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Αβστραχτ

Τηε λιτερατυρε ον αυδιτ στρατεγιεσ ηασ φοχυσεδ ον ρανδοm αυδιτσ ορ ον αυδιτσ χονδι−
τιονεδ ονλψ ον ινχοmε δεχλαρατιον. Ιν χοντραστ, ταξ αυτηοριτιεσ εmπλοψ τηε τοολσ οφ
πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ το ιδεντιφψ ταξπαψερσ φορ αυδιτ, ωιτη α ρανγε οφ ϖαριαβλεσ υσεδ φορ
χονδιτιονινγ. Τηε παπερ εξπλορεσ τηε χοmπλιανχε ανδ ρεϖενυε χονσεθυενχεσ οφ τηε
υσε οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ιν αν αγεντ−βασεδ mοδελ τηατ δραωσ υπον α βεηαϖιοραλ απ−
προαχη το ταξ χοmπλιανχε. Τηε ταξπαψερσ ιν τηε mοδελ φορm συβϕεχτιϖε βελιεφσ αβουτ
τηε προβαβιλιτψ οφ αυδιτ φροm σοχιαλ ιντεραχτιον, ανδ αρε γυιδεδ βψ α σοχιαλ χυστοm τηατ
ισ δεϖελοπεδ φροm mεετινγ οτηερ ταξπαψερσ. Τηε βελιεφ ανδ σοχιαλ χυστοm φεεδ ιντο
τηε οχχυπατιοναλ χηοιχε βετωεεν εmπλοψmεντ ανδ τωο φορmσ οφ σελφ−εmπλοψmεντ. Ιτ ισ
σηοων τηατ τηε υσε οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ψιελδσ α σιγνι�χαντ ινχρεασε ιν ρεϖενυε οϖερ
α ρανδοm αυδιτ στρατεγψ.
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1 Ιντροδυχτιον

Τηε στανδαρδ αναλψσισ οφ ταξ χοmπλιανχε ιν Αλλινγηαm ανδ Σανδmο (1972) ανδ Ψιτζηακι
(1974), ανδ mυχη οφ τηε λιτερατυρε τηατ ηασ φολλοωεδ, ισ βασεδ ον τηε ασσυmπτιον τηατ ταξ−
παψερσ αβιδε βψ τηε αξιοmσ οφ εξπεχτεδ υτιλιτψ τηεορψ ανδ τηατ αυδιτσ αρε ρανδοm. Αν
εξχεπτιον ισ τηε λιτερατυρε ον οπτιmαλ αυδιτινγ � ινχλυδινγ Ρεινγανυm ανδ Wιλδε (1985,
1986) ανδ Χηανδερ ανδ Wιλδε (1998) � ωηιχη χηαραχτεριζεσ τηε εθυιλιβριυm αυδιτ στρατεγψ ασ
α φυνχτιον οφ ρεπορτεδ ινχοmε. Ιν πραχτιχε, τηε οϖερωηελmινγ mαϕοριτψ οφ αυδιτσ περφορmεδ
βψ ταξ αυτηοριτιεσ αρε �ρισκ−βασεδ� (ιν ωηιχη ταξπαψερσ αρε ταργετεδ φορ αυδιτ), ωιτη ονλψ
α σmαλλ φραχτιον οφ αυδιτσ περφορmεδ ον α ρανδοm βασισ φορ στατιστιχαλ πυρποσεσ. Υνλικε τηε
πρεσυmπτιον οφ τηε οπτιmαλ αυδιτινγ λιτερατυρε, ηοωεϖερ, τηε ταργετινγ οφ ρισκ−βασεδ αυδιτσ
ισ νοτ βασεδ σολελψ ον τηε ινχοmε ρεπορτ. Ρατηερ, ταξ αυτηοριτιεσ ρελψ ον τηε εξπεριενχε οφ
χασε ο′χερσ ρεϖιεωινγ ρετυρνσ ανδ, ινχρεασινγλψ, ον τηε βασισ οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ωηιχη
αππλιεσ στατιστιχαλ τοολσ το τηε δατα ον α σετ οφ ταξπαψερσ� χηαραχτεριστιχσ, οφτεν ιν τηε φορm
οφ θυαλιτατιϖε ϖαριαβλεσ (σεε Χλεαρψ, 2011; Ησυ ετ αλ., 2015). Τηε εξπεχτεδ υτιλιτψ mοδελ
ηασ αλσο βεεν συβϕεχτ το σιγνι�χαντ χριτιχισm ανδ mανψ αλτερνατιϖεσ mοδελσ ωιτη βεηαϖιοραλ
φουνδατιονσ ηαϖε βεεν προποσεδ.
Τηε παπερ εξπλορεσ τηε χοmπλιανχε ανδ ρεϖενυε χονσεθυενχεσ οφ τηε υσε οφ πρεδιχτιϖε

αναλψτιχσ ιν αν αγεντ−βασεδ mοδελ τηατ δραωσ υπον α βεηαϖιοραλ αππροαχη το ταξ χοmπλιανχε.
Wε υσε αγεντ−βασεδ mοδελλινγ βεχαυσε τηισ αλλοωσ υσ το εξπλορε α ριχηερ mοδελ τηαν ισ
ποσσιβλε ιν α τηεορετιχαλ αναλψσισ βυτ mεανσ ωε ρελψ ον σιmυλατιον το γενερατε ουρ ρεσυλτσ.
Τηε mοδελ ισ χονστρυχτεδ ον τηε φουνδατιον οφ α σοχιαλ νετωορκ τηατ γοϖερνσ τηε ιντεραχτιον
βετωεεν ταξπαψερσ ανδ τηε τρανσmισσιον οφ ινφορmατιον βετωεεν ταξπαψερσ. Τηε ινφορmατιον
χονσιστσ οφ αττιτυδεσ τοωαρδσ χοmπλιανχε (ιν τηε φορm οφ α σοχιαλ χυστοm) ανδ βελιεφσ αβουτ
αυδιτσ (α συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ βεινγ αυδιτεδ). Ταξπαψερσ mυστ mακε αν οχχυπατιοναλ
χηοιχε βετωεεν εmπλοψmεντ ανδ τωο φορmσ οφ σελφ−εmπλοψmεντ. Εmπλοψmεντ προϖιδεσ α σαφε
ινχοmε βυτ βεχαυσε οφ τηε τηιρδ−παρτψ ρεπορτινγ οφ ινχοmε τηερε ισ νο ποσσιβιλιτψ οφ νον−
χοmπλιανχε. Τηε τωο σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ αρε ρισκψ, βυτ νον−χοmπλιανχε ισ ποσσιβλε.
Ρισκ αϖερσε ταξπαψερσ αλλοχατε ιντο τηε οχχυπατιονσ σο ασ το mαξιmιζε εξπεχτεδ υτιλιτψ γιϖεν
τηε εξπεχτεδ ινχοmε ανδ ρισκινεσσ οφ εαχη οχχυπατιον. Γιϖεν τηε δι¤ερεντ λεϖελσ οφ ρισκ ιν τηε
οχχυπατιονσ, ταξπαψερσ διϖιδε αmονγ οχχυπατιονσ ον τηε βασισ οφ ρισκ αϖερσιον. Τηισ ρεσυλτσ
ιν σελφ−σελεχτιον οφ τηοσε ωηο ωιλλ εξπλοιτ οππορτυνιτιεσ φορ νον−χοmπλιανχε ιντο οχχυπατιονσ
ωηερε συχη οππορτυνιτιεσ αρισε.
Τηε πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ινϖεστιγατεδ ιν τηε mοδελ αρε βασεδ ον Τοβιτ ανδ λογιτ ρεγρεσσιον

mοδελσ υσινγ δατα φροm ταξ ρετυρνσ ανδ φροm τηε ουτχοmεσ οφ παστ αυδιτσ. Τηε Τοβιτ
mοδελ ταργετσ αυδιτσ ον τηε βασισ οφ πρεδιχτεδ εϖασιον λεϖελ ανδ τηε λογιτ mοδελ ον τηε
βασισ οφ πρεδιχτεδ λικελιηοοδ οφ νον−χοmπλιανχε. Τηε πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ αρε ιmπλεmεντεδ
βψ σιmυλατινγ τηε mοδελ ωιτη ρανδοm αυδιτσ φορ αν ινιτιαλ περιοδ το αχθυιρε αυδιτ δατα, ανδ
τηεν υσινγ τηισ δατα το ταργετ αυδιτσ ωηερε νον−χοmπλιανχε ισ πρεδιχτεδ. Ιτ ισ σηοων τηατ
πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ σεχυρε α σιγνι�χαντ ινχρεασε ιν ρεϖενυε οϖερ α ρανδοm αυδιτ στρατεγψ.
Το γιϖε τηε ρεσυλτσ ϖαλιδιτψ ιτ ισ νεχεσσαρψ το βυιλδ τηε αγεντ−βασεδ mοδελ ον α σουνδ

υνδερλψινγ τηεορψ οφ τηε χοmπλιανχε δεχισιον. Ουρ mοδελλινγ σταρτσ φροm τηε ασσυmπτιον
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τηατ ταξπαψερσ δο νοτ κνοω τηε αυδιτ στρατεγψ οφ τηε ταξ αυτηοριτψ βυτ mυστ φορm α βε−
λιεφ αβουτ τηε προβαβιλιτψ οφ βεινγ αυδιτεδ. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ιδεα οφ βεηαϖιοραλ
εχονοmιχσ τηατ ινδιϖιδυαλσ γενεραλλψ δο νοτ εϖαλυατε ρισκψ προσπεχτσ υσινγ τηε οβϕεχτιϖε
προβαβιλιτιεσ οφ εϖεντσ βυτ φορm συβϕεχτιϖε προβαβιλιτιεσ (ορ τρανσφορm οβϕεχτιϖε προβαβιλιτιεσ
υσινγ α ωειγητινγ φυνχτιον). Τηε συβϕεχτιϖε προβαβιλιτιεσ (ορ, ιν ουρ τερmινολογψ, βελιεφσ) χαν
δι¤ερ σιγνι�χαντλψ, ανδ περσιστεντλψ, φροm τηε οβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ (Καηνεmαν ανδ Τϖερσκψ,
1979). Τηερε ισ αλσο εmπιριχαλ (Σπιχερ ανδ Λυνδστεδτ, 1976) ανδ εξπεριmενταλ (Βαλδρψ, 1986)
εϖιδενχε τηατ τηε ινδιϖιδυαλ χοmπλιανχε δεχισιον αλσο τακεσ ιντο αχχουντ σοχιαλ φαχτορσ συχη
ασ τηε περχειϖεδ εξτεντ οφ εϖασιον ιν τηε ποπυλατιον. Wε χηοοσε το συmmαριζε τηε ρανγε οφ
σοχιαλ φαχτορσ ασ τηε αττιτυδε οφ τηε ταξπαψερ τοωαρδ χοmπλιανχε. Τηισ ισ εσσεντιαλλψ ιδεντιχαλ
το τηε χονχεπτ οφ ταξ mοραλε τηατ ισ προmινεντ ιν τηε εmπιριχαλ λιτερατυρε (ε.γ., Τοργλερ,
2002).
Α κεψ φεατυρε οφ ουρ mοδελλινγ ισ το mακε εξπλιχιτ τηε προχεσσεσ τηρουγη ωηιχη τηε

αττιτυδε τοωαρδσ χοmπλιανχε ανδ τηε βελιεφ αβουτ αυδιτινγ αρε φορmεδ. Αττιτυδεσ ανδ βελιεφσ
αρε ενδογενουσ ανδ ρεσυλτ φροm τηε ιντεραχτιον οφ α ταξπαψερ ωιτη οτηερ ταξπαψερσ ανδ
ωιτη τηε ταξ αυτηοριτψ. Τηε ιmπορτανχε οφ ιντεραχτιον mακεσ ιτ νεχεσσαρψ το σπεχιφψ τηε
σοχιαλ ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη τηε ιντεραχτιον τακεσ πλαχε. Wε δο τηισ βψ εmπλοψινγ α σοχιαλ
νετωορκ ωιτη α γιϖεν σετ οφ λινκσ βετωεεν ταξπαψερσ το γοϖερν τηε �οω οφ ινφορmατιον.
Αφτερ εαχη ρουνδ οφ αυδιτσ σοmε οφ τηε ταξπαψερσ ωηο αρε λινκεδ ωιλλ mεετ ανδ εξχηανγε
ινφορmατιον. Τηε λικελιηοοδ οφ ινφορmατιον τρανσmισσιον ισ γρεατερ βετωεεν ταξπαψερσ ιν τηε
σαmε οχχυπατιον.
Τηε παπερ ισ στρυχτυρεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 δεσχριβεσ τηε σεπαρατε χονχεπτσ τηατ αρε βυιλτ

ιντο τηε mοδελ. Σεχτιον 3 προϖιδεσ αναλψτιχαλ δεταιλσ ον ηοω τηεσε χονχεπτσ αρε ιmπλεmεντεδ.
Σεχτιονσ 4 ανδ 5 δεσχριβε τηε σιmυλατιον ρεσυλτσ υνδερ α ρανδοm αυδιτ ρυλε ανδ ωηεν τηε
αυδιτ ρυλε ισ ινφορmεδ βψ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ. Σεχτιον 6 χονχλυδεσ.

2 Χονχεπτυαλ Αππροαχη

Τηισ σεχτιον δεσχριβεσ τηε ελεmεντσ τηατ χονστιτυτε τηε αγεντ−βασεδ mοδελ. Τηε πυρποσε
οφ τηε δισχυσσιον ισ το ρελατε τηεσε ελεmεντσ το τηε εξτενσιϖε λιτερατυρε ον τηε ινδιϖιδυαλ
ταξ χοmπλιανχε δεχισιον. Τηε σεmιναλ αναλψσεσ οφ τηε χοmπλιανχε δεχισιον βψ Αλλινγηαm
ανδ Σανδmο (1972) ανδ Ψιτζηακι (1974) ωερε βυιλτ υπον τηε αππλιχατιον οφ εξπεχτεδ υτιλιτψ
τηεορψ. Α στανδαρδ χριτιχισm οφ τηισ mοδελ ισ τηατ ιτ οϖερ−πρεδιχτσ τηε εξτεντ οφ εϖασιον ωηεν
εϖαλυατεδ υσινγ τηε οβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ αυδιτ ωηιχη ηασ mοτιϖατεδ τηε αππλιχατιον οφ
ιδεασ φροm βεηαϖιοραλ εχονοmιχσ.1 Τηε βεηαϖιοραλ mοδελσ οφ τηε χοmπλιανχε δεχισιον αρε
συρϖεψεδ ιν Ηασηιmζαδε ετ αλ. (2013).
Τηε κεψ ελεmεντσ οφ ουρ αγεντ−βασεδ mοδελ ισ τηατ ταξπαψερσ mακε αν οχχυπατιοναλ χηοιχε

δεχισιον πριορ το τηε χοmπλιανχε δεχισιον. Τηε χοmπλιανχε δεχισιον ισ βασεδ ον τηε αττιτυδε
τοωαρδ χοmπλιανχε ασ συmmαριζεδ ιν α σοχιαλ χυστοm ανδ βελιεφ αβουτ αυδιτσ χαπτυρεδ ιν α
συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ βεινγ αυδιτεδ. Τηε ινφορmατιον υσεδ το φορm αττιτυδεσ ανδ βελιεφσ

1Ιτ σηουλδ βε νοτεδ τηατ Σλεmροδ (2007) γιϖεσ γοοδ ρεασονσ ωηψ τηισ χλαιm σηουλδ βε τρεατεδ ωιτη χαυτιον.
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ισ τρανσmιττεδ τηρουγη mεετινγσ βετωεεν ταξπαψερσ γοϖερνεδ βψ α σοχιαλ νετωορκ. Εαχη οφ
τηεσε χοmπονεντσ ισ νοω δεσχριβεδ ιν γρεατερ δεταιλ.

2.1 Οχχυπατιοναλ χηοιχε

Οχχυπατιοναλ χηοιχε δετερmινεσ τηε ποσσιβιλιτψ φορ ενγαγινγ ιν ταξ εϖασιον. Ινχοmε φροm
εmπλοψmεντ ισ οφτεν συβϕεχτ το α ωιτηηολδινγ ταξ ανδ/ορ τηιρδ−παρτψ ρεπορτινγ το τηε ταξ
αυτηοριτψ. Φορ εξαmπλε, τηε ΥΚ Παψ−Ασ−Ψου−Εαρν σψστεm ινϖολϖεσ ινχοmε ταξ βεινγ δε−
δυχτεδ βψ εmπλοψερσ ανδ ρεmιττεδ διρεχτλψ το τηε ταξ αυτηοριτψ. Τηισ πρεϖεντσ εϖασιον βψ
εmπλοψεεσ (υνλεσσ τηερε ισ χολλυσιον ωιτη τηε εmπλοψερ) ανδ σο νον−χοmπλιανχε ισ ονλψ ποσσιβλε
φορ ταξπαψερσ ωηο αρε σελφ−εmπλοψεδ. Οχχυπατιονσ αλσο δι¤ερ ιν τηειρ τραδιτιονσ χονχερνινγ
παψmεντ ιν χαση. Τηοσε ιν ωηιχη χαση παψmεντ ισ χοmmον προϖιδε τηε γρεατερ οππορτυνιτψ
φορ εϖασιον. Οχχυπατιοναλ χηοιχε ηασ νοτ ηαδ α προmινεντ ρολε ιν τηε λιτερατυρε ον ταξ εϖα−
σιον δεσπιτε ιτσ χλεαρ ιmπορτανχε. Εξχεπτιονσ το τηισ αρε Πεστιεαυ ανδ Ποσσεν (1981) ωηο
mοδελ οχχυπατιοναλ χηοιχε, Χοωελλ (1981), Ισαχησεν ανδ Στρm (1980), ανδ Τρανδελ ανδ Σνοω
(1999) ωηο αναλψζε τηε χηοιχε βετωεεν ωορκινγ ιν τηε ρεγυλαρ ανδ τηε ινφορmαλ εχονοmψ.
Οχχυπατιοναλ χηοιχε ισ αλσο ιmπορταντ φορ τηε χοννεχτιον ιτ ηασ ωιτη ρισκ αϖερσιον. Ινδιϖιδ−

υαλσ αλλοχατε το οχχυπατιονσ ον τηε βασισ οφ τηειρ αβιλιτψ ατ τηατ οχχυπατιον ανδ τηειρ αττιτυδε
το ρισκ. Τηοσε ωηο αρε λεαστ ρισκ αϖερσε ωιλλ χηοοσε το εντερ τηε ρισκιεστ οχχυπατιονσ. Κανβυρ
(1979) ανδ Βλαχκ ανδ δε Μεζα (1997) ασσυmε εmπλοψmεντ ισ σαφε βυτ σελφ−εmπλοψmεντ ισ
ρισκψ, ανδ αδδρεσσ τηε σοχιαλ ε′χιενχψ οφ αγγρεγατε ρισκ−τακινγ. Σελφ−εmπλοψmεντ αττραχτσ
τηε λεαστ ρισκ−αϖερσε ταξπαψερσ, ωηο ωιλλ εϖαδε τηε mοστ ωηεν τηε οππορτυνιτψ αρισεσ. Ηενχε,
οχχυπατιοναλ χηοιχε ηασ τηε ε¤εχτ οφ σελφ−σελεχτινγ ταξπαψερσ ωηο ωιλλ εϖαδε ιντο α σιτυατιον
ιν ωηιχη τηεψ χαν εϖαδε. Τηισ οβσερϖατιον σηουλδ φορm παρτ οφ ανψ εξπλανατιον οφ ωηψ
νον−χοmπλιανχε χαν βε σο σιγνι�χαντ ωιτηιν σπεχι�χ οχχυπατιοναλ γρουπσ.
Ουρ mοδελ ινχλυδεσ α χηοιχε βετωεεν εmπλοψmεντ ανδ τωο φορmσ οφ σελφ−εmπλοψmεντ.

Εmπλοψmεντ ισ α σαφε αχτιϖιτψ τηατ δελιϖερσ α χερταιν ινχοmε. Σελφ−εmπλοψmεντ ισ ρισκψ
σο τηατ εαχη ταξπαψερ ονλψ κνοωσ τηε προβαβιλιτψ διστριβυτιον οφ ινχοmε ωηεν mακινγ αν
οχχυπατιοναλ χηοιχε. Ονε οφ τηε σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ ισ ρισκιερ τηαν τηε οτηερ, ιν α
σενσε ωε mακε πρεχισε βελοω.2

2.2 Σοχιαλ χυστοmσ

Τηε εξπεριmεντσ οφ Βαλδρψ (1986) προϖιδε χοmπελλινγ εϖιδενχε τηατ τηε εϖασιον δεχισιον ισ
νοτ ϕυστ α σιmπλε γαmβλε. Τηισ χαν βε ρατιοναλιζεδ βψ ιντροδυχινγ αν αδδιτιοναλ χοστ ιντο
τηε εϖασιον δεχισιον. Τηεσε χοστσ χαν βε �νανχιαλ (Βαψερ, 2006; Χηεττψ, 2009; Λεε, 2001)
ορ πσψχηιχ (Γορδον, 1989). Πσψχηιχ χοστσ χαν αρισε φροm φεαρ οφ δετεχτιον ορ χονχερν αβουτ
τηε σηαmε οφ βεινγ εξποσεδ. Τηε mαγνιτυδε οφ τηε πσψχηιχ χοστ χαν ρε�εχτ αν ινδιϖιδυαλ�σ
αττιτυδε τοωαρδσ χοmπλιανχε. Αττιτυδεσ αρε αν ιmπορταντ φεατυρε οφ πσψχηολογιχαλ τηεοριεσ
οφ ταξ χοmπλιανχε (Κιρχηλερ ετ αλ., 2008; Wειγελ ετ αλ., 1987). Τηε πσψχηιχ χοστ χαν αλσο βε

2Ινδιϖιδυαλσ δι¤ερ ιν τηειρ λεϖελ οφ σκιλλ ιν τηε οχχυπατιονσ, ανδ σκιλλσ αρε ονε οφ τηε δετερmιναντσ οφ
ινχοmε. Τηισ mακεσ ιτ νεχεσσαρψ το στατε τηε φορmαλ δεταιλσ βεφορε �ρισκιερ� χαν βε εξπλαινεδ ιν φυλλ.
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ιντερπρετεδ ασ τηε λοσσ οφ τηε παψο¤ φροm φολλοωινγ α σοχιαλ νορm φορ ηονεστ ταξ παψmεντ.
Αδοπτινγ τηισ ιντερπρετατιον mακεσ ιτ νατυραλ το ασσυmε τηατ τηε σιζε οφ τηε λοσσ ιν παψο¤
ισ γενερατεδ βψ εξπλιχιτ σοχιαλ ιντεραχτιον, ανδ τηατ τηε σιζε ισ λαργερ ωηεν φεωερ ταξπαψερσ
εϖαδε (Φορτιν ετ αλ., 2007; Κιm, 2003; Μψλεσ ανδ Ναψλορ, 1996; Τραξλερ, 2010).
Τηε αδδιτιοναλ χοστσ ηαϖε αν ιmπορταντ ρολε ιν εξπλαινινγ σοmε φεατυρεσ οφ τηε ταξ εϖασιον

δεχισιον. Wε mοδελ αττιτυδεσ βψ ινχλυδινγ α σοχιαλ χυστοm οφ ηονεστ ταξ παψmεντ ιν τηε mοδελ
σο τηατ τηερε ισ α υτιλιτψ γαιν (ρελατιϖε το τηε στατε ωιτη νον−χοmπλιανχε) ωηεν ταξ ισ παιδ ιν
φυλλ. Τηε ιmπορτανχε ατταχηεδ το τηε σοχιαλ χυστοm βψ εαχη ταξπαψερ ισ δετερmινεδ βψ τηειρ
ιντεραχτιον ωιτη οτηερ ταξπαψερσ ωιτηιν τηε σοχιαλ νετωορκ.

2.3 Συβϕεχτιϖε βελιεφσ

Wε ηαϖε αλρεαδψ οβσερϖεδ τηατ ιφ χηοιχε ισ βασεδ ον οβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ βεινγ αυδιτεδ
τηεν τηε στανδαρδ mοδελ οϖερ−πρεδιχτσ τηε αmουντ οφ εϖασιον. Τηισ ηασ λεδ το τηε αππλιχατιον
οφ χηοιχε mοδελσ βασεδ ον νον−εξπεχτεδ υτιλιτψ τηεοριεσ. Νον−εξπεχτεδ υτιλιτψ mοδελσ χαν
πρεδιχτ τηε χορρεχτ λεϖελ οφ εϖασιον φορ ρεασοναβλε παραmετερ ϖαλυεσ. Τηισ ισ βεχαυσε τηεψ
περmιτ τηε συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ αυδιτ (τηε ωειγητινγ ον τηε παψο¤ ωηεν αυδιτεδ) το βε
γρεατερ τηαν τηε οβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ. Τηεψ αλσο οπεν τηε ποσσιβιλιτψ οφ δεσιγνινγ χοmπλιανχε
πολιχψ το mανιπυλατε τηε συβϕεχτιϖε νατυρε οφ τηε δεχισιον (Ελ¤ερσ ανδ Ηεσσινγ, 1997).
Ιτ ισ στανδαρδ το διστινγυιση βετωεεν α χηοιχε ωιτη ρισκ (τηε αγεντ κνοωσ τηε προβαβιλιτψ

διστριβυτιον οφ φυτυρε εϖεντσ) ανδ α χηοιχε ωιτη υνχερταιντψ (τηε αγεντ δοεσ νοτ κνοω τηε
προβαβιλιτιεσ). Α �ρστ στεπ αωαψ φροm εξπεχτεδ υτιλιτψ τηεορψ ισ το χονσιδερ α χηοιχε ωιτη ρισκ
βυτ το ασσυmε τηε προβαβιλιτιεσ αρε διστορτεδ ιντο �δεχισιονσ ωειγητσ� τηατ εντερ τηε εξπεχτεδ
παψο¤. Ρανκ−δεπενδεντ εξπεχτεδ υτιλιτψ (Θυιγγιν, 1981, 1982; Θυιγγιν ανδ Wακκερ, 1994)
υσεσ α παρτιχυλαρ ωειγητινγ σχηεmε το τρανσφορm τηε οβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ εϖεντσ ιντο συβ−
ϕεχτιϖε προβαβιλιτιεσ ανδ ηασ βεεν αππλιεδ το τηε εϖασιον δεχισιον βψ Αρχανδ ανδ Γραζιοσι
(2005), Βερνασχονι (1998) ανδ Ειδε (2001). Προσπεχτ τηεορψ (Καηνεmαν ανδ Τϖερσκψ, 1979;
Τϖερσκψ ανδ Καηνεmαν, 1992) αλσο υσεσ α ωειγητινγ σχηεmε βυτ παψο¤σ αρε δετερmινεδ βψ
γαινσ ανδ λοσσεσ ρελατιϖε το α ρεφερενχε ποιντ. Ιτ ηασ βεεν αππλιεδ το χοmπλιανχε βψ αλ−Νοωαιηι
ανδ Dηαmι (2007), Βερνασχονι ανδ Ζαναρδι (2004), Ραβλεν (2010), ανδ Ψανιϖ (1999). Υν−
χερταιντψ ηασ βεεν mοδελλεδ βψ ασσυmινγ τηε αγεντ φορmσ α προβαβιλιτψ διστριβυτιον οϖερ τηε
ποσσιβλε προβαβιλιτψ διστριβυτιονσ οφ ουτχοmεσ (�σεχονδ−ορδερ υνχερταιντψ�). Τηισ γιϖεσ ρισε
το τηε χονχεπτ οφ αmβιγυιτψ, συρϖεψεδ ιν Χαmερερ ανδ Wεβερ (1992) ωηιχη ηασ βεεν αππλιεδ
το ταξ χοmπλιανχε βψ Σνοω ανδ Wαρρεν (2005).
Wε ινχορπορατε τηεσε ιδεασ ιντο τηε mοδελ βψ ασσυmινγ τηατ εαχη ταξπαψερ φορmσ α συβ−

ϕεχτιϖε βελιεφ αβουτ τηε αυδιτ προβαβιλιτψ ανδ βψ εξπλιχιτλψ mοδελλινγ τηε προχεσσ φορ φορmινγ
βελιεφσ. Τηισ αλλοωσ τηε mοδελ το προϖιδε αν εξπλανατιον οφ ηοω συβϕεχτιϖε προβαβιλιτιεσ χαν
ενδογενουσλψ εmεργε ανδ ρεmαιν σψστεmατιχαλλψ δι¤ερεντ φροm τηε οβϕεχτιϖε προβαβιλιτιεσ.
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2.4 Σοχιαλ νετωορκ

Τηε ιλλεγαλιτψ οφ ταξ εϖασιον ανδ τηε ινχεντιϖε τηε ταξ αυτηοριτψ ηασ το χονχεαλ ιτσ αυδιτ
στρατεγψ ιmπλψ τηατ ταξπαψερσ χαννοτ βε φυλλψ ινφορmεδ. Α νατυραλ ασσυmπτιον ισ τηατ ινφορ−
mατιον ωιλλ νοτ βε ρεϖεαλεδ πυβλιχλψ, βυτ ωιλλ βε τρανσmιττεδ βετωεεν ταξπαψερσ ιν α ποσιτιον
οφ mυτυαλ τρυστ. Τηε σοχιαλ νετωορκ ωε αδοπτ ισ α φορmαλιζατιον οφ τηισ ασσυmπτιον.
Τηε ιmπορτανχε οφ σοχιαλ χονταχτσ ισ συππορτεδ βψ εmπιριχαλ εϖιδενχε ον τηε ποσιτιϖε

χοννεχτιον βετωεεν τηε νυmβερ οφ ταξ εϖαδερσ α ταξπαψερ κνοωσ ανδ τηε εξτεντ οφ εϖασιον οφ
τηατ ταξπαψερ (Dε ϑυαν ετ αλ., 1994; Γεεροmσ ανδWιλmοτσ, 1985; Σπιχερ ανδ Λυνδστεδτ, 1976;
Wαλλσχηυτζκψ, 1984; Wεβλεψ ετ αλ., 1988). Τηισ εϖιδενχε δεmονστρατεσ τηατ τηε χοmπλιανχε
δεχισιον ισ νοτ mαδε ιν ισολατιον βυτ τηατ εαχη ταξπαψερ mακεσ ρεφερενχε το τηε οβσερϖεδ
βεηαϖιορ οφ τηε σοχιετψ ιν ωηιχη τηεψ οπερατε.
Wε χαπτυρε τηισ σοχιαλ ιντεραχτιον βψ αππλψινγ νετωορκ τηεορψ (Γοψαλ, 2009; ϑαχκσον,

2004). Νετωορκσ ηαϖε πρεϖιουσλψ βεεν υσεδ ιν τηε αναλψσισ οφ εϖασιον βψ Κοροβοω ετ αλ.
(2007) ανδ Φρανκλιν (2009). Τηεψ ηαϖε αλσο βεεν αππλιεδ το χριmε mορε γενεραλλψ (Γλαεσερ
ετ αλ., 1996).
Τηε σοχιαλ νετωορκ ιν ουρ mοδελ πλαψσ τωο ρολεσ. Φιρστ, ιτ τρανσmιτσ τηε σοχιαλ χυστοm

φροm ονε περσον το ανοτηερ: ιφ τωο νον−εϖαδερσ mεετ τηε ιmπορτανχε οφ τηε σοχιαλ χυστοm οφ
ηονεστ παψmεντ ισ ινχρεασεδ φορ βοτη, βυτ ιφ α νον−εϖαδερ mεετσ αν εϖαδερ τηεν ιτ ισ ρεδυχεδ
φορ τηε νον−εϖαδερ ανδ ινχρεασεδ φορ τηε εϖαδερ. Σεχονδ, τηε νετωορκ τρανσmιτσ ινφορmατιον
αβουτ αυδιτ πολιχψ. Σινχε τηε αυδιτ στρατεγψ ισ νοτ πυβλιχ ινφορmατιον, ταξπαψερσ ηαϖε το
ινφερ ιτ φροm τηειρ οων εξπεριενχε ανδ φροm τηε ρεχειπτ οφ ινφορmατιον αβουτ τηε εξπεριενχεσ
οφ οτηερσ. Ουρ σιmυλατιονσ αρε αν αππλιχατιον οφ αγεντ−βασεδ mοδελλινγ (Βλοοmθυιστ, 2004;
Τεσφατσιον, 2006) ωιτη αγεντ ιντεραχτιον χοντρολλεδ βψ τηε σοχιαλ νετωορκ.

3 Νετωορκ Μοδελ

Ιν τηισ σεχτιον ωε mοδελ τηε φορmατιον οφ αττιτυδεσ ανδ βελιεφσ ασ τηε ουτχοmε οφ σοχιαλ
ιντεραχτιον, ανδ οππορτυνιτιεσ ασ τηε ουτχοmε οφ οχχυπατιοναλ χηοιχε. Τηισ ισ αχηιεϖεδ βψ
αππλψινγ τηε τηεορψ οφ νετωορκ φορmατιον το τραχκ τηε λινκσ βετωεεν ταξπαψερσ ανδ τηε
τρανσmισσιον οφ αττιτυδεσ ανδ βελιεφσ, ανδ χοmβινινγ τηισ ωιτη αγεντ−βασεδ mοδελλινγ ωηιχη
εmπλοψσ α βεηαϖιοραλ αππροαχη το δεσχριβε ινδιϖιδυαλ χηοιχεσ.
Τηερε αρε Ν ινδιϖιδυαλσ, ινδεξεδ βψ ϕ = 1; :::; Ν , ωηοσε λιϖεσ εξτενδ τηρουγηουτ τηε

σιmυλατιον. Αλτηουγη τηε λιϖεσ αρε λονγ, εαχη ινδιϖιδυαλ mακεσ α συχχεσσιον οφ σινγλε−περιοδ
δεχισιονσ ανδ σο ισ �mψοπιχ�. Wε δισχυσσ ποσσιβλε ρελαξατιον οφ τηισ ασσυmπτιον ιν σεχτιον
6. Ινδιϖιδυαλσ ιντεραχτ ρεπεατεδλψ ιν δισχρετε τιmε, τ = 0; :::; Τ , ωηερε εαχη περιοδ τ ισ
υνδερστοοδ το βε τηε ταξ ρετυρν περιοδ. Εαχη ινδιϖιδυαλ, ϕ, ατ τιmε τ ισ δεσχριβεδ βψ α
ϖεχτορ οφ χηαραχτεριστιχσ �

ωϕ; �ϕ; σ
1
ϕ ; σ

2
ϕ ; ζϕ; π

1
ϕ;τ; π

2
ϕ;τ; �ϕ;τ

�
: (1)

Ατ τηε σταρτ οφ α σιmυλατιον τηε ϖαλυεσ φορ αλλ χηαραχτεριστιχσ αρε ρανδοmλψ ασσιγνεδ το εαχη
ταξπαψερ βψ mακινγ δραωσ φροm ινδεπενδεντ διστριβυτιονσ. Ονχε δραων, τηε �ρστ �ϖε χηαρ−
αχτεριστιχσ ιν (1) ρεmαιν χονσταντ τηρουγηουτ τηε σιmυλατιον ανδ σο ρεπρεσεντ τηε εξογενουσ
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παραmετερσ δεσχριβινγ τηε αγεντσ. Τηεσε χηαραχτεριστιχσ αρε ωϕ, τηε ωαγε ιν εmπλοψmεντ
(οχχυπατιον 0); �ϕ, τηε χοε′χιεντ οφ ρελατιϖε ρισκ αϖερσιον; σ

�
ϕ , τηε σκιλλ ιν σελφ−εmπλοψεδ οχχυ−

πατιον �, � = 1; 2; ανδ ζϕ, τηε παψο¤ φροm φολλοωινγ τηε σοχιαλ χυστοm. Το αϖοιδ τηε ποτεντιαλ
φορ mισλεαδινγ ρεσυλτσ τηατ mιγητ φολλοω φροm αν υνυσυαλ δραω οφ τηεσε χηαραχτεριστιχσ ουρ
ρεσυλτσ αρε χαλχυλατεδ ασ τηε αϖεραγε οφ mυλτιπλε ινδεπενδεντ σιmυλατιονσ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε
σιmυλατε �ϖε τιmεσ το οβταιν τηε βασελινε ρεσυλτσ ιν σεχτιον 4 ανδ τεν τιmεσ φορ τηε αναλψσισ
ιν σεχτιον 5.
Τηε ρεmαινινγ τηρεε χηαραχτεριστιχσ ιν (1) αρε ενδογενουσ ανδ σο αρε υπδατεδ περιοδ−

βψ−περιοδ τηρουγη ιντεραχτιον ωιτη τηε ταξ αυτηοριτψ ανδ ωιτη οτηερ ταξπαψερσ ιν τηε σοχιαλ
νετωορκ. Τηεσε χηαραχτεριστιχσ αρε αδδιτιοναλλψ ινδεξεδ βψ τιmε, τ. Τηεσε αρε: π�ϕ;τ 2 [0; 1],
τηε περχειϖεδ (συβϕεχτιϖε) προβαβιλιτψ οφ αυδιτ ιν οχχυπατιον �, � = 1; 2, ανδ �ϕ;τ 2 [0; 1],
τηε ωειγητ ατταχηεδ το τηε παψο¤ φροm φολλοωινγ τηε σοχιαλ χυστοm φορ ηονεστψ.
Wε νοω δεσχριβε ηοω τηεσε χηαραχτεριστιχσ εντερ ιντο τηε χηοιχε προβλεm οφ α ταξπαψερ

ανδ ηοω τηε συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ ανδ ωειγητ γιϖεν το σοχιαλ χυστοm αρε υπδατεδ.
Ιν εαχη περιοδ, τ, εϖερψ ινδιϖιδυαλ χηοοσεσ τηειρ πρεφερρεδ οχχυπατιον ανδ, ονχε ινχοmε

ισ ρεαλιζεδ, τηε οπτιmαλ λεϖελ οφ εϖασιον. Ινδιϖιδυαλ ϕ ηασ α χηοιχε βετωεεν εmπλοψmεντ ορ
εντερινγ ονε οφ τωο σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ. Τηεσε αρε οχχυπατιονσ 1 ανδ 2, ωηιχη
ωε δενοτε βψ ΣΕ1 ανδ ΣΕ2.3 Ιφ εmπλοψmεντ ισ χηοσεν τηε ωαγε, ωϕ, ισ οβταινεδ ωιτη χερ−
ταιντψ, ωηερεασ ιν σελφ−εmπλοψmεντ εαρνινγσ αρε ρανδοm. Τηε ουτχοmε οφ σελφ−εmπλοψmεντ
φορ ινδιϖιδυαλ ϕ ιν οχχυπατιον � ατ τιmε τ ισ γιϖεν βψ σ�ϕ ψ

�
ϕ;τ, ωηερε σ

�
ϕ ισ δραων ονχε ατ τηε

βεγιννινγ οφ τηε σιmυλατιον, βυτ ψ�ϕ;τ ισ δραων ρανδοmλψ ατ εϖερψ τιmε τ φροm τηε προβαβιλιτψ
διστριβυτιον φυνχτιον Φ� (�).4 Τηε χηοιχε οφ οχχυπατιον ισ τακεν ον τηε βασισ οφ Φ� (�) βυτ
τηε χηοιχε οφ εϖασιον ισ mαδε αφτερ τηε ρεαλιζατιον οφ ψ�ϕ;τ. Ιτ ισ ασσυmεδ τηατ Ε (ψ

1) < Ε (ψ2)
ανδ ς αρ (ψ1) < ς αρ (ψ2), σο ιφ σ1ϕ = σ

2
ϕ ΣΕ2 ισ ρισκιερ τηαν ΣΕ1 βυτ ο¤ερσ α ηιγηερ εξπεχτεδ

ινχοmε. Βοτη σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ αρε ρισκιερ τηαν εmπλοψmεντ, ιν τηε σενσε τηατ
φορ εαχη αγεντ τηε ωαγε ιν εmπλοψmεντ ισ χερταιν, ι.ε., ς αρ (ωϕ) = 0.
Ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το εϖαδε ταξ ιν εmπλοψmεντ βεχαυσε ινχοmε ισ συβϕεχτ το τηιρδ−παρτψ

ρεπορτινγ ορ το α ωιτηηολδινγ ταξ. Εϖασιον ονλψ βεχοmεσ ποσσιβλε ωηεν σελφ−εmπλοψmεντ ισ
χηοσεν. Ιν οχχυπατιον � ταξπαψερ ϕ ηασ βελιεφ ατ τιmε τ τηατ τηε προβαβιλιτψ οφ βεινγ αυδιτεδ
ανδ εϖασιον βεινγ δετεχτεδ5 ισ π�ϕ;τ. Τηε βελιεφ αβουτ τηε αυδιτ προβαβιλιτψ ισ υπδατεδ τηρουγη
τηε εξπεριενχε οφ τηε ταξπαψερ ωιτη αυδιτσ ανδ τηρουγη τηε εξχηανγε οφ ινφορmατιον ωηεν
mεετινγ οτηερ ταξπαψερσ. Τηε αττιτυδε οφ ταξπαψερ ϕ τοωαρδ εϖασιον ισ συmmαριζεδ ιν �ϕ;τ,
τηε ωειγητ γιϖεν το τηε σοχιαλ χυστοm. Τηισ αττιτυδε ισ αλσο υπδατεδ τηρουγη mεετινγσ ωιτη
οτηερ ταξπαψερσ. Wε δεσχριβε τηε προχεσσεσ φορ υπδατινγ αττιτυδεσ ανδ βελιεφσ ιν δεταιλ αφτερ

3Ιτ mαψ σεεm υνρεαλιστιχ το ηαϖε αν οχχυπατιοναλ χηοιχε ιν εϖερψ περιοδ βυτ ιν τηε σιmυλατιονσ ονλψ α ϖερψ
σmαλλ προπορτιον οφ ταξπαψερσ αχτυαλλψ χηανγε οχχυπατιον ιν ανψ περιοδ.

4Φορ τραχταβιλιτψ, ωε αβστραχτ ιν τηισ σεττινγ φροm τηε ποσσιβιλιτψ οφ βανκρυπτχψ φορ αγεντσ ιν τηε σελφ−
εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ. Wερε τηισ φεατυρε αλλοωεδ φορ (σεε, φορ εξαmπλε, Βλοοmθυιστ, 2011), βυσινεσσ
συρϖιϖαλ ωουλδ βεχοmε α φυνχτιον οφ τηε ουτχοmε οφ τηε ταξ εϖασιον γαmβλε, ωηιχη γενερατεσ α δψναmιχ
ε¤εχτ ον χοmπλιανχε ιν αδδιτιον το τηοσε ωε στυδψ ιν ουρ mοδελ. Wε αρε γρατεφυλ το αν ανονψmουσ ρεφερεε
φορ τηισ ποιντ.

5Ηερε ωε ασσυmε τηατ δετεχτιον ισ φυλλ. Αλτερνατιϖελψ, ονε χαν ασσυmε παρτιαλ δετεχτιον, ωηιχη γιϖεσ ρισε
το α νυmβερ οφ ιντερεστινγ ισσυεσ ωηιχη αρε βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ παπερ.
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δισχυσσινγ τηε χηοιχε οφ οχχυπατιον φορ γιϖεν αττιτυδεσ ανδ βελιεφσ.
Τηε χηοιχε οφ οχχυπατιον ανδ τηε χηοιχε το εϖαδε ταξ ινϖολϖε ρισκ. Ταξπαψερ ϕ ηασ α

(χονσταντ) δεγρεε οφ ρελατιϖε ρισκ αϖερσιον mεασυρεδ βψ τηε ρισκ αϖερσιον παραmετερ, �ϕ. Τηε
ταξπαψερ χηοοσεσ οχχυπατιον ανδ εϖασιον λεϖελ ατ τιmε τ το mαξιmιζε συβϕεχτιϖε εξπεχτεδ
υτιλιτψ γιϖεν βελιεφσ φπ�ϕ;τγ. Φορ αναλψτιχαλ τραχταβιλιτψ, ωε ασσυmε τηρουγηουτ α ΧΡΡΑ φορm
φορ υτιλιτψ:

Υϕ (Ψ ) =
Ψ 1��ϕ � 1

1� �ϕ
: (2)

Τηε αττιτυδε τοωαρδ εϖασιον δετερmινεσ τηε υτιλιτψ ϖαλυε οφ φολλοωινγ τηε σοχιαλ χυστοm οφ
ηονεστ ταξ παψmεντ. Τηε παψο¤ φροm τηε σοχιαλ χυστοm ισ γιϖεν βψ ζϕ ανδ τηε ινδιϖιδυαλ
ωειγητ, ορ τηε ιmπορτανχε, ασσιγνεδ το τηισ παψο¤ βψ τηε ταξπαψερ ισ δετερmινεδ βψ �ϕ;τ.
Ηενχε, χοmπλιανχε ωιτη ταξ παψmεντ ατ τιmε τ γενερατεσ αν αδδιτιοναλ υτιλιτψ φροm φολλοωινγ
τηε σοχιαλ χυστοm οφ �ϕ;τζϕ.
Ιν εmπλοψmεντ τηερε ισ νο οππορτυνιτψ φορ εϖασιον, ανδ σο τηε ταξπαψερ οβταινσ α παψο¤

γιϖεν βψ

ς 0 =
[(1� �)ωϕ]

1��ϕ � 1

1� �ϕ
+ �ϕ;τζϕ;

ωηερε � ισ τηε χονσταντ mαργιναλ ταξ ρατε. Τηε ποσσιβιλιτψ οφ ταξ εϖασιον mακεσ τηε χηοιχε οφ
σελφ−εmπλοψmεντ α χοmπουνδ λοττερψ: τηε ινχοmε ισ ρανδοm, ασ ισ τηε ουτχοmε οφ χηοοσινγ
το εϖαδε.
Dε�νε τηε εξπεχτεδ παψο¤ φροm τηε οπτιmαλ χηοιχε οφ εϖασιον ιν σελφ−εmπλοψmεντ οχχυ−

πατιον � φορ α γιϖεν ρεαλιζατιον ψ�ϕ;τ ασ

ς �ε
�
ψ�ϕ;τ
�
= mαξ

Ε2[0;σ�ϕ ψ�ϕ;τ]

�
π�ϕ;τΥϕ

�
[1� � ] σ�ϕ ψ

�
ϕ;τ � φ�Ε

�

+(1� π�ϕ;τ)Υϕ
�
[1� � ] σ�ϕ ψ

�
ϕ;τ + �Ε

�
+ �ϕ;τζϕ1[Ε=0]

	
;

ωηερε φ > 1 ισ τηε �νε λεϖιεδ ον υνπαιδ ταξ ιφ εϖασιον ισ δετεχτεδ. Τηε τερm 1[Α] ισ αν
ινδιχατορ φυνχτιον τηατ τακεσ τηε ϖαλυε οφ ονε ιφ Α ισ τρυε ανδ ζερο οτηερωισε: τηε παψο¤ φροm
τηε σοχιαλ χυστοm ισ οβταινεδ ονλψ ιφ ταξ ισ παιδ ιν φυλλ. Τηε λεϖελ οφ εϖασιον, Ε�ϕ;τ = Ε

�
ψ�ϕ;τ
�
,

ωιλλ βε α φυνχτιον οφ τηε ρεαλιζεδ ινχοmε ψ�ϕ;τ ιν οχχυπατιον �. Τηε εξπεχτεδ παψο¤ φροm τηε
χοmπουνδ λοττερψ δεσχριβινγ οχχυπατιον � ισ τηεν

ς � =

Ζ
ς �ε (ψ) δΦ

� (ψ) :

Τηε χηοιχε οφ οχχυπατιον ισ mαδε βψ χοmπαρινγ τηε (εξπεχτεδ) υτιλιτψ λεϖελσ φροm εmπλοψmεντ
ανδ φροm σελφ−εmπλοψmεντ. Ηενχε, τηε χηοσεν οχχυπατιον ισ γιϖεν βψ σελεχτινγ τηε mαξιmυm
οφ φς 0; ς 1; ς 2γ.
Αφτερ σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιον � ισ χηοσεν ατ τιmε τ αν ουτχοmε ∼ψ�ϕ;τ ισ ρεαλιζεδ αχχορδ−

ινγ το τηε προβαβιλιτψ διστριβυτιον φυνχτιον Φ� (�). Γιϖεν τηε ουτχοmε, τηε οπτιmαλ εϖασιον
δεχισιον ισ ιmπλεmεντεδ, ασ δεσχριβεδ αβοϖε. Dενοτε τηε λεϖελ οφ εϖασιον τηατ ισ ρεαλιζεδ βψ
∼Ε�ϕ;τ = Ε

�
∼ψ�ϕ;τ
�
. Ταξ ρετυρνσ αρε συβmιττεδ, ανδ α προπορτιον οφ τηοσε ιν σελφ−εmπλοψmεντ
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οχχυπατιονσ αρε τηεν αυδιτεδ, αχχορδινγ το α ρυλε χηοσεν βψ τηε ταξ αυτηοριτψ. Ιφ εϖασιον ισ
δισχοϖερεδ, υνπαιδ ταξ ισ ρεχλαιmεδ ανδ τηε �νεσ ον υνπαιδ ταξ αρε παιδ.
Τηε σοχιαλ νετωορκ ισ mοδελλεδ ασ α σετ οφ βιδιρεχτιοναλ λινκσ δεσχριβεδ βψ αν Ν � Ν

σψmmετριχ mατριξ οφ ζεροσ ανδ ονεσ. Φορ εξαmπλε, ιν τηε νετωορκ δεσχριβεδ βψ mατριξ Α

Α =

2

66
4

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

3

77
5 :

τηε �ρστ ροω, ρεπρεσεντινγ τηε λινκσ οφ ινδιϖιδυαλ 1, ηασ α σινγλε 1 ιν χολυmν 2 ωηιχη mεανσ
τηατ 1 ισ λινκεδ το 2. Τηερε ισ α χορρεσπονδινγ 1 ιν τηε �ρστ χολυmν ιν τηε σεχονδ ροω
ρεπρεσεντινγ τηε λινκ οφ ινδιϖιδυαλ 2 ωιτη 1. Τηατ ισ, τηε ελεmεντ ιν ροω ι ανδ χολυmν ϕ οφ
mατριξ Α ισ δε�νεδ ασ

Αιϕ =

�
1 ιφ ι ανδ ϕ αρε λινκεδ ιν τηε νετωορκ,
0 οτηερωισε.

Wε υσε α ρανδοm (Ερδσ�Ρνψι) νετωορκ, ωηερε αγεντσ ι ανδ ϕ αρε λινκεδ ωιτη α χοmmον
εξογενουσ προβαβιλιτψ, Πρ [Αιϕ = 1] = �; τηε mατριξ ισ χρεατεδ ατ τηε ουτσετ ανδ δοεσ νοτ
χηανγε.6 Τηε νετωορκ δετερmινεσ ωηο mαψ mεετ ωηοm το εξχηανγε ινφορmατιον. Ιν εαχη
περιοδ α ρανδοm σελεχτιον οφ mεετινγσ οχχυρ δεσχριβεδ βψ α mατριξ Χτ οφ ζεροσ ανδ ονεσ
ρανδοmλψ δραων ιν εϖερψ περιοδ. Ινδιϖιδυαλσ ι ανδ ϕ mεετ δυρινγ περιοδ τ ιφ ΑιϕΧ

τ
ιϕ = 1; ατ

α mεετινγ τηεψ mαψ ορ mαψ νοτ εξχηανγε ινφορmατιον αβουτ τηειρ συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ
αυδιτ ιν εαχη σελφ−εmπλοψεδ οχχυπατιον ανδ αβουτ ωηετηερ εαχη οφ τηεm ωασ χοmπλιαντ ιν
τηατ περιοδ. Τηε προβαβιλιτψ οφ ινφορmατιον εξχηανγε δεπενδσ ον τηε οχχυπατιοναλ γρουπσ
το ωηιχη ι ανδ ϕ βελονγ; τηε προβαβιλιτψ ισ ηιγηεστ ωηεν τηεψ αρε ιν τηε σαmε οχχυπατιον.
Ρεχαλλ τηατ ινδιϖιδυαλσ ιν αλλ τηρεε οχχυπατιονσ ηολδ βελιεφσ αβουτ τηε προβαβιλιτψ οφ

βεινγ αυδιτεδ ιν εαχη οφ τηε τωο σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ; τηεψ αλσο κνοω τηατ εϖασιον
ισ νοτ ποσσιβλε ιν εmπλοψmεντ. Wε ασσυmε τηερε αρε τωο ωαψσ ιν ωηιχη βελιεφσ αρε υπδατεδ.
Χονσιδερ ταξπαψερ ϕ ωηο ηασ ωορκεδ ιν οχχυπατιον � 2 φ0; 1; 2γ ιν περιοδ τ. Ιφ ϕ ισ σελφ−
εmπλοψεδ, αφτερ συβmισσιον οφ τηε ταξ ρετυρν τηισ ταξπαψερ mαψ ορ mαψ νοτ βε αυδιτεδ.
Ον τηε βασισ οφ τηε ουτχοmε ϕ�σ βελιεφ αβουτ τηε αυδιτ προβαβιλιτψ, π�ϕ;τ, ιν τηατ οχχυπατιον
ισ τηεν αδϕυστεδ. Τηε βελιεφσ αβουτ τηε αυδιτ προβαβιλιτψ ιν τηε οτηερ σελφ−εmπλοψmεντ
οχχυπατιον, π�ϕ;τ; � 6= �, ρεmαιν υνχηανγεδ ατ τηισ σταγε. Φολλοωινγ τηισ, τηε ταξπαψερ mαψ
mεετ ωιτη α χονταχτ ιν τηε νετωορκ. Λετ τηε mεετινγ βε ωιτη α ταξπαψερ ι ωηο ισ ενγαγεδ ιν
οχχυπατιον � 2 φ0; 1; 2γ. Ατ τηε mεετινγ ινφορmατιον ισ εξχηανγεδ ωιτη προβαβιλιτψ θ��. Τηισ
ινφορmατιον ισ τηεν υσεδ το υπδατε τηε βελιεφ αβουτ τηε αυδιτ προβαβιλιτιεσ, π

ϕ(ι);τ,  = φ1; 2γ,
ιν βοτη σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ. Ιφ ταξπαψερ ϕ ισ ιν παιδ εmπλοψmεντ τηεν ηισ ορ ηερ

6Ηερε τηε νετωορκ ισ �ξεδ, βυτ τηε προβαβιλιτιεσ οφ ινφορmατιον εξχηανγε βετωεεν τηε λινκεδ ινδιϖιδυαλσ
χηανγε ιφ τηεψ σωιτχη οχχυπατιονσ, ασ ωε σηαλλ δεσχριβε. Ανοτηερ ποσσιβιλιτψ ωουλδ βε το ηαϖε τηε νετωορκ
ιτσελφ ρεϖισεδ ασ α χονσεθυενχε οφ χηοσεν αχτιονσ, ι.ε. αγεντσ ιν δι¤ερεντ οχχυπατιονσ βελονγινγ το δι¤ερεντ
σοχιαλ νετωορκσ. Τηε mοδελ mαψ αλσο βε αναλψσεδ υνδερ, φορ ινστανχε, τηε σmαλλ−ωορλδ ορ ποωερ λαω νετωορκσ
ασ αλτερνατιϖεσ το τηε ρανδοm νετωορκ (σεε, ε.γ., Ανδρει ετ αλ., 2014; Αξτελλ ετ αλ., 2006; Σουmα ετ αλ., 2003.)
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βελιεφ αβουτ αυδιτ προβαβιλιτιεσ ιν σελφ−εmπλοψmεντ, πϕ;τ  = φ1; 2γ, χαν ονλψ βε υπδατεδ ατ
τηε mεετινγ.
Τηε χηοιχε οφ οχχυπατιον ιν περιοδ τ + 1 ισ mαδε ον τηε βασισ οφ τηε βελιεφσ

�
π1ϕ;τ; π

2
ϕ;τ

	

υπδατεδ αφτερ τηε αυδιτσ ανδ τηε ινφορmατιον εξχηανγε. Τωο δι¤ερεντ προχεσσεσ φορ τηε
υπδατινγ οφ συβϕεχτιϖε βελιεφσ φολλοωινγ αν αυδιτ ηαϖε βεεν προποσεδ ιν τηε λιτερατυρε. Ασ
στυδιεσ ηαϖε ρελιαβλψ δεmονστρατεδ ιmπορταντ δεϖιατιονσ φροm Βαψεσιαν ινφερενχε (σεε, φορ
εξαmπλε, Γρετηερ, 1980), ωε αλλοω φορ νον−Βαψεσιαν υπδατινγ. Τηε �ρστ προχεσσ, ωηιχη ισ
θυαλιτατιϖελψ σιmιλαρ το α Βαψεσιαν προχεσσ, ισ το ασσυmε τηατ ινδιϖιδυαλσ φεελ mαρκεδ ασ
ταργετσ ιφ τηεψ αρε αυδιτεδ, σο τηατ ονε αυδιτ ισ βελιεϖεδ λικελψ το βε φολλοωεδ βψ ανοτηερ. Wε
τερm τηισ τηε ταργετ ε¤εχτ. Ιν χοντραστ, τηοσε νοτ αυδιτεδ ιν ονε περιοδ βελιεϖε τηεψ αρε λεσσ
λικελψ το βε αυδιτεδ ιν τηε νεξτ περιοδ. Φορmαλλψ, ιφ ταξπαψερ ϕ ιν οχχυπατιον � 2 φ1; 2γ ισ
αυδιτεδ ιν περιοδ τ, ηισ ορ ηερ βελιεφ αβουτ βεινγ αυδιτεδ ιν τηε σαmε οχχυπατιον ιν τηε νεξτ
περιοδ ισ ραισεδ το προβαβιλιτψ Π , οτηερωισε ιτ δεχαψσ. Τηε υπδατινγ ρυλε φορ τηε συβϕεχτιϖε
προβαβιλιτψ ισ τηερεφορε

∼π�ϕ;τ+1 =

�
Π 2 [0; 1] ιφ αυδιτεδ ατ τ;

�π�ϕ;τ+1; δ 2 [0; 1] οτηερωισε.
(3)

Wε ρεφερ το τηε χασε οφ Π = 1 ασ τηε mαξιmαλ ταργετ ε¤εχτ. Τηε αλτερνατιϖε ισ τηε βοmβ−χρατερ
ε¤εχτ τηατ ισ δοχυmεντεδ εξπεριmενταλλψ βψ Γυαλα ανδ Μιττονε (2005), Καστλυνγερ ετ αλ.
(2009), Μαχιεϕοϖσκψ ετ αλ. (2007), ανδ Μιττονε (2006). Ιν τηισ προχεσσ α ταξπαψερ ωηο ηασ
βεεν αυδιτεδ ιν ονε περιοδ βελιεϖεσ τηατ τηεψ αρε λεσσ λικελψ το βε αυδιτεδ ιν τηε νεξτ, βυτ
τηε βελιεφ γραδυαλλψ ρισεσ οϖερ τιmε. Τηε προχεσσ ισ τηερεφορε δεσχριβεδ βψ

∼π�ϕ;τ+1 =

�
Π 2 [0; 1] ιφ αυδιτεδ ατ τ;

π�ϕ;τ + �
�
1� π�ϕ;τ+1

�
; � 2 [0; 1] οτηερωισε,

(4)

ωιτη Π = 0 βεινγ τηε mαξιmαλ βοmβ−χρατερ ε¤εχτ.
Ρεχεντ εmπιριχαλ αναλψσισ υσινγ αδmινιστρατιϖε δατα φορ τηε εντιρε ποπυλατιον οφ ΥΚ

ταξπαψερσ ωηο συβmιτ ταξ ρετυρνσ ηασ προδυχεδ ρεσυλτσ τηατ αρε ιν αγρεεmεντ ωιτη τηε
ταργετ ε¤εχτ. Αδϖανι ετ αλ. (2015) ρεπορτ τηατ χοmπλιανχε ινχρεασεσ ποστ−αυδιτ ανδ ρεmαινσ
ηιγη φορ σεϖεραλ περιοδσ βεφορε βεγιννινγ το δεχρεασε αγαιν. Τηισ mατχηεσ τηε ταργετ ε¤εχτ
βυτ ισ τηε οπποσιτε οφ ωηατ τηε βοmβ−χρατερ ε¤εχτ πρεδιχτσ. Σινχε τηε εmπιριχαλ ρεσυλτσ αρε
βασεδ ον αναλψσισ οφ αχτυαλ βεηαϖιορ οφ τηε εντιρε ποπυλατιον οφ σελφ−ρεπορτινγ ταξπαψερσ τηεψ
αρε ϖερψ χονϖινχινγ, ανδ σο ωε αδοπτ τηε ταργετ ε¤εχτ ιν τηε σιmυλατιονσ τηατ φολλοω.7

Αφτερ τηε αυδιτ προχεσσ ισ χοmπλετεδ α ταξπαψερ mαψ mεετ ωιτη α χονταχτ. Τηε ινφορmατιον
τηατ mαψ (ορ mαψ νοτ) βε εξχηανγεδ ατ α mεετινγ ινχλυδεσ τηε συβϕεχτιϖε προβαβιλιτιεσ ανδ
ωηετηερ ορ νοτ τηε αγεντσ ωερε αυδιτεδ. Ιφ ταξπαψερ ϕ mεετσ ταξπαψερ ι ανδ ιφ ινφορmατιον
εξχηανγε οχχυρσ ατ τηε mεετινγ, τηε συβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ ισ υπδατεδ αχχορδινγ το τηε ρυλε

π�ϕ;τ+1 = �∼π
�
ϕ;τ + (1� �) ∼π

�
ι;τ; � = φ1; 2γ :

7Wε χονσιδερεδ τηε βοmβ−χρατερ ε¤εχτ ιν εαρλιερ ϖερσιονσ οφ τηε παπερ (σεε Ηασηιmζαδε ετ αλ., 2014). Τηε
mαιν ρεσυλτσ ον τηε ε¤εχτσ οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ αρε θυαλιτατιϖελψ σιmιλαρ το τηοσε ωε πρεσεντ ηερε υνδερ τηε
ταργετ ε¤εχτ.
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Τηε ιmπορτανχε ασσιγνεδ το τηε σοχιαλ χυστοm ισ αλσο δετερmινεδ βψ ιντεραχτιον ιν τηε
σοχιαλ νετωορκ. Τηε ωειγητ, �ϕ;τ, ισ υπδατεδ ιν περιοδ τ ιφ ινφορmατιον εξχηανγε οχχυρσ
βετωεεν ϕ ανδ σοmε οτηερ ταξπαψερ ιν τηατ περιοδ. Ασσυmε ινδιϖιδυαλ ϕ mεετσ ινδιϖιδυαλ ι
ιν οχχυπατιον � ατ τιmε τ ανδ ινφορmατιον εξχηανγε τακεσ πλαχε. Τηε υπδατινγ προχεσσ ισ

δεσχριβεδ βψ α φυνχτιον, �ϕ;τ+1 = γ
�
�ϕ;τ;1[ ∼Ε�ι;τ=0]

�
, συχη τηατ (ι) �ϕ;τ+1 � �ϕ;τ ιφ ινφορmατιον ισ

εξχηανγεδ ωιτη α χοmπλιαντ ταξπαψερ, ι.ε., ιφ 1[ ∼Ε�ι;τ=0]
= 1; ανδ (ιι) �ϕ;τ+1 < �ϕ;τ ιφ ινφορmατιον

ισ εξχηανγεδ ωιτη αν εϖαδερ, ι.ε., ιφ 1[ ∼Ε�ι;τ=0]
= 0. Ιν τηε σιmυλατιονσ ωε ασσυmε α παρτιαλ

αδϕυστmεντ προχεσσ, ωηερε ϕ�σ ινδιϖιδυαλ ωειγητ αδϕυστσ βψ φραχτιον ∋ 2 (0; 1) το ιτσ λοωερ
βουνδ (ζερο) ιφ ι ωασ αν εϖαδερ ανδ το ιτσ υππερ βουνδ (ονε) ιφ ι ωασ χοmπλιαντ:

�ϕ;τ+1 = (1� ∋)�ϕ;τ + ∋1[ ∼Ε�ι;τ=0]

=

�
(1� ∋)�ϕ;τ ιφ ∼Ε�ι;τ > 0;

�ϕ;τ + ∋
�
1� �ϕ;τ

�
ιφ ∼Ε�ι;τ = 0:

Wε ασσυmε τηατ εαρνινγσ ιν οχχυπατιον �, � 2 φ0; 1; 2γ, αρε δραων φροm τηε λογνορmαλ
διστριβυτιον, λογΝ (��; �

2
�), ανδ τηατ σκιλλσ ιν σελφ−εmπλοψmεντ αρε γιϖεν βψ

1
1�&

, ωηερε &

ισ δραων φροm τηε στανδαρδ υνιφορm διστριβυτιον ανδ  2 (0; 1) ισ α χονσταντ παραmετερ.
Εαχη ινδιϖιδυαλ κνοωσ τηειρ οων ωαγε ιν εmπλοψmεντ, ψ0ϕ;τ = ωϕ, τηειρ οων σκιλλ, σ

1;2
ϕ ; ιν

τηε σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ � = 1; 2, ανδ τηε διστριβυτιον οφ εαρνινγσ, Φ� (�), ιν τηε
σελφ−εmπλοψεδ οχχυπατιονσ. Ατ τιmε τ = 0 εαχη ινδιϖιδυαλ ισ ρανδοmλψ ασσιγνεδ α ϖεχτορ οφ
συβϕεχτιϖε βελιεφσ,

�
π1ϕ;0; π

2
ϕ;0

	
, ανδ τηε λεϖελ οφ ιmπορτανχε οφ σοχιαλ χυστοm, �ϕ;0, ινδεπεν−

δεντλψ φροm τηε στανδαρδ υνιφορm διστριβυτιον. Τηε οβϕεχτιϖε προβαβιλιτψ οφ α ρανδοm αυδιτ
φορ αλλ σελφ−εmπλοψεδ ισ 0:05; τηε εmπλοψεδ αρε νοτ αυδιτεδ.8

Α κεψ φεατυρε οφ τηε σιmυλατιον mοδελ ισ τηε χηοιχε οφ οχχυπατιον βψ ταξπαψερσ. Wε
χαλιβρατε τηε mοδελ σο τηατ τηε αλλοχατιον οφ ταξπαψερσ αχροσσ οχχυπατιονσ ωιτη ρανδοm
αυδιτσ mατχηεσ τηε αλλοχατιον ιν τηε ΥΚ. Τηε ΥΚ Λιϖινγ Χοστσ ανδ Φοοδ Συρϖεψ (ΛΧΦΣ) ισ
υσεδ το οβταιν δατα ον τηε οχχυπατιονσ οφ αλλ ρεσπονδινγ ηουσεηολδσ ιν 2012. Σινχε τηισ ισ α
συβσαmπλε οφ τηε ΥΚ ποπυλατιον ωε υσε τηε αννυαλ ωειγητσ προϖιδεδ βψ τηε ΛΧΦΣ το χορρεχτ
φορ σαmπλινγ βιασ. Τηε ηουσεηολδσ ρεπορτινγ ασ σελφ−εmπλοψεδ αρε τηεν σεπαρατεδ ιντο τωο
οχχυπατιονσ υσινγ τηε Αλm ανδ Εραρδ (2013) χλασσι�χατιον οφ οχχυπατιονσ ιντο Νον−Ρισκψ
(ουρ ΣΕ1) ανδ Ρισκψ (ουρ ΣΕ2) ωηερε τηερε ισ κνοων το βε α ηιγηερ πρεσενχε οφ ινφορmαλ
συππλιερσ. Τηισ προχεσσ προϖιδεσ βασελινε �γυρεσ οφ 86 περ χεντ ιν εmπλοψmεντ, ειγητ περ χεντ
ιν ΣΕ1, ανδ σιξ περ χεντ ιν ΣΕ2.

4 Βασελινε Σιmυλατιονσ

Wε �ρστ χονδυχτ σιmυλατιονσ οφ τηε νετωορκ mοδελ δεσχριβεδ αβοϖε υνδερ τηε ασσυmπτιον
οφ ρανδοm αυδιτσ ιν ορδερ το οβταιν α βασελινε ουτχοmε. Τηισ αλλοωσ αν ινϖεστιγατιον οφ τηε

8Αχχορδινγ το τηε ΙΡΣ, αρουνδ 0.96 περ χεντ οφ ινδιϖιδυαλ ταξ ρετυρνσ �λεδ ιν χαλενδαρ ψεαρ 2012 ωερε
εξαmινεδ (ΙΡΣ, 2014). Τηε αυδιτ ρατε βψ τηε σιζε οφ (αδϕυστεδ γροσσ) ινχοmε ϖαριεδ φροm ασ λοω ασ 0.58 περ
χεντ φορ ινχοmεσ βετωεεν ∃75,000 ανδ ∃100,000, το ασ ηιγη ασ 24.16 περ χεντ φορ ινχοmεσ αβοϖε ∃10,000,000.
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νατυρε οφ τηε εθυιλιβριυm, α χοmπαρισον οφ τηε mοδελ ουτχοmε ωιτη εϖιδενχε, ανδ τηε χον−
σεθυενχεσ οφ τηε αλτερνατιϖε ασσυmπτιονσ ον ινφορmατιον τρανσmισσιον βετωεεν οχχυπατιονσ.
Τηε ρεσυλτσ ωε πρεσεντ ασσυmε τηε ταργετ ε¤εχτ φορ αυδιτσ ασ σπεχι�εδ ιν εθυατιον (3) ασ ιτ

ισ συππορτεδ βψ ρεχεντ εmπιριχαλ ωορκ (Αδϖανι ετ αλ., 2015). Τηε ρεσυλτσ φορ τηε βοmβ−χρατερ
mοδελ δι¤ερ ονλψ ιν τηε παττερν οφ χοmπλιανχε αφτερ αυδιτ, ασ δεσχριβεδ βελοω; τηε ουτχοmεσ
φορ τηε ρεϖενυεσ αρε νοτ θυαλιτατιϖελψ δι¤ερεντ φροm τηοσε υνδερ τηε ταργετ ε¤εχτ. Α χοmπλετε
σετ οφ ρεσυλτσ φορ τηε βοmβ−χρατερ mοδελ αρε αϖαιλαβλε φροm τηε αυτηορσ υπον ρεθυεστ. Τηε
ϖαλυεσ οφ τηε εξογενουσ παραmετερσ ανδ τηε διστριβυτιον φυνχτιονσ φορ τηε ρανδοm ϖαριαβλεσ
αρε γιϖεν ιν τηε Αππενδιξ.9

Τωο τψπεσ οφ mοδελ αρε σιmυλατεδ τηατ δι¤ερ ιν τηε προβαβιλιτψ οφ ινφορmατιον εξχηανγε
βετωεεν δι¤ερεντ γρουπσ. Τηε �ρστ mοδελ (δενοτεδ Φοχ) υσεδ φοχυσεδ ινφορmατιον τρανσmισ−
σιον. Τηατ ισ, ατ α mεετινγ ινφορmατιον ισ εξχηανγεδ ωιτη ποσιτιϖε προβαβιλιτψ ονλψ βετωεεν
λινκεδ αγεντσ ιν τηε σαmε οχχυπατιον. Τηε σεχονδ mοδελ (δενοτεδ Dι¤) υσεδ δι¤υσεδ ιν−
φορmατιον τρανσmισσιον. Ιν τηισ χασε τηερε ισ α ποσιτιϖε προβαβιλιτψ τηατ α mεετινγ βετωεεν
λινκεδ ταξπαψερσ ιν δι¤ερεντ οχχυπατιονσ ρεσυλτσ ιν ινφορmατιον εξχηανγε ανδ τηε προβαβιλιτψ
οφ ινφορmατιον εξχηανγε ατ mεετινγσ βετωεεν mεmβερσ οφ τηε σαmε οχχυπατιον ισ ρεδυχεδ
χοmπαρεδ το τηατ υνδερ τηε φοχυσεδ ινφορmατιον τρανσmισσιον. Wε περφορm �ϖε ινδεπενδεντ
σιmυλατιονσ οφ εαχη mοδελ οϖερ α 50−περιοδ ηοριζον. Τηε ρεσυλτσ ωε ρεπορτ φορ εαχη τρανσ−
mισσιον mεχηανισm αρε αϖεραγεσ φορ τηε �ναλ 40 περιοδσ οϖερ τηε �ϖε σιmυλατιονσ περφορmεδ
(ωε δροπ τηε �ρστ 10 ρουνδσ οφ εαχη σιmυλατιον το αϖοιδ σταρτυπ ε¤εχτσ). Τηε ρεσυλτσ υνδερ
δι¤υσεδ ινφορmατιον εξχηανγε αρε σηοων ιν Φιγυρε 1 ανδ Ταβλεσ 1 ανδ 2 ρεπορτ συmmαρψ
στατιστιχσ υνδερ βοτη φοχυσεδ ανδ δι¤υσεδ ινφορmατιον τρανσmισσιον.
Τηε χεντραλ mεσσαγε φροm Φιγυρε 1 ισ τηατ συβ−γρουπσ οφ τηε ποπυλατιον (τηε οχχυπα−

τιοναλ γρουπινγσ) χαν ενδογενουσλψ φορm δι¤ερεντ αττιτυδεσ το χοmπλιανχε. Ασ εξπεχτεδ, τηε
οπερατιον οφ σελφ−σελεχτιον σορτσ τηοσε ωηο αρε mοστ ωιλλινγ το αχχεπτ ρισκ ιντο τηε ρισκιεστ
οχχυπατιον (ΣΕ2). Σελφ−εmπλοψmεντ γιϖεσ τηεm τηε οππορτυνιτψ το εϖαδε, ανδ τηεψ mακε υσε
οφ τηισ οππορτυνιτψ το βεχοmε τηε λεαστ χοmπλιαντ γρουπ. Τηε υπδατινγ προχεσσ φορ βελιεφσ
ανδ τηε τρανσmισσιον οφ ινφορmατιον αρουνδ τηε σοχιαλ νετωορκ ρεσυλτ ιν τηε συβϕεχτιϖε προβα−
βιλιτψ οφ αυδιτ βεινγ αβοϖε τηε τρυε προβαβιλιτψ φορ τηε σελφ−εmπλοψεδ. Τηε τωο σελφ−εmπλοψεδ
γρουπσ ηολδ σιmιλαρ βελιεφσ, βυτ τηεσε αρε διστινχτλψ δι¤ερεντ φροm τηοσε οφ τηε εmπλοψεδ.
Τηε νον−ζερο βελιεφ φορ τηε εmπλοψεδ ρε�εχτσ τηειρ λεαρνινγ αβουτ αυδιτσ φροm mεετινγ ωιτη
σελφ−εmπλοψεδ. Τηε οπερατιον οφ τηε σοχιαλ χυστοm ρεσυλτσ ιν τηε εmπλοψεδ πλαχινγ α ηιγη
ωειγητ ον φολλοωινγ τηε χυστοm φορ ηονεστψ. Ταξπαψερσ ιν τηε τωο σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπα−
τιονσ πλαχε mυχη λεσσ ωειγητ ον τηε σοχιαλ χυστοm βυτ τηισ ε¤εχτ ισ νοτ σιγνι�χαντλψ δι¤ερεντ
βετωεεν τηε τωο οχχυπατιονσ υνδερ τηε δι¤υσεδ ινφορmατιον εξχηανγε. Ιν χοντραστ, ωιτη
φοχυσεδ ινφορmατιον εξχηανγε α σιγνι�χαντ δι¤ερενχε ιν βελιεφσ ανδ ωειγητσ πλαχεδ ον τηε
σοχιαλ χυστοm φορ ηονεστψ χαν εmεργε βετωεεν τηε τωο σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ.

9Τηε ϖαλυε οφ τηε σοχιαλ χυστοm ζ ισ mεασυρεδ ιν υνιτσ οφ υτιλιτψ. Τηερεφορε, αλτηουγη ζ αππεαρσ χονστραινεδ
το τακε ϖερψ σmαλλ ϖαλυεσ, τηεσε ϖαλυεσ αρε χοmmενσυρατε ωιτη τηε ϖαλυεσ τακεν βψ τηε υτιλιτψ φυνχτιον ιν (2).
Τηυσ, ωιτη γιϖεν παραmετερισατιον, α τρυε ρεπορτ ινχρεασεσ τηε υτιλιτψ οφ αν �αϖεραγε� ινδιϖιδυαλ βψ αβουτ
10 περ χεντ.
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Φιγυρε 1: Ρεσυλτσ φορ ρανδοm αυδιτινγ ωιτη δι¤υσεδ ινφορmατιον τρανσmισσιον.

Ταβλε 1 ρεπορτσ τηε σαmπλε mεανσ ανδ τηε σαmπλε στανδαρδ δεϖιατιονσ φορ ρισκ αϖερσιον,
βελιεφσ ανδ χοmπλιανχε φορ εαχη οχχυπατιοναλ γρουπ. Τηε ε¤εχτ οφ σελφ−σελεχτιον ιντο οχχυπα−
τιονσ ισ σεεν χλεαρλψ ιν τηε mεαν λεϖελ οφ ρισκ αϖερσιον ιν εαχη οχχυπατιον. Ρισκ αϖερσιον ισ
σιγνι�χαντλψ λοωερ ιν ΣΕ2 τηαν ιν ΣΕ1, ανδ βοτη αρε λοωερ τηαν ιν εmπλοψmεντ. Τηε ταβλε
αλσο χον�ρmσ τηατ τηε συβϕεχτιϖε βελιεφ ισ αβοϖε τηε τρυε ϖαλυε οφ 0:05 οφ τηε προβαβιλιτψ οφ
αυδιτ φορ τηοσε ιν σελφ−εmπλοψmεντ, ανδ τηατ υνδερ φοχυσεδ ινφορmατιον εξχηανγε ιτ χαν δι¤ερ
βετωεεν σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ. Χοmπλιανχε οφ τηοσε ιν εmπλοψmεντ ισ εθυαλ το ονε
βψ χονστρυχτιον, φορ τηισ ισ mεασυρεδ ασ τηε προπορτιον οφ αγεντσ ωηο ρεπορτ τρυτηφυλλψ. Φορ
βοτη φορmσ οφ ινφορmατιον εξχηανγε χοmπλιανχε ισ λοωερ φορ ταξπαψερσ ιν ΣΕ2.
Ταβλε 2 γιϖεσ τηε ποπυλατιον mεανσ ανδ στανδαρδ δεϖιατιονσ (αχχορδινγ το τηε ασσυmεδ

διστριβυτιον) ανδ τηε σαmπλε mεανσ ανδ σαmπλε στανδαρδ δεϖιατιονσ φορ εαχη οχχυπατιοναλ
γρουπ φορ τηε ωαγε ιν εmπλοψmεντ ανδ σκιλλσ ιν σελφ−εmπλοψmεντ, ασ ωελλ ασ τηε σαmπλε mεανσ
ανδ σαmπλε στανδαρδ δεϖιατιονσ φορ τηε τρυε εαρνινγσ ανδ ρεπορτεδ εαρνινγσ. Τηε σαmπλε,
αγαιν, χονσιστεδ οφ τηε �ναλ 40 περιοδσ οφ �ϖε ινδεπενδεντ σιmυλατιονσ. Ιν ιντερπρετινγ τηε
ταβλε ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε τηατ τηε εντριεσ προϖιδε ινφορmατιον ον αλλ τηρεε οχχυπατιοναλ
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Εmπλοψmεντ ΣΕ1 ΣΕ2
Φοχ Dι¤ Φοχ Dι¤ Φοχ Dι¤

Ρισκ Αϖερσιον (�ϕ)
2:8540
(0.0140)

2:8304
(0.0207)

1:4070
(0.0629)

1:4205
(0.0544)

0:9762
(0.0549)

0:9904
(0.0176)

Βελιεφ (�ϕ;τ)
0:0002
(0.0001)

0:0007
(0.004)

0:1731
(0.0159)

0:2103
(0.0191)

0:2057
(0.0136)

0:2075
(0.0098)

Χοmπλιανχε
1:0000
(0.0000)

1:0000
(0.0000)

0:7441
(0.0267)

0:7199
(0.0202)

0:6527
(0.0363)

0:6305
(0.0258)

Ταβλε 1: Dεσχριπτιϖε στατιστιχσ βψ οχχυπατιον υνδερ φοχυσσεδ ινφορmατιον εξχηανγε (Φοχ) ανδ
δι¤υσεδ ινφορmατιον εξχηανγε (Dι¤). Τηε �γυρεσ ρεπορτεδ αρε τηε σαmπλε mεανσ αχροσσ τηε
λαστ 40 περιοδσ οφ �ϖε ινδεπενδεντ σιmυλατιονσ. Τηε �γυρεσ ιν παρεντηεσεσ αρε τηε σαmπλε
στανδαρδ δεϖιατιονσ.

ποσσιβιλιτιεσ α ταξπαψερ χουλδ ηαϖε χηοσεν, νοτ ονλψ τηε ονε τηεψ αχτυαλλψ χηοσε. Φορ εξαmπλε,
τηε ταβλε τελλσ υσ τηατ ιφ, χουντερφαχτυαλλψ, τηοσε ταξπαψερσ ωηο αχτυαλλψ χηοσε ΣΕ2 ηαδ
ινστεαδ χηοσεν ΣΕ1 τηειρ αϖεραγε σκιλλ ιν ΣΕ1 ωουλδ ηαϖε βεεν 1:277. Ιτ χαν βε σεεν τηατ,
ονχε τηε ινδιϖιδυαλσ σελφ−σελεχτ ιντο α παρτιχυλαρ οχχυπατιον, τηε αϖεραγε προδυχτιϖιτψ ιν εαχη
οχχυπατιον (ι.ε., τηε ωαγε φορ τηοσε ιν εmπλοψmεντ ανδ σκιλλ φορ τηοσε ιν σελφ−εmπλοψmεντ) ισ
αβοϖε τηε χορρεσπονδινγ ποπυλατιον mεαν, σηοων ιν τηε �ρστ χολυmν.
Ηαmιλτον (2000) εστιmατεσ τηατ, ον αϖεραγε, τηε σελφ−εmπλοψεδ ρεπορτ ινχοmε τηατ ισ 35

περ χεντ λοωερ τηαν ιν εθυιϖαλεντ εmπλοψmεντ. Ιν τηε σιmυλατιον τηε ρεπορτεδ ινχοmεσ οφ τηε
σελφ−εmπλοψεδ αρε βετωεεν 25 περ χεντ ανδ 35 περ χεντ λοωερ τηαν τηε εmπλοψεδ, ανδ σο �τ
ρεασοναβλψ ωελλ ωιτη τηισ οβσερϖατιον. Τηε εϖιδενχε αλσο συγγεστσ τηατ ρεπορτεδ ινχοmε οφ
τηε σελφ−εmπλοψεδ mυστ βε ιν�ατεδ βψ βετωεεν αρουνδ 29 περ χεντ (Φελδmαν ανδ Σλεmροδ,
2007), ανδ 35 περ χεντ (Πισσαριδεσ ανδ Wεβερ, 1989) το αχχουντ φορ υνδερ−ρεπορτινγ. Ιτ χαν
βε ιν�ατεδ το τακε αχχουντ οφ τηε περσοναλ χονσυmπτιον οφ βυσινεσσ γοοδσ βψ α φυρτηερ 34 περ
χεντ (Βραδβυρψ, 1997). Τηε δατα φροm τηε σιmυλατιον αρε, αγαιν, αππροξιmατελψ χονσιστεντ
ωιτη τηεσε οβσερϖατιονσ.

5 Ρανδοm Αυδιτσ ανδ Πρεδιχτιϖε Αναλψτιχσ

Τηε ρολε οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ισ το ιδεντιφψ τηε βεστ αυδιτ ταργετσ, ιν τερmσ οφ τηε εξπεχτεδ
λεϖελ ορ τηε εξπεχτεδ λικελιηοοδ οφ νον−χοmπλιανχε. Πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ αρε υσεδ βψ ταξ
αυτηοριτιεσ ιν mανψ χουντριεσ, ινχλυδινγ τηε ΙΡΣ ανδ ΗΜΡΧ. Τηε ΙΡΣ, φορ ινστανχε, υσεσ
ινφορmατιον φροm ιτσ ρανδοm αυδιτ προγραmmε το δεσιγν δισχριmιναντ φυνχτιονσ (DΙΦ) τηατ
αρε υσεδ το ασσιγν α σχορε � χαλλεδ τηε DΙΦ σχορε � το εαχη ταξ ρετυρν φορ τηε λικελιηοοδ τηατ
ιτ χονταινσ σοmε ιρρεγυλαριτιεσ ορ εϖασιον. ςαριουσ mετηοδσ αρε υσεδ φορ ιδεντιφψινγ ταργετσ
φορ ρισκ−βασεδ αυδιτσ. Wε ωιση το εξπλορε τηε ε¤εχτσ οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ον χοmπλιανχε
βεηαϖιορ ανδ το εξαmινε τηε εξτεντ το ωηιχη τηεψ χαν ιmπροϖε ον οτηερ αυδιτ στρατεγιεσ.
Τηε mετηοδ ωε εmπλοψ το χονδυχτ τηε αναλψσισ ισ το εmβεδ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ωιτηιν
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ςαριαβλε Ποπυλατιον Εmπλοψmεντ ΣΕ1 ΣΕ2
Φοχ Dι¤ Φοχ Dι¤ Φοχ Dι¤

Wαγε (ωϕ)
13:045
(2.00)

13:3347
(0.0048)

13:2723
(0.0054)

11:3906
(0.0869)

11:4092
(0.0777)

11:6563
(0.0937)

11:7109
(0.0959)

Σκιλλ ιν ΣΕ1 (σ1ϕ)
1:387
(0.28)

1:3518
(0.0006)

1:3523
(0.0007)

1:7533
(0.0163)

1:7441
(0.0168)

1:2966
(0.0055)

1:277
(0.004)

Σκιλλ ιν ΣΕ2 (σ2ϕ)
1:387
(0.28)

1:3631
(0.0004)

1:3677
(0.0005)

1:3222
(0.0032)

1:3385
(0.0038)

1:7282
(0.0238)

1:655
(0.004)

Dεχλαρεδ εαρνινγσ
13:3347
(0.0048)

13:2723
(0.0054)

9:5351
(0.2553)

10:1166
(0.2837)

8:8906
(0.3898)

9:0089
(0.2962)

Τρυε εαρνινγσ
13:3347
(0.0048)

13:2723
(0.0054)

14:0124
(0.2505)

13:9719
(0.2874)

14:1783
(0.4072)

14:4470
(0.3579)

Ταβλε 2: Wαγεσ ανδ σκιλλσ ιν ποπυλατιον ανδ αχροσσ οχχυπατιονσ υνδερ φοχυσεδ ινφορmατιον
εξχηανγε (Φοχ) ανδ δι¤υσεδ ινφορmατιον εξχηανγε (Dι¤). Τηε �γυρεσ ρεπορτεδ αρε τηε σαmπλε
mεανσ αχροσσ τηε λαστ 40 περιοδσ οφ �ϖε ινδεπενδεντ σιmυλατιονσ. Τηε �γυρεσ ιν παρεντηεσεσ
αρε τηε σαmπλε στανδαρδ ερρορσ.

τηε αγεντ−βασεδ mοδελ. Wε τηεν χοmπαρε τηε ουτχοmε ωιτη πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ βασεδ ον
ταξ ρετυρν δατα το τηε ουτχοmε ωιτη ρανδοm αυδιτσ. Τηε τωο φορmσ οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ
ωε ινϖεστιγατε ινϖολϖε εχονοmετριχ αναλψσισ φορ πρεδιχτινγ τηε λεϖελ οφ νον−χοmπλιανχε (λεϖελ−
ταργετινγ) ανδ τηε προβαβιλιτψ οφ νον−χοmπλιανχε (ρατε−ταργετινγ) βψ εαχη ταξπαψερ ον τηε
βασισ οφ τηε ινφορmατιον προϖιδεδ ον τηε ταξ ρετυρν ανδ βψ παστ αυδιτσ.
Τηισ προχεσσ ισ ιmπλεmεντεδ ιν τηε σιmυλατιον βψ υσινγ ρανδοm αυδιτσ (ωιτη εαχη σελφ−

εmπλοψεδ ινδιϖιδυαλ φαχινγ α 0:05 προβαβιλιτψ οφ βεινγ αυδιτεδ) φορ τηε �ρστ 50 περιοδσ το
ελιmινατε τηε ε¤εχτ οφ τηε ινιτιαλ χονδιτιονσ ανδ το αχχυmυλατε αυδιτ δατα. Dατα φροm τηε
�ρστ τεν περιοδσ αρε δροππεδ φροm τηε στατιστιχσ ωε ρεχορδ το ρεmοϖε σταρτινγ ποιντ ε¤εχτσ
(βυτ τηεσε τεν περιοδσ αρε ρεπορτεδ ιν τηε �γυρεσ). Τηε ουτχοmεσ φροm τηε �ναλ �ϖε ρανδοm
αυδιτσ αρε χολλεχτεδ ανδ ατ τηε ενδ οφ περιοδ 50 αρε υσεδ το εστιmατε α ρεγρεσσιον εθυατιον
ωιτη τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε βεινγ τηε αmουντ οφ υνδερ−ρεπορτεδ ινχοmε ιν τηε �ρστ εξερχισε
ανδ α βιναρψ ϖαριαβλε τακινγ τηε ϖαλυε οφ ονε ιφ αν ινδιϖιδυαλ υνδερ−ρεπορτεδ τηειρ ινχοmε
ανδ ζερο ιφ ρεπορτεδ τρυτηφυλλψ ιν τηε σεχονδ εξερχισε.10 Τηε εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ αρε τηε
οβσερϖεδ χηαραχτεριστιχσ ανδ τηε αυδιτ ηιστορψ οφ αν αγεντ; ιν ουρ mοδελ τηεσε αρε τερmεδ
οχχυπατιον, δεχλαρατιον, ανδ πρεϖιουσ αυδιτ.11 Τηε εστιmατεδ εθυατιον ισ υσεδ το πρεδιχτ νον−
χοmπλιανχε γιϖεν ινφορmατιον χολλεχτεδ ιν περιοδ 51. Φροm τηισ ποιντ ονωαρδ, τηε εστιmατεδ
ρεγρεσσιον εθυατιον ιν περιοδ τ ισ υσεδ το πρεδιχτ νον−χοmπλιανχε υσινγ ταξ ρετυρν ανδ αυδιτ
ηιστορψ δατα ιν περιοδ τ + 1; τηε αυδιτ ουτχοmεσ ιν περιοδ τ + 1 αρε αδδεδ το τηε δατα σετ,

10Αλτερνατιϖελψ, ινστεαδ οφ υνδερ−ρεπορτεδ ινχοmε ονε χαν υσε υνπαιδ ταξ ασ τηε ϖαριαβλε οφ ιντερεστ. Ιν
ουρ mοδελ τηεσε αππροαχηεσ αρε εθυιϖαλεντ βεχαυσε οφ τηε �ατ ταξ σχηεδυλε.
11Ιν τηε ρεγρεσσιον �πρεϖιουσ αυδιτ� ισ α βιναρψ ϖαριαβλε, ονε ιφ τηε ινδιϖιδυαλ ωασ αυδιτεδ ιν τηε πρεϖιουσ

περιοδ ανδ ζερο οτηερωισε. Τηισ σπεχι�χατιον χαν βε εασιλψ εξτενδεδ το ινχλυδε α λονγερ αυδιτ ηιστορψ ανδ/ορ
πρεϖιουσ αυδιτ ουτχοmεσ.
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ανδ τηε ρεγρεσσιον αναλψσισ ισ ρεπεατεδ το πρεδιχτ νον−χοmπλιανχε ιν τ+ 2, ανδ σο ον.
Τηε σιmυλατιονσ ρεπορτεδ ηερε χοmπαρε α ταργετεδ ρεγιmε ιν ωηιχη αυδιτσ αρε βασεδ

εντιρελψ ον πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ωιτη τηε ουτχοmε οφ ρανδοm αυδιτινγ. Ιν εαχη περιοδ τηατ
πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ αρε υσεδ αγεντσ αρε σορτεδ αχχορδινγ το τηειρ πρεδιχτεδ λεϖελ οφ εϖασιον
(λαργεστ εϖαδερσ ιν τηε �ρστ εξερχισε) ορ αχχορδινγ το τηειρ πρεδιχτεδ προβαβιλιτψ οφ εϖασιον
(mοστ λικελψ εϖαδερσ ιν τηε σεχονδ εξερχισε). Ιν τηε ταργετεδ ρεγιmε τηε τοπ �ϖε περ χεντ οφ
ταξπαψερσ βψ πρεδιχτεδ νον−χοmπλιανχε αρε αυδιτεδ (τηισ mεανσ τηατ τηε νυmβερ οφ ταργετεδ
αυδιτσ ισ εθυαλ το τηε αϖεραγε νυmβερ οφ ρανδοm αυδιτσ, σο τηατ τηε αυδιτ χοστσ αρε, ον
αϖεραγε, εθυαλ βετωεεν τηεσε τωο στρατεγιεσ). Ιν Ηασηιmζαδε ετ αλ. (2014) ωε αλσο ρεπορτ
ρεσυλτσ ον mιξεδ ρεγιmεσ ιν ωηιχη α χοmβινατιον οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ανδ ρανδοm αυδιτσ
αρε υσεδ. Τηε mιξεδ ρεγιmεσ αρε υσεδ το εξπλορε τηε ποσσιβιλιτψ τηατ τηε αγεντσ λεαρν αβουτ
τηε αυδιτ παττερνσ βψ εξχηανγινγ ινφορmατιον ιν τηειρ νετωορκσ: ιφ τηε αυδιτσ χονχεντρατε ον
ονε οχχυπατιον, ινδιϖιδυαλσ ιν τηε οτηερ οχχυπατιον mαψ εϖαδε mορε, ηαϖινγ λεαρνεδ τηατ
τηεψ αρε λικελψ το γετ αωαψ ωιτη ιτ.

5.1 Ταργετινγ λαργεστ εϖαδερσ

Σινχε εξπεχτεδ νον−χοmπλιανχε ισ βουνδεδ βελοω βψ ζερο (ωε δο νοτ αλλοω φορ mιστακεν
οϖερ−δεχλαρατιον) α Τοβιτ (χενσορεδ) ρεγρεσσιον ισ εmπλοψεδ το πρεδιχτ τηε εξπεχτεδ λεϖελ οφ
εϖασιον. Wε ρεπορτ τηε ουτχοmεσ φορ τηε mοδελ ωιτη δι¤υσεδ ινφορmατιον τρανσmισσιον; τηε
ρεσυλτσ φορ τηε φοχυσεδ τρανσmισσιον αρε θυαλιτατιϖελψ τηε σαmε. Τηε παραmετερ ϖαλυεσ αρε
τηε σαmε ασ ιν τηε βασελινε σιmυλατιονσ (σεχτιον 4) ανδ αρε λιστεδ ιν τηε Αππενδιξ.
Ταβλε 3 σηοωσ τηε mαργιναλ ε¤εχτσ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ υπον τηε πρεδιχτεδ λεϖελ οφ

υνδερ−ρεπορτεδ ινχοmε, χαλχυλατεδ ασ τηε mαργιναλ ε¤εχτ φορ τηε αϖεραγε δατα ποιντ (αϖγ.
δατα) ανδ ασ τηε αϖεραγε οϖερ ινδιϖιδυαλσ (ινδιϖ. αϖγ.).Τηε εστιmατεδ χοε′χιεντσ χηανγε
τηρουγηουτ εαχη σιmυλατιον ασ νεω δατα αρε αδδεδ. Το χαπτυρε τηε λονγ−ρυν ουτχοmε ωε
ρεπορτ τηε εστιmατεσ βασεδ ον τηε δατα αχχυmυλατεδ υπ το τηε �ναλ περιοδ. Το φαχιλιτατε
τηε ρεπορτινγ οφ στανδαρδ ερρορσ, ηερε ωε ρεπορτ τηε εστιmατεσ φροm τηε λαστ ινδεπενδεντ
σιmυλατιον περφορmεδ, ρατηερ τηαν αν αϖεραγε αχροσσ αλλ τηε σιmυλατιονσ περφορmεδ.
Ονε χαν σεε τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτη ηιγηερ δεχλαρατιον, τηοσε αυδιτεδ ιν τηε πρεϖιουσ περιοδ,

ανδ τηοσε ιν ΣΕ1 αρε πρεδιχτεδ το εϖαδε λεσσ ταξ (αλτηουγη ονλψ τηε δεχλαρατιον αππεαρσ
στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ). Τηε λαττερ ιmπλιεσ τηατ, χετερισ παριβυσ, τηε ταργετεδ αυδιτσ ωιλλ
τενδ το φοχυσ ον ινδιϖιδυαλσ ιν ΣΕ2. Τηε λοωερ εϖασιον λεϖελ οφ τηε πρεϖιουσλψ αυδιτεδ
ταξπαψερσ ρε�εχτσ τηε ασσυmπτιον οφ τηε ταργετ ε¤εχτ, ασ οπποσεδ το τηε βοmβ−χρατερ ε¤εχτ
(υνδερ τηε βοmβ−χρατερ mοδελ τηε πρεϖιουσ αυδιτ ηασ α ποσιτιϖε ε¤εχτ ον εϖασιον).
Τηε σιmυλατιον ρεσυλτσ ωηεν τηε λαργεστ εϖαδερσ αρε ταργετεδ αρε σηοων ιν Φιγυρε 2.

Τηε ε¤εχτ υπον ρεϖενυε οφ τηε ιντροδυχτιον οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ισ τηε σηαρπ ινχρεασε
οβσερϖεδ ατ περιοδ 50 ιν τηε �ρστ πανελ. Τηισ ηιγηερ λεϖελ οφ ρεϖενυε ισ συσταινεδ φορ τηε
ρεmαινινγ περιοδσ οφ τηε σιmυλατιον. Wιτη ρανδοm αυδιτσ τηε συβϕεχτιϖε βελιεφσ οφ τηε τωο
σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ αρε τηε σαmε. Ονχε ταργετεδ αυδιτσ αρε ιmποσεδ τηε βελιεφ ιν
ΣΕ2 ισ συσταινεδ ϕυστ αβοϖε τηε λεϖελ υνδερ ρανδοm αυδιτινγ βυτ φαλλσ ιν ΣΕ1. Χοmπλιανχε
ινχρεασεσ σιγνι�χαντλψ ιν βοτη σελφ−εmπλοψmεντ οχχυπατιονσ ιmmεδιατελψ αφτερ τηε ιmποσιτιον
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ςαριαβλε Χοε¤. Στ. Ε. ζ�στατ. ΜΕ (αϖγ. δατα) ΜΕ (ινδιϖ. αϖγ.)
Χονστ. 15:84 0:21 74:77 13:5338 13:9044
Dεχλαρεδ Ινχοmε �4:89 0:67 �7:26 �4:1814 �4:2959
Πρεϖιουσ αυδιτ �35:73 144 �0:02 �30:5271 �31:3631
Σελφ−εmπλοψmεντ 1 �1:28 1:49 �0:86 �1:0949 �1:1249

Ταβλε 3: Εστιmατεδ χοε′χιεντσ ανδ mαργιναλ ε¤εχτσ ιν τηε εϖασιον λεϖελ εθυατιον (Τοβιτ
mοδελ). Τηε ρεπορτεδ χοε′χιεντσ ανδ στανδαρδ ερρορσ αρε τηε mαξιmυm λικελιηοοδ εστιmατεσ
φροm τηε δατα αχχυmυλατεδ υπ το τηε �ναλ περιοδ οφ τηε λαστ ινδεπενδεντ σιmυλατιον (??
οβσερϖατιονσ).

οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ, βυτ τηεν συβσεθυεντλψ βεγινσ το φαλλ ιν ΣΕ1 ασ ταξπαψερσ ιν τηισ
οχχυπατιον λεαρν τηατ τηεψ αρε νοτ τηε ταργετ οφ αυδιτσ. Τηισ προχεσσ χοντινυεσ υντιλ τηε
ποιντ ισ ρεαχηεδ ατ ωηιχη τηε χοmπλιανχε οφ τηε τωο γρουπσ ισ αππροξιmατελψ εθυαλ. Τηισ ισ
χλοσε το οπτιmαλ ουτχοmε: τηοσε ιν ΣΕ2 εαρν mορε ον αϖεραγε τηαν δο τηοσε ιν ΣΕ1 σο ιτ ισ
οπτιmαλ τηατ τηειρ χοmπλιανχε λεϖελ ισ σοmεωηατ ηιγηερ αλσο.
Τηε �ναλ πανελ οφ τηε �γυρε σηοωσ τηε εmπιριχαλ χυmυλατιϖε διστριβυτιον φυνχτιον (χδφ)

φορ ρεϖενυε υνδερ ρανδοm αυδιτσ ανδ υνδερ ταργετεδ αυδιτσ. Ιτ χαν βε σεεν τηατ τηε χδφ φορ
ταργετεδ αυδιτσ �ρστ−ορδερ στοχηαστιχαλλψ δοmινατεσ τηε χδφ φορ ρανδοm αυδιτσ. Τηισ ιmπλιεσ
τηατ εξπεχτεδ ρεϖενυε υνδερ ταργετινγ ισ ηιγηερ. Μορεοϖερ, φορ ανψ οβϕεχτιϖε φυνχτιον οφ τηε
ταξ αυτηοριτψ τηατ ισ αν ινχρεασινγ φυνχτιον οφ ρεϖενυε τηε εξπεχτεδ ϖαλυε οφ τηε οβϕεχτιϖε
φυνχτιον ωιλλ βε ηιγηερ υνδερ ταργετινγ.
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Φιγυρε 2: Ρεσυλτσ ωηεν τηε ταξ αυτηοριτψ υσεσ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ το ταργετ τηε λαργεστ
εϖαδερσ ιν περιοδ 50 ονωαρδσ.

Τηεσε ρεσυλτσ σηοω χλεαρλψ τηατ τηε υσε οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ινχρεασεσ χοmπλιανχε ανδ
ρεσυλτσ ιν ηιγηερ ρεϖενυε. Τηε ινχρεασε ιν χοmπλιανχε ραισεσ τηε χηανχε οφ α mεετινγ ωιτη α
χοmπλιαντ ταξπαψερ ανδ τηυσ λεαδσ το α στεαδψ ινχρεασε ιν τηε ιmπορτανχε οφ σοχιαλ χυστοm
οφ ηονεστ ρεπορτινγ ωηεν πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ αρε ιν οπερατιον. Χοmπλιανχε ισ νοτ υνιφορmλψ
ινχρεασεδ αχροσσ οχχυπατιοναλ γρουπσ ωηεν πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ αρε ιντροδυχεδ βεχαυσε οφ
τηε ρεδυχτιον ιν φοχυσ ον τηε λεαστ χοmπλιαντ οχχυπατιον, ΣΕ2. Wιτη ταργετεδ αυδιτσ τηε
προπορτιον ταργετεδ τοωαρδσ ταξπαψερσ ιν ΣΕ2 ισ ϖερψ ηιγη, ασ ονε χαν σεε ιν Φιγυρε 3; ασ α
ρεσυλτ, χοmπλιανχε αmονγ ταξπαψερσ ιν ΣΕ1 δροπσ. Dεσπιτε τηισ, τηε ρεσυλτσ στιλλ δεmονστρατε
τηατ α πολιχψ οφ ταργετεδ αυδιτσ ουτπερφορmσ ρανδοm αυδιτινγ. Ουρ �νδινγσ δο τηουγη ποιντ
το τηε νεεδ το συππορτ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ωιτη ρανδοm αυδιτ προγραmmε το mονιτορ τηε
βεηαϖιορ οφ ταξπαψερσ ουτσιδε τηε ταργετεδ γρουπ.12

12Ηασηιmζαδε ετ αλ. (2014) δεmονστρατε τηατ ταργετεδ αυδιτσ αλσο ουτπερφορm mιξεδ αυδιτ στρατεγιεσ φορ
βοτη γρουπσ ιν τερmσ οφ τηε ταξ ψιελδ ανδ αϖεραγε χοmπλιανχε βυτ νοτ νεχεσσαριλψ ιν τερmσ οφ χοmπλιανχε. Τηε
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Φιγυρε 3: Προπορτιον οφ αυδιτεδ ταξπαψερσ ωηο βελονγ το ΣΕ2 ιν εαχη περιοδ. Τηε ταξ
αυτηοριτψ ιmπλεmεντσ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ το ταργετ τηε λαργεστ εϖαδερσ βεψονδ περιοδ 50.

5.2 Ταργετινγ mοστ λικελψ εϖαδερσ

Ιν τηε πρεϖιουσ συβ−σεχτιον τηε πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ ταργετεδ αυδιτσ ατ τηοσε ινδιϖιδυαλσ ωιτη
τηε ηιγηεστ πρεδιχτεδ λεϖελσ οφ νον−χοmπλιανχε, ορ υνδεχλαρεδ ινχοmε. Αν αλτερνατιϖε στρατεγψ
ισ το ταργετ τηοσε πρεδιχτεδ mοστ λικελψ το εϖαδε, ορ τηοσε ωιτη τηε ηιγηεστ εϖασιον σχορε.
Τηε εϖασιον σχορε ισ σιmιλαρ το τηε χρεδιτ σχορε υσεδ βψ χρεδιτ−ρατινγ αγενχιεσ, ανδ χαν βε
χαλχυλατεδ βψ εστιmατινγ α λογιτ ορ προβιτ ρεγρεσσιον. Φορ τηε εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ωε υσε
τηε σαmε οβσερϖεδ χηαραχτεριστιχσ οφ τηε αγεντσ ανδ τηειρ αυδιτ ηιστοριεσ ασ ιν τηε πρεϖιουσ
εξερχισε.
Ιν τηε δατα τηε εϖασιον σχορε ισ ασσιγνεδ τηε ϖαλυε οφ ονε ιφ τηε ινδιϖιδυαλ εϖαδεδ ταξ ανδ

ζερο ιφ δεχλαρεδ τρυτηφυλλψ. Τηε πρεδιχτεδ ϖαλυεσ οφ τηε εϖασιον σχορε φροm τηε ρεγρεσσιον ηαϖε
τηε ιντερπρετατιον οφ τηε πρεδιχτεδ προβαβιλιτιεσ τηατ αν ινδιϖιδυαλ ωιλλ υνδερ−ρεπορτ τηειρ
ινχοmε. Ιν εϖερψ περιοδ τηε ινδιϖιδυαλσ αρε ρανκεδ αχχορδινγ το τηειρ πρεδιχτεδ εϖασιον σχορε,
ανδ τηοσε ωιτη τηε ηιγηεστ πρεδιχτεδ σχορε αρε αυδιτεδ. Αγαιν, τηε νυmβερ οφ αυδιτσ ισ εθυαλ
το τηε αϖεραγε οφ τηε νυmβερ οφ ρανδοm αυδιτσ, ιν ορδερ το εθυαλιζε τηε αυδιτ χοστσ αχροσσ
στρατεγιεσ. Τηε ταργετεδ αυδιτσ αρε τηεν χοmπαρεδ ωιτη ρανδοm αυδιτσ. Wε πρεσεντ τηε
ρεσυλτσ οβταινεδ φροm τηε λογιτ ρεγρεσσιον; τηε ρεσυλτσ οφ τηε προβιτ ρεγρεσσιον αρε ϖερψ σιmιλαρ
ανδ αρε αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ. Ηερε, αγαιν, ωε υσεδ τηε mοδελ ωιτη δι¤υσεδ ινφορmατιον
τρανσmισσιον φορ τηε σαmε παραmετερ ϖαλυεσ ασ ιν πρεϖιουσ σιmυλατιονσ (σεχτιονσ 4 ανδ 5.1),
λιστεδ ιν τηε Αππενδιξ; τηε ρεσυλτσ φορ τηε φοχυσεδ τρανσmισσιον αρε θυαλιτατιϖελψ τηε σαmε.
Τηε σιmυλατιον ρεσυλτσ ωηεν τηε mοστ λικελψ εϖαδερσ αρε ταργετεδ αρε σηοων ιν Φιγυρε 4.

Βψ χοmπαρινγ Φιγυρε 4 ωιτη Φιγυρε 2 ιτ mαψ βε σεεν τηατ τηε εϖολυτιον οφ ρεϖενυε ανδ βελιεφσ
ωηεν τηε mοστ λικελψ εϖαδερσ αρε ταργετεδ ισ ϖερψ σιmιλαρ το τηατ ωηεν τηε λαργεστ εϖαδερ
αρε ταργετεδ. Χοmπλιανχε βεηαϖιορ, ηοωεϖερ, αππεαρσ το βεχοmε σοmεωηατ mορε σενσιτιϖε
το τηε αρουνδ τηε ιντροδυχτιον οφ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ, ωιτη α βιγγερ φαλλ ιν χοmπλιανχε φροm

�mιξεδ� ρεγιmεσ οφ ταργετεδ ανδ ρανδοm αυδιτσ αρε ακιν το τηε ρανδοm ενθυιρψ προγραmmεσ ρυν αλονγσιδε
ταργετεδ αυδιτσ βψ τηε ΥΣ ΙΡΣ ανδ τηε ΥΚ ΗΜΡΧ.
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ταξπαψερσ ιν ΣΕ1 ανδ α βιγγερ ρισε ιν χοmπλιανχε φροm ταξπαψερσ ιν ΣΕ2. Τηε εmπιριχαλ χδφ
φορ ρεϖενυε ωηεν ταργετινγ τηε λαργεστ εϖαδερσ ανδ ωηεν ταργετινγ τηε mοστ λικελψ εϖαδερσ
αρε ϖερψ χλοσε, ωηιχη συγγεστσ τηατ τηεσε στρατεγιεσ χαν βε εθυαλλψ συχχεσσφυλ ιν ρεχοϖερινγ
υνπαιδ ταξ.

Φιγυρε 4: Ρεσυλτσ ωηεν τηε ταξ αυτηοριτψ υσεσ πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ το ταργετ τηε mοστ λικελψ
εϖαδερσ ιν περιοδ 50 ονωαρδσ.

Ταβλε 4 σηοωσ τηε mαργιναλ ε¤εχτσ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ον τηε πρεδιχτεδ προβαβιλιτψ
οφ εϖασιον. Ασ ιν σεχτιον 5.1, τηε εστιmατεδ χοε′χιεντσ χηανγε ασ νεω δατα αρε αδδεδ.
Wε ρεπορτ τηε εστιmατεσ βασεδ ον τηε δατα αχχυmυλατεδ υπ το τηε �ναλ περιοδ ιν τηε λαστ
ινδεπενδεντ σιmυλατιον; τηισ αλλοωσ χαπτυρινγ τηε λονγ−ρυν ουτχοmε ανδ υσινγ mεανινγφυλ
στανδαρδ ερρορσ. Τηε ταβλε σηοωσ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτη ηιγηερ δεχλαρεδ ινχοmε, τηοσε αυδιτεδ
ιν τηε πρεϖιουσ περιοδ, ανδ τηοσε ιν ΣΕ2 αρε λεσσ λικελψ το εϖαδε. Τηεσε ρεσυλτσ αρε σιmιλαρ το
τηε πρεδιχτιονσ οφ τηε mοδελ φορ λεϖελ−ταργετινγ; νειτηερ τηε ε¤εχτ οφ τηε πρεϖιουσ αυδιτ νορ
τηε ε¤εχτ οφ οχχυπατιον αρε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ατ χονϖεντιοναλ λεϖελσ.
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ςαριαβλε Χοε¤. Στ. Ε. ζ�στατ. ΜΕ (αϖγ. δατα) ΜΕ (ινδιϖ. αϖγ.)
Χονστ. 8:82 1:89 4:66 � �
Dεχλαρεδ Ινχοmε �1:50 0:32 �4:69 �0:001 �0:001
Πρεϖιουσ αυδιτ �14:10 171 �0:08 �0:998 �0:938
ΣΕ1 �3:28 2:35 �1:39 �0:014 �0:005

Ταβλε 4: Εστιmατεδ mαργιναλ ε¤εχτσ φροm τηε εϖασιον σχορε εθυατιον (λογιτ mοδελ). Τηε
ρεπορτεδ χοε′χιεντσ ανδ στανδαρδ ερρορσ αρε τηε mαξιmυm λικελιηοοδ εστιmατεσ φροm τηε
δατα αχχυmυλατεδ υπ το τηε �ναλ περιοδ οφ τηε λαστ ινδεπενδεντ σιmυλατιον (?? οβσερϖατιονσ).

6 Χονχλυσιονσ

Τηε οπτιmαλ δεσιγν οφ αυδιτ στρατεγψ ισ ιmπορταντ φορ ταξ αυτηοριτιεσ, ωηοσε αιm ισ το δεσιγν
πολιχψ ινστρυmεντσ το ρεδυχε τηε ταξ γαπ (τηε δι¤ερενχε βετωεεν αντιχιπατεδ ανδ αχτυαλ
ταξ ρεϖενυε). Ιν τηισ παπερ ωε αναλψζε τωο αλτερνατιϖε στρατεγιεσ τηατ υσε τηε χονχεπτ οφ
πρεδιχτιϖε αναλψτιχσ: ταργετινγ τηε λαργεστ εϖαδερσ ανδ ταργετινγ τηε mοστ λικελψ εϖαδερσ. Wε
δο τηισ ισ ιν α ριχη νετωορκ mοδελ ωηερε ταξπαψερσ αρε ηετερογενεουσ ιν ρισκ, βελιεφσ, ανδ
αττιτυδε τοωαρδσ χοmπλιανχε, ανδ ωηερε αγεντσ σελφ−σελεχτ ιντο δι¤ερεντ οχχυπατιοναλ γρουπσ.
Ιν τηισ mοδελ αττιτυδεσ ανδ βελιεφσ ενδογενουσλψ εmεργε τηατ δι¤ερ αχροσσ συβ−γρουπσ οφ τηε
ποπυλατιον, χοmπλιανχε βεηαϖιορ ισ δι¤ερεντ αχροσσ οχχυπατιοναλ γρουπσ, ανδ τηεσε ε¤εχτσ αρε
ρεινφορχεδ βψ τηε δεϖελοπmεντ οφ γρουπ−σπεχι�χ αττιτυδεσ ανδ βελιεφσ. Γιϖεν τηισ βεηαϖιορ,
τηε ταξ αυτηοριτψ mαψ ωιση το χονδιτιον ιτσ αυδιτ στρατεγψ νοτ ονλψ ον ρεπορτεδ ινχοmε, βυτ
αλσο ον οχχυπατιον.
Wηατ δοεσ ουρ mοδελ συγγεστ φορ τηε οπτιmαλ στρατεγψ οφ α ταξ αυτηοριτψ? Ον τηε

ονε ηανδ, γιϖεν τηε οβϕεχτιϖε οφ mαξιmιζινγ ρεϖενυεσ, ταργετινγ τηε λεϖελ, ορ τηε ϖαλυε,
οφ εϖασιον αππεαρσ το βε mορε ιmπορταντ. Ον τηε οτηερ ηανδ, τηε �στρικε ρατε�, ορ τηε
προπορτιον οφ αυδιτσ τηατ ρεϖεαλ εϖασιον, ισ αλσο ιmπορταντ, ιφ τηε ταξ αυτηοριτψ ωαντσ το
ρεδυχε τηε βυρδεν ον τηε χοmπλιαντ ποπυλατιον (ϑαmεσ, 2011). Ουρ ρεσυλτσ ιmπλψ τηατ τηε
τωο στρατεγιεσ ηαϖε τηε σαmε θυαντιτατιϖε ε¤εχτ ον τηε ρεϖενυεσ; φυρτηερmορε, τηε ρατεσ οφ
χοmπλιανχε ιν ποπυλατιον ανδ ιν εαχη οχχυπατιον αρε νοτ νοτιχεαβλψ δι¤ερεντ βετωεεν τηε
τωο στρατεγιεσ.
Τηε ροβυστνεσσ οφ τηισ χονχλυσιον το τηε σελεχτιον οφ mοδελ ασσυmπτιονσ ισ, ηοωεϖερ,

αν ισσυε τηατ χουλδ βε αδδρεσσεδ ιν φυτυρε ρεσεαρχη. Wε ηαϖε ασσυmεδ τηατ τηε αγεντσ λιϖε
ινδε�νιτελψ λονγ τηρουγηουτ τηε mοδελ. Ιτ ωουλδ βε ποσσιβλε το ινχορπορατε �νιτε λιϖεσ ωιτηιν
τηε σιmυλατιον ωιτη σοmε αγεντσ λεαϖινγ τηε εχονοmψ εαχη περιοδ ανδ νεω αγεντσ ϕοινινγ.
Wηατ ωουλδ βε ηαρδερ το ινχορπορατε ισ φορωαρδ−λοοκινγ αγεντσ βεχαυσε σολϖινγ τηε �ξεδ−
ποιντ προβλεm τηατ ωουλδ τηεν αρισε ωουλδ βε εξχεπτιοναλλψ δεmανδινγ ον χοmπυτατιοναλ
ρεσουρχεσ.13 Wε ηαϖε αδοπτεδ α ϖερψ σιmπλε προχεσσ οφ ρανδοm νετωορκ φορmατιον. Οτηερ
νετωορκ φορmατιον προχεσσεσ ωουλδ βε ιντερεστινγ, παρτιχυλαρλψ νετωορκσ ωιτη �χελεβριτιεσ�

13Wε ρυν τηε σιmυλατιον ον α χοmπυτερ ωιτη Ιντελ mυλτι−χορε ανδ 64−βιτσ. Τηε χοmπυτινγ τιmε φορ τεν
ινδεπεδεντ σιmυλατιονσ οφ τηε mοδελ ισ αππροξιmατελψ 48 ηουρσ. Ινχορπορατινγ φορωαρδ−λοοκινγ αγεντσ ωουλδ
ρεθυιρε α χονσιδεραβλε ρεδυχτιον ιν ποπυλατιον σιζε ιν ορδερ το mακε τηε αναλψσισ χοmπυτατιοναλλψ φεασιβλε.
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ωηο ιν�υενχε mανψ οτηερ αγεντσ. Ανοτηερ αυδιτ στρατεγψ οφ ιντερεστ το ινϖεστιγατε ισ τηε
�λιγητ−τουχη� αυδιτ στρατεγιεσ, ωηερε ειτηερ ρανδοm ορ ταργετεδ αυδιτ χαν ρεϖεαλ ονλψ α
φραχτιον οφ χονχεαλεδ ινχοmε βυτ ατ α λοωερ χοστ το τηε ταξ αυτηοριτψ. Τηε λιγητ−τουχη
αυδιτσ αλλοω α ωιδερ χοϖεραγε οφ ποπυλατιον, τηερεβψ ραισινγ συβϕεχτιϖε βελιεφσ ανδ ιmπροϖινγ
χοmπλιανχε; ηοωεϖερ, παρτιαλ δετεχτιον ινχρεασεσ εξπεχτεδ παψο¤ φροm εϖασιον ανδ ενχουραγεσ
νον−χοmπλιανχε (Ραβλεν, 2014). Τηισ τραδε−ο¤, αλονγ ωιτη τηε χοστ χονσιδερατιονσ, χαν λεαδ
το τηε σελεχτιον οφ αν οπτιmαλ mιξ οφ αυδιτσ.
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Παραmετερ ϖαλυεσ
Προβαβιλιτψ οφ βεινγ λινκεδ ιν τηε νετωορκ: ϖ = 0:5;
Ταξ ρατε: � = 0:25;
Φινε ρατε: φ = 1:5;
Wειγητ ιν ινφορmατιον εξχηανγε: � = 0:75.
Νυmβερ οφ αγεντσ: Ν = 6000.
Τιmε ηοριζον: Τ = 50.

Προβαβιλιτψ διστριβυτιονσ (Ν = νορmαλ; Υ = χοντινυουσ υνιφορm)
Wαγε ιν εmπλοψmεντ: λογω � Ν (�0; �

2
0);

Ε [ω] = 13:0425; ς αρ (ω) = 4;
Σκιλλ ιν ΣΕ1:
σ1ϕ =

1
1�0:5∼ξ

, ∼ξ = Υ [0; 1];

Ε
�
σ1ϕ
�
= 1:387; ς αρ

�
σ1ϕ
�
= 0:078;

Ινχοmε ιν ΣΕ1:
σ1ϕψ

1; λογ ψ1 � Ν (�1; �
2
1);

Ε [ψ1] = 8:01; ς αρ (ψ1) = 12:26;
Σκιλλ ιν ΣΕ2:
σ2ϕ =

1
1�0:5∼ξ

, ∼ξ = Υ [0; 1];

Ε
�
σ2ϕ
�
= 1:387; ς αρ

�
σ2ϕ
�
= 0:078;

Ινχοmε ιν ΣΕ2:
σ2ϕψ

2; λογ ψ2 � Ν (�2; �
2
2);

Ε [ψ2] = 8:3; ς αρ (ψ1) = 22:8;
Ρισκ αϖερσιον: � � Υ [0:1; 5:1];
Ινιτιαλ βελιεφ ον αυδιτ προβαβιλιτψ: π0 � Υ [0; 1];
Ινιτιαλ ωειγητ ον τηε παψο¤ το φολλοωινγ τηε σοχιαλ χυστοm: �0 � Υ [0; 1];
ςαλυε οφ σοχιαλ χυστοm: ζ � 3� 10�5 � Υ [0; 1].
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