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 چکيده

اين امكان وجود دارد  .دهدمورد بررسی قرار را  هابنگاهتا اثر حذف مالیات بر سود  كوشداين پژوهش می

فرض تحقیق اين است كه با حذف  كه با حذف مالیات بر سود بنگاه، درآمد مالیاتی دولت افزايش يابد.

هدف  ای برای ايجاد دفتر مالی كاذب و فروش غیر رسمی نخواهد داشت.انگیزه سود، بنگاه مالیات بر

مالیات بر  مربوط به هرچند بار مالیاتی اصلی بنگاه از ايجاد دفتر مالی كاذب، كاهش مالیات بر سود است.

ز موجب كاهش درآمد دولت ا تواندمیاظهاری فروش بر عهده تولیدكنندگان نیست، اما كم ارزش افزوده

ای برای پنهان كردن محل مالیات بر ارزش افزوده گردد. به اين ترتیب در صورتی كه بنگاه تولیدی انگیزه

افزايش يابد. در اين پژوهش كوشش شده  تواندمیدرآمد دولت  ،نداشته باشد محصوالتفروش سهمی از 

 81با  طی فرايندی تصادفیاست تا درآمد مالیاتی دولت در اين دو وضعیت مقايسه گردد. به اين منظور 

درآمد مالیاتی دولت پس از حذف مالیات  ،تولیدی یهابنگاه شده ساختار بهای تمامحالت مختلف از  هزار

 دهدمینتیجه تجربی حاصل شده، نشان  .تولیدی با درآمد كنونی دولت مقايسه شده است یهابنگاهبر سود 

افزايش خواهد  تولیدی یهابنگاهاز محل فعالیت  ی دولتكه با حذف مالیات بر سود، مجموع درآمد مالیات

  يافت.
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 مقدمه -1

گیری نیست. مقدار اين متغیر بر اساس روابطيی  قابل اندازهفرار مالیاتی از جمله متغیرهايی است كه 

. تخميین فيرار مالیياتی بير م نيای فروضيی انجيام        گيردد میمتغیرها وجود دارد برآورد  ساير كه بین

 منطقيه در هير   فيرار مالیياتی   یشيیوه اما  .شود كه حاصل از الگوسازی رفتار مؤدی مالیاتی استمی

از اين رو نحوه اين اقدام در هير كشيوری    .است نظام مالیاتی و میزان حاكمیت قانون نوعبه  وابسته

سيازی  توان الگوی فرار مالیاتی در يك كشور پیشرفته را سرمشق مدلمتفاوت باشد و نمی تواندمی

 .(859: 1991، 8)ريچاردسون كشورها قرار داد برای ساير

در آييد.  شيمار ميی  ای شناخته شيده بيه  در ايران، ايجاد دفتر مالی كاذب با هدف فرار مالیاتی پديده

بيه   ؛گيردد ميی شود ولی بخشی از درآمد بنگاه منظيور ن های بنگاه ث ت میدفتر كاذب، عموم هزينه

صورتی قابيل  شود. اين اقدام در اين ترتیب، سود بنگاه كاهش يافته و مالیات مرت ط با آن ناچیز می

صورت غیر رسيمی )بيدون فياكتور( بيه     انجام است كه بنگاه بتواند بخشی از محصوالت خود را به

ينيد،  آفروش برساند. هدف اصلی بنگاه از چنین اقدامی كاهش مالیات بر سود است اميا در ايين فر  

ش افيزوده  هرچند مالیيات بير ارز   يابد.درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز كاهش می

د اما ای در فرار از اين نوع مالیات ندارشود و بنگاه انگیزهی نهايی پرداخت میكنندهتوسط مصرف

دلیل پنهان نمودن بخشی از فروش محصوالت، م لغ مالیات پرداختيی در حيوزه ارزش افيزوده را    به

 . دهدمینیز كاهش 

ای باشيد كيه در   مالیيات بير ارزش افيزوده   چه م لغ مربوط به مالیات بر سود دريافتی كمتير از  چنان

موجب افزايش درآميد مالیياتی    تواندمی هابنگاهمالیات بر سود  حذف ،روديند فوق از میان میآفر

 هيم  ای برای ايجاد دفتر كياذب ، انگیزهمالیاتی برای سود بنگاه وجود نداشته باشددولت شود. اگر 

صورت رسمی )با فاكتور( به فروش خواهنيد  وجود نخواهد داشت و در نتیجه تمامی محصوالت به

 رسید. در اين حالت كل ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده جذب خواهد شد.

يابد كه در آن میزان درآميد مالیياتی دوليت پيس از حيذف      از اين رو، انجام پژوهشی ضرورت می

آزميايی  دلیل وجود دفاتر مالی كياذب، امكيان راسيت   اما به ر گیرد.مالیات بر سود مورد بررسی قرا

در نتیجه بر اسياس مشياهدات    وجود ندارد. هابنگاهگزارش شده  و سود فروشاطالعات مربوط به 

در اين پژوهش، برای غل يه بير چيالش فيوق، دو      توان برآورد قابل اعتمادی ارائه داد.ن شايد آماری

                                                           
1. Richardson (2006) 
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نسي تی  »صورت كه در الگوی پژوهش تمامی مقادير بهاست. نخست اين كار در نظر گرفته شدهراه

مختليف بيا هير سيط       یهابنگاه مربوط به مالیاتی متغیرهایاند. در اين حالت، ارائه شده «از فروش

يند تصادفی برای ساختار بهای تمام شيده  آكار دوم، استفاده از فردرآمدی، همسان خواهد شد. راه

هزار  81، هابنگاهسود  جای استفاده از يك مقدار ثابت برای میانگینِاست به اين نحو كه به هابنگاه

 برای اين متغیر در نظر گرفته شده است. حالت مختلف

مالیيات بير   درآمد دولت از محيل  مجموع  :الف»ای بین دو حالت مقايسه اين پژوهشهدف اصلی 

درآميد دوليت از    :ب»و  «در شرايطی كه فيرار مالیياتی وجيود دارد    سود و مالیات بر ارزش افزوده

فرضيیه تحقیيق    .باشدمی «كه نرخ مالیات بر سود صفر استمحل مالیات بر ارزش افزوده در حالتی 

اين پيژوهش   یدر ادامهاست.  (الف)بیشتر از  (ب) میزان مالیات دريافتی در وضعیت اين است كه

ای بيین وضيعیت   مقايسيه يندی تصادفی آدر فر شود وتی الگوسازی فرار مالیا كوشش شده است تا

ی آزمون فرضیه تحقیق به هميراه پیشينهادات سیاسيتی    نتیجهدر پايان،  .صورت گیرد (ب)و  (الف)

  گزارش شده است.
 

 مرور ادبيات -2

نتیجيه تيا    انيد، ايين  در بین مطالعاتی كه رابطه نرخ مالیات و فرار مالیاتی را مورد بررسيی قيرار داده  

حدودی عمومیت دارد كه بین اين دو متغیر رابطه مسيتقیمی برقيرار اسيت. از جمليه ايين مطالعيات       

. اشياره نميود   (1981) 9سيانز  و (1989) 1همكياران و  جوانكيف ، (1989) 8فیگه و سي وال توان به می

 نظير  بيا در در كشيور آمريكيا   ، 8319-1991( به بررسی فرار مالیاتی طی دوره 1989) و س وال یگهف

كيه فيرار    دادنشيان   هيا آن نتیجه مطالعهگرفتن درآمد مشمول مالیات افراد ساكن آمريكا پرداختند. 

مالیاتی تابعی صعودی از نرخ مالیات، نرخ بیكاری، نارضايتی عمومی از دولت و درآمد سرانه افراد 

 15در  هيا شيركت  مالیات بير سيود   هاینرخ( با بررسی 1989همكاران )و  جوانكفهمچنین  است.

ی معكيوس  رابطيه  ،گيذاری سيرمايه كه بین مالیات بر سيود شيركت و    كشور، به اين نتیجه رسیدند

در  گيذاری سيرمايه ) گذاریسرمايهكاهش  باعث ،هاشركتباالی مالیات بر  هاینرخبرقرار است. 

و مانعی در جهت تولید و كيارآفرينی اسيت و    گرددمیخارجی  گذاریسرمايه خصوصبهتولید(، 

                                                           
1. Feige and Cebula (2010) 

2. Djankov (2010) 

3. Sanz (2016) 
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بيین   ی( رابطيه 1981) سيانز  خيودداری شيود.   بايسيت می باالی مالیاتی هاینرخاز دريافت  جهیدرنت

ايين  در  .ميورد بررسيی قيرار داده اسيت    درآمدهای مالیاتی و نرخ نهايی مالیات بر درآميد افيراد را   

او معتقيد اسيت   شده اسيت.   وسیله منحنی الفر بیان مد مالیاتی به نرخ مالیات بهآكشش در پژوهش

تأثیر دهندگان بیكه تغییر نرخ بر رفتار مالیات نمايندمیتصور گذاران مداران و سیاستسیاستكه 

 درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات وجود دارد.است در حالی كه يك رابطه درونی بین 

صيورت پوييا ميورد بررسيی قيرار گرفتيه       ه مالیاتی بنرخ فرار  (1981) 8در مطالعه لواجی و منونسین

بيا مالیيات    گذاریسرمايهگیرند كه بايد انتخابی بین يك ای را در نظر میدهندهها مالیاتاست. آن

ديگری كه مالیات دارد ولی سود آن بیشتر است انجيام   گذاریسرمايهصفر كه سود اندكی دارد و 

و « سيودآور  -ريسيكی  »بيین دو انتخياب    گيذاری سيرمايه س د  يابیبهینهدهد. اين روش، يك نوع 

و اتحاديه اروپيا،   دهد كه در انگلستانمیی اين مطالعه نشان است. يافته «سود كم –بدون ريسك »

نرخ فرار مالیاتی را به شكل معناداری كاهش دهيد در حيالی كيه ايين      تواندمیكاهش نرخ مالیات 

 موضوع در مورد كشور ايتالیا صادق نیست.

ند. اگروه ديگری از مطالعات به نقش نهادها، قوانین مالیاتی، سرمايه اجتماعی و رشوه متمركز شده

مالیياتی و فيرار مالیياتی ممكين      هيای نرخمعتقدند كه بین  (1198) 1و همكارانبرای نمونه فوتچمن 

ط يق   مث يت و ييا منفيی باشيد.     توانيد ميی  ایرابطيه  چنيین  .داشته باشدنرابطه معناداری وجود  است

و ييا در    گیریيند تصمیمآدهندگان در فرتحقیقات ايشان سط  فرار مالیاتی با مشاركت مالیات

ند كيه ديگيران در پرداخيت مالیيات     طور اگر افراد مشاهده كن. همینيابدمیسیستم مالیاتی كاهش 

آليم و  كننيد مشياركت بیشيتری بيا قيوانین داشيته باشيند. در مطالعيه ديگيری،          اند، سعی ميی صادق

های تط یق، فسياد مالیياتی را عاميل    با استفاده از روش متغیرهای ابزاری و روش (1981) 9همكاران

كنند كه برای كاهش فرار مالیاتی و افزايش درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی مطرح كردند و بیان می

نیيز بيه    (1198) 4و همكارانلیتینا  .متمركز شدمالیاتی  مأمورانخواری بايد بر روی رشوهمیدولت، 

تغییيرات   . فساد و فرار مالیاتی اغليب هم سيتگی بيااليی دارنيد.    كید دارندأتفرار مالیاتی  براثر فساد 

 نرخ فرار مالیاتی و اختالس را كاهش دهد. تواندمیها و تغییر در جريمه سیاسی بازدارنده

                                                           
1. Levaggi and Menoncin (2016) 
2. Fochmann (2016) 

3. Alm (2016) 

4. Litina (2016) 
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ی شيش  كه اگر مالیات بر سود طيی دو دوره  ددهسازی فرار مالیاتی نشان میبا مدل (1981) 8آنتلو

دارای اطالعيات   هيا شيركت فيرار مالیياتی كياهش خواهيد يافيت.      ماهه در يك سال انجيام شيود،   

در دوره دوم  توانيد ميی ی ق ل از سيود شيركت،   خصوصی هستند و دولت با برآورد احتمالی دوره

 .يابدمیطريق فرار مالیاتی كاهش  نياز او  بهتر ارزيابی نمايدمیزان سود را 

 Learning-Qبيا روش   -( رفتار فراركنندگان از مالیات 1981) 1در مطالعه گوماگیاس و همكاران

رايط گونياگون ميورد بررسيی    بر اسياس شي   -كاوی استهای پیشرفته دادهكه از زيرمجموعه روش

دهنيدگانی اسيت كيه بيه دن يال بیشيینه كيردن منياف          . م نای اين الگو رفتار مالیاتقرار گرفته است

ويژگيی روش   تا با فرار مالیاتی مطلوبیت خيود را حيداكثر سيازند.    كنندمیشخصی هستند و سعی 

بسیاری از قیود نظیر شیوه ممیزی مالیاتی را بيه   تواندمیاين پژوهش آن است كه  هایدادهش پرداز

تير سيازد.   سازی تصمیم فرد را بيه دنیيای واقعيی نزدييك    شكل تصادفی در نظر گرفته و نحوه مدل

  اند.ها در پژوهش خود، روش بهینه فرار مالیاتی در يونان را مورد بررسی قرار دادهآن

رسمی خود را افزايش دادنيد   درآمد فروش غیركم هایشركتش نرخ مالیات، يپاكستان با افزادر 

و در نهايت به دلیل افزايش فرار مالیاتی، درآمد مالیاتی دوليت كياهش يافتيه اسيت. ايين يافتيه در       

دست آميده اسيت. در   هب 1988تا  1991 هایسال( بر اساس اطالعات مالیاتی 1981) 9واسیم مطالعه

رسمی در اقتصاد كشورهای در حال توسعه توجه شده است. او  غیر هایبخشمطالعه، به نقش اين 

 معتقد است كه بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی كشورهای در حال توسعه به بخش غیر

كه رسمی تعلق دارد. وجود اين بخش به دو شكل بر عملكرد مالیاتی اثر خواهد داشت. نخست اين

صيورت رسيمی اقيدام بيه فياكتور       هكيه بي   گرددمی خاصی یهابنگاهمالیاتی دولت محدود به پايه 

تيا نيرخ مالیيات را پيايین      نمايدمیكه، دولت همواره سعی دوم اين .نمايندمینمودن محصوالتشان 

دهنيدگان بخيش   بیم دارد كه با افزايش نرخ مالیات، هميین بخيش انيد  از مالیيات     زيرا ردنگه دا

كه عموم مطالعيات   دهدمی( در مرور ادبیات خود نشان 1981رسمی را نیز از دست بدهد. واسیم )

يافته تعلق دارد و انجام شده در زمینه رابطه نرخ مالیات و پايه مالیاتی به كشورهای ثروتمند و توسعه

او معتقيد   انيد. رار دادهمطالعات اندكی اين موضوع را در كشورهای در حال توسعه مورد بررسی قي 

گیيری انيواع مختلفيی از فيرار     است ناكارآمدی نظام مالیاتی در چنيین كشيورهايی موجيب شيكل    

 وی ضيمن برشيمردن انيواع    رسيد. نظير ميی   شود كه در كشورهای پیشيرفته نياممكن بيه   مالیاتی می

                                                           
1. Antelo (2016) 
2. Goumagias (2018) 
3. Waseem (2018) 
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ی قيرار داده  هيا را ميورد بررسي   در آن سياز و كيار مالیياتی    ، تفاوتشركتی در پاكستان هایساختار

متماييل   هابنگاه بر سود، با افزايش نرخ مالیات يافته پژوهش در نهايت حاكی از آن است كه .است

. گيردد میكه امكان فرار مالیاتی در آن بیش از پیش فراهم  خواهند شدبه نوعی از ساختار شركتی 

بير درآميد مالیياتی     توانيد ميی نرخ مالیات بير سيود،   افزايش  ی ديگر اين پژوهش آن است كهيافته

( 1981) 8پیچلدر همین رابطه آساتريان و  اثر منفی بگذارد.دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده 

معتقدند كه كسب و كارهای كوچك در كشور ارمنستان انگیزه كيافی بيرای ث يت نيام در سیسيتم      

 تيا  خواهيد بيود  ناچيار   ه، بنگاندارند. اين در حالی است كه با عدم ث ت نام مالیات بر ارزش افزوده

  دازد.بپر خود درآمد محل از را شده خريداری مواد افزوده ارزش بر مالیات از بخشی

در برخی از مطالعات داخلی به تقابل مالیات بر ارزش افيزوده و نظيام مالیيات مسيتقیم اشياره شيده       

دارای اشيكاالتی   ايران د كه نظام مالیاتینكن( بیان می8913) و درويشی پژوياندر اين راستا  است.

هيا و  مالیاتی به علت معافیت هایپايهاندازه مالیاتی بر بعضی از  از ها فشار بیشاست كه يكی از آن

 ،شيركت  سيود  مالیات بير  درآمد مالیاتی دولت از محل عمدهديگر است.  هایپايهعدم دريافت از 

 انگیزه تولید را در پيی دارد  بین رفتن ازیاتی، فرار مالیاتی و دستمزد و حقوق است كه اين فشار مال

. اقيدامی كيه در ايين زمینيه دوليت      انجاميد ميی درآمدهای مالیياتی دوليت    به كاهش نهايت در كه

به شكل مالیات بر فروش  تواندمیانجام دهد، افزايش مالیات بر مصرف و هزينه است كه  تواندمی

ضيمن بررسيی اثير     (8931پيور و پژوييان )  امیدی در مطالعه ديگری .افزوده باشدو مالیات بر ارزش

تولیدی را بيه   یهابنگاه، نرخ باالی مالیات بر سود هادرصدی مالیات بر سود شركت 15نرخ  منفی

كه مالیيات  دهند ها نشان می. آننمايدمیثر بر كسری بودجه دولت معرفی ؤعنوان يكی از عوامل م

اين  د اما درآمد بنگاه را كاهش داده و بازده خالص ازتأثیری در سط  تولید ندار هاشركتبر سود 

و كاهش رشد اقتصيادی   گذاریسرمايهبین رفتن انگیزه  نهايت موجب از . دريابدمیطريق كاهش 

   .گرددمی

ی مالیيات بير   جا بهافزوده  بررسی و مقايسه جايگزينی مالیات بر ارزش»( با 8911) ینهتانسعیدی و 

بيه ايين    1ی ويلكاكسيون پيارامتر انهيای  ، با استفاده از آزمون«غیر تولیدیی هاشركتدر  هاشركت

، باعيث كياهش   درصيد  9 هيای نيرخ افيزوده بيا    نتايج دست يافتند كه جايگزينی مالیيات بير ارزش  

 هدرصيد، بي   89و  1 هيای نيرخ افزوده بيا   جايگزينی مالیات بر ارزش ؛ اماشودیمدرآمدهای مالیاتی 

                                                           
1. Asatryan and Peichl (2017) 
2. Wilcoxon 
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  افزايش يابد. دولت تا درآمدهای مالیاتی شودیم، موجب هابنگاهسود جای مالیات بر 

دهند كه فاصله قابل توجهی بيین ظرفیيت مالیياتی دوليت و     ( نیز نشان می8931) و همكاراندادگر 

( با استفاده از 8931) یو مجرد سرايیلفی درآمد تحقق يافته يك دولت بهینه در ايران وجود دارد.

و  دهیي چیپ نیقوان ات،یمال یعوامل نرخ باال ،یشيمایپ وهیاطالعات به ش یو گردآور یفیروش توص

 یاتیي و تيورم را عاميل ميؤثر بير فيرار مال      یاجتمياع  هيسرما ،یتجار هایتيو محدود یاتیمتعدد مال

ناعادالنه ثروت،   يتوز ،یاقتصاد هاییرگیمیمنجر به اختالل در تصم یاتیبار مال شي. افزادانندیم

تير نميودن   بيا بيزر    تينها . درگرددمی یبخش خصوص گذاریسرمايه و اندازبر پس یمنف ریتأث

 .دهدیسوق م یدیتول ریغ هایتیمناب  را به سمت فعال ینیرزمياقتصاد ز

بيرای نمونيه    های ديگر عملكرد مالیاتی دولت نیز مورد توجه پژوهشگران قيرار گرفتيه اسيت.   جن ه

ميدت بيین درآميدهای مالیياتی و امنیيت      ( رابطيه عليی كوتياه   8939و همكياران )  شيك سلمانی بی

. وجود نظام مالیاتی كارآمد اندرا مورد بررسی قرار داده 8955 -8939اقتصادی در ايران طی دوره 

منجر به افزايش درآمد مالیاتی نس ت به تولید ناخالص داخلی و كاهش اقتصاد پنهان خواهيد شيد.   

 كيه  اقتصيادی  امنیيت  شيرط پيیش  تيرين وصولی بستگی به امنیت اجتماعی دارد. مهيم میزان مالیات 

 اقتصيادی  امين  محیط در بتوانند تا كشور است در جام  قوانین وجود دارند، انتظار اقتصادی فعاالن

 امنیت بر مؤثر عوامل به را خود بايد توجه گذارانسیاست بنابراين ورزند، م ادرت گذاریسرمايه به

 .يابد افزايش كشور مالیاتی در درآمدهای آن طريق از تا دارند معطوف كشور در اقتصادی

فقهی، فرار مالیاتی را ناشيی از ناسيازگاری نظيام     -( با استفاده از روش تحلیلی8935خادم علیزاده )

ی و جمليه نظيام مالیيات    اقتصيادی از  هيای بخيش داند. شفافیت در تمام مالیاتی با اقتصاد مقاومتی می

مالیياتی موجيود    هایپايهگسترش پايه مالیاتی منجر به افزايش درآمدهای مالیاتی و كاهش فشار بر 

در مطالعيه  . شيود مینوبه خود باعث تقويت تولید و افزايش آستانه اقتصاد مقاومتی  كه به گرددمی

ميورد بررسيی قيرار گرفتيه      ايران ( كشش درآمدهای مالیاتی دولت8935الدينی و شهركی )شمس

اش كيوچكتر از ييك   هيا نسي ت بيه پاييه    دادند كه كشش مالیات بر سود شيركت ها نشان است. آن

از سيوی ديگير در    دست آميده اسيت.   به 8938تا  8958سال  هایدادهاين نتیجه با تحلیل  باشد.می

اقتصيادی   هيای دادهميانی  ز ( نرخ بهینه مالیات با استفاده از سری8931) و همكارانپژوهش غفاری 

زا ميورد بررسيی قيرار گرفتيه     الگوی رشيد درون  از گیریو بهره 8939 تا 8951 هایسالايران طی 

را به عنوان نرخ بهینه انيواع ابزارهيای مالیياتی دوليت      یدرصد 19میانگینِ مطالعهاين  یاست. يافته

 .نمايدمیمعرفی 
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يافته اثر مث ت توسعه كه حكمرانی خوب تنها در كشورهای اند( نشان داده8931) همكارانپناهی و 

و معناداری بر درآمدهای مالیاتی دارد و اين شاخص در كشورهای در حيال توسيعه موجيب افيت     

( ناعادالنيه بيودن سیسيتم مالیياتی را عاميل      8931مطل ی و همكياران ) . گرددمیدرآمدهای مالیاتی 

ی مالیاتی و بار مالیات بر دهند كه روحیهها نشان می. آندننمايمیاصلی عدم ت عیت مالیاتی معرفی 

 باشد.واردات از علل اصلی پیدايش اقتصاد سايه می

وجود تيورم بياال، نيرخ     صورت نشان داده شده است كه در (8931) و همكارانرحمانی در مطالعه 

مالیات مستقیم اثر منفی و معناداری بر تولید دارد به نحوی كه بيا افيزايش ييك درصيدی مالیيات،      

صورت عكس نیز تفسيیر نميود    توان بهدرصد افت تولید رخ خواهد داد. ال ته اين يافته را می 44/9

  های با تورم باال شود.كه كاهش نرخ مالیات مستقیم ممكن است موجب افزايش تولید در محیط

و رابطيه نيرخ    ، ت عات وجود فيرار مالیياتی  عوامل مؤثر بر فرار مالیاتیط ق مرور ادبیات انجام شده، 

مالیات با متغیرهای كالن اقتصادی موضوعات اصلی مورد بررسيی در مطالعيات ميرت ط بيا اقتصياد      

فرار مالیياتی را از منظير سياختار    . تمايز پژوهش حاضر با مطالعات ق لی در اين است كه استايران 

شيود كيه در   همچنین در ايين پيژوهش فيرض ميی     .دهدمیبهای تمام شده بنگاه مورد بررسی قرار 

طور حتم فرار مالیاتی رخ خواهد داد ؛ بهسودآور باشدرسمی و فرار مالیاتی  صورتی كه فروش غیر

حاضير امكيان تغییير ايين انگیيزه را      اجتماعی در حال -و ساختار ممیزی مالیاتی و متغیرهای سیاسی

در پژوهش حاضير سيناريوی حيذف يكيی از ابزارهيای مالیياتی و ثابيت بيودن نيرخ سياير            ندارند.

  ها مورد بررسی قرار گرفته است.مالیات
 

 پژوهش الگوي -3

 هيا بنگياه یيت  هدف اصلی الگوی پژوهش مقايسه دو سناريوی درآمد مالیياتی دوليت از محيل فعال   

 𝛽. ابزار نخست، اخيذ مالیيات   نمايدمی، دولت دو ابزار مالیاتی را اعمال نخست یاست. در سناريو

درصيدی از   𝛼درصدی از سود خالص بنگاه است و ابيزار دوم دريافيت مالیيات بير ارزش افيزوده      

 یسناريو شود.كننده منتقل میايت به مصرففروش محصوالت است كه ال ته بار اين مالیات در نه

شيود كيه   دوم حالتی است كه مالیات بر سود خالص بنگاه حذف شود. در ايين سيناريو فيرض ميی    

ای برای فرار مالیاتی و ايجاد فروش غیر رسمی نيدارد و از ايين رو ممكين اسيت     بنگاه ديگر انگیزه

 درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده افزايش يابد. 

شيود. از بيین ايين    چنین موضوعی میزان فيرار مالیياتی بيرآورد ميی     در برخی مطالعات برای بررسی
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اشاره نمود. اما در گروه ديگری از مطالعات مانند  (33 :1984، 8نبسلی و پرس) توان بهمطالعات می

( نرخ فرار مالیاتی به عنوان يك متغیر تصادفی در نظير گرفتيه   151 :1981همكاران،  )گوماگیاس و

. در ايين پيژوهش از روش دوم اسيتفاده شيده اسيت. همچنيین ماننيد مطالعيه )آسيتريان و          شيود می

بيا   تواندمیكه بنگاه شود به نحوینظر گرفته می ( نظام ممیزی مالیاتی ناكارآمد در1981، همكاران

در  های مالی كياذب ارائيه نماييد.   توجه به شرايط موجود، فروش غیر رسمی داشته باشد و صورت

دولت از ايجياد   ،( اشاره نموده است11 :1981سیم، اكه )و یبه داليل بنادر حال توسعه،  كشورهای

  .نمايدمیهای مالی رسمی پرهیز و موشكافی صورت هابنگاهفشار مالیاتی به 

هزينيه   𝑊𝑖هزينيه ميواد اولیيه،     𝑀𝑖شود. نشان داده می 𝑆𝑖با  i اين تحقیق، فروش شركت الگویدر 

ارزش  𝑎سود خالص شركت ق ل از وض  مالیيات و   𝜋𝑖 .1است حقوق و دستمزد و سربار پرداختی

محاسي ه سيود خيالص و ارزش     ی. نحيوه باشيد ميی  )در صورت مالی واقعی شيركت(  افزوده واقعی

خيالص شيركت وضي     مالیات بر سيود   داده شده است. ( نشان1( و )8معادالت )افزوده شركت در 

هزينيه ميواد اولیيه و سيربار      برای سادگی فرض شده است كه نرخ بهره و اسيتهال  در  ماشود امی

  .مستتر هستند
 

𝑆𝑖 = 𝑀𝑖 + 𝑊𝑖 + 𝜋𝑖                     (8                            )                                                              

𝑎 = 𝑊𝑖 + 𝜋𝑖                    (1)  
 

فيرض   ،شيود های واقعی انجام شده موجب كاهش مالیات بر سود ميی با توجه به اينكه اظهار هزينه

كلیه  ، بنگاه. در اين صورتنمايدرا به درستی اظهار می Wو  Mمقادير  یكلیه بنگاهكه  شده است

در ميورد صينايعی كيه دارای     مقادير مالیات بير ارزش افيزوده پرداختيی را بسيتانكار خواهيد شيد.      

ييك بيین ميواد اولیيه و فيروش وجيود       بهمواد اولیه هستند امكان تناظر يكپیچیدگی تولید و تنوع 

سادگی مصرف مواد اولیه، موجودی ان ار و تولید توانند بهیل ممیزين مالیاتی نمیندارد. به همین دل

اشكال  تواندمیكردن بخشی از فروش نن از اين رو عدم اظهار يا فاكتور سازند. مترادفمحصول را 

درصيد از فيروش خيود را     𝑥ايجاد نمايد. به اين ترتیب شركت  كاذبواضحی را در صورت مالی 

  ( محاس ه خواهد شد:9مقدار فروش به شكل معادله ) كاذبنخواهد كرد و در صورت مالی اظهار 

                                                           
1. Besely and Prsson 

باشند ولی در اين تحقیق فرض شده است ای میهای جداگانههزينه دستمزد مستقیم، سربار و حقوق دارای سرفصل. 1

  اند.تجمی  شده wشوند و هر سه در متغیر كه اين سه هزينه به درستی اظهار می
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𝑆′
𝑖 = (1 − 𝑥𝑖)𝒮𝑖                                                 (9                        )                                        

(1 − 𝑥𝑖)𝑆𝑖 = 𝑀𝑖 + 𝑊𝑖 + 𝜋𝑖
′                                                  (4           )                              

 

اند، سود شركت در صورت مالی دوم به شكل اظهار شده صحی  𝑊𝑖 و 𝑀𝑖با توجه به اينكه مقدار 

𝜋𝑖
( بر فروش واقعی 4( و )8چنانچه معادله ) ( نشان داده شده است.4در خواهد آمد كه در معادله ) ′

  خواهد آمد: دست به( 1( و )5م شود، معادالت )تقسی
 

𝑆𝑖

𝑆𝑖
=

𝑀𝑖

𝑆𝑖
+

𝑊𝑖

𝑆𝑖
+

𝜋𝑖

𝑆𝑖
⟹ 1 = 𝔪𝑖 + 𝜔𝑖 + 𝑓𝑖 (5 )                                                                           

 

برابر است با نس ت دستمزد و حقوق  𝜔𝑖 برابر است با نس ت مواد اولیه به فروش، 𝔪𝑖 در معادله باال

  خالص به فروش واقعی.برابر است با نس ت سود  𝑓𝑖 و سربار به فروش واقعی و
 

(1−𝑥𝑖)𝑆𝑖

𝒮
=

𝑀𝑖

𝒮
+

𝑊𝑖

𝒮
+

𝜋𝑖
′

𝒮
⟹ (1 − 𝑥𝑖) = 𝔪𝑖 + 𝜔𝑖 + 𝑓′

𝑖    (1 )                                                  

 

 

′𝑓میزان سود در صورت فرار مالیاتی با 
𝑖
خواهيد خيود را   نشان داده شده است. چون شيركت نميی   

متغیر همواره بزرگتر از صفر خواهد بود اميا تماييل دارد میيزان آن را    ده نشان دهد، مقدار اين زيان

ال ته كوچكتر از صفر بودن اين متغیير اثيری در    كاهش دهد تا از اين طريق مالیات كمتری بپردازد.

 شيوند. ده از پرداخت مالیات بير سيود معياف ميی    زيان هایشركتنتیجه الگو نخواهد داشت چون 

′𝑓 یمحدودهست كه نكته حائز اهمیت اين ا
𝑖

. با توجه به اين قید كه اخذ مالیيات  است 𝑥𝑖 مقید به 

0 به شكل xi، محدوده بر سود منوط به سودآوری شركت است ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑓𝑖  خواهيد شيد  تعیین. 

′𝑓ای كه برای با توجه به محدودهيعنی 
𝑖  در نظر گرفته شده است، مقدار𝑥𝑖 همواره بین صفر و 𝑓𝑖 

  خواهد بود.

اشد، مالیات دريافتی در شرايطی ب 𝛽 بنگاهبر سود و نرخ مالیات  𝛼نرخ مالیات بر ارزش افزوده  اگر

 𝛽درآمد مالیياتی در سيناريوی دوم كيه در آن     .خواهد شد( 𝜃)كه فرار مالیاتی وجود دارد برابر با 

  شود:می( 𝜑) حذف شده است برابر با
 

𝜃 = 𝛼(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖) + 𝛼(𝑓′
𝑖) + 𝛽(𝑓′

𝑖)         (1                                                                   )  
𝜃 = 𝛼(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖) + (𝛼 + 𝛽)𝑓′

𝑖
⇒  𝛼(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖)  + (𝛼 + 𝛽)(1 − 𝑥𝑖 − 𝔪𝑖 − 𝜔𝑖) (1        )  
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⇒  𝛼(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖) + (𝛼 + 𝛽)(1 − 𝑥𝑖) − (𝛼 + 𝛽)(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖)    (3                                )  
⇒  𝛼(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖) + 𝛼(1 − 𝑥𝑖) + 𝛽(1 − 𝑥𝑖) − 𝛼(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖) − 𝛽(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖)  (89  )  
⇒ (𝛼 + 𝛽)(1 − 𝑥𝑖) − 𝛽(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖)                   (88)                                                           

در  كه گرددمی، انگیزه عدم اظهار بخشی از فروش صفر بنگاه حذف شودمالیات بر سود  حال اگر

  .خواهد شد( 𝜑اين صورت مالیات دريافتی معادل )
 

  𝜑 = 𝛼(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖 + 𝑓𝑖) + 𝛽(𝑓𝑖)   (81                                                                                 )  
  𝑖𝑓 𝛽 = 0 ⟹ 𝜑 = 𝛼(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖 + 𝑓𝑖)   (89              )                                                            

 

( اخيتالف ايين دو   84بنيابراين در معادليه )   اسيت.  𝜑و  𝜃مقايسه بین دو مقيدار   هدف اين پژوهش

 ع ارت محاس ه شده است:
 

𝜃 − 𝜑 = (𝛼 + 𝛽)(1 − 𝑥𝑖) − 𝛽(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖) − 𝛼(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖 + 𝑓𝑖) (84                          )  
⇒ 𝛼(1 − 𝑥𝑖) + 𝛽(1 − 𝑥𝑖) − 𝛽(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖) − 𝛼(𝔪𝑖 + 𝜔𝑖) (85                                  )   
⇒ 𝛼(1 − 𝑥𝑖 − 𝔪𝑖 − 𝜔𝑖 − 𝑓𝑖) + 𝛽(1 − 𝑥𝑖 − 𝔪𝑖 − 𝜔𝑖) (81                                         )
    

1 با در نظر گرفتن قید − 𝑥𝑖 − 𝔪𝑖 − 𝜔𝑖 =  𝑓′
𝑖  حاصل خواهد شد: (19)تا  (81)معادالت  

 

𝛼(𝑓′
𝑖 − 𝑓𝑖) + 𝛽(𝑓′

𝑖) (81                                                                                                       )  
𝑓′

𝑖 − 𝑓𝑖 = −𝑥𝑖 ⇒  𝑓′
𝑖 = 𝑓𝑖 − 𝑥𝑖  (81                                                                                )  

⇒ −𝛼𝑥𝑖 − 𝛽𝑥𝑖 + 𝛽𝑓𝑖 (83                                                                                                        )  
⇒ 𝜑 − 𝜃 = (𝛼 + 𝛽)𝑥𝑖 − 𝛽𝑓𝑖 (19   )                                                                                       

 

سيتانی بيه شيكل    قیود اعمال شده در اين الگو، اختالف بین دو شيیوه مالیيات  در نهايت با فروض و 

مالیيات بير سيود موجيب      حيذف باشيد،   منفيی ( در خواهد آمد. اگر مقدار اين ع يارت  19) همعادل

حذف مالیات بر  ،مث ت باشد( 19كاهش درآمد دولت خواهد شد و در صورتی كه حاصل معادله )

𝜑نحوه برآورد تجربی ع ارت  مالیاتی دولت منجر خواهد شد. به افزايش درآمد هابنگاهسود  − 𝜃 

  توضی  داده شده است. در بخش بعد
 

 تجربي الگوي تحقيق برآورد -4

𝜑هدف اصلی در اين بخش از پژوهش، برآورد ع ارت  − 𝜃 ( بسط يافتيه  19است كه در معادله )
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تيوان بير   را ميی  𝛽 و 𝛼 مقدار دو متغیر بايد مشخص شود.است. به اين منظور مقادير چهار متغیر می

درصيد و   3برابير بيا    𝛼مقيدار   شكل عدد ثابت در الگيو وارد نميود.   اساس قوانین مالیاتی كشور به

وجود نيدارد. ط يق    𝑓𝑖و  𝑥𝑖 اما اطالعی از مقادير شود.درصد در نظر گرفته می 15برابر با  𝛽مقدار 

نيامعلوم  نیيز   𝑓𝑖ی اميا انيدازه  . مقید است 𝑓𝑖نس ت به  𝑥𝑖تصري  انجام شده در الگوی تحقیق، متغیر 

صورت وجود فرار مالیياتی، مقيدار    سو در . از يكدهدمیاين متغیر نرخ سود بنگاه را نشان  است.

مختلف متفياوت   یهابنگاهديگر اندازه متغیر در  اعت ار است و از سویی اين متغیر بیگزارش شده

هيزار   81يندی تصادفی است به اين نحو كه متغیر آفر استفاده از 𝑓𝑖 تعیین در است. راهكار پژوهش

𝜑حالت مختلف را اختیار نمايد تا در نهايت بر اسياس آزميون فرضيیه عالميت      − 𝜃   .تعیيین شيود 

سيازی  بيرای شي یه   𝑓𝑖شكل تقري يی توزيي    مربوط به پارامترهای جهت به ود دقت استنتاج آماری، 

 تعیین شده است.

ی تولیدی عضو هاشركت، میانگین سود خالص 8با مراجعه به اطالعات منتشر شده در سايت كدال

درصيد   3درصيد اسيت. انحيراف معیيار ايين متغیير نیيز حيدود          1بورس و فرابورس تهران، حدود 

در  هيا شيركت ده از نمونيه، میيانگین سيود    ی زييان هاشركتباشد. با قید شرط باال، يعنی حذف می

آن  هيا شيركت باشد. دلیل حذف ايين  درصد می 85درصد با انحراف معیار  81نمونه مورد بررسی 

ای بيرای فيرار مالیياتی نخواهيد     است كه شركتی كه دارای زيان خالص باشد در عمل هیچ انگیيزه 

انيد كيه ميواد اولیيه را بيه محصيول ت يديل        ها تنها صنايعی انتخاب شيده انتخاب شركتدر  داشت.

هيای  در بيین توزيي    در نمونه قرار ندارند. گذاریسرمايهبانكی، بیمه يا  هایشركت. يعنی نمايدمی

دسيت آورده  را بيه  9كمینيه آمياره كلمگيرف اسيمیرنف     91/9با مقدار آماره  1مختلف، توزي  پرت

  است. 𝑓𝑖ترين توزي  برای تصري  متغیر است و بنابراين نزديك
 

 1331سال  در بورس اوراق بهادار تهران هاشرکتسود نسبت : 1جدول 

19 هاتعداد داده
8111/9 میانگین 

9195/9 هاواریانس داده 
8598/9 هاانحراف معیار داده 
1491/9 ضریب تغییرات 

  كدال منبع:                   

                                                           
1. www.codal.ir 

2. Pert 

3. Kolmogorov Smirnov 
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نیيز محاسي ه شيده اسيت.      𝑥𝑖پيرت، متغیير    توزيي   چگيالی به وسيیله   𝑓𝑖هزار متغیر  81پس از تولید 

كيه در   بزرگتر باشيد چيرا   𝑓𝑖از  تواندمیطور كه در الگوی تحقیق اشاره شده بود، اين متغیر نهمان

. اگر اين متغیر برابر با صيفر باشيد، فيرار مالیياتی بنگياه      گرددمیده صورت مالی كاذب، بنگاه زيان

مقدار ايين متغیير بير م نيای اعيداد       باشد، فرار مالیاتی بنگاه كامل است. 𝑓𝑖صفر است و اگر برابر با 

  ( نشان داده شده است.8در نمودار ) 𝑥تعیین شده است. توزي  فراوانی  8كارلو-تصادفی مونت
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 محاس ات پژوهش :منبع                

 توليدي هايبنگاهسازي فروش محصوالت توزيع نسبت پنهان: 1 نمودار
 

 𝜃 توان اختالف بین دو سناريو مالیاتی( می19با در اختیار داشتن هر چهار متغیر موجود در معادله )

مرت يه( توزيي     81999با توجه به دفعات زيادی كه ع ارت تكرار شده است ) را محاس ه نمود. 𝜑و 

𝜑ع ارت  − 𝜃 استودنت -تیشود. بنابراين از آماره نظر گرفته می ط ق قضیه حد مركزی نرمال در

𝜑 يودن  نشود. فرضیه صفر تحقیق منفی برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده می − 𝜃     اسيت كيه بير

. مقيدار  گيردد ميی موجب افيزايش درآميد مالیياتی دوليت      هابنگاهر سود م نای آن حذف مالیات ب

صيفر كيه   درصيد، فيرض    89و  5، 8باشيد و بنيابراين در سيط  خطيای     ميی  -18/4ی آزمون آماره

. بنابراين برآورد تجربی الگوی تحقیق حياكی از  گرددمیبزرگتر يا مساوی بودن ع ارت است، رد 

)سناريوی دوم مالیاتی( موجب افيزايش درآميد مالیياتی     هااهبنگآن است كه حذف مالیات بر سود 

  .دولت خواهد شد

                                                           
1. Monte-Carlo 
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(22سازي معادله ): نتيجه شبيه2نمودار 

  پژوهشمحاس ات  :منبع 

 

 گذاريگيري و پيشنهاد براي سياستنتيجه -5

حيدود   8931در سيال  ، درآميد مالیياتی دوليت    8های زمانی اقتصادیبانك اطالعات سریمطابق با 

شود، سيهم مالیيات بير    ( مشاهده می9طور كه در نمودار )لیارد تومان بوده است. همانیهزار م 881

درصيد بيوده اسيت.     95نزديك به  8931كاال و خدمات روندی صعودی دارد و اندازه آن در سال 

 حيدود  8931در سيال  كه سهم آن روندی نزوليی دارد،   مجموع مالیات مربوط به اشخاص حقوقی

درصيدی از مجميوع درآميد مالیياتی دوليت داشيته        99بوده است و سيهمی   هزار میلیارد تومان 95

رسيمی از فيرار    حالی است كه ط ق اعالم معاون سازمان امور مالیاتی كشور، بيرآورد  است. اين در

ی بیشيتر  كه از كل مالیات اشخاص حقوق 1هزار میلیارد تومان است 49تا  95بین  8931مالیاتی سال 

 . است

رسيمی اسيت كيه توسيط اشيخاص حقيوقی        وجود درآمد غیر گیری فرار مالیاتیمنشأ اصلی شكل

حالی است كه بخش قابل توجهی از اشخاص حقوقی در اساس امكان فيرار   شود. اين درايجاد می

توانند درآمد خود را و دفاتر اسناد رسمی نمی ایبیمهمؤسسات ، هابانكمالیاتی ندارند. برای نمونه 

، بير م نيای روشيی كيه در الگيوی ايين       دارنيد يند تولید پیچیيده  آی كه فريهابنگاهپنهان نمايند. اما 

 طريقاين و به مخفی سازندپژوهش تصري  شده است قادر خواهند بود تا بخشی از درآمد خود را 

شيكل غیير    شده به يند بخشی از كاالها وخدمات تولیدآرمالیات بر سود كمتری بپردازند. در اين ف

                                                           
1. www.cbi.ir 

 31941888411، كد خ ر 8931تیر  98خ رگذاری ايسنا، . 1

 6.00-

 4.00-

 2.00-

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00



 

 733   هابنگاه سود بر مالیات حذف سیاست در افزوده ارزش بر مالیات محل از دولت درآمد بازخورد

صيورت كاميل مالیيات مربيوط بيه آن را       شود و دولت قادر نخواهد بود تا بيه رسمی وارد بازار می

سياير  هيا و  ننماييد، فروشيگاه  « فياكتور »اگر بنگاه تولیدی تمامی محصوالت خود را  دريافت نمايد.

و مالیات بر سود كمتری  پنهان كننددرآمد خود را بخشی از  تاشوند قادر میتوزي  هم  هایزنجیره

ای طوالنی از فرار مالیاتی تولیدی رشته یهابنگاهبنابراين، امكان فروش غیر رسمی توسط  بپردازند.

  پذير ن اشد.امكان میزی و برخورد با آن در حال حاضرآورد كه شايد مرا در كشور پديد می

 

 درآمدهاي مالياتي دولت در ايرانسهم انواع : 3 نمودار

 بانك مركزی :منبع
 

تولیدی به عنوان بخشی از اشخاص حقوقی، بيه منظيور فيرار از مالیيات مسيتقیم،       یهابنگاهبنابراين 

هيای  مالیيات  سازند كه هر دو بخيشِ ديگر مهیا می هایبخشای طوالنی از فرار مالیاتی را در رشته

 یهابنگاهاين امكان وجود دارد كه با حذف مالیات بر سود  گیرد.می مستقیم را در بر مستقیم و غیر

، مجموع درآمد مالیاتی دولت افيزايش يابيد.   رفتن انگیزه ايجاد فروش غیر رسمیتولیدی و از بین 

  .درآمد بیشتری كسب نمايد بر كاال و خدمات از محل مالیاتكه دولت خواهد توانست  چرا

درآميد مالیياتی   مجموع تولیدی،  یهابنگاهبا حذف مالیات بر سود  ی پژوهش اين است كهفرضیه

تغییير   تيوان میدر آن برای بررسی اين مسئله الگويی طراحی شده است كه  يابد.دولت افزايش می

را بيا شيرايط كنيونی مقايسيه     تولیيدی   یهابنگاهدرآمد مالیاتی دولت پس از حذف مالیات بر سود 

 یشيد. نتیجيه   اسيتفاده هيزار مشياهده    81يند تصادفی و ايجياد  آفرضیه از فر. به منظور آزمون نمود

تولیيدی   یهيا بنگياه آزمون حاكی از افزايش درآمد مالیاتی دولت پس از حذف مالیيات بير سيود    

دست آمده با فرض ثابت بودن ساير شرايط حاصل شده اسيت  مانند ديگر الگوها، نتايج به به است.
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كه بار اين  چرا انگیزه بنگاه تولیدی برای فرار از مالیات بر ارزش افزوده استفرض آن عدم و پیش

يعنی اگر بنگاه تولیدی نس ت به پرداخت مالیات بر سود  .كننده نهايی استمالیات بر عهده مصرف

نخواهد داشت. به ايين   صورت مالی كاذب و درآمد غیر رسمیای برای ايجاد نگران ن اشد؛ انگیزه

 كاالهای تولید شده برخوردار شود. تمامیاز مالیات بر ارزش افزوده  تواندمیولت دترتیب، 

گیيری  شيكل موجيب  كه پیشنهاد اصلی اين تحقیيق اسيت    تولیدی یهابنگاهحذف مالیات بر سود 

سيازی  . اين امر به نوبه خود موجيب اصيالح و واقعيی   گرددمی هابنگاهدر  های مالی واقعیصورت

ی خصوصی يا فعالین هابنگاهدر حال حاضر اطالعات موجود از  شود.اقتصادی كشور می هایداده

بخييش توزييي  در بييازار تييا حييدود زيييادی تخمینييی و شييايد كيياذب باشييد. از اييين رو برخييی از      

های كالن اقتصادی در زمینه تقاضای پول، تقاضای ارز، اشيتغال ييا درآميد فعيالین     گذاریسیاست

تولیدی عالوه بر افزودن بيه   یهابنگاهحذف مالیات بر سود  .استادی همراه اقتصادی با تورش زي

مزيت ديگر اتخاذ چنيین   درآمد مالیاتی دولت موجب شفافیت اطالعات در اقتصاد نیز خواهد شد.

 (1بر م نای يافته ساير پژوهشگران كه در بخيش )  سیاستی، افزايش تولید و اشتغال در كشور است.

كميك  و رشيد تولیيد    گيذاری سيرمايه بيه افيزايش    كياهش نيرخ مالیيات مسيتقیم    به آن اشاره شد؛ 

  .نمايدمی
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Abstract 
This study seeks to investigate the effect of corporate tax elimination on the 

government income. The assumption of the research is that, by eliminating 

the corporate tax, firms will not have the incentive to create informal sales. 

The main goal of companies may be creating a false financial statement to 

reduce taxes on profits. However, the VAT burden is not on those firms; 

they unwittingly pay less money to the government with low sales 

announcement. So, government revenues may increase if firms do not have 

the incentive to conceal their taxable product sales. In this research we try to 

compare the tax revenues of the government in these two situations. To do 

this, in a stochastic process with 12,000 different modes of finished cost 

structure of firms, the current situation of the government's tax revenues is 

compared to situation where the corporate tax is eliminated. The empirical 

results show that, in Iran, the total tax revenues of the government will 

increase if corporate taxes are eliminated. 
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