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  چکیده

نگرانی هاي اخیر مقامات مالیاتی در  ،گسترش تکنولوژي اطالعات شرکت ها، تجاري معامالت و مبادالت پیچیدگی
 باعث، مالیات براي شناسایی فرار از پرداختمورد استفاده  روش هاي عدم توانایی چالش شناسایی و وصول مالیات،

به طـور موفقیت آمیزي براي کشف فعالیت  و از آنجا که ه زیادي را به خود جلب کندـتوجاست تا داده کـاوي  شده
داده سودمندي در پژوهش حاضر نیز سعی شده است که ؛ استفاده شده است و انواع تقلب هایی مانند پول شویی

جامعه آماري این . مورد بررسی قرار گیرد فرار مالیاتی تشخیصبراي به عنوان ابزاري مبتنی بر قواعد وابستگی کاوي 
 شده گرفته نظر در شرایط براساس کهپژوهش کلیه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد 

 این در .گردید انتخاب 1390 تا 1383در دورة زمانی شرکت  125روش حذف سامانمند، به  نمونه انتخاب براي
ه قواعد وابستگی با ب .شد استفاده مدل منظور ایجاد به طبقه 9 قالب الی درـغیرم و الیـم متغیر 28 از پژوهش

بدین منظور داده ها به طور تصادفی به . استفاده شدشرکت ها  فرار مالیاتی تشخیص براي پیشینار کارگیري الگوریتم
روش هاي داده کاوي مبتنی  که می دهد نشان پژوهش یجنتا .سه دسته آموزش، اعتبارسنجی و آزمون تقسیم شدند

بر روي داده % 88بر روي داده هاي آموزش، با درصد صحت % 91بر قواعد وابستگی با ایجاد دو مدل با درصد صحت 
  .بر روي داده هاي آزمون توانسته است موفق به تشخیص فرار مالیاتی گردد% 86هاي اعتبارسنجی و با درصد صحت 

 .فرارمالیاتی، قواعد وابستگی، داده کاوي :کلیدي واژه هاي
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  مقدمه .1

به منظور تحقق بخشیدن به . در هر کشوري بوده است مسئله سازفعالیت هاي فرار مالیاتی، همواره از مسائل مهم و 

رف به مص ، مقامات مالیاتی نیازیبراي تشخیص فرار مالیات  محدود، هرچندمنافع حاصل از هزینه هاي ارزشمند، 

به طورخاص، ابزارهاي مؤثري براي افزایش  2به طور کلی و داده کاوي 1هوش تجاري. [28]منابع خود را دارند  منطقی

ایاالت متحد آمریکا یکی از اولین کشورها در اعمال . [16] هستنداثربخشی تشخیص فرار از پرداخت مالیات  کارایی و

 .[20] است در نتیجه جبران مالیات پرداخت نشده بودهروش هاي داده کاوي براي تشخیص فرار مالیاتی و 

زیان میلیون دالر  362گزارش می دهد که ایالت تگزاس با استفاده از یک سیستم هوش تجاري،  [8]سانجینی

گزاس به شدت متعهد به استفاده از روش ـاتی در تـل مقامات مالیـاست، به همین دلیمالیاتی دولت را بازیافت نموده 

  . ه کاوي براي کشف گزارش مالیاتی مشکوك هستندهاي داد

تـگی یکی از کاربردي ترین و قواعد وابس. دنبال می شود 3گیـقواعد وابستدر این پژوهش، داده کاوي مبتنی بر 

را در صورت وقوع برخی  متغیرهااز ، لزوم وقوع برخی عداین قوا .شده ترین روش در زمینه داده کاوي استشناخته 

ادیر ـمق نـبیرین ارتباط معنی دار در ـن بیشتـدف از این روش، جستجو و یافتـه .دنکن می ، تضمینغیرهامتدیگر از 

براي کشف الگوها و روابط بین  4پیشینارالگوریتم در این پژوهش با پیاده سازي  که[12]  هاست متغیرها یا ویژگی

  .شده استرفته متغیرهاي مربوط به عوامل تأثیرگذار بر فرار مالیاتی به کار گ

در این پژوهش  قانون مالیات هاي مستقیم، 158 ماده مفادیکی از موارد کاربردي فرار مالیاتی که با توجه به 

 هاي اظهارنامه تواند می مالیاتی امور مفاد این ماده قانونی، سازمان طبقاین است که  گرفته شدهمورد استفاده قرار 

 مؤدیانی. کند رسیدگی گیري صورت نمونه به را آنها از تعدادي فقط و کند قبول بدون رسیدگی را مالیاتی مؤدیان

سود  با قطعی مالیات مشمول سود که در صورتی گیرد، می قرار رسیدگی مورد ماده این اجراي آنها در هاظهارنام که

 خواهند جریمهمشمول  قانون همان 194 ماده طبق باشد، اختالف داشته %15 از بیش مؤدي ابرازي مالیات مشمول

حقیقی  اشخاص به وسیله تسلیمی مالیاتی هاي به اظهارنامه رسیدگی تاکنون براي م.م.ق 158 ماده مفاد .بود
                                                      

1 Business Intelligence (BI). 
2 Data Mining. 
3 Association Rules.  
4 Apriori. 
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 هاي بر برنامه مروري و 1387 سال ماه مهر اول از افزوده بر ارزش مالیات قانون شدن اجرایی با .است شده استفاده

 خوداظهاري سمت مالیات به تشخیص فرایند که گردد می رکاآش این امر کشور، مالیاتی امور سازمان راهبردي

به  رسیدگی در م.م.ق 158 ماده مفاد چندان دور، نه ايآینده در رسد می نظر به و است در حرکت مالیاتی مؤدیان

 %15 میزان پژوهش این در روي، هر به .یابد تسري حقوقی نیز اشخاص به وسیله تسلیمی مالیاتی هاي اظهارنامه

فرار  نبود یا مورد وجود در قضاوت براي مبنایی تا شده داده نیز تسري حقوقی اشخاص به م.م.ق 194 ماده موضوع

با توجه به مطالب مطرح شده این پژوهش به دنبال پاسخ به این  .فراهم آورد هاي مورد آزمون شرکت مالیاتی براي

فرار  تأثیرگذار برقواعد مرتبط بین متغیرهاي  وگوها ال کشفبراي د وابستگی ـپرسش است که آیا به کارگیري قواع

  مالیاتی شرکت ها امکانپذیر است؟

در شده است بخش اول مبانی نظري و پیشینه پژوهش مطرح در . در سه بخش ساماندهی شده است این مقاله

پس ، است بیان شدهپژوهش و روش پژوهش بخش دوم روش پژوهش شامل جامعه و نمونه آماري؛ فرضیه ها؛ مدل 

  .شده است پرداختهیافته ها؛ نتیجه گیري و پیشنهادات به ارائه سوم در بخش  از آن

  شمبانی نظري پژوه. 2

تصمیم  دـفراین است می تواند وردارـبرخ فراوانی طبقه بندي و پیش بینی قابلیت هاي از اويدادکـ از آنجا که فناوري

می  آنها، ماهیت و مرتبط مطالعات به با توجه داده کاوي ش هايرو کاربرد .نماید تسهیل را مالی مسائل در گیري

 درماندگی فعالیت، تداوم وضعیت اعتباري، ریسک ورشکستگی، تخمین پیش بینی شامل گسترده اي طیف تواند

در این پژوهش جهت تشخیص فرار مالیاتی  بنابراین بر گیرد در را تقلب تجاري و انواع واحد عملکرد پیش بینی مالی،

  .ده استبه کار گرفته ش

هاي مالی که از صورتهاي مالی و غیرمالی هستند نسبت ژوهش،  این پ در استفاده مستقل مورد متغیرهاي

به دالیل زیر انتخاب  وبا توجه به مطالعات انجام شده قبلی  ژوهش  پ این درکه  اند شده استخراج نمونه هايشرکت

 .ندگردید

 مالیاتی بدهی مالی حداقل کردن گزارشگري در مهم تقلب انگیزه هاي ازیکی  [13] همکاران و طبق نظر دچو

است  مالی هوشیارانه صورت هاي دستکاري تقلب، همان که می کنند عنوان [14]ویلینگهام  و همچنین الیوت. است
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فرار مالیاتی حداقل  کت ها ازگیزه شربه اینکه انبا توجه بنابراین . انجام می شود سود مالیات بر کاهش منظور به که

می توان نتیجه گرفت که فرار مالیاتی شرکت ها نیز از ش سود مشمول مالیات خود است بدهی مالیاتی و کاه کردن

وص ـدر خص شده جامـان ش هايـبرخی از پژوه منظور، بدین. ورت هاي مالی ناشی می شودـکاري صـتقلب و دست

  .گرفت قرار ف تقلب مورد بررسیاستفاده از نسبت هاي مالی و غیرمالی جهت کش

 در بالقوه توانایی از مالی مرحله اي، نشان داد که نسبت هاي 1لجستیک رگرسیونبا استفاده از   [26]اسپاتیس

مربعات، به  حداقل رگرسیون با استفاده از [21] و همکاران کامینسکی .برخوردارند متقلبانه گزارشگري مالی کشف

 مالی گزارشگري در تقلب منظور کشف به زیادي دهندگی توضیح توان مالی سبت هاين این نتیجه دست یافتند که

  .دارند

 ماشین، بیان کردند که نسبت هاي بر یادگیري مبتنی با استفاده از شیوه هاي  [23]و همکاران کوتسیانتیس

با استفاده از   [18]اسیلیکوو ب گراو .برخوردارند مالی گزارشگري در کشف تقلب جهت بالقوه توانایی از شرکت ها مالی

 گزارشگري مالی در شناسایی تقلب در شرکتی راهبري عوامل و مالی پروبیت، نشان دادند که عوامل آماري الگوي

 سیاسی بیان کردند که اندازه هزینه هاي نظریه مربعات و حداقل رگرسیونبا استفاده از  [8] و همکاران احمد .مؤثرند

  [27]یسوین و سامرز .است مالی گزارشگري در تقلب با منفی رابطه معنادار  رايدا حسابرسی کیفیت و شرکت

 در تقلب کشف در را موفقیت احتمال داخلی، مبادالت به بیشتر طریق توجه از می توانند حسابرسان که دریافتند

  . دهند مالی افزایش گزارشگري

حسابرس  وضعیت تصدي حسابرسی، مؤسسه اندازه مربعات حداقل با استفاده از رگرسیون ،[9]آنساه و همکاران 

  [15]یانگ  و ارنست .تقلب بیان کردند کشف احتمال از کننده هاي خوبی حسابرسان را پیش بینی کاري تجربه و

. شرکت هستند مدیریت گروه از می شوند مالی گزارشگري در تقلب مرتکب که افرادي از نصف بیش که دریافتند

 1999سال  عنوان تقلب در گزارشگري مالی در تحت گزارشی در 2تردوي کمیسیون یحام سازمان هاي کمیته

 گرفته صورت مالی مدیر به وسیله درصد 42و  عامل مدیر به وسیله بررسی مورد موارد از درصد 72که  کرد عنوان

                                                      
1 Logistic. 
2 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 
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 بیشتري در نقش مالی مدیران و مدیره هیئت اعضاي عامل، مدیر که است حاکی شده موارد مطالعه بیشتر. است

  . داشته اند تقلب ایجاد

 غیرمتقلب و متقلب از شرکت هاي نمونه اي در شرکتی راهبري تفاوت هاي بررسی به [10] همکاران و بیزلی

 در غیرمتقلب شرکت هاي دارند؛ حسابرسی کمیته احتمال کمتري با متقلب شرکت هاي که دریافتند آنها. پرداختند

 داخلی حسابرسی واحد و می برند بهره حسابرسی کمیته در بیشتري بیرونی مدیراناز  متقلب شرکت هاي با مقایسه

  .دارد وجود کمتري احتمال با متقلب در شرکت هاي

  ه پژوهشپیشین .3

  .بیان می شود پژوهش موضوع خصوص در گرفته صورت هاي پژوهش ترین مهم از در ادامه برخی

  پژوهش هاي خارجی 3-1

مدل پشتیبان تصمیم گیري براي وصول درآمـدهاي مالیاتی در "عنوان  باپژوهشی در   [17]گاماجیس و همکاران

آنها . را براي فرار از پرداخت مالیات به وسیـله شـرکت هاي یونانی پیشنهاد کردند 1مدل پارامتریک مارکوف "یونـان

رفتار مطلوب شرکت ها را با توجه به این مدل را براي شناسایی پارامترهاي مالـیاتی مؤثر و منصفانه به کار گرفتند و 

آنها بیان نمودند که با توجه به اینکه مالیات بر مجموع درآمد در یونان یک اولویت باال . این پارامترها محاسبه کردند

  .در نظر گرفته شده است، به عنوان گزینه مالیاتی جایگزین، فرار از پرداخت مالیات را افزایش می دهد

تشخیص تقلب در صورت هاي مالی و متغیرهاي انتخاب شده "عنوان  بادر پژوهشی  [24]ران و همکا راویسانکار

ل می شوند ـورت هاي مالی متوسـرکت هایی که به تقلب در صـشناسایی ش هب "اويـاي داده کـبا استفاده از روش ه

در . آزمون کردند ر دو مرحلهد داده هاي شرکت ها جموعه اي ازـها روش هاي داده کاوي را بر روي مـآن. پرداختند

با دوم نیز  مرحلهاز بین تمامی روش ها برتر بود و در  2احتماالتیعصبی  هاي شبکهویژگی،  18با انتخاب اول  مرحله

                                                      
1 Parametric Markov model. 
2 Probabilistic Neural Network. 
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با حاشیه دقت برابر نسبت به سایر روش ها  1و برنامه نویسی ژنتیک احتماالتیعصبی  هاي شبکهویژگی،  10انتخاب 

   .برتر بودند

یکی از موارد  "تقلب مالیاتی شرکت ها و حسابرسی مطلوب"عنوان  بادر پژوهشی   [19]ه و همکارانهاشم زاد

تقلب را ادعاي بیش از حد براي تخفیف مالیات بر ارزش افزوده کاالهاي صادراتی می دانند و نشان دادند که وجود 

بنابراین باید . را تحت تأثیر قرار دهدتقلب نمی تواند تصمیمات خروجی واقعی شرکت و سیاست هاي مالیاتی دولت 

منابع حسابرسی را براي شناسایی شرکت هاي درگیر در تقلب و نیز براي واسطه هایی که مدارك جعلی عرضه می 

با این وجود، آنها با مفروضات معقول نشان دادند که این منابع باید براي شناسایی . کنند مورد استفاده قرار داد

  .ه ها متمرکز شودشرکت ها و نه واسط

 2شبکه هاي عصبی مصنوعیاستفاده از روش هاي داده کاوي و "عنوان  بادر پژوهشی  [11] چن و همکاران

ب استفاده کردند و نشان از شبکه هاي عصبی مصنوعی براي پیش بینی تقل "طراب مالیبراي پیش بینی مـدل اضـ

  .تقلب برخوردار هستندشبکه هاي عصبی مصنوعی از دقت باالیی در کشف دادند که 

خیص صورت هاي مالی ـروش هاي داده کاوي براي تش"عنوان  با در پژوهشی  [22]کارانو هم کایرکاس

دي یونانی براي شناسایی شرکت ـشرکت تولی 76دي داده کاوي در ـبه بررسی اثربخشی روش هاي طبقه بن "جعلی

که در تشخیص تقلب مدیریت، کردند  نها بیانآ. هایی که صورت هاي مالی جعلی منتشر می کنند پرداختند

آنها در پژوهش خود . حسابرسان می توانند با استفاده از روش هاي داده کاوي در کارشان تسهیل ایجاد کنند

در شناسایی صورت هاي مالی را  4عصبی و شبکه هاي باور بیزین شبکه هاي  ،3سودمندي درخت هاي تصمیم گیري

  .دجعلی بررسی کردن

  ژوهش هاي داخلیپ 2- 3

                                                      
1 Genetic Programming. 
2 Artificial Neural Networks. 
3 Decision Trees.  
4 Bayesian  Belief  Networks. 
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مدل سازي اقتصاد سایه اي و تخمین فرار مالـیاتی در ایران با  "در پژوهشی با عنوان  ]4[و همکاران  فالحتی

حجم اقتصاد  مدل سازي به بررسی و شبکه عصبی مصنوعیبا استفاده از تکنیک  "استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

که شبکه عصبی نشان می دهد ایران پرداختند نتایج برآورد مدل پنهان و محاسبه میزان فرار مالیاتی در اقتصاد 

ان در ـاد پنهـم اقتصـادي از مهم ترین عوامل مؤثر بر حجـالی و بازبودن اقتصـم دولت، نرخ خود اشتغـمتغیرهاي حج

  .ایران می باشد

و  حسابداري در ويکا داده هاي روش کارگیريه ب توسعه لزوم "با عنوان  در  پژوهشی ]2[و همکاران  عباسی

 پردازش در مصنوعی هوش فناوري داده کاوي و باالي توان به توجه با پژوهشگران امروزه که بیان کردند "حسابرسی

 روش هاي سمت به آماري روش هاي از آنها، در غیرخطی و پیچیده الگوهاي یافتن و بزرگ داده هاي پایگاه هاي

 به حتی داده کاوي هاي روش و ها روش از استفاده که می دهد نشان نتایج آنها. می روند پیش هوش مصنوعی

 هاي روش به مستند که کنند ارائه را گزارشی هزینه، و زمان حداقل از استفاده با تا می دهد امکان را این حسابرسان

 داده کاوي هاي شرو توسعه و به کارگیري بنابراین، لزوم .باشد برخوردار باالیی اطمینان و اتکاپذیري از و علمی بوده

  .دانستند ناپذیر اجتناب ضرورتی را، مالی علوم حوزه در

رویکرد : پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران"ی با عنوان ـدر پژوهش ]1[ کارانـباقرپور والشانی و هم

با استفاده از سه روش داده کاوي شامل درخت تصمیم، شبکه هاي عصبی مصنوعی و رگرسیون  "داده کاوي

پرداختند نتایج پژوهش حاکی از آن است که میانگین دقت مدل  پیش بینی گزارش حسابرس مستقلجستیک به ل

ی را با توانسته است گزارش حسابرس حاصل از تکنیک درخت تصمیم از دو روش دیگر بیشتر بوده و این روش

  .کندپیش بینی % 88.64میانگین 

به  "نظري مدل یک: افزوده ارزش بر مالیات نظام در مالیاتی ارفر"در پژوهشی با عنوان  ]5[و همکاران  موسوي

. عوامل اقتصادي مؤثر بر شکل گیري و گسترش پدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده پرداختند بررسی

یش می یابد و که با افزایش پرداخت هاي هزینه اي مشمول مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی افزا دادنتایج نشان 

همچنین، افزایش در احتمال رسیدگی و کشف فرار مالیاتی و افزایش . به عبارتی تمکین مالیاتی کاهش خواهد یافت

نرخ جریمه، براي مواردي که پرونده مالیاتی رسیدگی نمی شود، افزایش تمکین مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار 

  .مالیاتی را موجب خواهد شد
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به تشریح تکنولوژي  "داده کاوي و کاربرد آن در تصمیم گیري"ی با عنوان ـدر پژوهش ]3[کاران ـفراست و هم

پرداختند و یک طبقه بندي  CRISP-DM(1( کاوي داده استاندارد روش شناسیداده کاوي در حوزه هوش محاسباتی و 

بیان می کنند که توان و قدرت آنها . این تکنولوژي در حوزه تصمیم گیري هاي کسب و کار ارائه دادند از کاربردهاي

ی جهت اخذ ـابزار مناسب ها استفاده می نماید، ـتکنولوژي داده کاوي و مدل هاي متنوعی که این فناوري از آن

  .تصمیمات مختلف در زمینه هایی مانند پیش بینی قیمت سهام، انتخاب سبد سهام و کشف تخلفات است

  

  جامعه و نمونۀ آماري. 4

ي زمانی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران در دوره ين پژوهش شامل کلیهآماري ای يجامعه

جمع آوري شرکـت هاي پذیرفـته شده در بورس اوراق بهادر تـهران مونه از ـداده هاي ن. می باشد 1390 تا 1383

انتخابی با در نظر گرفتن  يروش نمونه برداري در این پژوهش روش حذف سامانمند است؛ لذا نمونه. شده است

  .انتخاب شد شرایط زیر

  .اطالعات پرونده شرکت ها به صورت کامل و پیوسته در دوره بررسی، در دسترس باشد .1

  .باشد سال هر ماه اسفند پایان به آنها منتهی مالی دوره مقایسه، قابلیت افزایش لحاظ به  .2

 .باشد مشخص 1390لغایت  1383 هاي سال آنها در قطعی سود  .3

  .گردید انتخاب آماري ينمونه عنوان به شرکت 125 تعداد باال شرایط کارگیري به با

  فرضیه پژوهش .5

شرکت ها با استفاده از روش هاي داده کاوي  تشخیص فرار مالیاتی: فرضیه پژوهـش به این صورت بیان می شود

  . مبتنی بر قواعد وابستگی امکانپذیر است

  ي پژوهشیرهاتبیین و اندازه گیري متغ 5-1

   .پرداخته خواهد شد آنها متغیرهاي این پژوهش شامل متغیرهاي وابسته و مستقل است که در ادامه به توصیف 

                                                      
1 CRoss Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM). 
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  تبیین و اندازه گیري متغیر وابسته 5-1-1

 1جاري که بر طبق رابطه ـیاتی در یک واحد تـفرار مال نبودوجود یا : متغیر وابسته در این پژوهش، عبارت است از

  .سبه می شودمحا

1(                                           100× ) /    -       = (  

  

  :که در آن

  . است tسال  در iشرکت  قطعی مالیات مشمول سود ابرازي و مالیات مشمول سود اختالف درصد 

  .)t(در پایان سال مالی  iمشمول مالیات ابرازي شرکت  سود:  

  . )t(در پایان سال مالی  iسود  مشمول مالیات قطعی شرکت :  

 سود مشمول با شده قطعی مالیات مشمول سود %15 از بیش اختالفم .م.ق 194مفاد ماده  بنابراین طبق

 . مالیاتی واحد تجاري در نظر گرفته شدبه عنوان موارد فرار  واحد تجاري ابرازي مالیات

  تبیین و اندازه گیري متغیرهاي مستقل 5-1-2

  : عبارتند ازشد که  انتخاب دستیابی به هدف پژوهش طبقه جهت 9 در قالب مستقل این پژوهش متغیرهاي

دت به هایی که در این طبقه قرار می گیرند شامل نسبت بدهی، بدهی هاي بلندممتغیر: ساختار سرمایه. 1

    .می باشدداراییها، بدهی هاي بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش بهره 

براي محاسبه سودآوري از نسبت سودعملیاتی به فروش خالص، نسبت حاشیه سود، سودعملیاتی : سودآوري. 2

  .شده استبه داراییها، بازده کل داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده 

و عملکرد خالص فروش به  نسبت دارایی هاشرکت از نرخ رشد فروش،  عملکردجهت محاسبه : عملکرد. 3

استفاده شده ) در صورتی که عملکرد شرکت سود باشد عدد یک و در صورت زیان عدد صفر اختصاص یافت(شرکت 

  .استفاده شده استنرخ رشد فروش از فرمول زیر براي محاسبه  .است

                                                                                                2(  
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اري را اندازه ـالی جـت در انجام تعهدات مـروه قرار دارند، توانایی شرکـنسبت هایی که در این گ: گیـنقدین. 4

هاي جاري، نسبت آنی، نسبت جاري که شامل نسبت وجه نقد به بدهی ) 1386نوروش و همکاران، (گیري می کنند 

  .و نسبت سرمایه در گردش به داراییها هستند

از تقسیم میزان وجه نقد خالص فعالیت هاي عملیاتی دوره جاري بر ارزش دفتري کل : جریان نقد عملیاتی. 5

  .داراییها به دست می آید

  .تجاري واحد سهام حقوق صاحبان بر تقسیم فروش مقدار: به حقوق صاحبان سهامفروش  نسبت. 6

در یک نگاه کلی راهبري شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادي است که سمت و : راهبري شرکتی. 7

  .]6[ سوي حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می نماید

 اگر حسابرس نسبت به سال گذشته تغییر یافته عدد یک، در غیر این صورت مقدار صفر: تغییر حسابرس. 1 – 7

  .اختصاص یافت

سازمان حسابرسـی صورت پذیرد عـدد یـک، در غیـر این  به وسیلهاگر حسابرسـی : نوع حسابرس. 2 – 7

  .صورت عدد صفر اختصاص یافت

 نایب یا رئیس و مدیر عامل سمت که شود می حالتی اطالق به: مدیر عامل مسؤولیت بودن دوگانه. 3 – 7

عدد صفر، در غیر این صورت مقدار یک اختصاص  حالتکه در این  اشدجمع ب واحدي فرد در مدیره هیأت رئیس

  .یافت

اگر مدیر عامـل نسبت به سال گذشته تغییر یافته باشد عدد صفر، در غیر این صورت : تغییر مدیر عامل. 4 – 7

  .عدد یک اختصاص یافت

  . محاسبه شد شرکت همدیر هیأت اعضاي کل غیرموظف به نسبت مدیران از: استقالل هیأت مدیره. 5 – 7

 شرکت سهام عادي از قابل مالحظه اي تعداد که شود می اطالق حقوقی اشخاص به :نهادي سهامداران. 6 – 7

 جمله از تجاري هاي سایر شرکت یا و عمومی غیردولتی نهادهاي گذاري، مؤسسات سرمایه .باشند داشته اختیار در را

نهادهاي  به وسیلهاز درصد تجمعی سهام شرکت که عبارت است  این متغیر. شوند می سهامداران نهادي محسوب

  .عمده سرمایه گذاري نگهداري می شود به کل سهام منتشره و در دست سهامداران شرکت
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 متغیرهاي پژوهش 1جدول

اظهار نظر مشروط، مردود یا عدم (ر حسابرس غیراستاندارد چنانچه اظهار نظ:  نوع گزارش حسابرس. 7 – 7

  .باشد مقدار آن صفر، در غیر این صورت مقدار یک اختصاص یافت) اظهار نظر

 متغیرهاي مستقل
 اختصار نام متغیر طبقه متغیر ردیف

1 

 ساختار سرمایه

 DA نسبت بدهی
 LDA ت به داراییهانسبت بدهی هاي بلندمد 2
 LDE نسبت بدهی هاي بلندمدت به حقوق صاحبان سهام 3
 EBITI پوشش بهرهنسبت  4
5 

 سودآوري

 OINS خالص فروشبه  عملیاتی نسبت سود
 NIR حاشیه سودنسبت  6
 EBITA به داراییها عملیاتینسبت سود  7
 NIA داراییها بازده کلنسبت  8
 NIE احبان سهامحقوق ص بازده نسبت  9
10 

 عملکرد

 GRG فروشنرخ رشد 
 ANS  خالصبه فروش  نسبت داراییها 11
 GOR سود یا زیان 12
13 

 نقدینگی

 CCD نسبت وجه نقد به بدهی هاي جاري
 AACD نسبت آنی 14
 CACD نسبت جاري 15
 WCA نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها 16

 جریان نقد عملیاتی 17
  فعالیت هاي عملیاتی بر ارزش دفتريخالص نقد  وجه تقسیم

 کل داراییها
OCFTA 

18 
صاحبان  به حقوقخالص فروش 
 سهام

 SE مقدار فروش تقسیم بر  حقوق صاحبان سهام

19 

 راهبري شرکتی

 ATC تغییر حسابرس
 ATT نوع حسابرس 20
 DRD دوگانه بودن مسؤولیت مدیر عامل 21
 DCh تغییر مدیرعامل 22
 IB ت مدیرهأاستقالل هی 23
 ISh سهامداران نهادي 24
 POP نوع گزارش حسابرس 25
 LNA لگاریتم طبیعی میانگین دارایی ها اندازه شرکت 26
27 

 سایر عوامل
 AGE         تاریخ درج در بورس

 INDU       مالکیت ماهیت 28
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  .از طریق لگاریتم طبیعی میانگین داراییها محاسبه شده است: اندازه شرکت. 8

درج در بورس اوراق بهادار تهران تا سال  این متغیر نشان دهنده فاصله زمانی بین تاریخ: تاریخ درج در بورس .9

  .مورد رسیدگی است

متعلق به دولت باشد عدد ) سهام شرکت% 50بیش از (اگر مالکیت اولین سهام دار عمده : ماهیت مالکـیت. 10

  .یک، در غیر این صورت مقدار صفر اختصاص یافت

  طرح آزمون فرضیه ها 5-2

 کاوي داده استاندارد روش شناسی طبقغیرهاي تأثیرگذار بر فرار مالیاتی، ش کشف الگوها و روابط بین متدر این پژوه

)CRISP-DM( بر طبق .انجام شدCRISP-DM  فاز. 1شش مرحله انعطاف پذیر شامل  دري کاو داده یک فرایند 

فاز پیاده . 6 5ارزیابی فاز. 5 4سازي مدل فاز. 4 3ها داده سازي آماده. 3 2،ها داده شناخت فاز. 2 1سیستم شناخت

بر روي مجموعه  پیشینارقواعد وابستگی با به کارگیري الگوریتم مراحل، این ضمن طی نمودن . انجام می شود 6سازي

  :قواعد وابستگی به شرح زیر است. ه شداي از داده ها به کار برد

  قواعد وابستگی 5-2-1

می توان به پیدا کردن ، از جمله .داده استوابستگی در پایگاه  قواعدهاي داده کاوي، کشف  ترین بخش یکی از مهم

. در بین داده ها وجود دارند اشاره کردغالباً وابستگی ها و همبستگی هاي موجود در بین داده ها، یافتن الگوهایی که 

  . )2012وو و همکاران، ( وابستگی، نیاز به معرفی یک سري مفاهیم پایه استقواعد معرفی الگوریتم مربوط به  قبل از

                                                      
1 Business understanding. 
2 Data Understandin. 
3 Data Preparation.  
4 Modelin.  
5 Evaluation. 
6 Deployment.  
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جموعه اي از ـم. هر رکورد حاوي متغیرهاي خاص است. مجموعه اي از رکورد است 1Dبانک اطالعاتی . 1عریف ت

ر رکورد ـددي در هـتغیرهاي عـکل م m قرار می دهیم، که در آن A = {A1, A2, A3, . . . , Am}تغیرها را ـم

  .است

 A1;A2; _ _ _ ; Aj; Akت که شامل ارقام اس Dدرصد یا تعداد مجموعه تراکنش هایی در : پشتیبان. 2تعریف 

و از طریق فرمول زیر محاسبه  در تراکنش استهمزمان به صورت  A1و  A2احتمال وجود پشتیبان عبارتی  به باشد

  .می شود

 

  
احتمال شرطی است به عبارتی  .کند میزان وابستگی یک قلم کاالي خاص را به دیگري بیان می: اطمینان. 3تعریف 

  . و از طریق فرمول زیر محاسبه می شود نیز باشد A2، داراي A1که تراکنش داراي آن براي 

 
  

 شاخصی عنوان به و کند می محاسبه رال ـه و متغیرهاي مستقـمتغیر وابست بین وابستگی درجه شاخص این

   .شود می گرفته نظر در یا مدل قانون یک توان گیري اندازه براي

  

  

    پیشینار الگوریتم 1- 5-2-1
  :این الگوریتم طی می شوند به شرح زیر استدر مراحلی که 

در اولین گذر پشتیبان هر یک از اجزاء محاسبه شده و اقالم مکرر با در نظر گرفتن آستانه حـداقل پشـتیبان    .1

 ).Lk( انتخاب می شوند

                                                      
1 Database. 
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 .)Ck( می روند در هر گذر، اقالم مکرر که از فاز قبلی محاسبه شده اند براي ایجاد اقالم کاندیدا به کار .2

 این کار تـا زمـانی کـه هـیچ قلـم     . ها محاسبه شده و بزرگترین آنها انتخاب می شوند Ck پشتیبان هر یک از .3

  .بزرگتري یافت نشود ادامه می یابد

. را رعایت کند پشتیبان و اطمینان م است که حداقلقالاهدف در این الگوریتم، پیدا کردن بزرگ ترین مجموعه 

  :)1994آگراوال و سریکانت، ( دو فرض زیر در این الگوریتم در نظر گرفته می شود

 }c ،b   ،a{ یعنی اگر فرضاً مجموعه. (هر زیر مجموعه از یک مجموعه قلم تکرار شونده، تکرار شونده است .1

 ).نیز تکرار شونده است }b  ،a{تکرار شونده باشد، آنگاه مجموعه 

،  b{ه ـیعنی اگر فرضاً مجموع. (کرار نشونده استـت، کرار نشوندهـوعه قلم ته از یک مجمـوق مجموعـهر ف .2

a{  تکرار شونده نباشد، آنگاه مجموعه}c ،b   ،a{ نیز تکرار شونده نیست.( 

ود نیز مکرر است استفاده شده خ ،که هر زیر مجموعه یک مجموعه مکرر Aprioriبنابراین از این ویژگی الگوریتم 

را به آن اضافه کنیم تعداد تکرار  A به تعداد مشخصی تکرار شده باشد و اگر ما I اگر مجموعه که بدین معنی. است

بنابراین از یک . نیز مکرر نخواهد بود پس اگر اولی مکرر نباشد دومی. این مجموعه از مجموعه قبلی بیشتر نخواهد بود

ن کار در دو مرحله صورت می گیرد، ابتدا باید ای. عضوي استفاده می شود LK  براي بدست آوردن LK-1 زیرمجموعه

نامیده و مرحله  CK از عناصر را این مجموعه. به دست آید LK  با آنها، LK-1 مجموعه اي از اعضا پیدا شود که با ترکیب

جموعه هاي قبلی است که مـ اصر بهعنـافه کردن این ضـمرحله بعد ا. نامیده می شود 1امغـادبه دست آوردن آنها 

 .نامیده می شود 2سهر

  روش پژوهش .6

معنی  جستجو و یافتن بیشترین ارتباطکه به ی است همبستگ ،و از جنبه ماهیت بنیادي تجربی ،هدفپژوهش حاضر از نظر 

  .براي تشخیص فرار مالیاتی پرداخته استمتغیرها  صفات ودار در میان 

  یافته هاي پژوهش. 7

                                                      
1 Join.  
2 Prune. 
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، 1آموزش ، شامل داده هايبر روي سه مجموعه دادهپیشینار الگوریتم رگیري با به کا فرایند استخراج قواعد وابستگی

 5استفاده از نرم افزار سی شارپبا قواعد به دست آمده انجام شد و سپس  4در نرم افزار وکا 3و آزمون 2اعتبارسنجی

   .ارزیابی شد

  سازي با استفاده از داده هاي آموزش نتایج فاز مدل 1- 7

 بر کاوش اولین .بکار گرفته شدپیشینار با استفاده از الگوریتم ي استخراج الگوهاي فرار مالیاتی داده هاي آموزش برا

 قواعد وابستگی روش اعمال با .دبو گرفته شکل اولیه سازي آماده مرحله در که گرفت انجام اي داده مجموعه روي

پس . اقدام گردید هامتغیر مجدد انتخاب و ها داده بررسی بهنسبت  ،پژوهش هدف به نیل جهت که شد حاصل نتایجی

ش می ـیکی از متغیرهاي مستقل پژوه هـک )GOR(ود یا زیان ـاز انجام بررسی هاي الزم و ارزیابی نتایج، متغیر س

دل ـجاد مـد صحت پایین براي ایـداد زیاد و درصـی به تعـورت متغیر خروجـبه ص متغیرباشد به دلیل تولید این 

  .یند داده کاوي دوباره تکرار شداه و فرتصمیم به طبقه بندي این متغیر بین رده صفر و یک نمود هاي فرار مالیاتی،

  انتخاب پشتیبان و اطمینان 7-1-1

جهت داده هاي % 90- 80و % 50- 10پشتیبان و اطمینان براي ایجاد قواعد وابستگی به ترتیب در طیف وسیع 

نشان داده  2ه از داده کاوي بر روي این مجموعه داده در جدول تعداد قواعد بدست آمد. آموزش در نظر گرفته شد

  .   شده است

 نتایج داده کاوي بر روي داده هاي آموزش 2جدول                            

بان
شتی
پ

  

  اطمینان

80%  85%  90%  

10%  14086  12350  9626  

20%  288  248  211  

                                                      
1 Training. 
2 Validation. 
3 Test. 
4 Weka. 
5 C Sharp (C#) 
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30%  29  20  17  

40%  5  3  3  

50%  0  0  0  

  

ی تولید نمی شود به همین دلیل پشتیبان ـقانون% 50اهده می شود با پشتیبان ـمش 2 دولـر که در جانطوـهم

همچنین براي ایجاد قواعد مطلوب و باال بودن درصد وابستگی بین . در نظر گرفته شد% 50اي کمتر از دوده در مح

قواعد بدست آمده ارزیابی گردد تا درصد  ، الزم استآنپس از . به باال انتخاب شد% 80متغیرها مقدار اطمینان از 

با ارزیابی قواعد بدست آمده بر روي . استفاده  گردیدبدین منظور از نرم افزار سی شارپ  .صحت آنها مشخص شود

براي مجموعه داده هاي آموزش شش قاعده به دست آمد که به % 85و اطمینان % 20بانیداده هاي آموزش، با پشت

 .می باشند 3شرح جدول 

 استخراج قواعد وابستگی بر روي مجموعه داده هاي آموزش 3جدول             

  متغیرهاي مستقل  متغیر وابسته  %پشتیبان  %اطمینان

100 23 ==> taxevasion=yes LDA=0.1 OINS=0.1  

100 22 ==> taxevasion=yes LDA=0.1 OINS=0.1 GOR=0.1  

92 33 ==> taxevasion=yes OINS=0.1 GOR=0.1  

92 45 ==> taxevasion=yes EBITA=0.1 OCFTA=0.1  

91 35 ==> taxevasion=yes EBITA=0.1 OCFTA=0.1 POP=0  

86 24 ==> taxevasion=yes NIR=0.1 OCFTA=0.1  

  

واعد وابستگی به صورت اگر و آنگاه تولید می شوند به عنوان مثال قاعده اول بدین معنی است که اگر متغیر ق

به میزان  )OINS( سود عملیاتی به فروش خالصنسبت ، 1/0میزان به ) LDA( هی هاي بلند مدت به داراییهانسبت بد

  . مالیاتی رخ خواهد داد باشد آنگاه فرار 1/0

  پیشینار  الگوریتماجراي  7-1-2
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د نیـز مکـرر   و این قاعده که همه زیرمجموعه هـاي اقـالم مکـرر، خـو     دو فرض مطرح شده در قبلدر این الگوریتم از 

  . استفاده شده استهستند 

  مرحله ادغام  7-1-2-1

سپس مجموعه قواعدي که با یکدیگر قابل ادغام و داراي عنصر . ابتدا مجموعه قواعد بدست آمده به ترتیب مرتب شد

  : این مجموعه ها عبارتند از .ترکیب شدندجهت رسیدن به نتیجه مطلوب مشترك بودند 

L1=LDA=0.1 OINS=0.1  

L2=LDA=0.1 OINS=0.1 GOR=0.1    

L3=OINS=0.1 GOR=0.1 

  :به این ترتیب، پس از ترکیب قواعد باال خواهیم داشت

C1= {LDA=0.1, OINS=0.1, GOR=0.1}  
  .دومین مجموعه قابل ادغام، قواعد زیر می باشند

L4=EBITA=0.1 OCFTA=0.1  

L5=EBITA=0.1 OCFTA=0.1 POP=0  

L6=NIR=0.1 OCFTA=0.1  

  .به این ترتیب، مجموعه ترکیب شده حاصل به شرح زیر خواهد بود

C2= {EBITA=0.1, OCFTA=0.1, EBITA=0.1, POP=0, NIR=0.1} 

  مرحله هرس  7-1-2-2

C1 و C2 مجموعه اي از قواعد هستند که هر عضو آن یا مکرر است یا خیر، اما تمام عناصر مکرر در آن قرار دارند .

  .جموعه باید بررسی شوند تا مکرر بودن آنها مشخص شودحال تمام عناصر این م

C1= {LDA=0.1, OINS=0.1, GOR=0.1}  
C2= {EBITA=0.1, OCFTA=0.1, EBITA=0.1, POP=0, NIR=0.1} 

  .، قواعد به شرح زیر جهت ارزیابی آماده شدندC2و  C1بنابراین پس از ترکیب و ادغام مجموعه قواعد 

{LDA=0.1 OINS=0.1} 

{LDA=0.1 OINS=0.1 GOR=0.1} 

{OINS=0.1 GOR=0.1}                         C1 عناصر مجموعه 
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{LDA=0.1 GOR=0.1} 
{LDA=0.1},{OINS=0.1},{GOR=0.1}  
{EBITA=0.1 OCFTA=0.1} 

{EBITA=0.1 OCFTA=0.1 POP=0} 
{EBITA=0.1 OCFTA=0.1}                C2 عناصر مجموعه 
{EBITA=0.1 NIR=0.1 OCFTA=0.1}            
{POP=0 NIR=0.1 OCFTA=0.1} 

{EBITA=0.1}, {OCFTA=0.1}, {EBITA=0.1},{POP=0}, {NIR=0.1}  

به دست آمد که نتیـجه نهایی  4پس از طی نمودن مراحل ادغام و هرس کردن قواعد، دو قاعـده به شرح جدول 

و % 92و دومین قانون با درصد اطمینان %  22 و پشتیبان% 100اولین قانون با درصد اطمینان . پژوهـش می باشند

  . به دست آمدندبه عنوان مدلی براي تشخیص فرار مالیاتی % 45پشتیبان 

 %91استخراج قواعد با استفاده از داده هاي آموزش پس از ترکیب و ادغام قواعد با صحت  4جدول         

  متغیرهاي مستقل  متغیر وابسته  پشتیبان  اطمینان

100 22 ==> taxevasion=yes LDA=0.1 OINS=0.1 GOR=0.1  

92 45 ==> taxevasion=yes EBITA=0.1 OCFTA=0.1  

  

به منظور افزایش کارایی قواعد بدست آمده با استفاده از داده هاي آموزش، این قواعد همزمان بر روي داده هاي 

  . داعتبارسنجی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که در ادامه بیان خواهد ش

  اجراي فاز ارزیابی با استفاده از داده هاي اعتبارسنجی 2- 7

پیش  صحتبعد از محاسبه متوسط . پیش بینی را اندازه گیري می کند صحتمیزان  سنجی به طور متوسط، اعتبار

ار از فر نشان دادن الگويدسته بندي قواعد باقیمانده براي . پیش بینی پایین، هرس شدند صحتبا  عد، قواعدبینی قوا

یند ارزیابی بر روي داده هاي اعتبارسنجی ادر این مرحله فربه عبارتی . پرداخت مالیات، مورد استفاده قرار گرفت

انجام شد و نسبت به حذف و اضافه نمودن قواعد اقدام گردید که نتایج بدست آمده از ارزیابی این مجموعه داده در 

  .    نشان داده شده است 5جدول 
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 %88ارزیابی قواعد بدست آمده بر روي مجموعه داده هاي اعتبارسنجی با درصد صحت  5جدول             

  %نتایج ارزیابی   نتایج ارزیابی  

1قاعده   216 86 

2قاعده   150 60 

2و  1قاعده   221 88 

ارزیابی  ده با استفاده از داده هاي آموزش به طور همزمان بر روي داده هاي اعتبارسنجی نیزقواعد به دست آم

نتایج  5شدند و همچنین ترکیب قواعد و حذف و اضافه نمودن قواعد در این مرحله نیز انجام گرفت که طبق جدول 

بدست آمد که با اضافه % 60و قاعده دوم با درصد صحت % 86ارزیابی از قاعده اول به طور جداگانه با درصد صحت 

ایی بدست آمده پس از ارزیابی قواعد بوسیله داده هاي رسید که نرخ نه% 88نمودن قاعده دوم درصد صحت به 

  . اعتبارسنجی می باشد

  با استفاده از داده هاي آزمونپیاده سازي  فازاجراي  3- 7

سنجی ه با استفاده از داده هاي اعتبارتفاده از داده هاي آموزش و ارزیابی شدقواعد استخراج شده با اسدر این مرحله 

بنابراین براي محاسبه نرخ صحت جهت داده هاي  .گرددمشخص بودن نتایج ا قابل استفاده ت قرار گرفت یشآزمامورد 

  .می باشد 6جدول قواعد وابستگی بدست آمده از مراحل قبل بکارگرفته شد که نتایج به شرح آزمون، 

 %86ارزیابی قواعد بدست آمده بر روي مجموعه داده هاي آزمون با درصد صحت  6جدول     

  %نتایج ارزیابی نسبت به کل  رزیابی نسبت به کلنتایج ا  
%86 215 وجود فرار مالیاتی   

فرار مالیاتینبود   34 14%  

%100 250 جمع  

 

می باشد که نشان دهنده مطلوب بودن % 86مشاهده می شود نرخ صحت بدست آمده  6همانطور که در جدول 

  . قواعد تولید شده و نرخ صحت بدست آمده می باشد

  و  پیشنهادات جه گیرينتی. 8
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نتایج حاصل از انجام این پژوهش بیانگر این است که تشخیص فرار مالیاتی شرکت ها با استفاده از روش هاي داده 

ه براي استخراج الگوهاي فرار مالیاتی بپیشینار الگوریتم در این راستا  .کاوي مبتنی بر قواعد وابستگی امکانپذیر است

  .ها به سه دسته آموزش، اعتبارسنجی و آزمون تقسیم شدندداده سپس  .کار گرفته شد

  

   .کار گرفته شده ب مدلداده هاي آموزش جهت استخراج دسته بندي : اول

  .شد مدل در نظر گرفتهسنجی براي ارزیابی دسته بندي داده هاي اعتبار  :دوم

  .گردید تأیید آزمونبا استفاده از دسته بندي داده هاي  مدل بدست آمده: سوم

نسبت بدهی هاي بلند مدت ، اي مستقل جهت تشخیص فرار مالیاتیبااهمیت ترین متغیرهحاصل از مدل، طبق نتایج 

به  )GOR( سود یا زیان، 1/0به میزان  )OINS( نسبت سود عملیاتی به فروش خالص، 1/0به میزان  )LDA( به داراییها

خالص  نسبت، 1/0به میزان  )EBITA( هامالیات به دارایی قبل از بهره و نسبت سود و زیانو در مدل دوم  1/0میزان 

نرخ صحت  میانگین. ، می باشد1/0به میزان  )OCFTA( جریان نقد فعالیت هاي عملیاتی بر ارزش دفتري کل داراییها

  ارائه شده است 7جدول در  و خطاي مدل

 %11خطاي و % 89نرخ صحت میانگین نتایج حاصل از اجراي قواعد وابستگی با  7جدول  

  روش

ي 
بند

ه 
طبق یر 
متغ

سته
واب

  
  جمع  داده هاي آزمون  داده هاي اعتبارسنجی  داده هاي آموزش

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

قواعد 

  وابستگی

  %89  891  %86  215  %88 221 %91  455  صحیح

  %11  109  %14  35  %12  29  %09  45  اشتباه

  %100  1000  %100  250  %100  250  %100  500  جمع

  

تشخیص  جهت %89 پژوهشاین  مدل حاصل از صحت میانگینمشاهده می شود  7جدول  آنچه درطبق 

، بر روي داده هاي %91درصد صحت این مدل بر روي مجموعه داده هاي آموزش. فرار مالیاتی می باشد صحیح

آمده قواعد وابستگی از روش هاي  طبق نتایج بدست. می باشد% 86و بر روي داده هاي آزمون % 88اعتبارسنجی 

و فرار  واحد تجاريطه بین نسبت هاي مالی ـوجود راببا ایجاد دو مدل ي الگوریتم مطرح شده داده کاوي به وسیله
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قواعد وابستگی از روش هاي داده ) 2012(طابق با یافته هاي وو و همکاران ـمبنابراین . مالیاتی را نشان می دهد

   .کار گرفته شوده تشخیص فرار مالیاتی ب کاوي توانسته است در

 : در خصوص محدودیت هاي پژوهش می توان گفت

به علت استفاده از روش حذف سامانمند در انتخاب نمونه آماري، واحدهاي تجاري انتخابی، حجم محدودي  .1

م نتایج به هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهند؛ بنابراین در تعمیاز شرکت

اند با احتیاط عمل واحدهاي تجاري که در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده يکلیه

 .شود

ي فرار تعیین مقدار واقعی فرار مالیاتی انجام شده امکان پذیر نیست، لذا در پژوهش حاضر به منظور محاسبه .2

در صورتی که از سایر . م استفاده شده است. م. ق 194م و ماده . م. ق 158ماده مفاد مالیاتی از تعمیم 

 .ها به منظور محاسبه فرار مالیاتی استفاده شود، ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شودمدل

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا تاریخ انجام این پژوهش،  شرکت 1391 عملکردمالیات  .3

 .شده است 1390الی  1383 عملکردحاضر محدود به  ي پژوهشقطعی نگردیده است، لذا دوره

ترین  اولین و مهم: با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، می توان پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه داد

توصیه می شود نتایج این پژوهش را در جهت رسیدگی ممیزان در امور . پیشنهاد به سازمان امور مالیاتی است

ت مدنظر قرار داده و ابزارهاي نوین را جهت بهبود روند تشخیص در کنار روش هاي دستی و سنتی تشخیص مالیا

به آنها توصیه می شود نتایج این پژوهش را . دومین پیشنهاد به حسابرسان صورت هاي مالی است. استفاده نمایند

در ادامه موضوعات زیر  .دهند جهت رسیدگی صورت هاي مالی شرکت ها در کنار تجربه حرفه اي خود مدنظر قرار

  .جهت انجام پژوهش هاي جدید به پژوهشگران پیشنهاد می گردد

 .هاي داده کاوي به منظور تشخیص فرار مالیاتی استفاده گردد روشاز سایر  .1

در این پژوهش از (ي فرار مالیاتی براي بررسی میزان فرار مالیاتی استفاده گردد هاي محاسبهاز سایر مدل .2

 ).م استفاده شده است. م. ق 194م و مفاد ماده . م. ق 158اده تعمیم م
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 C Sharp (C#) برنامه تهیه شده جهت ارزیابی قواعد با استفاده از نرم افزار سی شارپ: ضمائم

using System.IO; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
public class transaction 
{ 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
        string path; 
        int length = 0; 
        int count = 0; 
        Console.Write("Enter dataset Path :"); 
        path = "e:\\validdata.txt";//Console.ReadLine(); 
        //Console.Write("Enter Transcation Count :"); 
        length = 250;// int.Parse(Console.ReadLine()); 
        //Console.Write("enter attribute count:"); 
        int Attr = 30;// int.Parse(Console.ReadLine());//  
        count = Attr + 2; 
        string[,] originaldataset = new string[length, Attr];// 
        string[,] originaldataset2 = new string[length, Attr]; 
        string[,] originaldataset3 = new string[length, Attr]; 
        string[,] originaldataset4 = new string[length, Attr]; 
        for (int row = 0; row < length; row++) 
            for (int col = 0; col < Attr; col++) 
                originaldataset[row, col] = "0"; 
        FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.None); 
        StreamReader rs = new StreamReader(fs); 
        int counter = 0; 
        while (counter < length) 
        { 
            string line = rs.ReadLine(); 
            string[] itemss = line.Split(new char[] { ' ' }); 
            int itemsslength = itemss.Length; 
            for (int i = 0; i < Attr; i++) 
            { 
                originaldataset[counter, i] = itemss[i]; 
            } 
            counter++; 
        } 
        int c = 0; 
       // int c1 = -1; 
       for (int i = 1; i < length; ++i) 
        { 
            string a = "no"; 
            if (originaldataset[i, 2] == "0.1" && originaldataset[i, 5] == "0.1" && originaldataset[i, 12] == 

"0.1") 
                   a = "yes"; 
            else if (originaldataset[i, 7] == "0.1" && originaldataset[i, 17] == "0.1") 
                a = "yes"; 
            if (a == originaldataset[i, 29] /*&& a == "yes"*/) 
            { 
                ++c 
        }        Console.WriteLine("dasdasd  {0}", c);            
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Abstract 

Complexity of commercial transactions, the development of information technology, recent concerns tax 

authorities in identifying problems and collect taxes and the inability of methods used to detect tax evasion, 

makes data mining attracted much attention. Since data mining to successfully detect a variety of activities such 

as money laundering and fraud has been used. The study has also tried its usefulness as a tool for data mining 

based on association rules is studied to detect tax evasion.  
The population consisted of all listed companies on the Stock Exchange of Tehran Bahadur. The sample 

includes 125 firms cohesiveness removal method, in the period 1383 to 1390 are selected. In this study of 28 

financial and non-financial variable in class 9 has been used to build models. Association rules using apriori 

algorithm to detect tax evasion firms were used. For this purpose, the data were randomly divided into three 

categories: training, validation and test groups. 
 Findings indicated that method of data mining based on association rules using two models of 91% 

accuracy on training data, The percentage of 88% accuracy on data validation and The percentage of 86% 

accuracy on test data able to detect tax evasion. 

 

Keywords: Tax avasion, Association rule, Data Mining. 

 


