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Background and Aim: A dynamic tax system is a system whose 

collection is at a maximum, the cost of its collection is at a minimum 

and as simple, decisive and uninterpretable as possible. The purpose 

of the current research is to investigate the role of bank transactions 

in the effectiveness of the tax system and to reduce the gap between 

express taxes and diagnostic and definitive taxes of legal entities. 

Materials and Methods: The research has been done to examine the 

tax files of automobile companies accepted in the Tehran Stock 

Exchange, which includes 28 sampled companies for 224 years of 

company in the period of fiscal years 2011-2018. 

Findings: The results showed that 63% of the studied companies 

declared their declared tax amount to be zero and did not consider 

themselves entitled to pay the minimum tax, also 34% of the 

companies declared their declared tax to have a difference of more 

than 15% with the final tax or It was diagnosed by the tax 

organization and only 7% of the tax declared by the studied 

companies was accepted by the tax organization. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Conclusion: The current tax system is not capable of receiving rights 

by its own trick and lacks the necessary effectiveness, so that in case 

of tax collection based on bank transaction, the financial resources 

needed by the government will also be provided on time, while tax 

revenue is collected immediately. 
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ابرازی با تشخیصی  هایو کاهش شکاف مالیات های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتینقش تراکنش

 و قطعی اشخاص حقوقی
 

 3محمدرضا شهاب ،* 2یماکران یخسرو فغان، 1حسن پاکدامن

 .رانیسمنان، ا ،ی، دانشگاه آزاد اسالمواحد سمنان ،یگروه حسابدار یدکتر یدانشجو. 1

 .رانیسمنان، ا ،یواحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه حسابدار اریدانش. 2

 .رانیسمنان، ا ،یواحد سمنان، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه علوم اقتصاد اریاستاد. 3
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آوری یک نظام مالیاتی پویا، نظامی است کـه وصول آن در حداکثر، هزینـه جمع زمینه و هدف:

تفسیر باشد. هدف از پژوهش حاضـر بررسی آن در حداقل و تا حد امکان ساده، قاطع و غیرقابل 

های ابرازی با های بانکی در اثربـخشی نـظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتنقـش تراکنش

 تشخیصی و قطـعی اشخاص حقوقی است.

های خودرویی پذیرفته های مالیاتی شرکتدر این پژوهش به بررسی پرونده ها:مواد و روش

سال شرکت و  224شرکت مورد نمونه برای  28تهران که شامل شده در بورس اوراق بهادار 

 است پرداخته شده است. 1398تا  1391های مالی برای فاصله زمانی سال

های مورد مطالعه مبلغ مالیات ابرازی خود را صفر درصد شرکت 63نتایج نشان داد که  ها:يافته

درصد  34اند، همچنین یز ندانستهاند و خود را مستحق پرداخت حداقل مالیات ناعالم نموده

درصدی با مالیات قطعی و  15ها دارای اختالف بیش از ها نیز مالیات ابرازی اعالمی آنشرکت

های مورد مطالعه درصد مالیات ابرازی شرکت 7یا تشخیصی سازمان مالیاتی بوده است و تنها 

 مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار گرفته است.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت  مالحظات اخالقی:

 .و امانت داری رعایت شده است

نتایج نشان داد که دولت با ساز و کار نظام مالیاتی فعلی، توانایی دریافت حقوق  گیری:نتیجه

ت که در صورطوریباشد بهحقه خودش نیست، لذا نظام مالیاتی فعلی فاقد اثربخشی الزم می

های بانکی، ضمن وصول آنی درآمد مالیاتی، منابع مالی مورد نیاز اخذ مالیات بر مبنای تراکنش

 موقع تأمین خواهد شد.دولت نیز به
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 مقدمه. 1

منابع جهت  نیدارتریاز پا یکی یاتیمال یدرآمدها

باشند، ها میدولت یتیحاکم یهانهیهز نیتأم

وصول  یوصول )اثربخش ییکارا شیهمواره افزا

 یاتیمال نیارتقاء درجه تمک قی( از طراتیمال

با  ییهاهیپا یمعرف نیموجود و همچن یهاهیپا

 ،ینظری و باال مدنظر بوده است )غالم نیدرجه تمک

1391 .) 

 ینیبشیبر پ یمبتن یابودجه میتصم هیپا رانیا در

 جیبه تدر هیاول یاست. اطالعات حاصل از برآوردها

شود، بدل می ییاجرا یهاتیزمان به واقع یط در

و دقت  یها تابع درستیریگمیب تصماعتبار و تناس

 ینیبشیجمله پها ازینیبشیبرآوردها و پ

فصلنامه مجلس و خواهد بود ) یاتیمال یدرآمدها

  (.1390 ،پژوهش

 نیتأم ات،یمال یآورهدف از وضع و جمع نیاول

که  ییاست. در کشورها یدولت یهانهیهز یمال

 یهستند درآمدها یکارآمد یاتینظام مال یدارا

ناخالص  دیدرصد تول 15بالغ بر  یگاه یاتیمال

 (. 1394 ،یشود. )توکلمی زین یداخل

 یدر کشور ما دارا یبر درآمد اشخاص حقوق اتیمال

از درآمد  یاست و بخش عمدها یاژهیو تیاهم

بخش،  نیدهد. امی لیاخذ شده را تشک یاتیمال

 ،یرا در جهت تحرکات اقتصاد ییاینقش پو

کند. توجه می فایدر جامعه را ا یو فرهنگ یاجتماع

 اتیو وصول مال نییمحاسبه و تع یهاوهیبه ش

است چون معموالً به  یضرور یحقوق اصاشخ

و در  یصیتشخ اتیو مال یابراز اتیمال نیب یلیدال

وجود تفاوت به ،یشده اشخاص حقوق یقطع تینها

اشخاص،  نیا یتیتفاوت ضمن نارضا نیکه ا دیآمی

شده  اتیشدن زمان اخذ مال یو طوالن قیباعث تعو

شود، که صرف حل آن می یاتیو وقت سازمان مال

 زین اتیوصول مال یهانهیهز شیباعث افزا تیهاندر

 (.1394و همکاران،  یخواهد شد )رحمان

 انابراز شده مؤدی اتیمبلغ مال نیشکاف ب جادیا

داده شده  صیتشخ اتیطرف و مال کیاز  یاتیمال

از طرف  یاتیشده توسط سازمان امور مال یو قطع

 نیباشد. اپژوهش می نیا یله اصلأمس گرید

 نیمطرح در ا میکوشد تا با ارائه مفاهپژوهش می

بر مطالعات صورت گرفته  یمرور نیحوزه و همچن

و  تیحاکم یبرا یفتح باب ن،یابزار نو کی هیارا اب

ر و ـتعـیول سرـدر وص یاتـیالـور مـان امـسازم

رساند.  یاریبه صورت اثربخش  اتیتر مالنهیهزکم

 یاهداف پژوهش حاضر عبارتند از: بررس

 رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت یابراز یهااتیمال

آن با  سهیشده در بورس اوراق بهادار تهران و مقا

 یصیتشخ یهااتیمال یشده؛ بررس یقطع اتیلما

شده در بورس اوراق  رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت

ابراز  یهااتیمال زانیآن با م سهیبهادار تهران و مقا

 یهاشده شرکت یقطع یهااتیمال یشده؛ بررس

بهادار تهران شده در بورس اوراق  رفتهیپذ ییخودرو

 یهااتیلما یبده یبررس ؛یصیآن با تشخ سهیو مقا

شده در بورس اوراق  رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت

ابراز شده؛  یهااتیآن با مال سهیبهادار تهران و مقا

 ییخودرو یهاشرکت یتراکنش بانک یبررس

 سهیشده در بورس اوراق بهادار تهران و مقا رفتهیپذ

 نییتب تیو در نها یپرداخت یهااتیمال زانیآن با م

 یدر اثربخش یبانک یهابر تراکنش اتینقش مال
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با  یابراز یهااتیو کاهش شکاف مال یاتینظام مال

 ییخودرو یهاشده شرکت یو قطع یصیتشخ

باشد. شده در بورس اوراق بهادار تهران می رفتهیپذ

پژوهش محقق تالش نموده است تا با  نیلذا در ا

 سهیو مقا یاشخاص حقوق یاتیروند مال یبررس

و وصول شده،  یقطع ،یصیتشخ ،یابراز یهااتیمال

 ییرا شناسا یستاناتیمال ستمینقص موجود در س

با عنوان  دیجد یاتیمال هیپا کی ینموده و با معرف

در رفع نواقص  یسع یبر تراکنش بانک اتیمال

 .دیموجود نما

 

 ها. مواد و روش2

 یمبتن قات،یتحق یبندطبقه دگاهیپژوهش از د نیا

 جیکه نتاچرا باشدیم یبر هدف، از نوع کاربرد

 ران،یا یاتیسازمان امور مال یحاصل از آن برا

مندان مباحث عالقه ریدولت و سا زانیربرنامه

 نیا نی. همچنباشدیقابل استفاده م یاتیمال

نبود  لیدلبه رهایامکان کنترل متغ ثیپژوهش از ح

 یشیشبه آزما قاتیاز نوع تحق یامر نیامکان چن

 -یدانیم قاتیاز نوع تحق ت،یاز منظر ماه زیو ن

است. پژوهش حاضر از جهت نحوه  یشیمایپ

در زمرة  زیها و اطالعات نگردآوری داده

صورت ها بههای توصیفی است و دادهپژوهش

کدال  تیو سا یاتیمال یهامیدانی از پرونده

و  یکارگیری اسناد کاوبهشود و با می گردآوری

. روش گرددیبررسی و ارزیابی م یعدد لیتحل

 یتوصیفی پیمایشی است. جامعه آمار زیپژوهش ن

شده در  رفتهیپذ یهاشرکت هیپژوهش کل نیدر ا

 ،یباشند که نمونه آماربورس اوراق بهادار تهران می

 ییو قطعات خودرو ییخودرو یهاشرکت هیکل

وراق بهادار تهران که از شده در بورس ا رفتهیذپ

اند و بوده تیفعال یدارا 1398تا سال  1391سال 

 یاتیو گزارش حسابرس مال یاتیپرونده مال یدارا

 شوند.عنوان نمونه پژوهش انتخاب میباشند بهمی
 

 ی. مالحظات اخالق3

 تیتمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعا در

شده  تیرعا داریاصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 اهافتهي. 4

از  یکیدهد که، پژوهش حاضر نشان می یهاافتهی

اصالح  ،یاتیاصالح نظام مال یهاابعاد مهم برنامه

کردن  زهیو به تبع آن مکان اتیدستگاه وصول مال

 یاتینظام مال کیاست.  یستاناتیمال یندهایفرا

 نهیاست که وصول آن در حداکثر، هزنظامی ا،یپو

ساده، قاطع  نآن در حداقل و تا حد امکا یآورجمع

و وصول  صیباشد تا بتواند تشخ ریتفس رقابلیو غ

را تحقق و  یاتیمال یهاها را آسان و درآمداتیمال

را  رندگانیگاتیدهندگان و مالاتیمال نیاختالف ب

 لیاختالفات باعث تطو نیبه حداقل برساند. چون ا

و  یاتیمال یهاو کاهش درآمد یدگیرس ندیفرآ

 نیا ییخواهد شد. شناسا صولو یهانهیهز شیافزا

در جهت  انیمؤد یاست برا یافتیها رهتفاوت

و  یصیبا تشخ یابراز اتیمال نیکاهش فاصله ب

ر و ـتعیول سرـه وصـه منجر بـه آن کـب نیتمک

کوشد می خواهد شد. پژوهشگر اتیتر مالنهیهزکم
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اختالفات اثرات  نیعلل ا یو بررس لیبا تحل

 نامطلوب حاصله را کاهش دهد.

 

 . بحث5

 یبر تراکنش بانک اتی. مال5-1

از  اتیمال یرا نوع یو انتقاالت مال بر نقل اتیمال

سهام، اوراق  رینظ یابزارهای مال انواع مختلف

نامند می یبانک یهاو کارت بهادار، ابزارهای مشتقه

 یاتیمال هیپا یاندك، ول اریآن بس یاتیکه نرخ مال

 ریاخ در دو دهه اتینوع مال نی. اآن گسترده است

 افتهیکشور توسعه 40در  عمده حداقل لیدو دل به

 نیا نکهی: اول ااست افتهیرواج  و در حال توسعه

شده و دوم  یاتیدرآمد مال شیافزا باعث اتینوع مال

و  یابانیگردد )بیم یثبات بازار مال باعث نکهیا

 (.1393 ان،یاحمد

بر  اتیصورت مال به یو انتقاالت مال بر نقل اتیمال

در  نزیک بار توسط نیو انتقال سهام برای اول نقل

 مزیج نز،یاز ک روییپ مطرح شد. به 1936سال 

 حـول در سطـو انتقال پ لـر نقـب اتیمال نیتوب

 داقتصا که برنده نوبل نیرا مطرح کرد. توب المللنیب

داد برای  شنهادیباشد، پمی زین 1978در سال 

 جهان بر نقل در سطح یهای مالاز بحران رییجلوگ

اخذ  اتی( مالیبانک یها)تراکنش یهای پولو انتقال

  (.2006کامپودونیکو، -)باکا شود

خود  قی( در تحق2014) واستاوایو اسر سوشما

 یهادر تراکنش یاتینشان دادند که اصالح نظام مال

 یسازموجب ساده ،ینرختک اتیو اعمال مال یبانک

 نهیو کاهش هز یفعل یاتیدر نظام مال یدگیچیپ

ها بر عملکرد افراد، شرکت گذارتأثیرو  اتیمال

 هستند.

در نظام حقوق  یبانک یهاتوجه به تراکنش عدم

 نیرنگ بودن استفاده از اکشورها اوالً به کم یاتیمال

 یهادر سال یاتیتوسط خود سازمان مال تیظرف

خاص  یبه اقتضائات حقوق اًیگردد. ثانباز می ریاخ

 یاطالعات بانک یهر کشور در مواجهه با افشا

را  هانظام ریاز سا یشود که الگوبردارمربوط می

  (.2013)نرودوا،  دشوار خواهد کرد

در مبارزه با  یبانک یهاتراکنش ینقش بررس اًاساس

 یاسناد و مدارك مال ییآزمایراست ،ییپولشو

 یاتیمال میاز جرا یریشگیو پ ییشناسا ان،یمؤد

موضوع در  نیاثر ا نیکتمان است و همچن رقابلیغ

قابل توجه است  زین سکیبر ر یمبتن یحسابرس

 (.1398 چاله چاله،و  انی)فرخ

 یهابر تراکنش اتیگرفت مال جهیتوان نتمی لذا

 ینبوده و در اکثر کشورها یدیموضوع جد یبانک

 .قرار گرفته است یبردارمورد بهره شرفتهیپ
 

 رانيدر ا یبر تراکنش بانک اتی. مال5-2

 فرار رینظ یوجود مشکالت لیدلبه رانیکشور ا در

های ضعف ،یاتیهای مالهیمحدود بودن پا ،یاتیمال

گسترش  یبررس ره،یو غ اتیدر اخذ مال ییاجرا

از  یکیرسد که ضروری به نظر می یاتیهای مالهیپا

 . است یو انتقال پول بر نقل اتیموارد آن مال نیا

 اتیو انتقاالت سهام مال تنها بر نقل رانیکشور ا در

 کیو تبصره  143. بر اساس ماده گرددیم وضع

 قال سهام وـو انت لـها، از هر نقاتـیقانون مال

شرکا  الشرکهتقدم سهام و سهم و حق الشرکهسهم
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چهار  زانیم به یمقطوع اتیها مالشرکت ریدر سا

. از شودیها وصول مآن ی%( ارزش اسم4درصد )

بر درآمد  اتیعنوان مال به گریید وجه بابت نیا

دهندگان نخواهد شد. انتقال و انتقال مطالبه نقل

 را به متعلق اتیاز انتقال، مال اند قبلمکلف سهام

کنند.  زیکشور وار یاتیحساب سازمان امور مال

 اتیمال یبانک اتیصورت خاص برای عمل به نیبنابرا

 (.1393 ان،یو احمد یابانینشده است )ب وضع

در  یاطالعات بانک یافشا رانیا ینظام حقوق در

 یچون: محاکم قضائ ییهاابتدا منحصر به ارائه نهاد

 یعموم یهادادگاه یدادرس نیقانون آئ  212 )ماده

محاسبات کشور  وانی(، دیو انقالب در امور مدن

... بود محاسبات کشور( و وانیقانون د 42و  2)مواد 

 (.1394 ،ی)زنگبار

تواند اثر می ،یبانک یهاو شفافیت تراکنش کنترل

ها بانک مختلف اعم از نظارت بر یهادر حوزه یمهم

ها، حمایت از آن یو پرداخت یو نرخ سود دریافت

در بازار  یبازاز سفته یاقشار ضعیف، جلوگیر

ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کاال یدارای

و سایر  تلفمالیات بر درآمد اقشار مخ خصوصاً

موقع و )به خصوص وصول به یتنظیم یهامالیات

 یفساد و پولشوی( و مبارزه با اتیاثربخش مال

ها و که عمده فعالیتتواند داشته باشد چرامی

 یبانک یهادر تراکنش یازایمابه ،یتعامالت اقتصاد

توان آن می ،خواهد داشت و از رصد و کنترل آن

را رصد و کنترل  ظرمتنا یفعالیت و تعامل اقتصاد

کشور را  یبانک یهاکرد. درنتیجه شفافیت تراکنش

تواند دانست که می یکلیدشاه توان به عنوانمی

 یو اثربخش یبدون تغییر قوانین، ضمانت اجرای

فصلنامه )ها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد آن

  (.1390 ،مجلس و پژوهش

 دهیا یبانک یهادریافت مالیات از تراکنش ایده

در زمینه  ینیست بلکه تجربیات جهان یجدید

 ینقش مهم یمال یهااستفاده از اطالعات تراکنش

مختلف  یکشورها یپیشرفته مالیات یهادر نظام

 (.1393 ان،یو احمد یابانیداشته است )ب

مسئله حائز  یاتیمال یو اثربخش ییخصوص کارادر

است که اقدام دولت برای کسب درآمد  نیا تیاهم

را همراه خواهد  یاثرات و عوارض جانب اتیمال

به نحوی وضع شود که  دیبا اتیمال نیداشت. بنابرا

اقتصادی بر  ستمیرا در س یاثرات اختالل نیترکم

 (.1392 ،یکیشهو  جای بگذارد )جاللوند

 اتیاز فناوری اطالعات در اجرای مال استفاده

کشور  یاتینمودن نظام مال زهیو مکان یکیالکترون

ل ـرای اصـو اج انؤدیـم تـید بر رضاـتوانمی

و  رخنه ی. )خالقدیفزایب اتیالوصول بودن مالسهل

 (.1391 ،همکاران

ون ـقان یدگـیچیل پـا مشکـه بـدی کؤم کی

 یاتیمال ستمیس کیکه با  یروست، هنگامهـروب

رو شود، بر احساس همکاری و روبه زیناعادالنه ن

گذارد. بر جا می یاثر منف اتیمال نهیاو در زم نیتمک

ابراز  ندیدرخصوص فرآ اتیلذا اغلب کارشناسان مال

 تاابراز  ندیبر آن است که فرا ات،یمال صیو تشخ

است  یاساس یهادارای ضعف رانیدر ا اتیاخذ مال

 (.1395 ،یدارد )رستم یبه اصالح و بازنگر ازیکه ن

 هیشد، چند فرض انیچه بالوصف با توجه به آنمع

 شود:مطرح می
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شده  یو قطع یابراز یهااتیمال نیفرضیه اول: ب

اوراق  شده در بورس رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت

 تیفی)ک داری وجود داردبهادار تهران اختالف معنا

 (.یمود یابراز اتیمال

 یصیابرازی و تشخ یهااتیمال نیفرضیه دوم: ب

اوراق  شده در بورس رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت

)اعتماد  داری وجود داردبهادار تهران اختالف معنا

 ییو کارا یمال یبه گزارشگر یاتیسازمان مال

 (.یاتیمال ستمیس

 یو قطع یصیتشخ یهااتیمال نیفرضیه سوم: ب

 شده در بورس رفتهیپذ ییخودرو یهاشده شرکت

 داری وجود دارداوراق بهادار تهران اختالف معنا

 صیدر تشخ یاتیمال نیزیعملکرد مم تیفی)ک

 (.اتیمال

ابرازی و  یهااتیاختالف مال نیفرضیه چهارم: ب

 ییخودرو یهاشرکت یاتیمال یبا مانده بده یقطع

اوراق بهادار تهران اختالف  شده در بورس رفتهیپذ

در پرداخت  انی)عملکرد مود داری وجود داردمعنا

 (.یقانون فیو انجام تکال یاتیمال یهانهیهز

بر  اتیو مال یپرداخت یهااتیمال نیفرضیه پنجم: ب

 رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت یبانک یهاتراکنش

داری اوراق بهادار تهران اختالف معنا شده در بورس

 وجود دارد.

در  یبانک یهابر تراکنش اتیفرضیه ششم: مال

 ،یصیبا تشخ یابراز یهااتیکاهش شکاف مال

 یهاشرکت یاتیمال یو کاهش مانده بده یقطع

شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ ییخودرو

 رابطه دارد.

 

 یهاشرکت یاتیمال تیوضع ی. بررس5-3

 یمورد بررس

از  اتیو وصول مال صیامر تشخ نکهیتوجه به ا با

دولت است، وجود قانون و مقررات  فیجمله وظا

به حقه دولت به  اتیشود که مالشفاف موجب می

عدالت  یمبان تیو با رعا ضینحو مناسب، بدون تبع

 میپژوهش به دنبال آن هست نیوصول شود. ما در ا

 لدر وصو زانیکه دولت تا چه م میکن یکه بررس

خود موفق بوده است و  یحقه و قانونبه اتیمال

 یاثربخش زانیچه م یکنون یاتیمال ستمیس نکهیا

 الزم را دارد.

در  انموضوع که عملکرد مؤدی نیا یمنظور بررسبه

ها دولت ایچگونه است و آ یپرداخت حقوق دولت

 یهاتیحقوق خودشان را از فعال افتیتوان در

سالم  یاقتصاد یهاتیخصوص فعالبه ،یاقتصاد

الزم را  یاثربخش یاتیمال ستمیس نکهیا ایدارند و آ

کنند مورد قبول ابراز می انکه مؤدی یاتیدارد و مال

 صیتشخ اتیاست و با مبلغ مال یاتیسازمان مال

متعارف است  یاتیمالداده شده توسط سازمان امور 

 رشیمورد پذ زانیتا چه م یابراز اتیمال نکهیو ا

 اتیو با مال ردیگقرار می یاتیسازمان امور مال

دارد  یسازمان انحراف معنادار یو قطع یصیتشخ

 یآمار نمونهمحقق با توجه به  ر،یخ ایو 

شده در بورس  رفتهیپذ ییهای خودرو)شرکت

 یمستند به بررسصورت اوراق بهادار تهران( به

مورد مطالعه پرداخته  یهاشرکت یاتیپرونده مال

 یاطالعات مورد بررس هیکل نکهیرغم ایاست عل

شده در بورس اوراق  رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت

 یحسابرس یمال یهابر صورت یبهادار تهران مبتن
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استفاده از نام  یجاحال به نیباشد با اشده می

استفاده  یعالئم اختصاراز  یمورد بررس یهاشرکت

 کی یپژوهش ابتدا اطالعات جزئ نیشده است. در ا

منظور گردد و در ادامه بهمی هیارا ییشرکت خودرو

شدن پژوهش اطالعات  یاز طوالن یریجلوگ

در جدول  ختصارها به اشرکت هیاستخراج شده کل

گردد و سپس مورد آزمون قرار می هیارا 5شماره 

 .رندیگمی

 

شرکت  یاتیعملکرد مال یبررس. 5-3-1

(AD) 

 (1)جدول شماره 

از  یابراز اتیمال یمورد بررس یهاسال هیدر کل -

 نکهیا یعنیطرف شرکت صفر ابراز شده است )

 زین اتیشرکت خود را مستحق پرداخت حداقل مال

 ندانسته است(.

 یاتیپرونده مال یدگیدر رس یاتیسازمان امور مال -

 ونیلیم 622.101مبلغ  1391سال  یشرکت برا

 ونیلیم 885.661مبلغ  1393سال  یو برا الیر

 ونیلیم 1.848.941مبلغ  1394سال  یو برا الیر

 3.223.009به مبلغ  1395سال  یو برا الیر

صادر نموده  اتیمال صیبرگ تشخ الیر ونیلیم

 اعتراض شرکت قرار گرفته است. مورداست که 

شده  یقطع 1398در سال  1393سال  اتیمال -

ضمن اعتراض  الیر ونیلیم 471.923است و مبلغ 

 ساله(. 5حدود  ریختأ)با  دیمجدد پرداخت گرد

 یهاسال هیصادره در کل اتیمال صیبرگ تشخ -

مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است  یمورد بررس

قرار  یدگیحل اختالف مورد رس یهاو در هیئت

 باشد.می یدگیل رسدر حا ایگرفته و 

سال  انیپا یشرکت برا یدر گزارش بازرس قانون -

 اتیمال ی، اعالم شده است شرکت برا1399 یمال

درنظر نگرفته  یارهیذخ ،یاعالم انیبا توجه به ز

 است.

سال  انیپا یشرکت برا یدر گزارش بازرس قانون -

است که پرونده عملکرد  دهیاعالم گرد 1399 یمال

در  یاتیمال یعال یشرکت که در شورا 1393سال 

به  5/3/1400 خیبوده است، در تار یدگیحال رس

شده  ییشناسا اتیمال الیر ونیلیم 359،812مبلغ 

 تاعالم شده است با توجه درخواس نیاست. همچن

در  یاتیمطالبه شده مال میشرکت، جرا یبخشودگ

 الیر ونیلیم154،162به مبلغ  یقبل یاوراق قطع

 شده است. دهیبصورت صد درصد بخش

شرکت با توجه به  1395بر عملکرد سال  اتیمال -

برگ  الیر ونیلیم 3.223.009 زانیبه م نکهیا

 یدگیدر رس ،بود دهیصادر گرد اتیمال صیتشخ

 لیتقل الیر ونیلیم 2.653.248مجدد به مبلغ 

صادره  یأ. اما شرکت مجدداً نسبت به رافتی

حل  تیأاعتراض نموده و پرونده دوباره توسط ه

 باشد.می یدر دست بررس یاتیاختالف مال

سال  انیپا یشرکت برا یدر گزارش بازرس قانون -

است با توجه به اعتراض  دهیاعالم گرد 1399 یمال

شرکت به  9/7/98مورخه  حهیو ال 14/6/98مورخ 

سازمان ، مستندات به 1396بر عملکرد سال  اتیمال

حل  تیأشده و پرونده توسط ه میتقد یاتیامور مال

 باشد.می یدر دست بررس یاتیاختالف مال
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 7،351،697مبلغ  1397 یبابت عملکرد سال مال -

که شرکت نسبت  دهیگرد دأییت انیز الیر ونیلیم

حل  تیأبه آن اعتراض نموده و موضوع در ه

 باشد.مجدد می یدگیدر دست رس یاتیاختالف مال

دوره مورد گزارش با  و 1398ل عملکرد سا بابت

ها منظور در حساب یارهیدوره، ذخ انیتوجه به ز

 است. دهینگرد

 یدارا یمورد بررس یهاسال هیشرکت در کل -

 یکه مانده بده یبوده است به صورت یاتیمال یبده

 656.449به مبلغ  1398سال  انیدر پا یاتیمال

 است. دهیرس ونیلیم

برابر  نقدینگی و پرداختی شرکت ت  یوضع یبررس -

شرکت  یگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون

 .است جدول ذیل بوده شرح به

مبلغ  1398ی ال 1391 یهاشرکت در طول سال -

به  یزیتراکنش وار الیر ونیلیم 965،290،716

داشته است در  یحساب به عنوان منابع ورود

دوره  نیا یبرا یزیوار اتیکه کل مبلغ مال یصورت

در سال  یپرداخت الیر ونیلیم 471،923به مبلغ 

درصد تراکنش  04/0برابر  یعنیبوده است.  1398

 درصد(. 1تر از )کم یزیوار

 یدارا یدگیمورد رس یهاشرکت در کل سال -

برابر  اتیمال یکه بده یبوده به طور یاتیمال یبده

 بوده است. یشیجدول فوق افزا

به  یدگیمورد رس یهاسال انیشرکت در پا -

استناد گزارش حسابرس مستقل و گزارش بازرس 

قابل  ینگینقد تینقد و وضع یموجود یدارا یقانون

نقد  یموجود نیشرکت با ا یعنیبوده است. یتوجه

را داشته  یحقوق دولت هیبازپرداخت کل ییتوانا

 است.

پرداخت پاداش  یدارا انیرغم اعالم زیشرکت عل -

 ده است.بو یوربهره

 نهیهز یدارا یدگیمورد رس یهاشرکت در سال -

 بوده است. غاتیتبل

 

 مورد مطالعه هایشرکت ی. خالصه بررس5-4

 (2)جدول شماره 

 یهاشرکت یهابه حساب یزیتراکنش وار مجموع

در هشت سال  یمورد مطالعه به عنوان منابع ورود

 الیر ونیلیم 2.206.624.701 برابر یمورد بررس

 یپرداخت اتیکه کل مال یبوده است در صورت

برابر  یمورد بررس یهاسال یها برامجموعه شرکت

معادل  یعنیبوده است  الیر ونیلیم 2.134.557

اگر  گری. به عبارت دیصدم درصد منابع ورود 09/0

فقط به  یپرداخت اتیباشد که مال نیفرض بر ا

بابت جبران  یزیدرصد تراکنش وار کی زانیم

 یافتیدر اتیمجموع مال د،یگردت اخذ میخدما

 یعنیخواهد بود  الیر ونیلیم 22.066.247معادل 

 .یفعل ستمیبا س یافتیدر اتیبرابر مال 3/10معادل 

مورد مطالعه در  یهاشرکت یابراز اتیمال مجموع

 1،582،908 زانیبه م یهشت سال مورد بررس

 اتیبوده است که با توجه به مبلغ مال الیر ونیلیم

انحراف  یدارا یالیر ونیلیم 2،417،640 یصیتشخ

 باشد.می یدرصد 52

 یبده یمورد مطالعه همواره دارا یهاشرکت

 زانیکه میطوراند بهبوده یقابل توجه یاتیمال

 انیمورد مطالعه در پا یهاشرکت یاتیمال یبده
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 دهیرس ونیلیم 24.243.789به مبلغ  1398سال 

دولت با داشتن کسر بودجه و نرخ  نکهیا یعنیاست 

 قعموحقه خود را بهتورم نتوانسته است حقوق به

و عدم  یدر ناکارآمد شهیر نیکه ا دیوصول نما

 .دارد یاتیمال ستمیس یاثربخش
 

 پژوهش یهاهی. آزمون فرض5-5

 یبررس یرو در پ شیپژوهش پ نکهیبا توجه به ا

باشد، می یصیو تشخ یابرازشده، قطع یهااتیمال

هرچقدر اختالف  ات،یبرای آزمون فرض نیبنابرا

 یاتیمال نیزیمم یصیتشخ اتیهای با مالاتیمال

به  یاتیگر اعتماد سازمان امور مالتر باشد، بیانکم

 یرشگرگزا تیفیو ک انمؤدی یابراز یهااتیمال

خواهد بود.  یاتیمال فیدر انجام تکال انمؤدی یمال

 یهای ابرازاتیمال نیهر چقدر اختالف ب نیهمچن

گر ابراز تر باشد، بیانکم یقطع اتیبا مال انمؤدی

و  یاتیمال ستمیعملکرد س ییو کارا اتیمال حیصح

خواهد بود.  انمؤدی یابراز اتیمناسب مال تیفیک

را  اتیفرض نیا سهیاجهت معناداری اختالف و مق

. میدهقرار می یمورد بررس t-testتوسط آزمون 

ابرازی  اتیمال تیفیک نیبرای آزمون اختالف ب

از طرف  انمؤدی یابراز اتیو صحت مال انمؤدی

ابتدا اختالف  tبا استفاده از آزمون  ،یاتیسازمان مال

 تیفیبه عنوان ک یقطع اتیابرازی را با مال اتیمال

( اندهندگان )مؤدیاتیشده توسط مال زابرا اتیمال

 صیتشخ اتیبا مال یابراز اتیو سپس اختالف مال

 تیفیبه عنوان ک یاتیمال نیداده شده مامور

 رشیدر پذ یاتیو اعتماد سازمان مال یگزارشگر

قرار  ی( مورد بررسیاتیمال نیزی)مم یابراز اتیمال

 اتیمال رتیباشد هرچه مغامی یعی. طبمیدهمی

تر کم یقطع اتینسبت به مال انمؤدی دهابراز ش

است و  انابرازی مؤدی اتیمال تیفیگر کباشد، بیان

چه . هرمیباشمی یاتیکارآمد مال ستمیس اییگو

نسبت  نیزیداده شده مم صیتشخ اتیمال رتیمغا

 تیفیگر کتر باشد، بیانکم یابراز اتیبه مال

 باشد.می یمال یگزارشگر
 

 اول هی. آزمون فرض5-5-1

 ییخودرو یهاشرکت یابرازی و قطع اتیمال نیب

اختالف شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ

 یابراز اتیمال تیفیکداری وجود دارد )معنا

 دی(.وم

 تیفیک نیدست آمده از اختالف بهب جینتا سهیمقا با

 tبا آزمون  ،یقطع اتیو مال انابرازی مؤدی اتیمال

  (.4و  3)جدول شماره  توان اظهار نظر نمودمی

باال  یهمبستگ بیگر ضر( بیان3شماره ) جدول

( یابرازی و قطع اتی)مال یمورد بررس ریدو متغ نیب

بر  نیچن زی( ن4جدول شماره ) جیباشد. از نتامی

 گریشود. به عبارت دکه فرض ادعا رد می دیآمی

ابرازی  اتیمال نیانگیم نیتفاوت قابل مالحظه.ای ب

 وجوددرصد  5در سطح خطای  یقطع اتیو مال

گر بیان نییبودن کران باال و پا یمنف نیدارد. همچن

 نیانگیابرازی از م اتیمال نیانگیمهم است که م نیا

 تر است.کم یقطع اتیمال

 

 دوم  هی. آزمون فرض5-5-2

 یهاشرکت یصیابرازی و تشخ اتیمال نیب

شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ ییخودرو
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)اعتماد سازمان  داری وجود دارداختالف معنا

 ستمیس ییو کارا یمال یبه گزارشگر یاتیمال

 (.یاتیمال

 تیفیک نیبدست آمده از اختالف ب جینتا سهیمقا با

با آزمون  ن،یزیمم یصیتشخ اتیو مال یابراز اتیمال

t (.6و  5)جدول شماره  نظر نمودن اظهارتوامی 

باال  یهمبستگ بیگر ضر( بیان5شماره ) جدول

و  یابراز اتی)مال یمورد بررس ریدو متغ نیب

 زی( ن6جدول شماره )  جیباشد. از نتا( مییصیتشخ

شود. به عبارت که فرض ادعا رد می دیآبر می نیچن

 اتیمال نیانگیم نیای بتفاوت قابل مالحظه گرید

 درصد 5در سطح خطای  یصیتشخ اتیو مال یابراز

 نییبودن کران باال و پا یمنف نیوجود دارد. همچن

از  یابراز اتیمال نیانگیمهم است که م نیگر ابیان

 تر است.اختالف کم یصیتشخ اتیمال نیانگیم
 

 سوم هی. آزمون فرض5-5-3

-شده شرکت یو قطع یصیتشخ یهااتیمال نیب

اوراق بهادار  شده در بورس رفتهیپذ ییخودرو یها

 داری وجود دارد.تهران اختالف معنا

 تیفیک نیدست آمده از اختالف بهب جینتا سهیمقا با

توان می tشده، با آزمون  یو قطع یصیتشخ اتیمال

 (.8و  7)جدول شماره  نظر نموداظهار

باال  یهمبستگ بیگر ضر( بیان7شماره ) جدول

و  یصیتشخ اتی)مال یمورد بررس ریدو متغ نیب

 زی( ن8جدول شماره ) جیباشد. از نتا( مییقطع

شود. به می رفتهیکه فرض ادعا پذ دیآبر می نیچن

 نیانگیم نیای بتفاوت قابل مالحظه گریعبارت د

درصد  5در سطح خطای  یو قطع یصیتشخ اتیمال

 نیگر ابیان نییبودن کران پا یوجود ندارد. منف

 یو قطع یصیتشخ اتیمال نیانگیمهم است که م

 تر است.اختالف کم
 

 چهارم  هی. آزمون فرض5-5-4

با مانده  یابرازی و قطع یهااتیاختالف مال نیب

شده  رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت یاتیمال یبده

در بورس اوراق بهادار تهران اختالف معناداری 

 یهانهیدر پرداخت هز انی)عملکرد مود وجود دارد

 (.یقانون فیو انجام تکال یاتیمال

 تیفیک نیبدست آمده از اختالف ب جینتا سهیمقا با

 t، با آزمون یاتیمال یو مانده بده یابراز اتیمال

 (.10و  9)جدول شماره  نظر نمودتوان اظهارمی

باال  یهمبستگ بیگر ضر( بیان9شماره ) جدول

و  یصیتشخ اتی)مال یمورد بررس ریدو متغ نیب

 نیچن زی( ن10جدول )  جیباشد. از نتا( مییقطع

 گریشود. به عبارت دکه فرض ادعا رد می دیآبر می

و مانده  یابراز نیانگیم نیتفاوت قابل مالحظه ای ب

دارد.  ددرصد وجو 5در سطح خطای  یاتیمال یبده

مهم  نیگر ابیان نییبودن کران پا یمنف نیهمچن

 یو مانده بده یابراز اتیمال نیانگیاست که م

تر تر است. به عبارت سادهاختالف کم یاتیمال

 دهینگرد دأییت انابراز شده مؤدی اتیمال تیفیک

 یمتعلقه، مانده بده اتیاست و با لحاظ نمودن مال

 است. افتهی شیافزا یاتیمال
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 پنجم  هی. آزمون فرض5-5-5

بر تراکنش  اتیو مال یپرداخت یهااتیمال نیب

 شده در بورس رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت یبانک

 داری وجود دارد.اوراق بهادار تهران اختالف معنا

 تیفیک نیدست آمده از اختالف بهب جینتا سهیمقا با

، با یبر تراکنش بانک اتیو مال یپرداخت یهااتیمال

 11)جدول شماره  نظر نمودتوان اظهارمی tآزمون 

 (.12و 

باال  یهمبستگ بیگر ضر( بیان11شماره ) جدول

و  یپرداخت یهااتی)مال یمورد بررس ریدو متغ نیب

جدول شماره  جیباشد. از نتابر تراکنش( می اتیمال

شود. که فرض ادعا رد می دیآبر می نیچن زی( ن12)

 نیانگیم نیای بتفاوت قابل مالحظه گریبه عبارت د

تراکنش در سطح  بر اتیو مال یپرداخت یهااتیمال

بودن  یمنف نیدرصد وجود دارد. همچن 5خطای 

 نیانگیمهم است که م نیگر ابیان نییکران پا

تر است. بر تراکنش کم اتیاز مال یپرداخت اتیمال

دارد وصول  یترکم اتیتر دولت مالبه عبارت ساده

 کند.می
 

 ششم هی. آزمون فرض5-5-6

در کاهش شکاف  یبانک یهابر تراکنش اتیمال

و کاهش  یقطع ،یصیبا تشخ یابراز یهااتیمال

 رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت یاتیمال یمانده بده

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد

 (.14و  13)جدول شماره 

توان می 13اول و چهارم جدول  فیرد لیتحل از

 یبانک بر تراکنش اتیگرفت که مبلغ مال جهینت

 نیو همچن یابراز اتیبا مال یداریتفاوت معن

 یافتیدر اتیمال نکهیا یعنیدارد،  یپرداخت اتیمال

و  یابراز اتیاز مال شتریتراکنش ب یبر مبنا

 .است یپرداخت

 14 دوم و سوم جدول فیرد لیاز تحل نیهمچن

بر تراکنش  اتیگرفت که مبلغ مال جهیتوان نتمی

و  یصیتشخ اتیبا مال یداریتفاوت معن یبانک

 (.15)جدول شماره  ندارد یقطع

کرد تراکنش  انیب توانمی زین 15 جدول لیتحل از

 یقطع نیو همچن یصیتشخ اتیبا شکاف مال یبانک

 یعنیباشد می یدار منفیرابطه معن یو پرداخت

شکاف  یبر تراکنش بانک اتیبا اخذ مال نکهیا

را کاهش  یو، قطع یصیبا تشخ یابراز یهااتیمال

 .افتیخواهد 

 

 جهی. نت6

گیری مربوط به نتیجه آزمون فرضیه اول: نتیجه

خودرویی های بین مالیات ابرازی و قطعی شرکت

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اختالف 

معناداری وجود دارد )کیفیت مالیات ابرازی 

 مؤدی(.

آزمون  جیصورت گرفته و نتا یتوجه به بررس با

ابراز  اتیمال تیفیکرد ک انیتوان باول می هیفرض

شده در  رفتهیپذ ییخودرو یهاشده توسط شرکت

فاصله  یقطع اتیبورس اوراق بهادار تهران با مال

دهنده عدم انجام نشان نیداری دارد که ایمعن

و ابراز  انتوسط مؤدی یاتیمال فیتکال حیصح

 هـنکیا یعنی .است یاتیمال فـینادرست تکال

الزم  یابراز فاقد اثربخش قیاز طر یستاناتیمال

 .باشدمی
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آزمون فرضیه دوم:  گیری مربوط به نتیجهنتیجه

های ابرازی و تشخیصی شرکت یهابین مالیات

خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

اختالف معناداری وجود دارد )اعتماد سازمان 

مالیاتی به گزارشگری مالی و کارایی سیستم 

 مالیاتی(.

آزمون  جیصورت گرفته و نتا یتوجه به بررس با

ابراز  اتیمال تیفیکرد ک انیبتوان دوم می هیفرض

شده در بورس  رفتهیپذ ییخودرو یهاشده شرکت

مورد  یاتیمال نیزیاوراق بهادار تهران، توسط مم

گر عدم بیان جینتا نیاست. ا دهیقبول واقع نگرد

 فیالو ابراز نادرست تک یهای مالصورت تیشفاف

 اتیمال یعنیاست  یمال یو گزارشگر یاتیمال

با  سهیدر مقا نیزیداده شده توسط مم صیتشخ

بوده  شتریب اریبس ان،ابراز شده توسط مؤدی اتیمال

ابراز  ندیدر فرا یاتیدهنده فرار مالاست و نشان

 باشد. می

گیری مربوط به نتیجه آزمون فرضیه سوم: نتیجه

های تشخیصی و قطعی شده بین مالیات

 های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراقشرکت

 بهادار تهران اختالف معناداری وجود دارد.

آزمون  جیصورت گرفته و نتا یتوجه به بررس با

داده  صیتشخ اتیکرد مال انیتوان بسوم می هیفرض

 یادیدود زـتا ح یاتـیمال نـیزیط ممـده توسـش

ده است و ـداده ش صیتشخ حـیورت صحـصبه

 تیمجدد به قطع یدگیرس رغم اعتراض ویعل

 یصیتشخ یهااتیمال نکهیا یعنیاست  وستهیپ

 باشدمی یاتیو فرار مال حینشان از عدم ابراز صح

گیری مربوط به نتیجه آزمون فرضیه چهارم: نتیجه

با مانده  یابرازی و قطع یهااتیاختالف مال نیب

شده  رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت یاتیمال یبده

داری اوراق بهادار تهران اختالف معنا در بورس

 یهانهیدر پرداخت هز انی)عملکرد مود وجود دارد

 (.یقانون فیو انجام تکال یاتیمال

آزمون  جیصورت گرفته و نتا یتوجه به بررس با

 تیفیکرد هرچه ک انیتوان بچهارم می هیفرض

 رفتهیپذ ییخودرو یهاابراز شده شرکت اتیمال

تر بوده است شده در بورس اوراق بهادار تهران کم

 اتیاند به مالرا ابراز نموده یترکم اتیو مال

نموده اند و مانده  نیتر تمککم نیزیمم یصیتشخ

 است. افتهی شیها افزاآن یاتیمعوق مال یبده

گیری مربوط به نتیجه آزمون فرضیه پنجم: نتیجه

های پرداختی و مالیات بر تراکنش بین مالیات

های خودرویی پذیرفته شده در بورس بانکی شرکت

 اوراق بهادار تهران اختالف معناداری وجود دارد.

آزمون  جیصورت گرفته و نتا یتوجه به بررس با

کرد تفاوت قابل  انیتوان بپنجم می هیفرض

و  یپرداخت یهااتیمال نیانگیم نیای بمالحظه

درصد وجود  5بر تراکنش در سطح خطای  اتیمال

 نیگر ابیان نییبودن کران پا یمنف نیدارد. همچن

از  یپرداخت یهااتیمال نیانگیمهم است که م

تر تر است. به عبارت سادهبر تراکنش کم اتیمال

 یاتی، درآمد مالیستان اتیمال یدولت در روش جار

بر تراکنش خواهد  اتینسبت به روش مال یترکم

 باشد.دولت می انیداشت که به ز

گیری مربوط به نتیجه آزمون فرضیه ششم: نتیجه

در کاهش شکاف  یبانک یهابر تراکنش اتیمال
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و کاهش  یقطع ،یصیبا تشخ یابراز یهااتیمال

 رفتهیپذ ییخودرو یهاشرکت یاتیمال یمانده بده

 شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد.

آزمون  جیصورت گرفته و نتا یبا توجه به بررس

با  یکرد؛ تراکنش بانک انیتوان بیششم م هیفرض

و  یقطع نیو همچن یصیتشخ اتیشکاف مال

 نکهیا یعنیباشد یم یدار منفیرابطه معن یپرداخت

 یهااتیشکاف مال یبر تراکنش بانک اتیبا اخذ مال

 هدمرتفع خوا یو پرداخت یقطع ،یصیبا تشخ یابراز

 شد.

 یهایبررس جهیتوان نتیلذا به طور خالصه م

 لیمورد مطالعه را به شرح ذ یهاشرکت یعملکرد

ابراز شده  یهااتیدرصد مبلغ مال 63نمود:  انیب

را  الیمورد مطالعه عدد صفر ر یهاتوسط شرکت

ها خود را شرکت نیا نکهیا یعنیدهد ینشان م

اند در هم ندانسته اتیمستحق پرداخت حداقل مال

اغلب  یاتیمال نیزیتوسط مم یکه در بررس یصورت

 34 نیداده شده است. همچن صیتشخ اتیمال

اختالف  یدارا زیابراز شده ن اتیدرصد مبلغ مال

و  یصیتشخ اتیبا مال یدرصد 15از  شیب یمنف

قرار  نیزیمم رشیبوده است که مورد پذ یقطع

 اتیکمتر از مال ینگرفته است و مبلغ ابراز

 قیمبلغ برآورد شده از طر نیچنو هم یصیتشخ

 اتیدرصد مال 3باشد و تنها یدرصد تراکنش م کی

 یاتیسازمان امور مال رشیمورد قبول و پذ یابراز

 اتیگرفت مال جهیتوان نتیاست. لذا م دهیواقع گرد

الزم  یدـابراز فاقد کارآم ندیفرا قیاز طر یستان

 باشد. یم

 اتیمال یبدست آمده در بررس جیبا توجه به نتا

در  نیزیکه مم دیمشخص گرد یبا قطع یصیتشخ

اند و عمل کرده حیصح یتا حدود اتیمال صیتشخ

 یقطع یهااتیبه مال کینزد یصیتشخ یهااتیمال

 یهاشرکت نیعدم تمک لیبوده است اما به دل

شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ ییخودرو

 یبه بده یاست و منته دهیبه پرداخت نگرد جرمن

 یاتیاست و درآمد مال دهیگرد یسنوات یاتیمال

منابع  یدر بررس کهیاست در صورت افتهیتحقق ن

دهد در یمورد پژوهش نشان م یهاشرکت یورود

 یبر تراکنش بانک اتینرخ مال نیصورت لحاظ کمتر

توانسته یکه دولت م یاتیدرصد( مبلغ درآمد مال 1)

 زانیمورد مطالعه کسب کند به م یهاسال در

 یبوده است در صورت الیر ونیلیم 22،066،247

دوره  اتیبابت مالها شرکت یکه کل پرداخت

تفاوت  یعنیباشد یم الیر ونیلیم 2،134،557

توان یلذا م اتیدر اخذ مبلغ مال یبرابر 10حدود 

 اتیمال یروش فعل یگرفت اگر دولت به جا جهینت

 یحت یبر تراکنش بانک اتیبه اخذ مال نسبت یستان

بودجه  نیمأضمن ت دینرخ اقدام نما نیبا کمتر

و وصول  یآورجمع نهیهز نیمصوب دولت با کمتر

 اتیاز روش مال شتریبه مراتب ب یاتیدرآمد مال یآن

 انیتوان بیم جهیخواهد داشت. در نت یکنون یستان

 ندیابا فر یفعل یاتینظام مال یداشت عدم اثربخش

و اخذ  یاتیباشد و اصالح نظام مالیابراز محرز م

به عنوان  یبانک یهابر اساس تراکنش اتیمال

اضر جامعه جهت اثربخش نمودن ضرورت حال ح

 شیگردد که موجب افزایم شنهادیپ یاتینظام مال

و  یناخالص داخل دیدر سهم تول یاتیدرآمد مال
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 شیافزادولت و  یمنابع مال به موقع نیمأت نیهمچن

 .دیخواهد گرد یاتیعدالت مال

 

 سندگاني. سهم نو7

 نیو تدو هیبه صورت برابر در ته سندگانینو هیکل

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 .باشدگرفته از رساله دکتری میاین مقاله بر

 

 . تضاد منافع8

 وجود ندارد. یتضاد منافع چگونهیپژوهش ه نیا در
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مالیات بر مبنای  محاسبه موجودی نقد و اطالعات جریان ورود نقدینگی، مالیاتی،پاداش، :1شماره جدول 

 .؛ میلیون ریال()ارقام یک درصد تراکنش

کد  

 شرکت
 سال

مبلغ تراکنش 

 بانکی

مالیات 

 ابرازی

مالیات 

 تشخیصی

مالیات 

 قطعی

مالیات 

 پرداختی

بدهی 

 مالیاتی

یک درصد 

مبلغ 

 تراکنش

 پاداش ها
هزینه 

 تبلیغات

موجودی نقد 

 پایان دوره

AD 

1391 67.590.806 0 622.101 622.101 0 435.340 675.908 599.370 493.218  2.904.648 

1392 52.907.289 0 0 0 0 877.367 529.073 524.882 315.678 3.278.501 

1393 59.485.618 0 885.661 2.538.708 471.923 712.491 594.856 1.111.989 724.566 8.907.301 

1394 89.627.577 0 1.848.941 1.137.777 0 468.058 896.276 774.936 680.545 5.923.351 

1395 128.663.681 0 3.223.009 1.636.451 0 595.600 1.289.637 1.486.439 417.111 8.140.794 

1396 134.511.592 0 2.446.968 0 0 653.183 1.346.116 1.606.515 237.833 9.510.920 

1397 195.850.456 0 0 0 0 411.843 1.958.505 1.168.183 121.028 19.980.359 

1398 236.653.697 0 0 0 0 656.449 2.366.537 1.291.315 129.148 39.759.573 

 98.409.447 2.844.402 8.563629 9.652.907 4,799,950 471.923 1.094.024 9.026.679 0 965.290.716 مجموع

 

 (https//www.codal.ir) 1398الی  1391های برای سال های مالیاتی شرکتماخذ: پرونده
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)مبالغ   1398الی  1391های های مورد مطالعه برای سالای شرکتجدول عملکرد مقایسه :2جدول شماره 

  به میلیون ریال(

 میانگین بدهکاری در سال یک درصد تراکنش بدهی مالیاتی مالیات پرداختی مالیات قطعی مالیات تشخیصی مالیات ابرازی تراکنش واریزی کد شرکت ردیف

1 AB 6.270.954 239.862 41.708 73.517 78.462 403.217 62.710  23.116 

2 AC 10.027.474 22.511 49.761 37.722 30.748 70.825 100.275  195 

3 AD 965.290.716 0 9.026.679 1.094.024 471.923 4,799,950 9.652.907  82.056 

4 AE 156.488.013 0 718.432 588.072 286.578 322,938 1.564.880  34.940 

5 AF 4.153.796 7.463 812 6.012 19.882 45.365 41.538  1.041 

6 AG 1.037.846 49.512 58.509 17.027 68.875 47.593 41.538  22 

7 AH 1.617.938 23.817 70.594 116.413 37.521 180.474 16.179  1.115 

8 AI 1.549.604 217.959 212.839 158.171 251.995 1.355.668 15.496  783 

9 AJ 3.582.754 43.499 99.408 83.552 66.810 148.941 35.828  3.439 

10 AK 3.948.257 0 30.195 17.055 14.088 61.087 35.828  8 

11 AL 59.865.739 37.913 163.238 434.473 96.818 112,391 598.657  4.739 

12 AM 5.647.273 118.512 177.334 158.055 182.685 165.720 56.473  2.238 

13 AN 819.315.596 0 6.236 6.099 6.099 9.371.606 8.193.156  0 

14 AO 6.681.003 0 28.791 30.880 20.096 7.077 66.810  0 

15 AP 32.164.808 0 60.816 0 0 2.879 321.648  0 

16 AQ 1.077.885 14.907 10.897 441 441 12.890 10.779  0 

17 AR 1.579.212 51.847 23.417 20.192 17.920 95.328 15.379  0 

18 AS 4.044.457 75.366 27.447 7.481 77.700 389.389 40.445  7.457 

19 AT 862.035 54.401 21.701 3.203 31.565 70.240 8.610  3.447 

20 AU 1.291.851 19.280 30.151 19.512 9.764 78.937 12.919  2.647 

21 AV 1.558.868 84.344 168.434 42.349 82.373 130.627 15.589  405 

22 AW 1.976.892 21.062 22.495 27.902 27.902 35.195 19.769  0 

23 AX 57.321.419 0 157.019 96.114 96.114 5.402.715 573.214  151.286 

24 AY 6.326.030 84.344 79.990 42.349 13.628 510.627 63.260  2.593 

25 AZ 37.823.321 0 3.614 593 720 1.248.785 378.233  45 

26 BA 10.089.758 18.769 426.160 99.420 43.574 91.892 100.898  6.981 

27 BC 1.174.618 27.856 17.259 14.570 27.573 60.692 11.746  621 

28 BD 3.857.584 99.460 64.583 79.581 73.333 209.087 38.576  6.638 

 1.565.139  22.066.247 24.243.789 2.134.557 1.858.091 2.417.640 1.582.908 2.206.624.701 مجموع
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 ضریب همبستگی مالیات ابرازی و قطعی: 3جدول شماره 

 معناداریسطح  همبستگی تعداد )ارقام به میلیون ریال است(

 0.501 0.045- 224 مالیات ابرازی و مالیات قطعی

 

 برازی و قطعیداری اختالف مالیات اجهت بررسی معنی t آزمون :4جدول شماره 

 سطح معناداری کران پایین کران باال میانگین )ارقام به میلیون ریال است(

 0.033 -60790 - 2628 - 31709 مالیات ابرازی و مالیات قطعی

 

 قطعی ضریب همبستگی مالیات ابرازی و :5جدول شماره 

 سطح معناداری همبستگی تعداد ارقام به میلیون ریال است()

 0.593 0.036- 224 مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی

 

 داری اختالف مالیات ابزاری و تشخیصیجهت بررسی معنیt ن آزمو :6جدول شماره 

 سطح معناداری کران پایین کران باال میانگین ارقام به میلیون ریال است()

 0.019 -63864 -5841 -34853 مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی

 

 ضریب همبستگی مالیات تشخیصی و قطعی :7جدول شماره 

 سطح معناداری همبستگی تعداد ارقام به میلیون ریال است()

 0.000 0.992 224 مالیات تشخیصی و مالیات قطعی
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 داری اختالف مالیات تشخیصی و قطعیجهت بررسی معنیt ن آزمو :8شماره جدول 

 سطح معناداری کران پایین کران باال میانگین ارقام به میلیون ریال است()

 0.086 -450 6737 3143 مالیات تشخیصی و قطعی

 

 یاتیمال یبا مانده بده یابرازی و قطع اتیاختالف مال یهمبستگ بیضر: 9شماره  جدول

 سطح معناداری همبستگی تعداد ارقام به میلیون ریال است()

 0.150 0.114- 224 مانده بدهیقطعی با مالیات ابرازی و اختالف 

 

 یاتیمال یبا مانده بده یابرازی و قطع اتیداری اختالف مالیمعن یجهت بررس tآزمون : 10شماره  جدول

 سطح معناداری کران پایین کران باال میانگین ارقام به میلیون ریال است()

 0.000 -77523 -25171 -51347 مانده بدهی ی بامالیات ابرازی و قطعاختالف 

 

 های پرداختی و مالیات بر تراکنشضریب همبستگی مالیات :11جدول شماره 

 سطح معناداری همبستگی تعداد ارقام به میلیون ریال است()

 0.025 0.150 224 مالیات پرداختی و مالیات بر تراکنش

 

 های پرداختی و مالیات بر تراکنشداری اختالف مالیاتجهت بررسی معنیt ن آزمو :12جدول شماره 

 سطح معناداری کران پایین کران باال میانگین ارقام به میلیون ریال است()

 0.000 -72672 -21775 -47224 مالیات پرداختی و مالیات بر تراکنش
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 های ابرازی با تشخیصی،های بانکی و مالیاتهمبستگی مالیات بر تراکنش ضریب :13جدول شماره 

 قطعی

 سطح معناداری همبستگی تعداد شرح

 0.065 -0.124 224 مالیات ابرازی  و  مالیات بر تراکنش بانکی

 0.000 0.372 224 مالیات تشخیصی و مالیات بر تراکنش بانکی

 0.000 0.374 224 مالیات قطعی و مالیات بر تراکنش بانکی

 0.025 0.150 224 و مالیات بر تراکنش بانکیمالیات پرداختی 

 0.000 0.428 224 و مالیات بر تراکنش بانکی بدهی مالیاتی

 

های های بانکی و مالیاتداری اختالف مالیات بر تراکنشجهت بررسی معنی tن آزمو :14جدول شماره 

 ، قطعیابرازی با تشخیصی

سطح  کران پایین کران باال میانگین میلیون ریال است(ارقام به )

 0.000 -78872 -27067 -52970 مالیات بر تراکنش بانکی -مالیات ابرازی   معناداری

 0.274 -48849 12615 -18116 مالیات بر تراکنش بانکی -مالیات تشخیصی 

 0.174 -51976 9456 -21260 مالیات بر تراکنش بانکی -مالیات قطعی 

 0.000 -72672 -21775 -47224 مالیات بر تراکنش بانکی -مالیات پرداختی  

 0.908 -29288 26043 -1622 مالیات بر تراکنش بانکی -بدهی مالیاتی  

 

های ابرازی با تشخیصی و ضریب همبستگی مالیات بر تراکنش بانکی با شکاف مالیات :15جدول شماره 

 قطعی
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