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چكیده
کشور ايران در سالهای اخیر بهمنظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و جايگزينی درآمدهای
مالیاتی با درآمدهای نفتی درپی کشف منابع بیشتر درآمدی است .از طرفی اين کشور نیز همانند
اغلب اقتصادهای جهان با مشکل فرار مالیاتی مواجه است .در چنین شرايطی با توجه به خالء
مطالعاتی از حیث سنجش و اندازهگیری کمّی حجم فرار مالیاتی بهويژه در پايه مالیات بر درآمد
اشخاص حقوقی ،مطالعه حاضر با هدف برآورد حجم فرار مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی در ايران با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی تانزی و الگوی تصحیح خطایبرداری
( )VECبرای دادههای ساالنه  2531تا  2531انجام گرفته است .در اين مدل نسبت پول نقد در
گردش به حجم نقدينگی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بار مالیاتی اشخاص حقوقی ،نسبت
حقوق و دستمزد به درآمد ملی ،درآمد سرانه ملی حقیقی ،نرخ بهره حقیقی و درآمدهای نفتی
حقیقی به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی انتخاب شدهاند .بر اساس يافتههای تحقیق ،سه
متغیر بار مالیاتی اشخاص حقوقی ،نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی و درآمدهای نفتی حقیقی
بر نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی
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حقیقی و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر اين نسبت اثر منفی دارند .همچنین ،نتايج تحقیق نشان
میدهد که حجم فرار مالیاتی برآوردی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی دوره مورد
بررسی روندی صعودی دارد.
واژههای كلیدی :فرار مالیاتی ،پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ،تابع تقاضای پولی تانزی،
الگوی تصحیح خطایبرداری ( ،)VECايران.
طبقه بندی O17،H26 ،H30 ، C32: JEL
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 -1مقدمه
دستاوردهای تجربی در اغلب کشورهای توسعه يافته نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی يکی
از مهمترين منابع درآمدی در اين کشورها را تشکیل میدهد ،اما مالیات در ايران مانند ساير
کشورهای در حال توسعه نتوانسته نقش چندانی را در اقتصاد ايفا کند و از آنجا که درآمدهای
حاصل از صادرات نفت خارج از کنترل دولت است ،و خطمشی توسعه در کشور ما نیز در سالهای
اخیر بهدلیل گسترش تحريمهای اقتصادی ،کاهش شديد قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن
در پی تمرکززدائی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و گرايش به سمت نظامِ مبتنی بر درآمدهای
مالیاتی است ،لذا کاهش وابستگی هزينههای عمومی به منبع نفت و انجام اصالحات الزم برای
افزايش منابع درآمدی مالیاتی دولت و کاهش حجم فرار مالیاتی را میتوان يکی از اولويتهای مهم
و ضروری در نیل به اهداف نظام اقتصادی کشور تلقی نمود .در چنین شرايطی خالء مطالعاتی از
حیث سنجش و اندازهگیری کمّی حجم فرار مالیاتی بهويژه در پايه مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی که بیشترين حجم وصولی سازمان امور مالیاتی را بهخود اختصاص میدهد ،اهمیت بسزائی
پیدا میکند .با توجه به چنین ضرورتی مطالعه حاضر به برآورد میزان فرار مالیاتی در پايه مالیات بر
درآمد اشخاص حقوقی در اقتصاد ايران میپردازد تا وسعت اين پديده در کشور برآورد گردد.
دراين مطالعه تعريف عملیاتی از اقتصاد زيرزمینی بر مبنای تعريف تانزی )2391( 2فعالیتهايی
را شامل می شود که از نظر ماهیتی و منبع درآمد قانونی بوده اما به علت عدم پرداخت مالیات و
عدم رعايت برخی قوانین و مقررات دولتی ،ثبت و به مقامات رسمی گزارش نشده است .1بهعبارت
ديگر ،فرار مالیاتی 5بر مبنای تعاريف تانزی )2391( 4و سوزان اِم لیونز )2333(3هرگونه عمل غیر
قانونی برای نپرداختن يا کم پرداختن مالیات ،از سوی شخص يا واحد اقتصادی تعريف میشود .در
مقابل اگر تالش شخص يا واحد اقتصادی برای نپرداختن يا کم پرداختن مالیات به صورت قانونی
باشد آن را اجتناب از پرداخت مالیات 3مینامند .1در اين رابطه ،محققانی چون آلم )2339( 9و
فرانزونی )2339( 3در مطالعات خود چنین توضیح میدهند که اجتناب از پرداخت مالیات با فرار
مالیاتی در دو جنبۀ قانونی بودن و مشمول مجازات شدن تفاوت دارند.
از اينرو ،در مقاله حاضر ،با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی تانزی و برآورد سریهای
زمانی جديد از اندازه اقتصاد زيرزمینی که طی دوره  2531تا  2531و از طريق الگوی تصحیح
خطای برداری( )VECM21فراهم شده است ،سریهای زمانی ساالنهای از فرار مالیاتی در پايه
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را برآورد میکنیم .استفاده از روش تصحیح خطای برداری به
گفته پروتی )1114( 22عالوه بر شناسايی شوکهای ساختاری ،بهدلیل وجود نظريههای اقتصادی
بهتر میتواند تعادل را در قیاس با ماهیت تعديلهای پويا مشخص نمايد .زمانی که هدف ،تحلیل
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سیاست تجربی است ،بايستی عالوه بر دستیابی به اطالعاتی درباره حرکت به سمت تعادل در بین
مجموعهای از متغیرها ،ضرايب تعديل و پويای کوتاهمدت را نیز بهدست آورد .بر اين اساس ،هدف
اصلی تحقیق پاسخ به اين سؤال است که اندازه فرار مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی در ايران در هر يك از سالهای دورة مورد بررسی چه میزان بوده و چه روندی داشته است؟
اين مقاله در شش قسمت تنظیم شده است :در قسمت دوم ،به ادبیات نظری در حوزه فرار
مالیاتی و عوامل مؤثر بر اين پديده اشاره شده است .در قسمت سوم ،مروری بر برخی از مهمترين
مطالعات تجربی داخلی و خارجی صورت گرفته است که بهطور خاص با استفاده از روشهای پولی،
برآورد حجم اقتصاد زيرزمینی و میزان فرار مالیاتی را موضوع اصلی خود قرار دادهاند .در قسمت
چهارم ،ابتدا روشهای اندازهگیری و برآورد میزان فرار مالیاتی بهويژه روش تابع تقاضای پول تشريح
شده و سپس به معرفی مدل و متغیرهای تحقیق پرداخته شده است .در قسمت پنجم ،نتايج حاصل
از برآورد حجم اقتصاد زيرزمینی و میزان فرار مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در
ايران ارايه شده است .بخش آخر نیز به جمعبندی و ارايه پیشنهاد اختصاص داده شده است.
 -2مبانی نظری
با دقت در ادبیات نظری موضوع ،می توان دريافت که عمدتاً دو جريان عمده در تبیین رفتار فرار
مالیاتی وجود دارد .از يك طرف ،با مدل های نئوکالسیکی مواجه هستیم و از طرف ديگر ،شاهد
رويکردی نهادگرا در توضیح فرار مالیاتی میباشیم .نقطۀ آغاز اين رويکرد به سال  2311بازمی
گردد که مقالۀ مشهور «فرار از مالیات بر درآمد :يك تحلیل نظری» 21توسط مايکل آلینگهام و
آگنار ساندمو در نشريۀ اقتصاد عمومی به چـاپ رسید .نظريۀ مذکور بعدها به «مدل استاندارد فرار
مالیاتی» 25معروف شد و آلینگهام و ساندمو ،خود ترجیح دادهاند که با عنوان «تحلیل  24»A-Sاز آن
آن نام ببرند .اين مدل مبتنی بر روش شناسی «اقتصاد جرم» 23گری بِکِر 23بوده و با استفاده از
عوامل اقتصادی سعی در توضیح پديده فرار مالیاتی دارد .در اين مدل فرض بر آن است که مؤدیِ
مورد نظر متأثر از عوامل اجتماعی و روانیِ تأثیرگذار بر رفتار تمکین نیست .21مدل مذکور از
حداکثرسازی مطلوبیت مورد انتظار حاصل از تصمیم فردی مؤدی مالیاتی برای اين کار کمك می
گیرد .در حقیقت ،مؤدی مالیاتی مقدار درآمد اظهاری خود را بر اساس اصل به حداکثررسانی سود
مورد انتظار از بازی فرار مالیاتی تعیین میکند .بدين ترتیب ،مطلوبیت مورد انتظار حاصل از
تصمیم فردی مؤدی مالیاتی از رابطۀ زير بهدست میآيد:
)EU(y) = p U(y – tD – s(y –D)) + (1 – p)U( y – tD
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رابطۀ فوق به صورت زير خالصه میشود:
)EU(y) = P U (yc) + ( 1 – p ) U (yn

که درآن  EU29دال بر مطلوبیت مورد انتظار مؤدی است که خود تابعی است از درآمد عايدی وی
) .(yزمانی مؤدی مالیاتی تصیم به فرار از پرداخت مالیات میگیرد که به ازای  D=yداشته باشیم:

نتیجۀ مدل  A-Sنشان می دهد که نرخ مجازات يا احتمال کشف باالتر ،فرار مالیاتی را کاهش و نرخ
مالیات باالتر ،آن را افزايش میدهد (خان جان.)2594 ،
با توجه به چند بُعدی بودن بحث فرار مالیاتی ،انتقادات متعددی بر مدلهايی مشابه مدل
استاندارد فرار مالیاتی که تنها عوامل اقتصادی را مورد توجه قرار میدهند ،شکل گرفت .همچنین،
برخی از اقتصاددانان نئوکالسیك در پاسخ به انتقادات مذکور تالش کردند تا مدل استاندارد فرار
مالیاتی را تعديل نمايند .در میان اين مطالعات می توان مشخصاً به آندرئونی ،اِرارد و فینشتین
( ، 23)2339اسلمراد و يتژاکی ( 11)1111و کاول ( 12)1111و ساندمو ( 11)1113اشاره کرد.
در واکنش به بی توجهی نسبت به عوامل غیراقتصادیِ تأثیرگذار بر فرار مالیاتی ،نظريه های
ديگری توسعه يافتند که فرار مالیاتی را صرفاً معلول عوامل اقتصادی نمیدانستند و کارکرد عوامل
رفتاریِ نظیر «فرهنگ»« ،هنجارهای عرفی»« ،اخالق»« ،برداشتهای ادراکی مؤديان از کارکرد
نهادهای رسمی» و … را مدنظر قرار دادند .در اين میان میتوان از پژوهشگرانی چون آلم و مارتینز
– وازکوئز ( ، 15)1112تورگلر ( ، 14)1115گرخهانی )1111( 13و نِرّه )1114( 13نام برد .بهعنوان
مثال ،جیمز آلم و خورخه مارتینز -وازکوئز به بررسی نقش نهادها در فرار مالیاتی و بر مبنای آن به
تعديل مدل استاندارد فرار مالیاتی پرداختهاند .ديدگاه آلم و مارتینز -وازکوئز مبین اين نکته نیز
هست که اگر دولت ،به عنوان يك نهاد رسمی مؤثر ،بتواند بر هنجار اجتماعی تمکین تأثیر مثبت
بگذارد ،تصمیم سازی های آن را می توان ابزاری کارآمد در مقابله با کسانی که از پرداخت مالیات
فرار می کنند ،قلمداد نمود .همچنین ،گرخهانی( )1111در رسالۀ دکترای خود نقش خالء نهادی را
در اشاعۀ فرار مالیاتی در جوامعِ در حال گذار و مشخصاً کشور آلبانی مورد توجه قرار داده است .آثار
پژوهشی برگر نِرّه ( )1114 ،111211نیز از دريچۀ فرهنگ مالیاتی ،مسئلۀ فرار مالیاتی را مورد
عنايت قرار داده و پژوهشهای متعددی را در کشورهای روسیه و اتريش به انجام رسانیده است.
طبق تعريف نّره ،فرهنگ مالیاتی يك کشورِ بخصوص ،تمامی آن نهادهای رسمی و غیررسمی
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مربوطه است که با سیستم مالیات ملی و اجرای عملی آن ،که به طور تاريخی درون فرهنگ يك
کشور جای گرفتهاند ،مرتبط میباشد و شامل وابستگیها و قید و بندهايی است که به سبب تعامالت
مداوم آنها ايجاد شدهاند .به زعم نرّه ،برای تدوين سیاستهای خوب ،نبايد ساختار فرهنگ مالیاتی
ملی ناديده گرفته شود .تورگلر( )1115هم در زمینۀ روحیه (طرز فکر) مالیاتی 2مطالعات موردی
متعددی را بصورت پیمايشی در مورد فرار مالیاتی انجام داده و عالوه بر اياالت متحدة آمريکا،
کشورهای آمريکای التین (آمريکای مرکزی و جنوبی) را درکانون توجه خود قرار داده است.
 -3مروری بر مطالعات
فرار مالیاتی ،به عنوان يك پديدة غیرقابل مشاهده ،تاکنون مورد توجه بسیاری از پژوهشگران
قرار گرفته است ،به گونهای که مطالعات بسیار زيادی در اين رابطه در سطح جهان به بار آمده
است .در اين بخش ،به معرفی برخی از مهمترين مطالعات تجربی داخلی و خارجی پرداخته شده
است که بهطور خاص با استفاده از روش های پولی ،برآورد حجم اقتصاد زيرزمینی و میزان فرار
مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته را موضوع اصلی خود قرار دادهاند.
فال( ،1)1115در مطالعه خود با استفاده از روش تقاضای پول نقد به برآورد اندازه و نتايج
اقتصاد غیررسمی در گینه ،طی دورة  2334-1111پرداخته است .متغیرهايی که او برای تصريح
تابع تقاضای پول به کاربرد عبارتند از درآمد ،نرخ بهره ،مالیات ،نرخ تورم و ابداعات مالی .يعنی؛
Yd = Y – T

C = f (Yd , R , π , F ,T) ,

که در آن C ،تقاضای پول رايج برای اقتصاد (مجموع اقتصاد رسمی و سیاه) Yd ،درآمد قابل
تصرف R ،نرخ بهره π ،نرخ تورم  F،ابداعات مالی و  Tنرخ متوسط مالیات است .نتايج اين تحقیق،
وجود اقتصاد غیررسمی بزرگی را در گینه نشان میدهد .فال در ادامۀ کار ،با ضرب اندازة اقتصاد
غیررسمی در نرخ متوسط مالیاتی ،توانست به سری زمانی فرار مالیاتی دست يابد.
کمال ،) 1111( 5ابتدا از روش تقاضای پول نقد حجم اقتصاد زيرزمینی را برای سالهای 2333
و  1113برآورد نموده است .سپس با توجه به نرخهای مالیاتی موجود در سالهای مختلف و
سناريوهای مختلف ،فرار مالیاتی را از اقتصادی زيرزمینی استخراج کرده است .طبق يافته های
تحقیق در اقتصاد پاکستان ،اقتصاد زيرزمینی و فرار مالیاتی با سرعت زياد در اوايل دهه  2391در
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حال افزايش بوده ولی نرخ افزايش د ر اواخر دهه  2331شتاب بیشتری داشته است که اين مورد در
سال 2331کاهش و سپس تا سال 1115مجددا روند افزايشی داشته است.
آريو و بکواِ )1122( 19با استفاده از روش تابع تقاضای پول ،عوامل تعیینکننده اقتصاد
زيرزمینی را شناسايی کرده و اندازه اقتصاد زيرزمینی و مقدار فرار مالیاتی را برای کشور نیجريه در
طول دوره  2313-1121بررسی نمودند .نتايج اين تحقیق نشان میدهد که اندازه اقتصاد زيرزمینی
و مقدار فرار مالیاتی برای اين مطالعه طی دوره مورد بررسی به ترتیب بین  41.34-13.51درصد و
 1.13-3.13درصد بوده است .اين نتايج همچنین رابطه مثبتی را میان نرخ مالیات ،اندازه اقتصاد
زيرزمینی و مقدار فرار مالیاتی نشان میدهد.
51
52
51
عالوه بر تحقیقات کاگان ( ،13)2339گاتمن( ، )2311تانزی(  2391و  )2395و مطالعات
فوقالذکر ،اشنايدر( ،55)2393اشنايدر و انست( ،54)1111ارويسکا و ديگران(،53)1113
اشنايدر( 53)1113و امبای و يو( 51)1121نیز از روشهای پولی بهويژه تابع تقاضای پول برای برآورد
حجم اقتصاد زيرزمینی و فرار مالیاتی در مطالعات خود استفاده نمودهاند.
عالوه بر مطالعات خارجی صورت گرفته ،در بررسی ادبیات تجربیِ فرار مالیاتی در ايران نیز می-
توان به برخی از اينگونه مطالعات اشاره نمود .محققانی چون خلعتبری ( ،)2533محمدی(،)2511
گرمارودی ( ،)2511حسنپور صباغی( ،)2519آذرمند( ،)2593امین خاکی ( ،)2531عبداله میالنی
و اکبرپور روشن ( ،)2532امیدیپور( )2534برای برآورد حجم اقتصاد زيرزمینی و فرار مالیاتی در
ايران از روشهای پولی نسبت نقد و تابع تقاضای پول استفاده نمودهاند .نتايج کلی اين مطالعات
نشان داده است که حجم اقتصاد زيرزمینی و فرار مالیاتی برآوردی ،در طول زمان روندی افزايشی
داشته است.
وجه تمايز اين تحقیق با مطالعات خارجی و داخلی انجام گرفته ،استفاده از الگوی تصحیح
خطای برداری( )VECMو بررسی اثرات کوتاهمدت و بلندمدت متغیرهای مورد بررسی بر فرار
مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ،به روز نمودن و افزايش دوره زمانی مورد بررسی،
به کارگیری متغیر نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی برگرفته از الگوی پولی تانزی در برآورد
فرار مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و اضافه نمودن متغیر درآمدهای نفتی حقیقی
خاص کشور ايران است که تاکنون در هیچیك از مطالعات داخلی بهکار گرفته نشده است .البته،
اخیراً در کاربرد الگوی تصحیح خطای برداری ( )VECMدر بررسی رابطه فرار مالیاتی با متغیرهای
بار مالیاتی و نرخهای مالیاتی ،محققانی چون باسیل ،چِیارينی و مارزانو )1122(59و چِیارينی مارزانو
و اشنايدر )1125(53مطالعاتی را برای کشور ايتالیا انجام دادهاند.
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 -4روششناسی برآورد و اندازهگیری میزان فرار مالیاتی
محققان بسیاری به دلیل مشکل در دسترس نبودن اطالعات از پديده فرار مالیاتی از روشهای
گوناگونی برای محاسبه آن بهره بردهاند که برخی از آنها بهطور مستقیم و برخی ديگر بهطور
غیرمستقیم اقدام به محاسبه فرار مالیاتی نمودهاند.41
در روشهای مستقیم از جمله روش حسابهای ملی ،42روش نمونهگیری ،41روش مطالعه
بودجه ،45روش مطالعه مستقیم مالیاتدهندگان44و ظرفیت بالقوه قانونی ،43بر اساس رفتار فردی
که از زير بار مالیات فرار میکند ،تئوری ساخته میشود و سپس با جايگذاری متغیرهای مناسب،
فرار مالیاتی محاسبه میشود .در اين روشها ضمن مشکل وقتگیر بودن و هزينهبر بودن ،معموالً
کتمان اطالعات به مقدار قابل مالحظهای وجود دارد.
اما در روش های غیرمستقیم که در شمار پرکاربردترين روشهای مطالعۀ فرار مالیاتی هستند از
طريق برآورد اقتصاد زيرزمینی میزان فرار مالیاتی محاسبه میشود .اين روشها را می توان به سه
دسته روشهای مبتنی بر علت فعالیت(از قبیل :مدل سازی تقريبی الپالس 43و منطق فازی،)41
روشهای مبتنی بر آثار (از قبیل :حجم اسکناسهای درشت در گردش ،نسبت نقد ،اختالف بین
آمار مالیاتی و درآمد ملی ،حسابرسی مالیاتی ،اختالف در حسابهای ملی ،روش نهاده فیزيکی،49
روش بازار کار43و () ...باتاچاريا2331،31و توماس )2333، 32و روشهای مبتنی بر علل و آثار(از
قبیل :رهیافت تقاضا برای پول 31و روش شاخصهای چندگانه -علل چندگانه )35تقسیمبندی
نمود(عرب مازار يزدی.)2591 ،
با توجه به اين که روش های برآورد مبتنی بر علل و آثار ،در چارچوب روش واحدی ،اطالعات
مربوط به علل و آثار مختلف اقتصاد زيرزمینی را به طور همزمان مدنظر قرار می دهند ،بخش
مهمی از نقاط ضعفِ روش هايی که تنها بر علل و يا آثار اين پديده تمرکز يافتهاند از بین میرود .با
وجود اينکه بیش از سه دهه از معرفی روش تقاضا برای پول در برآورد فرار مالیاتی میگذرد ،اما
مزيتهای اين روش و سهولت نسبی کاربرد آن موجب شده است تا پژوهشهای متعددی از اين
روش يا اَشکال اصالح شدة آن برای برآورد اندازه اقتصاد زيرزمینی در کشورهای مختلف استفاده
کنند .34بر اين اساس ،در تحقیق حاضر از رهیافت تقاضا برای پول -که از روشهای پولی برای برآورد
برآورد حجم اقتصاد زيرزمینی است -استفاده گرديده است.
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 -1-4روش تقاضا برای پول(تقاضای نسبت پول نقد به نقدینگی)
اولین بار ،کاگان ( 33)2339برای تعیین اندازة اقتصاد غیررسمی از متغیرهای پولی استفاده نمود.
روش کاگان(نسبت نقد) برای مدل سازی اقتصاد غیررسمی ،فرض میکند که نسبت پول رايج از
عرضه پول در يك سال پايه ،نشاندهندة رفتار عوامل اقتصادی است .در اين روش ،افزايش نسبت
نقد از اين مقدار پايه ،به همراه فرض برابری سرعت گردش پول در اقتصاد غیررسمی و اقتصاد
رسمی ،برای برآورد اندازة اقتصاد غیررسمی مورد استفاده قرار می گیرد .روشهای پولی مشابه ،بر
پايه اين فرض که فعاالن بخش غیر رسمی و پنهان اقتصاد جهت فرار از شناخته شدن در داد و
ستد خود از پول نقد استفاده می کنند ،توسط گاتمن( 33)2311و فیج ( 31)2313به کار گرفته
شد(فال.)1115 ،
33
تانزی( 239139و  ،) 2395در واکنش به انتقادات وارد بر روش نسبت نقد ،تالش های زيادی
را برای بهبود روش برآورد حجم اقتصاد غیررسمی انجام داد .وی برای برآورد اندازة اقتصاد
غیررسمی در ايالت متحده در دوره  ،2351-91قرار دادن يك سال به عنوان سال پايه-که در آن
حجم اقتصاد غیررسمی صفر فرض می شود -را منتفی کرد و هم چنین ،اين فرض که نسبت نقد
در طول دورة مورد بررسی ثابت است را کنار گذاشت .او برای اين کار ،نسبت نقد را تابعی از
متغیرهای توضیحی در نظر گرفت .د ر ضمن ،او با وارد کردن مالیات به مدل ،الگوی اندازه گیری
اقتصاد غیررسمی را با يك علت ارتباط داد .در روشِ او ،نرخ مالیات به عنوان نمايندة تأثیر اقتصاد
غیررسمی بر تقاضای پول رايج مورد استفاده قرار گرفت تا انگیزه های پرهیز از مالیات و مشارکت در
اقتصاد غیررسمی مبتنی بر پول نقد را نشان دهد .با اين فرض کلیدی که معامالت اقتصاد غیررسمی
با پول رايج انجام میپذيرد و افزايش در اندازة اقتصاد غیررسمی ،تقاضا برای پول رايج را افزايش می-
دهد ،حجم اقتصاد غیررسمی در آمريکا برآورد شد(.فال)1115 ،
تانزی بر اساس بینش کاگان ،جهت برآورد حجم اقتصاد غیررسمی و اندازه فرار مالیاتی در
آمريکا ،نسبت پول نقد(اسکناس و مسکوک) به حجم نقدينگی( ) را تابعی از نرخ مالیات( ،)Tسهم
حقوق و دستمزد از درآمد ملی( ) ،درآمد سرانه ملی حقیقی ( )Yو نرخ بهرة سپردههای مدتدار
يك ساله( )Rدر نظر گرفت .رابطۀ زير ،الگوی ارائه شده توسط تانزی را نشان میدهد:

 WS 

  a0  a1 Ln1  T   a2 Ln NI   a3 LnY   a4 Ln( R)  




 C
Ln
M
2


در تحقیق حاضر ،بر اساس ايده تانزی در روش پولی ،فرض اساسیِ آن است که تمام مبادالت
در اقتصاد غیررسمی ،به اين دلیل که مخفی بمانند ،با وجه نقد صورت میگیرد .31لذا ،برای برآورد
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اندازة اقتصاد غیررسمی با اين رهیافت ،نسبت پول نقد به نقدينگی ،يك بار با وجود متغیر بار


 tax

 C

،  M2

برآورد میگردد .پس از برآورد نسبت فوق ،بار ديگر بدون تغییر
مالیاتی اشخاص حقوقی
ضرايب مدل رگرسیونی متغیر بار مالیاتی اشخاص حقوقی معادل صفر قرار داده شده و اين بار بدون
 C 


  M 2  wtaxنسبت

پول نقد به نقدينگی محاسبه میگردد.
وجود بار مالیاتی اشخاص حقوقی
در مرحله بعد ،از حاصلضرب تفاوت دو نسبت فوق در حجم نقدينگی ،پول غیرقانونی ( )IMبه-
دست میآيد و سپس با کسر نتیجه بهدست آمده از حجم پول ( ،)M1پول قانونی ( )LMبهدست
آمده و با استفاده از رابطه مقداری پول بهصورت زير سرعت گردش پول محاسبه میشود.
GNP
LM

V 

در ادامه ،با اين فرض که سرعت گردش پول در بخش رسمی و غیر رسمی اقتصاد برابر است،
حجم اقتصاد زيرزمینی ( )UEاز حاصلضرب حجم پول در اقتصاد غیررسمی(پول غیر قانونی) در
سرعت گردش پول بهصورت زير برآورد میشود.
UE  IM  V
  C 
 C  
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در مرحله آخر میزان فرار مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از حاصلضرب اندازة
اقتصاد زيرزمینی محاسبه شده در نرخ مالیاتی مؤثر ،32بهصورت زير محاسبه میگردد.
T
GDP

TaxEvasion  UE 

 -2-4معرفی الگو و متغیرهای تحقیق
در اين بخش از مقاله و در پاسخ به سؤال تحقیق ،مبنی بر اين که " اندازه فرار مالیاتی در پايه
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ايران در هر يك از سالهای دورة مورد بررسی چه میزان بوده
و چه روندی داشته است؟" ،فرضیه تحقیق با اين عنوان که « اندازه فرار مالیاتی در پايه مالیات بر
درآمد اشخاص حقوقی در ايران در طول زمان افزايش يافته است» مورد آزمون قرار گرفت .بر اين
اساس ،ابتدا از طريق روش پولی تانزی(تابع تقاضای پول) و با استفاده از دادههای سری زمانی طی
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دوره زمانی ( )2531-2531و با استفاده از روشهای پیشرفته اقتصادسنجی( VAR31و ،)VECM
حجم اقتصاد زيرزمینی برآورد و به تبع آن با توجه به يك نرخ مؤثر مالیاتی ،35فرار مالیاتی در
اقتصاد ايران اندازهگیری شده است .الگوی مورد نظر برای برآورد حجم اقتصاد زيرزمینی با استفاده
از معادالت رگرسیونی و از طريق نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی و بر مبنای الگوی
تقاضای پول تانزی ( باتوجه به مطالعات تجربی مانند ،فال(،)1115کمال( ،)1111آريو و بکواِ
( ،)1122امیدی پور( ) )2534به صورت ذيل تعريف میشود:34
 C 
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بهعنوان
در رابطه فوق ،متغیر "نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی(
متغیروابسته در نظر گرفته شده است و متغیرهای مستقل شامل "بار مالیاتی اشخاص حقوقی
(()CITGDPنسبت کل درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری
ضربدر " ، ")211نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی(()WSNIمجموع حقوق و دستمزد ساالنه
بخش خصوصی و دولتی تقسیم بر درآمد ملی به قیمتهای جاری ضربدر " ، ")211درآمد سرانه
ملی حقیقی(( )YNRدرآمد سرانه ملی اسمی تقسیم بر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به
قیمت پايۀ سال " ، ")2595نرخ بهره حقیقی(()RLنرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی منهای نرخ
تورم)" و "درآمدهای نفتی حقیقی (( )OILRRدرآمدهای نفتی اسمی تقسیم بر شاخص بهای کاالها
و خدمات مصرفی به قیمت پايۀ سال  ")2595میباشند.
انتظار بر اين است که روابط میان متغیرهای مستقل مورد بررسی با متغیر وابسته بر مبنای نظريه
تانزی و تئوری کاگان در روشهای پولی بهصورت زير باشد:
در بلندمدت ،افزايش درآمد سرانه حقیقی در يك جامعه به منزله باالرفتن سطح رفاه و شاخص
توسعه يافتگی در آن کشور است و به طور قطع در چنین جوامعی انتظار بر استفاده کمتر اشخاص
از پول نقد رايج در مبادالت خواهد بود و اي ن امر نیز نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی را
کاهش خواهد داد .از طرفی در کشورهای در حال توسعه مشابه ايران ،بهدلیل اينکه بخش عمدهای
از دستمزد نیروی کار به ويژه کارگران روزمزد بهصورت نقد پرداخت میگردد ،انتظار بر اين است
که با افزايش نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی ،نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی
افزايش يابد .در مورد بار مالیاتی و اثر آن بر نسبت پول نقد به نقدينگی میتوان چنین استدالل
نمود که با افزايش اين متغیر يا افزايش نرخ رشد آن ،انگیزه برای فرار مالیاتی افزايش يابد و در
فصلنامـه اقتصاد مالي
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نتیجه ،شاهد گسترش حجم اقتصاد زيرزمینی و به تبع آن شاهد افزايش حجم پول نقد و نسبت آن
به حجم نقدينگی باشیم .همچنین ،انتظار بر اين است که با افزايش نرخ بهره ،تقاضا برای سپرده-
های بلندمدت افزايش يابد و از آنجا که سپردههای بلندمدت بخشی از نقدينگی را شامل میشوند،
لذا مخرج کسر در نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی افزايش يافته و اين امر سبب کاهش
کل نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی خواهد شد.33
در اين مطالعه با استفاده از روش کتابخانهای يعنی ،استفاده از مقاالت و کتب معتبر التین و يا
فارسی به بررسی مبانی نظریِ موضوع فرار مالیاتی و آشنايی با روشهای مختلف اندازهگیری آن
پرداخته شده است .عالوه بر اين ،آمارها و دادههای مورد نیاز برای اندازهگیری حجم اقتصاد
زيرزمینی و فرار مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در دورة زمانی  ،2531-2531از
طريق آمار و اطالعات حسابهای ملی و سايت بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران ،33سايت مرکز
آمار ايران ، 31جداول کالن منابع و مصارف بودجه ،سالنامه آماری دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و
اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی و مراجعۀ حضوری به مراکز مربوطه گردآوری شده است.
همچنین نرمافزارهای  Excelو  Eviewsبرای تحلیل فرضیه تحقیق ،به کار گرفته شدهاند.
 -5برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافتهها
روش اقتصادسنجی مورد استفاده در اين پژوهش ،برآورد بر اساس دادههای سری زمانی و
استفاده از الگوی تصحیح خطایبرداری ( ) VECMاست .ابتدا برای بررسی پايايی متغیرها از آزمون
ديکی فولر تعمیم يافته استفاده شد و نتايج نشان داد که تمامی متغیرها در سطح ناپايا بوده و
تفاضل مرتبه اول آنها در سطح بحرانی يك درصد پايا شدند .پس از آن بر اساس معیار شوارتز ،يك
وقفه ،به عنوان وقفه مناسب برای الگوی  VARانتخاب شد و در ادامه با توجه به اينکه تعداد
متغیرهايی که در رابطه بلندمدت لحاظ شدند بیش از دو متغیر بود ،برای تعیین تعداد روابط
بلندمدت از روش يوهانسن استفاده شد و آماره حداکثر مقدار ويژه وجود يك رابطه بلندمدت را در
سطح  33درصد اطمینان بین متغیرهای الگوی مورد بررسی تأيید کرد .در نهايت الگوی تصحیح
خطایبرداری ( )VECMبرآورد گرديد .در ذيل ،نتايج بهدست آمده از فرآيند برآورد ارائه شده است.
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 -1-5نتایج برآورد
 -1-1-5نتایج آزمون پایایی 69متغیرهای مدل
اين آزمون برای متغیرهای نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی ،بار مالیاتی اشخاص
حقوقی ،نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی ،درآمد سرانه ملی حقیقی ،نرخ بهره حقیقی و
فصلنامـه اقتصاد مالي
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درآمدهای نفتی حقیقی به قیمت ثابت سال  2595انجام گرفته است .برای بررسی پايايی
متغیرهای مدل در اين مطالعه از آزمون ديکی فولر تعمیم يافته که يکی از معتبرترين آزمونهای
پايايی است استفاده شده است .2نتايج اين آزمون نشان میدهد که تمامی متغیرها در سطح ناپايا
بوده و تفاضل مرتبه اول آنها پايا است .بنابراين ،می توان نتیجه گرفت که تمامی متغیرهای مدل
انباشته از مرتبه يك يا ) I(1هستند.
جدول  -1نتایج آزمون پایایی متغیرهای مدل
انجام آزمون در سطح متغیر
آماره

مقداربحرانی

محاسباتی

آماره

دیكیفولر

دیكیفولر

متغیر

شرح

CM2

نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی

-1/35

CITGDP

بار مالیاتی اشخاص حقوقی

-2/111

WSNI

نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی

- 1/12

YNR

درآمد سرانه ملی حقیقی

- 2/53

RL

نرخ بهره حقیقی

* - 5/21

درآمدهای نفتی حقیقی

- 1/31

OILRR

انجام آزمون در تفاضل مرتبه اول متغیر
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سطح
احتمال

-4/11

 2درصد

-5/31

3درصد

-5/23

21درصد

-1/31

%2

-2/34

%3

-2/32

%21

-1/31

%2

-2/33

%3

-2/32

%21

-4/11

%2

-5/31

%3

-5/23

%21

** -4/11

%2

** -5/31

%3

** -5/23

%21

-4/12

%2

-5/35

%3

-5/23

%21
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انجام آزمون در سطح متغیر
آماره

مقداربحرانی

محاسباتی

آماره

دیكیفولر

دیكیفولر

-1/39

-4/12

%2

-1/31

%2

-1/35

%2
%2

سطح

متغیر

شرح

DCM2

تفاضل مرتبه اول نسبت پول نقد در گردش به حجم
نقدينگی

)D(CITGDP

تفاضل مرتبه اول بار مالیاتی اشخاص حقوقی

-9/43

DWSNI

تفاضل مرتبه اول نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی

-3/15

DYNR

تفاضل مرتبه اول درآمد سرانه ملی حقیقی

-3/41

-4/12

DRL

تفاضل مرتبه اول نرخ بهره حقیقی

* - 3/39

** -4/12

%2

DOILRR

تفاضل مرتبه اول درآمدهای نفتی حقیقی

-3/43

-4/12

%2

احتمال

** مقدار بحرانی آماره فیلیپس و پرون ()PP
* مقدار محاسباتی آماره فیلیپس و پرون ()PP
منبع :يافتههای پژوهشگر

 -2-1-5تعیین طول وقفه مناسب در مدل
برای تعیین تعداد روابط بلندمدت با استفاده از روش يوهانسن الزم است تا ابتدا الگوی
خودتوضیح برداری( )VARمتناسب با بردار متغیرها برآورد شود(التکیپول .)2332،11اولین مرحله
در برآورد اين الگو تعیین وقفه بهینه است .از آنجا که حجم نمونه نسبتاً کوچك است و تعداد وقفه
بیش از سه ،درجه آزادی را بشدت کاهش میدهد ،حداکثر سه وقفه برای آزمون تعیین شده است.
براساس نتايج مطالعات فیلیپ و پلوبرگر )2334(12و ايوانو و کیلیان  )1113(11در شرايطی که هدف
هدف برآورد الگوی  VECMباشد ،معیار شوارتز بیزين )SC(15برای هر حجم نمونه ،بهترين مالک
برای انتخاب وقفۀ الگو میباشد .همچنین ،بهمنظور بررسی شرايط نرمال بودن جمالت باقیمانده،
آ زمون عدم خودهمبستگی و نرمالیتی به ترتیب بر اساس آزمون  LMو JBصورت گرفت که نتايج
آن تأيیدکننده انتخاب وقفه مناسب برای الگو بود .آزمون ثبات الگوی برآورد شده نیز صورت گرفت
که نتايج آن نیز حاکی از ثبات سیستم برآورد شده است.
بنابراين با توجه به نتايج آزمون تعیین وقفه بهینه الگوی  VARو بر اساس معیار شوارتز
بیزين( ،) SCيك وقفه ،به عنوان وقفه مناسب برای اين الگو انتخاب و در ادامه به بررسی وجود
رابطه بلندمدت بین متغیرها و مدل  VECMپرداخته شد.
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جدول-2
تعداد وقفه
1
2
1
5

نتایج آزمون تعیین وقفه بهینه الگوی VAR

LR

SC

AIC

HQC

293/13
*33/33
31/11

52/54
*19/41
13/54
13/31
منبع :يافتههای پژوهشگر

51/91
13/55
13/39
*14/31

52/12
11/13
13/31
*13/32

-

 -3-1-5نتایج آزمون همانباشتگی یا همجمعبستگی مدل
هدف از برآورد الگوی  VARدر اينجا تعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرهای الگوست .از
آنجا که الگو شامل  3متغیر درونزا است ،امکان وجود  3رابطه بلندمدت بین آنها وجود دارد .برای
آزمون اين مسئله طبق روش يوهانسن 2آماره اثر و حداکثر مقدار ويژه بايد مورد بررسی قرار گیرد.
در اين مطالعه آزمون همگرايی در شرايط حالت دوم انجام شده است يعنی زمانی رخ میدهد که
در روابط بلندمدت عرض از مبدأ وارد میشود .مطابق با نتايج اين آزمون در جدول  ،5آماره حداکثر
مقدار ويژه که از آماره اثر معتبرتر است ،وجود يك رابطه بلندمدت را در سطح  33درصد اطمینان
بین متغیرهای الگو تأيید میکند.
جدول  -3نتایج آزمون تعیین مرتبه همگرایی در مدل
فرضیهH0

فرضیهH1

R=0

R>0

R=1

R>1

R=2

R>2

R=3

R>3

R=4

R>4

فرضH0

فرضH1

R=0

R>0

R=1

R>1

R=2

R>2

R=3

R>3

R=4

R>4

آماره اثر()trace
مقدارویژه
213/21
1/31
91/23
1/33
34/13
1/34
14/92
1/52
21/42
1/29
آمارهحداکثرمقدارويژه
مقدارويژه
()Max-Eigen
41/92
1/31
51/41
1/33
13/39
1/34
24/41
1/52
1/39
1/29
منبع :يافتههای پژوهشگر
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مقداربحرانی(سطح)5/55
215/93
13/31
34/19
53/23
11/13
مقداربحرانی(سطح)1/13
41/33
54/92
19/33
11/51
23/93
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بنابراين با توجه به نتايج آزمون يوهانسن که وجود حداقل يك رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل
را تأيید کرد ،الزم بود تا اين رابطه تحت الگوی تصحیح خطایبرداری برآورد شود(اندرس،14
.)1114
 -4-1-5نتایج برآورد الگوی تصحیح خطایبرداری مدل برآورد فرار مالیاتی در پایه
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
برای برآورد الگوی تصحیح خطایبرداری ،اولین مرحله تعیین وقفه مناسب برای تفاضل
متغیرها در الگوست .از آنجا که وقفه بهینه الگوی  VARيك انتخاب شد ،بنابراين ،وقفه تفاضل
متغیرها در الگوی  VECMصفر خواهد بود .در واقع الگوی تصحیح خطایبرداری مربوط به برآورد
فرار مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی با وجود يك رابطه بلندمدت ،وقفه صفر در
تفاضل متغیرها و با در نظر گرفتن عرض از مبدأ در رابطه بلندمدت و نرمال شده بر اساس متغیر
نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی ( )CM2برآورد شد.
نتايج بر طبق جدول  4نشان میدهد که در بلندمدت بار مالیاتی اشخاص حقوقی رابطه مثبت
با نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی داشته و و با افزايش يك واحد در بار مالیاتی
اشخاص حقوقی ،مقدار نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی  4/51واحد افزايش پیدا می-
کند .همچنین ضريب نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی نیز مثبت و برابر با  1/23است بهاين-
معنی که اگر نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی يك واحد افزايش يابد ،نسبت پول نقد در
گردش به حجم نقدينگی به میزان  1/23واحد افزايش پیدا میکند اما بر اساس نتايج ضريب اين
متغیر در سطح  33درصد اطمینان معنادار بهدست نیامد .بر اساس نتايج تحقیق ،درآمد سرانه ملی
حقیقی در بلندمدت اثر منفی بر نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی دارد ،بدين شکل که
با يك واحد افزايش در درآمد سرانه ملی حقیقی ،مقدار نسبت پول نقد در گردش به حجم
نقدينگی  31/59واحد کاهش پیدا میکند .بههمین ترتیب ضريب نرخ بهره حقیقی نیز منفی و
برابر با  1/15است .بر اين اساس ،با افزايش يك واحدی در نرخ بهره حقیقی ،مقدار نسبت پول نقد
در گردش به حجم نقدينگی  1/15واحد کاهش پیدا میکند .همچنین ،در بلندمدت درآمدهای
نفتی حقیقی رابطه مثبت با نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی داشته و با افزايش يك
واحد در درآمدهای نفتی حقیقی ،مقدار نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی  1/111واحد
افزايش پیدا میکند .ضريب تصحیح خطا در اين الگو برابر -1/19است .عالمت اين ضريب
تأيیدکننده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو میباشد .همچنین مقدار آن نشان میدهد که
 1/19عدم تعادل از رابطه بلندمدت در يك دوره تعديل میشود .و متغیر مجازی برای سالهای
فصلنامـه اقتصاد مالي
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انقالب و جنگ نیز رابطه مثبتی را با نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی در کوتاهمدت با
ضريب  5/99نشان میدهد .از اينرو ،نتايج بهدست آمده از برآورد الگوی  VECMبرای مدل برآورد
فرار مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ايران نشان میدهد که روابط میان
متغیرهای مورد بررسی با عالئم مورد انتظار برگرفته از نظريه تانزی ،مبنی بر رابطه منفی دو متغیر
درآمد سرانه حقیقی و نرخ بهره با نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی و رابطه مثبت دو
متغیر بار مالیاتی اشخاص حقوقی و نسبت کل حقوق و دستمزد به درآمد ملی با نسبت پول نقد در
گردش به حجم نقدينگی منطبق میباشد.2
جدول  -4نتایج برآورد الگوی  VECMبرای مدل برآورد فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد
اشخاص حقوقی
متغیر

شرح

ضریب

آماره t

)CITGDP(-1

وقفه بار مالیاتی اشخاص حقوقی

* 4/51

-4/31

)WSNI(-1

وقفه نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی

* 1/23

-2/31

)YNR(-1

وقفه درآمد سرانه ملی حقیقی

* -31/59

4/43

)RL(-1

وقفه نرخ بهره حقیقی

* -1/15

1/33

)OILRR(-1

وقفه درآمدهای نفتی حقیقی

* 1/111

-4/39

ECT

ضريب تعديل

* -1/19

-5/11

D12

متغیر مجازی برای سالهای انقالب و جنگ (کوتاهمدت)

* 5/99

1/32

CONST

عرض از مبدأ (بلندمدت)

* 2/13

-1/43

* :ضرايب معنیدار در سطح %33اطمینان
منبع :يافتههای پژوهشگر

بنابراين مدل نهايی به صورت زير ارائه میشود:
D(CM2) = - 0.280176 *( CM2(-1) - 4.303456 * CITGDP(-1)- 0.159541 *WSNI(-1) +
)(0.10515
)(0.08562
)(0.95129
][-1.51724
][-3.27243
 )1)+ 0.230113 *RL(-1) - 0.007408*OILRR(-13.882305 *D12
)(0.00162
)(2.64417
)(1.33526
][ -4.57597
][-0.48902
][ 2.90752
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 -5-1-5برآورد متغیر فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی با استفاده از
روش تابع تقاضای پول تانزی
پس از برآورد پارامترهای تابع تقاضای پول حاصل از الگوی تصحیح خطایبرداری ،میتوان با
جايگذاری مقادير متغیرها بر اساس ايده تانزی ( 2391و  )2395در روش پولی ،13حجم اسکناس و
مسکوکِ در دست اشخاص برآوردی مدل در اقتصاد رسمی ،حجم اسکناس و مسکوکِ در دست
اشخاص برآوردی مدل در اقتصاد غیررسمی(حجم پول غیرقانونی( ،))IM13حجم پول قانونی
( ،)LM11سرعت گردش درآمدی پول( )V19و در نهايت اندازة اقتصاد زيرزمینی ( )UE13را برآورد
نمود .در اين مقاله ،سرعت گردش درآمدی پول با استفاده از رابطه مقداری پول از تقسیم تولید
ناخالص داخلی به قیمتهای جاری بر حجم پول حاصل شده است .در مرحله آخر میزان فرار
مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از حاصلضرب اندازة اقتصاد زيرزمینی محاسبه شده
در نرخ مالیاتی مؤثر ،91محاسبه میشود.
بر اساس يافتههای تحقیق ،نمودار  2روند حجم اسکناس و مسکوکِ در دست اشخاص برآورد
شده توسط مدل در کل اقتصاد ،اقتصاد رسمی ،اقتصاد غیررسمی و همچنین حجم پول قانونی را
نمايش میدهد .مشاهده میشود که روند تغییرات حجم اسکناس و مسکوکِ در دست اشخاص در
اقتصاد رسمی و حجم پول قانونی تا حدی مشابه يکديگر بودهاند ،بدين شکل که حجم اسکناس و
مسکوکِ در دست اشخاص در اقتصاد رسمی از سال  2514به بعد و مشابه آن حجم پول قانونی نیز
پس از سالهای  2595و  2593به بعد روند کاهشی داشتهاند.
اما روند تغییرات حجم اسکناس و مسکوکِ در دست اشخاص در اقتصاد غیررسمی و کل اقتصاد
بهطور کلی صعودی بوده و از سال  2514به بعد بهطور فزايندهای افزايشی بوده است؛ به نحوی که
حجم اسکناس و مسکوکِ در دست اشخاص در اقتصاد غیررسمی يا همان پول غیر قانونی از
 3144.3میلیارد ريال در سال  2514به  435144.3میلیارد ريال در سال 2531رسیده است .به-
همین ترتیب حجم اسکناس و مسکوکِ در دست اشخاص در کل اقتصاد نیز از  24951.4میلیارد
ريال در سال  2514به  453213.2میلیارد ريال در سال 2531رسیده است.
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حجم اسکناس و مسکوک برآوردی در اقتصاد رسمی ،غیررسمی ،کل
اقتصاد،و پول قانونی(میلیارد لایر)
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حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص برآوردی در اقتصاد رسمی(میلیارد لایر)
حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص برآوردی در اقتصاد غیررسمی(حجم پول غیرقانونی)(میلیارد لایر)
حجم پول قانونی(میلیارد لایر)

نمودار  -1مقایسه حجم اسكناس و مسكوک در دست اشخاص برآوردی در اقتصاد رسمی،
غیررسمی،كل اقتصاد و پول قانونی طی سالهای  1352تا ( 1392میلیارد ریال)
منبع :يافتههای پژوهشگر

در ادامه بحث ،بهدلیل طوالنیبودن روند دادههای حجم اقتصاد زيرزمینی و فرار مالیاتی برآورد
شده در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ،خالصهای از برخی ويژگیهای آماری اين دو متغیر و
بررسی نسبت آن ها به کل درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص داخلی به شرح جدول  3ارائه شده
است.
نتايج بر طبق جدول  3نشان میدهد که میانگین و پراکندگی حجم اقتصاد زيرزمینی و فرار
مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به کل درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص
داخلی به قیمتهای جاری معنادار و قابل توجه است ،بهشکلی که میانگین نسبت فرار مالیاتی
برآوردی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به کل درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص داخلی
به ترتیب  21و  2.2درصد بوده است.
برای نگاهی دقیقتر به چگونگی حرکت متغیر فرار مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی طی سالهای  2531تا  2531می توان از توصیف نموداری بهره گرفت که در نمودارهای
ذيل آمده است.
فصلنامـه اقتصاد مالي
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جدول  -5حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی برآوردی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی طی سالهای1352-1392
حداقل

انحراف معیار

متغیر

میانگین

531/2

11233121/1

فرار مالیاتی برآوردی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
(میلیارد ريال)

13193/9

445423

5/2

11131/2

کل درآمدهای مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی (میلیارد ريال)

12115/1

434143/3

252/1

213931/1

تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری (( )GDPfمیلیارد
ريال)

2123131/1

3545111

2133/3

1233493/1

نسبت فرار مالیاتی برآوردی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی به کل درآمدهای مالیاتی (درصد)

21

241/9

1/3

14/1

نسبت حجم اقتصاد زيرزمینی برآوردی به ( GDPfدرصد)

*

53/1

133

3/1

45/5

**

22/4

1/13

2/9

حجم اقتصاد زيرزمینی برآوردی(میلیارد ريال)

حداكثر

21523322/3 333133/5

نسبت فرار مالیاتی برآوردی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی به ( GDPfدرصد)

2/2

*میانگین اين نسبت با درنظر گرفتن جهش بیسابقه حجم اقتصاد زيرزمینی برآوردی در سال  2599محاسبه شده
است .درصورت حذف داده سال  ،2599میانگین اين نسبت برای ساير سالهای مورد بررسی برابر با  54.2درصد خواهد
بود.
** میانگین اين نسبت با درنظر گرفتن جهش بیسابقه میزان فرار مالیاتی برآوردی در سال  2599محاسبه شده است.
درصورت حذف داده سال  ،2599میانگین اين نسبت برای ساير سالهای مورد بررسی برابر با  1.94درصد خواهد بود.
منبع :يافتههای پژوهشگر

نمودار  -2میزان فرار مالیاتی برآوردی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی سالهای
 1352تا ( 1331میلیارد ریال)
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منبع :يافتههای پژوهشگر
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نمودار  -3میزان فرار مالیاتی برآوردی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی سالهای
 1352تا ( 1392میلیارد ریال)
منبع :يافتههای پژوهشگر

نمودارهای  1و  5نشان میدهد که فرار مالیاتی برآوردی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص
حقوقی ،از روندی صعودی و البته نمايی در دوره زمانی  2531-2591برخوردار است و در سال
 2599میزان فرار مالیاتی در اين پايه بهطور بیسابقهای به بیشترين حد خود طی سالهای مورد
بررسی يعنی مقدار  445424.2میلیارد ريال يا بهعبارتی  22.4درصد میزان تولید ناخالص داخلی
در آن سال رسیده و پس از آن نمودار به روال طبیعی صعودی خود بازگشته است .دلیل افزايش
بیش از حد فرار مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در سال  2599میتواند افزايش
سرعت گردش پول از مقدار  23.5در سال  2591به مقدار  15.1در سال  ،2599کاهش حجم پول
قانونی در سال  2599نسبت به سال  2591از  143242.1به  233119.5میلیارد ريال و همچنین
باال بودن بار مالیاتی اشخاص حقوقی در سال  2599نسبت به ساير سالهای پس از انقالب باشد.
عالوه بر موارد فوق ،بیانضباطی شديد مالی دولت و بهويژه شرکتهای دولتی در آن سال می تواند
از داليل اصلی افزايش فرار مالیاتی در پايه مالیات بر اشخاص حقوقی در سال  2599باشد ،چراکه
در اين سال نه ساختار نظام مالیاتی در کشور ايران تغییری داشته است و نه تغییر و اصالحی در
قوانین و مقررات مالیاتی بهويژه در منبع مالیات بر درآمد شرکتها انجام گرفته است .از نظر
تاريخی جهش سال  2599به نوعی مشابه دوره  2393-2331میالدی در کشور شوروی سابق است
که در آن سال فروپاشی صورت گرفت و تا آن زمان حدود  33سال با نظام کمونیستی و به شکل
دولتی اداره میشد .از آنجاکه ،تا پیش از فروپاشی بهدلیل ساختار دولتی نظام کمونیستی ،مالیات
به شکل تکلیفی از حقوق افراد کسر میشده است و مردم اجبار به پرداخت مالیات داشتهاند ،هنجار
تمکین تا آن دوره در اين کشور شکل نگرفته بود ،لذا در سالهای پس از فروپاشی ،بهدلیل دريافت
فصلنامـه اقتصاد مالي
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مالیاتها بر اساس اظهارنامه ابرازی اشخاص و ايجاد رفتار عدم تمکین از سوی مردم شوک عدم
تمکینی در روسیه اتفاق افتاد که منجر به افزايش چند برابری فرار مالیاتی در سالهای پس از
فروپاشی نسبت به ساير سالها شد .2از اينرو میتوان اينگونه استنباط نمود که جهش شديد فرار
مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی سال  2599در کشور ايران بهنوعی مشابه شوک
عدم تمکین کشور روسیه در سال  2393بوده و بهنظر میرسد که مشکالت ساختاری نظام
اقتصادی کشور حاصل از باال بودن بیانضباطی مالی دولت و بهويژه شرکتهای دولتی در آن سال
میتواند دلیل اصلی جهش مذکور میباشد.
 -6نتیجهگیری
در اين مقاله برای پاسخ به سؤال تحقیق ،مبنی بر اين که "اندازه فرار مالیاتی در پايه مالیات بر
درآمد اشخاص حقوقی در ايران در هر يك از سالهای دورة مورد بررسی چه میزان بوده و چه
روندی داشته است؟" ،ابتدا از طريق روش پولی تانزی(تابع تقاضای پول) و با استفاده از دادههای
سری زمانی ساالنه طی دوره زمانی ( )2531-2531و با استفاده از روشهای پیشرفته
اقتصادسنجی( VARو  ،)VECMحجم اقتصاد زيرزمینی در پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
برآورد شده است .در اين مدل نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدينگی به عنوان متغیر وابسته
و متغیرهای بار مالیاتی اشخاص حقوقی ،نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی ،درآمد سرانه ملی
حقیقی ،نرخ بهره حقیقی و درآمدهای نفتی حقیقی به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی
انتخاب شده اند .پس از برآورد حجم اقتصاد زير زمینی بر مبنای الگوی تقاضای پول تانزی ،با توجه
به يك نرخ مؤثر مالیاتی ،فرار مالیاتی طی دوره زمانی  2531-2531برای پايه مالیات بر درآمد
اشخاص حقوقی در ايران محاسبه گرديد که روند صعودی آن در اغلب سالها ،تأيیدی بر فرضیه
مقاله دارد .در اين بین ،میزان فرار مالیاتی برآوردی در اين پايه در سال  2599بهطور بیسابقهای
به بیشترين حد خود طی سالهای مورد بررسی يعنی مقدار  445424.2میلیارد ريال يا بهعبارتی
 22.4درصد میزان تولید ناخالص داخلی در آن سال رسیده است که داليل اين جهش بر اساس
شواهد موجود در آمار رسمی کشور می تواند افزايش سرعت گردش پول و کاهش حجم پول قانونی
در سال  2599نسبت به سال  ،2591باال بودن بار مالیاتی اشخاص حقوقی در سال  2599نسبت
به ساير سال های پس از انقالب و همچنین وجود مشکالت ساختاری نظام اقتصادی کشور حاصل از
باال بودن بیانضباطی مالی دولت و شرکتهای دولتی در آن سال باشد.
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لذا ،بر اساس نتايج برآورد شده در اين مقاله که اشاره به روند افزايشی میزان فرار مالیاتی در
پايه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ايران دارد ،و با توجه به شرايط خاص اقتصاد ايران در
سالهای اخیر که منبعث از تحريمهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت با مشکالت شديد بودجهای
روبهروست ،توصیه میشود دولت فعلی با ادامه سیاستهای کنترل تورمی ،اجرای انضباط مالی
بیشتر ،اجتناب از افزايش بار مالیاتی اشخاص حقوقی ،سادهسازی و شفافسازی و کاهش شدت
قوانین و مقررات و بهبود فضای کار و کسب به گونهای برنامهريزی نمايد که ضمن افزايش
درآمدهای پايدار مالیاتی و کاهش کسری بودجه ،حجم فرار مالیاتی در پايه مالیات بر درآمد
اشخاص حقوقی را در کشور کاهش دهد.
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فهرست منابع
 )2آذرمند ،حمید(" ،)2593ارزيابی اقتصاد پنهان در ايران" .فصلنامۀ حساب های اقتصادی ايران،
)1
)5

)4

)3

سال دوم ،شمارة  ،5شهريور .2593
امین خاکی ،علیرضا ( " ،)2531برآورد فرار مالیاتی و عوامل تعیین کننده آن در اقتصاد ايران
" ،رسالۀ دکتری اقتصاد ،دانشکدة علوم اقتصاد و اداری دانشگاه مازندران.
امیدی پور ،رضا (" ،)2534برآورد فرار مالیاتی و بررسی عوامل مؤثر بر آن در کوتاهمدت و
بلندمدت :مطالعه موردی ايران" ،رسالۀ دکتری اقتصاد ،دانشکدة مديريت و اقتصاد ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ايران.
باقری گرمارودی ،احمدرضا (" ،)2511اقتصاد زيرزمینی؛ تخمین و آثار آن بر کسری بودجه و
سرمايه گذاری بخش خصوصی طی سال های  ،"2531-2514پايان نامه کارشناسی ارشد،
دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران ،بانك اطالعات سری زمانی.

 )3بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران ،مجموعه گزارشهای حسابهای ملی ايران ،سنوات
مختلف.
 )1بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران ،نماگرهای اقتصادی و خالصه تحوالت اقتصادی ،سنوات
مختلف.
 )9توماس ،جی جی و ديگران" ،)2513( ،اقتصاد غیررسمی" ،ترجمه و تلخیص :منوچهر نوربخش
و کامران سپهری ،مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی ،تهران.
 )3حسن پور صباغی ،مريم ( " ،)2519برآورد فرار مالیاتی در ايران و اهمیت آن در ساختار
مالیاتی کشور" ،پايان نامۀ کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه
مازندران.
 )21خان جان ،علیرضا (" ،)2594نقش نهادهای غیررسمی در فرار مالیاتی(مطالعه موردی
شهرستان مشهد)" ،وزارت امور اقتصادی و دارايی ،پژوهشکدة امور اقتصادی ،طرح مطالعاتی،
کد .133
 )22خلعت بری ،فیروزه(" ،)2533اقتصاد زيرزمینی" ،مجله رونق ،سال اول ،شماره .2
 )21سازمان تأمین اجتماعی ،معاونت اقتصادی و برنامهريزی ،دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و
اجتماعی ،سالنامه آماری سنوات مختلف.
 )25سازمان مديريت و برنامهريزی کشور ،فصل اول ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف
بودجه از قانون بودجه سنوات مختلف.
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