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دکتر نجمه حاجیان


چکیده
انگیزهای قوی برای
شرکتها  

میدهند ،از این رو به 
شرکتها تشکیل  

مالیاتها یکی از بزرگترین اقالم هزینه را برای اکثر 

فعالیتهای مالیاتی جانشینی برای

میدهند ،اگر 
کاهش بار مالیاتی خود با روشی موسوم به اجتناب از پرداخت مالیاتی ارائه  
هزینههای مورد انتظار ورشکستگی و ریسک ناتوانی در
میتواند کیفیت بدهی را افزایش  ،
استفاده از بدهی باشد ،این امر  
برنامهریزی مالیاتی
استراتژیهای  

میتواند ناشی از 
هزینهی بدهی را کاهش دهد.ریسک مالیاتی  
پرداخت بدهی و درنهایت  
شرکتهای

ینرو هدفاینتحقیق بررسی بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض 
شرکت باشد ازا 
شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهرانطی

پذیرفتهشدهدربورساوراق بهادارتهراناست.نمونهآماریتحقیق 
دادههای
سالهای0231تا0231بانمونهمشتملبر312شرکتاست.برایبررسیفرضیهازرگرسیونخطیچندمتغیرهو 

استفادهشده است .نتایج آزمون فرضیه اولنشان داد اجتناب مالیاتی بر

یمیافته 
ترکیبیبااستفادهازمدلحداقلمربعاتتعم 
هزینه استقراض تأثیر معناداری و مستقیمی دارد .همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد ریسک مالیاتی بر هزینه
استقراض تأثیر معناداری و معکوسی دارد و در فرضیه سوم نتایج آزمون فرضیه نشان داد نماگر ریسک بر رابطه بین اجتناب
شرکتهایی که از

میدهد که 
تحلیلهای چند متغیره نشان  
مالیاتی و هزینه استقراض تأثیر معناداری و معکوسی دارد.نتایج  
میکنند.بدیهی است که بستانکاران ،اجتناب
بدهیهای خودپرداخت  
میکنند ،نرخ سود بیشتری را به  
پرداخت مالیات اجتناب  
میکنند .
ازمالیاترابهعنوانیکمنبعریسکاعتباریتلقی 
واژگان کلیدی:اجتنابمالیاتی،تهاجممالیاتی،ریسکمالیاتی،ریسکاعتباری،هزینهاستقراض .
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مقدمه
.شرکتهابااستفادهازروزنههای قانونمالیات وبازبینی در

یگیرد
اجتنابازمالیات ،0ازخألهای قانونی درقانونمالیاتی نشاءتم 
یتهایاجتناباز
کهشرکتهافعال 

یکنندتااستقراضمالیاتیخودراکاهشدهند.یکی ازدالیلی 
تصمیمات اقتصادیخودتالشم 
3
صرفهجویی
عبارتدیگر 
؛به 
استقراضهایشانهست (کاورمن  )3102،

یدهند،استفادهازآنپولبرایپرداخت
پرداختمالیاتراانجامم 
استقراضهایشرکتاستفاده

یتواندبرایتأمینمالیبازپرداخت
یشود،م 
شرکتهاکهازفعالیتهایاجتنابمالیاتحاصلم 

مالیاتی
2
شود.مسئلهتحقیقحاضر بررسیتأثیر ریسک مالیاتی واجتنابمالیاتی برهزینهاستقراض شرکتهاباتأکید برمنبعتأمین مالی
هست .بر اساس استدالل کاورمن ،مالیات یک از بزرگترین اقالم هزینهای برای اکثر شرکتها هست .رفتار اجتناب مالیاتی از
یشود .شرکتهابااستفادهازاجتنابمالیاتی میتوانند بهکاهشبارمالیاتی خودکمک
شرکتهامحسوبم 

یهای بااهمیت 
استراتژ 
یتواندازاستراتژیهای
بهطورخاص از اجتنابمالیاتی نشاءت بگیرد .ریسک مالیاتی ،م 
یتواند 
نمایند.همچنینریسکمالیاتی 5نیزم 
شرکتکهبهصورتمستقلازکلریسکعملیاتیاست،بهوجودبیاید.تحقیقاتتجربیبیانگراینمسئلهاستکه

برنامهریزیمالی

موفقعملکردهاند(کاورمن .)3102،

شرکتهایبسیاریدربحثاجتنابمالیاتیبسیار

2
شرکتها پیدا کردند؛ اما از طرفی در برخی

دسای و هارماپاال ( ،)3113شواهدی بر تأثیر مثبت اجتناب مالیاتی بر ارزش 
یکند که اجتنابمالیاتی ،اثریمنفی برقیمت
تحقیقها،اجتنابمالیاتی تأثیر منفی برشرکتدارد.هانلن)3113( 6بیان م 

یشود(کاورمن،
هاموجبکاهشارزششرکتهام 


درشرکت
سهاموعکسالعملبازاردارد.همچنینافزایشاجتنابمالیاتی

بهصورت
یدهند که عواقب اجتناب مالیاتی  
تحقیقها نشان م 

ینحال شواهد موجود کامالً یکنواخت نیست .
 .)3102باا 
یتواننددر
یکنند،م 
بهخوبیاستفادهم 
شرکتهاییکهازاجتنابمالیاتی 

ینرو
گستردهایبررویسهامدارانمتمرکزهست.ازا 

یکهسودیاقیمتسهامباال
سودمندیسهامدارانشانازاینطریقنقشداشتهباشند؛بنابرایناستفادهازاجتنابمالیاتیهنگام 
گردد.طبقیافتههایکاورمن( ،)3102استقراضنیز یکی از

شرکتها 

برودممکناستموجبسودمندیسهامداراندراین
بهصورتمتمرکزی،موضوعاستقراضراموردمطالعه
یکند.تحقیقاتگذشته 
شرکتهانقشمهمیایفام 

منابعیهستکهدر
1
یشود
هزینهاستقراضهام 

یتواندموجبافزایش 
ینحال حسن (،)3105نشاندادکهاجتنابمالیاتی م 
قرارندادهاست،باا 
2
یتواند برای
(کاورمن.)3102،لیم (،)3100بهنتایج معکوسی دستپیدا کرد.طبقتحقیقاتلیم(،)3100اجتنابمالیاتی م 
یتواندبرایپرداخت
یگرددکهاینمسئلهم 
بدهکاران بسیارمفید باشد ،زیرا موجبحفظوجهنقد ،برایپرداختمالیات م 
شرکتهاییکهباکمبودبودجهمواجه

یتواندبهسؤالبسیاریاز
آنهاراکمکنماید؛بنابرایناینمسئلهم 
استقراضهایشان 

استقراضهایشانحفظکنندیاازآنبرایپرداختمالیاتاستفاده

هستندپاسخدهدکهآیاوجهنقدشانرابایدبرایپرداخت
شرکتهاترغیببهداشتن

کنند.طبقاستداللمحققبرایبهوجودنیامدنعدمتقارناطالعاتیمیانطلبکارانوبدهکاران،
اطالعاتنادرستباشدآنهابرای تهدید بدهکار ،نرخ

ینصورتکهاگرزمانی 
یشوند.بد 
اطالعاتکاملیازبدهکارانشانم 
1

Tax avoidance
Kovermann
3
Cost of debt
4
Tax risk
5
Desai and Dharmapala
6
Hanlen
7
Hasan
8
Lim
2

22

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،33پاییز ( 9311جلد دوم)

شرکتها،اطالعاتمالیاتیبدهکارانرانیزموردارزیابیقراردهندکهاینعمل

ینروممکناست
یدهند.ازا 
بهرهراافزایشم 
تحقیقهایفراوانبهایننتایجدستپیدا

یگردد؛بنابراینکاورمن،پساز
استقراضآنهام 

ینههای
موجبتأثیرگذاریبرهز 
کرد که اجتناب مالیاتی ممکن است اثری منفی بر روی هزینه استقراض و ریسک مالیاتی ممکن است موجب افزایش
استقراضگردد(کاورمن .)3102،
بر اساس تحقیق زرندی ( ،)0232بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات و ترکیب هیات مدیره بر سیاست استقراض شرکت را
موردمطالعهقرارداد،نتایجنشاندادکهنسبتاعضایغیرموظفهیاتمدیرهبااستقراضشرکتارتباطینداشتهوایننسبتبرارتباط
دهندهی عملکرد ضعیف اعضای
یتواند نشان 
بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان استقراض تأثیر معناداری ندارد .این نتیجه م 
بهعنوانیکیازابزارهایحاکمیتشرکتی،باشد.همچنینفرجی(،)0232بهبررسیتحقیقیباعنوانبررسی
غیرموظفهیاتمدیره 
درشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارپرداخت.نتایجنشان

یهگذاراننهادی
رابطهاجتنابمالیاتی،هزینهاستقراضوسرما 
عمدهای از منابع
وهزینهاستقراضها رابطهمنفی معناداری وجوددارد .در بیشتر کشورها بخش  

داد،بین اجتنابازپرداختمالیات 
درآمدی دولت ،از طریق مالیات تأمین میشود.اجتناب از مالیات و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است که درآمدهای مالیاتی
هموارهازآنچهبرآوردمیشودکمترباشد.اینمسئلهباعثشدهاستکهکشورهاتالشخودرابرایکاهشاجتنابمالیاتیواصالح
نظامیمالیاتیبهکارگیرند .
عکسالعملمنفیبازاررا
میتواندتأثیرمنفیبرارزششرکتوقیمتسهاموهمچنین 
تحقیقهایگذشته،اجتنابمالیاتی 
براساس 
درپیداشتهباشد.همچنیناجتنابمالیاتی،میتواندبرایبدهکارانبسیارمفیدباشد،زیراموجبحفظوجهنقد،برایپرداختمالیات
آنهارا کمک نماید؛ بنابراین این مسئلهمیتواند بهسؤال بسیاری از
استقراضهایشان  

میگردد که این مسئلهمیتواند برایپرداخت 

استقراضهایشانحفظکنندیاازآن

شرکتهاییکهباکمبودبودجهمواجههستندپاسخدهدکهآیاوجهنقدشانرابایدبرایپرداخت

شرکتهایی که اجتناب ازپرداختمالیاتدارندنسبت به مسئله

برایپرداختمالیات استفادهکنند.حلاین مسئله خودمیتواند نگاه
استقراضراموردبررسیقراردهد.دراجتنابازمالیات،شرکتنگراننیستکهعملاوافشاءشود.اجتنابازمالیات،ازخألهایقانونی
میدهدکهمعافازمالیاتهست.
سرمایهگذارینشان 

میگیرد؛مثالًدرآمدهاینیرویکاررادرقالبدرآمد
مالیاتهانشاءت 
درقانون 
دراجتنابازمالیات،مؤدیمالیاتیدلیلینداردنگراناحتمالافشاءشدنباشد،چراکهاوالزاماًتمامیمبادالتخودراباجزئیاتآنالبته
عبارتدیگر ،اجتناب از مالیات ،یک نوع سوءاستفاده رسمی از قوانین مالیاتی است.این
به شکل غیرواقعی ،یادداشت و ثبت میکند؛ به 
راههایگریزازپرداختمالیاتدرقوانینمالیاتیمرتبطمیشودکهمؤدیانبهآنوسیلهخودرابهنحویاز
مقولهبهبررسیویافتن 
میگوید،حدود51درصداقتصادایران،ازپرداخت
تقوینژاد،رئیسسازمانامورمالیاتیایران 
میزنند.کامل 
افرادمشمولمالیاتکنار 
بخشهای کشاورزی و فرهنگی و هنری رسیده است.اگرچه قبالً هم
مالیات معاف است.به گفته او بیشترین سهم از معافیتها به  
میدهدکههمچنانبخشبزرگیازاقتصادایران،سهمعادالنهمالیاتشرا
گفتههاباردیگرنشان 
اعالمشدهبود،این 
آمارهایمشابهی 
نمیدهد.سازمانامورمالیاتیگزارشدادهاستکهازسال0233تا،0236میزاندرآمدهایمالیاتیدولت%6،رشدداشتهاست.این

شرکتهایمعظمحاضردربورساوراقدرایران،اینضرورتراایجادنمودهاست
همینطورامکاناجتنابمالیاتیدرمیان 
مسئلهو 
تحقیقهایمشابهداخلیدرزمینهتحقیقحاضر،
تحقیقهایانجامشده وکمبود 
که کلید انجام تحقیق حاضر فشرده شود .براساس 
محققبرآن شددرمیانشرکتهایحاضردربورساوراقبهادارتهرانبهبررسیتأثیر ریسک مالیاتی واجتنابمالیاتی برهزینه
استقراضشرکتهاباتأکید برمنبعتأمین مالی ،بپردازد؛و بهاینسؤال پاسخدهدکهریسک مالیاتی واجتنابمالیاتی،چهاثریبر

شرکتهایحاضردربورساوراقبهادارتهرانخواهدداشت؟ 

هزینهاستقراضشرکتهاباتأکیدبرمنبعتأمینمالیدرمیان
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مبانی نظری
اجتناب مالیاتی
بهعنوان کاهش مالیات آشکار هر دالر از سود
لهی محققان ارائهشده است.اجتنابمالیاتی  
بهوسی 
تعاریف متفاوتی از اجتنابمالیاتی  
تهای اجتنابمالیاتی بهطور متداول به ابزارهای
حسابداری قبل از مالیات،توسط هاتلون و هتزمن )3101( 0تعریفشده است.فعالی 
یدهد،اطالق
یدهدوبنابراین ارزش بعدازمالیات شرکترا افزایش م 
صرفهجویی مالیاتکهمنابعراازدولت بهسهامداران انتقالم 

3
یشود.پاسترتاکوریکو ()3112اجتنابمالیاتیرا،استفادهقانونیازنظاممالیاتیبرایمنافعشخصی،بهمنظورکاهشمقدارقابل
م
2
لهیابزارهاییکهدرخودقانوناست،تعریفکردهاند(قرنجیک.)0231،براساستعریفاسلمرد ()3115نوعمشروع
پرداختبهوسی 
محاسبهیهزینه

اجتنابمالیاتیازتفاوتبینقوانینمالیاتیواصولپذیرفتهشدهیحسابداریناشیمیشود.مثالیازاینموردروش
یکندکهبااستفادهازروشالزامیشدهدرقانونداراییرامستهلککنندامااصول
شرکتهاراملزمم 

استهالکهست.قانونمالیاتی
بهگونهای محاسبه کنند که اطالعات بهتری به
یدهد که هزینه استهالک را  
پذیرفتهشدهی حسابداری به شرکتها اجازه م 
مثالهایی از اجتناب از پرداخت نامشروع شامل،حمایت کردن سود در مقابل ممیزان
صورتهای مالی منتقل شود .

استفادهکنندگان 
تهای
رندهیفعالی 
رهایازاستراتژیبرنامهریزیمالیاتیکهدربرگی 
فهازنجی 
مالیاتیازطریقکمترگزارشکردنسودهست.سایرتعری 
یدهند(نوئیوکالیی .)0231،
کامالًقانونیوهمچنینمعامالتجسورانهتریکهدروضعیتمبهمهستند،ارائهم 
براساسمسئلهنمایندگی،اجتنابمالیاتیهمیشهممکننیستکهثروتسهامدارانبیرونیراافزایشدهد.مطابقباایننظریه،
دستکاریوسرقتسودشرکت
دامنهیآناز 
تهایاجتنابمالیاتیممکناستدرانحرافمنافعبهسمتخودمدیرانکه 
فعالی 
میتواندنقشداشتهباشد.اجتنابمالیاتیممکناستبهطوربالقوهارزشبعد
شکلهایمختلف 
شازاندازهیمدیراندر 
تاپاداشبی 
یشود،
برنامهریزی مالیاتی مربوط م 
تهای  
بهطور مستقیم به فعالی 
نههایی که  
نرو هزی 
از مالیات شرکت را کاهش دهد .از ای 
نههاینمایندگی،ممکناستبیشتراز منافعمالیاتی
نههایغیر مالیاتییعنیهزی 
نههایاضافیرعایتقوانین ومقرراتوهزی 
هزی 
شرکتها بیش از سایرین از

انجامشده است که چرا بعضی از 
برای سهامداران باشد.بسیاری از تحقیقات در پاسخ به این سؤال  
تهایاجتنابازپرداخت،
بهعنوانمحرکومنافعبرایفعالی 
یکنند؟بعضیازمحققانبرعواملمختلفی 
پرداختمالیاتاجتنابم 
یهایشرکتمثل
برایپاسخبهسؤالموردنظرمطرحکردهاند.زبمرمن،)0322(5گویتاونبوبری)0331(2وریکو)3112(6برویژگ 
بهعنوانمحرک
زههایمثلپاداش،ساختارمالکیتوشکلسازمانیرا 
نوعصنعت،اندازهشرکت،عمرشرکتودیگرتحقیقات،انگی 
کردهاند(غریب.)0231،دراینتحقیقازسهروش برای محاسبهاجتنابازپرداختمالیاتی
تهایاجتنابمالیاتیانتخاب 
برفعالی 
استفادهشدهاستکهاولینروشمطابقباتحقیقکاورمن()3102برایسنجشاجتنابمالیاتیازمعیارنرخمؤثرمالیاتیاستفاده
میآید.ازآنجاکههرچهنرخمؤثرمالیاتیشرکت
میگردد.نرخمؤثرمالیاتیازتقسیمهزینهمالیاتبرسودقبلازمالیاتبهدست 

میشود .
نرخهایمالیاتیمحاسبهشده،درعددمنفییک()-0ضرب 
کمترباشد،میزاناجتنابمالیاتیآنشرکتبیشتراست،لذا 

1

Hanlon & Heizman
Pasteurquet and Rico
3
Slamrod
4
Zimmerman
5
Gupta & Newberry
6
Rico
2
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ریسک مالیاتی
ی
ریسکمالیاتیعاملبالقوهایکهیکفعالیتیاعملفعلی،یاعدماقدامباتعقیبیکفعالیتکهمنجربههبهازدهیمالیهات 
آیندهمتفاوتازانتظاراتمی شود.ریسکمالیاتیناشیازتعاملبینریسکاقتصادیوعدمقطعیهتقهانونمالیهاتیاسهت.
ریسکاقتصادیگسترشبازدهاحتمالییکسرمایهگذاریاست.عدمقطعیتقانونمالیاتبهدلیلعدمقطعیتدرخصوص
حقایقمرتبطبهیکموقعیت،برنامهقانونمالیات،یاپردازشدقیقاطالعاتتوسطسیستمحسابداریشهرکترخمهیدهه د
(تلخابی.)0231،هرتراکنششرکتخاصمیزانمنحصریریسکاقتصهادیوعهدمقطعیهتقهانونمالیهاتراداراسهت؛و
ش
مادامیکهتراکنشبینریسکاقتصادیوعدمقطعیتقانونمالیاتیدرخصوصراهبردهایمالیهاتیکلهیشهرکتافهزای 
ط
مییابد،ریسکمالیاتیکلیشرکتنیزباالمهیرود.جهزءاقتصهادیازتصهمیمات،عمهلههابهاعکهسالعمهلههایتوسه 
ی
مالیاتدهندگان(مسئولینمالیاتی)کهمنجربهبازدهیمالیاتیپیشبینینشدهمهیشهود.بههعنهوانمثهال،پیچیهدگیمالیهات 
ی
نشاندهندهیکمنبعقابلتوجهیازریسکمالیاتیاست.برخیشرکتهااغلبباچشمپوشیازمزایایمالیاتیقابهلتهوجه 
برخیازهزینههامثلهزینههایمنطبققابلدرک(وواقعی)کهبیشازمزایهایمالیهاتیاسهت.والاسهتریتژورنهالاخیهراً
گزارشدادکهشرکتادعامیکنندفرصتهایشغلیاعتباریبرایتنها%31تا%22ازکارکنانواجدشرایطوتنهها%5تها
میباشند.ریسک
کسبوکارهایکوچکتحتپوششطرحخدماتدرمانی 
شرکتهایواجدشرایطمدعیاعتباربرای 

%03از
مالیاتیومدیریتریسکمالیاتمفهومیمجزاازریسکتجاریومدیریتریسکبنگاههستند(تلخابی .)0231،
آنها پرداختهودرنهایت معیار
اندازهگیریریسکمالیاتیچندینروشرامورداستفاده قراردادندکهدرزیربهبررسی 
محققین برای 
تحقیقهایمختلفازجمله
مورداستفادهریسکمالیاتیدراینتحقیقبیانخواهدشد.برزگریخانقاهوهمکاران()0233باجمعبندی 
گالمورولبرو)3102(0وطبقتعریفیکهبیانمیکند ریسکمالیاتیناشیازشکافمالیاتیاست؛ابتداکلیهعواملمؤثر برشکاف
یشود،برایسنجشریسک
مالیاتیشناساییودرنهایت ازباقیماندهالگوکهباعنوانعواملناشناختهمؤثر برشکافمالیاتییادم 
یشود.برایبررسیعواملاثرگذاربرشکافمالیاتیازتحقیقاتیکهبرایسنجشمتغیرخودازنرخمؤثرمالیاتینقدی
مالیاتیاستفادهم 
یشده باعنوان عواملاثرگذار بر شکاف مالیاتی
استفاده کردهاند (متغیرهای کمی)وهمچنین متغیرهایی که طی پرسشنامه طراح 
راههاییکه
شناساییشدهاند (متغیرهایکیفی)بهرهبردهشد.هرچهتعداداینمتغیرهاافزایشیابند،بدینمعنیاستکهشرکتاز 
یتوانبیان
یکند؛بنابراین،م 
شناختهشدهنیستبهصورتقانونیویاغیرقانونیازپرداختمالیاتدوریم 

برایافرادبیرونازشرکت
کردکهریسکمالیاتیوشکافمالیاتیرابطهمستقیمیبایکدیگردارند.بههمیندلیلازمتغیرهایناشناختهمؤثربرشکافمالیاتی
بهعنوانمتغیرسنجشریسکمالیاتیدرنظرگرفتهشدهاست.رمضانی()0231ومهریدهنو()0235برایسنجشریسکمالیاتی
سکها مرتبط کنند؛ و سپس
مشخصههایی دارد که فعاالن و متصدیان آن را با این ری 

بررسی کردهاست که آیا شرکتی معامالت با 
تمهاایجادکردهکهبهآنرتبهریسکمالیاتیاشارهمیکند.رمضانیدرسنجشریسکمالیاتیازچارچوبمدیریت
شاخصیازاینآی 
تهایمرتبطباهریکاز6مقولهریسکمالیاتی(ریسکمعامالتی،عملیاتی،پذیرش،
ریسکمالیاتیپیرویکردهومعامالتبافعالی 
بهعنوانرتبهیکسومیا
تمهارا 
حسابداریمالی،مدیریت وریسکاعتباری)راموردبررسیقراردادهاست.دراینمعیارهریکازآی 
رتبههاراجمعکردهتامعیاریکلیبرایریسکمالیاتیبهدستآید؛کهدرنهایتمقادیرباالتر
چهارممتغیرعملیاتیدرنظرگرفتهو 
رتبهریسکمالیاتیاشارهبهسطحباالترریسکمالیاتیدارد( .رمضانی .)0231،
Gallemore, J. Labro, E
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هامیتوانبیانکردکهانحرافاستانداردنرخ
گیریریسکمالیاتیوجودداردکهدرتشریحاینروش 


هایمختلفیبرایاندازه

روش
اندازهگیریریسکمالیاتیاستفادهشود.اینمعیار،بیثباتینرخمؤثر مالیاتینقدیرا
یتواند برای 
مؤثر مالیاتپرداختیشرکتنیزم 
معمولترینمعیاربهکاررفتهبرای
توصیفمیکندواساساًداللتبرتواناییحفظثباتوضعیتمالیاتیدرطولزماندارد.سادهترینو 
3
اندازهگیریعدماطمینان،شاخصهایپراکندگیازجملهانحرافمعیاروواریانساست(بررلیومایرز0330،0؛پاورز .)3113،شیری

()0232برایسنجشریسکمالیاتیازانحرافمعیارنرخمؤثر مالیاتنقدیجاریطیسهسالگذشتهاستفادهکرد.گلمحمدی
()0231برایمحاسبهریسکمالیاتیازمعیارمورداستفادهنیومنوهمکاران()3102استفادهکردبهاینصورتکهریسکمالیاتاز
اندازهگیریریسکمالیاتیاستفادهشدهاست.اینمعیار،بیثباتینرخمؤثرمالیاتراتوصیف
نسبتمالیاتیپرداختیبهسودابزاریبرای 
یکند واساساًداللتبرتواناییحفظثباتوضعیتمالیاتیدرطولزماندارد؛بنابراینسرمایهگذارانپسازپیشبینیسودقبلاز
م
یشوند .
روبهروم 
انهاینقدیپسازمالیاتدرآینده 
شبینیجری 
مالیات،باعدماطمینانبیشتریدرتعییننرخمالیاتمناسببرایپی 
رنجبررباطی()0231وامیری()0231برایسنجشریسکمالیاتیبهتبعیتازتحقیق پاکیزهوهمکاران()0235وپالنیکانوا
کردهاند.برایناساسکهباالبودنانحرافاستانداردنرخمؤثر مالیاتینقدیبر
استفاده  

()3102ازنوساننرخمؤثر مالیاتینقدی
شرکتهایموردبررسیهست.برایمحاسبهانحرافاستانداردنرخ

نشاندهندهریسکباالتردروضعیتمالیاتی
مبناینرخگذشته 
مؤثر مالیاتینقدی،ابتدانرخمؤثر مالیاتینقدیرامحاسبهوسپسانحرافاستانداردآنرانسبتبهچهارسالقبلمحاسبه
کساله (دورهجاریودوره
یگردد.صادقی()0236بهتبعیتازکاترینوهمکاران()3101ازانحرافاستاندارد(انحرافمعیار)ی 
م
استفادهشده است.انحرافاستانداردبهایندلیلهست کهبامقایسه

قبل)نرخمالیاتیمؤثر نقدیساالنه،بهعنوان ریسکمالیاتی
یگردد .خلیلی کیا ( )0235برای محاسبه ریسک مالیاتی مطابق با تحقیق برون و
سال قبل میزان ریسک مالیاتی مشخص م 
استفادهشده است .مطابق با

صورتهای مالی 

همکاران )3101( 2و مک کارتی ( )3103از حساب ذخیره مالیاتی موجود در 
سالهایگذشته
اتهایمربوطبه 
شرکتها ملزمهستندتامزایایمالیاتیشناسایینشدهواجزایاصلیمالی 

استانداردهایموجود
کههنوزپرداختهنشدهاند رادرحسابذخیرهمالیاتنشاندهند.برایمحاسبهاینمتغیرازنسبتحسابذخیرهمالیاتبرجمع
داراییابتدایدورهاستفادهشده است.دارشوهمکاران()0231وراهی()0236برایسنجشریسکمالیاتیازانحرافاستاندارد
پنجساله استفادهکرد.ساری(،)0236هراتی(،)0232آیرزوهمکاران)3113( 5و
نرخمؤثر مالیاتنقدیپرداختیشرکتدردوره 
دسایودراهمپاال)3113( 2برایسنجشریسکمالیاتیازوجودتفاوتبینمالیاتابرازیبامالیاتتشخیصیبرایسهسال
اندازهگیری ریسک در
بهعنوان معیار متداول  
موردمطالعه قرار داد .انحراف استاندارد نرخ موثر مالیات پرداختی شرکت معیار  
6
کتابهایمالیازجملهفاما ()0316نیز
اندازهگیریریسکبهعنوانواریانسیاانحرافمعیار،در 
یرود .
تحقیقهایمالیبهکارم 

تحقیقهایپیشینوکاورمن()3102ازنوسان

یکرویکردمرسوماست.باتوجهبهمعیارهایسنجشریسکمالیاتیوبهتبعیتاز
درجهایاز
نشاندهنده  
اجتناب مالیاتی بهره برده شده است.انحراف معیار اجتناب مالیاتی (نسبت به سه سال قبل) اینمعیارجدید 
شرکتهااست.

عدماطمیناندرموردنرخمؤثرمالیاتی

1
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هزینه استقراض
ایجادوتوسعهروزافزونبنگاههایاقتصادی،مستلزمتأمینمنابعمالیقابلمالحظهاستکهاغلبازعههدهمؤسسهینخهار 
هست.بازارسرمایهبرایشرکتهااینامکانرافراهممیآوردکهمنابعمالیموردنیازخودراازطریهقعرضههاوراقبههادا ر
مصرفکنندگانمنابعمالی

پساندازکنندگانو
بهصورتمسیریجهتانتقالمنابعاز 
عبارتدیگربازارسرمایه 
به 
تأمیننمایند؛ 
عملمینمایدوازطریقفراهمآوردنسرمایهموردنیازبنگاههایاقتصادیوتخصیصبهینهمنابع،نقشعمدهایدراقتصاد
ی
کشورهاایفامیکند.مدیرانبااستفادهازمنابعبهدستآمده،درجهتبقاءورشدسازمانخودتالشمیکننهد.ایهندرحهال 
استکهشرایطرقابتیشدید،بحرانهایمالی،اقتصادیوسیاسیوالزاماتمالکیتیوقانونی،شرکتهارابهرآنداشهتهتها
منابعبیشتریراخواستارشدهوگاهمنابعحاصلازنتایجعملیاتواحداقتصادیرانیزکهمتعلقبهمالکانایهن،درونواحهد
اقتصادی،مجدداًسرمایهگذارینمایند.بهطورکلی،واحدهایفعالاقتصادی،استفادهازمنهابعخهارجینظیهروجهوهناشهیاز
میدهند(ساغری:)0231،
سرمایهواستقراضرابهدودلیلمورداستفادهقرار 
طرحهایتوسعهوهمچنینافزایشکاراییعملیاتجاریدرحالاجرا.
سرمایهاینظیر 

پروژههای
)0اجرای 
بدهیهاوکمکبهافزایشبازدهسهامداران.
هزینههایمالیناشیاز 
)3اصالحساختارسرمایهدرجهتکاستناز 
هرچندبهکارگیریوجوهحاصلازفعالیتهایتأمینمالیمیتواندبهطورهمزمانهردوهدففوقرادنبالنماید،امامسهئلهی
ی
مهمدراینراهبررسیاثرناشیازتأمینمالیبربازدهکلشرکتخواهدبود؛بهعبارتدیگردریهکبهازارکهارا،رشهدوسهودآور 
شرکتودرنهایتافزایشثروتسهامدارانزمانیمحققخواهدشدکهبازدهیناشیازبهکهارگیریمنهابعمهالیناشهیازانتشها ر
سهام،بیشازهزینههایفرصتناشیازپروژههایسرمایهایمهورداجهراباشهد.ازآنجهاکههروشههایتهأمینمهالیبهههمهرا ه
تصمیمهایسرمایهگذاریوسیاستهایتقسیمسود،برارزشودرنهایتبهرثهروتسههامدارانمهؤثراسهت،شناسهاییالگوههاو
میکنند،ازاهمیتبسزاییبرخورداراست(جرجانی.)0231،
آنهاتبعیت 
شرکتهاومدیراناز 

تصمیمگیری

مدلهاییکه

بهمنظوربهدستآوردنوجهوهموردنیهازبهرایمخهار سهرمایهای
تأمینمالیازطریقبدهیبدینمعنیاستکهشرکتها 
ی
مبلغیرااستقراضنمایند.ویژگیاصلیتأمینمالیازطریقبدهیایناستکهمبلغبدهیبهاضافهبهرهوریآن،بایسهتیطه 
دورهزمانیمعینبهتأمینکنندهبدهیبرگشتدادهشود.درصورتیکهشرکتاستقراضکنندهبهتعهداتمنعقدهدرقراردادعمل
نماید،براعتبارآنشرکتاثرمنفیمیگذاردوممکناستکهشرکتدرآیندهبرایتأمینمالیبامشکلمواجهشودودرنهایت
منجربهورشکستگیآنگردد.بدهیبهدودستهکلیتقسیممیشود،بدهیکوتاهمدتوبدهیبلندمدت.بدهیبلندمدتبیهانگ ر
وجوهموردنیازبرایتأمینمالیعملیاتروزانهشرکتاست،مانند؛اسنادپرداختنیتجهاریووامههایکوتهاهمهدت.وجههتسهمی ه
ی
کوتاهمدتبهاینبدهیهابدینجهتهستکهبازپرداختوجوهدرمدتزمانکمترازیکسهالاتفهاقمهیافتهد.تهأمینمهال 
بلندمدتمعموالًزمانیاتفاقمیافتدکهشرکتهاداراییهاییمانندساختمان،تجهیزاتوماشینآالتخریدارینماینهدووجهو ه
موردنیازبرایاینگونهداراییهاراازطریقانتشاراوراقبدهییاوامهایبانکیوغیرهتأمینکنند.بازپرداختاینگونهوجهوهدر
مینهند(رمضانی.)0231،
ازاینروعنوانبلندمدترابرآن 
میدهد 
دورهزمانیفراترازیکسالرخ 
مهمترینمزیتاستفادهازبدهیبهعنوانیکمنبعتأمینمالی،پرداختهایبهرهبدهیاستکهمالیاتکاهبهودهوسهپ ر
مالیاتیبرایشرکتایجادمیکنند.اینسپرمالیاتیبهشرکتاجازهمیدهدتازمانیکهازبدهیدرساختارسهرمایهاسهتفاد ه
ن
میکندنسبتبهزمانیکهتنهاازسرمایهاستفادهمیکند،مالیاتکمتریپرداختکند.اینبدینمعنهیاسهتکههگنجانهد 
سهمباالییدرساختارسرمایه،باعثکاهشهزینهسرمایهمیشودکهمتعاقباًارزششرکتراباالمیبرد.هرچند،گفتهشهد ه
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کهشرکتهابایدپروژههایشانرابهمنظورافزایشارزششرکتبهطورکاملبابدهیتأمینکنند؛امااینغیرعملیاستوبا
نمیتواننددرساختارسرمایهتنهاازبدهیاستفادهکنند(امیری .)0231،
شرکتها 

واقعیتدرتضاداست،زیرا
پیشینه تحقیق
حمیدیان(،)0236بهتحقیقیباعنوانبررسیابعادمختلفراهبریشرکتیبااجتنابمالیاتیدرشرکتهایپذیرفتههشهدهدر
ی
بورساوراقبهادارتههرانپرداختنهد.دادهههای026شهرکتطهیسهالههای0225تها0233اسهتخرا شهدهاسهت.بهرا 
تجزیهوتحلیلدادههاوآزمونفرضیههاازالگویرگرسیونچندمتغیرهاستفادهشدهاست.نتایجنشاندادکهبیننسبتاعضاء
ن
غیرموظفهیئتمدیره،میزانمالکیتونفوذدولتدرشرکتبااجتنابمالیاتیآنهارابطهمعنیداریوجهودنهداردامهابهی 
نوسانپذیریبازده،ریسکتجاریباال،پاداشهیئتمدیره،سهامتحتتملکاعضایهیئتمدیرهودرصدسهامشهناورآزاد
معنیداروبینریسکتجاریپایین،تفکیکمدیرعاملازاعضاومالکیتسهامداراننهادی
رابطهیمثبتو 
بااجتنابمالیاتی 
بااجتنابمالیاتی،رابطهمنفیومعناداروجوددارد .
ابراهیمیوبهرامینسب(،)0236بهتحقیقیباعنوانواکاویکیفیتگزارشگریمهالیواجتنهابمالیهاتیدرپرتهومالکیهت
س
دولتیوارتباطاتسیاسیپرداختند.دادههایتحقیقمذکوربااستفادهازاطالعاتمالی016شرکتپذیرفتههشهدهدربهور 
ی
اوراقبهادارتهراندربازهزمانی0223تا0235جمعآوریشدهاستوبرایتجزیهوتحلیلدادههاازالگویرگرسیونخطه 
ت
چندمتغیرهبااستفادهازدادههایترکیبیاستفادهشدهاست.نتایجتحقیقحاضرنشانمیدهدکهمالکیتدولتهیوارتباطها 
سیاسیاثرمنفیومعناداریبرکیفیتگزارشگریمالیداردهمچنیننتایجحاکیازآناستکهمالکیتدولتیاثرمعناداری
شرکتهاندارد،اماارتباطاتسیاسیاثرمثبتومعناداریبراجتنابمالیاتیدارد .

براجتنابمالیاتی
فرجی(،)0232بهبررسیتحقیقیباعنوانرابطهاجتنابمالیاتی،هزینهبدهیوسرمایهگذاراننهادیدرشرکتهایپذیرفتهشدهدر
بورساوراقبهادارپرداخت.دورهزمانیتحقیهقازسهال0223الهی0232بهودهوتعهدادنمونههآمهاری021شهرکتبهودهاسهت.
تجزیهوتحلیلدادههابااستفادهازتکنیکدادههایپانلیانجامشد.نتایجنشانداد،بیناجتنابازپرداختمالیاتوهزینهبهدهیهها
رابطهمنفیمعناداریوجوددارد.همچنیندردیگرنتایجتحقیقمشاهدهشدکهمالکیهتنههادیبهاهزینههبهدهیرابطههمنفهیو
ن
معناداریدارد؛بنابراینمالکیتنهادیمیتواندازطریقکمترکردنمسئلهنمایندگیاثرمنفیبرهزینهبدهیداشتهباشهدهمچنهی 
میشود .
فعالیتهایاجتنابازپرداختمالیاتمربوطاست 
فرصتهایانحرافمنافعمدیرانکهبه 

سببکاهش
ی
پاکیزهوهمکاران(،)0235بهبررسیتحقیقیباعنوانبررسیتأثیرریسکمالیاتیبرنگهداشتوجهنقدتوسطشرکتهها 
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانپرداختند.نمونهآماریتحقیقشامل010شرکتپذیرفتهشهدهبهورساوراقبههادا ر
تهراندرطیدورهزمانی0225–0230بااستفادهازروشرگرسیونیحداقلمربعاتتعمیمیافتهباالگویاثراتثابهتمهورد
تجزیهوتحلیلقرارگرفت.نتایجنشاندادکهریسکمالیاتیتأثیرمثبتومعناداریبررویمیزاننگهداشتوجهشرکتهها
ی
دارد.اینارتباطمثبترامیتوانازحیثانگیزهاحتیاطینگهداشتوجهنقدشرکتهاتفسیرنمود.برمبنایانگیزهاحتیهاط 
میرودتقبلریسکتوسطمدیران،منجربهانباشتوجهنقدبهمنظورمحافظتنمودنخوددربرابر
نگهداشتوجهنقدانتظار 
پیشبینیگردد .
شرایطغیرقابل 
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ایسین،)3102(0بهبررسیتحقیقیباعنواناجتنابازمالیاتوهزینهبدهی:برایکاهشخطرخاصواموتأمینمالیعمومی
سالباشرکتهایمستقردرایاالتمتحدهوتعداد6526مشاهدهانجامشد.ایسیندراینتحقیق

پرداخت.اینتحقیقطی01
همزمانبهتأمینمالیازطریقانتشار
بااستفادهازرگرسیونخطیچندمتغیرانجامدادبهایننتایجدستیافتکهدسترسی 
انعطافپذیریمالیبیشتردرسطحشرکتومشکالتکمترهست.همچنین

نشاندهنده
بهصورتخصوصیوعام ،
اوراقبدهی 
میکندوازطریق
یکند.ایننتایجبهشناساییکانالهاییکمک 
شرکتهاییبااجتنابمالیاتیدرگیرهستندکاهشپیدام 

ریسک
هزینههای غیر مالیاتی مرتبط با اجتناب از مالیات را کاهش دهند ودسترسی به تأمین اعتبار بدهی به
میتوانند  
شرکتها  

آنها 
میکند 
هزینههایاحتمالیمرتبطبااجتنابازمالیاتکمک 
کاهش 
شرکتهاباتأکیدبرمنبع

کاورمن(،)3102بهبررسیتحقیقیباعنوانتأثیرریسکمالیاتیواجتنابمالیاتیبرهزینهبدهی
سالهای  3113الی  3105بااستفادهازرگرسیون
دادههای  310شرکتدر بازارسهامفرانکفورتطی  
تأمین مالی پرداخت .
نحال
یگذارد.باای 
خطیچندمتغیرهموردبررسیقرارگرفت.نتایجنشاندادکهاجتنابمالیاتیاثریمنفیبرهزینهبدهیم 
بهطورکلیاجتنابمالیاتیرامثبت
یدهدکهطلبکاران 
یگردد.ایننتایجنشانم 
ریسکمالیاتیموجبافزایشهزینهبدهیم 
شرکتهای که از نرخ پایین سرمایه

بهطورکلی خطرناک نیست .اجتناب مالیاتی برای 
یدهند و اجتناب مالیاتی  
نشان م 
یشود؛
یشودوهمچنینریسکمالیاتیموجبافزایشنرخبهرهم 
برخوردارندنوعیامتیازبرایحفظوجهنقدشانمحسوبم 
بنابرایناثراجتنابمالیاتیبرهزینهبدهیبستگیبهسطوحریسکمالیاتیدارد.
شرکتهای اروپایی وایاالت

تامسونوواترین،)3102( 3بهبررسی تحقیقی باعنواناجتنابمالیاتی درطولزمان:مقایسه 
دستآمده است که شامل
به 
سالهای  3112الی   3106
دادههای تحقیق از سایت کامپوست گلوبال 2طی  
متحده پرداختند  .
 32101مشاهده (شرکت -سال) شرکتهای اروپایی و  25313مشاهده شرکتهای ایاالت متحده می باشد .این تحقیق با
شرکتهای آمریکایی و

یدهد میانگین نرخ مؤثر مالیات 
استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شد که نتایج نشان م 
االتمتحده،محققیندریافتند
شرکتهایای 

شرکتهایبزرگاروپاییمانندفرانسهوآلمانمشابهاست.درمقایسهبامشاهدات

ییابد.
شرکتهایاتحادیهاروپاکاهشم 

قابلتوجهیبرای
بهطور 
کهشکافبیننرخمالیاتقانونیونرخمالیاتمؤثر 
یگریکیفیتحسابرسی
گایا،کاکلوالکل،)3101(5بهبررسیتحقیقیباعنوانتأثیرمالکیتخانوادگیبراجتنابمالیاتیبامیانج 
دادههااز
پرداختند.نمونهآماریشامل22شرکتحاضردربورساوراقبهادارتونسدربازهزمانی3112تا3102بود.برایتحلیل 
برروشهای اجتنابمالیاتی دارد.همچنین مالکان

روش GLSاستفادهشد.نتایج نشاندادکهمالکیت خانوادگی تأثیر مثبتی 
پسانداز باکمکاجتنابمالیاتی دارند.بعدازانقالبسال 3100تونس،این اثراتکمترشد.
خانوادگی تمایل نسبتاً کمی برای  
شرکتهای خانوادگی را بردرگیر شدندراجتناب مالیاتی ،کاهش

زههای 
همچنین نتایج نشانداد که کیفیت حسابرسی ،انگی 
یدهد.
م


فرضیههای تحقیق
فرضیهاول:اجتنابمالیاتیباهزینهاستقراضارتباطمعناداریدارد .
1

Isin
Thomsen & Watrain
3
Compustat Global
4
Gaya, Lakhal & Lakhal
2
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فرضیهدوم:ریسکمالیاتیباهزینهاستقراضارتباطمعناداریدارد .
فرضیهسوم:نماگرریسکبررابطهاجتنابمالیاتیوهزینهاستقراضتأثیرگذاراست .


روش تحقیق
طبقهبندیبرمبنایهدف،ازنوعتحقیقاتکاربردیاست.هدفتحقیقکاربردی،توسعهدانشکاربردی
تحقیقحاضرازنظر 
همچنین تحقیق حاضر ،ازنظر روشو ماهیت از نوع همبستگی است.در این تحقیق هدف بررسی
در یکزمینه خاص است .
میشوند.مقیاس
شاخصهای مناسبی انتخاب  

اندازهگیری متغیرها ،
میزان رابطه متغیرها است.برای این منظور حسب مقیاس  
میدهد.روش گردآوری
اندازهگیری را ارائه  
دقیقترین سطح  
دادهها مقیاس نسبی است.مقیاس نسبی باالترین و  
اندازهگیری  

فرضیههای تحقیق از منابع

میگیرد.بدین ترتیب که اطالعات موردنیاز جهت آزمون 
کتابخانهای صورت  

اطالعات به روش 
شرکتهاینمونه

صورتهایمالیحسابرسیشده

گزارشهایسازمانبورساوراقبهادار،

اطالعاتیمختلفنظیرمجالتو
دادهها با
میشود.همچنین تحلیل  
جمعآوری  
رهآورد نوین  
نرمافزاری موجود در بازار ،همچون  
بانکهای اطالعاتی  
تحقیق و  
میشود.قلمروزمانیاینتحقیقازسال0231تا0231است .
نرمافزارEviews9.0انجام 
کمک 
جامعه آماری تحقیق 
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره  0231تا پایان  0231هست.

شرکتهای منتخب 

جامعه آماری تحقیق حاضر ،

آنهامنتهی
میشوند.بهمنظورافزایشقابلیتمقایسه،سالمالی 
بهعنوانجامعهآماریانتخاب 
شرکتهاییکهشرایطزیررادارند ،

واسطهگریمالی
سرمایهگذاریو 

شرکتهای

بهپایاناسفندماهباشدودرطیدورهموردتحقیق،سالخودراتغییرندادهباشند.جزء
نباشد.برایهمگنبودنمحاسباتمربوطبهاجتنابمالیاتی،شرکتبههردلیلیازپرداختمالیاتمعافنباشدومالیاتآنمطابق
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  212شرکت بود .پس از اعمال

قوانین بورسی  3322درصد باشد .کل 
میباشد .
محدودیتهایباالتعداد312شرکتبهعنواننمونهماانتخابشدندوکلمشاهداتمابرابربا(0651سال-شرکت) 



متغیرهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها
نحوهاندازهگیریمتغیرهایتحقیقدرجدولشماره0ارایهشدهاست :
جدول ( :)9نحوه اندازه گیری متغیرها
نوع متغیر

نام متغیر

متغیروابسته 

هزینهاستقراض 

نحوه محاسبه /منبع( :کاورمن.)8392 ،
هزینهبهرهشرکتبراییکسالتقسیمبرمیانگینمجموع
استقراضهایدرطولیکسال 
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برایسنجشاجتنابمالیاتیمطابقتحقیقکاورمن()3102از
یشود :
رابطهزیراستفادهم 

متغیرمستقل

اجتنابمالیاتی 


ریسکمالیاتی 

متغیرتعدیلگر 

نماگرریسک 
اهرممالیشرکت 
اندازهشرکت
ییهای
قابلیتسودآوریدارا 
مشهود
ییهایمشهود 
دارا 
نگهداشتوجهنقد
فرصتهایرشد


هزینه مالیات

سود قبل از مالیات
ازآنجاکه هر چه نرخ مؤثر مالیاتی شرکت کمتر باشد ،میزان اجتناب
محاسبهشده،درعدد

است،لذانرخهایمالیاتی

مالیاتیآنشرکتبیشتر
یشود.
منفییک()-0ضربم 
برایسنجشریسکمالیاتیازنوساناجتنابمالیاتیبهرهبردهشده
است.انحرافمعیاراجتنابمالیاتی(سهسالقبل)

Delta_vol

SIZE

ییها 
درآمدخالصتقسیمبرکلدارا 

ROA

ییها 
نآالتوتجهیزاتبرکلدارا 
نسبتاموال،ماشی 
ییها 
نسبتمجموعوجوهنقدبرکلدارا 
ارزشبازارسهام،تقسیمبرارزشدفتریسهام
برایسنجشخطرورشکستگیازرابطهزیر(ضریبآلتمن
یشود :
لشده)استفادهم 
تعدی 
)

متغیرکنترلی

Delta_inv

مرتبشدهودهکبندی
شرکتها 

درهرسال،اعدادDelta_Vol
هایدهکاولعددیکومابقیشرکتهاعدد


شوند.شرکت

می
صفرمیگیرند .

ییهایشرکت
استقراضهاتقسیمبرارزشدفتریدارا 

ییهایشرکت
لگاریتمطبیعیمجموعدارا 

(

(

)

)

خطرورشکستگی

نرخ مؤثر مالیاتی

)

Ind_risk
LEV

PPE
CASH
MTB

(

(

کهدرمعادلهباال :
ییها .
=سرمایهدرگردشبهکلدارا 
ییها 
=سود(زیان)بهمجموعدارا 
ییها 
=سودقبلازمالیاتتقسیمبهمجموعدارا 
یها 
=ارزشبازارحقوقصاحبانسهامبهمجموعبده 

Z-Score

یشود :
کهازطریقمعادلهزیرسنجیدهم 

کیفیتحسابداری

کهدرمعادلهباال :
=TAاقالمتعهدیاختیاری=سودخالصمنهایجریاننقد
عملیاتی
ییها
=Assetsمجموعدارا 
∆=تغییردرفروشسالیانه(فروشسالجاریمنهای
فروشسالقبلتقسیمبرفروشسالقبل)
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حضورسهامدارانعمده
نوساندرآمدقبلازمالیات
نوسانوجهنقدناشیاز
تهایعملیاتی
فعالی 
رشدفروش 

ییها
=سودخالصتقسیمبرمجموعدارا 
نآالتوتجهیزات 
=PPEاموال،ماشی 
یماندهمعادله=کیفیتحسابداری
باق 
مجموعدرصدسهامسرمایهگذارانیکهبیشتریامساوی01درصد
سهامرادراختیاردارند.
انحرافمعیارسودقبلازکسرمالیات(نسبتبهسهسالقبل)
ییها
تقسیمبرمجموعدارا 
تهایعملیاتی(نسبتبهسه
انحرافمعیاروجهنقدناشیازفعالی 
ییها
سالقبل)تقسیمبرمجموعدارا 
فروشسالجاریمنهایفروشسالقبلتقسیمبرفروشسالقبل 

BLOCK
PIvol
CFOvol
SALES
GROWTH


یافتههای تحقیق
آمار توصیفی 
وتحلیلدقیقآنها،آشناییباآمارتوصیفیمربوطبهمتغیرهاالزم

منظوربررسیمشخصاتعمومیمتغیرهاوتجزیه 

به 

هایمربوطبهمتغیرهایمورداستفادهدرتحقیقرانشانمیدهد.آمارتوصیفیمربوطبه

،آمارتوصیفیداده 

است.جدول3
)میباشد .
312شرکتنمونهطیدورهزمانی2ساله(0231تا 0231


جدول ( :)8آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
پنلالف:متغیرهایپیوسته
متغیر

نماد

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحرافمعیار

هزینهاستقراض

CODT

0.05

0.04

0.22

0.00

0.04

اجتنابمالیاتی

DELTA_INV

-0.09

-0.08

0.49

-0.86

0.09

ریسکمالیاتی

DELTA_VOL

0.03

0.02

0.37

0.00

0.03

حضورسهامدارانعمده

BLOCK

0.65

0.69

0.99

0.00

0.23

نگهداشتوجهنقد

CASH

0.03

0.02

0.54

0.0001

0.04

فعالیتهایعملیاتی


نوسانوجهنقدناشیاز

CFOVOL

0.06

0.05

0.34

0.00

0.04

کیفیتحسابداری

DACC

0.00

0.003

0.58

-0.61

0.09

اهرممالی

LEV

0.59

0.60

1.97

0.01

0.24

فرصتهایرشد

MTB

3.13

2.36

63.73

-7.24

3.83

نوساندرآمدقبلاز مالیات

PIVOL

0.05

0.04

0.73

0.00

0.05

داراییهایمشهود

PPE

0.25

0.20

0.93

0.00

0.18

قابلیتسودآوریدارایی مشهود

ROA

0.10

0.08

0.63

-0.61

0.14

اندازهشرکت

SIZE

14.31

14.10

19.74

10.16

1.55

خطرورشکستگی

ZSCORE

5.13

3.68

36.42

-8.41

6.09

رشد فروش

SALESGROWTH

0.24

0.13

43.56

-1.00

1.19
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پنلب:متغیرهایگسسته
متغیر

نماد

نماگرریسک 

IND_RISK

فراوانی
0253
330

نوعطبقه
1
0

درصد
%23/36
%01/15

میشودکهمیانهومیانگینمتغیرهافاصلهزیادیباهمندارندوهرچهقدربههمنزدیکباشدتوزیع
بانگاهیبهجدول()3مشاهده 
شرکتها

نزدیکتراست.میانگیناجتنابمالیاتیبرابربا-3درصداستکهنشاندهندهایناستکهمتوسط

آنهابهتوزیعنرمال

فعالیتهایشرکتباعثشدهمالیاتیبیشترمتوجهشرکتشود
مالیاتیبیشترشناساییوپرداختنمودنداینمبینآناستبرخیاز 
وبهاصطالحسیاستمعکوساجتنابمالیاتیاتخاذنمودند.میانگیناهرممالی1/23بهدستآمدهکهحکایتازآنداردکهبهطور
داراییهای مشهود
شرکتهای نمونه از محل بدهی تأمین مالی شده است.قابلیت سودآوری  

داراییهای 
متوسط حدود  1/23از  
شرکتهای

داراییهای
سرمایهگذاریدر 

شرکتهاینمونهبرابر1/01بهدستآمدهکهبیانگرایناستکهبهازایهر011ریال

مورد بررسی 01 ،درصد بازدهی ایجاد شده است.در بین متغیرها اندازه شرکت با مقدار ()05/20دارای بیشترین میانگین و اجتناب
میرسیم که
مالیاتی با مقدار ()-1/13دارای کمترین میانگین است.با مقایسه انحراف معیار متغیرهای موردبررسی به این نتیجه  
متغیرریسکمالیاتیبامقدار()1/12نسبتبهسایرمتغیرهادارایکمترینپراکندگیاستومتغیرخطرورشکستگیبامقدار()6/13
نوسانهایشدیدتریدارداست.بیشترینوکمترینمقدارهزینه
دارایبیشترینپراکندگیاستواینبدانمعناستکهاینمتغیر 
شرکتهای

استقراض کهمتغیر وابستهتحقیقاست برابربا ()1/33و ()1/11است که نشاندهندهمتفاوتبودنهزینهاستقراض
میباشدکهنشاندهندهاین
نمونهاست.باتوجهبهپنلبنیزنتایجنشانمیدهدکهدرصدفراوانیمتغیرنماگرریسک %01/15
شرکتهایموردبررسیداراینماگرریسکمالیاتیهستند .

%01یعنیحدود330
استکهتقریباً /15
آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
جدول ( :)3بررسی نرمال بودن متغیر وابسته
متغیر 

چولگی 

کشیدگی 

هزینهاستقراض 

 1/12

 3/12

آزمونجارکبروا 
سطحمعناداری 
آماره 
 1/1111
 063/5621



درصورتیکهمقادیرمیانگینومیانهمتغیرهابههمنزدیکاست،توزیعمتغیرهامتقارناست،اینویژگیاهمیتزیادیدارد؛زیرا
تقارنیکیازویژگیهایتوزیعنرمالاست؛کهمقدارمیانگینومیانهمتغیرهزینهاستقراضبرابربا()1/12و()1/15بهدستآمده

است.ضریب چولگی معیاری ازوجودتقارنیا عدموجودتقارندرتابعتوزیع است.برای یک توزیع کامالًمتقارنچولگی صفر
است،برای یک توزیع نامتقارنبهسمتراستمقدارچولگی مثبتوبرای یک توزیع نامتقارنبهسمتچپمقدارچولگی منفی
بزرگتر
است.ضریبچولگیمتغیرهزینهاستقراضبرابر1/12بهدستآمدهکهنشاندهندهایناستکهچولگیاینمتغیرکمی 
ازتوزیعنرمالوچولهبهراستاست.کشیدگیمعیاریازبلندی(تیزی)منحنیتوزیعدرنقطهماکزیمماست.برایتوزیعنرمال
یشودکهضریبکشیدگیمتغیر
ضریبکشیدگیبرابر2است(بنیمهدوهمکاران)0232،باتوجهبهنتایججدولفوقمشاهدهم 
یدهدمتغیرهزینهاستقراضبهصورتنرمالتوزیعشدهاست.همچنینبا
وابسته(هزینهاستقراض)برابربا3/12استکهنشانم 
یتواندریافتکههزینهاستقراضدارایتوزیعنرمالنیستو
توجهبهسطحمعناداریآمارهجارکبرواکهکمتراز2درصداستم 
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ییدمیشود.زمانیکهاندازهنمونهبهاندازهکافیبزرگباشد،انحرافازفرض

فرضیهمقابلمبنیبرنرمالنبودنهزینهاستقراضتأ
یتواندریافتکهحتی
یاهمیتوپیامدهایآنناچیزاست.درشرایطمذکور،باتوجهبهقضیهحدمرکزیم 
نرمالبودنمعموالًب 
یکنند،بدونتورشهستندوازکاراییبرخوردارند.
آمارههایآزمونبهطورمجانبیازتوزیعنرمالپیرویم 
دادههانرمالنباشند ،
اگر 
یتوانفرضنرمالبودنرانادیدهگرفت(افالطونی )0236،
لذااباتوجهبهاینمطالبم 
آزمون مانایی
یشهیواحد استفادهشدهاست .
برایبررسیماناییازآزمونر 
0

جدول ( :)4خالصه نتایج آزمون ریشهی واحد -آزمون لوین لین و چیو
متغیر

نماد

آمارهآزمون

سطحمعناداری

نتیجه

هزینهاستقراض

CODT

-3010/33

1/1111

مانامرتبهاول

اجتنابمالیاتیروشاول

DELTA_INV

-63/05

1/1111

مانا

ریسکمالیاتیروشاول

DELTA_VOL

-51/01

1/1111

مانا

نماگرریسکروشاول

IND_RISK

-5/02

1/1111

مانا

حضورسهامدارانعمده

BLOCK

-3326/60

1/1111

مانا

نگهداشتوجهنقد

CASH

-21/61

1/1111

مانا

ازفعالیتهایعملیاتی


وجهنقدناشی

نوسان

CFOVOL

-31/13

1/1111

مانا

کیفیتحسابداری

DACC

-55/35

1/1111

مانا

اهرممالی

LEV

-31/30

1/1111

مانا

فرصتهایرشد

MTB

-00/56

1/1111

مانا

نوساندرآمدقبلازمالیات

PIVOL

-35/26

1/1111

مانا

داراییهایمشهود

PPE

-32/33

1/1111

مانا

قابلیتسودآوریداراییمشهود

ROA

-35/23

1/1111

مانا

اندازهشرکت

SIZE

-21/22

1/1111

مانا

خطرورشکستگی

ZSCORE

-30/63

1/1111

مانا

رشدفروش

SALES_GROWTH

-32/31

1/1111

مانا

میتوانگفت متغیرهایهزینهاستقراضدرسطحمقادیرخودمانانبودندکهآزمونرامجدداًبرایتفاضل
باتوجهبهنتایج جدول   5
ازآنجاییکهاحتمالهای

مرتبه یاولاجراشدودراینمرحلهمشاهدهشدکهاینمتغیرهابایکتفاضلماناهستندوعالوهبراین

محاسبهشدهدرآزمونلوین،لینوچوبرایبقیهمتغیرهاکوچکتراز 1/12استدرنتیجهفرضیهصفرکهمبنیبروجودریشهواحد
برایمتغیرهاپذیرفتهنمیشودوتمامیمتغیرهادرسطحمقادیرخودماناهستند .


آزمون ناهمسانی واریانس
برایآزمونناهمسانیواریانسازآزمونوایتاستفادهشدهاست .


Unit Root Test
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آزمونوایت 
مدلاول 
مدلدوم 
مدلسوم 

جدول ( :)5آزمون همسانی واریانس
نتیجه 
یداری 
سطحمعن 
مقدارآماره 
ناهمسانیواریانس 
 1/1111
 2/25
ناهمسانیواریانس 
 1/1111
 2/52
ناهمسانیواریانس 
 1/1111
 2/02



0

برایتخمینالگوهایاقتصادی،روشهایمتفاوتیوجوددارد.بالحاظکردنفروضکالسیک،روشحداقلمربعات معمولی بر

اساسقضیهگاوس-مارکفبهترینتخمینزنندهخطیبدونتورشاست؛امادرصورتوجودناهمسانیواریانسدیگرروشحداقل
ینروباوزندادن 3بهرفعآنپرداختهومدلمناسببرایتخمینآزمون
مربعاتمعمولیروشمناسبیبرایتخمیننیستکهازا 
یمیافته 2خواهدبود؛ باتوجهبهنتایجآزمونوایتفرضیهصفرردشدهوفرضیهمقابلآنیعنی
فرضیههاروشحداقلمربعاتتعم 

واریانسمقادیرخطاهمساننیستپذیرفتهمیشودکهبرایرفعاینمشکلازمدلحداقلمربعاتتعمیمیافتهاستفادهخواهدشد .
انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون
استفادهشدهاست؛

هایزمانیمختلفدادههایترکیبیازآزمونFمقید(چاو)


برایمشخصکردننوعمدلدرمقاطعودوره
دادهشدهاست .
کهخروجیآزموندرجدول6نشان 
مدل 
مدلاول 
مدلدوم 
مدلسوم 

جدول ( :)6نتایج آزمون چاو ( Fمقید) در بررسی مدل فرضیات تحقیق
نوعآزمون 
نتیجهآزمونچاو 
آماره F
p-value
دادههایترکیبی 

 1/1111
 05/36
ردمیشود
 
دادههایترکیبی 

 1/1111
 02/53
ردمیشود
 
دادههایترکیبی 

 1/1111
 02/12
ردمیشود
 



نشانمیدهدفرضیهصفرمدلهایتحقیقردشدهچونسطحمعناداریکمتراز 2درصدبهدست

نتایجخروجیآزمون F
آمدهوازمیانطرحپنلیارگرسیونتجمیعشده(تلفیقی)وپنلانتخابمیشود.همچنینبرایانتخاباثراتثابتواثرات

تصادفیمدلازآزمونهاسمناستفادهشد.درصورتیسطحمعناداریآزمونهاسمنبیشتراز 2درصدباشدمدلاثرات
درصدباشدمدلاثراتثابتانتخابمیشود .

یکهسطحمعناداریآزمونهاسمنکمتراز2
تصادفیودرصورت 


جدول ( :)7نتایج آزمون هاسمن در بررسی مدل فرضیات تحقیق
نتیجهآزمونهاسمن 
آماره 
آزمونهاسمن 
p-value
ردمیشود 
 
 1/1111
 051/25
مدلاول 
ردمیشود 
 
 1/1111
 033/33
مدلدوم 
ردمیشود 
 
 1/1111
 053/55
مدلسوم 

نوعآزمون 
اثراتثابت 
اثراتثابت 
اثراتثابت 

باتوجهبهنتایجآزمونهاسمنمشاهدهمیشودکهمدلهایتحقیقباتوجهبهسطحمعناداریکمتراز 2درصداستپس

شدهوفرضیهمقابلیعنیمدلدارایاثراتثابتهستپذیرفتهمیشود .

فرضیهصفررد
1

OLS
Cross-section weights
3
GLS
2
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نتایج مدل تحقیق برای فرضیه تحقیق
فرضیه اصلی اول :بین اجتناب مالیاتی و هزینه استقراض رابطه معناداری وجود دارد.



جدول ( :)2نتایج تخمین فرضیه اول تحقیق
متغیرها

ضریب

خطایاستاندارد

آمارهt

سطحمعناداری

همخطی

عرضازمبدا

0.535174

0.029865

17.91994

0.0000

-

اجتنابمالیاتی

0.022107

0.007313

3.022961

0.0025

1.134070

اهرممالی

-0.009184

0.005424

-1.693157

0.0907

2.888712

اندازهشرکت

-0.032996

0.002011

-16.40635

0.0000

1.106025

قابلیتسودآوریداراییمشهود

0.024648

0.006724

3.665939

0.0003

2.527617

داراییهایمشهود

0.015366

0.004600

3.340719

0.0009

1.196354

نگهداشتوجهنقد

-0.009968

0.013123

-0.759632

0.4476

1.174799

نوساندرآمدقبلازمالیات

-0.029866

0.013564

-2.201948

0.0279

1.305437

نوسانوجهنقدناشیازفعالیتعملیاتی

-0.033790

0.016654

-2.029027

0.0427

1.280450

فرصتهایرشد

-0.000615

0.000167

-3.680543

0.0002

1.161565

خطرورشکستگی

-0.001348

0.000218

-6.177136

0.0000

4.228019

کیفیتحسابداری

0.018015

0.004357

4.134927

0.0000

1.072338

حضورسهامدارانعمده

0.002904

0.004028

0.720921

0.4711

1.062297

رشدفروش

0.000202

0.000328

0.615251

0.5385

1.033187

(AR)0

0.388368

0.025585

15.17924

0.0000

-

1/11
02/12

ضریبتعیین 
آماره F
دوربینواتسون

ضریبتعیینتعدیلشده 
سطحمعناداری F
0/15

1/12
1/11

معنیدار
کوچکتراست()1/11لذامدل 

اینکهسطحمعناداریآماره  Fاز0درصد
معنیداربودنکلمدلاولروشاولباتوجهبه 
دربررسی 
میشود.ضریبتعیینمدلنیزگویایآناستکه1/11درصدمتغیرهزینه
بودهوفرضیه آزمون  Fدرسطحاطمینان33درصدپذیرفته 
میگردد.همچنینضریبتعیینتعدیلشدهبرابربا1/12درصدبهدستآمدهاست.عالوهبراین
استقراضتوسطمتغیرهایتوضیحیتبیین 
بهمنظوربررسیهمبستگیجمالتخطابایدبهمیزانآمارهدوربینواتسونتوجهنموداماچونمقدارآمارهدوربینواتسوندربازه0/2تا3/2

روشهایرایج،اضافهکردن
میشد.یکیاز 
میبایستاقداماتیدرراستایرفعاینمشکلانجام 
واقعنشد(وجودخودهمبستگیمرتبهاول) 
وقفهایمرتبهاولمتغیروابستهبهعنوانمتغیرتوضیحیدرمدلاست.برایاینمنظور،کافیاستهنگاممعرفیمدلعبارترابهعنوان

یکیازمتغیرهایتوضیحیبهمدلاضافهکردوپسازبرآوردمدل،آمارهدوربینواتسونمجددابررسیشودکهدراینآزمونچونمقدار
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میشود.همچنینبرای
آمارهدوربینواتسونبرابربا0/15بهدستآمدهوبینبازهقابلقبولقرارداردفرضهمبستگیجمالتخطارد 
بررسیهمخطی ازعاملتورمواریانساستفادهشدکهنتایجآننشانمیدهد که مقادیر عامل تورم واریانس برای هریک از متغیرهای
میباشند؛بنابراینمشکلهمخطیدرمدلوجودندارد .
ارائهشدهکمتراز 01
توضیحیمدلتحقیق 
باتوجهبهنتایجآزمونفرضیهمدلاصلیاولمتغیراجتنابمالیاتیباتوجهبهاینکهسطحمعناداریآنکمتراز0درصداستکه
میشود؛یعنی
نشاندهندهرابطهمعنادارباهزینهاستقراضاستلذافرضیهاصلیاولتحقیقدرسطحاطمینان33درصدتایید 
بهعبارتیاجتنابمالیاتیبرهزینهاستقراضتأثیرمعناداریداردوازآنجاییکهضریباینمتغیرمثبتهستاینتأثیربصورت
داراییهای مشهود،
میباشد همچنین متغیرهای کنترلی در روش اول اهرم مالی ،اندازه شرکت ،قابلیت سودآوری  
مستقیم  
فعالیتهای عملیاتی ،فرصت رشد ،خطر ورشکستگی و

داراییهای مشهود ،نوساندرآمد قبل از مالیات ،نوسان وجه نقدناشی از 

کیفیت حسابداری با توجه به سطح معناداری آن رابطه معناداری با هزینه استقراض دارند؛اما متغیر کنترلی نگهداشت وجه نقد،
حضورسهامدارانعمدهورشدفروشباتوجهبهسطحمعناداریآنرابطهمعناداریباهزینهاستقراضندارد .
فرضیه دوم اصلی :بین ریسک مالیاتی با هزینه استقراض رابطه معناداری دارد .

جدول ( :)1نتایج تخمین فرضیه دوم تحقیق
متغیرها 

ضریب 

خطایاستاندارد

آمارهt

سطحمعناداری 

همخطی 

عرضازمبدا

0.529687

0.029651

17.86395

0.0000

-

ریسکمالیاتی

-0.084595

0.018693

-4.525611

0.0000

1.057615

اهرممالی

-0.009229

0.005408

-1.706384

0.0882

2.887799

اندازهشرکت

-0.032435

0.001998

-16.23540

0.0000

1.087528

قابلیتسودآوریداراییمشهود

0.021305

0.006634

3.211561

0.0014

2.387246

داراییهایمشهود

0.014027

0.004807

2.917804

0.0036

1.195161

نگهداشتوجهنقد

-0.006578

0.012955

-0.507778

0.6117

1.169771

نوساندرآمدقبلازمالیات

-0.025112

0.013465

-1.864962

0.0624

1.302804

نوسانوجهنقدناشیازفعالیتعملیاتی

-0.040994

0.016354

-2.506646

0.0123

1.279282

فرصتهایرشد

-0.000590

0.000160

-3.678013

0.0002

1.159201

خطرورشکستگی

-0.001325

0.000217

-6.110838

0.0000

4.212550

کیفیتحسابداری

0.017901

0.004158

4.305430

0.0000

1.071555

حضورسهامدارانعمده

0.003991

0.004410

0.904968

0.3657

1.056932

رشدفروش

0.000221

0.000308

0.717585

0.4732

1.033627

(AR)0

0.389841

0.025221

15.45700

0.0000

-

ضریبتعیین 

ضریبتعیینتعدیلشده 

 1/11
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آماره F
دوربینواتسون 

سطحمعناداری F

 03/33
 0/16

 1/11


کوچکتر است ()1/11لذا مدل

اینکه سطح معناداری آماره  Fاز  0درصد 
معنیدار بودن کل مدل دوم اصلی با توجه به  
در بررسی  
معنیدار بوده و فرضیه  آزمون  Fدر سطح اطمینان  33درصد پذیرفته میشود.ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که 1/11

میگردد.همچنینضریبتعیینتعدیلشدهدرمدلدوماصلیبرابربا
درصدمتغیرهزینهاستقراضتوسطمتغیرهایتوضیحیتبیین 
بهمنظوربررسیهمبستگیجمالتخطابایدبهمیزانآمارهدوربینواتسونتوجهنمود
1/12درصدبهدستآمدهاست.عالوهبراین 
میبایستاقداماتیدرراستایرفع
اماچونمقدارآمارهدوربینواتسوندربازه0/2تا3/2واقعنشد(وجودخودهمبستگیمرتبهاول) 
روشهایرایج،اضافهکردنوقفهایمرتبهاولمتغیروابستهبهعنوانمتغیرتوضیحیدرمدلاست.
میشد.یکیاز 
اینمشکلانجام 
برای این منظور ،کافی است هنگام معرفی مدل عبارت را به عنوان یکی از متغیرهای توضیحی به مدل اضافه کرد و پس از برآورد
مدل،آمارهدوربینواتسونمجددابررسیشودکهدراینآزمونچونمقدارآمارهدوربینواتسونبرایمدلاصلیدومبرابربا0/16به
دست آمده و بین بازه قابل قبول قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد میشود.همچنین برای بررسی همخطی از عامل تورم
میدهدکهمقادیرعاملتورمواریانسبرایهریکازمتغیرهایتوضیحیمدلتحقیقارائهشده
واریانساستفادهشدکهنتایجآننشان 
کمتراز01میباشند؛بنابراینمشکلهمخطیدرمدلوجودندارد .
با توجه به نتایج آزمون فرضیه مدل اصلی دوم متغیر ریسک مالیاتی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از  0درصد است
میشود؛
که نشان دهنده رابطه معنادار با هزینه استقراض است لذا فرضیه اصلی دوم تحقیق در سطح اطمینان  33درصد تایید  
یعنی به عبارتی ریسک مالیاتی بر هزینه استقراض تأثیر معناداری دارد و از آنجایی که ضریب این متغیر منفی هست این تأثیر
داراییهایمشهود،
میباشدهمچنینمتغیرهایکنترلیدرروشاولاهرممالی،اندازهشرکت،قابلیتسودآوری 
بصورتمعکوس 
فعالیتهای عملیاتی ،فرصت رشد ،خطر ورشکستگی و

داراییهای مشهود ،نوساندرآمد قبل از مالیات ،نوسان وجه نقدناشی از 

کیفیت حسابداری با توجه به سطح معناداری آن رابطه معناداری با هزینه استقراض دارند؛اما متغیر کنترلی نگهداشت وجه نقد،
حضورسهامدارانعمدهورشدفروشباتوجهبهسطحمعناداریآنرابطهمعناداریباهزینهاستقراضندارد .
فرضیه سوم اصلی :نماگر ریسک بر رابطه اجتناب مالیاتی با هزینه استقراض رابطه معناداری دارد .

جدول ( :)93نتایج تخمین فرضیه سوم تحقیق
متغیرها 

ضریب 

خطایاستاندارد

آمارهt

سطحمعناداری

همخطی 

عرضازمبدا

0.540262

0.030571

17.67237

0.0000

-

اجتنابمالیاتی

0.027879

0.007626

3.655724

0.0003

1.286143

نماگرریسک

-0.006329

0.003183

-1.988504

0.0469

2.163796

اجتنابمالیاتی×نماگرریسک

-0.054443

0.021559

-2.525268

0.0117

2.330452

اهرممالی

-0.009451

0.005482

-1.724117

0.0849

2.896697
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اندازهشرکت

-0.033430

0.002062

-16.21217

0.0000

1.106473

قابلیتسودآوریداراییمشهود

0.025449

0.006808

3.738326

0.0002

2.536468

داراییهایمشهود

0.015468

0.004705

3.287145

0.0010

1.198699

نگهداشتوجهنقد

-0.009332

0.013194

-0.707332

0.4795

1.175005

نوساندرآمدقبلازمالیات

-0.031457

0.013751

-2.287589

0.0223

1.307708

نوسانوجهنقدناشیازفعالیتعملیاتی

-0.031742

0.016867

-1.881831

0.0601

1.282341

فرصتهایرشد

-0.000634

0.000169

-3.749234

0.0002

1.161922

خطرورشکستگی

-0.001345

0.000220

-6.105720

0.0000

4.228751

کیفیتحسابداری

0.018004

0.004395

4.096586

0.0000

1.072649

حضورسهامدارانعمده

0.003355

0.004017

0.835229

0.4038

1.064683

رشدفروش

0.000213

0.000330

0.645457

0.5188

1.033339

(AR)0

0.395442

0.025598

15.44845

0.0000

-

ضریبتعیین 
آماره F
دوربینواتسون 

ضریبتعیینتعدیلشده 
سطحمعناداری F

 1/11
 02/61
 0/12

 1/13
 1/11


کوچکتراست()1/11لذامدل

ینکهسطحمعناداریآمارهFاز0درصد
دربررسیمعنیداربودنکلمدلاصلیسومباتوجهبها 

درصدپذیرفتهمیشود.ضریبتعیینمدلنیزگویایآناستکه1/11

یداربودهوفرضیه آزمونFدرسطحاطمینان33
معن 
درصدمتغیرهزینهاستقراضدرمدلاصلیسومتوسطمتغیرهایتوضیحیتبیینمیگردد.همچنینضریبتعیینتعدیلشدهبرابر

با1/13درصدبهدستآمدهاست.عالوهبراینبهمنظوربررسیهمبستگیجمالتخطابایدبهمیزانآمارهدوربینواتسونتوجه
واقعنشد(وجودخودهمبستگیمرتبهاول)میبایستاقداماتیدر

نموداماچونمقدارآمارهدوربینواتسوندربازه 0/2تا 3/2
شد.یکیازروشهایرایج،اضافهکردنوقفهایمرتبهاولمتغیروابستهبهعنوانمتغیرتوضیحی

راستایرفعاینمشکلانجاممی
درمدلاست.برایاینمنظور،کافیاستهنگاممعرفیمدلعبارترابهعنوانیکیازمتغیرهایتوضیحیبهمدلاضافهکردو
پسازبرآوردمدل،آمارهدوربینواتسونمجددابررسیشودکهدراینآزمونچونمقدارآمارهدوربینواتسونبرایمدلاصلی
بهدستآمدهوبینبازهقابلقبولقرارداردفرضهمبستگیجمالتخطاردمیشود.همچنین برای بررسی

سومبرابربا 0/12
میدهد که مقادیر عامل تورم واریانس برای هریک از متغیرهای
همخطی از عامل تورم واریانس استفاده شد که نتایج آن نشان  
میباشند؛بنابراینمشکلهمخطیدرمدلوجودندارد .
ارائهشدهکمتراز 01
توضیحیمدلتحقیق 
باتوجهبهنتایجآزمونفرضیهمدلاصلیسوممتغیرتعاملیاجتنابمالیاتی×نماگرریسکباتوجهبهاینکهسطحمعناداریآنکمتراز
2درصداستکهنشاندهندهرابطهمعنادارباهزینهاستقراضاستلذافرضیهاصلیسومتحقیقدرسطحاطمینان32درصدتایید
میشود؛یعنیبهعبارتینماگرریسکبررابطهبیناجتنابمالیاتیوهزینهاستقراضتأثیرمعناداریداردوازآنجاییکهضریباین

متغیرمنفیهستاینتأثیربصورتمعکوسمیباشد.همچنینمتغیرهایکنترلیدرروشاولاهرممالی،اندازهشرکت،قابلیت
هایمشهود،داراییهایمشهود،نوساندرآمدقبلازمالیات،نوسانوجهنقدناشیازفعالیتهایعملیاتی،فرصت


سودآوریدارایی
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رشد،خطرورشکستگیوکیفیتحسابداریباتوجهبهسطحمعناداریآنرابطهمعناداریباهزینهاستقراضدارند؛امامتغیرکنترلی
نگهداشتوجهنقد،حضورسهامدارانعمدهورشدفروشباتوجهبهسطحمعناداریآنرابطهمعناداریباهزینهاستقراضندارد .
نتیجه گیری
میتوانندبهکاهش
شرکتهابااستفادهازاجتنابمالیاتی 

میشود.
شرکتهامحسوب 

استراتژیهایبااهمیت

رفتاراجتنابمالیاتیاز
بهطور خاص از اجتناب مالیاتی نشاءت بگیرد.ریسک مالیاتی،
میتواند  
بار مالیاتی خود کمک نمایند.همچنین ریسک مالیاتی نیز  
شرکتهاییکه

برنامهریزیمالیشرکتکهبهصورتمستقلازکلریسکعملیاتیاست،بهوجودبیاید.
استراتژیهای 

میتوانداز

میتواننددرسودمندیسهامدارانشانازاینطریقنقشداشتهباشند؛بنابرایناستفادهاز
میکنند ،
بهخوبیاستفاده 
ازاجتنابمالیاتی 
شرکتهاگردد.استقراض

هنگامیکهسودیاقیمتسهامباالبرودممکناستموجبسودمندیسهامداراندراین

اجتنابمالیاتی
بهصورت متمرکزی ،موضوع استقراض را
شرکتها نقش مهمی ایفا میکند.تحقیقات گذشته  

نیز یکی از منابعی هست که در 
تحقیقهایمشابهداخلیدرزمینهتحقیقحاضر،محققبرآن

تحقیقهایانجامشدهوکمبود

موردمطالعهقرارندادهاست،براساس
شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تأثیر ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی بر هزینه استقراض

شد در میان 
شرکتها با تأکید بر منبع تأمین مالی ،بپردازد؛ و به این سؤال پاسخ دهد که ریسک مالیاتی و اجتناب مالیاتی ،چه اثری بر هزینه

شرکتهایحاضردربورساوراقبهادارتهرانخواهدداشت؟نتایجآزمون

شرکتهاباتأکیدبرمنبعتأمینمالیدرمیان

استقراض
فرضیهنشانداداجتنابمالیاتیبرهزینهاستقراضتأثیرمعناداریومستقیمیداردکهنتایجاینآزمونازلحاظمعناداریوضریب
آنبانتایجحسن()3105همسواستامابانتایجکاورمن(،)3102ایسین(،)3102لیم( ،)3100فرجی()0232وامینی()0233از
لحاظمعناداریهمسوولیاماازلحاظضریبآنهمسونیست.درادبیاتدودیدگاهمتضاددرموردتأثیراجتنابازپرداختمالیاتی
هزینههای بدهی در نتیجه مطالبه طلبکاران
بر هزینه بدهی وجود دارد.یک دیدگاه معتقد است که اجتناب مالیاتی باعث افزایش  
میشود.دیدگاهدوممعتقداستکهاجتنابازپرداختمالیات
برایجبرانخسارتناشیاز ریسکناشیازاحتمالاجتنابمالیاتی 
میکند؛بنابراین ،هزینه بدهی را کاهش
شرکتها را برای ارائه بدهی خود تقویت  

نمیدهد بلکه توانایی 
لزوماً ریسک را افزایش  
میدهد؛بنابراین ،تأثیراجتناب مالیاتیبرهزینه بدهیبه میزان زیادیبه ارتباط بین اجتنابمالیاتیوریسکمالیاتیبستگیدارد.

میشود و از دیدگاه اول حمایت
میدهد که اجتناب از پرداخت مالیات باعث افزایش هزینه بدهی  
این مطالعه شواهدی را نشان  
میکند.همچنیننتایجآزمونفرضیهدومنشاندادریسکمالیاتیبرهزینهاستقراضتأثیرمعناداریومعکوسیداردونتایجآزمون

ازلحاظمعناداری بانتایج کاورمن()3102همسواست اماازلحاظضریبآنهمسونیست.همچنیندرفرضیهسومنتایجآزمون
فرضیهنشاندادنماگرریسکبررابطهبیناجتنابمالیاتیوهزینهاستقراضتأثیرمعناداریومعکوسیداردونتایجآزمونازلحاظ
معناداریبانتایجکاورمن()3102همسواستاماازلحاظضریبآنهمسونیست .
بدهیهای
شرکتهایی که از پرداخت مالیاتاجتناب میکنند ،نرخ سود بیشتریرا به  
میدهد که  
تحلیلهای چندمتغیره نشان 
نتایج  
میکنند.بدیهی است که بستانکاران ،اجتناباز مالیاترابه عنوانیک منبعریسک اعتباریتلقیمیکنند.به نظر می
خودپرداخت  
نمیدهد ،بنابراین آنها را به وام گیرندگان جذابتر تبدیل
شرکتها را برای ارائه بدهی خود افزایش  

رسد که فرار از مالیات توانایی 
میدهدکهطلبکارانبینفرارمالیاتی
شرکتهادارد.ایننتایجنشان 

فزایندهایبرهزینهبدهی
نمیکند.درمقابل،ریسکمالیاتیتأثیر 
ثباتتر
بی 
هزینههایمالیات 
میشود 
میشوندوباعث 
میشود،تمایزقائل 
موفقکهمنجربههزینهپایدارمالیاتوفرارمالیاتیناموفق 
شرکتهارا به
فعالیتهایاجتناباز مالیات  
یافتههایتحقیقپیشهادمیشود کهدارندگانبدهی بهطور کلی  
باشد.با توجه به نتایج  
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ریسکهایناشیازاجتناب برهزینه استقراضرا شناسایی کرده وبهدرکپیامدهای

ریسکهای مهمتلقی میکنندو اثرات

عنوان
شرکتها را برای

میشود طلبکاران ،ریسک پذیری اجتناب مالیاتی 
اقتصادی اجتناب از پرداخت مالیات بپردازند.همچنین پیشنهاد  
میدهد که تأثیر فرار
ارزیابی ریسک کلی پیش فرض ارزیابی کنند.نتایج متقابل جلوگیری از پرداخت مالیات با ریسک مالیاتی نشان  
سالهای آتی این
مالیاتی بر هزینه بدهی بستگی به سطح ریسک مالیاتی دارد .ازاینروبرایتحقیقهای آتیپیشنهادمیشود در  
طوالنیتر و به تفکیک صنایع این تحقیق انجام گردد،تأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر رابطه بین اجتناب

تحقیق در محدوده زمانی 
مالیاتی و هزینه استقراض،تأثیر عوامل موثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه استقراضونقش مجازی هزینه
غیرعادیحسابرسیبررابطهبیناجتنابمالیاتی،ریسکمالیاتیوهزینهاستقراضموردبررسیقراربگیرد .
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