
طراحی مدلی برای پیش بینی خوش حسابی مؤدیان بزرگ مالیاتي
رضا تهرانی1 

عزت اله عباسیان2 
احمد آخوندی3 

تاریخ دریافت: 1396/8/8، تاریخ پذیرش: 1396/10/6
چكیده

بر  مالياتی است كه  برای حسابرسی  ماليات دهندگان  انتخاب  بر ریسک4، یک سيستم مدرن  مبتنی  مميزی 
مبنای پارامترهای عينی ریسک و نه مداخله مقامات مالياتی صورت می گيرد. این سيستم از مزایای كاهش فساد 
و كاهش بار حسابرسی برخوردار بوده و فرآیند مميزی شركت های كوچک، متوسط و مؤدیان بزرگ در سازمان 
امور مالياتي را بهبود می بخشد. از این  رو در پژوهش حاضر، با استفاده از اطالعات و ارقام شركت های مختلف 
دارای پرونده در اداره كل امور مؤدیان بزرگ مالياتی طی دوره 1393-1391 و استفاده از مدل های لجستيک 
و پروبيت، خوش حسابی مؤدیان مالياتی مدل سازی شده است. نتایج حاصل از تخمين روابط رگرسيوني نشان 
می دهند كه در ميان متغيرهاي مالي و حسابداري مختلف كه براي تجزیه وتحليل مالي و اقتصادي مؤدیان 
مالياتي استفاده می شوند، افزایش متغيرهای بازده دارایی ها، نسبت آنی و سود ناخالص به طور معناداری باعث 
افزایش احتمال خوش حسابي می شوند و افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، حاشيه سود عملياتی و 
حاشيه سود خالص به طور معناداری باعث كاهش احتمال خوش حسابی می شوند. بر اساس نتایج به دست آمده، 
توصيه می شود به منظور ارزیابی خوش حسابی مؤدیان، توجه بيشتری به تغييرات بازدهی دارایی ها شود در این 
صورت مؤدیان مالياتی می توانند با كاهش بدهی های خود نسبت به حقوق صاحبان سهام با احتمال باالتری 

به عنوان خوش حساب شناسایی شوند.
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1- مقدمه 
تسهیل در فرآیند سیستم های مالیاتی، یکی از اهداف با اهمیت اصالح سیستم های مالیاتی در کشورهای 
مختلف می باشد. این امر نه تنها به دلیل اثراتی است که پیچیدگی سیستم روی هزینه های تمکین 
و فرار مالیاتی دارد بلکه در مورد سیستم مالیات بر درآمد مانع بزرگ در برابر عدالت و کارایی قلمداد 
می شود. ساده سازی قوانین و مقررات، تبیین ساده ترین رویکردها، به حداقل رساندن مخارج تمکین 
مالیاتی، پرهیز از تغییرات مکرر قوانین مالیاتی، استفاده از مفاهیم و تعاریف همسان، در نظر گرفتن 
هزینه های اداری، پرهیز از کاربردهای محدود قوانین و مقررات مالیاتی در کنار کاهش تعداد نرخ ها و 
غیره، از جنبه های مختلف تسهیل در فرآیند نظام های مالیاتی محسوب می شوند. با عنایت به اینکه 
در سال های اخیر توجه ویژه ای به خود اظهاری و مشارکت داوطلبانه مؤدیان در پرداخت مالیات شده 
است، بی شک در کنار فرهنگ سازی و اطالع رسانی مؤثر، اثربخشی و کارایی این رویکرد تا حد امکان به 
توانمندی و تمایل مؤدیان مالیاتی در فهم و عمل به وظایف و تعهدات قانونی خود و نیز توانایی ادارات 

امور مالیاتی در تفسیر و اجرای عادالنه قوانین مالیاتی بستگی دارد.
از آنجا که سازمان امور مالیاتي نمی تواند تک تک مؤدیان را مورد ممیزی و رسیدگی قرار دهد و 
همچنین بررسی مداوم مؤدیان کم خطر و تمکین کننده، هدر دادن منابع توسط دولت می باشد و 
به نوعی می توان گفت هزینه فرصت ازدست رفته برای یک چنین بررسی هایی بسیار باال است. بنابراین 
منابع باید برای مؤدیانی صرف شود که از یک سو پتانسیل ایجاد درآمد و سود باالیی داشته و از سوی 
دیگر احتمال فرار مالیاتی بیشتری دارند. سازمان مالیاتی باید با هزینه- منفعت نمودن روش ها و 
تکنیک های خود، تمکین مالیاتی توسط مؤدیان را به منظور شناسایی و پیشگیری از رفتار مجرمانه 
مدیریت نماید و از طریق ارائه خدمات و آموزش مناسب، مؤدیان را در تمکین و پرداخت تعهدات 
مالیاتی شان کمک نماید. چنین سیستم مدرنی بر پایه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه توسط مؤدیان 
پایه ریزی شده است که در آن کارکرد ارزیابی ریسک از کارکرد اجرای حسابرسی تفکیک می گردد 
)کاواجا و همکاران،2011(. سازمان مالیاتی باید حسابرسی را در مورد مؤدیان با ریسک باال استفاده 
نماید و این تمرکز به احتمال زیاد، درآمدهای مالیاتی باالتری را در پی خواهد داشت. این امر مسلماً 
عامل بازدارنده قوی برای متخلفان خواهد بود، به طوری که دیگر حسابرس سازمان مالیاتی درگیر 
پردازش تک تک اظهارنامه های مالیاتی نمی گردد و این موضوع به صورت خودکار انجام می شود. سازمان 
مالیاتی نیز منابع انسانی و مادی خود را هم زمان صرف ارتقاء خدمات مالیاتی، آموزش و اطالع رسانی در 
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جهت مدیریت تمکین و ارتقاء سطح تمکین داوطلبانه توسط مؤدیان می نماید. 

2- مباني نظري و ادبیات موضوع
سازمان امور مالیاتي یک رابط اصلی بین دولت و شهروندان آن است. بنابراین یک سازمان امور مالیاتي 
خوب، بیانگر دولت خوب است. در سال های اخیر، سیاست گذاران به طور فزاینده ای از سیاست هایی که 
توسعه کسب وکار را ترویج می کنند، بطور آشکار حمایت می کنند. از طرف دیگر، در اقتصاد مدرن، بررسی 
وضعیت هر یک از مالیات دهندگان نه مطلوب و نه امکان پذیر است. لذا، ترویج تمکین داوطلبانه، از طریق 
یک سیستم خودارزیابی که در آن میزان مالیات مؤدیان با مداخله کمتر مقامات مالیاتي مشخص می گردد، 
مستلزم توسعه روش های مدرن از جمله ممیزی مبتنی بر ریسک می باشد. در این رویکرد مؤدیان به طور 
داوطلبانه و به دقت و براساس واقعیت اظهارنامه های مالیاتی خود را تکمیل و تسلیم می نمایند. وقتی که این 

اتفاق نمی افتد، اداره مالیاتی اقدامات اجرایی مناسب از جمله حسابرسی مالیاتی را اعمال می نماید.
سازمان امور مالیاتي با تعداد زیادی از ریسک ها مواجه است. این ریسک ها ممکن است ریسک عدم 
تمکین، ریسک فرار مالیاتی، ریسک ورشکستگی توسط مالیات دهندگان، ریسک فساد سازماني و غیره 
باشند. مدیریت ریسک اجازه می دهد سازمان برای مقابله با این ریسک ها که اثربخشي مأموریت های آن 
را تهدید می کنند آمادگي داشته باشد. شناسایی ریسک مؤدیان مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک 
تمکین و تحلیل ارزیابی ریسک توسط سیستم سازمان مالیاتی و درنتیجه انتخاب مؤدی جهت حسابرسی 

می باشد.
در نظام بانکی و بازار سرمایه خوش حسابی مالي ارزش گذاری است که توسط وام دهندگان به منظور 
بررسی ریسک نکول بدهی توسط وام گیرنده انجام می شود. به این منظور، فاکتورهایی نظیر تاریخچه 
بازپرداخت ها1  و رتبه اعتباری2 به عنوان فاکتورهای اصلی در نظر گرفته می شوند. مؤسسات وام دهنده 
هم چنین حجم دارایی های در دسترس و حجم بدهی ها را به منظور محدود کردن نکول مشتریان در نظر 
می گیرند. خوش حسابی یک شخص حقیقی یا حقوقی توسط سازمان های متعددی که سیستم رتبه بندی 
اعتباری ساختاریافته دارند، مشخص می شود. برای هر شخصی ضروری است که رتبه اعتباری خود را دنبال 
کند زیرا اولین معیاری که مؤسسات مالی برای تصمیم گیری این که شخص واجد شرایط پرداخت نرخ بهره 
مدنظر آن ها هست یا خیر، همین رتبه اعتباری اوست. تاریخچه پرداخت ها یا تاریخچه اعتباری چگونگی 
واجد شرایط بودن یک نفر را نشان می دهد، که این نشان از خوش حسابی مالی یا کاراکتر مالی یک شخص 

1. Repayment History
2. Credit Score
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دارد. تاریخچه پرداخت ها حدود 35 درصد از اعتبار یک شخص را نشان می دهد.

بعالوه این که خوش حسابی مالی فاکتورهای دیگری مانند سن و سال، درآمد، تعهد مالی، وضعیت 
استخدام، کل وام های دریافتی، نوع حساب ها، طول تاریخچه پرداخت ها و توانایی بازپرداخت  بدهی را 
در نظر می گیرد. این فاکتورها نشان دهنده نرخ بهره، میزان وام و شرایط و قیود یک کارت اعتباری یا وام 
می باشد. همچنین این موارد روی واجد شرایط استخدام بودن یک فرد، حق بیمه او، سرمایه گذاری و 

گواهی ها یا لیسانس های حرفه ای اثر مستقیم دارند.
مؤسسات تأمین مالی و بانک ها در ارزیابی خود ممکن است روش های متفاوتی را مبناي بررسی و 
ارزیابی های خود قرار دهند. ازجمله این معیارها می توان به موارد زیر اشاره کرد: )جمشیدي ،1385: 27(

)LAPP( الف- معيار
اعتباري متقاضی، معیار )LAPP( می باشد، که شامل عوامل  ارزشیابی وضعیت  از معیارهاي  یکي 

بالقوه می باشد. توان  نقدینگی، فعالیت، سودآوري و 
5p ب- معيار

از دیگر معیارهاي ارزشیابی وضعیت اعتباري متقاضی، معیار 5p می باشد، که شامل عوامل: مردم، 
محصول، حمایت، پرداخت ها و شماي کلی آینده است.

5c پ- معيار
از دیگر معیارهاي ارزشیابی وضعیت اعتباري متقاضی، معیار 5c می باشد. این معیار به عنوان یکي از 
اولین روش های تحلیل اعتباری که رایج ترین روش نیز می باشد معرفي می گردد. )هدایتی، بهمنی، 
سفری، کلهر، 1388:64(. در این روش متقاضی اعتبار از پنج زاویه که عبارتند از: ویژگی های شخصیتی 
و سابقه اعتباری، قابلیت و صالحیت فنی، ظرفیت مالی و کشش اعتباری، وثیقه یا پوشش و گردش 
نقدینگی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. با استفاده از این مدل 16 متغیر مستقل شناسایي 

می گردد که به تعریف عملیاتی هر یک به شرح ذیل پرداخته خواهد شد.
ویژگی های شخصیتی و سابقه اعتباری ◄

یکی از مهم ترین ویژگی های قابل بررسی در مشتریان حقوقی، مربوط به سابقه گذشته و اعتبار شخصیتی 
مشتریان است که زیر معیارهای مهم در این زمینه عبارتند از:

- سابقه چک برگشتی: سابقه چک برگشتی که با استعالم از بانک مرکزی مشخص می شود.
- نحوه بازپرداخت اقساط تسهیالت قبلی:که با استعالم از بانک مرکزی و ارزیابی شرکت مشاوره اعتبار 
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سنجی ایران حاصل می شود.

- رتبه اعتباری تخصیص داده شده توسط شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران: رتبه ای که توسط 
شرکت مشاوره اعتبار سنجی ایران به مشتریان تخصیص داده می شود و نشانگر وضعیت کلی اعتباری 

مشتری اعم از نحوه بازپرداخت اقساط، چک برگشتی، ... می باشد.
قابليت و صالحيت فنی ◄

این معیار میزان و قابلیت های فنی و مجوزهای مشتری را مدنظر قرار می دهد. زیر معیارهای مهم در 
این زمینه عبارتند از:

- مجوزهای فعالیت شرکت: مجوزهایی که شرکت از سوی مراجع ذی صالح اخذ می نماید از جمله 
پروانه کسب، پروانه بهره برداری، پروانه تولید و .....

- پروژه های در دست اقدام شرکت: پروژه های در دست اقدام یا در شرف انعقاد قرارداد که شرکت با 
اشخاص حقیقی یا حقوقی دارد.

- رتبه اعتباری شرکت تخصیص داده شده از سوی مجامع صنفی و اتحادیه های مربوطه: رتبه و امتیازاتی 
که از سوی مجامع و شوراهای اصناف یا اتحادیه ها در قبال امکانات فنی و مهندسی و منابع انسانی به 
شرکت ها تخصیص داده می شود مثل رتبه اختصاصی از سوی شورای عالی انفورماتیک به شرکت های 

کامپیوتری. )همان: 66(
ظرفیت مالی و کشش اعتباری )بررسی صورت های مالی( ◄

این معیار با بررسی صورت های مالی حسابرسی شده مشتری، ظرفیت و توان مشتری در بازپرداخت 
تسهیالت و انجام تعهداتش را نشان می دهد. زیر معیارهای مهم در این زمینه عبارتند از:

- سود شرکت
- میزان بدهی های شرکت: هدف، شناسایی میزان بدهی شرکت به مؤسسات مالی است که می توان آن 

را با استعالم از بانک مرکزی به دست آورد.
- میزان سرمایه شرکت: سرمایه اولیه شرکت در اعطای تسهیالت مالک مهمی می باشد. چراکه طبق 
بسته اعتباری بانک مرکزی، بانک ها حداکثر تا10 برابر سرمایه ثبتی اولیه را می توانند به مشتری 

تسهیالت اعطا نمایند.)همان:67(
وثیقه یا پوشش ◄

تعهد و تضمینی است که مشتری بابت تضمین تسهیالت دریافتی نزد بانک به امانت می گذارد تا در 
صورت عدم انجام تعهداتش بانک نسبت به وصول منابع خود اقدام کند. زیر معیارهای مهم در این 

زمینه عبارتند از:
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- وجه نقد: وجه نقدی است که مشتری بابت تسهیالت به وثیقه می گذارد.

- اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقولی است که با ارزیابی کارشناس رسمی بانک در رهن بانک قرار می گیرد.
- سفته تضمینی: سفته ای که به امضاء مشتری می رسد و معموالً 130 درصد اصل و سود تسهیالت اخذ 

می شود و به صورت عندالمطالبه می باشد.
- ضمانت اشخاص ثالث: ضمانت مشتری از سوی کارمندان و یا صاحبان پروانه کسب با اخذ چک ضمانت 

یا سفته تضمینی
- ضمانت نامه بانکی: بانک ثالث، مشتری را در مقابل بانک اعطاکننده تسهیالت، ضمانت می کند.)همان:69(

گردش نقدینگی ◄
منظور میزان گردش نقدینگی و واریزی ها و برداشتی های مشتری از حساب خود نزد بانک است که طی 
یک دوره سه ماهه یا شش ماهه یا یک ساله از صورتحساب بانکی مشتری قابل استخراج است. موضوعی که 
در این خصوص باید مدنظر قرار داد توجه به عدم سندسازی توسط مشتری است که می توان با بررسی 

معدل موجودی مشتری در دوره گردش مالی به این موضوع پی برد )همان: 72(.
مشتریان فعال: مشتریانی که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیالت اعطایي اقدام نموده اند و یا  ■

بیش از دو ماه از سررسید اقساط آن ها سپری نشده است.
مشتریان سررسید گذشته: مشتریان حد وسط هستند که بیش از سه ماه و کمتر از شش ماه از  ■

سررسید اقساط آن ها سپری نشده است.
مشتریان معوق و مشکوک الوصول: مشتریانی که در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیالت اعطایي اقدام 

ننموده اند و بیش از شش ماه از سررسید اقساط آن ها سپری شده است.
روش های ذکرشده در باال بیشتر در مؤسسات مالي و بانک ها مورداستفاده قرار می گیرند، این در حالي 
است که سازمان امور مالیاتی عالوه بر بهره گیری از روش های فوق، باید حسابرسی را در مورد مؤدیان با 
ریسک باال نیز استفاده نماید و این تمرکز به احتمال زیاد، درآمدهای باالتری را در پی خواهد داشت و مسلماً 
عامل بازدارنده قوی برای متخلفان خواهد بود. در خصوص نقش حسابرسان در سازمان مالیاتي الزم به 
ذکر است که، حسابرسی های انجام گرفته توسط حسابرسان یا ممیزان، برای شناسایی و کشف موارد عدم 
تمکین مالیاتی مورداستفاده قرار خواهد گرفت. حسابرسی های مذکور به صورت مستقیم بر تمکین مالیاتی 
و جمع آوری درآمدها تأثیر می گذارند و تمکین داوطلبانه را به وسیله افزایش احتمال شناسایی و اعمال 
جرائم برای مؤدیانی که تمکین نمی کنند ارتقاء می دهد. این تأثیر به طراحی درست استراتژی انتخاب 
حسابرسی با تمرکز بر مؤدیان با ریسک باال بستگی خواهد داشت. همچنین حسابرسی ها فراهم کننده 
یک فرصت خوب برای سازمان مالیاتی خواهد بود تا مؤدیان در تعهدات حقوقی یا نیازهای حسابداری 
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و دفترداری خود آموزش دیده و از این طریق، شاهد بهبود تمکین مالیاتی در آینده باشیم. عالوه بر این، 
حسابرسی ها، فرصت های منحصربه فردی را برای سازمان مالیاتی برای جمع آوری اطالعات در دو بخش 
سالمت سیستم مالیاتی )توسط اندازه گیری سهم مؤدیان مقررات گریز و مالیات های پرداخت نشده( و 

تکنیک های فرار مالیاتی توسط مؤدیان فراهم می نماید.
در راهبرد ممیزي مبتنی بر ریسک باید به "برنامه جبران خدمت حسابرسان" مورد استفاده سازمان 
مالیاتی توجه ویژه ای شود. تجارب بین المللی نشان دهنده این واقعیت است که حق الزحمه حسابرسان 
نباید به طور مستقیم به نتایج حسابرسی پیوند داده شود همان طور که اغلب موارد، در روش های حسابرسی 
سنتی، برخالف روش های حسابرسی مبتنی بر ریسک مشاهده می گردد، که پاداش ها به صورت خودکار بر 
اساس نتایج حسابرسی پرداخت می گردند، در این صورت حسابرسی جانب دارانه به وجود خواهد آمد و این 
امر، باعث تضعیف درک انصاف و عدالت در سیستم مالیاتی که بسیار موردنیاز است، خواهد گردید. عالوه بر 
این، در محیط هایی که کارکرد انتخاب حسابرسی به اندازه کافی از کارکرد اجرای حسابرسی تفکیک نشده 
است)روش سنتی حسابرسی(، این موضوع بر چگونگی انتخاب مؤدی نیز تأثیرگذار خواهد بود و انتخاب 

مؤدی با هدف افزایش حداکثری پاداش حسابرسان انجام خواهد گرفت.
 )SME( در مطالعه خود، به ارزیابی خوش حسابی بنگاه های کوچک و متوسط )کرازا و همکاران1 )2016
در کشور ایتالیا در آغاز بحران مالی 2007-2008 پرداختند. به این منظور آن ها با استفاده از رویکرد 
تصمیم گیری چندمعیاره حدود 40000 بنگاه کوچک و متوسط را تجزیه وتحلیل کردند. بر اساس اظهار 
نویسنده، رویکرد آن ها، قادر است فاکتورهای مختلفی را که بر سطح ورشکستگی شرکت ها تأثیر می گذارد 
را در نظر بگیرد. نتایج به دست آمده بر اساس طبقه بندی امتیازات به طبقه های همگن، نشان می دهد که 
رویکرد پیشنهادی آن ها قادر است سیگنال های اولیه رکود را در SME های کشور ایتالیا، تشخیص دهد.

در زمینه محاسبه و تخمین درجه اعتباري و خوش حسابی تحقیقات مختلفي صورت گرفته است ازجمله: 
لین و دیگران )1986( ، لوما و التینن )1991( و)2001( کافمن و وانگ با استفاده از روش تحلیل بقا، 
جوز و دیگران  )1998( و فریدمن و دیگران )1985( با استفاده از روش درخت تصمیم، چاریتو و دیگران 
)2004(  از روش شبکه های عصبي، مسیر و هانسن )1998( از روش سیستم های خبره،  گوپتا و دیگران 
)1990( از روش برنامه ریزی هدف خطي رابرت زنزرویچ در سال 2011 از روش نسبت های مالي شرکت ها 
در مدل رگرسیون چند متغیره استفاده کرده اند. صامتی، امیری و حیدری )1394( به بررسي تأثیر اخالق 
مالیاتي بر تمکین مالیاتي در استان اصفهان با استفاده از پرسشنامه از مؤدیان مالیاتی و به کارگیری روش 
حداقل مربعات معمولي پرداخته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که متغیرهای نگرش 
1. Corazza  et.al
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نسبت به فرار مالیاتی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد به دولت و سیستم مالیاتی، حقوقی و قضایی در 
سطح اطمینان 95% و متغیر سن در سطح اطمینان 90% اثر مثبت و معناداری بر اخالق مالیاتی دارند. 

همچنین، در سطح اطمینان 95% متغیر اخالق مالیاتی اثر مثبت و معناداری بر تمکین مالیاتی دارد.
نظر به اهمیت تعمیق فرهنگ مالیاتی در جلب تمکین داوطلبانه مؤدیان و کاهش هزینه های وصول 
مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور تالش در جهت فرهنگ سازی مالیاتی را مالک عمل قرار داده 
است. در این مسیر دستورالعمل ارائه شده می کوشد بسترهایی مناسب برای تکریم مؤدیان قانون مدار و 
خوش حساب، فراهم آورد. این دستورالعمل ضمن تعیین معیارهای عمومی و اختصاصی انتخاب مؤدیان 
نمونه و خوش حساب منابع مالیاتی اشخاص حقوقی، مشاغل، امالک اجاری و مالیات بر ارزش افزوده، 
سازوکار تقدیر از مؤدیان منتخب را نیز تبیین می نماید. مواد قانوني این دستورالعمل در پیوست شماره 

)1( آورده شده است.
هدف های مهم این دستورالعمل عبارت اند از:

ایجاد سازوکار الزم برای شناسایی و تقدیر از مؤدیانی که به تکالیف مالیاتی خود مطابق قوانین  •
مربوط عمل می نمایند.

ارتقاء فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه. •
ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب برای افزایش سطح تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی. •

3- مدل و روش تحقیق
با توجه به اینکه در مقاله حاضر، ارتباط بین خوش حسابی مالیاتي با نسبت های مالي مورد مطالعه 
قرارگرفته است بنابراین از پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و همچنین از روش رگرسیون چند متغیره 
براي تجزیه وتحلیل اطالعات استفاده می گردد. ازآنجاکه متغیر وابسته، نا پارامتریک )صفر و یک( است 
از رگرسیون لجستیک استفاده می شود. بنابراین در قسمت تخمین، در ابتدا پس ازآنکه داده ها در جدول 
ورودی به طور کامل و بدون خطا قرار داده شدند متغیرهای وابسته در دوطبقه رمزگذاری می شوند 

به طوری که خوش حساب بودن 1 و خوش حساب نبودن 0 کدگذاری می گردند. 
رگرسیون لجستیک از روش های برآورد تجربی است، مدل های برآورد تجربی ازجمله فنون آماري 
هستند که به مدل سازی ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل بر اساس داده های گذشته 
می پردازند و این توانایی را دارند که با سهولت نسبی متغیرهاي بیشتري را وارد فرآیند مدل سازی کنند. 
رگرسیون لجستیک یکی از تکنیک های کاربردي براي تحلیل داده های طبقه بندي شده است. وجه 
تمایز مدل لجستیک رگرسیون با مدل خطی رگرسیون در این است که متغیر وابسته در رگرسیون 
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لجستیک طبقه بندی شده است. به عبارت دیگر رگرسیون لجستیک نوع خاصی از رگرسیون های چندگانه 
است که در آن متغیر وابسته گسسته است. این تکنیک با توجه به نوع و تعداد طبقه بندی های متغیر 
وابسته به سه دسته باینري، اسمی و ترتیبی تقسیم می شود. در مدل رگرسیون لجستیک باینري تعداد 
طبقه بندی های متغیر وابسته دوتاست. اگر این تعداد طبقه بندی ها بیش از دو تا باشد، آنگاه با توجه 
به جنس متغیر وابسته )یعنی اسمی و ترتیبی( مدل های رگرسیون لجستیک اسمی و ترتیبی حاصل 
می شود. در رگرسیون لجستیک به طور مستقیم احتمال وقوع یک رخداد را محاسبه می کنیم. چراکه 
فقط دو حالت ممکن برای متغیر وابسته  ما وجود دارد. متغیر وابسته یک متغیر دوحالتی است که دو 

ارزش دارد. 
ضرایب رگرسیونی مربوط به معادله رگرسیون لجستیک اطالعاتی را راجع به شانس هر مورد خاص 
برای تعلق به گروه صفر یا یک ارائه می دهد. شانس به صورت احتمال موفقیت در برابر شکست تعریف 
می شود. ولی به دلیل نا قرینگی و امکان وجود مقادیر بی نهایت برای آن تبدیل به لگاریتم شانس 
می شود. هر یک از وزن ها را می توان از طریق مقدار خی دو که به آماره والد مشهور است به لحاظ 
معناداری آزمود. لگاریتم شانس، شانسی را که یک متغیر به طور موفقیت آمیزی عضویت گروهی را برای 

هر مورد معین پیش بینی می کند را نشان می دهد.
 با استفاده از مدل رگرسیونی لجستیک پیش بینی های احتمال متغیر وابسته در دامنه ای از صفر تا 

یک قرار می گیرد. رابطه مدل رگرسیون لجستیک به شکل زیر است: 

pi(y=1)1/(1+e-z)=1/{1+exp[-(β0▄ +▄ β1G1▄ +▄ β2G2▄ +▄ …▄ +▄ β6G6)]}   )1(

 Pi(y=1) :احتمال و درجه خوش حسابی
 exp :تابع نمایی

 β1,β2……▄, :)شيب خط رگرسيون ) ضرایب رگرسيونی
G1,▄G2,.……▄:متغیرهای مستقل و کنترل مدل

در این تحقیق متغیرهای مستقل نسبت های مالی می باشند که به گروه نسبت های نقدینگی، بدهی و 
کفایت سرمایه و سودآوری متعلق هستند، که با توجه به پیشینه تحقیق و نتایج مورد انتظار پژوهش 

در میان شرکت های کشورهای توسعه یافته انتخاب شده اند.
در این مقاله مقدار یک خوش حسابی و مقدار صفر بد حسابی مؤدیان مالیاتی را نشان می دهد. در این 
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حالت نمی توان به طور ساده با روش حداقل مربعات معمولی y را روی متغیرهای توضیحی X رگرس 

کرد. چراکه استفاده از روش حداقل مربعات، به طور بالقوه با مسائل زیر ارتباط دارد:
1- مقدار پیش بینی شده برای متغیر وابسته ممکن است خارج از دامنه صفر و یک قرار بگیرد و ازآنجاکه 

این مقدار، احتمال وقوع y را نشان می دهد، از نظر منطقی صحیح نخواهد بود. 
2- توزیع باقیمانده های رگرسیون نرمال نبوده بلکه دارای توزیع دوجمله ای هستند. 

3- خطاهای رگرسیون دارای ناهمسانی واریانس هستند.
4- سطح احتمال به صورت خطی با متغیرهای توضیحی مرتبط است.یکی از راه های رفع این مشکالت، 
استفاده از شیوه ی تصریح تبعی مدل و برآورد به روش حداکثر درستنمایی است. در مدل لجستیک، 
احتمال وقوع y تابع خطی از متغیرهای توضیحی نیست بلکه این احتمال تابع توزیع لجستیک دارد 

)هیل و همکاران، 2008: 425(.
فرض کنید احتمال مشاهده مقدار یک برای متغیر وابسته به صورت زیر مدل سازی شود:

                           P r ( y i = 1 | x i , β ) = 1 - F ( - x i , β )       )2(

که در آن F یک تابع اکیداً افزایشی پیوسته است که یک مقدار به عنوان ورودی می گیرد و عددی بین 
صفر و یک به عنوان خروجی عرضه می کند. انتخاب تابع F نوع مدل دودویی را تعیین می کند. برای مدل 
لجستیک، فرض می شود که این تابع فرم لجستیک دارد. تابع لجستیک را می توان به صورت زیر نشان داد:

( 1| , ) 1 ( (1 )) / (1 )/i i i ix x x x
i iPr y x e e e eβ β βββ − −= = − + = +   )3(

با فرض چنین تصریحی، پارامترهای این مدل را می توان با روش حداکثر درستنمایی، برآورد کرد. تابع 
درستنمایی به صورت زیر است:

0( ) (1 ( )) (1 ) ( ( ))n
i i i i il y log F x y log F xβ β β== ∑ − − + + −   )4(

بر این اساس می توان مدل پژوهش را با روش حداکثر درستنمایی برآورد کرد. 
4- داده ها و یافته های تحقیق

جامعه آماری مورد تحقیق اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ می باشد. دلیل انتخاب اداره کل امور مالیاتی 
مؤدیان بزرگ این است که این اداره کل بهترین واحد اجرایی در سطح کل کشور است که سهم عمده 
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مالیات های کشور توسط اداره کل یادشده وصول می شود. ضمناً بالغ بر نودوپنج درصد مأموران مالیاتی این 
اداره کل دارای تحصیالت مرتبط با حرفه مورد تصدی می باشند. از آنجایی که هدف پژوهش حاضر طراحی 
مدلی برای پیش بینی خوش حسابی مؤدیان بزرگ مالیاتی می باشد لذا انتخاب قلمرو زمانی به طوری که 
تا حد امکان به زمان حال نزدیک تر باشد و ویژگی سنجش جامعه مذکور را داشته باشد موردنظر بوده 
است لیکن با توجه به تعدد مراحل دادرسی مالیاتی فرآیند قطعیت پرونده های مالیاتی طوالنی می باشد 
مع الوصف پرونده مالیاتی سال های 91 لغایت 93 که قطعیت یافته اند موردبررسی قرار گرفته اند. تعداد 
شرکت های مورد بررسي 551 شرکت می باشند که داراي داده های موردنظر جهت استفاده در مدل 

می باشند.
نماد مورداستفاده جهت معرفي متغیرهاي بکار رفته در مدل در جدول )1( آورده شده است.

جدول )1(- تعریف متغیرهای پژوهش

تعریف عملیاتينام متغیرنماد درون مدل ها

 Return on Asset

(ROA)
بازدهی دارایی ها

یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت، وابسته به کل 
دارایی های آن شرکت می باشد که از تقسیم سود خالص 

شرکت بر دارایی ها به دست می آید.

Debt To Equity
نسبت بدهی به 
حقوق صاحبان 

سهام 

به  شرکت،  بدهی های  کل  تقسیم  طریق  از  نسبت  این 
حقوق صاحبان سهام به دست می آید که نشان می دهد، 
یک شرکت برای تأمین مالی دارایی هایش چه درصدی از 

حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده می کند.

Currentنسبت جاری
از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست 

می آید.

Quickنسبت آنی

از تقسیم دارایی های جاری منهای موجودی ها بر بدهی های 
جاری به دست می آید. این نسبت توانایی انجام تعهدات 
کوتاه مدت، با استفاده از دارایی های با نقدینگی بسیار زیاد 
را اندازه گیری می کند. زیرا در مقایسه با سایر دارایی های 

جاری، از نقدینگی کمتری برخوردارند.
Profit Marginاز تقسیم سود خالص بر فروش خالص به دست می آید.حاشیه سود خالص
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Gross▄Profitسود ناخالص
تفاوت میان درآمد و هزینه های ساخت محصول یا ارائه 
خدمات، قبل از کسر هزینه های؛ حقوق و دستمزد، مالیات، 

و بهره اطالق می گردد.
 Operating Profit

Margin

حاشیه سود 
عملیاتی

به دست  فروش  به  عملیاتی  تقسیم سود  از  نسبت  این 
می آید.

Turnover Asset این نسبت از تقسیم فروش بر مجموع دارایی ها به دست گردش دارایی
می آید.

 Fixed▄Assets

Turnover

گردش دارایی های 
ثابت

این نسبت از تقسیم فروش بر دارایي های ثابت به دست 
می آید.

Return On Equity
بازده حقوق 

صاحبان سهام 
این نسبت از تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام 

به دست می آید.

Credit worthinessخوش حسابی

اشخاص حقوقي و همچنین اشخاص حقیقي چنانچه طي 
سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و 
مدارک آنان موردقبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را 
در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات هاي حل 

اختالف مالیاتي پرداخت کرده باشند.
منبع: یافته های تحقيق

▄l(β)=∑i=0
n yi▄log(1-F(-xi▄β))+(1+yi)log(F(-xi▄β)) بر این اساس می توان مدل پژوهش یعني رابطه

را با روش حداکثر درستنمایی برآورد کرد. نتایج در جدول 2 ارائه شده است:
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جدول )2 (- بررسی ارتباط متغیرهای مؤثر بر خوش حسابی مؤدیان مالیاتی

مدل 7 مدل 6 مدل 5 مدل 4 مدل 3 مدل 2 مدل 1
***3/16 ***2/72 ***2/74 ***2/08 ***2/09 ***2/17 ***2/43

ROA
)0/63( )0/58( )0/58( )0/47( )0/47( )0/47( )0/46(

***-0/09 ***-0/11 ***-0/11 ***-0/1 ***-0/1
-0/099
*** -

 Debt To

Equity
)0/04( )0/04( )0/04( )0/04( )0/04( )0/04(

- - - -
***0/017

- - Current
)0/011(

**0/024 **0/024 **0/025 *0/02
- - - Quick

)0/012( )0/012( )0/012( )0/012(
*-0/61 ***-0/9 **-0/55

- - - - Profit Margin
)0/33( )0/31( )0/27(

***0/69 **0/56
- - - - - Gross▄Profit

)0/23( )0/22(
**-0/98

- - - - - -
 Operating

Profit Margin)0/49(
***-0/71 ***-0/69 ***-0/58 ***-0/6 ***-0/6 ***-0/57 ***-0/68

عرض از مبدأ
)0/1( )0/09( )0/08( )0/08( )0/08( )0/042( )0/46(
0/028 0/026 0/023 0/02 0/02 0/019 0/015 R2 مک فادن 

52/68 48/66 42/51 38/15 37/36 34/8 28/77 LR آماره

0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
سطح معناداری 

LR

34/7 36/7 41/6 42/23 40/29 34/5 27/28 H-L آماره

0/18 0/12 0/047 0/041 0/06 0/18 0/50
سطح معناداری  

H-L
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35/05 43/9 44/26 46/94 45/01 40/03 26/84 Andrews آماره

0/24 0/048 0/045 0/025 0/038 0/10 0/63
 معناداری

Andrews
منبع: یافته های تحقيق

جدول )2( اثر هر یک از متغیرها را بر احتمال خوش حسابی )با توجه به نحوه ی تعریف متغیر وابسته( 
مؤدیان مالیاتی نشان می دهد. برای برآورد اثرات، از روش لجستیک و رگرسیون گام به گام استفاده شده 
است. تنها اثر متغیر ROA به همراه عرض از مبدأ مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل، بازدهی 
دارایی ها، اثر مثبت و معناداری) در سطح اطمینان 95 درصد( بر احتمال خوش حسابی مؤدی مالیاتی 
دارند. به عبارت دیگر، با افزایش بازدهی دارایی های شرکت ها، احتمال خوش حسابی مؤدی مالیاتی افزایش 
می یابد. با پیروی از رویکرد گام به گام از مدل 1 تا مدل 7 متغیرهای معنی دار ازنظر آماری وارد مدل و 
متغیرهای فاقد اثر معنادار از مدل حذف شده اند. قابل ذکر است متغیرهای گردش دارایی های ثابت، بازده 
حقوق صاحبان سهام و گردش دارایی ها نیز موردبررسی قرار گرفته اند که به دلیل فاقد اثر معنادار در 
سطوح پایین اطمینان در جدول 2 لحاظ نشده اند. بر اساس نتایج جدول2، مدل 7 نسبت به سایر مدل ها 

نتایج مناسب تری را ارائه می دهد.
آماره R2 مک-فادن خوبی برازش هر یک از مدل های برآوردی را نشان می دهد. این آماره معادل آماره 
ضریب تعیین در مدل رگرسیون خطی است. هر چه این آماره مقدار بیشتری داشته باشد، مدل برآوردی 
برازش قوی تری دارد. بر این اساس، مدل هفتم نسبت به سایر مدل های برآوردی برازش قوی تری را دارد. 
آماره LR فرض صفر بودن تمام ضرایب رگرسیون به صورت هم زمان را آزمون می کند. اگر این فرض 
ازنظر آماری با اطمینان قابل توجه) 95 یا 99 درصد( رد نشود، به این معنی است که هیچ یک از متغیرها، 
روی احتمال خوش حسابی مؤدیان مالیاتی، اثر معناداری ندارد. به هرحال نتایج جدول2 نشان می دهد که 
سطح معناداری این آمار مقدار تقریبی نزدیک صفر را در همه ی مدل-های برآوردی دارا بوده و بنابراین در 

هر یک از مدل ها، حداقل یک متغیر تأثیرگذار روی احتمال خوش حسابی وجود دارد. 
آماره HL و اندریوز که به همراه سطوح معناداری مربوطه در سطرهای انتهایی جدول2 گزارش شده اند، 
 .)b1988 و a1988 ،معیار دیگر برای خوبی برازش مدل های برآوردی است )هاسمر- لم شو، 1989، اندریوز
این دو آماره بر اساس مقایسه مقادیر برآوردی و مقداری واقعی متغیر وابسته محاسبه می شوند. فرض صفر 
این آماره عدم وجود تفاوت بین مقدار برآوردی و مقدار واقعی است )تفاوت برابر صفر است(. هر چه مقدار 
این آماره ها بزرگ تر باشد، به معنای وجود اختالف بیشتر بین مقدار واقعی و برآوردی است و با احتمال 
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بیشتری منجر به رد فرض صفر خواهد شد. 

باید توجه داشت که در مدل هایی که متغیر وابسته دودویی است) مقادیر دوگانه دارد(، ضرایب متغیرهایی 
که به روش لجستیک محاسبه می شوند، اثرات نهایی روی متغیر وابسته را نشان نمی دهند، چرا که این 
روش اساس غیرخطی داشته و در هر سطح متغیرها، اثرات متفاوت خواهد بود. بنابراین در این مدل ها باید 
اثرات نهایی تأثیر هر یک از متغیرها برآورد شود. نتایج برآورد اثرات نهایی متغیرها در جدول 3 ارائه شده 

است. شایان ذکر است که اثرات نهایی در سطح میانگین هر یک از متغیرها، محاسبه شده است. 
جدول )3(- اثرات نهایی محاسبه شده برای مدل هفتم در سطح میانگین

سطح معناداری z آماره انحراف  معيار اثر نهایی

0/000 5/03 0/149 0/75 ROA

0/033 -2/14 0/1 -0/22  Debt To Equity

0/051 1/95 0/003 0/006 Quick

0/068 -1/82 0/079 -0/144 Profit Margin

0/003 2/94 0/056 0/164 Gross▄Profit

0/044 -2/01 0/116 -0/234 Operating Profit Margin

منبع: یافته های تحقيق

بر اساس جدول 3 متغیرهای بازده دارایی ها و سود ناخالص در سطح اطمینان 99 درصد، متغیرهای 
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود عملیاتی در سطح اطمینان 95 درصد و متغیرهای 
نسبت آنی و حاشیه سود خالص در سطح اطمینان 90 درصد اثر معناداری بر احتمال وقوع متغیر 

 .)1=y( دارند )وابسته )خوش حسابي مؤدی مالیاتي
5- نتیجه گیری و پیشنهادها

هدف این مقاله، تأکید بر ارتباط و امکان به کارگیری نسبت های مالی خاص در برآورد اعتبار دهی 
اداره کل امور مالیاتي مؤدیان بزرگ پرونده مالیاتي  و خوش حسابی اشخاص حقوقي است که در 
دارند. تعداد این افراد 501 شرکت بزرگ می باشد. در کنار روش های رایج، استفاده از روش رگرسیون 

لجستیک بخش اصلی روش تجزیه وتحلیل در این تحقیق را تشکیل می دهد. 
نتایج حاصل از تخمین روابط رگرسیوني نشان می دهند که در میان متغیرهاي مالي و حسابداري 
مختلف که براي تجزیه وتحلیل مالي و اقتصادي مؤدیان مالیاتي استفاده می شوند، متغیرهای بازده 
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دارایی ها، نسبت آنی و سود ناخالص به طور معناداری باعث افزایش احتمال خوش حسابي می شوند و 
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود عملیاتی و حاشیه سود خالص به طور معناداری باعث 
کاهش احتمال خوش حسابي می شوند. بنابراین به مدیران سازمان امور مالیاتي کشور توصیه می شود در 
جهت کاهش هزینه های جمع آوری مالیات و فرار مالیاتي از یک طرف و ارتقاي تمکین مالیاتي و اخالق 
مالیاتي مؤدیان بزرگ مالیاتي در بررسي حساب های مؤدیان مالیاتي به این متغیرهاي مالي در رویکرد 

ممیزي مبتني بر ریسک به عنوان یک سیگنال مهم توجه نمایند. 
بر اساس تحلیل های توصیفی و برآوردهای انجام شده، اهم نتایج پژوهش به شرح زیر است:

1-  نسبت های آنی و جاری برای مؤدیان خوش حساب مالیاتی در مقایسه با مؤدیان بدحساب، باالتر 
بوده و درنتیجه افزایش این دو نسبت در مؤدیان مالیاتی می تواند، تعداد شرکت های خوش حساب را 

افزایش دهد.
2-  مؤدیان خوش حساب نسبت به بدحساب، سود ناخالص و عملیاتی باالتری داشته و درنتیجه 

افزایش سودآوری می تواند زمینه را برای پایداری بیشتر درآمدهای مالیاتی فراهم کند.
3- بازدهی دارایی های مؤدیان خوش حساب بیشتر از بازدهی دارایی های مؤدیان بدحساب است و 
بنابراین انتظار بر این است با افزایش بازدهی دارایی ها، تعداد شرکت های خوش حساب افزایش و از شمار 

بدحسابان مالیاتی کاسته شود.
4- به طور متوسط مؤدیان بدحساب، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باالتری داشته و از ابزار 

بدهی استفاده بیشتری می کنند.
5- نتایج برآورد الگوهای لوجیت و پروبیت نشان داد، بازدهی دارایی ها بیشترین اثر را بر احتمال 
خوش حسابی مؤدیان مالیاتی دارد. اثر نهایی بازدهی دارایی ها برابر 0/75 برآورد شد که در سطح 
اطمینان 95 درصد معنادار بود. افزایش بازدهی دارایی ها در جهت مستقیم با خوش حسابی مؤدیان 
مالیاتی ارتباط دارد. به عبارت دیگر با افزایش بازدهی دارایی ها، احتمال خوش حسابی مؤدیان، افزایش و 

احتمال بدحسابی، کاهش می یابد.
6- شاخص نسبت آنی اثر مستقیم و معناداری بر احتمال خوش حسابی داشته و با افزایش نسبت آنی، 

احتمال خوش حسابی افزایش می یابد.
7- سود ناخالص در سطح اطمینان 95 درصد اثر مثبت و معناداری بر احتمال خوش حسابی دارد و 

با افزایش سطح سود، احتمال خوش حسابی افزایش می یابد.
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8- نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اثر منفی و معناداری بر احتمال خوش حسابی دارد. 
به عبارت بهتر، با افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، احتمال بدحساب شدن مؤدیان مالیاتی، 

افزایش می یابد.
بر اساس نتایجی که از تحلیل توصیفی و تخمین الگوی پژوهش به دست آمد، می توان پیشنهادهای 

زیر را ارائه کرد:
الف- با توجه به اینکه بازدهی دارایی ها اثر مثبت و معناداری بر احتمال خوش حسابی مؤدیان مالیاتی 
داشته است و اثر نهایی این متغیر نسبت به سایر متغیرها بیشتر است، بنابراین پیشنهاد می شود، جهت 

ارزیابی خوش حسابی مؤدیان، توجه بیشتری به تغییرات این شاخص شود.
ب - مؤدیان مالیاتی می توانند با افزایش بازدهی دارایی ها، نسبت های سودآوری، نسبت آنی و جاری 
خود احتمال خوش حسابی خود را افزایش دهند. کاهش نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام نیز 
احتمال خوش حسابی مؤدیان را افزایش می دهد. مؤدیان مالیاتی می توانند با کاهش بدهی های خود 
نسبت به حقوق صاحبان سهام با احتمال باالتری از نظر مالیاتی، به عنوان خوش حساب شناسایی شوند.
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