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 چکیده 
است.  ویژه در کشورهای درحال توسعه    بهدولت  های بسیار مهم  از چالش  یکیفرار مالیاتی  
مدل از  مییکی  که  و  هایی  اجتماعی  ابعاد  شناسایی  برای  مورد تواند  مالیاتی  فرار  رفتاری 

مدل گیرد  قرار  استاستفاده  مبنا  عامل  در  های  از  .  مطالعه  بررسی  این  برای  روش  این 
ایران بر اساس از نتایج آمارگیری   های مختلف شغلی در اقتصادساختار فرار مالیاتی در گروه

سه گروه  استفاده است.    1380-98های  از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال
شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل  

گرفته قرار  ارزیابی  مورد  باال  درآمدی  ریسک  با  اشتغالی  سناریو  اند.  خود  سه  بررسی  برای 
با   دوم  سناریوی  در  و  فرارمالیاتی  فقدان  شرایط  در  اول  سناریوی  در  است.  شده  طراحی 
در   قرار گرفته است.  ارزیابی  مورد  انتخاب شغل  بر  گریزی  تاثیر ریسک  مالیاتی  فرار  فرض 

ارزیابی شده  مدلسناریوی سوم   با در نظر گرفتن عوامل رفتاری  برای فرار مالیاتی  تصمیم 
دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک  نشان میمدل  ارزیابی پارامترهای رفتاری  است.  

ن درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک باالی درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش  پایی
می افزایش  مالیاتی  فرار  ضریب  با  و  مالیاتی  فرار  جریمه،  نرخ  و  مالیات  نرخ  تغییر  با  یابد. 

های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه  یابد به عبارتی، سیاستمیشیب بسیار مالیم تغییر  
عو  ندارد.  در حضور  مالیاتی  فرار  برای  افراد  بازدارندگی  در  توجهی  قابل  تاثیر  رفتاری،  امل 

بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش  
می اعمال  جامعه  در  مالیات  قبول  تحریک  برای  جریمه  پارامترهای  نرخ  حضور  در  گردد، 

 رفتاری تعدیل خواهد شد. 
 . فرارمالیاتی، اقتصاد رفتاری، روش عامل مبنا کلیدی: هایواژه
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 مقدمه -1
غیرقانونی   ابزارهای  وسیله  به  مالیاتی  بار  اختیاری  کاهش  عنوان  به  که  مالیاتی،  فرار 

نتایج تحقیقات انجام  می شود.    گردد، مسئله بزرگ جوامع در عصر حاضر تلقی تعریف می

فرار یا تمکین مالیاتی در کشورهای مختلف نشان می دهد  یافته بر روی توضیح پدیده 

های  ها وارد گردند. زیرا مدلکه نیاز است پارامترهای روانی، اجتماعی و فرهنگی در مدل

ارائه گردید که مبتنی بر   (1972)  1سنتی فرار مالیاتی اولین بار توسط آلینگام و ساندمو 

مودیان است، دربرگیرنده بسیاری از واقعیات فرار مالیاتی  یی و همگنی  فروض رفتار عقال

فرار مالیاتی نشان میباشد. بررسی روند تکامل مدلنمی دهد که دو رویکرد اصلی  های 

دهد که افراد  نشان می  2ها باید مدنظر قرار گیرد؛ ابتدا مبانی اقتصاد رفتاریاین مدلدر  

دهند  مورد ارزیابی قرار نمی  3های عینی های ریسکی را بر اساس احتمالاندازلزوما چشم

تورسکی  و  آن 1979،  4)کاهنمن  بیانگر  آزمایشگاهی  و  تجربی  شواهد  ارزیابی  دوم،  و   )

نمی انفرادی  تصمیم  اساس  بر  مالیاتی  فرار  برای  تصمیم  که  دامنه  است  واقع  در  باشد 

شنا روان  و  اجتماعی  پارامترهای  از  فرار  وسیعی  یا  تمکین  برای  افراد  تصمیم  در  سی، 

هدف   است.  تاثیرگذار  شکافمالیاتی  پرکردن  مطالعه،  مطالعات  این  در  که  است  هایی 

اقتصاد   در  مالیاتی  فرار  میقبلی  که  است  گرفته  انجام  راهنمای  ایران  تواند 

ور باشد. در تضاد  تر دالیل فرار مالیاتی در اقتصاد کشگذاران، در شناسایی دقیقسیاست

با بیشتر مطالعات فرار مالیاتی، که عوامل متفاوت را به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار  

های متفاوتی است که قبال به  این مطالعه در جستجوی ادغام و تعامل مکانیسماند،  داده

   .اندصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته

ترین  منجر به غلبه بر یکی از مهم  5های عامل مبنا بتنی بر مدلاستفاده از شبیه سازی م 

ها از  این مدلهای استاندارد اقتصادی در زمینه فرار مالیاتی گردیده است.  نواقص مدل

واقعیطریق ساخت مدل عاملهای  ناهمگنی  بر  مبتنی  تعامالت  تر  گرفتن  نظر  در  و  ها 

آنان، پویایی به شیوهها سیستم  اجتماعی میان  تر  ای واقع گرایانهی پیچیده اجتماعی را 

 نمایند.  سازی میشبیه
 

1 Alingham & Sandmo 
2 Objective Probabilities 
3 Objectve probability 
4  Kahneman & Tversky 
5 Agent based Models 
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فرار مالیاتی داشته و توجه کمتری به   یکی از موضوعاتی که اهمیت فراوانی در بررسی 

گرایش و  باورها  تاثیر  است،  نکتهآن شده  است.  مالیاتی  فرار  به  افراد  وجود  های  که  ای 

باورهای  که  است  آن  برون  دارد  دیگر  افراد،  با  تعامل  نتیجه  در  بلکه  نیستند  مودیان  زا 

ها و  زای گرایشهایی برای ارزیابی درونایدهاین مطالعه، در جستجوی  گیرند.  شکل می

بر است.  مالیاتی  فرار  برای  افراد  اساس سه    باورهای  ریزی شده  مبنا طرحعاملمدلاین 

دومین  و  اولین  را  مدل،    است؛  افراد  انفرادی  تصمیم  اساس  بر  شغل  انتخاب  موضوع 

اول و دوم، تعامالت اجتماعی و  با تعمیم مدلمدل  دهد و سومین  مدنظر قرار می های 

گرایش و  باورها  در  اطالعات  میمبادله  اضافه  را  افراد  میان  در  های  مودیان  این  نماید. 

و   مهارت  میزان  اساس  بر  نظر  مطالعه  در  هستند.  ناهمگن  ریسک  سمت  به  گرایش 

های متفاوت فرار، الگوهای رفتاری متعددی را  های شغلی متفاوت با فرصتگرفتن گروه

ترین سواالتی که  نماید. اصلیها را توجیه مینماید که تفاوت در باورها و گرایشخلق می

 باشد:می این مطالعه به دنبال پاسخگویی آن هستیم به شرح ذیل در 

انتخاب گروه افراد در  بر تصمیم  تاثیری  های شغلی  وارد نمودن پارامترهای رفتاری چه 

 دارد. 

ترکیب از پارامترهای سیاستی کمترین میزان  با در نظر گرفتن پارامترهای رفتاری، چه  

 نماید.ایجاد میفرار مالیاتی را 

دوم، مبانی نظری و پیشینه مطالعات    این صورت تنظیم شده است که در بخش  مقاله به

مدل اساس  بر  مالیاتی  فرار  زمینه  در  یافته  عاملانجام  میهای  ارائه  بخش  مبنا  گردد؛ 

گردد در بخش چهارم، تجزیه و تحلیل اطالعات بر اساس سه  سوم، روش تحقیق ارائه می

می انجام  شده  تعبیه  نتیجهسناریوی  انتهایی  بخش  در  و  پیشنهگیرد  و  ادهای  گیری 

 گردد.  سیاستی مطرح می

   ادبیات موضوع -2

زمینه  پیچیدگی در  متعددی  های  تئوری  ارائه  به  منجر  مالیاتی،  فرار  تحلیل  های 

 شناسایی علل و عوامل موثر بر این پدیده شده است.  

دو نگرش اصلی در ادبیات فرار مالیاتی وجود دارد؛ نگرش اقتصادی و رفتاری. در نگرش 

آلینگام    (؛1968، )1گیرد )بکر مودیان بر اساس رفتار عقالیی شکل می  اقتصادی، تصمیم

 
1  Becker   
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ساندمو  ییتزاکی  (1972)  1و  مدل1974)  2و  این  نتایج  تطابق  عدم  به  توجه  با  با  ((  ها 

توان  های متعددی ارائه گردیده است که از آن جمله، میتئوریهای دنیای واقعی،  مدل

غی مطلوبیت  تئوری  شامل  به  اطمینان،  عدم  و  ریسک  نگرش  دو  بر  مبتنی  انتظاری  ر 

کو رتبه  به  وابسته  غیرانتظاری  مطلوبیت  چشم1981)  3جین یتئوری  تئوری  و  (،  انداز 

تجمعی  چشم تورسکی ک انداز  و  و(،  1992و    1979)  4اهنمن  پشیمانی  ناامیدی    تئوری 

سودن  و  بل 1982)  5لوم  و  ابهام1985)   6(  تئوری  و  وارن گریزی  (  و  و  2007)  7اسنو   )

هزینهتئوری بر  مشتمل  اجتماعی  تعامالت  بر  مبتنی  گوردون های  فرار  (،  1989)  8های 

نیلور و  میلز  اجتماعی  کیم 1996)  9هنجارهای  و  همکاران 2003)  10(  و  فورتین  و   )11  

و گوردن 2007) مالیاتی کول  انصاف  تورگلر و شالتگر 1988)  12(،  مالیاتی  و اخالق   )13  

افراد اغلب در  ای که در  ( اشاره نمود. نکته2006) بود که،  آن  این مطالعات مطرح شد 

می مواجه  شناختی  مشکالت  با  ممیزی  احتمال  که  مورد  مسئله  باشند  امر  این 

نماید. عالوه  مشکل مواجه میگیری آنان را در مقایسه با شرایط اطالعات کامل با  تصمیم

انجام نمی انفرادی  مالیاتی در محیطی  فرار  برای  افراد  این تصمیم  بلکه محیط  بر  گیرد. 

 نماید.  اجتماعی تاثیر قابل توجهی در تصمیم برای فرار مالیاتی ایفا می

ارزیابی مدل اساس،  این  از دیدگاهبر  مالیاتی  فرار  انجام گرفته استهای     .های متفاوتی 

مدل میبررسی  نشان  مالیاتی  فرار  ریاضی  مدلهای  این  که  پیچیدگیدهد  با  های  ها 

فراوانی در ترسیم رفتار مودیان مواجه هستند و تنها از ابعاد خاص و با در نظر گرفتن  

فروضی خاص با وارد نمودن عوامل روانی و رفتاری برای تبیین رفتار فرار مالیاتی مورد  

گرفته قرار  محدودیتاناستفاده  این  بر  غلبه  منظور  به  مدلد.  به  نیاز  با  ها،  هایی 

 
1  Allingham & Sandmo 
2 Yitzhaki  
3 Quiggin  
4 Kahneman & Tversky  
5 Loom & Suden  
6 Bell  
7 Snow & Waren  
8 Gordon  
9 Myles & Neylor  
10 Kim  
11 Forteen et al.  
12 Gordon & Cowell  
13 Torgler & Schaltgger  
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واقعانعطاف نحوی  به  بتواند  که  است  باالتری  فرار  پذیری  بر  موثر  عوامل  و  علل  بینانه 

مورد   را  مالیاتی  فرار  بر  آن  تاثیر  و  اجتماعی  محیط  در  مودیان  تعامل  نحوه  و  مالیاتی 

سازی رفتار افراد  مبنا در شبیههای عاملمدلاستفاده از  ارزیابی قرار دهد. بر این اساس  

است.   نموده  پیدا  فراوانی  کاربرد  اجتماعی  محیط  مدلدر  شامل  این  از  مجموعهها،  ای 

به منظور اجرای   ها در آن با یکدیگر در تعامل هستند.ها و محیطی است که عاملعامل

ها  ها و محیطی است که در آن تعامل عاملیف عاملیک مدل عامل مبنا، اولین گام، تعر

مدل افتد.میاتفاق   عاملدر  مجموعه  های  و  اهداف  توانایی،  اساس  بر  عامل  هر  مبنا، 

این خصوصیات ممکن است    گردد که بعضی ازمیاطالعاتی که در دسترس دارد توصیف  

فرایند شبیه اقتصادی مدلسازدر طول  ثابت در نظر گرفته شود. در کاربردهای  های  ی 

عاملعامل که  مبنا،  دارند  را  مطلوبیت  یا  درآمد  حداکثرسازی  نظیر  اهدافی  عموما  ها 

ها و توزیع خصوصیات  گیرد. تعداد عاملمیاین اهداف انجام  های آنان بر اساس  انتخاب

تواند بر طبق سوال تحقیق یا بر اساس روندهای تصادفی انتخاب گردد )سان  میها  عامل

ایجاد محیطی است که در آن    مبنا،های عاملدومین گام در مدل (.2007،  1و تسفاشن 

اقتصادی  عامل دارند. یک محیط  تعامل  یکدیگر  با  قومیها  با  بازار  بر  اعد  تواند مشتمل 

یکدیگر   با  تعامل  در  باشد که  موسساتی  با مجموعه  اقتصاد  یا یک  آن  بر  تجاری حاکم 

تسفاشن  و  )جاد  دارند  عامل2006،  2قرار  تعریف  از  پس  نهایی  (.  گام  محیط،  و  این  ها 

مبنا،  های عاملها با یکدیگر تعامل داشته باشند. در مدلاست که اجازه داده شود عامل

کند وارد گردد، یا به  میها را انتخاب  تواند یا به عنوان عاملی که سیاستمیدولت هم  

گردد  وارد  سیاستی  پارامترهای  لحاظ  طریق  از  محیط  از  بخشی  و    عنوان  )پیکهاردت 

     (.3،2014پرینز

 اند:شدهریزی مبنا بر اساس ساختار زیر پایههای عاملمدل

این معنا که  گردد. به  مبنا استفاده نمیهای عاملدر مدل  5: عامل نماینده 4ناهمگنی  •

اساس شبکه بر  فرهنگی  و  فردی  تفاوت  است  ترجیحات  عوامل ممکن  و  اجتماعی  های 

 
1 Sun & Tesfatsion  
2 Judd & Tesfatsion  
3 Pikhardt & Prinz  
4 Heterogeniety 
5 Representative Agent 
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باشند. همچنین ممکن است ها در طول زمان دستخوش تغییر  این ویژگی  خود داشته 

 .  گردد

عامل: در مدل1استقالل  • مهای  روی  مبنا، هیچ  پایین  به  باال  از  یا کنترل  و  رکزیت 

ندارد. در مقابل رفتار عاملرفتار عامل به  ها وجود  پایین  از  یا  به صورت غیرمتمرکز  ها، 

 .گردداین حالت گاهی اوقات منجر به رفتارهای ناپایدار در سیستم می  باشد.باال می

ر اساس تخصیص ساختار  مبنا بها در مدل عامل: تعامل میان عامل2تعامالت محلی  •

ارتباط هستند.ای است که در آن عاملشبکه با یکدیگر در  از  این تعامالت می  ها  تواند 

 (.2003طریق انتقال اطالعات از یک عامل به عامل دیگر صورت گیرد )تسفاشن،

فرض میهای عامل: مدل3عقالنیت محدود  • ها عقالنیت محدود  کنند که عاملمبنا 

فرایند شناختی عامل  به  رند.دا برای تصمیماین معنی که،    ها محدود است. گیری آنها 

می عامل  محاسباتی  ظرفیت  و  دانش  دو  هر  شامل  محدودیت  نظریه    گردد.این  در 

عامل کامل  عقالنیت  بر  مبتنی  که  انتظاری  بر  مطلوبیت  مشتمل  عامل  انتخاب  هاست، 

از گزینه ه ثابتی  انتظاری  مجموعه  نحوی که مطلوبیت  به  احتماالت مشخص است  با  ا 

تصمیمعامل عامل  محدود،  عقالنیت  در  که  حالی  در  نماید.  حداکثر  را  با  ها  گیرنده 

گزینه از  میفرایندی  مواجه  نامشخص  احتمال  با  کردن  ها  حداکثر  جای  به  و  باشد 

ک مفهومی  است.  استراتژی  بهترین  آوردن  بدست  عامل،  هدف  اقتصاددانان  مطلوبیت،  ه 

به عنوان محدودیت شناختی در کشف گزینه از آن  نتایج و مقایسه  رفتاری  ها، تخمین 

 (.  1990، 4نمایند )سیمونمیان آنان اطالق می

ها قادرند نسبت به تغییرات محیطی واکنش  مبنا، عاملهای عامل: در مدل5انطباق  •

 . (2017، 6)ارسالن  نشان دهند

مدل7غیرتعادلی های  پویایی • مدل:  مبنا،  عامل  بازگشتی های  این    8های  بر  هستند 

بنابراین تخمین زده می  tاز شروع دوره    t+1وضعیت سیستم در زمان   اساس که شود. 

 
1 Independence 
2 Local Interaction 
3 Bounded Rationality 
4 Simon (1990) 
5 Additive 
6 Arslan (2017) 
7 Non Equilibrium Dynamics 
8 Recursive Models 
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اجازه میاین مدل به  ها  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  اتفاقات در کل مسیر  تمامی  دهند که 

 (. 2012، 1نیوگارت و ریچاردی ) ررسی شودجای اینکه تنها در ابتدا و انتهای مسیر ب

مدل • عاملغیرخطی:  میهای  نشان  را  غیرخطی  اثرات  عموما  )ارسالن،  دهند  مبنا 

2017 .) 

های ریاضی،  که بدون گیر افتادن در پیچیدگیآورد  میاین امکان را فراهم  ها  این مدل

مدل  ایده  محققان به  تبدیل  را  خود  آزمایش  نمودههای  تحلیلو  و  روی  ها  بر  هایی 

 .دن کنند انجام دهمیکار هایی که در محیط با هم  عامل

فرار مالیاتی مورد استفاده قرار  امروزه مدل های عامل مبنا به نحوی وسیع در مطالعات 

 ( نشان داده شده است.  1این زمینه در جدول )گرفته اند که اهم مطالعات در 
 مبنا در فرار مالیاتیهای عامل(: مروری بر کاربرد مدل1جدول )

 نویسندگان 
-نرم

 افزار 
 دامنه

 اهم متغیرهای مورد استفاده
مطالعات  

 مرتبط
اندازه   تمرکز  کالیبراسیون 

 جمعیت 

 
کاالهای  
 عمومی

 
وظایف  
 دولتی

 ممیزی

آندری و  
 2همکاران 

(2014 ) 

نت  
 3لوگو 

 - - - 441 اقتصادی

کوروبو و  
 4همکاران 

(2007  ،)
هوکامپ و  

  5پیکاردت
(2010 ) 

- 
ساختارهای  

 ای شبکه

ارسیان و  
 6ایکان 

(2013 ) 

نت  
 لوگو 

 - - - 10000 اقتصادی
 7بلومکوئیست 

(2011 ) 

سازمان  
درآمدی 

 ترکیه

درک از  
ممیزی،  

های  شبکه
 اجتماعی 

  8آلواردو
(2019 ) 

نت  
 لوگو 

   × ×  10000 اقتصادی

های  استراتژی
ممیزی،  
ممیزی 

بازگشتی،  
ساختارهای  

 ای شبکه

 
1 Neugart & Richiardi (2012) 
2 Andrei et al. 
3 Netlogo 
4 Korrobow et al. 
5 Hokamp & Pikhardt  
6 Arsian & Ikan  
7 Blomquist  
8Alvardo  
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برگر و  
 1همکاران 

(2020 ) 

نت  
 لوگو 

اقتصاد  
 فیزیک 

1000000  × ×   

مدل آیزینگ  
ناهمگن،  
ممیزی 
 بازگشتی

برتوتی و  
 2مدانسه 

(2014 ) 
 - - - × - 25 اقتصادی -

توزیع درآمد،  
نقش طبقات  
درآمدی در  
 قبول مالیاتی 

بلومکوئیست  
( و  2004)

2008 ) 

نت  
 لوگو 

 اقتصادی
و   300

1000 
- - - - - 

دوره زندگی،  
های  شبکه

 اجتماعی 
 های تحقیق منبع: یافته

 روش تحقیق -3
یکی از عوامل کلیدی در فهم تصمیم برای فرار مالیاتی، نقشی است که فرصت فرار در  

هایی که به طور خودکار توسط دولت از  کند. در تضاد با فعالیتمیانتخاب شغل بازی  

های خود  گردد و امکان فرار مالیاتی وجود ندارد، در فعالیتمیدرآمد افراد مالیات کسر  

گیرد، فرصتی  میهای مالیاتی بر عهده فرد قرار  لی که مسئولیت پر کردن اظهارنامهاشتغا

این کانال، تصمیم انتخاب شغل با تصمیم  شود که از طریق  میایجاد    برای فرار مالیاتی

 شوند.  میبه فرار مالیاتی به یکدیگر متصل 

آن را مرتبط به تصمیم برای تمکین مالیاتی    دومین مفهوم در موضوع انتخاب شغل که 

تر  شود، مطمئنمیمی دریافت  این است که، سطح درآمدی که از مشاغل عمونماید؛  می

این داللت بر آن دارد  گردد که میایجاد های خود اشتغالی از درآمدی است که از فعالیت

پذیر اشتغالی شامل  ثبات  که مشاغل خود  فرض  با  و  است  باالتری  ش ریسک درآمدی 

می، سطح پایینی از  سایر شرایط، فرد خود اشتغال نسبت به فرد شاغل در مشاغل عمو

کننده در میزان تمکین  این پارامتر، خود عاملی تعیینگریزی را خواهد داشت که  ریسک 

گریزی، میزان درآمدی که  این صورت که با کاهش ریسک یا فرار مالیاتی خواهد بود. به  

یابد. بنابراین افراد به سمت انتخاب مشاغلی خواهند رفت که  میشود، افزایش  اظهار نمی

باالتری وجود دارد. در   فرار مالیاتی  از  در آن  الهام  با    3پستیو و پوسن مدل  این مطالعه 

رد ارزیابی قرار دادند،  ( که تاثیر انتخاب شغل را در تصمیم برای فرار مالیاتی مو1991)

 
1 Berger et al. 
2 Bertotti & Modanese  
3 Pestieau & Possen 
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وارد   پارامتر  نرخ  مدلاین  و  ممیزی  مختلف  های  سیاست  تاثیر  آنان،  مدل  در  گردید. 

درآمدی   ریسک  و  باال  درآمدی  ریسک  )با  شغلی  گروه  دو  در  مالیاتی  فرار  بر  مالیات 

  پایین( در جامعه ای متشکل از دو گروه افراد ریسک پذیر و ریسک گریز مورد ارزیابی 

قرار گرفت. عالوه بر این فرض شد هیچ گونه مبادله اطالعاتی در میان افراد گروه های  

 گیرد. مختلف شغلی صورت نمی
با ریسک   این مطالعه، سه گروه شغلی مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی  در 

آمارگیری از  درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی باال بر اساس نتایج 
و با استفاده از    1انتخاب گردید   1380-98هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سالهای  

سازی فضای مالیات در اقتصاد ایران انجام گرفت. کلیه نتایج بدست  نرم افزار متلب شبیه
 آمده بر در این مطالعه بر اساس شبیه سازی در کل دوره زمانی مورد نظر بوده است.   

 سازی برای هر مودی مالیاتی که حاوی خصویات ذیل است انجام گرفت: شبیه
(1 ) {𝑤, 𝜌, 𝑠1, 𝑠2} 

ضریب ریسک    𝜌(0,1)میزان درآمد در گروه شغلی یک )مشاغل عمومی(،    wکه در آن  
ریسک  مطلوبیت  تابع  در  ثابت  گریزی  نسبی  دو    S  (CRRA)گریزی  در  مهارت  سطح 

αگروه شغلی خوداشتغالی   ∈ باشد. درآمدی که در گروه شغلی خوداشتغالی  می  {2,3}
معادل  میبدست   𝜋𝛼آید؛  = 𝑆𝛼𝑦𝛼  .است نظر گرفته شده  درآمد    𝑦𝛼متغیر   در  سطح 

(  𝜋𝛼)  (، میزان دریافتی هر فرد𝑠𝛼زای مهارت ) باشد که در ترکیب با متغیر درونمیبازار 
می مودی را مشخص  هر  برای  متغیر  این  است.    نماید.  تابع  متفاوت  از  پژوهش  کل  در 

 گریزی نسبی ثابت به صورت زیر استفاده شده است:مطلوبیت با ضریب ریسک 
(2) 

𝑢(𝑦) =
𝑦1−𝜌 − 1

1 − 𝜌
 

سازی  پذیری این نوع تابع مطلوبیت منجر به کاربرد فراوان آن در مدلسادگی و انعطاف 

휀𝑈از رابطه  انتظاری هر گروه شغلی    پیامد(.   2008،  2گریزی شده است )واکر ریسک  =

∫ 𝑈(𝑦)𝑔(𝑦)  آید. که در آن  بدست میu(y)    میزان مطلوبیت وg(y)    تابع توزیع احتمال

می شغلی  گروه  هر  شغلی  باشد.  در  گروه  سه  انتظاری(  )مطلوبیت  انتظاری  پیامدهای 

گردد.  میشوند و شغلی که باالترین پیامد )مطلوبیت انتظاری( را دارد انتخاب میمقایسه 

 
بر اساس نوسانات    (1991با الهام از مطالعه پستیو و پوسن )  و پایین  باال  ریسک درآمدیمشاغل آزاد با   2 

 اند. درآمدی این مشاغل در دوره زمانی مورد بررسی تفکیک شده 
2 Wakker   
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شود  میدر سناریوی اول؛ که به عنوان سناریوی مرجع در نظر گرفته شده است، فرض  

گردد  مینمایند به عبارتی فرض  میدرستی اظهار  های شغلی درآمد خود را به  تمام گروه

هیچ گونه فرار مالیاتی در هیچ کدام از مشاغل وجود ندارد. در سناریوی دوم؛ فرض فرار  

می اضافه  آزاد  مشاغل  در  لحاظ  مالیاتی  با  سوم؛  سناریوی  در  نهایت  در  و  گردد 

گروه از  یک  هر  در  افراد  ترکیب  رفتاری،  شپارامترهای  مالیاتی  های  فرار  میزان  و  غلی 

 گردد. میمشخص 
 سناریوی اول   -1-3

 (1E=0) شود تمام مودیان درستکار هستند فرض می
 تابع مطلوبیت برای گروه شغلی اول:

(3 ) 𝑢 =
[(1−𝑡)𝑤]1−𝜌−1

1−𝜌
  

 تابع مطلوبیت برای دو گروه شغلی خود اشتغالی: 
(4 ) 𝑢 =

[(1−𝑡)𝜋2]
1−𝜌

−1

1−𝜌
  

(5 ) 
𝑢 =

[(1−𝑡)𝜋3]
1−𝜌

−1

1−𝜌
  

 آید:میپیامد انتظاری برای هر گروه شغلی به صورت زیر بدست 
(6 ) 𝐸𝑣1 = ∫ 𝑢𝑤  𝑔(𝑤)   

(7 ) 𝐸𝑣2 = ∫ 𝑢(𝜋2)𝑔(𝜋2)   

(8 ) 𝐸𝑣3 = ∫ 𝑢(𝜋3)𝑔(𝜋3)   

فرض    -2-3 دوم:  خود  می سناریوی  شغلی  گروه  در  مالیاتی  فرار  امکان  شود 

 (E>0)اشتغالی وجود دارد 

w    ،)میزان درآمد در گروه شغلی یک )مشاغل عمومیρ(0,1)    ضریب ریسک گریزی در

درآمد انتظاری دو گروه شغلی    𝜋𝛼،  (CRRA)  گریزی نسبی ثابتتابع مطلوبیت ریسک 

α   خود اشتغالی ∈ {2,3}    ،f    ،نرخ جریمهt    ،نرخ مالیاتp(0,1)    احتمال ممیزی وu    و

EV  نتظاری( در هر گروه شغلی  ا)مطلوبیت   به ترتیب میزان مطلوبیت و پیامد انتظاری

 باشد.   می

 تابع مطلوبیت انتظاری برای گروه شغلی اول: 

 
 . فرار مالیاتی وجود ندارد  1
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(9 ) 𝑢 =
[(1−𝑡)𝑤]1−𝜌−1

1−𝜌
  

 تابع مطلوبیت انتظاری برای دو گروه شغلی خود اشتغالی:
(10) 𝑀𝑎𝑥 𝑢(𝐸2, 𝜋2) = 𝑝

[(1−𝑡)𝜋2−𝑓𝑡𝐸2]
1−𝜌

−1

1−𝜌
+ (1 − 𝑝)

[(1−𝑡)𝜋2+𝑡𝐸2]
1−𝜌

−1

1−𝜌
  

(11) 𝑀𝑎𝑥 𝑢(𝐸3, 𝜋3) = 𝑝
[(1−𝑡)𝜋3−𝑓𝑡𝐸3]

1−𝜌
−1

1−𝜌
+ (1 − 𝑝)

[(1−𝑡)𝜋3+𝑡𝐸2]
1−𝜌

−1

1−𝜌
  

 آید:میشغلی به صورت زیر بدست  پیامد انتظاری برای هر گروه 
(12) 𝐸𝑣1 = ∫ 𝑢𝑤𝑔(𝑤)   

(13) 𝐸𝑣2 = ∫ 𝑢(𝜋2, 𝐸2)𝑔(𝜋2)   

(14) 𝐸𝑣3 = ∫ 𝑢(𝜋3, 𝐸3)𝑔(𝜋3)   

 ای(ها، باورها و اثرات شبکهسناریوی سوم )گرایش  -3-3

تایید می افراد  شواهد تجربی قویا  برای تمکین  نمایند که پارامترهای اجتماعی، تصمیم 

قرار   تاثیر  تحت  را  توجیهمیمالیات  از  افراد  درک  مثال  عنوان  به  فرار  دهند.  پذیری 

این اثر به    مالیاتی در یک کشور رابطه مثبتی با مجموع فرار مالیاتی در آن کشور دارد.

ت در  های افراد به تمکین مالیاشود و مجموع گرایشمیعنوان گرایش به تمکین خوانده  

اطالق   جامعه  آن  در  مالیاتی  اخالق  عنوان  به  جامعهمیجامعه  در  اخالق  گردد.  با  ای 

 گیرد.  تر صورت میمالیاتی پایین، تصمیم افراد برای فرار مالیاتی آسان

دو ماموران  نکته  توسط  مودیان،  برای  ممیزی  احتمال  که  است  آن  دارد  وجود  که  می 

ابراین باور افراد نسبت به احتمال ممیزی شرطی است؛ نسبت به  مالیاتی شفاف نیست. بن

مدل در  که  عینی  تاکید  احتمال  آن  بر  نئوکالسیک  استاندارد  آن  میهای  در  که  گردد 

استراتژی درستی  به  سازمانافراد  ممیزی  تشخیص  های  را  مالیاتی  در  میهای  دهند. 

های مالیاتی است، احتماالت  از استراتژی ممیزی سازمانحالی که احتمال عینی، بخشی  

داده   تشخیص  افراد  توسط  اطالعات در دسترس  میشرطی که  و  تجربه  اساس  بر  شود 

بر   فرض  است.  متفاوت  مختلف  افراد  میان  در  که  بوده  و  افراد  باورها  که  است  این 

هنگاگرایش زمان،  طول  در  افرادها  که   یکدیگر    می  با  تعامل  دستخوش  میدر  باشند، 

برمیتغییر   عالوه  فرض    گردد.  گروه  میاین  یک  افراد  میان  اطالعات  مبادله  که  شود 

این  نمایند که  میشغلی باالتر است. افراد در ساختار شبکه اجتماعی با یکدیگر مالقات  

 دهد.  میها ها را به آنت در زمینه باورها و گرایشها، اجازه مبادله اطالعا مالقات



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ...رویکرد اقتصاد رفتاری با روش -ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی         282 

مبنای فرار مالیاتی و  ها در قالب مدل عاملهای باورها و گرایشدر سناریوی سوم؛ پویایی

شبکه تشریح  حضور  ذیل  در  که  ساختاری  اساس  بر  اجتماعی  اجرا  میهای  گردد؛ 

فرایند شبیهاجتماعی، در    شود. ساختار شبکهمی ثابت است و  این مدل در تمام  سازی 

 کند.تغییر نمی

 ای مدلساختار شبکه

𝐴فرد، شبکه اجتماعی بر اساس ماتریس متقارن    Nدر اقتصادی متشکل از   = 𝑁 × 𝑁  

می توصیف  یک  و  صفر  شبکهاز  ساختار  آن  در  که  ماتریس  شود  زیر    Aای  صورت  به 

 گردد: توصیف می
 

𝐴 = [

0 1 0 0
1 0 1 0
0 1 0 1
0 0 1 0

] 

 

دهد که یک اتصال با ستون دوم  میاولین ردیف اتصاالت فرد اول را نشان  Aدر ماتریس 

نشان   را  فرد دوم  اتصاالت  اول و یک  میدارد. ردیف دوم  با ستون  اتصال  دهد که یک 

ام به صورت زیر تعریف   jام و ستون    iاتصال با ستون سوم دارد. به عبارتی عناصر ردیف  

 گردد:می

𝐴𝑖𝑗 = {
اگر افراد 𝑖 و 𝑗 به یکدیگر  متصل باشند  1

در غیر ااینصورت                              0
}                                                                                           

را بشناسد فرد    jفرد    iاین معنی که اگر فرد  ارتباطات در داخل شبکه دو طرفه است به  

j  هم فردi  .را خواهد شناخت 

 کند. شود شبکه ثابت است و تغییر نمیمیفرض 

انتخاب   را  دوره هر شخص یک شغل  و تصمیم  مینماید، درآمد بدست  میدر هر  آورد 

 درآمد را اظهار نماید.  این گیرد چه مقدار از می

کنند و نه هر مالقاتی منجر به  مینه همه افراد در شبکه در هر دوره یکدیگر را مالقات  

𝐶(𝑁این اساس یک ماتریس  گردد بر  میمبادله اطالعات   × 𝑁)   ها در هر  از صفر و یک

و    iفرد    .دهدمینشان  این ماتریس احتمال مالقات میان افراد را    شود.میدوره معرفی  

1 

2 

3 

4 
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می  jفرد   مالقات  را  یکدیگر  دوره  هر  اگر  در  𝐴𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗نمایند  = در    1 همچنین  باشد. 

 شود.میاطالعات تنها با یک احتمال مبادله  jو  iمالقات 

 تشکیل باورها

بر اساس باورهای افراد از احتمال ممیزی در دو گروه شغلی    t+1انتخاب شغل در دوره  

𝑝𝑖,𝑡)خوداشتغالی 
2 , 𝑝𝑖,𝑡

3 از  میشکل    ( شخص  تجربه  اساس  بر  باورها  بروزرسانی  گیرد. 

 گیرد. میممیزی قبلی و مبادله اطالعات  با سایر افراد در شبکه صورت 

 هاتشکیل باورها از تجارب گذشته عامل

فرض    در احساس  میاین حالت  افراد  ممیزی شوند، هدفمیشود  اگر  که  گذاری  کنند 

اینکه دوباره در دوره  ممیزی شود، باور او در مورد   t  شوند. به عبارتی اگر فرد در دورهمی

افزایش   شود؛  ممیزی  غیرمیبعد  در  کاهش  یابد،  بروزرسانی  میاینصورت  قاعده  یابد. 

 باشد: میباورها در مورد احتمال ممیزی بر اساس رابطه ذیل 

(15 ) 𝑝𝑖,𝑡+1
𝛼 =̃ 𝐴𝑖,𝑡𝑝 + (1 − 𝐴𝑖,𝑡)𝛿𝑝𝑖,𝑡

𝛼       𝑝 ∈ [0,1] , 𝛿 ∈ (0,1)  

𝐴𝑖,𝑡در آن    که = 𝐴𝑖,𝑡اینصورت  ممیزی شود و در غیر  tدر زمان    iاست اگر مودی     1 =

 گردد: میخواهد بود که به صورت ریاضی به صورت ذیل بیان  0

(16 ) 
𝑝𝑖,𝑡+1

�̃� =

{

𝑝 ∈ اگر  فرد در 𝑡 دوره  ممیزی  شود  [0,1]

𝛿𝑝𝑖,𝑡+1
𝛼 ,   𝛿 ∈ (0,1) غیر 1اینصورت  در 

}

   

در نظر گرفته شده    p=1  که حداکثر احتمال ممیزی احتمال ممیزی است  Pکه در آن  

 است. 

𝑝𝑖,𝑡و 
𝛼  باور فردi   در گروه شغلی خوداشتغالیα(2,3)   از احتمال ممیزی در دورهt   .است 

 بروزرسانی باورها در اثر مبادله اطالعات با افراد داخل شبکه

مودی که  نحوی  به  گیرد،  صورت  شبکه  داخل  افراد  با  اطالعات  مبادله  گروه    i  اگر  در 

خوداشتغالی   خوداشتغالی    jفرد    αشغلی  شغلی  گروه  احتمال    βدر  کند،  مالقات  را 

 شود: میشرطی بر اساس قاعده زیر بروزرسانی 

(17) 
𝑝𝑖,𝑡+1

𝛼,𝛽
= {

𝜇𝑝𝑖,𝑡
𝛼,�̃�

+ (1 − 𝜇)𝑝𝑗,𝑡
𝛼,�̃�

         𝑝  با  احتمال

𝑝𝑖,𝑡
𝛼,�̃�

                             1 − 𝑝  با  احتمال
}   

 
1 δ کننده در بروزرسانی باورها وارد مدل شده است.به عنوان پارامترتعدیل   
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وزن مبادله اطالعات در شبکه است که اگر فرد با فرررد واقررع در یررک گررروه   μکه در آن  

معررادل  𝛍و در غیراینصررورت  75/0معررادل  𝛍شررغلی مبادلرره اطالعررات را انجررام دهررد 

 خواهد بود. 25/0

 هاگرایش

این دلیل است که بر اساس تعامل افراد در داخل شبکه  اجتماعی به    اهمیت هنجارهای

اگر مبادله اطالعات میان   در هر دوره  𝜒𝑖,𝑡شود. وزن هنجار اجتماعی  میاجتماعی تعیین 

شود. فرض بر آن است که فرد  میو سایر افراد در آن دوره اتفاق بیفتد، بروزرسانی    iفرد  

i    فردj  در زمان    راt    مالقات  نموده و مبادله اطالعات اتفاق بیفتد. اگر فردj    فرار کننده

�̃�𝑗)مالیاتی  
𝛼 >  jیابد. بر عکس اگر فرد  روی درستکاری کاهش می  iباشد، وزن فرد  (0

یابد. فرایند بروز رسانی هنجارهای  میروی درستکاری افزایش    iدرستکار باشد، وزن فرد  

 شود:  اجتماعی بر اساس رابطه زیر انجام می

(18) 𝜒𝑖,𝑡+1 =

{
𝜒𝑖,𝑡 − 𝜆 (2 × 𝟏

(𝐸𝑗
�̃�>0)

− 1) (𝜒𝑖,𝑡 + 𝟏(𝜒𝑖,𝑡>0.5)(1 − 2𝜒𝑖,𝑡))   𝑝  با  احتمال 

𝜒𝑖,𝑡                                                                                        1 − 𝑝  با  احتمال
}  

�̃�𝑗  که در آن
𝛼    سطح فرار مالیاتی فردj    1و

[�̃�𝑗
𝛼>0]

تابع شاخص با ارزش یک است اگر    

�̃�𝑗
𝛼 >  باشد. میاینصورت صفر و در غیر 0

1(𝜒𝑖,𝑡>0.5)  ش یک است اگر تابع شاخص با ارز𝜒𝑖,𝑡 > اینصورت صررفر باشد و در غیر 0.5

λباشد. نرخ تعدیل  می ∈  در نظر گرفته شده است. (0,1)

𝜒𝑖,𝑡+1بنابراین   > 𝜒𝑖,𝑡    اگر اطالعات با مودی درستکار مبادله شود و𝜒𝑖,𝑡+1 < 𝜒𝑖,𝑡    اگر

و   شود  مبادله  مالیاتی  کننده  فرار  با  𝜒𝑖,𝑡+1اطالعات  = 𝜒𝑖,𝑡    اطالعاتی گونه  هیچ  اگر 

مبادله نگردد.با لحاظ پارامترهای اقتصاد رفتاری، تابع مطلوبیت انتظاری هر یک از سه  

 آید:میگروه شغلی )صفر، یک و دو ( به ترتیب بر اساس روابط ذیل بدست 

(19) 𝑢 =
[(1−𝑡)𝑤]1−𝜌−1

1−𝜌
+ 𝜒𝑖𝑡  

(20) 𝑀𝑎𝑥 𝑢(𝐸2, 𝜋2) = 𝑝
[(1−𝑡)𝜋2−𝑓𝑡𝐸2]

1−𝜌
−1

1−𝜌
+ (1 − 𝑝)

[(1−𝑡)𝜋2+𝑡𝐸2]
1−𝜌

−1

1−𝜌
+ 𝜒𝑖𝑡   

(21) 𝑀𝑎𝑥 𝑢(𝐸3, 𝜋3) = 𝑝
[(1−𝑡)𝜋3−𝑓𝑡𝐸3]

1−𝜌
−1

1−𝜌
+ (1 − 𝑝)

[(1−𝑡)𝜋3+𝑡𝐸3]
1−𝜌

−1

1−𝜌
+ 𝜒𝑖𝑡   

 گردد:میپیامد انتظاری برای هر گروه شغلی به صورت زیر محاسبه  

(22) 𝐸𝑣1 = ∫ 𝑢𝑤𝑔(𝑤)   
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(23) 𝐸𝑣2 = ∫ 𝑢(𝜋2, 𝐸2)𝑔(𝜋2)   

(24) 𝐸𝑣3 = ∫ 𝑢(𝜋3, 𝐸3)𝑔(𝜋3)   

گروه   سه  انتظاری  پیامدهای  مقایسه  از  دوره  هر  در  شغل  انتخاب  سناریو،  سه  هر  در 

 گردد. میآید و شغل با باالترین پیامد انتظاری انتخاب میشغلی بدست 

 تحلیل نتایج تحقیق تجزیه و   -4
ریسک  تاثیر  بررسی  منظور  مورد  به  دوم  و  اول  سناریوهای  شغل،  انتخاب  بر  گریزی 

گرفته قرار  )استفاده  جدول  اطالعات  که  گونه  همان  می2اند.  نشان  و  (  میانگین  دهد 

 ( شغلی  گروه  𝜇2واریانس  < 𝜇3    و𝑉𝑎𝑟(𝑦2) = 𝜎2
2 < 𝑉𝑎𝑟(𝑦3) = 𝜎3

2   ) (2( از   )3  )

است. شغلی    بنابراین  کمتر  )گروه  خوداشتغالی  شغلی  گروه  مهارت،  سطح  یک  (  3با 

)گروه   خوداشتغالی  شغلی  گروه  از  باالتری  درآمدی  واریانس  اما  باالتر  درآمد  میانگین 

 ( دارد.2شغلی 

 (: میانگین، انحراف معیار و ضریب جینی سه گروه شغلی2جدول )

 
( مزد و  1گروه شغلی) 

 حقوق بگیران عمومی 

مشاغل  (  2گروه شغلی )

 آزاد با ریسک درآمد پایین 

( مشاغل  3گروه شغلی )

 آزاد با ریسک درآمد بال 

 9/15 6/10 3/9 میانگین 

انحراف  

 معیار 
2/9 5/9 6/10 

ضریب  

 جینی
2571/0 2685/0 2918/0 

 1380-98منبع: نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای کشور، 

تمام گروهمیاولین سناریو، فرض   اظهار  نماید که  به درستی  را  های شغلی همه درآمد 

 افتد.  مینماید که فرار مالیاتی اتفاق مینمایند. دومین سناریو، فرض می

نفر است. سایر پارامترهای مورد استفاده، مشتمل بر نرخ    5000سازی مشتمل بر  شبیه

گریزی  باشد. ضریب ریسک می  4/0  3و نرخ جریمه  05/0  2، احتمال ممیزی 0  /2  1مالیات 

 
 های مستقیم و بر اساس میانگین پلکانی نرخ های مالیات بدست آمده است. مالیات از روی قانون مالیاتنرخ  1

همکاران،    2 و  زاده  هاشم  مطالعات  از  متغیر  هوکامپ،  2014این  پیکهاردت،  2010،  و  استخراج    2013، سیبولد 

 شده است. 
 نرخ جریمه از قانون مالیات های مستقیم بدست آمده است.  3
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در نظر گرفته شده است که به صورت تصادفی میان مودیان توزیع شده   ρ(0,1)  هم بازه

 است.

می قرار  شغلی  گروه  سه  از  یکی  در  تصادفی  صورت  به  ابتدا  به  مودیان  تصمیم  گیرند. 

گردد. اما احتمال انتخاب شغل بستگی به ارزش انتظاری شغل  صورت تصادفی اخذ می

 انتخابی نسبت به سایر مشاغل دارد.  
  

 

     

 
 
 

)  انتخاب شغل با فرض درستکار بودن مودیان    :(1شکل ) با :(2شکل  انتخاب شغل 

 فرض فرار مالیاتی مودیان 

گردد که  دهد که در نظر گرفتن فرض فرار مالیاتی، موجب میمقایسه دو شکل نشان می

عمو مشاغل  شغلی  گروه  از  شغل  گروهمی  انتخاب  سمت  آزاد  به  مشاغل  شغلی  های 

    قبول میزان ریسک درآمدی باالتری هستند، متمایل گردد.    )خوداشتغالی(که متضمن

 ای( بر فرار مالیاتیها، باورها و اثرات شبکهتاثیر عوامل رفتاری )گرایش-4-1

ها بعد از مالقات افراد در شبکه اجتماعی و مبادله اطالعات، احتمال  شود، عاملمیفرض  

خود   برای  را  مبادله  میبروزرسانی  ممیزی  خود  شغلی  گروه  افراد  با  فرد  اگر  نمایند. 

اطالعات   مبادله  وزن  دهد  انجام  را  گروه    75/0اطالعات  با  اطالعات  مبادله  این  اگر  و 

اطالعات   مبادله  وزن  گیرد  انجام  متفاوت  می  25/0شغلی  گرفته  زمان  درنظر  در  شود. 

سازی  شود و در فرایند شبیهمیفی تعیین  صفر، باورها و گرایشات افراد به صورت تصاد

 در نظر گرفته شده است.  1و  0ها بین گریزی عاملگردد. ضریب ریسک میبروزرسانی 
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 انتخاب شغل با فرض وارد نمودن عوامل رفتاری و فرار مالیاتی مودیان :  (3شکل )

با سناریوی دوم )شکل )( نشان می3اطالعات شکل ) امکان  2دهد که در مقایسه  ( که 

همسایگی تاثیر  گرفتن  نظر  در  با  و  دارد(  وجود  مالیاتی  به  فرار  متمایل  که  افرادی  ها، 

اول   و  سوم  شغلی  گروه  در  به  میفعالیت  تمایل  عبارتی  به  است.  یافته  کاهش  باشند 

توان برای افزایش  میدوم افزایش یافته است. یکی از دالیلی که    فعالیت در مشاغل گروه

( به  2( ذکر نمود آن است که گروه شغلی )2تمایل افراد برای فعالیت در گروه شغلی )

( قرار گرفته  1( و )3لحاظ میانگین سطح درآمد و نوسانات آن در میانه دو گروه شغلی )

 است. 

گر در  که  افرادی  همسایگی  در  )اگر  شغلی  فعالیت  1وه  مدل،  می(  اساس  بر  و  نمایند 

( قرار گیرند، تاثیر  2باشند؛ افراد گروه شغلی)می  پذیری را دارا  ترین میزان ریسک پایین

همسایگی باعث  روانی  پذیرش  میها  با  گردند  متمایل  افراد  که  ریسک  گردد  اندکی 

این صورت شانس کسب سطح درآمد باالتری    درآمدی فرار مالیاتی انجام دهند. زیرا در

( قرار  3این گروه افراد با گروه شغلی )را خواهند داشت. در صورتی که اگر در همسایگی  

ها  گیرند؛ عوامل روانی درونی )تاثیر پایبندی به هنجارهای اجتماعی( بر تاثیر همسایگی

گردد که افراد تمایلی به تغییر گروه شغلی خود  میاین  فایق آمده و در نتیجه منجر به  

 نداشته باشند.  

(  2( نیز اگر در همسایگی آنان افراد گروه شغلی )3در مورد افراد شاغل در گروه شغلی )

ها بر عوامل روانی درونی فایق آمده و متمایل به فعالیت در  قرار گیرند، تاثیر همسایگی

با  2گروه شغلی ) گردند. در صورتی  میتر و ریسک درآمدی کمتر  ی درآمد پاییناندک ( 

 ( با گروه شغلی  در مواجهه  به دلیل سطح ریسک 1که  باالیی که در(  افراد    پذیری  این 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ...رویکرد اقتصاد رفتاری با روش -ارزیابی تاثیر انتخاب شغل بر فرار مالیاتی         288 

این عوامل منجر به    وجود دارد، تمایلی به تغییر گروه شغلی نخواهند داشت. لذا برآیند

 گردد.   می( 2ر گروه شغلی ) افزایش فعالیت د

 ضریب فرار مالیاتی-2-4

تسلیم   در  تقلب  میزان   ( فریبکار  افراد  نسبت  اساس  بر  مالیاتی،  فرار  نرخ  میانگین 

شغلی  اظهارنامه گروه  هر  در  افراد  کل  به  مالیاتی(  )میهای  جدول  اطالعات  (  3باشد. 

این  ( باالتر است. به عبارتی در  3دهد که ضریب فرار مالیاتی در گروه شغلی )نشان می

کسب ریسک  که  شغلی  پایین  گروه  اجتماعی  هنجارهای  به  پایبندی  و  باالتر  تر  درآمد 

این گروه   پذیری باال فعالیت دارند. لذا افراد واقع دراست، عموما افراد با ضریب ریسک 

نمایند. اطالعات  میشغلی ریسک فرار مالیاتی را نیز نسبت به مشاغل دیگر بیشتر تقبل  

به هنجارهای اجتماعی پایین  ( نشانگر آن است که 3جدول ) تر  هر چه میزان پایبندی 

باشد، ضریب فرار مالیاتی باالتر است زیرا احساس گناه افراد در ارتکاب به فرار مالیاتی  

 هایی برای فرار مالیاتی خواهند بود.   تر بوده و بنابراین افراد به دنبال جستجوی راهپایین

 (: ضریب فرار مالیاتی 3جدول )

  1گروه شغلی  2گروه شغلی  3گروه شغلی 

 کل افراد  2189 2033 778

 تعداد افراد فرار کننده مالیاتی  0 173 230

 ضریب فرار مالیاتی  0 5/8 30

 میانگین احتمال شرطی ممیزی  046/0 28/0 30/0

 میانگین هنجار اجتماعی 67/0 23/0 18/0
 تحقیق  های یافتهمنبع: 

 پارامترهای سیاستی بر میزان فرار مالیاتی در هر گروه شغلیتاثیر تغییر  -3-4

گروه   هر  در  مالیاتی  فرار  میزان  بر  سیاستی  پارامترهای  تغییر  تاثیر  بررسی  منظور  به 

شغلی، ترکیبات متفاوتی از نرخ مالیات، نرخ جریمه و احتمال ممیزی مورد استفاده قرار  

 .  ( نشان داده شده است4گرفته است که در جدول )
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 1(: تاثیر تغییر پارامترهای سیاستی بر فرار مالیاتی4جدول )

  2گروه شغلی  3گروه شغلی 

 تغییر در نرخ مالیات 

7/29 3/8 1/0=T  ،4/0=F  ،05/0=P 

31 5/8 2/0=T  ،4/0=F  ،05/0=P 

4/33 6/8 3/0=T  ،4/0=F  ،05/0=P 

 تغییر در نرخ جریمه

1/32 5/9 2/0=T  ،3/0=F  ،05/0=P 

30 5/8 2/0=T  ،4/0=F  ،05/0=P 

27 4/6 2/0=T  ،5/0=F  ،05/0=P 

 تغییر در احتمال ممیزی 

39 5/8 2/0=T  ،4/0=F  ،05/0=P 

25 6 2/0=T  ،4/0=F  ،1/0=P 
 تحقیق  های یافتهمنبع: 

دهد که با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با  می( نشان  4اطالعات جدول )

بسیار   تغییر  شیب  سیاستمیمالیم  عبارتی،  به  نرخ  یابد  و  مالیات  نرخ  افزایش  های 

جریمه در حضور عوامل رفتاری تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی  

ای که وجود دارد آن است که تاثیر پارامترهای سیاستی )نرخ مالیات و نرخ  ندارد.  نکته

اجتماعی در   اتی، بستگی به میزان و نحوه تاثیر باورها و هنجارهایجریمه( روی فرار مالی 

)سیستم   رسمی  نهادی  پارامترهای  تاثیر  تحت  مودیان  عبارتی،  به  دارد.  جامعه  آن 

و...( تصمیم توان اذعان  نمایند. لذا میگیری میمالیات( و غیر رسمی )هنجارها، عادات 

انگیزشی که توسط سیستم م ابزارهای  افزایش نرخ مالیات و  داشت که  از طریق  الیاتی 

می اعمال  جامعه  در  مالیات  تمکین  تحریک  برای  جریمه  نرخ  حضور  افزایش  در  گردد 

(. به عبارتی میزان فرار یا  2020،  2پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد. )گرکی و لتکی 

معه و  تمکین مالیات در جامعه، بستگی به عملکرد نهادهای رسمی و غیر رسمی هر جا

 تعامل آنان با یکدیگر دارد.

 

 
1  P  ،معادل احتمال شرطی ممیزیF  معادل نرخ جریمه وT   .معادل نرخ مالیات است 

2 Gorecki & Letki (2020) 
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 و پیشنهاد  گیرینتیجه -5
ترکیبی از عوامل اقتصادی، روان شناسی و اجتماعی  تصمیم برای تمکین مالیات شامل  

ریزی تصمیم برای تمکین مالیات،  برای طرحمدل  ترین  است لذا بهترین و متقاعدکننده

مبنا امروزه  های عاملگردند. مدلمدلنحوی وارد  این پارامترها به  مدلی است که تمامی  

گردند و وارد  ترکیب پارامترهای اقتصاد رفتاری تلقی میها برای  به عنوان بهترین مدل

ها محیطی مناسب برای ارزیابی فرار مالیاتی را  این مدل  ای بهنمودن ساختارهای شبکه

 پذیر ساخته است.  امکان

ه تاثیر عوامل اقتصادی و رفتاری بر تصمیم به انتخاب شغل و فرار مالیاتی  این مطالعدر  

این اساس سه سناریو انتخاب گردید. در دو سناریوی اول  مورد استفاده قرار گرفت. بر  

اثر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد بررسی قرار گرفت. اطالعات نشان داد که قبول  

تر و  های شغلی با درآمد نامطمئنافراد به سمت گروه  فرض فرار مالیاتی منجر به حرکت

میریسکی به  تر  رفتاری  اقتصاد  عوامل  سوم،  سناریوی  در  و  مدل  گردد.  شغل  انتخاب 

شبیه گردید.  اضافه  مالیات  به  تمکین  سناریو  این  در  که  سازی  یافت  انجام  این صورت 

نمایند؛ دوم درکی  پذیری خود انتخاب میسک مودیان، شغلی را بر اساس درجه ریابتدا  

از احتمال شرطی ممیزی بر اساس تجارب گذشته و مبادله اطالعات با افراد داخل شبکه  

می وارد  شکل  اجتماعی  هنجار  وزن  سوم  با  میمدلگیرد؛  عوامل  نهایت  در  و  گردد 

در   یکدیگر مالیاتی  فرار  و  شغل  انتخاب  تعادلی  و سطوح  شغلی    ترکیب شده  گروه  هر 

 گردد. مشخص می

ترکیبی پارامترهای اقتصاد رفتاری با حضور  دهد که در نظر گرفتن تاثیر  نتایج نشان می 

گریزی باالتر  های اجتماعی منجر به توزیع افراد به سمت مشاغل با ضریب ریسک شبکه

لیاتی در هر  گردد. بررسی ضریب فرار مالیاتی که بر اساس نسبت افراد فرار کننده مامی

می سنجیده  شغلی  گروه  افراد  کل  به  شغلی  میگروه  نشان  فرار  شود،  ضریب  که  دهد 

( است لذا با توجه به ریسک  2( به مراتب باالتر از گروه شغلی )3مالیاتی در گروه شغلی )

در درآمد  کسب  در  باالتر  نحوی  به  که  افرادی  مشاغل،  فعالیت    این  شغلی  گروه  این 

این  های فرار مالیاتی را بهتر شناسایی نموده و بنابراین فرار مالیاتی در  فرصت  نمایندمی

 مشاغل باالتر است.  
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سیاست تاثیر  بررسی  منظور  گروه  به  هر  در  مالیاتی  فرار  میزان  در  دولت  مالیاتی  های 

سیاستشغلی،   از  به  ترکیبی  کدام  هر  در  مالیاتی  فرار  ضریب  و  انتخاب  مالیاتی  های 

ارزیابی   نشان میترکیب سیاستصورت جداگانه محاسبه گردید.  مالیاتی  که  های  دهد 

های شغلی  ترکیب گروهگذاری بهینه مالیاتی باید  سازمان امور مالیاتی کشور در سیاست

( همانطور که جدول  دیگر  عبارت  به  قرار دهد.   نظر  مد  را  نشان  4موجود در جامعه   )

گروهمی در  اگر  )  هایدهد  شغلی  گروه  در  بیشتری  افراد  خوداشتغالی،  که  3شغلی   )

کنار   در  مالیات  نرخ  افزایش  سیاست  نمایند،  فعالیت  دارد  باالتری  درآمدی  نوسانات 

زیرا   نیست.  مالیاتی  فرار  کاهش  راستای  در  اثربخش  سیاستی  جریمه،  نرخ  افزایش 

مالیاتی در فرار  بیشتر  افزایش  به  مالیات منجر  نرخ  و در    افزایش  این گروه شغلی شده 

( نسبت به  3تقابل با نرخ جریمه )که منجر به کاهش بیشتر فرار مالیاتی در گروه شغلی )

گردد( ممکن است تاثیر معنی داری در کاهش فرار مالیاتی نداشته  ( می2گروه شغلی )

تری  ( )که نوسانات درآمدی پایین2باشد. در صورتی که اگر بیشتر افراد در گروه شغلی )

تواند بر کاهش فرار مالیاتی تاثیرگذار باشد. همین  این سیاست میدارند( فعالیت نمایند،  

امر در سیاستگذاری سازمان مالیاتی در خصوص هدف گذاری در زمینه احتمال ممیزی  

گیرد.   قرار  مدنظر  باید  بررسی  نیز  نشان میترکیب سیاستهمچنین  مالیاتی  دهد  های 

نرخ  افزایش  مالیات    که  تمکین  افزایش  به  منجر  مالیم  شیبی  با  جریمه  نرخ  و  مالیات 

افزایش  می افزایش    1/0گردد.  و  درصد  دو  افزایش  به  منجر  مالیات  نرخ  در    1/0واحد 

به عبارت دیگر  گردد. درصد در فرار مالیاتی می 3/2واحد در نرخ جریمه منجر به کاهش 

حضور   با  دولت  سیاستی  ابزارهای  میتاثیر  تعدیل  رفتاری  برای  عوامل  بنابراین  گردد. 

 سیاست گذاری بهینه مالیاتی، نیاز است حضور عوامل رفتاری مدنظر قرار گیرد. 

 تضاد منافع 
 دارند. نویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم می
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