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چكیده
یکی از مهم ترین مشکالت و چالش های نظام ماليات بر ارزش افزوده، شکل گيری شركت های كاغذی و فاقد 
اعتبار می باشد كه زیان های مالی فراوانی را برای نظام مالياتی كشور به همراه داشته است. شركت های كاغذی 
روی كاغذ بوده و هيچ فعاليت اقتصادی واقعی ندارند، اخالل در نظم اقتصادی جامعه ایجاد می كنند و مانع از 
شفاف شدن وضعيت اقتصادی می شوند، و با فروش فاكتور های صوری، اجرای نظام ماليات بر ارزش افزوده را با 
اختالل و فعاالن اقتصادی را با چالش سرمایه در گردش روبه رو می كنند. هدف اصلی پژوهش حاضر،  شناسایی 
عوامل شکل گيری  شركت های كاغذی و رابطه آن با ریسک حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده است. این تحقيق، 
توصيفی- پيمایشی و از نوع همبستگی است و در آن از روش مدل معادالت ساختاری برای تحليل استفاده شده 
است. بدین منظور برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های محقق ساخته برای شركت های كاغذی، فروش 
غير واقعی و ریسک حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقيق، مدیران و كارشناسان و شركت های 
فراخوان مرحله اول ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران می باشد. 
یافته ها نشان از معنادار بودن تأثير شر كت های كاغذی بر ریسک حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده دارد و نمودار 
در حالت استاندارد نيز نشان می دهد كه شركت های كاغذی 82 درصد ریسک حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده را 
تبيين می نماید و همچنين رد پای شركت های كاغذی در97 درصد معامالت مشکوك مشهود می باشد و مدیران 
می توانند با طراحی شرایط مناسب و بهبود راهکارهای شناسایی شركت های كاغذی، ریسک حسابرسی ماليات بر 

ارزش افزوده را كاهش دهند.
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1- مقدمه
شركت های صوری و كاغذی، بخشی از مشکالت نظام حقوقی ایران را به خود اختصاص داده اند، كه از فرار 
مالياتی تا كالهبرداری و جرم های دیگر را در بر می گيرد. پرونده های زیادی ناشی از فعاليت های این گونه 
از دستگاه های مسئول و ذی صالح هم زیربار  اما هيچ كدام  تلنبار شده است  شركت ها در دستگاه قضایی 

مسئوليت نظارت بر این شركت ها نمی روند.
یکی از مهم ترین مشکالت و چالش های نظام ماليات بر ارزش افزوده، شکل گيری شركت های كاغذی و فاقد 
اعتبار می باشد كه زیان های مالی فراوانی را برای نظام مالياتی كشور به همراه داشته است.  شركت های كاغذی 
پس از ثبت نام در نظام مالياتی و دریافت كد اقتصادی اقدام به فعاليت كرده و به انجام فعاليت های غير قانونی 
و زیرزمينی در اقتصاد دامن ميزنند. در این راستا بسياری از شركت ها كه تمایل به پنهان كردن فعاليت خرید یا 

فروش خود دارند، به این شركت های صوری مراجعه و اقدام به تهيه فاكتور صوری می نمایند.
علی رغم تالش های بسيار سازمان امور مالياتی جهت مقابله با این شركت ها وتشکيل بانک اطالعاتی 
شركت های كاغذی در سال های اخير، همچنان شاهد رشد فعاليت این گونه شركت ها می باشيم به نحوی 
كه نظام مالياتی كشور را در این حوزه با چالش های فراوانی مواجه كرده است. با عنایت به اهميت موضوع و 
خساراتهای وارده ناشی از فعاليت شركت های صوری به اقتصاد كشور، این مقاله بعد از مرور مفاهيم و وضعيت 
شركت های كاغذی و معامالت مشکوك در نظام اقتصادی كشور و همچنين پس از مطالعه نتایج بررسی منشاء 
و انگيزه ایجاد شركت های فاقد اعتبار ، محقق  را بر آن داشته است تا به این سؤال پاسخ دهد: »آیا شركت های 
صوری ریسک حسابرسی ماليات برارزش افزوده )VAT(1 را افزایش می دهند؟ شركت های صوری تا چه ميزان 
در شکل گيری معامالت مشکوك نقش دارند؟ تأثير معامالت مشکوك بر ریسک حسابرسی مالياتی چه ميزان 
است؟ پذیرش فاكتور شركت های فاقد اعتبار در نظام مالياتی چه تأثيری بر فعاالن اقتصادی كشور و منابع مالياتی 

دارد ؟ چرا سبب افزایش ریسک حسابرسی مالياتی و فرار مالياتی می گردد؟«
با توجه به سؤاالت فوق می توان فرضيه های زیر را كه از نوع همبستگی می باشد تدوین نمود:  

1- تأثيرشركت كاغذی بر شکل گيری معامالت مشکوك 2- تأثيرشركت كاغذی بر ریسک حسابرسی ماليات 
بر ارزش افزوده 3-تأثير معامالت مشکوك بر ریسک حسابرسی ماليات برارزش افزوده .

نتایج آزمون فرضيه های مزبور می تواند برخی از مشکالت عدیده پيش روی نظام مالياتی در شرایط اقتصاد 
مقاومتی را بردارد.

1. Value Added Tax
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2- مبانی نظری 
ماليــات بــر ارزش افــزوده بــه عنــوان یــک نظــام مالياتــی جدیــد در كشــور مــا بــا ســاختاری متفــاوت از اخــذ 
ــد. موفقيــت یــک نظــام مالياتــی، در  ماليــات در گذشــته، روش هــای حسابرســی خاصــی را طلــب می كن
گــرو وجــود یــک برنامــه منســجم و قــوی در مؤلفه هــای مؤثــر در نظــام مالياتــی و همچنيــن نيــاز بــه یــک 
ــه نشــان می دهــد كــه پياده ســازی  ــر ریســک می باشــد. تجرب ــرای حسابرســی مبتنــی ب برنامــه جامــع ب
خــوب و مدیریــت شــده مؤلفــه هــا و اجــزای كليــدی نظــام ماليــات بــر ارزش افــزوده، منجــر بــه ثبــت نــام 
ســریعتر مؤدیــان، درك بهتــر مؤدیــان از تعهــدات و تکاليــف قانونــی خــود، تمکيــن باالتــر، هزینــه هــای 

ــی می شــود )عســکری و همــکاران 1397(. ــر و افزایــش درآمدهــای ماليات اداری پایين ت
قلــب تپنــده نظــام ماليــات بــر ارزش افــزوده مکانيســم اعتبــار اســت وآن ماليــات بــر ارزش افــزوده ای 
ــان هــر دوره  ــا خدمــات پرداخــت می شــود و در پای ــان در هنــگام خریــد كاال و ی اســت كــه توســط مؤدی
ســه ماهــه و بــه هنــگام تســویه بــا ســازمان امــور مالياتــی كشــور مؤدیــان مشــمول مجازنــد كــه ایــن مبلغ 
را از ماليــات بــر ارزش افــزوده دریافتــی ناشــی از فــروش كســر نمــوده و مــازاد را بــه حســاب هــای رابــط 
در آمــدی ســازمان امــور مالياتــی كشــور واریــز كننــد و یــا در صــورت بســتانکار بــودن درخواســت اســترداد 
نمــوده و یــا مانــده بســتانکاری خــود را بــه عنــوان اعتبــار مالياتــی بــه دوره یــا دوره هــای آتــی منتقــل كنند. 
ایــن كار ســبب ایجــاد فرصــت بــروز انــواع مختلــف تقلــب هــای خــاص در نظــام  ماليــات بــر ارزش افــزوده 

مــی گــردد )خــان جــان، 1393(.
شرکت های کاغذی

شركت: ماهيتاً قراردادی است كه به موجب آن یک یا چند نفر توافق می كنند سرمایه مستقلی را كه از جمع 
آورده آنها تشکيل می شود، ایجاد نمایند.

 اصطالح شركت كاغذی به شركت هایی گفته می شود كه غير از روی كاغذ هيچ گونه وجود خارجی ندارد. 
افرادی كه این روش را برای كالهبرداری انتخاب می كنند با مدارك جعلی یا سوء استفاده از مدارك هویتی افراد 
كم سواد یا بی كار اقدام به ثبت شركت می كنند كه هيچ كدام از آدرس ها و شماره تلفن های اعالمی واقعيت ندارد 

و در قوانين موجود ساز و كار شایسته ای برای كنترل آنها دیده نشده است.
هدف از تأسيس شركت اجتماع افراد براي ایجاد سرمایه جهت فعاليت تجاري است، ليکن در عمل شاهد ثبت 
بی رویه شركت هایی هستيم كه برخالف فلسفه شركت های تجاری در مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسيده اند. 
بدون آنکه در جهت موضوع فعاليت مشروع مندرج در اساسنامه اقدامی كنند، صرفاً از نام شركت برای برخی 
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مقاصد مالی و غيرمالی بهره می جویند )درگاهی، 1394(

معامله مشكوک1
هرنوع معامله شناسایی شده در یک حسابرسی كه دارای نشانه های هشدار مرتبط با نظریه تقلب بوده و این 
هشدارها همچنان وجود داشته باشد، معامله مشکوك ناميده می شود. این معامله از شاخص های تقلب به همراه 
تاریخچه ای از داده های تقلب تشکيل شده است و حسابرس نمی تواند به نتيجه ای در مورد درستی معامله 
دست یابد. درنتيجه حسابرس برای برطرف شدن شک و تردید یا جمع آوری شواهد بيشتر برای ارجاع موضوع 
به مقام قضایی در این زمينه تحقيقات را توصيه می كند. واحدهای حسابرسی باید برای گزارشگری رویدادها هر 
زمان كه احتمال تقلب در فرآیند حسابرسی وجود داشته باشد، دارای اصول و مقرراتی باشند. معامالتی مشکوك 
تلقی می شوند كه به هر ترتيب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملين ظاهری آن شخص با 

اشخاص دیگر بوده است )وونا، 1955(.
فروش غیر واقعی2

شركت تمام یا قسمتی از درآمد را )به منظور فرار مالياتی( به صورت واقعی نشان نمی دهد. منظور از درآمد 
كتمان شده، درآمدی است كه مؤدی در طول یک سال مالياتی از فعاليت های  اقتصادی خود به دست آورده اما 
در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالياتی نيز ابراز نکرده  باشد )عرب مازار،1384(. در این صورت 
مأموران مالياتی پس از دسترسی به اسناد و مدارك قابل اعتماد و یا دریافت اطالعيه های مستند واصله از دفتر 
اطالعات مالياتی و سایر مراجع و تطبيق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت های مالی ابرازی در مهلت مقرر 
و احراز عدم ثبت اطالعات مربوط در دفاتر مؤدی، می توانند  نسبت به تعيين و محاسبه درآمدهای كتمان شده 

و مطالبه ماليات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذكر مبادرت نمایند )طهماسبی بلداجی و همکاران ،1385(.
حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده3

در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و به منظور نظارت بر اجراي صحيح قانون مزبور توسط مؤدیان و اجراي 
تکاليف محوله به سازمان امور مالياتي كشور، به ویژه در اجراي احکام مندرج در مواد 25 و 26 قانون موصوف و با 
هدف ارائه راهکارهاي اجرایي به مأموران مالياتي ذیربط در خصوص رسيدگي به عملکرد ماليات بر ارزش افزودۀ 
مؤدیان اعم از اظهار شده و نشده، وفق دستورالعمل رسيدگی ماليات بر ارزش افزوده، به نحوي كه رعایت كامل 
قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه، سایر قوانين، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره و همچنين 

1. Suspicious Transaction
2. Unreal Sale
3. VAT Audit
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استانداردهاي حسابدار ي و حسابرسی مي بایست در تنظيم گزارش حسابرسی مالياتی مورد توجه قرارگيرد.

مأموران مالياتي مي بایست هرگونه تحقيق كه براي آگاهي از وضعيت مالياتي مؤدیان الزم است را با رعایت 
مقررات مربوط به عمل آورند تا بتوانند با توجه به اطالعات مکتسبه و اشراف كامل نسبت به جميع جهات اعم از 
شناسایي كاال و خدمات از نظر نوع، حجم فعاليت، ميزان و ارزش ریالي آنها ، محل یا محل هاي فعاليت مؤدي، 
نوع فعاليت مانند واردات، صادرات، توليد، توزیع عمده یا خرده فروش، ارائه خدمات و .... ، نسبت به رسيدگي 
و تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض اقدام نمایند. مأموران مالياتي مي بایست از طریق اعمال روش هاي 
رسيدگي اعم از مشاهده، اخذ تأیيدیه، استعالم و ... حسب مورد و نياز )در رابطه با اعتبار مؤدي در خریدها( اعم 
از داخلي و یا واردات، اقدام و اطمينان معقول را كسب نمایند. مأموران مالياتي مي بایست فهرست خرید و فروش 
كليه كاالها اعم از مواد اوليه، محصوالت نيمه ساخته یا نهایي و دارایي هاي ثابت، خدمات دریافتي خریداري 
یا ارائه شده و همچنين كليه قراردادهاي منعقده بابت خرید و فروش كاال و خدمات در دوره، یا دوره هاي مورد 
رسيدگي مؤدي را اخذ و با در نظر گرفتن مفاد قانون و سایر مقررات مربوط بررسي و ضمن تطبيق آنها با دفاتر و 
اسناد و مدارك و حساب هاي مرتبط و اعمال صحيح مقررات قانوني، موارد اختالف را مشخص و حسب مورد در 
بند مربوط در گزارش رسيدگي قيد نمایند. بررسي حساب هاي با اهميت از جمله حساب هاي خرید و فروش كاال، 
ارائه و خرید خدمات، واردات، صادرات، موجودي ها، دارایي هاي ثابت، تعدیالت سنواتي، سود و زیان سنواتي، 
درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي، سایردرآمدها و هزینه ها و حساب هاي مرتبط با آنها مورد تأكيد است. ضرورت 
بررسي سایر حساب ها، درجه اهميت رویدادهاي مالي و همچنين روش رسيدگي به آنها، بر اساس تشخيص و 
قضاوت حرفه اي مأموران مالياتي مسئول رسيدگي پرونده مالياتي مي باشد. در بررسي تعدیالت، بایستي كليه 
اقالم بدهکار و بستانکار حساب هاي مربوط از نظر شمول یا عدم شمول ماليات و عوارض و همچنين تأثير اقالم 
مذكور بر مأخذ مشمول ماليات و عوارض، ماليات و عوارض متعلق و اعتبار مؤدي در گزارش رسيدگي ذكر شود 

)دستورالعمل رسيدگی ماليات بر ارزش افزوده، 1387(.
ریسک حسابرسی مالیاتی1

ریسک مؤدی از دیدگاه سازمان مالياتی عبارت است از این كه مؤدی، اشتباه با اهميتی در اظهار نامه مالياتی 
ناشی از عدم رعایت قوانين و مقررات مالياتی انجام دهد و سازمان مالياتی آن را قبول نماید. در این تحقيق، 
ریسک حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده متغيروابسته می باشد كه به صورت درصد اختالف مبلغ ماليات و اعتبار 

ابرازی طبق اظهارنامه با مبلغ ماليات و اعتبار قطعی تعریف و به طریق ذیل محاسبه می گردد:
100×  )  درآمدقطعی شده / ) درآمد مالياتی ابرازی – درآمدقطعی شده( (  = ریسک درآمد
1. Tax Audit Risk
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100   ×  )  اعتبارقطعی شده / ) اعتبار ابرازی –  اعتبارقطعی شده( (  = ریسک اعتبار
             ریسک برآورد اعتبار + ریسک برآورد درآمد = ریسک حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده 

در فرمول فوق: ماليات ابرازی، مالياتی است كه شركت طی اظهارنامه مالياتی موضوع ماده 110ق.م.م ابراز 
می كند. ماليات قطعی، مالياتی است كه سازمان امور مالياتی بعد از رسيدگی به اظهارنامه مالياتی و طی مراحل 
مختلف فرآیند قانونی اخذ ماليات، به عنوان ماليات قطعی محاسبه و ابالغ می نماید )دستگير و همکاران، 1393(.

3- مروری بر پیشینه پژوهش
جدول )1(- فهرست پژوهش های داخلی به کار رفته در این تحقیق

نتایجسال تحقیقمحقق

عسکری ،فرخ و همکاران

1397

فرخ عسکری در رساله كارشناسی ارشد خود تحت عنوان شکل گيری شركت های 
كاغذی و افزایش ریسک حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده  به این نتيجه رسيد 
كه عوامل اقتصادی، قانونی و اجتماعی در شکل گيری شركت كاغذی نقش دارند 
و تأثير شركت های كاغذی بر ریسک حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده نيز غير 
قابل انکار است . لذا پيشنهاد می گردد قوانين تنبيهی شدید از جمله محروميت از 
خدمات بانکی و محروميت از تصدی و ثبت واحدهای تجاری و حبس متخلفين 

در قانون پيش بينی گردد ) عسکری و همکاران،1397(.

محمدنژاد عالی زمينی و 
همکاران

1395

به این نتيجه رسيدند كه عوامل انگيزشی )اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی( 
دراحتمال شکل گيری اشخاص فاقد اعتبار )شركت های كاغذی( نقش دارند و  
فرآیند كاری از لحاظ شيوه بازاریابی، بازار هدف و نوع بازار در احتمال شکل گيری 
اشخاص فاقد اعتبار )شركت های كاغذی( نقش ایفاء می نمایند )مجموعه مقاالت 

همایش  سياست های مالی و مالياتی ایران، سال 1395(.

ساداتی، محمد رضا

1395

در رساله فوق ليسانس تحت عنوان »تأثير رعایت الزامات ماده 169 قانون ماليات 
مستقيم« را بر پذیرش اعتبار مالياتی و عوارض )احراز اصالت معامالت( قانون 
ماليات بر ارزش افزوده به این نتيجه رسيد  كه ثبت صورت معامالت فصلی در 
پذیرش اعتبار مالياتی مؤدیان مالياتی مؤثر است و از طرفی رعایت الزامات ماده 
169 قانون ماليات مستقيم، شفاف سازی معامالت و كاهش ریسک حسابرسی 

مالياتی می شود.
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نتایجسال تحقیقمحقق

كيانی راد، عبداهلل

1395
سال 1395 در رساله فوق ليسانس تحت عنوان تأثير رعایت الزامات ماده 169 
قانون ماليات مستقيم شفافيت اقتصادی و تأثير قانون ماليات بر ارزش افزوده به 
این نتيجه رسيد  كه بين  پذیرش اعتبار مالياتی مؤدیان مالياتی و رعایت الزامات 
ماده 169 قانون ماليات مستقيم ارتباطی است كه سبب شفاف سازی معامالت و 

رو یدادهای مالی گردیده و درنتيجه منابع مالياتی گسترش می یابد.
منبع: یافته های تحقيق

جدول )2(- فهرست پژوهش های خارجی به کار رفته در این تحقیق
نتایجسال تحقیقمحقق

كلمنت اوالتونجی اوالویا و 
همکاران درگروه حسابداری 

دانشگاه ایکيتی نيجریه 

2018

در تحقيقی تحت عنوان ارزیابی استفاده از حسابرسی مالياتی مبتنی 
بر ریسک و تأثير آن بر كنترل فرار مالياتی در نيجریه به این نتيجه 
رسيدند  كه حسابرسی مبتنی بر ریسک و انجام وظيفه ایی كارها، 

فرار مالياتی را كاهش می دهد و  همکاری حسابرسان مستقل و نظام 
مالياتی شکاف بين ماليات  واقعی و فرار مالياتی را كاهش می دهد.

دكتر آدیجابا و همکاران 

2016

در تحقيقی تحت عنوان ارزیابی ماليات بر ارزش افزوده بر رشد و 
توسعه اقتصاد نيجریه به این نتيجه رسيدند كه ادارات مالياتی بایستی 
به پایگاهای اطالعاتی مبتنی به زیر ساخت های الکترونيکی جدید 

متصل گردند تا از این طریق ریسک مالياتی را مدیریت نمایند.

آالبد و همکاران

2011

براي نيجریه، با استفاده از بسط مدل فيشر و تركيب كيفيت خدمات 
اداره مالياتي، كيفيت حاكميت عمومي، تفاوت هاي قومي و همچنين 

اثر تعدیلي شرایط مالي و اولویت ریسک را بر روابط بين نگرش 
مؤدیان و تمکين مالياتي مورد ارزیابي قرار دادند. در این مقاله عوامل 
اقتصادي، اجتماعي، روان شناسي و فرهنگي در یک مدل جامع آورده 
شده است و وضعيت مناسب و محيطي ویژه اي را براي بهتر فهميدن 

رفتار مالياتي مؤدیان حقيقي بر مي شمرد.
منبع: یافته های تحقيق
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4- روش شناسی تحقیق
این تحقيق از نظر هدف كاربردی و به لحاظ شيوه جمع آوری داده ها از مخاطبان، توصيفی و از نظر كشف روابط 
بين متغيرها و با توجه به متغيرهای چندگانه، از نوع همبستگی و پيمایشی است. هم چنين از دیدگاه زمانی هم 
تحقيقی تک مقطعی است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه است. سؤال های پرسش 
نامه شامل سؤاالت تخصصی و بر اساس مدل كّمی ارائه شده توسط عسکری، و همکاران )1397( طراحی شد 
كه شامل دو عامل تأثير گذار بر ریسک حسابرسی مالياتی می باشد. پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش 
بی نام و از نوع سؤاالت بسته و بر اساس مقياس ليکرت می باشد كه شامل 5 طيف خيلی كم، كم، متوسط، زیاد 
و خيلی زیاد است كه شركت كاغذی و معامالت مشکوك را می سنجد. با استفاده از داده های این پرسش نامه 

فرضيه های تحقيق عبارتند از:
تأثيــر شــركت كاغــذی بــر شــکل گيری معامــالت مشــکوك، 2- تأثيــر شــركت كاغــذی بــر ریســک . 1

ــات  ــر ریســک حســابرس مالي ــر معامــالت مشــکوك ب ــزوده، 3-تأثي ــرارزش اف ــات ب حســابرس مالي
بــرارزش افــزوده كــه آزمــون گردیدنــد.

پایایی پرسش نامه با استفاده از نرم افزارهای SPSS آلفای كرونباخ محاسبه شده است. ضرایب آلفای كرونباخ 
بيانگر ميزان توانایی سؤاالت در تبيين مناسب ابعاد مربوط به خود است. نتایج این آزمون در جدول كرونباخ آورده 
شده است. كرونباخ )1951( مقدار آلفای كرونباخ باالتر از 0/7 را جهت پایایی قابل قبول پرسش نامه معرفی كرد. 

جدول  )3(- آلفای کرونباخ

آلفاي کرونباخشماره سؤاالتمؤلفه

130/960الی14 و21الی24معامالت مشکوك

160/945الی20شركت های صوری

روایی محتوا1: اساساٌ روایی محتوایی بدین معنی است كه یک ابزار تجربی، تا چه اندازه قلمرو محتوایی یک 
مفهوم را در بر می گيرد. این روایی ابزار و سؤال هایی را به كار می برد كه با مفاهيم اصلی موضوع پژوهش 
سروكار دارد. و به این سؤال ها پاسخ داده می شود كه: آیا سؤاالت مرتبط، مربوط و واضح هستند یا خير؟ روایی 
محتوا از دو شاخص نسبت روایی محتواییCVR( 2(، روایی محتوا 3 )CVI( از روش والتز و باسل اندازه گيری 

1. Content-related Validity
2 . Content Validity Ratio
3. Content Validity Index
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شد. بر اساس تعداد متخصصينی كه سؤاالت را مورد ارزیابی قرار داده اند، حداقل مقدار قابل قبول برای شاخص 
CVR برابر با 0/75 است و اگر شاخص CVI گویه ای كمتر از 0/79 باشد، با توجه به اینکه ميزان CVR و 

CVI از حداقل های استاندارد بيشتر است، لذا تمامی سؤاالت مناسب اندازه گيری متغيرهای پنهان هستند.

ریسک حسابرسی مالياتی براساس مدل دستگير و همکاران) 1393( محاسبه گردید. كه شامل درآمد، اعتبار 
ابرازی و درآمد و اعتبار قطعی است كه بر اساس اظهارنامه و برگه های قطعی 178 شركت مرحله اولی از بهار 
سال 1388 تا دوره زمستان سال 1395 شهر تهران از طریق سامانه www. intavat.ir استخراج شده و در 

تحليل به كار گرفته شد.
جامعه آماری این تحقيق، 700 نفر ازمدیران و كارشناسان و 178 شركت فراخوان مرحله اول ثبت نام نظام 
ماليات بر ارزش افزوده اداره كل امور ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران می باشد، كه با استفاده از جدول كرجسی 
مورگان حداقل بایستی 155 نمونه داشته باشيم كه محقق با حساسيت باالی انتخاب نمونه 255 پرسش نامه 
قابل استفاده را تحليل و بررسی نموده است كه این ميزان نمونه معرف نظر كل جامعه می باشد و اعتبار ابرازی 
و درآمد و اعتبارقطعی شده  شركت های مرحله اولی از بهار سال 1388 تا دوره زمستان سال 1395 شهر تهران 

از طریق سامانه  www. intavat.ir استخراج شد.
4-1- روش تجزیه و تحلیل  داده های آماری

مدل هاي اندازه گيري براي هر متغير مکنون )شركت های صوری، معامالت مشکوك( مشخص شد. مدل اندازه 
گيري نشان دهنده بارهاي عاملي متغيرهاي مشاهده شده )سؤاالت پرسش نامه( براي هر متغير مکنون است . 
سپس برای آزمون فرضيه ها از تحليل مسير استفاده نموده است  كه تحليل مسير ارتباط بين متغيرهاي مکنون 
تحقيق- معامالت مشکوك شركت های صوری و حسابرسی مالياتی- را نشان می دهد.تحليل مسير تحقيق با 

كاربرد نرم افزار )PLS( نسخه 2 انجام شد.
4-2- یافته های تحقیق

جدول )4(- داده  های خام سال 92-88 13 ) ارقام به ریال(

شاخص های 
مرکزی

اعتبار قطعیاعتبار ابرازیدرآمد قطعیدرآمد ابرازی
 تفاوت اعتبار

 قطعی و ابرازی
 تفاوت درآمد 
ابرازی و قطعی

890890890890890890تعداد
1906/46-231/37-43970/6638456/011099/94817/63ميانگين
انحراف 
استاندارد

175427/51785691/3135142/4586489/4035484/175146870/836
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شاخص های 
مرکزی

اعتبار قطعیاعتبار ابرازیدرآمد قطعیدرآمد ابرازی
 تفاوت اعتبار

 قطعی و ابرازی
 تفاوت درآمد 
ابرازی و قطعی

30/774/813/8047/343/001/16826/444/87442/112/34930/076/18021/571/042/522واریانس
-3/994/300-4401197/700كمترین مقدار
4/217/300971/00097/700188/000108/000575/600بيشترین مقدار

نمودار )1(- داده های خام سال 1388-92 

با توجه به جدول و نمودار فوق اختالف شاخص های درآمد ابرازی، درآمد قطعی، اعتبار ابرازی، اعتبارقطعی، 
تفاوت اعتبار قطعی و ابرازی و تفاوت درآمد ابرازی و قطعی حول ميانگين زیاد است و شركت های مورد بررسی 
از پراكندگی درآمدی و اعتباری  زیاد برخوردار هستند. تقریباً 28 درصد  بين درآمد ابرازی و قطعی شده تفاوت 
وجود دارد و اعتبار ابرازی با اعتبار تأیيد شده تقریباً 5 درصد است و تفاوت ابرازی از تفاوت تأیيد شده به مراتب 

كمتر بوده است. آیا این تفات به معنی اجتناب مالياتی است؟  آیا از لحاظ آمار معنی دار می باشد ؟
آزمون نرمال بودن

با توجه به محاسبه مقدار چولکی skew )اریبی، نامتوازن(  بين  3- و 3 می باشد و مقداركشيدگی )درجه اوج در 
یک نمودار آماری( kurtosis بين 7- و 7 می باشد. داده های استخراج شده از پرسش نامه دارای توزیع نرمال 

می باشد و داده ها برای تحليل عاملی تأیيدی )CFA( و معادالت ساختاری )SEM( مناسب می باشند.
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معادالت ساختاری1. 1

شكل )1(- ضریب همبستگی بین متغیرها و بار عاملی  

شكل)2(- معنی داری الگوي
 

بارهای عاملی مدل در حالت تخمين استاندارد ميزان تأثير هر كدام از متغيرها و یا گویه ها را در توضيح و تبيين 
واریانس نمرات متغير یا عامل اصلی نشان می دهد. به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده ميزان همبستگی هر 
متغير مشاهده گر )سؤال پرسش نامه( با متغير مکنون )عامل ها( می باشد. با توجه به شکل )1(  می توان بارهای 
1. Structural Equations Modeling
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عاملی هر یک از سؤاالت تحقيق را مشاهده نمود. برای مثال بار عاملی سؤال اول در بعد » شركت كاغذی 
« دارای بار عاملی )0/91(  می باشد. به عبارت دیگر سؤال اول » شركت های كاغذی روی كاغذ بوده و هيچ 
فعاليت اقتصادی واقعی نداشته و ندارند«. تقریباً 83 درصد ) 0/91را به توان 2 می رسانيم( از واریانس عامل » 
شركت كاغذی « را تبيين می نماید. مقدار 0/17 نيز مقدار خطا می باشد )مقدار واریانسی كه توسط سؤال اول 

قابل تبيين نيست(. 
خروجی بعدی یعنی شکل ) 2 ( مدل در حالت معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه گيری 
بارهای عاملی هر یک از سؤاالت تحقيق را نشان می دهد كه تمامی ضرایب بدست آمده معنادار شده اند. زیرا 
مقدار آزمون معناداری بزرگتر از 1/96 یا كوچکتر از 1/96-  نشان دهنده معنادار بودن روابط است. دو خروجی 

نرم افزار1PLS )مدل در حالت تخمين استاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداری(  نشان داده شده است.

جدول )5(- خالصه تحلیل عاملی تاییدی2

اولویت ضریب 
تعیین

مقدار آماره 
)T(

بار 
عاملی  سؤال متغیر

پنجم 0/84 109 0/92 شركت های كاغذی روی كاغذ بوده و هيچ فعاليت 
اقتصادی واقعی نداشته و ندارند

ذی
كاغ

ت 
شرك

سوم 0/92 694 0/96 شركت های كاغذی شركت هایی هستند كه اخالل در 
نظم اقتصادی جامعه می نمایند

دوم 0/94 241 0/97 شركت های كاغذی شركت هایی هستند كه مانع شفاف 
شدن وضعيت اقتصادی می شوند

اول 0/96 354 0/98
شركت های كاغذی شركت هایی هستند كه با فروش 

فاكتور های خود اجرای نظام ماليات بر ارزش افزوده را با 
اختالل روبه رو می نمایند

چهارم 0/92 176 0/96
شركت های كاغذی شركت هایی هستند كه وجود شان 
فعاالن اقتصادی را با چالش سرمایه در گردش روبه رو 

می كنند

1.Partial Least Squares Regression (PLS) |Statistical Software 
2 . Confirmatory Factor Analysis
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اولویت ضریب 
تعیین

مقدار آماره 
)T(

بار 
عاملی  سؤال متغیر

دوم 0/84 147 0/92 شركت های كاغذی زمينه ساز فرار مالياتی

ك
کو

مش
ت 

مال
معا

پنجم 0/82 70 0/91 فاكتورهای صوری شركت های كاغذی گردش كاالو 
موجودی انبار اشخاص را غير واقعی می نمایند

سوم 0/86 152 0/93 استفاده از فاكتور های صوری شركت های كاغذی روی 
قيمت فروش واقعی كاالی اشخاص مؤثراند

چهارم 0/86 177 0/93 فاكتورهای صوری شركت های كاغذی بهای تمام شده 
كاال و خدمات ارائه شده را غير واقعی می نمایند

اول 0/98 900 0.99 فاكتورهای صوری شركت های كاغذی، صورت های 
مالی فعاالن اقتصادی را غير واقعی می نمایند

ششم 0/60 290 0/78 فاكتورهای صوری شركت های كاغذی سبب می شود تا 
فروش فعاالن اقتصادی  غير واقعی گردد

هفتم 0/22 66 0/47 فاكتورهای صوری شركت های كاغذی مقدارواقعی فروش 
كاال را تحت تأثير قرار می دهد

منبع: یافته های تحقیق 

)آزمون فرضیه ها(
جدول )6(- نتایج تأثیر هم زمان متغیرهای مكنون با توجه به معادالت ساختاری

مقدارآماره )T(ضریب همبستگی

0/96440معامالت مشکوكشركت كاغذیفرضيه اول

0/8121ریسک حسابرسیشركت كاغذیفرضيه دوم

0/874ریسک حسابرسیمعامالت مشکوكفرضيه سوم
منبع: یافته های تحقيق

آزمون فرضيه اول ، دوم و سوم طبق شكل )1( و )2( مقدارآماره )T( محاسبه شده در جدول فوق 
خيلی بيشتر از 2/58 می باشد. عدم تأثير شرکت های صوری بر ریسک حسابرسی ماليات بر ارزش 
افزوده )VAT( و معامالت مشكوک رد با اطمينان 99 درصد می توان گفت شرکت های صوری بر 
ریسک حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده)VAT( و معامالت مشكوک تأثير دارند. باتوجه به اندازه 
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ضریب همبستگی نقش این عوامل بر ریسک حسابرسی، بسيار شدید است. همچنين تأثير معامالت 
مشكوک بر ریسک حسابرسی بر ارزش افزوده با توجه به ضریب همبستگی غير قابل انكار است.

جدول )7(- معیارهای کلی کیفیت مدل

ميانگين 

واریانس 

(AVE)

پایایی ترکيبی 

 Composite)

(Reliability

 ضرایب تعيين 

(R Square)

ضریب آلفای 

کرونباخ 

 Cronbachs)

(Alpha

اشتراکی 

(Communality)

معيار افزونگی

(Redundancy)

معامالت 

مشکوك
0/7630/9600/9400/9640/7590

شركت های 

كاغذی
0/9150/9690/000/9610/8380

0/9800/9900/960/9780/8070/523ریسک حسابرسی

جدول )8(- معیارهای کلی کیفیت مدل

ریسک حسابرسیشرکت های کاغذیمعامالت مشكوک
0/582معامالت مشکوك
0/4200/837شركت های كاغذی
0/4230/8290/960ریسک حسابرسی

انــدازه محاســبه شــده معيارهــای بــرازش مــدل و پایایی نظير آلفــای کرونبــاخ، ضرایــب معناداری 
t-values، پایایــی ترکيبــی، معيــار R2 یــا  ƒ2 ،R Squares معيــار انــدازه تأثيــر، معيــار افزونگــی ، 

معيــار اســتون- گيــزر Q2 ، فورنــل الرکــر نشــان مــی دهــد کــه مــدل ســاختاری طراحــی شــده از 
بــرازش مناســب برخــودار می باشــد. ایــن بدیــن معناســت کــه مــدل تدویــن شــده بــر مبنــای 

چارچــوب نظــری و پيشــينه تجربــی بــه ميــزان زیــادی بــا واقعيــت انطبــاق دارد.
5. تحلیل و تفسیر

با تأمل در جداول آزمون و نتایج آماری پژوهش می توان مدعی شد كه تحليل یافته های پژوهشی با مبانی نظری 
پژوهش كه در ادبيات تحقيق به آنها اشاره شد، مشابهت و همسانی های زیادی با همدیگر دارند و تحقيق حاضر 
آغازی بر فرآیند شناسایی شركت های كاغذی و ریسک حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده مبتنی بر ریسک بوده 
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و مشابه تحقيق حاضر در كشور در این زمينه صورت نگرفته و منحصر به فرد است. از این رو با تأیيد فرضيه های 

این پژوهش، بسياری از بخش های نظری موضوع پژوهش تأیيد و تقویت می شود.
یافته ها نشان می دهد كه شركت های كاغذی با در اختيار قراردادن فاكتورهای نامعتبر به فعاالن اقتصادی 
قانون گریز، استفاده اشخاص متخلف از فاكتورهای فروش آنان سبب ایجاد اعتبارهای صوری و خالف واقع 

گردیده و ریسک حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده را به نحو قابل توجهی افزایش می دهند.
نتایج آزمون فرضيه ها و تحليل عاملی تأیيدی نشان می دهد كه اشخاص با استفاده از هویت صوری 
شركت های كاغذی فروش های واقعی خویش را كتمان نموده و نام خریدار واقعی را پنهان نموده و در سامانه 
خرید و فروش فصلی نظام مالياتی نام خریدار جعلی  ثبت می نمایند و از این طریق هم مقدار و ارزش كاال و 
یا خدمت  فروش رفته را غير واقعی نشان می دهند. لذا شركت های كاغذی در نشان دادن فروش غير واقعی، 

فعاالن اقتصادی متخلف را یاری نموده و سبب افزایش ریسک حسابرسی ماليات می شوند.
یافته ها حکایت از آن دارد كه اشخاص با استفاده از فاكتورهای شركت های كاغذی خرید واقعی خویش را 
كتمان و نام فروشندگان واقعی را پنهان نموده و در سامانه خرید و فروش فصلی نظام مالياتی نام فروشنده جعلی 
را ثبت می نمایند و از این طریق مقدار و ارزش كاال و یا خدمت  خریداری شده را غير واقعی نشان می دهند. 
لذا شركت های كاغذی سبب مخدوش شدن آناليز توليد، گردش كاال و به تبع آن قيمت گذاری كاال و خدمت 
فعاالن اقتصادی متخلف شده و فرار مالياتی را تسهيل نموده و سبب افزایش ریسک حسابرسی مالياتی می شوند.

با توجه به اینکه شركت های كاغذی هيچ گونه فعاليت اقتصادی نداشته و صرفاً به خاطر سوء استفاده از خالء 
های قانونی برای منفعت بادآورده تشکيل گردیده اند و اجرای صحيح نظام ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش 
افزوده را با چالش و اختالل روبه رو نموده اند و از طرفی با عدم شفایت در بخش فروش و خرید مؤدیان در 
نتيجه ریسک حسایرسی مالياتی را افزایش می دهند و سبب زیان هنگفتی به فعاالن اقتصادی می گردند لذا 
پيشنهاد می گردد قوانين تنبيهی شدید از جمله محروميت از خدمات بانکی و محروميت از تصدی و ثبت واحد 

های تجاری و حبس متخلفين در قانون پيش بينی گردد.
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