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چکیده
در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع و خأل پژوهش های پیشین، یک مدل پیش بینی فرار مالیاتی اصناف 
مبتنی بر تکنیک داده کاوی ارائه می گردد. داده های مورد تحلیل شامل بررسی 5600 پرونده مالیاتی کلیه اصناف 
دارای کد مالیاتی در استان قزوین طی سال های ۹۳ تا ۹۸ می باشد. پرونده مالیاتی مرتبط با اصناف در پنج گروه 
مالیاتی شامل گروه صنفی صاحبان دفاتر رسمی، گروه صنفی مشاورین امالک، گروه صنفی تاالرهای پذیرایی، 
رستوان و مشاغل وابسته، گروه صنفی خدمات ارتباطی و گروه صنفی نمایشگاه و فروشگاه لوازم خودرویی و مشاغل 
وابسته می باشند. جهت مدل سازی از الگوی کالس بندی درخت تصمیم استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، مدل 
درخت تصمیم بر اساس داده های موجود، مدل مناسبی جهت پیش بینی محسوب می شود. معیار پوشش برابر  
6۸ %، معیار کاپا برابر 0.612 بدست آمده است که عملکرد خوب مدل ساز را نشان می دهد. همچنین با استفاده 
از تکنیک Cross Validation صحت اعتبار مدل پیش بینی مورد آزمون قرار گرفت تا با اطمینان بیشتری درصد 
عملکرد مدل سازی تخمین زده شود. معیار صحت برابر 67.7۹%  نشان از قابلیت اطمینان مناسب جهت مدل 
پیش بینی می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در تدوین راهبردهای عملیاتی مبنی بر داده کاوی جهت  

پیش بینی فرار مالیاتی اصناف در استان ها مورد بهره برداری قرار گیرد.
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مقدمه
مالیات مهم ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین و مؤثرترین ابزارهای سیاست مالی 
در دنیاست که دولت به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار می دهد ]24[ 
)Yamen et al., 2018: 32(. اتکا به درآمدهای مالیاتی منبع درآمدی پایدار و درون زای ملی را فراروی دولت 

قرار می دهد ]Dehghani et al., 2019: 53( ]3(. همواره تالش برای بهره گیری از ابزارهایی که سود یا درآمد 
شرکت را کم و هزینه های شرکت را بیش از واقع نمایش می دهد وجود دارد تا مالیات کمتری پرداخت شود ]25[ 
)Abdixhiku et al., 2017: 41(. اجتناب مالیاتی از جمله مشکالتی است که از قوانین و مقررات مالیاتی 

نشأت می گیرد و این امر در میان مؤدیان مالیات بر درآمد شرکتها متداول تر است، زیرا بخش بزرگی از درآمدهای 
مالیاتی دولت را تشکیل می دهد ]Khalil et al., 2020: 40( ]27(. در حال حاضر ممیزان مالیاتی با چالش 
شناسایی و جمع آوری مالیات از افرادی روبرو می باشند که به طور موفقیت آمیزی از پرداخت مالیات صحیح فرار 
می کنند. به منظور رویارویی با این چالش ممیزان مالیاتی به منابع محدود و راهبردهای حسابرسی سنتی تجهیز 
شده اند که زمانبر می باشد ]Agarwal et al., 2020: 188( ]28(. در این خصوص دولت و مقامات مالیاتی، 
مجبور به تحمل هزینه های کشف و جلوگیری از فرار مالیاتی می شوند. به این دلیل همیشه پیدا کردن راه ها و شیوه 
هایی که بتوانند فرار مالیاتی را شناسایی و کشف کنند، مسئله ای مهم و چالش برانگیز بوده است. اگر دولت نتواند 
فرار مالیاتی را کشف کند، سرمایه گذاری های عمومی به دلیل کاهش مالیات ها و در پی آن کاهش درآمدهای 
دولت به طور منفی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت ]Di Gioacchino et al., 2020: 62( ]29(. آمار و تصاویر 
ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کار آمد و عادالنه می تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقای 
سطح کار آمدی اقتصادی و شفافیت اطالعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر کشور باشد ]10[ 
)Karimi et al., 2016: 23(، افزون بر این، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل نبود 

اطالعات کافی و ضعف کارایی نظام اجرایی وصول مالیات، بسیاری از مشاغل پردرآمد از پرداخت مالیات متناسب 
 Moghimi,(  ]21[ بین می رود  از  ترتیب  این  به  از درآمد دولت  با درآمدشان می گریزند و بخش قابل توجهی 
16 :2009(. این رفتار مؤدیان مالیاتی در پرداخت نکردن مالیات را می توان به دو طبقه اجتناب مالیاتی و فرار 

مالیاتی تقسیم کرد. 15 گروه صنفی در کشور عبارتند از وکال، مشاوران حقوقی و خانواده، دفتر اسناد رسمی، 
مشاورین امالک، تاالرهای پذیرایی، رستوران ها و کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودها، مراکز اقامتی اعم از 
هتل، هتل آپارتمان ها، مسافرخانه ها، نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایل نقلیه، آرایشگاه های زنانه و مردانه، آجیل 
و خشکبار، قنادی، میوه و تره بار، مجموعه های فرهنگی ورزشی، لوازم التحریر، بازی های رایانه ای، دفاتر خدمات 
Arab Mazar & Deh�( ]22[ دارتباطی و دیگر اماکن در کل کشور که باید تحت نظارت امور مالیاتی قرار بگیر
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ghani, 2009: 17(. فقدان پیش بینی علمی و برآورد توان مالیاتی افراد موجب شده است تا پیش بینی بر اساس 

روال سنواتی صورت گیرد . استفاده از ابزارها و روش های پیش بینی سنتی خطای باالیی دارد و به عملکرد ضعیف 
تری می انجامد ]Khosro Piraei et al., 2009: 16( ]23(. با پیشرفت فناوری و علم تحلی داده، ابزارهای 
مدرنی به منظور یافتن موارد عدم رعایت و عدم تطبیق درآمدهای گزارش شده با سایر منابع به وجود آمده است 
]Demir et al., 2020: 144( ]30(. داده کاوی ابزارهای مفیدی جهت ارزیابی مالیاتی افراد ارائه می دهد. 

مساله اصلی در این پژوهش این می باشد که چگونه می توان از فرار مالیاتی اصناف جلوگیری نمود و آیا می توان 
با استفاده از تحلیل داده های سری زمانی مودیان مالیاتی اصناف، الگوی پیش بینی فرار مالیاتی اصناف را ارایه 
نمود. لذا با توجه به مساله این پژوهش، هدف این است که پس از پیش پردازش داده ها با استفاده از تکنیک های 
داده کاوی، مدل داده ای طراحی شود تا در ابتدا ویژگی های ورودی و خروجی جهت کالس بندی داده های مؤثر 
بر رفتارهای مؤدیان مالیاتی در حوزه اصناف شناسایی شود و سپس با بهره گیری از آن، مؤدیان را طبقه بندی کرد 
تا رفتار آنها را بررسی نمود. بر اساس جستجوی بعمل آمده، بیشتر پژوهش های پیشن در حوزه فرار مالیاتی از 
رویکردهای تحلیل آماری و آزمون فرضیه استفاده شده است و این پژوهش برای اولین بار در حوزه امور مالیاتی  
استان قزوین در حوزه بررسی رفتار عملکرد مالیاتی اصناف اجرا می شود. ساختار اجرایی این پژوهش بدین صورت 
می باشد که در ابتدا با بررسی پژوهش های داخلی و خارجی در حوزه فرار مالیاتی، خالء های پژوهشی در خصوص 
امور مالیاتی اصناف شناسایی می گردد. سپس بر اساس روش پژوهش تدوین شده و انتخاب پایگاه  اطالعات 
سازمان امور مالیاتی استان قزوین در یک بازه زمانی 6 ساله، پرونده های امور مالیاتی اصناف منتخب مورد بررسی 
قرار می گیرد. چهار مرحله در حوزه داده کاوی شامل یکپارچه سازی داده، تجمیع داده ها،  نمونه گیری و پاکسازی 
داده ها به عنوان پیش پردازش داده ها انجام و سپس فرایند پاکسازی داده ها انجام خواهد گرفت. پس از انتخاب 
ویژگی های منتخب مودیان مالیاتی در حوزه اصناف با استفاده از الگوریتم داده کاوی شامل درخت تصمیم مدل 
پیش بینی فرار مالیاتی شناسایی و با استفاده از پارامترهای استاندارد، آنالیز حساسیت عملکرد مدل انجام خواهد 
گرفت . نهایتا پس از اعتبارسنجی مدل، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در انتها بر اساس نتایج به دست 

آمده پیشنهادات کاربردی برای سازمان امور مالیاتی و نیز به سایر پژوهشگران ارائه می گردد.
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مبانی نظری

فرار مالیاتی
هرگونه تالش غیر قانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطالعات الزم در مورد عواید و منافع مشمول 
مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی نامیده می شود ]Yousefi et al., 2020: 75( ]31(. در فرار مالیاتی، 
به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمدا نادیده گرفته 
می شود ]Panahi , 2017: 1( ]20(. وقتی مؤدی از گزارش درآمدهای مشمول مالیات خویش عدول کند یا به 
شیوه های عامدانه ای نظیر گزارش کمتر از واقع درآمد و فروش، گزارش بیش از واقع کسورات و یا تنظیم اظهارنامه 
غیرواقعی از تعهدات مالیاتی خود طفره رود، فرار مالیاتی محسوب می شود . روان و همکاران فرار مالیاتی را به 
عنوان کاهش غیرقانونی مالیات پرداختی با عدم گزارش درآمد با اعالم کردن نرخ های تفریق باالتر تعریف می کند 
]Ruan et al., 2019: 447( ]32(. تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیر 

قانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود ]Hung , 2017: 52 ]33(. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش 
درست در مورد درآمدهای حاصل از کار با سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک 
Didi�( ]34[  نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد
mo et al., 2018: 110( . اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات، 

از خالهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود 
دنبال راه های گریز می گردد ]Assylbekov et al., 2016: 56( ]36(. مثال درآمدهای نیروی کار را در قالب در 
آمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات، مؤدی مالیاتی دلیلی 
ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاما تمامی مبادالت خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، 
یادداشت و ثبت می کند ]Chen et al., 2010: 37( ]37(.  زمینه های پیدایش فرار مالیاتی بررسی های مختلف 

:)Devereux et al., 2002: 35( ]38[ نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است
عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی، بینش و عکس العمل . 1

افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی، بینش، برداشت، آرمان ها،  ارزش های اجتماعی، 
گاهی، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند  قوانین جاری و میزان تحصیالت و آ

)Ferrantino et al., 2012:86( ]39[

2 . Goumagias et al.,( ]40[ عدم مبادله کامل اطالعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
 )2012: 53

تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن . ۳
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عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، . 	
دالیل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، 
بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر 
عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران 

مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی در اجرای آنها باشد 
5 .)Jia et al., 2016: 13( ]42[ تاخیر در وصول مالیات
6 .)Tian et al., 2016: 28(]44[ عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های . 7

مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطالعات کار آمد نیز در نظام مالیاتی موجود 
نباشد، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات 
معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین، اگر اعطای معافیت ها 
با دقت الزم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر 
جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری، بر 
گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های 
 Hsu et al.,( ]41[ مالیاتی گسترده، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود

 .)2015: 89

پیشینه پژوهش 
در این راستا می توان به پژوهش های داخل کشور اشاره نمود. رضاقلی زاده و همکاران )1۳۹۸( به بررسی تحلیل فرار 
مالیاتی در ایران به روش شاخص چندگانه ]Rezaqoli et al., 2019: 26( ]1(، خداپرست و همکاران )1۳۹7( 
به بررسی برآورد سهم نسبی عوامل مدیریتی بر فرار مالیاتی ]Khodaparast et al., 2019: 10( ]2(، محمدی 
 Mohammadi, 2019:( ]4[ به بررسی تأثیر فرار مالیاتی و فساد بر کارآفرینی مورد مطالعه قرار دادند )1۳۹7(
11(. حمیدی و همکاران )	1۳۹( به بررسی تشخیص فرار مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده با استفاده 

از الگوریتم های طبقه بندی و خوشه بندی ]Hamidi et al., 2016: 23( ]11(، فطرس و همکاران)1۳۹5( 
 ]8[ به بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی در چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی  پرداختند 
)Fetras et al., 2017: 7(. در زمینه مورد مطالعه در استان های داخلی می توان به پژوهش های کرمخانی و 

همکاران)1۳۹5( بررسی  میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 
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در بین مودیان مالیاتی استان ایالم ]Karamkhani et al., 2017: 2( ]9(، الری دشت بیاض، قائم مقامی و 
کهرمی )1۳۹5( به بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در استان خراسان جنوبی با تأکید بر مؤلفه های فرهنگی ]15[ 
)Lari Dasht et al., 2017: 1(، زهی نقی و همکاران)1۳۸۹( به بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی )مطالعه 

موردی استان آذربایجان شرقی( پرداختند ]13[ )Zahi et al., 2011: 18(. نتایج این پژوهش نشان داد مالیات از 
اهم درآمدهای دولت است که پذیرش آن از طرف ملت و نحوه اجرای آن از طرف دولت، به ویژگی های فرهنگی هر 
کشور بستگی دارد. در زمینه بکارگیری روش های داده کاوی در تشخیص فرار مالیاتی می توان به مطالعات تقوی 
فرد و همکاران)1۳۹6( با موضوع تحلیل آینده نگر تشخیص فرار مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده ]14[ 
)TaqviFard et al., 2018: 25( و نیز مطالعات مداح و همکاران )	1۳۹( با موضوع بررسی فرار مالیاتی در 

واردات ایران ]Maddah et al., 2016: 20( ]12(، رحیمی کیا و همکاران )	1۳۹( با عنوان تشخیص فرار 
مالیاتی با استفاده از سیستم هوشمند ترکیبی ]Rahimi Kia et al., 2016: 23( ]16(، دستگیر و همکاران 
)	1۳۹( با موضوع کاربست روش های داده کاوی به منظور ارتقای عملکرد تشخیص فرار مالیاتی اشاره نمود ]17[ 

.)Tasgir et al., 2016: 23(

در زمینه پژوهش های خارج کشور که در چند سال اخیر به چاپ رسیده است می توان به خلیل و همکاران 
]Khalil et al., 2020: 40( ]27(. دی  لبنان اشاره نمود  بر نگرش فرار مالیاتی در  تأثیر دینداری   )2020(
 Di Gioacchino et al.,( ]28[ در بررسی فرار مالیاتی و روحیه مالیاتی پرداختند )گیوچینو و همکاران )2020
62 :2020(. اثرات اخالقی مالیات و هنجارهای اجتماعی بر فرار مالیاتی را در هنگام تعامل افراد در یک شبکه 

بررسی شده است. الگویی ارائه شده است که شامل انگیزه هایی برای رعایت مالیات به صورت مجازات و جریمه، 
برای رفتار اجتماعی است. همچنین دمیر و همکاران )2020( در پژوهش های خود  روحیه مالیاتی و شهرت 
به بررسی تغییرات سیاست تجاری، فرار مالیاتی و قانون بنفورد ]Demir et al., 2020: 144( ]30(، روان و 
همکاران )201۹( بررسی شناسایی گروه های مشکوک فرار مالیاتی مبتنی بر معامالت وابسته در داده های بزرگ 
]Ruan et al., 2019: 447( ]32(، دیدیمو و همکاران )201۸( بررسی یک سیستم تجزیه و تحلیل بصری برای 

پشتیبانی از کشف فرار مالیاتی پرداختند ]Di Didimo et al., 2018: 110( ]34(. این پژوهش، یک سیستم 
پشتیبانی تصمیم برای کشف فرار مالیاتی، مبتنی بر یک زبان بصری قدرتمند و تکنیک های پیشرفته تجسم شبکه 
را توصیف می کند. با همکاری آژانس درآمد ایتالیا که در حال حاضر از آن استفاده می شود، توسعه یافته است. 
یامن )201۸( در پژوهش خود تحت عنوان تاثیر کیفیت محیط سازمانی در فرار از پرداخت مالیات ها با هدف 
مقایسه مقایسه تأثیر کیفیت محیط سازمانی )IEQ( بر فرار مالیاتی در کشورهای عضو قدیمی )قبل از 	200( و 
جدید )پس از 	200( اتحادیه اروپا توسط شاخص های مدیریت جهانی بانک جهانی اندازه گیری صورت پذیرفت 
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]Yamen et al., 2018: 32( ]24(. هانگ )2017( در مقاله خود به بررسی توضیح غیرخطی بودن تورم و رشد 

اقتصادی: نقش فرار مالیاتی پرداختند. این مقاله شامل فرار مالیاتی در یک مدل رشد درون زای ساده با پول در 
 .)Hung , 2017: 52( ]33[ عملکرد اقتصادی است

پذیرفته  امور مالیاتی اصنافی می باشد که در سازمان بورس  انجام شده خال پژوهشی بررسی  در مطالعات 
نشده اند و شفافیت الزم جهت مالیات ابرازی خود ندارد. تمامی مشاغل و اصناف باید مالیات خود را ساالنه از طریق 
اظهارنامه مالیاتی پرداخت کنند. اما چگونگی محاسبه مالیاتی اصناف یکی از مهم ترین سواالتی است که برای 
سازمان امور مالیاتی به وجود می آید. تاکنون پژوهش های اندکی در زمینه فرار مالیاتی در حوزه بررسی اصناف داخل 
کشور انجام شده است و اغلب پژوهش های انجام شده در این زمینه با توجه به رویکردهای اقتصادی به پیش بینی 
فرار مالیاتی در شرکت های بورسی پرداخته اند. با وجود این، حتی در پژوهش هایی که از منظر ارقام اقتصادی به 
مسئله فرار مالیاتی پرداخته اند، جای خالی استفاده از رویکردهای نوینی چون داده کاوی مشهود است. این مسئله 
بدان علت مهم است که در پژوهش های بسیاری سودمندی، کارایی و عملکرد بهتر تکنیک های داده کاوی در 

مقابل روش های خطی به وضوح مورد تائید قرار گرفته است. 

روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و در آن جهت جمع آوری اطالعات و داده های الزم، 
از پایگاه داده امور مالیاتی استان قزوین به عنوان یک مولفه ی بازیابی اطالعات استفاده شده است. همچنین 
داده ها از چند منبع مختلف در ادارات مختلف استانی ترکیب شده و با استفاده از روند استخراج، پاالیش، بارگذاری 
)ETL( و یکپارچه شده اند. بدین منظور این پژوهش در دو فاز اساسی صورت گرفت. در فاز اول این پژوهش ابتدا 
ویژگی های مختلف را برای فرار مالیاتی اصناف تعریف نموده تا از طریق آن و با استفاده از روش های داده کاری 
به یک تقسیم بندی کلی در زمینه نمونه های آماری دست آوریم. در فاز دوم پژوهش برای تقسیم بندی اصناف به 
دسته های مختلف از بانک اطالعات سازمان امور مالیاتی استان قزوین استفاده گردید و سپس با توجه به آن 

تحلیل های مختلف صورت گرفت.
در این پژوهش جهت هم مقیاس سازی داده به دلیل آنکه از پایگاه های داده مختلف انتخاب شده بودند ابتدا 
متغیرهای تحلیلی را انتخاب سپس آنها را هم مقیاس نمودیم. چهار مرحله در پیش پردازش داده در داده کاوی 

عبارت است از
)Data Integration( یکپارچه سازی داده -

)Data Aggregation( تجمیع داده -
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)Data Sampling( نمونه گیری -
)Data Cleaning( پاک سازی داده ها-

 )Feature Subset selection( انتخاب زیر مجموعه ای از ویژگی ها -
)Variable Transformation ( تغییر شکل متغیرها-

الزم به ذکر است مرحله 5 و 6 را می توان جز فرایندهای مرحله پاک سازی داده ها نیز در نظر گرفت.در این 
پژوهش از روش اتصال محکم1 جهت یکپارچه سازی داده ها استفاده شده است. بدین صورت که از پایگاه داده 
امور مالیاتی استان قزوین به عنوان یک مولفه ی بازیابی اطالعات استفاده شده است. همچنین داده ها از چند 
منبع مختلف در ادارات مختلف استانی ترکیب شده و با استفاده از روند استخراج، پاالیش، بارگذاری )ETL( و 
یکپارچه شده اند. جهت هم مقیاس سازی داده به دلیل آنکه از پایگاه های داده مختلف انتخاب شده بودند ابتدا 
متغیرهای تحلیلی را انتخاب سپس آنها را هم مقیاس نمودیم. تعریف ویژگی های اولیه پژوهش بر اساس پایگاه 

داده در سازمان عبارت است از:
واحد مالیاتی ) بر اساس تعداد پرونده مالیاتی( 	
سابقه فعالیت )سال( 	
جنسیت )زن و مرد(  	
کد ملی )بر اساس کد 10 رقمی(  	
تسلیم اظهارنامه ) بر اساس صفر و یک می باشد( 	
نوع اتحادیه ها )قانون سابق( 	
مالیات ابزاری) میزان مالیات اعالمی توسط مودی بر اساس ریال ( 	
مالیات قطعی ) محاسبه مالیات قطعی شده بر اساس ریال(  	
مبلغ فرار مالیاتی )بر حسب ریال( 	
طبقه بندی فرار مالیاتی )براساس دو کالس بلی و خیر(  	

بر اساس تقسیم بندی قدیم اتحادیه ها در سنوات گذشته، به 15 بخش تقسیم بندی می شوند. در این تحقیق 
دلیل  به  انتخاب گردید.  نمونه  داده های  به عنوان  مالیاتی  پنج گروه  در  اصناف  با  مرتبط  مالیاتی  پرونده   5600
پیچیدگی محاسبات تحلیل داده های 15 صنف طی 6 سال) باالی 16000 پرونده(، وجود داده های ناقص و عدم 
خروجی قابل قبول در پیش داده کاوی، لذا از کل جامعه آماری، نمونه گیری در قالب 5 گروه صنفی صورت پذیرفت. 

این پنج گروه عبارت است از :

1  .Tight Coupling
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G1 :گروه صنفی صاحبان دفاتر رسمی و حقوقی و مشاغل وابسته 	

G2 : گروه صنفی مشاورین امالک 	

G3 : گروه صنفی تاالرهای پذیرایی، رستوان و مشاغل وابسته  	

G4 : گروه صنفی خدمات ارتباطی و مشاغل وابسته 	

G5 : گروه صنفی نمایشگاه و فروشگاه لوازم خودرویی و مشاغل وابسته 	

صاحبان مشاغل از ابتدای سال 00	1 )برابر اصالحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹5 قانون مالیات های 
مستقیم( بر مبنای نوع فعالیت و درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات بدون در نظر گرفتن صنف به سه گروه 
مودیان گروه اول، دوم و سوم تقسیم بندی می شوند. طبق این قانون گروه سوم شامل صاحبان مشاغل و حرفی 
که درآمد ابرازی )فروش کاال یا فروش توأم کاال و ارائه خدمت( دو سال قبل آن ها و با آخرین درامد قطعی شده 
آن ها )فروش کاال یا فروش توأم کاال و ارائه خدمت( کمتر از هجده میلیارد ریال باشد )مشروط به ابالغ برگ قطعی 
حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی( باشد. مطابق این تقسیم بندی تمامی 
5 گروه صنفی منتخب در گروه سوم قرار می گیرند. مودیان گروه سوم: بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده 
۹5 اصالحی قانون مالیات های مستقیم، مودیان گروه سوم، مودیانی هستند که دارای کسب و کارهای کوچک 
خرد)درآمد قطعی کمتر از 10 میلیارد ریال( بوده و در شرایط دسته بندی مودیان گروه اول و دوم، قرار نمی گیرند.  
مطابق این تقسیم بندی تمامی 5 گروه صنفی منتخب در گروه سوم قرار می گیرند. این 5 گروه منتخب دارای 
ویژگی های مشابه ای می باشند. اوال این که همگی در گروه سوم تقسیم بندی جدید 00	1 قرار می گیرند. ثانیا 
تمامی داده های 6 ساله این پنج گروه صنفی در پایگاه داده استانی موجود و در اختیار قرار گرفت. آماری که در 
این مقاله ارائه شده است شامل آمار توافقات که مورد پذیرش سازمان قرار گرفته است نمی باشد. آمار ارایه شده 
شامل دو بخش می باشند مودیانی که  اظهارنامه داده اند و مودیانی که اظهارنامه نداده اند.  مودیانی که اظهارنامه 
داده اند نیز به دو دسته تقسیم بندی می شود. اظهارنامه آنها در قالب توافق راستی آزمایی شده است و مغایرت ندارد 
و یا مغایرت دارد . مودیانی که مغایرت ندارند  و نیز مودیانی که توافقات آنها مورد پذیرش سازمان قرار گرفته است 
در آمار ارائه شده در این مقاله نمی باشد.بنابراین طبق بررسی های بعمل آمده حدود 50 درصد از اظهارنامه ها مورد 

رسیدگی قرار می گیرند.
فرایند کاری بدین صورت می باشد پس از فراخوان ارایه اظهارنامه مالیاتی، مودیان وارد توافق یاتبصره ماده 100 
می شوند . سپس سازمان با استفاده از پایگاه های مالیاتی راست آزمایی کرده و سپس برگ تشخیص برای مودیانی 
که مغایرت در ابراز درآمد با پایگاههای اطالعاتی دارند صادر می گردد. در ادامه پس از طی فرآیند دادرسی، برگ 

قطعی صادر می گردد که این مبنای فرار مالیاتی می باشد. داده  ارائه شده شامل دو بخش می باشد :
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بخش اول شامل مودیانی می باشد که اظهارنامه مالیاتی ارائه نداده اند و به تبع آن به تکالیف قانونی عمل 
نکرده اند لذا سازمان امور مالیاتی بر اساس داده های موجود در پایگاه های در اختیار، مالیات آنها را تشخیص 
می دهد. پس در فرآیند رسیدگی حسابرسی  مبتنی بر ریسک، حتی اگر آنها در سال بعد هم  اظهارنامه ارائه نمایند 

قطعًا مودی پر ریسک طبقه بندی می شوند.
بخش دوم شامل مودیانی می باشند که اظهارنامه داده اند یا در فرآیند تبصره 100 یا توافق مالیاتی قرار گرفته اند. 
با توجه به این که سازمان امور مالیاتی به جهت رونق کسب و کار، هر سال برای برخی از گروه های شغلی و یا 
صاحبان مشاغل تسهیالتی در قالب تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در نظر می گیرد؛ به این صورت 
که هرگاه درآمد حاصل از فروش )کاال یا خدمات( برای این گروه در یک سال مالیاتی کمتر از سقف معین از سوی 
این سازمان باشد، از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. لذا داده های مرتبط با مودیان مشمول 
تبصره ماده 100 در تحلیل های این پژوهش در نظر گرفته نشده است. این مودیان در صورت انجام مراحل قانونی 

و اظهارنامه مالیاتی جز مودیان خوش حساب می باشند و جز کالس بندی فرار مالیاتی قرار نخواهند گرفت.
لیکن سازمان با توجه به پایگاه های اطالعاتی در اختیار دارد آنها را مورد راستی آزمایی قرار می دهد  چنابچه 
مغایرتی بین درآمد ابرازی و درآمد محاسبه شده وجود داشته باشد باعث خروج از شرایط توافق باعث می شود و این 
مودی در فرآیند حسابرسی مبتنی ریسک قرار بگیرد . بنابراین ذکر این نکته ضروری است که اگر بین ابراز مودی و 
اطالعات مستندی که سازمان در سامانه وجود دارد مغایرت وجود داشته باشد مصداق کتمان و فرار مالیاتی میباشد 

که قانون گذار در قانون 1۹2 جرایم و آن را اعالم نموده است . 

پاک سازی داده ها 
برای انجام یک داده کاوی مطلوب الزم است مقادیر گمشده جایگزین شوند. داده های مزاحم شناسایی و به نحوی 
مناسب با آنها برخورد و ناپایداری ها اصالح شوند.جهت آماده سازی داده ها جهت مدل سازی نیاز است پاک سازی 

داده ها صورت پذیرد. 

انتخاب پایگاه داده مناسب
بر اساس مراحل قبل  00	5 پرونده مالیاتی مرتبط با اصناف در قالب یک پایگاه داده یکپارچه و تجمیع شده

انتخاب گردید. 

انتخاب زیر مجموعه ای از ویژگی ها
ویژگی های غیر مرتبط، ویژگی هایی که شامل هیج گونه اطالعات مفیدی برای انجام عملیات داده کاوی نیستند. 
ویژگی های زائد، حاوی اطالعاتی هستند که همه یا بخش زیادی از آن در یک یا چند ویژگی دیگر تکرار شده باشد. 
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در این گام از بین ویژگی های شناسایی شده در مرحله تجمیع داده ها ویژگی انتخاب گردید. الزم به ذکر است کد 
مالیاتی، کد ملی، مالیات قطعی ویژگی هایی بودن که در فرایند مدل سازی تاثیر گذار نمی باشند، لذا حذف گردیدند.

جایگزین کردن داده های گم شده
مطابق تحلیل انجام شده، درآمد ابرازی شامل 56 داده گم شده، مالیات ابرازی 1 داده گم شده و فرار مالیاتی 2	 

داده گم شده می باشند. لذا در این گام داده های گم شده را با میانگین داده ها جایگزین گردید.

فیلتر کردن داده ها 
در این گام داده های مورد تحلیل را بر اساس گروه های صنفی منتخب پایش می نماییم . به عنوان نمونه در تحلیل 
داده های گروه صنفی صاحبان دفاتر رسمی و حقوقی و مشاغل وابسته مشاهده می شود. گروه صنفی  G1که 

سابقه فعالیت باالی 	1 سال را دارند فرار مالیاتی ثبت نشده است.

مشخص کردن برچسب/لیبل 
در این گام می بایست یکی از ویژگی های موجود در پایگاه داده را به عنوان متغیر پاسخ انتخاب نماییم. لذا ویژگی 

فرار مالیاتی را بر اساس دو کالس فرار مالیاتی دارد)Yes(، فرار مالیاتی ندارد)No ( انتخاب می نماییم.
جهت آستانه پذیرش فرار مالیاتی از ماده 	1۹ قانون مالیاتی مبنای اختالف بین مالیات ابرازی و برگ قطعی 
می باشد. طبق این ماده قانونی مودیانی که اظهارنامه آن ها در اجرای مقررات ماده )15۸( این قانون مورد رسیدگی 
قرار می گیرد در صورت که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده 
درصد )15%( اختالف داشته باشد عالوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال 
بعد از ابالغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیالت و بخشودگی های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم 

خواهند شد.
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مدل سازی و تحلیل داده ها
پس از مرحله آماده سازی و پیش پردازش داده های فرار مالیاتی اصناف، در این پژوهش از  الگوریتم داده کاوی 
شامل درخت تصمیم استفاده می شود. یکی از پرکاربردترین الگوریتم های داده کاوی، الگوریتم درخت تصمیم 
است. در داده کاوی، درخت تصمیم یک مدل پیش بینی کننده است به طوری که می تواند برای هر دو مدل 
رگرسیون و طبقه ای مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که درخت برای کارهای طبقه بندی استفاده می شود، به عنوان 
درخت طبقه بندی1 شناخته می شود و هنگامی که برای فعالیت های رگرسیونی به کار می رود درخت رگرسیون2 
نامیده می شود. در ساختار درخت تصمیم، پیش بینی به دست آمده از درخت در قالب یک سری قواعد توضیح 
داده میشود. هر مسیر از ریشه تا یک برگ درخت تصمیم، یک قانون را بیان میکند و در نهایت برگ با کالسی که 
بیشترین مقدار رکورد در آن تعلق گرفته برچسب می خورد. پارامترهای درخت تصمیم فرار مالیاتی اصناف در جدول 

زیر مشاهده می شود .
جدول )1(-پارامترهای درخت تصمیم فرار مالیاتی اصناف

توضیحاتمقدارپارامتر

عمق یک درخت بسته به اندازه و ماهیت مجموعه نمونه متفاوت است. این پارامتر 20حداکثر عمق
برای محدود کردن اندازه درخت تصمیم استفاده می شود.

را 0.25میزان اطمینان بدبینانه هرس  محاسبه خطای  برای  استفاده  مورد  اطمینان  میزان  پارامتر  این 
مشخص می کند.

سود یک گره قبل از تقسیم آن محاسبه می شود.0.1حداقل سود

درخت به گونه ای تولید می شود که هر زیر مجموعه برگ حداقل تعداد نمونه برگ 2حداقل اندازه برگ
حداقل را داشته باشد.

حداقل اندازه برای
فقط آن گره ها تقسیم می شوند که اندازه آنها بزرگتر یا مساوی حداقل اندازه پارامتر 	تقسیم

split باشد.

گزینه های  تعداد 
تنظیم ۳پیش از هرس را  می شود  انتخاب  تقسیم  برای  که  را  جایگزین  گره های  تعداد  پارامتر  این 

می کند.

                    منبع: یافته های محقق

در شکل زیر درخت تصمیم استخراج شده مشاهده می شود:

1 . Classification Tree
2  . Regression Decision Tree
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شکل )1(-درخت تصمیم فرار مالیاتی اصناف

بررسی عملکرد مدل پیش بینی فرار مالیاتی اصناف
در این قسمت با توجه به انتخاب الگوریتم مدل ساز درخت، مدل پیش بینی را طراحی می نمایم. مدل پیش بینی 
بر اساس داده های آموزشی، پایگاه داده جدید را برای پیش بینی بدست می آوریم. هدف این می باشد بر اساس 
داده های آموزشی و یادگیری ماشین، مدل بتواند رفتار داده های جدید را پیش بینی نماید. پس از تفکیک داده ها 
به داده های آموزشی و داده های تست می توانیم، صحت ودقت عملکرد مدل پیش بینی را اندازه گیری نماییم. بر 
اساس پیش مدل سازی انجام شده، نسبت به پاک سازی داده ها اقدام نموده و سپس داده ها را با نسبت معمول 70 
به ۳0 به داده های آموزشی و داده های تست تقسیم بندی می نماییم. این بدین معنا می باشد که 70 درصد داده ها، 

یادگیری الگوریتم را انجام می دهند و ۳0 درصد از آنها الگوریتم ارایه شده را تست نمایند. 
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آزمون ها جهت صحت مدل در حوزه هوش مصنوعی، ماتریس آشفتگی1 می باشد که در آن  این  از  یکی 
عملکرد مدل را نشان می دهند. بر اساس این ماتریس مشاهده می شود، مدل ساز بر اساس دو کالس فرار مالیاتی 
دارد)YES( و فرار مالیاتی ندارد)NO(، 672 نمونه که در کالس فرار مالیاتی ندارد)NO(  را درست پیش بینی کرده 
است. لذا 60 درصد پیش بینی در کالس فرار مالیاتی ندارد)NO( را مدل ساز به درستی پیش بینی کرده است. که 
نشان از صحت و دقت باال در پیش بینی دارد. هنچنین 02	 نمونه که در کالس فرار مالیاتی دارد )YES( را درست 
پیش بینی کرده است. لذا ۸۳  درصد پیش بینی در کالس فرار مالیاتی دارد )YES(  را مدل ساز به درستی پیش بینی 

کرده است که نشان از صحت و دقت باال در پیش بینی دارد.

جدول )2(- ماتریس آشفتگی مدل ساز مدل فرار مالیاتی اصناف برا ی داده های آموزشی

Accuracy: 66.83%

پیش بینی درست )NO(  پیش بینی درست )Yes(  پیش بینی کالس

%60.05		7672  )NO( کالس فرار مالیاتی ندارد

%۸2.۳۸	02۸6  )Yes( کالس فرار مالیاتی دارد

%	7.۳5%۸۸.65Recall
منبع: یافته های محقق

آنالیز حساسیت عملکرد مدل پیش بینی
ارزیابی عملکرد الگوریتم های شرح داده  شده در باال، با استفاده از معیارهای متفاوتی بر مبنای دیدگاه حساسیت و 
تشخیص صورت گرفته شده است. حساسیت و تشخیص دو شاخص برای ارزیابی نتیجه یک دسته بندی دودویی 
)دوحالته( هستند. زمانی که بتوان داده ها را به دو گروه مثبت و منفی تقسیم کرد، دقت نتایج یک آزمایش که 
اطالعات را به این دو دسته تقسیم می کند با استفاده از شاخص های حساسیت و ویژگی قابل اندازه گیری و توصیف 

است.
معیار صحت )Accuracy( نسبت مقداری موارد صحیح طبقه بندی شده توسط الگوریتم از یک کالس  	

مشخص، به  کل تعداد مواردی که الگوریتم چه به صورت صحیح و چه به صورت غلط، در آن کالس 
طبقه بندی کرده است را محاسبه می کند. که در این پژوهش معیار صحت برابر 67 درصد می باشد.

به  	 از نامش پیداست،  نام پوشش )Recall( نیز وجود دارد و همان طور که  معیاِر کاربردِی دیگری به 

1 . Confusion Matrix



21 مدلسازیپدیدهفرارمالیاتیدرمالیاتبرارزشافزودهبااستفادهازنظریهبازیها

دنبال محاسبه ی پوشش بر روی کل داده هاست. همان طور که مشاهده می کنید، تمرکز اصلی معیار 
پوشش بر خالف معیار صحت  بر روی داده هایی است که واقعًا »YES« بوده اند. که در این پژوهش معیار 
پوشش برابر 6۸ درصد می باشد. در برخی از مسائل، معیار پوشش مهم تر از معیار صحت می شود. به معیار 

پوشش، معیار حساسیت1  نیز گفته می شود.
معیار کاپا )Kappa( به می تواند عملکرد الگوریتم های چند کالسه را ارزیابی کند. این معیار قادر است  	

که تعداد نمونه ها را در یک مجموعه ی داده ی نامتوازن نیز در نظر بگیرد و کیفیت الگوریتم را با توجه 
با طبقه های مختلف و همچنین مسائلی که داده های  بیان کند. پس برای مسائلی  به تعداد نمونه ها 
نامتوازن دارند، می توانید از این معیار استفاده نماییم. معیار کاپا مدل برابر 0.612 می باشد که عملکرد 

خوب)بین 0.6 تا 0.۸( مدل ساز را نشان می دهد.
ضریب همبستگی  کندال )Kendall tau( که به تای کندال مشهور است برای سنجش قدرت رابطه  	

میان دو دو متغیر کالس بندی واقعی و پیش بینی شده به کار می رود. این آزمون نیز برای سنجش میزان 
پیوستگی میان دو متغیر استفاده می شود. تای کندال همیشه بین 1 و 1- است که این دو مقدار متناظر 
با تطابق و عدم تطابق کامل است. انتظار می رود تای کندال برای دو متغیر مستقل نزدیک به صفر باشد. 
ضریب هماهنگی کندال نیز مانند ضریب همبستگی اسپیرمن، به جای مقدار از ترتیب مقدارها برای 
برابر   این پژوهش  رتبه ای کندال در  اندازه گیری میزان وابستگی استفاده می کند. ضریب همبستگی 
0.6۳2 می باشد که عملکرد خوب)بین 0.6 تا 0.۸( مدل ساز را نشان می دهد.در جدول زیر مقادیر 

پارامترهای تحلیل حساسیت مدل مشاهده می شود.

1  . Sensitivity
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جدول )3(-پارامترهای تحلیل حساسیت مدل

توضیحاتمقدارپارامترپارامتر التین

Accuracy درصد پیش بینی های صحیح 66.۸۳%دقت

Kendall tauقدرت رابطه بین دو متغیر کالس بندی واقعی و پیش بینی شده0.6۳2ضریب کندال تاو

Kappaارزیابی کیفیت الگوریتم های طبقه بندی چند کالسه0.612ضریب کاپا  

 Weighted Mean
Recall

ضریب پوشش 
میانگین وزنی

محاسبه ی پوشش بر روی کل داده ها%6۸.00

 Weighted Mean
Precision

میانگین دقت وزنی در هر کالس مجزا71.22%دقت وزنی متوسط

Spearman rho همبستگی رتبه ای بین  پیش بینی کالس بندی و واقعی 0.6۳2ضریب اسپیرمن   

Correlation ضریب همبستگی0.6۳2ضریب همبستگی

Cross-Entropy.0آنتروپی متقاطع	بررسی میزان آشفتگی  و بی نظمی در کالس بندی۸1

منبع: یافته های محقق

در جدول زیر مقادیر پارامترهای خطای مدل مشاهده می شود

جدول )4(- پارامترهای تحلیل خطای مدل 

توضیحاتمقدارپارامترپارامتر التین

Classification Errorدرصد پیش بینی های نادرست۳۳.17%خطای طبقه بندی

Absolute Errorمیانگین قدرمطلق پیش بینی از مقدار واقعی0.116 +/- 0.0۹7خطای مطلق

Relative Errorمیانگین خطای نسبی11.56% +/- ۳.6۹%خطای نسبی

Squared Errorمیانگین خطای مربعات0.211 +/- 0.17۹خطای مربعات

 منبع: یافته های محقق
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اعتبارسنجی مدل بر اساس داده های تست )آزمون(
برای اعتبارسنجی مدل، داده ها را به دو بخش داده های آموزش و تست به نسبت 70 به ۳0 تقسیم تقسیم بندی 
شد. اما نمی دانیم داده هایی که برای تست استفاده شده است چقدر شبیه داده می باشند که برای آموزش و ساخت 
مدل استفاده شده اند. برای این منظور از تکنیک  Cross Validation، صحت اعتبار سنجی را مورد آزمون قرار 
دهیم تا با اطمینان بیشتری بتوانیم درصد عملکرد مدل سازی را تخمین بزنیم و مطمین شویم داده هایی که برای 
تست استفاده شده است مشابه داده های آموزشی می باشند. در جدول زیر صحت اعتبار سنجی مدل پیش بینی را 
با استفاده از تکنیک  Cross Validation، مورد آزمون قرار داده شده است.  تا با اطمینان بیشتری بتوانیم درصد 

عملکرد مدل سازی را تخمین بزنیم.

جدول )5(- اعتبارسنجی بر اساس داده های آزمون

Accuracy: 67.79% +/- 1.99%

پیش بینی درست)NO(  پیش بینی درست)Yes(  پیش بینی کالس

%61.671۳۳72151  )NO( کالس فرار مالیاتی ندارد

%7۹.201	۸1۳۸۹  )Yes( کالس فرار مالیاتی دارد

%52.56%۸	.6۹Recall

منبع: یافته های محقق

معیار صحت )Accuracy( برابر 67.7۹% +/- 1.۹۹% نشان از قابلیت اطمینان و اعتبار مناسب جهت 
مدل پیش بینی می باشد . به دلیل تکرارهای مختلف جهت انتخاب داده های آموزشی +/- 1.۹۹%  انحراف معیار  

محاسبه شده است.

تحلیل نتایج
بر اساس خروجی داده کاوی پرونده های مالیاتی اصناف مطابق شکل زیر مشاهده می شود میانگین مالیات ابرازی 

اصنافی که فرار مالیاتی داشته اند از میانگین مالیات ابرازی اصنافی که فرار مالیاتی نداشته اند کمتر می باشد.
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شکل )2(-بررسی مالیات ابرازی اصناف دارای فرار مالیاتی

همچنین مشاهده می شود میانگین سابقه فعالیت اصنافی که فرار مالیاتی داشته اند)6سال( از میانگین مالیات 
ابرازی اصنافی که فرار مالیاتی نداشته اند )۹سال( کمتر می باشد.

شکل )3(-بررسی سابقه فعالیت اصناف دارای فرار مالیاتی

همچنین بر اساس خوشه بندی اصناف مورد مطالعه مشاهده می شود:
در تمامی خوشه ها فرار مالیاتی وجود دارد ولی نسبت فرار مالیاتی به کل ۳2.5درصد از کل می باشد. 	
بر اساس داده های مورد تحلیل مشاهده می شود، گروه صنفی صاحبان دفاتر رسمی و حقوقی و مشاغل  	

صنفی  گروه  همچنین  دارد.  دیگر  صنفی  گروه های  سایر  به  نسبت  کمتری  مالیاتی  فرار   )G1(وابسته
نمایشگاه و فروشگاه لوازم خودرویی و مشاغل وابسته)G5( فرار مالیاتی بیشتری نسبت به سایر خوشه های 

صنفی دیگر را دارد.
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	  G5 بیشتر نمونه های مورد تحلیل در گروه صنفی نمایشگاه و فروشگاه لوازم خودرویی و مشاغل وابسته
 G1 ۸0۸ تعداد نمونه(می باشندو کمترین گروه صنفی صاحبان دفاتر رسمی و حقوقی و مشاغل وابسته(

) 2۹2 نمونه( می باشد.
گروه صنفی صاحبان دفاتر رسمی و حقوقی و مشاغل وابسته )G1( فرار مالیاتی کمتری نسبت به سایر  	

گروه های صنفی دیگر دارد همچنین گروه صنفی نمایشگاه و فروشگاه لوازم خودرویی و مشاغل وابسته 
)G5( فرار مالیاتی بیشتری نسبت به سایر خوشه های صنفی دیگر را دارد.

به  	 در گروه صنفی صاحبان دفاتر رسمی و حقوقی و مشاغل وابسته )G1( بیشتر فرار مالیاتی مربوط 
صنوفی می باشد که سابقه فعالتی کمتر  11 سال داشته اند.

نتیجه گیری و پیشنهادات
در این پژوهش یک الگوی پیش بینی فرار مالیاتی اصناف مبتنی بر تکنیک های داده کاوی ارائه گردید، که بر 
اساس جستجوی انجام شده و خالءهای پژوهش های داخلی و خارجی تا کنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده 
بود و این کار برای اولین بار در حوزه امور مالیاتی اصناف استان قزوین اجرا گردید. این پژوهش شامل بررسی و 
تحلیل کلیه صنوف دارای کد مالیاتی در استان قزوین بین سال های ۹۳ تا ۹۸ است. در این پژوهش پرونده مالیاتی 
مرتبط با اصناف در پنج گروه مالیاتی به عنوان داده های نمونه انتخاب گردید این پنج گروه عبارت است از: گروه 
صنفی صاحبان دفاتر رسمی و حقوقی، گروه صنفی مشاورین امالک، گروه صنفی تاالرهای پذیرایی، رستوان و 
مشاغل وابسته، گروه صنفی خدمات ارتباطی و گروه صنفی نمایشگاه و فروشگاه لوازم خودرویی و مشاغل وابسته 
می باشند. شش مرحله در پیش پردازش داده در فرایند داده کاوی شامل یکپارچه سازی داده، تجمیع داده، نمونه 
گیری، پاک سازی داده ها، انتخاب زیر مجموعه ای از ویژگی ها  و تغییر شکل متغیرها صورت پذیرفت. بر اساس 
تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان می دهد، مدل درخت تصمیم بر اساس داده های موجود مدل مناسبی محسوب 
می شود و عملکرد مناسب جهت پیش بینی رفتار الگوی فرار مالیاتی را دارد. بر اساس ماتریس آشفتگی مدل ساز بر 
اساس دو کالس فرار مالیاتی دارد، 672 نمونه که در کالس فرار مالیاتی ندارد )NO(  را درست پیش بینی نمود. لذا 
60% پیش بینی در کالس فرار مالیاتی ندارد )NO( را مدل ساز به درستی پیش بینی کرده است که نشان از صحت 
و دقت باال در پیش بینی دارد. همچنین 02	 نمونه که در کالس فرار مالیاتی دارد )YES( را درست پیش بینی 
کرده است. لذا ۸۳%  درصد پیش بینی در کالس فرار مالیاتی دارد )YES( را مدل ساز به درستی پیش بینی کرده 

است که نشان از صحت و دقت باال در پیش بینی دارد. 
نتایج این پژوهش در بخش تجزیه و تحلیل داده نشان می دهد الگوی پیش بینی فرار مالیاتی اصناف مبتنی 
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مدل درخت تصمیم عملکرد مناسبت را دارد و نتایج این پژوهش اعتبار الزم جهت تصمیم گیری مدیران امور 
لذا به  ایجاد مکانیزم اجرایی کنترل فرار مالیاتی پنچ گروه اصناف مورد مطالعه را دارد.  مالیاتی استان در مورد 
مدیران امور مالیاتی استان پیشنهاد می شود، از نتایج این پژوهش جهت تحلیل داده های مرتبط با اصناف با توجه 
به محدودیت منابع انسانی در دسترس استفاده نمایند. همچنین با توجه به وجود داده های مختلف در پایگاه های 
داده موجود نسبت به تحلیل های دوره ای بر اساس الگوریتم های داده کاوی اقدام نماید.نشان می دهد بیش از ۳2 
درصد از اصنافی که مالیات ابرازی خود را اعالم نموده اند فرار مالیاتی داشته اند لذا به مدیران امور مالیاتی استان 
پیشنهاد می شود نسبت به تدوین برنامه های راهبردی کنترلی نسبت به کاهش فرار مالیاتی اصناف اقدام الزم را 
صورت نمایند. نتایج داده کاوی نشان می دهد گروه صنفی نمایشگاه و فروشگاه لوازم خودرویی و مشاغل وابسته 
فرار مالیاتی بیشتری نسبت به سایر خوشه های صنفی دیگر را دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در گروه صنفی 
صاحبان دفاتر رسمی و حقوقی و مشاغل وابسته بیشتر فرار مالیاتی مربوط به صنوفی می باشد که سابقه فعالتیت 
کمتر  11 سال دارا می باشند لذا پیشنهاد می گردد ارزیابان امور مالیاتی کنترل بیشتری نسبت به فرار مالیاتی این 
گروه از اصناف را داشته باشند. نتایج داده کاوی نشان می دهد میانگین سابقه فعالیت اصنافی که فرار مالیاتی 
داشته اند از  میانگین مالیات ابرازی اصنافی که فرار مالیاتی نداشته اند کمتر می باشد. این امر به تصمیم گیری 
ارزیابان امور مالیاتی این پیشنهاد را می دهد که اصنافی کمتر از 6 سال از سابقه فعالیت آنها نمی گذرد، حساسیت 
و کنترل بیشتری نسبت به فرار مالیاتی این گروه از اصناف را داشته باشند. جهت داده کاوی بررسی فرارا مالیاتی 
پایگاه داده امور مالیاتی استان قزوین به عنوان مورد مطالعه در یک سری زمانی مشخص استفاده  از  اصناف 
شده است. به سایر پژوهشگران پیشنهاد می گردد با توجه به کالس بندی منتخب در این پژوهش، داده های سایر 
استان های کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج را جهت بررسی جامعیت نتایج مقایسه نمایند. در این 
پژوهش به دلیل اهمیت موضوع و محدودیت های زمانی ،داده های مالیاتی مرتبط با اصناف در پنج گروه مالیاتی 
شامل گروه صنفی صاحبان دفاتر رسمی و حقوقی، گروه صنفی مشاورین امالک، گروه صنفی تاالرهای پذیرایی، 
رستوان و مشاغل وابسته، گروه صنفی خدمات ارتباطی و گروه صنفی نمایشگاه و فروشگاه لوازم خودرویی و مشاغل 
وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به سایر پژوهشگران پیشنهاد می گردد سایر گروه های اصنافی که در این 
پژوهش به آنها پرداخته نشده است را انتخاب و مورد مطالعه خود قرار نمایند. در این پژوهش به از مهم ترین 
محدودیت های این پژوهش می توان به عدم دسترسی کامل به اطالعات گروه صنفی صاحبان دفاتر رسمی و 
حقوقی و مشاغل وابسته در محدوده زمانی مورد نظر اشاره نمود. همچنین به دلیل شرایط خاص دوران کرونا، 
دسترسی به طیف وسیعی از خبرگان حوزه مالیاتی دشوار بوده و محقق برای دریافت نظرات تیم خبرگان در این 

پژوهش، از روشهای مجازی استفاده نموده است.
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Presenting a Model for Predicting Tax Evasion of Guilds Based on 
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Abstract
In this research, considering the importance of the topic and the gap in
 previous researches, a model for predicting tax evasion of guilds based on 
data mining technique is presented. The analyzed data includes the review 
of 5600 tax files of all trades with tax codes in Qazvin province during the 
years 2013-2018. The tax file related to guilds is in five tax groups, including 
the guild group of owners of official offices, the guild group of real estate
consultants, the guild group of catering halls, restaurants and related
businesses, the guild group of communication services, and the guild group of 
showrooms and auto accessories stores and related businesses. The decision
tree classification model was used for modeling. The results show that the
decision tree model based on the available data is considered a suitable model 
for prediction. The coverage criterion is 68%, the Kappa criterion is 0.612, 
which shows the good performance of the modeler. Also, using the Cross
Validation technique, the validity of the prediction model was tested in
order to more reliably estimate the percentage of modeling performance. 
The accuracy criterion equal to 67.79% shows the appropriate reliability for 
the prediction model. The results of this research can be used in formulating
operational strategies based on data mining to predict the tax evasion of guilds 
in the provinces.
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