یمم خ ود

به

⁄

به دس

میآید .عموماً مقادیر رایج

میرسد) تغیر میهنند .مینیمم بین صفر و نیم قرار میگیرد .وقتی ∞ →  ،γمینیمم به صفر میرسد
مدل
مدل

(مدل  )LSTR1دارای قابلی

با

مدلس ازی رفت ار متق ارن متغیره ا اس

میتواند برای توصیف فرآیندهایی هه ویژگیهای دینامی

رژیم دیگ ر متف اوت اس

آنها از ی

.

رژی م ب ه

(ب ه عب ارتی فرآین دهایی ه ه در دورهه ای رش د رفت اری متف اوت از

دورههای رهودی دارند) و انتقال از ی

رژیم به رژیم دیگر به صورت مالیم صورت م یپ یرد،

مدلی قابل اتکا و مناسب باشد .از سوی دیگر ،مدل
هه فرآیند تعدیل پویا در مقادیر باال و پایین

برای شرایطی مناسب اس

رفتاری مشابه داشته و فقط در مقادیر میانی رفت اری

متفاوت از خود نشان دهند.
وقتی هه
ی

باشد ،تابع گ ار

خواهد شد و بنابراین مدل

مدل خطی میشود .از سوی دیگر وقتی هه ∞ →  γمدل

تبدیل به

ب ه م دل رگرس یونی تغی ر

با دو رژیم (هه هر دو رژیم آن واری انس براب ر ب ا ه م دارن د) تب دیل م یش ود .در م دل
 ،اگر ∞ →  γمدل

ما تبدیل به مدل تغیر وضعی

دیگری با سه رژیم خواهد شد؛ به

1. Time-Varaying parameters
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وضعی

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-10

و وقتی برابر نیم میشود هه

 .پارامتر  γشیب

محل تابع گ ار را نشان میدهند.

محاسبه فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی...

نحوی هه رفتار متغیر در رژیم میانی متفاوت از دو رژیم دیگ ر اس
رفتاری مشابه خواهد داش  .توجه به این نکته حائز اهمی
برای

اس

016

و دو رژی م ب االیی و پ ایینی

هه ی

وجود دارد هه مدل رگرسیون انتقال مالیم نمایی

مدل جایگزین (سادهت ر)
نامیده میشود .اگ ر ب ار

دیگر معادله  8در نظر گرفته شود با این تفاوت هه در آن تابع گ ار به صورت نمایی معادله  1باشد
مدل

میآید.

به دس

معادله ()1
تابع در حول نقطه

در مدل

و در مق ادیر پ ایین و می انی متغی ر،

متق ارن اس

پارامتر شیب ( ) γتقریباً مقدار یکسانی دارد .از آنجا هه این تابع ی
دارد ،جانشین مناسبی برای مدل

تلقی میشود .مدل

نیز با صفر فاصله معناداری داشته باشد تخمین مناسبی از

سایر موارد میتواند جایگزین مناسبی باشد .متغیر گ ار
از متغیرهای

ی

نیس

متغیر تیادفی اس

 ،ول ی در

و اغل ب یک ی

اس  .البته متغیر گ ار میتواند ترهیبی از چن د متغی ر نی ز باش د .در برخ ی م وارد،

متغیر گ ار میتواند تفاضل یکی از متغیرهای موجود در
در هل میتوان بیان داش

هه مدل

پارامترها در دو رژیم متفاوت از یکدیگر اس

باشد.

دارای دو رژی م ب االیی و پ ایینی اس

ه ه رفت ار

(به عبارت دیگر این م دل ب رای م دلس ازی رفت ار

نامتقارن پارامترها ،مدل مناسبی اس ) .در حالی هه مدل
میانی اس

در شرایطی هه مقدار  γبزرگ

دارای دو رژیم باالیی و ی

هه پ ارامتر دارای رفت ار مش ابهی در دو رژی م ح دی اس

رژیم

و در رژی م می انی رفت اری
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بوده و

پارامتر همتر از م دل

متفاوت از دو رژیم دیگر از خود نشان میدهد از رفی با توجه به اینکه این مدل برای مدلس ازی
متغیرهایی هه رفتار متقارن از خود نشان میدهند مدلی ایدئال اس .
(

معادله ()3

)
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010

به وری هه در معادله ف وق ب ردار  TEبی انگر ف رار مالی اتی اس
موض عی S ،متغی ر گ ار ،پ ارامتر ش یب اس

 .پ ارامتر  Cبی انگر پ ارامتر

 .ب رای تی ریح م دل غیرخط ی ابت دا ،ب ه منظ ور

مدلسازی رفتار غیرخطی متغیرهای تحقیق مدل خطی برآورد میشود .در مرحله بعد ،بق فرآین د
مدلسازی ،به آزمون فرض صفر خطی بودن در مقابل غیرخطی بودن پرداخته میشود .در س اختن
مدلهای
نخس

 ،آزمون به صورت زیر انجام میشود:
مجموع ه از متغیره ای گ ار ب القوه پرداخت ه م یش ود ه ه م یتوان د

به انتخاب ی

عناصری مشابه با داشته باشد .این امکان نیز وجود دارد هه تئ وریه ا ب ه مح دود ه ردن برخ ی
متغیرها (ح ف برخی از متغیرها) و یا به معرفی برخی متغیرهای جدید بپ ردازد .پ س از تعری ف ،s
آزمون به این صورت انجام میشود هه هر بار یکی از متغیرهای موجود در  sبه عنوان متغیر گ ار
آزمون برای آن حداقل باشد .در این تحقیق ،پس از تخمین

مدل ابتدا فرار مالیاتی برای مدلسازی به عنوان متغیر گ ار انتخاب شده اس  .پس از انتخاب متغیر
هه باید در بین مدلهای

گ ار ،گام بعدی برای تخمین مدل غیرخطی ،انتخاب نوع مدل اس

مختلف برای تیریح مدل یکی را انتخاب و استفاده نمود .انتخاب بین مدلهای
و

مختلف یعنی

با توجه به آنهه هه در ادبیات رگرسیونهای غیرخطی آمده اس

به

شرح زیر صورت میگیرد:
4
4

2

3

4

1

4

40 3

3

4

2

43

42

16

برای متغیر گ ار

انتخاب شده ،اگر فرض

رد شود مدل

نتخاب میشود .اگر هر سه فرض رد شوند ،مدل

10

یا

رد شود م دل

و اگ ر ف رض
زمانی
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معادله ()01
10
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استفاده میشود .اگر فرض صفر مبنی بر خطی بودن برای بیشتر از ی
انتخاب میشود هه مقدار

متغیر گ ار رد شد ،متغیری

محاسبه فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی...

انتخاب میشود هه فرض

یا

10

نسب

10

به فرض

16

019

با قدرت بیشتر (همتر) رد شود (ه ولمن

و همکاران.)0101،0

 .4نتایج برآورد
 .1-4برآورد فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی با روش VECM
به منظور بررسی پایداری فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی ابت دا ب ا محاس به می زان ف رار
مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی از ریق روش پولی تانزی و ب ا اس تفاده از دادهه ای س ری
زمانی برای دوره زمانی  0681-0638و ب ا اس تفاده از روشه ای پیش رفته اقتیادس نجی ()VECM
حجم اقتیاد زیرزمینی برآورد و ب ا توج ه ب ه ن رخ م ؤگر مالی اتی ،ف رار مالی اتی اش خاص حق وقی
اشخاص حقوقی به تولید ناخالم در نظر گرفته شده اس .
الگوی مورد نظر بر اساس تقاضای پول تانزی ،فال ،همال ،آریو ،بکوا و امیدیپور به صورت
دیل در نظر گرفته شده اس :
)

)

(

( ⁄

معادله ()00
در رابطه فوق ،متغیر

 ⁄نسب

پول نقد در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابس ته

هه پول نقد برابر با حاصلجمع اسکناس و مسکوک در دس

اشخاص و اسکناس و مس کوک در

جریان اس  .متغیرهای مستقل به ترتیب بار مالی اتی اش خاص حق وقی (نس ب

ه ل درآم دهای

حق وق و دس تمزد ب ه

درآمد ملی (مجموع حقوق و دس تمزد س االنه بخ ش خیوص ی و دولت ی تقس یم ب ر درآم د مل ی
ضربدر  ،)011درآمد سرانه ملی حقیقی (درآمد ملی سرانه اسمی تقسیم بر شاخم بهای هاالها و
)1. Coleman, S., Cuestas, J. C. and Mourelle, E.(2010
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مالیاتی اشخاص حقوقی به تولید ناخالم داخل ی ض ربدر ،)011

نس ب
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اندازهگیری شده اس  .در این مطالعه نرخ مؤگر مالی اتی هم ان نس ب

درآم دهای مالی اتی از منب ع
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سال پایه  ،)0616نرخ بهره حقیق ی (ن رخ س ود س پردهه ای بلندم دت

خدمات میرفی به قیم

بانکی منهای نرخ تورم) و

درآمد نفتی حقیقی (درآمدهای نفتی اسمی تقسیم ب ر ش اخم

بهای هاالها و خدمات میرفی به قیم

سال پایه  )0616میباشند.

در این مطالعه در راستای برآورد تابع تقاضای پول بر اساس تابع تقاضای پول تانزی رابطه بین
نسب

حجم پول به تولید در مقابل تورم (

نمودار بیانگر رابطه بین نسب

) در نم ودار ( )0ترس یم ش ده اس

ه ه ای ن

حجم پول به تولید ناخالم داخلی در مقابل نرخ تورم با گبات س ایر

شرایط اس .
12
7
تورم

1.25

1.15

0.95
1.05
نسبت حجم پول به تولید

0.85

-3 0.75

نمودار ( :)1رابطه خطی بین نسبت حجم پول به تولید به تورم (منبع :محاسبات محقق)

قبل از مدلسازی پژوهش برای جلوگیری از انجام رگرس یونه ای ه ادب در پ ژوهش ابت دا
پایایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته هه برای این منظور از آزمون ریشه واحد دیکی فولر افزوده
( )ADFو فیلیپس پرون ( )PPاستفاده شده اس

 .ب ا اس تفاده از آزم ونه ای ص ورت گرفت ه ای ن

موضوع هه آیا سری های زمانی مورد استفاده فرآیندی پایا (با مرتبه انباشتگی صفر) و ی ا ناپای ا (ب ا

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-10

2

مرتبه انباشتگی غیر صفر) دارند ،بررسی شده اس  .برای این منظ ور آزم ون ریش ه واح د ب ر روی
متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اس  .آزمون ریشه واحد در حال

هه تمامی متغیرهای پژوهش بهج ز

نرخ تورم به دلیل اینکه مقادیر آماره آزمون آنه ا همت ر از مق ادیر بحران ی در س طح ا مین ان 31
درصد بوده فرضیه صفر مبنی بر وجود ریش ه واح د را رد نک رده و ای ن متغیره ا در س طح ناپای ا و
انباشته از مرتبه اول اس

و تنها متغیر نرخ تورم در سطح پایا اس .

] [ DOI: 10.52547/qjfep.9.36.87

و روند انجام شده اس

نت ایج جدول ( )0نشاندهنده این اس

وجود عرض از مبدأ
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جدول ( :)1آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق
آزمون فیلیپس – پرون ()PP

آزمون دیکی فولر افزوده ()ADF
متغیرها
آماره آزمون

مقادیر بحرانی در
سطح %59

آماره آزمون

مقادیر بحرانی در
سطح %59

)Ln(C/M2

-2/11

-3/92

-1/99

-3/92

)Ln(1+T

-3/15

-3/92

-3/22

-3/92

)Ln(WS/NI

-3/32

-3/92

-2/13

-3/92

R

-2/59

-3/92

-9/12

-3/92

)Ln(Y

-1/33

-3/92

-2/11

-3/92

)Ln(oil/p

-2/53

-3/92

-2/32

-3/92

منبع :محاسبات محقق

در این مرحله برای بررسی وجود و یا عدم وجود رابطه بلندمدت بین متغیّرهای مدل ،از روش
یوهانسن  -جوسیلیوس نسب

به سایر روشهای همانباشتگی این اس

هه این روش ب یش از ی

ب ردار ه مانباش تگی ب ین متغیره ای م دل را در نظ ر گرفت ه و در ص ورت اس تفاده از ای ن روش
تخمینزنندهها دارای هارایی مجانبی خواهند بود .برای تخمین رابطه بلندمدت ب ا اس تفاده از روش
همانباشتگی یوهانسن – جوسیلیوس الزم اس

ابتدا مرتبه بهینه مدل با استفاده از مالکهای تعی ین

وقفه مدل خودرگرسیون برداری تعیین گردیده ،سپس رابطه بلندمدت بین متغیرهای م دل تخم ین
زده شده و درنهای

با استفاده از آمارههای آزمون اگر ماتریس و حداهثر مقادیر ویژه ،تعداد ب ردار

و یا بردارهای همانباشتگی بین متغیرهای مدل تعیین شود.
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همانباشتگی یوهانسن -ج وس یلیوس اس تفاده گردی ده اس

 .دلی ل اس تفاده از روش ه مانباش تگی

 .1-1-4تعیین مرتبه بهینه مدل با استفاده از معیارهای تعیین وقفه

تعیین گردد .تعیین وقفه بهینه باید بر اساس تعداد متغیّرهای مدل و حجم نمون ه ص ورت گی رد .در
جدول زیر ،وقفه بهینه بر اساس معیارهای مختلف انتخاب وقفه بهینه برای مدل انتخ ابی نش ان داده
شده اس  .به دلیل اینکه استفاده از معیار شوارتز باعث از دس

دادن درجه آزادی همت ری نس ب
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در این مرحله الزم اس

مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از مالکهای تعیین وقفه
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018

به دیگر معیارها می شود ،ل ا در این تحقیق ،وقفه بهین ه ب ر اس اس معی ار ش وارتز انتخ اب گردی ده
اس .
جدول ( :)2تعیین تعداد وقفههای بهینه مدل
تعداد وقفه

برآورد فرار مالیاتی
آماره آکائیک

آماره شوارتز -بیزین

1

-31/23

*-32/29

2

-23/29

-29/53

-13/25

-22/95

3
منبع :محاسبات محقق

همان ور هه از جدول فوق نشان میدهد ،وقفه بهینه در این مدل بر اساس معیار شوارتز وقف ه
ی

اس  .در گام بعدی موضوع بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها مطرح میشود هه برای

اساس آماره های آزمون استفاده شده اس

هه نتایج آن در جدول زیر دهر شده اس .

جدول ( :)3آزمون همانباشتگی یوهانسون  -جوسیلیوس
برآورد فرار مالیاتی
تعداد بردار همانباشتگی

آزمون Trace

آزمون
مقدار بحرانی

آماره آزمون

مقدار بحرانی

آماره آزمون

1

23/59

25/35

19/52

21/13

2

12/35

11/25

11/32

5/25

3

2/11

1/92

2/11

1/92

منبع :محاسبات محقق

بر اساس نتایج پژوهش مشخم اس

هه برای هر دو آماره آزمون فرضیه صفر مبنی ب ر ع دم

وجود دارد .بر اساس نتایج بهدس آمده حداهثر ی

رابطه تع ادلی بلندم دت ب ین متغیره ا وج ود

دارد .در ادامه با استفاده روش فیلیپس – اولیاریس به بررسی رابطه بلندمدت ب ین متغیره ا پرداخت ه
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وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها در سطح معنیداری  31درصد رد و رابطه بلندمدت بین متغیره ا

شده اس .

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-10

این منظور از آزمون هم انباشتگی یوهانسون برای پی بردن به وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها ب ر
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جدول ( :)2آزمون همانباشتگی فیلیپس – اولیاریس
مقدار بحرانی

آماره آزمون

وقفه

-1/1329
-1/951
-2/113
-2/359
-2/595
-3/123
-3/219

-1/952
-1/112
-2/221
-2/395
-2/293
-2/993
-2/535

1
1
2
3
2
9
5

منبع :محاسبات محقق

بر اساس نتایج بهدس آمده مشخم گردید رابط ه ه مانباش تگی ب ین متغیره ای پ ژوهش در
بلندم دت وج ود دارد .ابت دا م دل ف وق ب ر اس اس روش ح داقل  VECMب رآورد ش ده و نح وه
اساس آمارههای  tو  Fدرباره معنیداری ضرایب تخمینی و هل معادله رگرس یونی اظه ارنظر ش ده
اس  .در ادامه در جدول  1اقدام به تخمین مدل مینماییم:
جدول ( :)9نتایج برآورد الگو با استفاده از روش VECM



ضرایب

آماره t

سطح معنیداری

متغیرها

2/53

3/92

1/11

)Ln(1+T

1/15

5/12

1/11

)Ln(WS/NI

1/35

9/53

1/11

R

1/19

2/93

1/11

)Ln(OIL/P

-1/22

-9/59

1/11

)ECM(-1

-1/21

-2/25

1/11

آماره خوبی برازش

R 2 :1/59

F :293

منبع :محاسبات محقق

D  W : 2/13
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)Ln(Y

1/33

2/19

1/11
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اگرگ اری (مثب

یا منفی) ضرایب تخمینی بر متغیر وابسته را محاس به خ واهیم نم ود .در ادام ه ب ر
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نتایج جدول ( )1حاهی از آن اس
ضرایب آنها مخالف صفر اس

هه تمامی متغیرهای مدل معنیدار بوده یا به عبارتی دیگر

و بر متغیر وابسته تأگیر میگ ارند .با توجه به برآوردهای ص ورت

گرفته با استفاده از روش پول نقد فرار مالیاتی شره ها و مؤسسات حقوقی محاسبه شده اس .
جدول ( :)5نتایج محاسبات حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی

135/3592

9/5

13255/93

352/3552

1331

139/5293

9/9

12293/33

323/3259

1331

192/9292

9/2

13922/91

352/9923

1332

135/3531

5/2

12995/51

393/9995

1333

253/225

3/1

19355/13

532/2251

1332

292/291

5/3

21399/23

1193/225

1339

322/115

9/5

25153/31

1359/152

1335

333/952

9/2

35252/22

1312/939

1333

921/919

5/5

93331/52

2535/592

1339

1329/391

3/3

95213/95

3955/915

1335

2299/329

5/1

55122/59

9595/222

1391

9233/995

12/5

39125/91

9322/153

1391

3319/525

5/1

115399/3

9132/191

1392

3999/552

9/5

133139/3

5339/399

1393

2999/535

5/1

131931/5

12121/35

1392

5932/512

11/1

211322/9

15133/59

1399

فرار مالیاتی

GDP

29399/52

19/5

235235/2

39523/13

29913/19

15/1

359215/9

25339/19

1399

32531/12

13/2

232323/1

51551/22

1395

25232/15

21/3

293223/9

32232/31

1351

32192/91

22/3

911215/3

111233/3

1351

99955/21

15/3

595399/9

111599/1

1352

33999/31

21/3

332323/1

129225/9

1353
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11252/32

12/2

231592/9

21931/32

1395
1393
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سهم فرار مالیاتی از

حجم پول بخش
رسمی

حجم پول بخش
غیررسمی

سال

000

محاسبه فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی...

ادامه جدول ( :)5نتایج محاسبات حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی
سهم فرار مالیاتی از

حجم پول بخش
رسمی

حجم پول بخش
غیررسمی

سال

13/2

559255/1

121215/1

1352

35551/19

19/5

1151915/2

139151/3

1359

123319/9

21/5

535221/1

229139/5

1355

193225/9

25/3

553592/2

232959/9

1353

فرار مالیاتی
53951/92

GDP

منبع :محاسبات محقق

 .2-4تخمین مدل با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی
هدف این مطالعه فرضیه غیرخطی بودن توسط ی

الگوی رگرسیون انتق ال مالی م م ورد آزم ون

قرار خواهد گرف  .این الگو از برجستهترین و توسعهیافتهترین الگوهای تغییر وضعی
نخس

تبی ین م یگ ردد .ب دین منظ ور در بخ ش

به محاسبه فرار مالیاتی بر پایه درآمد اشخاص حقوقی پرداخته ،در ادامه با استفاده از اگرات

خطی و غیرخطی مبتنی بر رویکرد رگرسیون حد آستانه به بررسی پای داری ن رخ ف رار مالی اتی ب ر
درآم د اش خاص حق وقی در هش ور پرداخت ه ش ده اس

 .در ای ن رابط ه ) (ztب ردار متغیره ای

توضیحدهنده و  Stمتغیر انتقال در نظر گرفته شده اس  .برای این منظور با توجه به م دل غیرخط ی
 STRتوضیح داده شده ابتدا به بررسی رابطه غیرخطی و انتخاب متغیر گ ار پرداخت ه ش ده اس
نتایج حاصل از انجام آزمونهای فوق در جدول ( )0خالصه ش ده اس

 .الزم ب ه ده ر اس

.
هه

مقادیر ارائه شده در جدول ( )0سطح عدم ا مینان آماره  Fرا نشان میدهد .ب ر ای ن اس اس س تون
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آن انتقاالت بین رژیمهای مختلف توسط تابع لجستی

اس

هه در

اول نشان دهنده سطح عدم ا مینان در رد فرضیه خطی بودن و س تون بع دی ب ه ترتی ب مرب وط ب ه
بر اساس نتایج ستون اول فرضیه

مبنی بر خطی بودن مدل ،با در نظر گ رفتن ف رار مالی اتی

در پایه درآمد اشخاص حقوقی به عنوان متغیر انتقال در سطح ا مینان  31درصد رد میشود .بر این
اساس فرم تابعی مناسب پیشنهاد شده برای تابع انتقال به صورت  LSTR1اس  .تأیید این فرم تابعی
برای تابع انتقال نشاندهنده وجود ی

حد آستانه اس  .بنابراین رابطه بین متغیرها حول ی

سطح
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سطح ا مینان رد فرضیات

،

و

اس .
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از فرار مالیاتی هه همان نقطه حد آستانه اس  ،دچار تغییر رژیم شده و این تغییر رژیم ب ه ص ورت
مالیم اتفاق میافتد.
جدول ( :)3نتایج آزمونهای خطی بودن ،تعیین متغیر انتقال و فرم تابعی
متغیر
انتقال
فرار مالیاتی

فرم تابعی

P-value

فرضیه

فرضیه

فرضیه

فرضیه

پیشنهادی

1/11113

1/12122

1/15912

1/12592

LSTR1

منبع :محاسبات محقق

شکل عمومی مدل  ،LSTR1با توجه به اینکه متغیر وابسته فرار مالیاتی بوده و متغیر گ ار نی ز
مقادیر گ شته این متغیر اس  ،نت ایج تخم ین م دل غیرخط ی ب ا اس تفاده از الگ وی  LSTR1ارائ ه
خواهد شد .در جدول ( )1به شرح زیر نمایش داده شده اس .
(متغیر وابسته :فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی)
بخش خطی مدل
عرض از مبدأ

)1/11( 1/59

وقفه اول فرار مالیاتی

)1/13( 1/95

وقفه دوم فرار مالیاتی

)1/11( 1/32
بخش غیرخطی مدل

عرض از مبدأ

)1.12( 1/22

وقفه اول فرار مالیاتی

)1/11( 1/19

وقفه دوم فرار مالیاتی

)1/11( 1/11

ضریب گاما

3/21

ضریب C

1/922
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جدول ( - )9برآورد الگوهای غیرخطی مدل

منبع :محاسبات محقق

دارند ،نتیجه بیانگر تأگیرگ اری مقادیر گ شته فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی ب ر ای ن
متغیر و وجود ی

روند غیرخطی در این متغیر اس  .نتایج بهدس آمده از آزمونه ای تشخیی ی

مدل بیانگر عدم وجود خودهمبستگی و مشکل واریانس ناهمسانی در جم الت اخ الل م دل ب وده
اس  .همان ور هه اشاره شد ،مدل غیرخطی دارای دو رژیم ح دی ( LGمتن اظر ب ا مق ادیر پ ایین
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فرار مالیاتی) و ( HGمتناظر با مقادیر باالی فرار مالیاتی) اس  .با توجه به انتخاب مدل  LSTRبرای
تخمین فرار مالیاتی ،میتوان نتیجه گرف

هه متغیر فرار مالیاتی در پای ه درآم د اش خاص حق وقی

رفتاری نامتقارن از خود نشان میدهد .سرع

گ ار بین دو رژیم فرار مالیاتی ،ب ا توج ه ب ه پ ارامتر

گ ار تخمین زده شده ) ( معادل  6/01اس  .معادالت باال نشان میدهد زمانی ه ه ف رار مالی اتی
اشخاص حقوقی باال و پایین باشد شدت اگرگ اری مقادیر گ شته فرار مالیاتی بر این متغیر متفاوت
خواهد شد .بر اساس نتایج بهدس آمده زمانی هه فرار مالیاتی تغییر میهند رفتار ای ن متغی ر تغیی ر
خواهد هرد .با توجه به اینکه مدل بر اساس
قابلی

مدلسازی رفتار متقارن متغیرها را دارد .متغیر گ ار ب ه ان دازهگی ری ف از ی ا دوره تغیی رات

میپردازد .مدل

میتواند برای توصیف فرآیندهایی ه ه ویژگ یه ای پوی ایی (دینامی

رژیم به رژیم دیگر متفاوت بوده (فرآیندهایی هه در دورههای رونق رفتاری متفاوت

از دوره های ره ودی دارن د) و انتق ال از ی

رژی م ب ه رژی م دیگ ر ب ه ص ورت مالی م ص ورت

یرد ،مدلی قابل اتکا و مناسب باشد .از سوی دیگ ر ،م دل LSTR2

مناسب اس

)

ب رای ش رایطی

هه فرآیند تعدیل پویا و در مقادیر باال و پایین متغیر گ ار رفتاری مشابه داشته و فق ط

در مقادیر میانی رفتاری متفاوت از خود نشان دهند.

نمودار ( )0ضرایب تأگیرگ اری مقادیر گ شته فرار مالیاتی اشخاص حقوقی بر این متغیر را بر
حسب مقادیر متغیر انتقال نشان میدهد .بر بق این نمودار اگرگ اری ب ر ف رار مالی اتی قب ل از ح د
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نمودار ( :)2تابع الجستیک مربوط به تغییر رژیم منبع :محاسبات محقق
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آستانهای  6۹01تأگیر فزاینده بر فرار مالیاتی در دوره جاری گ اش ته و همهن ین در رژی م دوم ای ن
اگرگ اری رو به افزایش گ اشته اس .

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
هدف این مقاله ،محاسبه فرار مالیاتی در پای ه درآم د اش خاص حق وقی و بررس ی پای داری آن ب ا
استفاده از روش اگرگ اری غیرخطی ،ح د آس تانه ب وده اس
نخس

 .وج ه تم ایز ای ن مطالع ه در بخ ش

بهروز نمودن برآورد فرار مالیاتی و اف زایش دوره زم انی محاس به ف رار مالی اتی ب ر درآم د

اشخاص حقوقی اس  .در بخش دوم نوآوری تحقیق در بررسی پای داری و غیرخط ی ب ودن ف رار
مالیاتی محاسبه شده با استفاده از روش رگرسیون آستانهای ،اگرگ اری غیرخطی اس

.

ابتدا از ریق روش تابع تقاضای تانزی (تابع تقاضای پول) و با استفاده از دادههای سری زمانی
 )VECMحجم اقتیاد زیرزمینی در اقتیاد ایران برآورد شد .س پس ب رای بررس ی پای داری ف رار
مالیاتی اشخاص حقوقی از الگوی انتقال مالیم  STRهه حال

توسعهیافته از الگوهای حد آس تانه

اس  ،استفاده گردیده اس  .نتایج حاصل از آزمون غیرخطی بودن الگو تأییدهنن ده وج ود رابط ه
غیرخطی با در نظر گرفتن فرار مالیاتی به عنوان متغیر انتقال با ی

ح د آس تانهای اس

 .در م دل

غیرخطی دارای دو رژیم حدی مقادیر پایین فرار مالیاتی و مقادیر باالی فرار مالیاتی در نظر گرفت ه
شده اس  .با توجه به انتخاب مدل  LSTRبرای تخمین فرار مالیاتی ،نتایج ح اهی از آن اس

هه

متغیر فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی رفتاری نامتقارن از خود نش ان م یده د .س رع
گ ار بین دو رژیم فرار مالیاتی ،با توجه به پارامتر گ ار تخمین زده شده ) ( مع ادل  6۹01اس

.

و زمانی هه فرار مالیاتی تغییر میهند رفتار این متغیر تغییر خواهد هرد.

بر اساس نتایج این تحقیق می توان راهکارها و پیشنهادهایی برای اصالح نظام مالیاتی و دستگاه
دولتی متولی وصول مالیات (سازمان امور مالیاتی) جه
ارائه نمود:

هاهش حجم فرار مالی اتی ب ه ش رح زی ر
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همهنین معادالت نشان میدهند هه فرار مالیاتی باال و پایین باشد به ش دت اگرگ اری ب ر گ ش ته
فرار مالیاتی خواهد داش

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-10

ساالنه ی دوره زم انی  0681-0638و ب ا اس تفاده از روشه ای پیش رفته اقتیادس نجی ( VARو

009

محاسبه فرار مالیاتی در پایه درآمد اشخاص حقوقی...

 .0هاهش مدتزمان وص ول مالی ات ب ر اش خاص حق وقی ب ه دلی ل وج ود ت أخیر حاص ل از
وقفههای مالیاتی و اعمال نرخهای قابل تغییر و انعطافپ یر متناسب با نرخ تورم؛
 .0هوچ

هردن دامنه معافی ه ا ب ه ج ای اف زایش ن رخه ای مالی اتی و ح ف مش وقه ا و

معافی های غیرضروری به استناد ماده  033مکرر قانون مالیاتهای مستقیم؛
 .6گسترش هاربران سامانه صندوق مکانیزه فروش برای اشخاص حقوقی به منظور شفافی

در

مبادالت اقتیادی و تشخیم هر چه هاملتر درآمدها در سطحهای مختلف مؤدیان.

منابع
بلندمدت :مطالعه موردی ایران ،رساله دهتری اقتیاد ،دانشکده م دیری

و اقتی اد ،دانش گاه

آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران.
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