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  چکيده
ماليات به عنوان يكي از مهمترين منابع مالي دولت، نقش به سزايي در رشد اقتصادي و توزيع درآمد ايفا مي كند.  

سازمان امور مالياتي به عنوان متولي وصول قانوني درآمدهاي مالياتي كشور، با موضوع گريز مالياتي موديان مواجه 
طعي شده آنان، مي تواند مصداقي از گريز مالياتي باشد كه به نوبه مي باشد. انحراف ماليات ابرازي موديان از ماليات ق

خود تاثيرات مخربي بر اقتصاد كشور وارد مي كند. رويكرد سازمان امور مالياتي جهت رويارويي با اين چالش، 
دهاي هاي سنتي مميزي و زمانبر مي باشد. استفاده از اين رويكرد در بلندمدت موجب كاهش درآم استفاده از روش

هاي طبقه بندي داده  هاي آن مي شود. پژوهش حاضر قصد دارد تا با استفاده از تكنيك مالياتي دولت و افزايش هزينه
هاي بورسي فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات  متغير مالي و غيرمالي را بر گريز مالياتي شركت 32كاوي، تاثير 

اران حوزه مالياتي در خصوص قانونگذاري و چارچوبي را به بررسي كند. نتايج پژوهش راهكارهايي به سياستگز
( ارائه مي دهد. نتايج حاصله "حسابرسي مبتني بر ريسك "مميزان مالياتي جهت رسيدگي كارا و اثربخش )خصوصا

و  "قدر مطلق نسبت هزينه بهره به درآمد خالص"، "به درآمد خالصها  نسبت دارايي"دهند كه متغيرهاي  مي نشان
عملكرد شركت )سود "و  "ها نسبت سود و زيان خالص به دارايي"رابطه مستقيم و متغيرهاي  "الل هيات مديرهاستق"

 رابطه عكس با احتمال گريز مالياتي موديان مالياتي دارند. "يا زيان(
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 مقدمه

در تامين ها  اقتصادي، درآمد مالياتي يكي از مهمترين منابع مالي دولتاز ديدگاه  
آورد )فالحي و  مي بودجه بوده و موجبات دستيابي به اهداف كالن اقتصادي را فرآهم

(. از ديدگاه مديريتي، حداكثر ساختن ثروت سهامداران يكي از 5231ديگران، 
فرض، مديريت بايد از يك  باشد. براساس اين مي اساسي مديريت ماليهاي  فرض

طرف عايدات شركت را افزايش دهد و از طرف ديگر ريسك شركت را كاهش دهد. 
گردد. بنابراين،  مي وجود ماليات بر درآمد شركت موجب كاهش عايدات آتي شركت

تواند باعث افزايش ارزش شركت و ثروت سهامداران شود،  مي يكي از اقداماتي كه
باشد )هاشمي و  مي هت كاهش ماليات پرداختي شركتاستفاده از راهكارايي ج

توضيح  5(. تضاد منافع موجود بين اين دو ديدگاه توسط تئوري نمايندگي5231مهرابي، 
شود. تئوري نمايندگي بيانگر تضاد منافع بين توليدكنندگان و استفاده كنندگان  مي داده

مديران در ارائه اطالعات  از اطالعات مالي مي باشد. اين موضوع توجيه كننده انگيزه
مالي تحريف شده به منظور حداكثر كردن منافع خود )واحد اقتصادي( مي باشد كه 

زيان استفاده كنندگان )از جمله سازمان مالياتي( اطالعات را به دنبال دارد  غالباً
(. با تمام اين تفاسير، كوشش واحدهاي اقتصادي 5213)نيكخواه آزاد و مجتهدزاده، 

در درآمد بودجه ها  داخت نادرست ماليات، موجب ايجاد يكسري محدوديتجهت پر
(. فرار Gebauer & et al, 2007كند ) هايي را به جامعه تحميل مي دولت شده و هزينه

مالياتي اثري سوء بر اقتصاد كشور و به تبع آن بر كميت و كيفيت خدمات اجتماعي 
موجب تمركز ثروت در دست  ارائه شده توسط دولت دارد. اين موضوع همچنين

هاي سياسي و اجتماعي در  هاي خاص شده و باعث افزايش شكاف طبقاتي و تنش گروه
شود و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي در بلندمدت لطمه مي بيند  جامعه مي

(. نتايج تحقيقي در ايران، ارزش فرار مالياتي صورت گرفته در سال 5233)فرشكاران، 
درصد درآمد مالياتي همان سال(  4/51ميليارد ريال )برابر با  33/1132را معادل  5213

(. همچنين نتايج تحقيقي در آلمان نشان مي دهد كه 5231تخمين زده است )شكيبايي، 
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، 3115فرار مالياتي صورت گرفته )فقط در حوزه ماليات بر ارزش افزوده( در سال 
 ,Gebauer & et alل كرده است )ميليارد يورو به اين دولت تحمي 53زياني معادل 

2007 .) 
هاي مشترك مميزان مالياتي در تمامي كشورها دنيا، شناسايي  يكي از فعاليت 

كنند. رويكرد سازمان  مودياني است كه درآمدهاي مشمول ماليات خود را كتمان مي
. باشد هاي سنتي مميزي ميامور مالياتي جهت رويارويي با اين چالش، استفاده از روش

استفاده از اين رويكرد زمانبر بوده و در بلندمدت موجب كاهش درآمدهاي مالياتي 
هاي خود  هاي آن مي شود. در اين رويكرد، مميزان مالياتي نمونه دولت و افزايش هزينه

 ,Wu & et alدهند ) هاي شخصي انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي را بر اساس قضاوت

نمونه انتخاب شده معرف جامعه )مودياني كه به احتمال  (. بنابراين احتمال اينكه2012
زياد فرار مالياتي دارند( نباشد افزايش يافته و همين موضوع باعث كاهش كارايي و 

سنتي هاي  (. برخالف روش5233هاي مميزان مي شود )فرشكاران،  اثربخشي رسيدگي
كردن موارد عدم مميزي، با پيشرفت تكنولوژي اطالعات ابزارهاي مدرني جهت پيدا 

رعايت و عدم تطبيق درآمدهاي گزارش شده )توسط موديان( با ساير منابع بوجود 
(. داده كاوي از جمله ابزارهاي مفيد جهت افزايش Wu & et al, 2012آمده است )

( و در اكثر Fadairo & et al, 2008كارايي و اثربخشي كشف فرارهاي مالياتي بوده )
 (. Micci-Barrera, 2004تفاده مي شود )كشورها به اين منظور اس

هاي  فرآيندي است كه با نگرشي نو به مسئله استخراج اطالعات از داده 5داده كاوي 
هاي  اي از روش ( و به كمك مجموعه5233پردازد )مشكاني و ناظمي،  مي حجيم

كمترين ها را در  تواند الگوها و روابط پنهان موجود در داده مي آماري و مدل سازي،
زمان ممكن و با دقتي باال تشخيص دهد. هدف داده كاوي جستجو براي يافتن 

بيني  توان براي پيش مي اطالعاتي با ارزش تجاري در يك پايگاه داده است و از آن
(. 5231و رفتارهاي آتي در بازارهاي مالي استفاده كرد )مهديخاني و كيان راد، ها  رويه

استفاده مي شود. ها  منظور كشف اطالعات نهفته در دادهبطور كلي، از داده كاوي به 
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استفاده  4و تخمين 2، برآورد3، پيش بيني5گيري اين متدولوژي در پشتيباني تصميم
شود. در مقايسه با علم آمار، داده كاوي توانايي باالتري جهت شناسايي الگوهاي  مي

 (.Liao, 2003را دارد )ها  موجود در داده
طبقه  3متغير مالي و غيرمالي در قالب  32دارد تا با استفاده از  پژوهش حاضر قصد 

)اهرم مالي، سودآوري، عملكرد، نقدينگي، حاكميت شركتي، مديريت سود، اندازه و 
هاي مالي حسابرسي شده  عمر شركت( مستخرج از گزارشات حسابرسي و صورت

دو تكنيك  شركت هاي بورسي فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات و بكارگيري
هاي عصبي مصنوعي(، عوامل موثر بر گريز  داده كاوي )شامل درخت تصميم و شبكه

را شناسايي و ها  مالياتي )انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي( اينگونه شركت
 راهكارهايي را جهت كاهش اين انحراف ارائه دهد. 

 تعریف گریز مالياتی

به اقتصاد زير زميني است. از اينرو فرار  فرار مالياتي انگيزه اصلي روي آوردن 
باشد  مالياتي، عدم اعالم تمام يا بخشي از درآمد مشمول ماليات به منابع مالياتي مي

( و بطور كلي، هرگونه تالش غيرقانوني براي پرداخت 5234)عزيزخاني و افشاري، 
منافع(، فرار  ننمودن تمام يا قسمتي از ماليات )مثل ندادن اطالعات در خصوص عوايد و

(. در اين 5233؛ جهرمي و ديگران، 5233مالياتي خوانده مي شود )شفيعي و صبوري، 
بين، تفكيك موضوع اجتناب از ماليات از فرار مالياتي مهم است. تفاوت فرار مالياتي و 

شود.  مي يا غيرقانوني بودن رفتار مؤديان مربوط به قانوني، اجتناب از پرداخت ماليات
خالءهاي  از ناشي اما اجتناب از ماليات ،است مالياتي يك نوع تخلف از قانونفرار 

 . در اجتناب از پرداخت ماليات فرد به منظور كاهشباشد ها مي قانوني در قانون ماليات

ه (. ب5233د )جهرمي و ديگران، گرد مي گريزهاي  قابليت پرداخت ماليات دنبال راه
ك نوع سوء استفاده رسمي از قوانين مالياتي است. به ي عبارت ديگر، اجتناب از ماليات

اي  حال اگر فروشندهشركتي اشتغال به فروش كااليي دارد؛ فرض كنيد  ،عنوان مثال
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وي بر پايه اجتناب از ماليات  كمتري بفروشد، رفتار كااليبراي پرداخت ماليات كمتر، 
را كمتر از  كاالروش ميزان ف است. اگر همين فروشنده براي پرداخت كمتر ماليات،
 . شود مي رار از ماليات قلمدادف مقدار واقعي آن به اداره ماليات گزارش كند، رفتار وي

 گيري ميزان فرار و محققان سعي در اندازهها  اخير بعضي از دولتهاي  در سال 

اندازه  اند. ليكن خاص و نيز براي كل سيستم مالياتي داشتههاي  مالياتي براي ماليات
كه از  ي ميزان دقيق فرار مالياتي در كشور ايران، با مشكالتي روبه رو بوده استگير

توان به ناتواني در استفاده از روش هاي مستقيم اندازه  مي جمله مهمترين اين موانع
گيري )به دليل عدم ابراز مقادير فرار مالياتي( و محرمانه بودن اطالعات مورد نياز اشاره 

(. محدوديت مذكور محقق را مجبور به استفاده از 5234شاري، نمود )عزيزخاني و اف
گيري ميزان فرار مالياتي موديان نمود. منبع  ساير منابع اطالعاتي معتبر جهت اندازه

هاي  مالي حسابرسي شده شركتهاي  اطالعاتي مورد استفاده در اين پژوهش، صورت
هاي  هاي صورت مي باشد. اطالعات مالياتي كه در پيوست 5بورس اوراق بهادار تهران

شامل ميزان ماليات ابرازي موديان در هر  مالي حسابرسي شده افشاء مي شوند، عمدتاً
 سال و ميزان ماليات قطعي شده توسط سازمان امور مالياتي در همان سال مي باشد. 

شده توسط واحد اقتصادي، و ماليات ابرازي نشان دهنده مبلغ ماليات محاسبه و ابراز  
ماليات قطعي، نشان دهنده مبلغ ماليات محاسبه و قطعي شده )قابل پرداخت توسط 

باشد. معيار مورد استفاده در اين پژوهش،  مودي( توسط مميزان سازمان امور مالياتي مي
باشد. اين انحراف )انحراف منفي( نشان  انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي مي

ه ميزان مالياتي است كه مودي در ابتدا قصد پرداخت آن را نداشته است ولي پس دهند
از رسيدگي مميزان، مجبور به پرداخت مالياتي بيشتر از آنچه كه ابراز كرده مي باشد. به 
دليل مشخص نبودن علت انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي و همچنين با درنظر 

به  توان انحراف مذكور را مستقيماً اجتناب از ماليات، نميگرفتن تعاريف فرار مالياتي و 
يكي از دو موضوع فرار مالياتي يا اجتناب از پرداخت ماليات نسبت داد. بنابراين، در 
اين پژوهش، انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي به عنوان گريز مالياتي در نظر 
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مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات  تواند شامل فرار گرفته شده است. گريز مالياتي مي
شود، باشد.  و يا هر علتي كه باعث بروز انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي مي

بنابراين، مقصود ما از گريز مالياتي، انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي به هر علت 
 مي باشد.

 مزایای استفاده از داده کاوی در حوزه مالياتی

يي در قوانين موجود، كمبود مميزان و مامورين مالياتي مجرب، نزولي وجود نارسا 
هاي مالياتي در عمل، برخوردهاي ناعادالنه مالياتي، غير عادالنه بودن  بودن نرخ

هاي مالياتي، كندي سيستم مالياتي، تباني مودي و مميز، حساب سازي هاي مالياتي  نرخ
وامل بروز فساد مالي و اقتصادي در و فقدان يك مركز قوي اطالعات مالياتي از ع

(. اين موضوعات باعث مي شود كه 5234باشد )عزيزخاني و افشاري،  مي حوزه مالياتي
هر ساله درصدي از توليد ناخالص داخلي كشور خارج از شمول ماليات قرار گرفته و 

بيني شده در مورد درآمدهاي مالياتي و در نتيجه عدم  موجب عدم تحقق اهداف پيش
حقق عدالت مالياتي شود. همانطور كه ذكر شد، عمده عوامل بروز فساد مالي و ت

مربوط به دو حوزه عالي )سياستگزاري و قانونگذاري(  اقتصادي در حوزه مالياتي عمدتاً
 باشند.  مي و عملياتي )رسيدگي و مميزي(

را جهت تواند عوامل موثر بر گريز مالياتي را شناسايي و مدل هايي  مي داده كاوي 
كشف ميزان احتمالي گريز مالياتي موديان ارائه دهد. بنابراين، دانش ايجاد شده از 
فرآيند داده كاوي راهكارهايي را به سياستگزاران حوزه مالياتي در خصوص 

گذاري و چارچوبي را به مميزان مالياتي جهت رسيدگي كارا و اثربخش ارائه  قانون
 و مميزي(، داده كاوي پا را فراتر گذاشته و دهد. در حوزه عملياتي )رسيدگي مي
تواند مبنايي جهت پياده سازي سيستم حسابرسي مبتني بر ريسك در سازمان امور  مي

توانند قبل از نمونه گيري و انجام  مي مالياتي فرآهم آورد. بر اين اساس، مميزان مالياتي
تا باال )به لحاظ احتمال رسيدگي، كليه موديان مالياتي را در بازه اي از ريسك پايين 

بندي تدوين  رسيدگي خود را بر اساس اين دستههاي  بندي و برنامه گريز مالياتي( دسته
توانند در خصوص اين سوال كه  مي و اجرا نمايند. به اين ترتيب مميزان مالياتي

كداميك از موديان نياز به بررسي بيشتري دارند، تصميمات مناسبي را اتخاذ نمايند. 
 باشد: مي (5يند كلي اين رويه به شرح زير )شكل فرآ
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 1شکل 

شده و از ها  افزايش كارايي و اثربخشي رسيدگياين رويه از يك طرف موجب  
رسيدگي و افزايش درآمدهاي مالياتي سازمان هاي  طرف ديگر موجب كاهش هزينه

شود. بطور كل، مزاياي استفاده از فرآيند داده كاوي در كشف گريز  مي امور مالياتي
 باشند : مي مالياتي موديان به شرح زير

از طريق ارائه الگويي جامع در جهت ها  دگيافزايش كارايي و اثربخشي در رسي .5
 پياده سازي حسابرسي مبتني بر ريسك در سازمان امور مالياتي

و افزايش دقت عمل و همچنين تسهيل ها  هاي جديد در رسيدگي استفاده از فناوري .3
 ها و يا حذف عمليات مكانيكي در رسيدگي

اهكار قانوني و عملي جهت شناسايي عوامل موثر بر گريز مالياتي موديان و ارائه ر .2
 جلوگيري از آن

افزايش سالمت نظام مالياتي و به تبع آن رشد و شكوفايي اقتصادي و بهبود رفاه و  .4
 عدالت اجتماعي

 افزايش درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي .1

 پيشينه پژوهش

هاي  دولت )سازمان امور مالياتي( براي دريافت ماليات بر درآمد، به اظهارنامه 
هاي اقتصادي تهيه  هاي مالي بنگاه مالياتي كه بر پايه اطالعات مندرج در صورت

(. همانطور كه در مقدمه 5213اند، مراجعه مي كند )نيكخواه آزاد و مجتهدزاده،  شده
هاي  پژوهش ذكر شد، اين موضوع موجب افزايش تضاد منافع بين تهيه كننده صورت
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شود.  كننده از اين گزارشات )سازمان امور مالياتي( ميمالي )واحد اقتصادي( و استفاده 
وجود اين تضاد منافع مي تواند احتمال گريز مالياتي موديان را افزايش دهد. گريز 

ها  مالياتي، يكي از مهمترين معيارهاي شناسايي تقلبات صورت هاي مالي شركت
 ,Ravisankarو و ديگران  Kirkos,  و ديگران؛ Kotsiantis, ) 5باشد مي

  و ديگران(. بنابراين، با بررسي عوامل مالي و غيرمالي موثر بر تقلبات
را شناسايي نمود. در ها  توان عوامل موثر بر گريز مالياتي شركت هاي مالي مي صورت

داده كاوي مورد استفاده هاي  هاي مالي و تكنيك ادامه، عوامل موثر بر تقلبات صورت
 عصبي مصنوعي( ارائه شده اند.هاي  ت تصميم و شبكهدر اين پژوهش )درخ

 عوامل موثر بر تقلبات صورت های مالی )به عنوان نماینده گریز مالياتی(
طبقه )شامل اهرم مالي،  3عوامل موثر بر تقلبات صورت هاي مالي در قالب  

ه و عمر شركت( زسودآوري، عملكرد، نقدينگي، حاكميت شركتي، مديريت سود، اندا
 شرح زير ارائه شده است.به 

 اهرم مالی

هاي  بدهي ها، خصوصاً توانايي شركت در باز پرداخت بدهي اهرم مالي نشان دهنده 
بلند مدت است. منافع مالياتي يكي از عواملي است كه راهكار تامين مالي را تحت تاثير 

؛ Fanning&Cogger, 2003(. تحقيقات صورت گرفته )Graham, 1996دهد ) مي قرار
Kotsiantis, 2006   و ديگران؛Kirkos, 2007   و ديگران؛Ata&Seyrek, 2009  و

2010  Ravisankar,متقلب هاي  شركتهاي  اند كه ميزان بدهي و ديگران( نشان داده
هايي است كه در آنها تقلب  شركتهاي  مالي( بيشتر از بدهيهاي  )داراي تقلب صورت

حالت مديريت براي رسيدن به سطح معيني از  مالي رخ نداده است. در اينهاي  صورت
همچنين مزيت مالياتي ها  كند. سطح باالي بدهي مي مالي را دستكاريهاي  بدهي، صورت

 (.5231كند )هاشمي و مهرابي،  ايجاد ميها  بهره براي اين شركت

                                                                                                                       
های مالی شامل گریز مالیاتی شرکت ها، گزارش  مطابق تحقیقات مذکور عمده ترین معیارهای شناسایی تقلبات صورتـ  5

ای صادر شده از سوی دادگاه در خصوص کسب ثروت نامشروع ها، آر مالی شرکتهای  حسابرسان مبنی بر نادرست بودن صورت
 مالی می باشند.های  و به تعلیق درآمدن حضور شرکت در بورس اوراق بهادار به دالیل تحریف صورت
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 سودآوری

در ها  و بدهيها  معيارهاي سودآوري به بيان اثرات تجميعي نقدينگي، مديريت دارايي 
واحد تجاري مي پردازند، لذا نتيجه كلي تمامي استراتژي هاي واحد تجاري را نشان 

آن هاي  دهند. همچنين، تداوم فعاليت يك شركت بر پايه قدرت سودآوري دارايي مي
شركت است. نتايج تحقيقات صورت گرفته حاكي از وجود رابطه عكس بين سودآوري 

  2007؛Fanning & Cogger, 2003مالي )هاي  و احتمال تقلبات صورتها  شركت
Kirkos,  و ديگران؛Ata & Seyrek, 2009   وRavisankar, 2010  .و ديگران( دارد 

 عملکرد 

در ايجاد درآمد و سود ها  ي نحوه بكارگيري دارايي معيارهاي عملكرد نشان دهنده 
يي خواهند هايي كه عملكرد خوبي دارند، ثبات سود باال براي شركت است. شركت

شود. از طرفي  مي داشت. اين موضوع باعث بهبود كيفيت گزارشگري مالي
هايي كه عملكرد ضعيفي دارند، سعي در پنهان كردن نتايج عملكرد خود دارند  شركت

(Farinha & Viana, 2009 نتايج تحقيقات انجام گرفته نشان دهنده توانايي .)
و  Kirkos, 2007مالي )هاي  صورت معيارهاي مرتبط با عملكرد در كشف تقلبات

 و ديگران( دارد. Ravisankar, 2010و  Ata & Seyrek, 2009ديگران؛ 

 نقدینگی

دهند.  مي معيارهاي نقدينگي توانايي شركت را در انجام تعهدات كوتاه مدت نشان 
و ها  نتايج تحقيقات صورت گرفته حاكي از وجود رابطه عكس بين نقدينگي شركت

و  Kirkos, 2007و ديگران؛  Kotsiantis, 2006مالي )هاي  ات صورتاحتمال تقلب
 و ديگران( دارد. Ravisankar, 2010و  Ata & Seyrek, 2009ديگران؛ 

 حاکميت شرکتی 

در يك نگاه كلي حاكميت شركتي، شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي است  
را تعيين مي كند )نمازي و كرماني، ها  كه سمت و سوي حركت و عملكرد شركت

 ,Linو  Fanning & Cogger, ؛ DeAngelo, (. نتايج تحقيقات قبلي )5231

همسو نباشند، ها  جاري شركتهاي  دهد كه اگر حسابرسان با سياست مي ( نشان
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گردند كه انعطاف پذيري بيشتري  مي به دنبال حسابرسانيها  به احتمال زياد شركت
ته باشند. بنابراين بين تغيير حسابرس و احتمال مديريت سود )دستكاري در داش

هاي مالي( رابطه مستقيم وجود دارد. همچنين نتايج تحقيقات صورت گرفته  صورت
دهند كه وجود اعضاي غيرموظف در ساختار هيات مديره باعث بهبود عملكرد  مي نشان

 ,Fanning & Coggerت مديريت )و ديگران( و كاهش تقلبا Laing, )ها  شركت

) دهد كه اعضاي غيرموظف هيات مديره با نظارت  مي شود. اين موضوع نشان مي
 ,Farinha & Vianaشود ) مي بيشتر بر مديريت باعث افزايش كيفيت گزارشات مالي

( همچنين، تحقيقات صورت گرفته .)Fanning & Cogger,   و
Ravisankar,  دهند كه نوع گزارش حسابرسي سال قبل براي  مي ان( نشانو ديگر

دهد كه  مي مالي مفيد است. همچنين، نتايج تحقيقي نشانهاي  كشف تقلبات صورت
بين مالكيت نهادي )شركتهاي عام المنفعه( و مالكيت مديريتي )شركتهاي خانوادگي( و 
عملكرد شركتها رابطه منفي، و بين مالكيت شركتي )شركتهاي خصوصي( و عملكرد 

(. نتايج تحقيق 5231شركتها رابطه مثبت معناداري وجود دارد )نمازي و كرماني، 
نوع موسسه حسابرسي و احتمال صدور گزارش  دهد كه بين مي صورت گرفته نشان

(. بنابراين، 5231حسابرسي غير مقبول رابطه معناداري وجود دارد )سجادي و ديگران، 
 تواند از عوامل تاثير گذار بر تقلبات صورت هاي مالي باشد. مي نوع موسسه حسابرسي

 مدیریت سود 

گزارشات مالي قضاوت دهد كه مديريت در تهيه  مي مديريت سود زماني رخ 
شخصي خود را اعمال و با انجام معامالت ساختگي سعي در گمراه كردن استفاده 
كنندگان داشته باشد. مديران به داليل خاصي سعي در گمراه كردن استفاده كنندگان 

مالي دارند. به عنوان مثال اگر پاداش مديران به عملكرد آنان بستگي هاي  از صورت
زه مديريت سود، به منظور دريافت پاداش بيشتر در آنان قويتر خواهد داشته باشد، انگي

مورد استفاده توسط مديران جهت مديريت سود، تغيير هاي  ترين روش شد. عمومي
بلندمدت، تغيير عمليات هاي  و سرمايه گذاريها  حسابداري، فروش داراييهاي  روش

(. تمامي Healy & Wahlen, باشد ) مي تعهديهاي  تجاري و استفاده از حساب
تواند يكي از عوامل موثر بر تقلبات  مي دهند كه مديريت سود اين موارد نشان مي

 هاي مالي باشد. صورت
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 اندازه شرکت 

داخلي هاي  حسابداري و كنترلهاي  بزرگ به دليل داشتن سيستمهاي  شركت 
و حاكميت ( و همچنين بدليل وجود قراردادهاي نظارتي Ireland, 2003مطلوب )

هاي مالي با دقت باالتري تهيه مي كنند. نتايج تحقيقات صورت گرفته  شركتي، صورت
مالي هاي  و احتمال تقلبات صورتها  نشان از وجود رابطه عكس بين اندازه شركت

 (.Ata & Seyrek, 2009دارد )

 عمر شرکت 

هاي مالي برخوردار هستند  هايي كه از سابقه بيشتري در تهيه صورت شركت 
( و شركتهاي بورسي بدليل قوانين 5233و سجادي و ديگران،  5231)بهرامفر و ساعي، 

و مقررات موجود در بورس )الزامات گزارشگري و ...( و نظارت بر آنها، از كيفيت 
موجب كاهش  گزارشگري مالي باالتري برخوردار مي باشند. اين موضوع احتماالً

 اي مالي مي شود.ه تقلبات صورت

 داده کاوی مورد استفاده های  تکنيک

داده كاوي در تحقيقات مالي به طور روز افزوني در حال هاي  بكارگيري تكنيك 
باشد. ايالت تگزاس آمريكا يكي از اولين استفاده كنندگان از تكنيك هاي  مي گسترش

در اين طرح، به  داده كاوي جهت كشف فرارهاي مالياتي مي باشد. مدلهاي ايجاد شده
اين سوال مميزان مالياتي كه آيا مودي مورد نظر نياز به بررسي بيشتري دارد يا خير، 

دادند. نتايج اجراي طرح نشان داد كه استفاده از تكنيك هاي داده كاوي  جواب مي
ميليون دالر ماليات از مودياني كه فرار مالياتي داشتند،  213منجر به كشف و وصول 

با استفاده از تكنيك هاي  3153(. تحقيق ديگري در سال Hoover, 2009شده است )
داده كاوي و بكارگيري متغيرهاي مالي )همچون نسبت فرار مالياتي به  5قواعد انجمني

ماليات، نوع صنعت، ميزان سرمايه، ميزان فروش، نسبت فروش معاف از ماليات به 
فرار ماليات بر ارزش افزوده  فروش، نسبت فروش به سرمايه( قواعدي را براي كشف

                                                                                                                       
1- Association Rule 
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% و 12.21ارائه داده است. قواعد ارائه شده، فرار مالياتي موديان را با دقت هاي 
(. در ادامه تكنيك هاي مورد استفاده Wu & et al, 2012% كشف مي كردند )34.51

 به شرح زير ارائه شده است.

  درخت تصميم

باشد. اين  مي داده كاويهاي  يكالگوريتم درخت تصميم يكي از عمومي ترين تكن 
بهم متصل سعي در طبقه بندي  3و شعبه هاي 5الگوريتم با ايجاد يكسري گره ها

يك درخت تصميم نشان هاي  متغيرهاي اسمي و تخمين متغيرهاي عددي دارد. گره
دهنده نقاط آزمون متغيرها است. بر مبناي نتايج آزمون صورت گرفته درخت تصميم به 

رسد. ريشه درخت اولين و اساسي ترين گره درخت و  مي جديدي 2برگ هاييا ها  گره
هاي  آن آخرين نقطه تفكيك و به عبارتي نشان دهنده طبقه بندي است. مدلهاي  برگ

حاصل از درخت تصميم قابليت تفسير بااليي دارند. تكنيك درخت تصميم داراي 
باشد  مي CHAIDو  ID3 ،C5.0 ،CARTمتفاوتي مثل متد هاي  الگوريتم

(Ata&Seyrek, 2009از اين تكنيك به منظور كشف تقلبات صورت .)  مالي هاي
(Kotsiantis, 2006  و ديگران؛Kirkos, 2007  و ديگران؛Ata&Seyrek, 2009  و

Ravisankar, 2010   .و ديگران( استفاده شده است 

 عصبی مصنوعیهای  شبکه

 به هم متصل شدههاي  رونيك شبكه عصبي مصنوعي، شامل مجموعه اي از ن 
در ها  شود. نقش نرون مي يك اليه گفتهها  باشد كه به هر مجموعه از اين نرون مي

عصبي مصنوعي به هاي  عصبي، پردازش اطالعات است. اين امر، در شبكههاي  شبكه
شود. يك تابع  مي وسيله يك پردازشگر رياضي كه همان تابع فعالسازي است، انجام

اس نياز خاص مساله اي كه قرار است به وسيله شبكه عصبي حل شود، فعالسازي بر اس
 شود. در شبكه عصبي مصنوعي، شبكه قانون كار را ياد مي از سوي طراح انتخاب

دهد. شبكه  مي گيرد و از يادگيري به ازاي هر ورودي، خروجي مناسب را ارائه مي
                                                                                                                       
1- Node 
2- Branches 
3- Leafs 
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شود. هر  مي تشكيلها  يو خروجها  عصبي از ورودي ها، وزن ها، مجموعه اي از نرون
شود(.  مي ضرب Wijگردد )در  مي ( قبل از اينكه وارد نرون شود، وزن دارXiورودي )

گردد. يك ورودي، سبب ايجاد  مي محاسبه fjخروجي نرون با استفاده از تابع تبديل 
اليه هاي  گردد و به همين شكل، پاسخي براي رشته مي يك خروجي در نرون اليه اول

بعد خواهند شد و هاي  نرونهاي  آورد كه اين خروجي ها، ورودي مي بعد بوجود
يابد تا  مي آورند. اين روند ادامه مي آن اليه بوجودهاي  ديگري را در نرونهاي  خروجي

هاي  اينكه يك پاسخ در اليه خروجي ايجاد شود. مدل بدست آمده از تكنيك شبكه
مسائل پيچيده را دارد.  عصبي مصنوعي يك مدل غيرخطي است كه توانايي حل

عصبي مصنوعي قابليت تفسير پاييني به زبان انسان دارند هاي  مدلهاي حاصل از شبكه
(Ata&Seyrek,   ،از اين تكنيك به منظور كشف 5231و مكيان و ديگران .)

و ديگران؛  Kotsiantis, 2006؛ Fanning&Cogger, 2003تقلبات صورتهاي مالي )
Kirkos, 2007 ران؛ و ديگAta&Seyrek, 2009  وRavisankar, 2010   )و ديگران

 استفاده شده است. 

 روش انجام تحقيق

با توجه به اينكه در تحقيق حاضر از فرآيند داده كاوي استفاده شده است، لذا  
باشد.  مي CRISP-DM 5مراحل انجام تحقيق و مدل اجرايي آن متناسب با استاندارد 

باشد كه در اواخر سال  مي يك متدولوژي استاندارد داده كاوي CRISP-DMفرآيند 
 4و ان سي آر 2، اس پي اس اس3توسط سه شركت بزرگ دايملر كرايسلر )بنز( 5111

مرحله  1ايجاد گرديد. اين متدولوژي چرخه عمر يك پروژه داده كاوي را به 
. 4سازي داده ها، . آماده 2ها،  . شناخت داده3. شناخت كسب و كار، 5پذير ) انعطاف

. توسعه مدل( تقسيم بندي كرده است. در اين تحقيق 1. ارزيابي مدل و 1مدلسازي، 
شروع شده و سعي بر آن است تا مواردي را كه قبال آگاهي نسبت به آنها ها  كار با داده

وجود نداشته است، كشف كرده و براي آنها قوانيني ساخته شود. در اين پژوهش به 

                                                                                                                       
1- Cross Industry Standard Process for Data Mining  
2- Daimler Chrysler (then Daimler-Benz)  
3- SPSS 
4- NCR 
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و  C5.0دل از دو تكنيك طبقه بندي داده كاوي، شامل درخت تصميم منظور ساخت م
عصبي مصنوعي استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده، براي اجراي هاي  شبكه

 باشد. مي Clementine 12.0فرآيند داده كاوي 

 گيری جامعه آماری و روش نمونه

بورسي فعال در هاي  تقلمرو مكاني و زماني اين تحقيق به ترتيب شامل، كليه شرك
. 3باشد مي 5233الي  5234طي دوره زماني  5صنعت خودرو و ساخت قطعات

هاي مورد بررسي به شرط رعايت دو معيار زير، جزو نمونه پژوهش قرار  شركت
 گرفتند : مي

 اطالعات مورد نياز )شامل ماليات ابرازي و ماليات قطعي( وجود داشته باشد. .5
زي از ماليات قطعي منفي باشد. به عبارتي ماليات ابرازي درصد انحراف ماليات ابرا .3

عوامل موثر بر  "كمتر از ماليات قطعي آنها باشد. در اين حالت صرفاها  شركت
 گيرد. انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي )گريز مالياتي( مورد بررسي قرار مي

 سال رسيد.  ـ  شركت  15پس از جمع آوري داده هاي مورد نياز، مشاهدات محقق به  

 متغيرهای تحقيق

هاي مالي، مطابق با مطالب ذكر شده در بخش عوامل موثر بر تقلبات صورت 
 ( ارائه مي شود :5متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش به شرح زير )جدول 

  

                                                                                                                       
های بزرگ  ها جزو شرکت باشد که، اکثر این شرکت های فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات این می علت انتخاب شرکت ـ 5

های  ص در زمینههای کنترل داخلی مناسب و بكارگیری نیروهای متخص بورسی بوده و از منابع مالی کافی جهت استقرار سیستم
به اشتباه و درك متفاوت از قوانین  باشند. بنابراین، احتمال اینكه انحراف مالیات ابرازی از مالیات قطعی تماماً مالی برخوردار می

 مالیاتی مربوط باشد، کم می باشد.
های مورد بررسی در  اکثر نمونههای بورسی، اطالعات مالیاتی  به دلیل طوالنی بودن روند رسیدگی مالیات بر عملكرد شرکت ـ 3

 از دوره زمانی تحقیق حذف شد. 1831کامل نبود، بنابراین سال  1831های مالی سال  صورت
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 ليست متغيرهای مستقل. 1جدول 

 معادل در نرم افزار متغير طبقه ردیف

 Debt to Asset به دارایی هاها  نسبت بدهی مالیاهرم  1

 LongDebt to Asset بلند مدت به دارایی هاهای  نسبت بدهی اهرم مالی 2

 EBIT to I نسبت سود و زیان قبل از بهره به هزینه بهره اهرم مالی 8

 |I to Revenue| قدر مطلق نسبت هزینه بهره به درآمد خالص اهرم مالی 4

 EBT to Revenue نسبت سود قبل از مالیات به درآمد خالص سودآوری 5

 GrossIncome to Revenue نسبت سود ناخالص به درآمد خالص سودآوری 6

 NetIncome to Revenue نسبت سود و زیان خالص به درآمد خالص سودآوری 7

 NetIncome to Asset نسبت سود و زیان خالص به دارایی ها سودآوری 3

 Asset to Revenue به درآمد خالصها  نسبت دارایی عملكرد 1

 Gain or Loss عملكرد شرکت )سود یا زیان( عملكرد 11

 Cash to CurrentDebt جاریهای  نسبت وجه نقد به بدهی نقدینگی 11

 AcidAsset to CurrentDebt جاریهای  آنی به بدهیهای  نسبت دارایی نقدینگی 12

 CurrentAsset to CurrentDebt جاریهای  جاری به بدهیهای  نسبت دارایی نقدینگی 18

 WorkingCapital to Asset نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها نقدینگی 14

 AuditorType نوع حسابرس )دولتی یا خصوصی( حاکمیت شرکتی 15

 AuditorSwitch تغییر حسابرس )تغییر یا عدم تغییر( حاکمیت شرکتی 16

 شرکتی حاکمیت 17
استقالل هیات مدیره )نسبت اعضای غیرموظف به کل 

 اعضا(
BoardNeutral 

 CEOChange تغییر مدیریت عامل )تغییر یا عدم تغییر( حاکمیت شرکتی 13

 ShareHolder درصد 5حاصلجمع درصد مالكیت سهامداران باالی  حاکمیت شرکتی 11

 حاکمیت شرکتی 21
با کفایت ذخیره وجود بند گزارش حسابرسی مرتبط 

 مالیات
TaxParagraph 

 EarningManagement مدل تعدیل شده جونز مدیریت سود 21

 LnAsset شرکتها  لگاریتم طبیعی دارایی اندازه شرکت 22

 Age فاصله بین تاریخ درج در بورس تا تاریخ مورد بررسی عمر شرکت 28
 

 شده است : متغیر هدف )وابسته( در این تحقیق به شرح زیر محاسبه

TVR  = 
(ET - CT) 

 100 
CT 

 

 TVR (Tax Variance Rate) =  نرخ انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي 
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ET 1  =  ميزان ماليات عملكرد ابراز شده توسط واحد اقتصادي 
CT 3  =  ميزان ماليات عملكرد قطعي شده توسط سازمان امور مالياتي 

داده كاوي مورد استفاده در اين پژوهش، از نوع نظارت با توجه به اينكه رويكرد  
بندي مي باشد؛ لذا درصد انحراف بدست آمده را مي بايد بر اساس معياري  شده و طبقه

. بدين منظور، انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي )گريز مالياتي( 2دسته بندي نمود
 ( : 3نماييم )شكل  مي ديدسته زير تقسيم بن 4% به 31را بر اساس درصد انحراف 

 

 

 

 

 
 

 به عبارتي، اگر قدر مطلق درصد انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي بين  
%( باشد، آن مودي منتسب به چارك اول مي شود، اگر قدر مطلق درصد 31%  الي 1)

%( باشد، آن مودي منتسب به 11%  الي 31انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي بين )
چارك دوم مي شود، اگر قدر مطلق درصد انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي بين 

نتسب به چارك سوم مي شود و اگر قدر مطلق %( باشد، آن مودي م 11%  الي 11)
%( باشد، آن مودي 511%  الي 11درصد انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي بين )

 منتسب به چارك چهارم مي شود.
ها( شكل گرفته است.  بندي فوق بر اساس شاخص هاي آماري )چارك ايده طبقه 

( پيش Q4سمت چارك چهارم )( به Q1بندي فوق هر چه از چارك اول ) مطابق طبقه
مي رويم، درصد انحراف ماليات ابرازي از ماليات قطعي )گريز مالياتي( بيشتر مي شود. 
بنابراين، با استفاده از تكنيك هاي طبقه بندي داده كاوي، عوامل موثر بر انحراف 

                                                                                                                       
1- Expression Tax 
2- Certain Tax 

ها(  های مربوط به خود به یكی از طبقات تعیین شده )چارك بندی این است که یك مودی را با ویژگی هدف رویكرد طبقهـ   2
های یك مودی، آن را به یكی از طبقات از قبل تعیین شده  بندی پس از بررسی ویژگی دهد. به عبارتی، در رویكرد طبقه نسبت

 نسبت می دهیم.

 % سوم81 % دوم81 % اول81

 چارك اول

Q1 

 چارك دوم

Q2 

 چارك سوم

Q3 
 

چارك 

 چهارم

Q4 

احتمال  % چهارم81

گریز 

 مالياتی زیاد

احتمال 

گریز 

 مالياتی کم
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ماليات ابرازي از ماليات قطعي در چهار سطح انحراف كم الي زياد مورد بررسي قرار 
 ي گيرند.م

 تحقيقهای  تجزیه و تحليل یافته

 Clementine 12.0ها، پايگاه داده مورد نظر در نرم افزار  پس از آماده سازي داده 
( و %31) 3%(، آزمون11) 5بارگذاري شده و به صورت تصادفي به سه دسته آموزش

زش آموهاي  %( تقسيم گرديد. سپس مدلهاي تحقيق با استفاده از داده51) 2اعتبار
آزمون هاي  اعتبار مورد ارزيابي اوليه و با استفاده از دادههاي  ساخته، با استفاده از داده
 مورد آزمون قرار گرفتند.

 C5.0نتایج حاصل از اجرای تکنيک درخت تصميم 

( ارائه شده 3به شرح زير )جدول  C5.0نتايج حاصله از اجراي تكنيك درخت تصميم 
 است. 

 C5.0ميم تکنيک درخت تص .8جدول 

نحوه 

بندی  طبقه

 متغیر وابسته

 آزمونهای  داده اعتبارهای  داده آموزشهای  داده

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 %72.78 3 %62.51 11 %35.14 55 صحیح

 %27.27 8 %87.51 6 %14.16 1 اشتباه

 %111 11 %111 16 %111 64 جمع
 

 از قابليت تفسير بااليي برخوردار C5.0مدل حاصل از تكنيك درخت تصميم  
بايد از باال به پايين  مي به منظور استفاده از مدل درخت تصميم (.5)پيوست  باشد مي

درخت هستند هاي  كه همان برگها  نمود تا به جوابها  درخت شروع به خواندن گره
كه هايي  % شركت511آموزش، هاي  رسيد. به عنوان مثال مطابق مدل حاصله، در داده

ها  نسبت دارايي" و% 2.1آنها كوچكتر مساوي  "نسبت سود و زيان خالص به دارايي"
                                                                                                                       
1- Training Data  
2- Test Data  
3- Validation Data  
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 –)چارك چهارم  طبقه چهارمباشد در  5.11آنها نيز بزرگتر از  "به درآمد خالص
گيرند. حال دقت اين قاعده در برخورد با  مي موديان با گريز مالياتي باالتر( قرار

 باشد. مي آزمون(هاي  % )دقت داده13.12جديد هاي  داده
آزمون قابليت اتكاء هاي  بررسي اعتبار و قابليت تعميم پذيري مدل با استفاده از داده 

هاي  آموزش دارد. چرا كه در اين حالت مدل حاصله با دادههاي  باالتري نسبت به داده
صل از شود. بنابراين، نتايج حا مي با آنها برخوردي نداشته است ارزيابي جديدي كه قبالً

 جديدهاي  آزمون نشان دهنده رفتار و دقت مدل حاصله در برخورد با دادههاي  داده
 اعتبار هم جهت بررسي اوليه مدل هنگام ساخت مدل استفادههاي  باشد. از داده مي
 شود. مي

 عصبی مصنوعیهای  . نتایج حاصل از اجرای تکنيک شبکه8.2

( 2مصنوعي به شرح زير )جدول  عصبيهاي  نتايج حاصله از اجراي تكنيك شبكه 
 ارائه شده است. 

 عصبی مصنوعیهای  تکنيک شبکه . 3جدول 

نحوه 

بندی  طبقه

 متغیر وابسته

 آزمونهای  داده اعتبارهای  داده آموزشهای  داده

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 %72.78 3 %62.51 11 %32.31 58 صحیح

 %27.27 8 %87.51 6 %17.11 11 اشتباه

 %111 11 %111 16 %111 64 جمع
 

عصبي هاي  بر خالف تكنيك درخت تصميم، مدل حاصل از تكنيك شبكه 
مصنوعي قابليت تفسير پاييني داشته )قابليت تفسير به زبان انسان(، ولي قابليت بااليي 

عصبي مصنوعي در هاي  جهت حل مسائل پيچيده دارد. مدل حاصل از تكنيك شبكه
 زير ارائه شده است: 5توپولوژيقالب 

                                                                                                                       
باشد که مربوط به  می شبكهمخفی های  ها و گره عصبی مصنوعی نشان دهنده تعداد الیههای  مدل حاصل از تكنیك شبكه ـ 5

 ( گویند.Network Topologyباشد و به آن توپولوژی شبكه ) می چگونگی استقرار شبكه )معماری شبكه(
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های  تعداد گره

 الیه خروجی

های  تعداد گره الیه ميانی )الیه مخفی(های  تعداد گره

 الیه اول الیه دوم الیه سوم الیه ورودی

4 1 2 2 28 
 

گره اي  3اليه،  3بايد از  مي باشد كه اليه مياني مدل مي معناي توپولوژي فوق اين 
گره( تشكيل گردد. همانند تكنيك  3گره و اليه دوم نيز از 3اول از)به طوريكه اليه 

درخت تصميم، در اين تكنيك هم بررسي اعتبار و قابليت تعميم پذيري مدل با استفاده 
آموزش دارد. دقت اين مدل هاي  آزمون قابليت اتكاء باالتري نسبت به دادههاي  از داده

باشد. به  مي آزمونهاي  ت تصميم در دادهآزمون مشابه با دقت مدل درخهاي  در داده
يكسان است. اما،  "جديد تقريباهاي  عبارتي، توانايي هر دو مدل در برخورد با داده

 عصبي مصنوعيهاي  آموزش باالتر از مدل شبكههاي  دقت مدل درخت تصميم در داده
 %(.2.52باشد )به اندازه  مي

 متغيرهای با اهميت

بيني گريز مالياتي موديان به  اهميت متغيرهاي تحقيق جهت پيشمطابق با نتايج حاصله، 
 ( نشان داده شده است:4اي در جدول زير )جدول  صورت مقايسه
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 ميزان اهميت متغيرهای مستقل جهت پيش بينی گریز مالياتی مودیان .4جدول 

 متغير طبقه ردیف
 درصد اهميت

 عصبیهای  شبکه درخت تصميم

 %2.61 %1 به دارایی هاها  بدهی نسبت اهرم مالی 1

 %1.61 %1 بلند مدت به دارایی هاهای  نسبت بدهی اهرم مالی 2

 %1.26 %1 نسبت سود و زیان قبل از بهره به هزینه بهره اهرم مالی 8

 %11.18 %1 قدر مطلق نسبت هزینه بهره به درآمد خالص اهرم مالی 4

 %8.31 %1 درآمد خالصنسبت سود قبل از مالیات به  سودآوری 5

 %8.47 %1 نسبت سود ناخالص به درآمد خالص سودآوری 6

 %8.25 %1 نسبت سود و زیان خالص به درآمد خالص سودآوری 7

 %2.24 %11.11 نسبت سود و زیان خالص به دارایی ها سودآوری 3

 %1.16 %11.11 به درآمد خالصها  نسبت دارایی عملكرد 1

 %13.22 %1 شرکت )سود یا زیان(عملكرد  عملكرد 11

 %2.32 %1 جاریهای  نسبت وجه نقد به بدهی نقدینگی 11

 %8.76 %1 جاریهای  آنی به بدهیهای  نسبت دارایی نقدینگی 12

 %1.17 %1 جاریهای  جاری به بدهیهای  نسبت دارایی نقدینگی 18

 %1.54 %1 نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها نقدینگی 14

 %2.15 %1 نوع حسابرس )دولتی یا خصوصی( حاکمیت شرکتی 15

 %4.42 %1 تغییر حسابرس )تغییر یا عدم تغییر( حاکمیت شرکتی 16

 %2.12 %1 استقالل هیات مدیره حاکمیت شرکتی 17

 %8.37 %1 تغییر مدیریت عامل )تغییر یا عدم تغییر( حاکمیت شرکتی 13

 %5.21 %1 درصد 5جمع درصد مالكیت سهامداران باالی  حاصل حاکمیت شرکتی 11

 %1.35 %1 وجود بند گزارش حسابرسی مرتبط با کفایت ذخیره مالیات حاکمیت شرکتی 21

 %8.61 %1 مدل تعدیل شده جونز مدیریت سود 21

 %5.11 %1 شرکتها  لگاریتم طبیعی دارایی اندازه شرکت 22

 %5.83 %1 در بورس تا تاریخ مورد بررسیفاصله بین تاریخ درج  عمر شرکت 28

 

از  ( نشان مي دهد، تكنيك درخت تصميم صرفا4ًهمانطور كه جدول فوق )جدول  
هاي  دو متغير جهت كشف گريز مالياتي استفاده كرده است، در حاليكه تكنيك شبكه

ثير اين أعصبي مصنوعي از اكثر متغيرها جهت ساخت مدل استفاده كرده است. ت
 بر هزينه تهيه اطالعات جهت استفاده از مدلهاي مذكور مي باشد.موضوع 

ترين متغيرها جهت كشف گريز  (، با اهميت4همچنين مطابق جدول فوق )جدول  
از  "ها نسبت سود و زيان خالص به دارايي"، C5.0مالياتي در تكنيك درخت تصميم 

%( مي باشد. 11.11) "به درآمد خالصها  نسبت دارايي"%( و 11.11)سودآوري طبقه 
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نشان مي دهد كه شركت در ازاي استفاده از  "نسبت سود و زيان خالص به دارايي ها"
ريال دارايي، چند ريال سود خالص ايجاد نموده است )بازده دارايي ها(. مدل مزبور  5

نشان از وجود رابطه عكس بين اين نسبت و احتمال گريز مالياتي موديان دارد. به 
به چارك اول، ها  % باشد، احتمال تعلق شركت2.1باالتر از ها  ازده داراييعبارتي اگر ب

كوچكتر و ها  باشد. از طرفي اگر بازده دارايي مي دوم و سوم بيشتر از چارك چهارم
باشد. اين موضوع  مي به چارك چهارم بيشترها  % باشد، احتمال تعلق شركت2.1مساوي 

به ها  ها، احتمال تعلق شركت بازده داراييدهد كه در صورت كاهش نرخ  مي نشان
به درآمد ها  نسبت دارايي"يابد.  مي باال )احتمال گريز مالياتي باال( افزايشهاي  چارك
ريال درآمد، چند ريال دارايي  5نشان مي دهد كه شركت در ازاي ايجاد  "خالص

بت و احتمال استفاده كرده است. مدل مزبور نشان از وجود رابطه مستقيم بين اين نس
باالتر  "به درآمد خالصها  نسبت دارايي"گريز مالياتي موديان دارد. به عبارتي هر چه 

باشد، احتمال گريز مالياتي موديان )احتمال تعلق به چارك چهارم( نيز افزايش مي يابد. 
بنابراين، در صورتيكه شركت نتواند از منابع در دسترس خود به نحو احسن استفاده 

  يابد. مي مال تعلق وي به چارك چهارم )احتمال گريز مالياتي باال( افزايشكند، احت
هاي عصبي  ترين متغيرها جهت كشف گريز مالياتي در تكنيك شبكه با اهميت 

%(، 51.13از طبقه اهرم مالي ) "قدر مطلق نسبت هزينه بهره به درآمد خالص"مصنوعي، 
نسبت سود و زيان "%(، 52.31) از طبقه عملكرد "عملكرد شركت )سود يا زيان("

از طبقه  "استقالل هيات مديره"%( و 1.34از طبقه سودآوري ) "خالص به دارايي ها
 "قدر مطلق نسبت هزينه بهره به درآمد خالص"%( مي باشند. 1.11حاكميت شركتي )

ريال درآمد، چند ريال هزينه بهره متحمل  5دهد كه شركت در ازاي ايجاد  نشان مي
هر چه اين نسبت باالتر باشد، احتمال تعلق شركت به چارك اول )احتمال شود.  مي

نشان دهنده نتيجه  "عملكرد شركت )سود يا زيان("يابد.  مي گريز مالياتي پايين( كاهش
عملكرد شركت مي باشد. در صورتيكه نتيجه عملكرد شركت زيان باشد، احتمال گريز 

استقالل "يابد.  رك چهارم( نيز افزايش مي)احتمال تعلق شركت به چاها  مالياتي شركت
نشان دهنده نسبت اعضاي غيرموظف به كل اعضاي هيات مديره  "هيات مديره

باشد. هر چه استقالل هيات مديره در يك شركت بيشتر باشد، احتمال گريز مالياتي  مي
در  ")احتمال تعلق شركت به چارك سوم( نيز افزايش مي يابد. اين موضوع احتماال
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 )حداكثر نمودن ثروت سهامداران( مي باشد. ستاي هدف اصلي شركترا

 گيری نتيجه

تضاد منافع موجود بين توليدكنندگان )واحد اقتصادي( و استفاده كنندگان )از جمله  
سازمان مالياتي( از اطالعات مالي انگيزه تحريف آن توسط مديريت را به منظور 

بيشتر ها  فزايش مي دهد. اينگونه تحريفحداكثر كردن منافع خود )واحد اقتصادي( ا
در جهت پرداخت نادرست ماليات صورت مي گيرد. فرار مالياتي اثري سوء بر اقتصاد 
كشور و به تبع آن بر كميت و كيفيت خدمات اجتماعي ارائه شده توسط دولت دارد. 

 متغير مالي و غيرمالي مستخرج از صورت هاي مالي 32تحقيق حاضر با استفاده از 
هاي بورس فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات و  حسابرسي شده شركت

و شبكه هاي  C5.0هاي طبقه بندي داده كاوي )درخت تصميم  بكارگيري تكنيك
ها  عصبي مصنوعي( مدلهايي جهت بررسي عوامل موثر بر گريز مالياتي اينگونه شركت

نسبت سود " C5.0ميم ارائه داد. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه در تكنيك درخت تص
 "به درآمد خالصها  نسبت دارايي")از طبقه سودآوري( و  "و زيان خالص به دارايي ها

قدر مطلق نسبت هزينه "هاي عصبي مصنوعي  )از طبقه عملكرد( و در تكنيك شبكه
)از طبقه  "عملكرد شركت )سود يا زيان(")از طبقه اهرم مالي(،  "بهره به درآمد خالص

استقالل ")از طبقه سودآوري( و  "ها بت سود و زيان خالص به دارايينس"عملكرد(، 
)از طبقه حاكميت شركتي( به عنوان مهمترين عوامل موثر بر احتمال  "هيات مديره

دهد كه احتمال گريز  گريز مالياتي موديان شناسايي شدند. در كل نتايج نشان مي
 )زياد( است. مالياتي در مودياني كه عملكرد مناسبي ندارند، باال
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