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 چکیده
برایقویایانگیزههاشرکتبهرواینازدهند،میتشکیلهاشرکتاکثربرایراهزینهاقالمبزرگترینازیکیهامالیات
برایجانشینیمالیاتیهایفعالیتاگردهند،میارائهمالیاتیپرداختازاجتناببهموسومروشیباخودمالیاتیبارکاهش
درناتوانیریسکوورشکستگیانتظارموردهایهزینهافزایش،رابدهیکیفیتتواندمیامراینباشد،بدهیازاستفاده
مالیاتیریزیبرنامههایاستراتژیازناشیتواندمیمالیاتیریسک.دهدکاهشرابدهییهزینهدرنهایتوبدهیپرداخت
هایشرکتاستقراضهزینهبرمالیاتیاجتنابومالیاتیریسکتأثیربررسیبررسیتحقیقهدفاینروینازاباشدشرکت

نمونهآماریتحقیقبهادارتهراناستپذیرفتهشدهدربورساوراق طیتهرانبهاداراوراقبورسدرپذیرفتههایشرکت.
یهادادهبرایبررسیفرضیهازرگرسیونخطیچندمتغیرهوشرکتاست.312بانمونهمشتملبر0231تا0231یهاسال

استفادهازمدلحداقلمربعات برمالیاتیاجتنابدادنشاناولفرضیهآزموننتایجاست.شدهاستفادهیافتهیمتعمترکیبیبا
داردمستقیمیومعناداریتأثیراستقراضهزینه هزینهبرمالیاتیریسکدادنشاندومفرضیهآزموننتایجهمچنین.

اجتناببینرابطهبرریسکنماگردادنشانفرضیهآزموننتایجسومفرضیهدروداردمعکوسیومعناداریتأثیراستقراض
ازکههاییشرکتکهدهدمینشانمتغیرهچندهایتحلیلدارد.نتایجمعکوسیومعناداریتأثیراستقراضهزینهومالیاتی
اجتناببستانکاران،کهاستبدیهی.کنندمیپرداختخودهایبدهیبهرابیشتریسودنرخکنند،میاجتنابمالیاتپرداخت

.کنندمیتلقیاعتباریریسکمنبعیکعنوانبهرامالیاتاز

.استقراضهزینهریسکاعتباری،ریسکمالیاتی،تهاجممالیاتی،اجتنابمالیاتی،:کلیدی واژگان
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 مقدمه
بااستفادهازروزنه.شرکتگیردینشاءتمیاتیدرقانونمالیقانونیازخألها،0اتیاجتنابازمال درینیوبازباتیقانونمالیهاها

اجتنابازهاییتهافعالکهشرکتیلیازدالیکیخودراکاهشدهند.یاتیتااستقراضمالکنندیخودتالشمیاقتصادماتیتصم
ییجوصرفهیگردعبارت؛به(3،3102)کاورمن هستیشانهااستقراضاستفادهازآنپولبرایپرداخت،دهندیممراانجااتیپرداختمال

شرکتاستفادهیهااستقراضبازپرداختیمالینتأمیبراتواندی،مشودیحاصلماتیاجتنابمالهاییتهاکهازفعالشرکتیاتیمال
باتأکشرکت2برهزینهاستقراضیاتیواجتنابمالیاتیمالسکیریربررسیتأث.مسئلهتحقیقحاضرشود یمالینبرمنبعتأمیدها

.هست کاورمن، اساساستدالل بزرگکیاتیمالبر هزینتراز شرکتیبراایینهاقالم اجتنابمالاکثر رفتار هست. ازیاتیها
خودکمکیاتیبهکاهشبارمالتوانندیمیاتیهابااستفادهازاجتنابمالشرکتشود.یهامحسوبمشرکتیتبااهمهاییاستراتژ

هاییازاستراتژتواندیمی،اتیمالسکیربگیرد.نشاءتیاتیاجتنابمالازطورخاصبهتواندیمنیز5.همچنینریسکمالیاتیندینما
بیانگراینمسئلهاستکهیتجربقاتیتحق.دیایبهوجودباست،یاتیعملسکیصورتمستقلازکلرشرکتکهبهیمالیزیربرنامه
(.3102)کاورمن،اندموفقعملکردهاریبسیاتیدربحثاجتنابمالیاریبسیهاشرکت
هارماپاالیدسا شواهد3113)2و تأثی(، اریاتیمثبتاجتنابمالیربر پشرکتزشبر طرفدایها از اما برخیکردند؛ یدر

اجتنابمالتحقیق هانلنیمنفیرتأثیاتیها، ب3113)6برشرکتدارد. اثریمنفیی،اتیاجتنابمالکهکندیمانی( متیقبر
)کاورمن،شودیهامهاموجبکاهشارزششرکتدرشرکتیاتیاجتنابمالشیافزانیدارد.همچنالعملبازارسهاموعکس

حالینباا(.3102 شواهد موجود ستینکنواختیکامالً متحقیق. نشان مالدهندیها اجتناب عواقب صورتبهیاتیکه
تواننددریمکنند،یمیاستفادهخوببهیاتیازاجتنابمالییکههاشرکتروینازا.سهامدارانمتمرکزهستیبررویاگسترده

سهامباالمتیقایسودکهیهنگامبنابرایناستفادهازاجتنابمالیاتی؛طریقنقشداشتهباشندنسودمندیسهامدارانشانازای
ازیکیزیاستقراضن(،3102هایکاورمن)گردد.طبقیافتههاشرکتدمندیسهامداراندراینسوموجببرودممکناست

موردمطالعهمتمرکزی،موضوعاستقراضراصورتبهتحقیقاتگذشته.کندیمنقشمهمیایفاهاشرکتکهدرهستمنابعی
 است، نداده نشاندادکهاجتنابمال3105)1حسنحالینبااقرار مهزینهاستقراضشیموجبافزاتواندیمیاتی(، شودیها

دایدستپیمعکوسجی(،بهنتا3100)2میل(.3102)کاورمن، یبراتواندیمیاتیتنابمالاج(،3100طبقتحقیقاتلیم)کرد.
بدهکاران تواندبرایپرداختیمگرددکهاینمسئلهیمبرایپرداختمالیاتموجبحفظوجهنقد،رایز،باشددیمفبسیار
ییکهباکمبودبودجهمواجههاشرکتبسیاریازسؤالتواندبهیمبنابرایناینمسئله؛راکمکنمایدهاآنیشانهااستقراض

یشانحفظکنندیاازآنبرایپرداختمالیاتاستفادههااستقراضهستندپاسخدهدکهآیاوجهنقدشانرابایدبرایپرداخت
ترغیببهداشتنهاشرکتنیامدنعدمتقارناطالعاتیمیانطلبکارانوبدهکاران،بهوجودطبقاستداللمحققبرایکنند.
بدهکارانشاناطالع یماتکاملیاز برااطالعاتنادرستباشدآنیاگرزمانصورتکهینبدشوند. نرخبدهکار،دیتهدیها
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عملنیکهادهندقراریابیموردارزنیزبدهکارانرایاتیاطالعاتمال،هاشرکتروممکناستینازادهند.یمشیبهرهراافزا
دایدستپجینتانیفراوانبهایهاتحقیقپساز،کاورمننی؛بنابراگرددیمهااستقراضآنهایینهبرهزیرگذاریموجبتأث

مال اجتناب که اثریاتیکرد است رویمنفیممکن ریبر استقراضو افزایاتیمالسکیهزینه استموجب شیممکن
(.3102)کاورمن،استقراضگردد

اساستحقیق تأث0232)یزرندبر بررسی پرداختمالیر(، از ترکاتیاجتناب سرهیمداتیهبیو رااستقراضشرکتاستیبر
نسبتبرارتباطنینداشتهوایبااستقراضشرکتارتباطرهیمداتیهرموظفیغیکهنسبتاعضانشاندادجینتاقرارداد،موردمطالعه

پرداختمالنیب ماتیاجتناباز ایمعناداریراستقراضتأثزانیو ضعیدهندهنشانتواندیمجهینتنیندارد. یاعضافیعملکرد
باعنوانبررسییتحقیق(،بهبررسی0232)یفرجهمچنینباشد.،یشرکتتیحاکمیرهاازابزایکیعنوانبهرهیمداتیهرموظفیغ

نشانجینتا.دربورساوراقبهادارپرداختشدهیرفتهپذیهادرشرکتینهادگذارانیههزینهاستقراضوسرما،یاتیرابطهاجتنابمال
ب منابعازایعمدهبخشکشورهابیشتردروجوددارد.یمعناداریرابطهمنفهاوهزینهاستقراضاتیاجتنابازپرداختمالنیداد،

مالیاتیدرآمدهایکهاستشدهباعثکشورهادرمالیاتازگریزومالیاتازاجتناب.شودمیتأمینمالیاتطریقازدولت،درآمدی
اصالحومالیاتیاجتنابکاهشبرایراخودتالشکشورهاکهاستشدهباعثمسئلهاین.باشدکمترشودمیبرآوردازآنچههمواره
.کارگیرندبهمالیاتینظامی

رابازارمنفیالعملعکسهمچنینوسهامقیمتوشرکتارزشبرمنفیتأثیرتواندمیمالیاتیاجتنابگذشته،هایتحقیقاساسبر
مالیاتپرداختبراینقد،وجهحفظموجبزیراباشد،مفیدبسیاربدهکارانبرایتواندمیمالیاتی،اجتنابهمچنین.باشدداشتهپیدر
ازبسیاریسؤالبهتواندمیمسئلهاینبنابرایننماید؛کمکراهاآنهایشاناستقراضپرداختبرایتواندمیمسئلهاینکهگرددمی

آنازیاکنندحفظهایشاناستقراضپرداختبرایبایدرانقدشانوجهآیاکهدهدپاسخهستندمواجهبودجهکمبودباکههاییشرکت
مسئلهبهنسبتدارندمالیاتپرداختازاجتنابکههاییشرکتنگاهتواندمیخودمسئلهاینحل.کننداستفادهمالیاتپرداختبرای

قانونیخألهایازمالیات،ازاجتناب.شودافشاءاوعملکهنیستنگرانشرکتمالیات،ازاجتنابدر.دهدقرارموردبررسیرااستقراض
.هستمالیاتازمعافکهدهدمینشانگذاریسرمایهدرآمدقالبدرراکارنیرویدرآمدهایمثالًگیرد؛مینشاءتهامالیاتقانوندر
البتهآنجزئیاتباراخودمبادالتتمامیالزاماًاوچراکهباشد،شدنافشاءاحتمالنگرانندارددلیلیمالیاتیمؤدیمالیات،ازاجتنابدر
این.استمالیاتیقوانینازرسمیسوءاستفادهنوعیکمالیات،ازاجتنابدیگر،عبارتبهکند؛میثبتویادداشتغیرواقعی،شکلبه

ازنحویبهراخودوسیلهآنبهمؤدیانکهشودمیمرتبطمالیاتیقوانیندرمالیاتپرداختازگریزهایراهیافتنوبررسیبهمقوله
پرداختازایران،اقتصاددرصد51حدودگوید،میایرانمالیاتیامورسازمانرئیسنژاد،تقویکامل.زنندمیکنارمالیاتمشمولافراد

همقبالًاگرچه.استرسیدههنریوفرهنگیوکشاورزیهایبخشبههامعافیتازسهمبیشتریناوگفتهبه.استمعافمالیات
رامالیاتشعادالنهسهمایران،اقتصادازبزرگیبخشهمچنانکهدهدمینشاندیگربارهاگفتهاینبود،شدهاعالممشابهیآمارهای

این.استداشتهرشد%6دولت،مالیاتیدرآمدهایمیزان،0236تا0233سالازکهاستدادهگزارشمالیاتیامورسازمان.دهدنمی
استنمودهایجادراضرورتاینایران،دراوراقبورسدرحاضرمعظمهایشرکتمیاندرمالیاتیاجتنابامکانطورهمینومسئله
یمشابهداخلیدرزمینهتحقیقحاضر،هاتحقیقوکمبودشدهانجامیهاتحقیقبراساس.شودفشردهحاضرتحقیقانجامکلیدکه

برهزینهیاتیواجتنابمالیاتیمالسکیریرتأثهایحاضردربورساوراقبهادارتهرانبهبررسیشددرمیانشرکتبرآنمحقق
بری،چهاثریاتیواجتنابمالیاتیمالسکیرپاسخدهدکهسؤالبهاین؛وبپردازدلی،ماینبرمنبعتأمیدهاباتأکاستقراضشرکت

خواهدداشت؟حاضردربورساوراقبهادارتهرانیهاشرکتانیدرملیماینبرمنبعتأمیدهاباتأکهزینهاستقراضشرکت
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 مبانی نظری

 اجتناب مالیاتی
استشدهارائهمحققانیلهیوسبهاجتنابمالیاتیازیمتفاوتفیتعار سودازدالرهرآشکاراتیمالکاهشعنوانبهاجتنابمالیاتی.

توسطیمالازقبلیحسابدار استشدهفیتعر(3101)0هتزمنوهاتلونات، یابزارهابهمتداولطوربهاجتنابمالیاتییهاتیفعال.
دهد،اطالقیمشیافزاراشرکتاتیمالازبعدارزشنیبنابراودهدیمانتقالسهامدارانبهدولتازرامنابعکهاتیمالییجوصرفه

قابلمقدارکاهشمنظور،بهیشخصمنافعیبرایاتیمالنظامازیقانونرا،استفادهاجتنابمالیاتی(3112)3کویروپاسترتاک.شودیم
مشروعنوع(3115)2اسلمردفیتعراساسبر(.0231ک،ی)قرنجاندکردهفیاست،تعرقانونخوددرکهییابزارهایلهیوسبهپرداخت

نهیهزیمحاسبهروشموردنیاازیمثال.شودیمیناشیحسابداریشدهرفتهیپذاصولویاتیمالنیقواننیبتفاوتازاجتنابمالیاتی
اصولاماکنندمستهلکراییداراقانوندرشدهیالزامروشازاستفادهباکهکندیمملزمراهاشرکتیاتیمالقانون.هستاستهالک

بهیبهتراطالعاتکهکنندمحاسبهیاگونهبهرااستهالکنهزیهکهدهدیماجازههاشرکتبهیحسابداریشدهرفتهیپذ
زانیمممقابلدرسودکردنتیشامل،حمانامشروعپرداختازاجتنابازییهامثال.شودمنتقلیمالیهاصورتکنندگاناستفاده

یهاتیفعالیرندهیدربرگکهیاتیمالیزیربرنامهیاستراتژازیارهیزنجهافیتعرریسا.هستسودکردنگزارشکمترقیطرازیاتیمال
(.0231،ییوکالی)نوئدهندیمهستند،ارائهمبهمتیوضعدرکهیترجسورانهمعامالتنیهمچنویقانونکامالً

ه،ینظرنیابامطابق.دهدشیافزارایرونیبسهامدارانثروتکهستینممکنشهیهم،اجتنابمالیاتییندگینمامسئلهاساسبر
شرکتسودسرقتویکاردستازآنیدامنهکهرانیمدخودسمتبهمنافعانحرافدراستممکنیاتیاجتنابمالیهاتیفعال
بعدارزشبالقوهطوربهاستممکناجتنابمالیاتی.باشدداشتهنقشتواندمیمختلفیهاشکلدررانیمدیازاندازهشیبپاداشتا
دهدکاهشراشرکتاتیمالاز شود،یممربوطیاتیمالیزیربرنامهیهاتیفعالبهمیمستقطوربهکهییهانهیهزرونیااز.
یاتیمالمنافعازشتریباست،ممکنیندگینمایهانهیهزیعنییاتیمالریغیهانهیهزومقرراتونیقوانتیرعایاضافیهانهیهز
باشدسهامدارانیبرا ازنیریساازشیبهاشرکتازیبعضچراکهاستشدهانجامسؤالنیابهپاسخدرقاتیتحقازیاریبس.

پرداخت،ازاجتنابیهاتیفعالیبرامنافعومحرکعنوانبهیمختلفعواملبرمحققانازیبعضکنند؟یماجتناباتیمالپرداخت
مثلشرکتیهایژگیوبر(3112)6کویرو(0331)2ینبوبروتای،گو(0322)5زبمرمن.اندکردهمطرحموردنظرسؤالبهپاسخیبرا
محرکعنوانبهرایسازمانشکلوتیمالکپاداش،ساختارمثلیهازهیقات،انگیتحقگریدوشرکتشرکت،عمرصنعت،اندازهنوع
مالیاتیپرداختازاجتنابمحاسبهبرایروشسهازتحقیقایندر(.0231ب،ی)غراندکردهانتخاباجتنابمالیاتییهاتیفعالبر

استفادهمالیاتیمؤثرنرخمعیارازمالیاتیاجتنابسنجشبرای(3102)کاورمنتحقیقبامطابقروشاولینکهاستشدهاستفاده
شرکتمالیاتیمؤثرنرخچههرکهآنجااز.آیدمیدستبهمالیاتازقبلسودبرمالیاتهزینهتقسیمازمالیاتیمؤثرنرخ.گرددمی
.شودمیضرب(-0)یکمنفیعدددرشده،محاسبهمالیاتیهاینرخلذااست،بیشترشرکتآنمالیاتیاجتنابمیزانباشد،کمتر
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 ریسک مالیاتی
مالیهاتیبهازدهیبههمنجرکهفعالیتیکتعقیببااقدامعدمیافعلی،عملیافعالیتیککهایبالقوهعاملمالیاتیریسک
.اسهتمالیهاتیقهانونقطعیهتعدمواقتصادیریسکبینتعاملازناشیمالیاتیریسک.شودمیانتظاراتازمتفاوتآینده

خصوصدرقطعیتعدمدلیلبهمالیاتقانونقطعیتعدم.استگذاریسرمایهیکاحتمالیبازدهگسترشاقتصادیریسک
دههدمهیرخشهرکتحسابداریسیستمتوسطاطالعاتدقیقپردازشیامالیات،قانونبرنامهموقعیت،یکبهمرتبطحقایق

وداراسهت؛رامالیهاتقهانونقطعیهتعهدمواقتصهادیریسکمنحصریمیزانخاصشرکتتراکنشهر(.0231تلخابی،)
افهزایششهرکتکلهیمالیهاتیراهبردهایخصوصدرمالیاتیقانونقطعیتعدمواقتصادیریسکبینتراکنشکهمادامی

توسهطههایالعمهلعکهسبهاههاعمهلتصهمیمات،ازاقتصهادیجهزء.رودمهیباالنیزشرکتکلیمالیاتیریسکیابد،می
مالیهاتیپیچیهدگیمثهال،عنهوانبهه.شهودمهینشدهبینیپیشمالیاتیبازدهیبهمنجرکه(مالیاتیمسئولین)دهندگانمالیات
تهوجهیقابهلمالیاتیمزایایازپوشیچشمبااغلبهاشرکتبرخی.استمالیاتیریسکازتوجهیقابلمنبعیکدهندهنشان
اخیهراًژورنهالاسهتریتوال.اسهتمالیهاتیمزایهایازبیشکه(واقعیو)درکقابلمنطبقهایهزینهمثلهاهزینهازبرخی
تها%5تنههاوشرایطواجدکارکناناز%22تا%31تنهابرایاعتباریشغلیهایفرصتکنندمیادعاشرکتکهدادگزارش

ریسک.باشندمیدرمانیخدماتطرحپوششتحتکوچکوکارهایکسببرایاعتبارمدعیشرایطواجدهایشرکتاز03%
(.0231تلخابی،)هستندبنگاهریسکمدیریتوتجاریریسکازمجزامفهومیمالیاتریسکمدیریتومالیاتی
معیارتیدرنهاپرداختهوهاآنقراردادندکهدرزیربهبررسیمورداستفادهیریسکمالیاتیچندینروشراریگاندازهبرایمحققین

یمختلفازجملههاتحقیقیبندجمع(با0233ریسکمالیاتیدراینتحقیقبیانخواهدشد.برزگریخانقاهوهمکاران)مورداستفاده
برشکافمؤثرریسکمالیاتیناشیازشکافمالیاتیاست؛ابتداکلیهعواملکندیم(وطبقتعریفیکهبیان3102)0گالمورولبرو

،برایسنجشریسکشودیمبرشکافمالیاتییادمؤثرازباقیماندهالگوکهباعنوانعواملناشناختهتیدرنهامالیاتیشناساییو
مالیاتینقدیمؤثربرشکافمالیاتیازتحقیقاتیکهبرایسنجشمتغیرخودازنرخاثرگذار.برایبررسیعواملشودیممالیاتیاستفاده

 همچاندکردهاستفاده و )متغیرهایکمی( عنوانعواملشدهیطراحنینمتغیرهاییکهطیپرسشنامه شکافمالیاتیاثرگذاربا بر
ییکههاراه)متغیرهایکیفی(بهرهبردهشد.هرچهتعداداینمتغیرهاافزایشیابند،بدینمعنیاستکهشرکتازاندشدهییشناسا

بیانتوانیمبنابراین،کند؛یمیازپرداختمالیاتدوریرقانونیغیاقانونیوصورتبهنیستشدهشناختهبرایافرادبیرونازشرکت
یاتیمالبرشکافمؤثردارند.بههمیندلیلازمتغیرهایناشناختهگریکدیباکردکهریسکمالیاتیوشکافمالیاتیرابطهمستقیمی

یاتیمالسکیرسنجشیارب(0235(ومهریدهنو)0231است.رمضانی)شدهگرفتهمتغیرسنجشریسکمالیاتیدرنظرعنوانبه
سپسوکنند؛مرتبطهاسکیرنیاباراآنانیمتصدوفعاالنکهداردییهامشخصهبامعامالتیشرکتایآهککردهاستبررسی
تیریمدچارچوبدرسنجشریسکمالیاتیازیرمضان.کندیماشارهیاتیمالسکیررتبهآنبهکهایجادکردههاتمیآنیاازیشاخص

رش،یپذعملیاتی،،یمعامالتریسک)یاتیمالسکیرمقوله6ازکیهربامرتبطیهاتیفعالبامعامالتوپیرویکردهیاتیمالسکیر
یاسومکرتبهیعنوانبهراهاتمیآیقراردادهاست.دراینمعیارهریکازموردبررسرا(یاعتبارسکیروتیری،مدیمالیحسابدار

درنهایتمقادیرباالترکه؛آیددستبهراجمعکردهتامعیاریکلیبرایریسکمالیاتیهارتبهوگرفتهچهارممتغیرعملیاتیدرنظر
(.0231،ی)رمضان رتبهریسکمالیاتیاشارهبهسطحباالترریسکمالیاتیدارد.
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توانبیانکردکهانحرافاستانداردنرخهامیگیریریسکمالیاتیوجودداردکهدرتشریحاینروشهایمختلفیبرایاندازهروش
مالیاتینقدیرامؤثرینرخثباتیبیریسکمالیاتیاستفادهشود.اینمعیار،ریگاندازهبرایتواندیممالیاتپرداختیشرکتنیزمؤثر

برایکاررفتهبهمعیارنیترمعمولونیترسادهواساساًداللتبرتواناییحفظثباتوضعیتمالیاتیدرطولزماندارد.کندیمتوصیف
یریش(.3،3113؛پاورز0،0330یپراکندگیازجملهانحرافمعیاروواریانساست)بررلیومایرزهاشاخصیعدماطمینان،ریگاندازه

مالیاتنقدیجاریطیسهسالگذشتهاستفادهکرد.گلمحمدیمؤثرمالیاتیازانحرافمعیارنرخ(برایسنجشریسک0232)
(استفادهکردبهاینصورتکهریسکمالیاتاز3102نیومنوهمکاران)مورداستفاده(برایمحاسبهریسکمالیاتیازمعیار0231)

مالیاتراتوصیفمؤثرینرخثباتیباست.اینمعیار،شدهاستفادهیریسکمالیاتیریگاندازهنسبتمالیاتیپرداختیبهسودابزاریبرای
یسودقبلازنیبشیپپسازگذارانهیسرمابنابراین؛واساساًداللتبرتواناییحفظثباتوضعیتمالیاتیدرطولزمانداردکندیم

.شوندیمروروبهینقدیپسازمالیاتدرآیندههاانیجرینیبشیپمالیات،باعدماطمینانبیشتریدرتعییننرخمالیاتمناسببرای
وامیری)0231رنجبررباطی) برایسنجشریسکمالیاتیبهتبعیتاز0231( (وپالنیکانوا0235پاکیزهوهمکاران)تحقیق(

مالیاتینقدیبرمؤثراند.برایناساسکهباالبودنانحرافاستانداردنرخکردهاستفادهمالیاتینقدیمؤثرازنوساننرخ(3102)
.برایمحاسبهانحرافاستانداردنرخهستیموردبررسیهاشرکتریسکباالتردروضعیتمالیاتیدهندهنشانمبناینرخگذشته

نرخمؤثر ابتدا سالقبلمحاسبهمؤثرمالیاتینقدی، نسبتبهچهار آنرا سپسانحرافاستاندارد محاسبهو مالیاتینقدیرا
)دورهجاریودورهسالهک(ازانحرافاستاندارد)انحرافمعیار(ی3101(بهتبعیتازکاترینوهمکاران)0236.صادقی)گرددیم

کهبامقایسههستاست.انحرافاستانداردبهایندلیلشدهاستفادهریسکمالیاتیعنوانبهساالنه،نقدیمؤثرقبل(نرخمالیاتی
قبلمیزانریسکمالیاتیمشخص )گرددیمسال خلیلیکیا .0235 ریسکمالیاتیمطابقبا برایمحاسبه وتحقیق( برون

)3101)2همکاران کارتی مک و مو3103( مالیاتی ذخیره حساب از ) در هاصورتجود مالی باشدهاستفادهی مطابق است.
یگذشتههاسالیمربوطبههااتیمالملزمهستندتامزایایمالیاتیشناسایینشدهواجزایاصلیهاشرکتاستانداردهایموجود
برایمحاسبهاینمتغیرازنسبتحسااندنشدهکههنوزپرداخته درحسابذخیرهمالیاتنشاندهند. بذخیرهمالیاتبرجمعرا
(برایسنجشریسکمالیاتیازانحرافاستاندارد0236(وراهی)0231است.دارشوهمکاران)شدهاستفادهداراییابتدایدوره

(و3113)5(،آیرزوهمکاران0232(،هراتی)0236استفادهکرد.ساری)سالهپنجمالیاتنقدیپرداختیشرکتدردورهمؤثرنرخ
مالیاتتشخیصیبرایسهسال3113)2یودراهمپاالدسا برایسنجشریسکمالیاتیازوجودتفاوتبینمالیاتابرازیبا )

موردمطالعه معیار شرکت پرداختی مالیات موثر نرخ استاندارد انحراف داد. عنوانبهقرار متداول درریگاندازهمعیار ریسک ی
(نیز0316)6یمالیازجملهفاماهاکتابیریسکبهعنوانواریانسیاانحرافمعیار،درریگاندازه.رودیمیمالیبهکارهاتحقیق

نوسان(از3102یپیشینوکاورمن)هاتحقیقیکرویکردمرسوماست.باتوجهبهمعیارهایسنجشریسکمالیاتیوبهتبعیتاز
یازادرجهدهندهنشاناینمعیارجدید(قبلسالسهبهنسبت)مالیاتیتناباجمعیارانحراف.استشدهبردهبهرهمالیاتیاجتناب

 است.هاشرکتمالیاتیمؤثرعدماطمیناندرموردنرخ
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 هزینه استقراض
خهار مؤسسهینعههدهازاغلبکهاستمالحظهقابلمالیمنابعتأمینمستلزماقتصادی،هایبنگاهروزافزونتوسعهوایجاد
بههاداراوراقعرضههطریهقازراخودموردنیازمالیمنابعکهآوردمیفراهمراامکاناینهاشرکتبرایسرمایهبازار.هست
مالیمنابعکنندگانمصرفوکنندگاناندازپسازمنابعانتقالجهتمسیریصورتبهسرمایهبازاردیگرعبارتبهنمایند؛تأمین
اقتصاددرایعمدهنقشمنابع،بهینهتخصیصواقتصادیهایبنگاهموردنیازسرمایهآوردنفراهمطریقازونمایدمیعمل

حهالیدرایهن.کننهدمیتالشخودسازمانرشدوبقاءجهتدرآمده،دستبهمنابعازاستفادهبامدیران.کندمیایفاکشورها
تهاداشهتهآنبهرراهاشرکتقانونی،ومالکیتیالزاماتوسیاسیواقتصادیمالی،هایبحرانشدید،رقابتیشرایطکهاست
واحهددرونایهن،مالکانبهمتعلقکهنیزرااقتصادیواحدعملیاتنتایجازحاصلمنابعگاهوشدهخواستاررابیشتریمنابع

ازناشهیوجهوهنظیهرخهارجیمنهابعازاستفادهاقتصادی،فعالواحدهایکلی،طوربه.نمایندگذاریسرمایهمجدداًاقتصادی،
 (:0231ساغری،)دهندمیقرارمورداستفادهدلیلدوبهرااستقراضوسرمایه

 .اجراحالدرجاریعملیاتکاراییافزایشهمچنینوتوسعههایطرحنظیرایسرمایههایپروژهاجرای(0

 .سهامدارانبازدهافزایشبهکمکوهابدهیازناشیمالیهایهزینهازکاستنجهتدرسرمایهساختاراصالح(3

یمسهئلهامانماید،دنبالرافوقهدفدوهرزمانهمطوربهتواندمیمالیتأمینهایفعالیتازحاصلوجوهکارگیریبههرچند
سهودآوریورشهدکهارا،بهازاریهکدردیگرعبارتبهبود؛خواهدشرکتکلبازدهبرمالیتأمینازناشیاثربررسیراهایندرمهم

انتشهارازناشهیمهالیمنهابعکهارگیریبهازناشیبازدهیکهشدخواهدمحققزمانیسهامدارانثروتافزایشنهایتدروشرکت
همهراهبههمهالیتهأمینههایروشکههآنجهااز.باشهداجهرامهوردایسرمایههایپروژهازناشیفرصتهایهزینهازبیشسهام،
والگوههاشناسهاییاسهت،مهؤثرسههامدارانثهروتبهرنهایتدروارزشبرسود،تقسیمهایسیاستوگذاریسرمایههایتصمیم
 (.0231جرجانی،)استبرخورداربسزاییاهمیتازکنند،میتبعیتهاآنازمدیرانوهاشرکتگیریتصمیمکههاییمدل

ایسهرمایهمخهار بهرایموردنیهازوجهوهآوردندستبهمنظوربههاشرکتکهاستمعنیبدینبدهیطریقازمالیتأمین
طهیبایسهتیآن،وریبهرهاضافهبهبدهیمبلغکهاستاینبدهیطریقازمالیتأمیناصلیویژگی.نماینداستقراضرامبلغی
عملقرارداددرمنعقدهتعهداتبهکنندهاستقراضشرکتکهدرصورتی.شوددادهبرگشتبدهیکنندهتأمینبهمعینزمانیدوره
درنهایتوشودمواجهمشکلبامالیتأمینبرایآیندهدرشرکتکهاستممکنوگذاردمیمنفیاثرشرکتآناعتباربرنماید،
بیهانگربلندمدتبدهی.بلندمدتبدهیومدتکوتاهبدهیشود،میتقسیمکلیدودستهبهبدهی.گرددآنورشکستگیبهمنجر
تسهمیهوجهه.مهدتکوتهاهههایواموتجهاریپرداختنیاسنادمانند؛است،شرکتروزانهعملیاتمالیتأمینبرایموردنیازوجوه
مهالیتهأمین.افتهدمهیاتفهاقسهالیکازکمترزمانمدتدروجوهبازپرداختکههستجهتبدینهابدهیاینبهمدتکوتاه

وجهوهونماینهدخریداریآالتماشینوتجهیزاتساختمان،مانندهاییداراییهاشرکتکهافتدمیاتفاقزمانیمعموالًبلندمدت
دروجهوهگونهاینبازپرداخت.کنندتأمینغیرهوبانکیهایوامیابدهیاوراقانتشارطریقازراهاداراییگونهاینبرایموردنیاز
 (.0231رمضانی،)نهندمیآنبررابلندمدتعنوانروازایندهدمیرخسالیکازفراترزمانیدوره

سهپروبهودهکاهمالیاتکهاستبدهیبهرههایپرداختمالی،تأمینمنبعیکعنوانبهبدهیازاستفادهمزیتترینمهم
اسهتفادهسهرمایهساختاردربدهیازکهزمانیتادهدمیاجازهشرکتبهمالیاتیسپراین.کنندمیایجادشرکتبرایمالیاتی

گنجانهدنکههاسهتمعنهیبدیناین.کندپرداختکمتریمالیاتکند،میاستفادهسرمایهازتنهاکهزمانیبهنسبتکندمی
شهدهگفتههرچند،.بردمیباالراشرکتارزشمتعاقباًکهشودمیسرمایههزینهکاهشباعثسرمایه،ساختاردرباالییسهم
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باواستغیرعملیایناماکنند؛تأمینبدهیباکاملطوربهشرکتارزشافزایشمنظوربهراهایشانپروژهبایدهاشرکتکه
(.0231امیری،)کننداستفادهبدهیازتنهاسرمایهساختاردرتوانندنمیهاشرکتزیرااست،تضاددرواقعیت

 

 تحقیقپیشینه 
درشهدهپذیرفتهههایشرکتدرمالیاتیاجتنابباشرکتیراهبریمختلفابعادبررسیعنوانبایتحقیقبه،(0236)حمیدیان
بهرای.اسهتشهدهاسهتخرا 0233تها0225ههایسهالطهیشهرکت026ههایداده.پرداختنهدتههرانبهاداراوراقبورس
اعضاءنسبتبینکهدادنشاننتایج.استشدهاستفادهمتغیرهچندرگرسیونالگویازهافرضیهآزمونوهادادهوتحلیلتجزیه

بهینامهانهداردوجهودداریمعنیرابطههاآنمالیاتیاجتنابباشرکتدردولتنفوذومالکیتمیزانمدیره،هیئتغیرموظف
آزادشهناورسهامدرصدومدیرههیئتاعضایتملکتحتسهاممدیره،هیئتپاداشباال،تجاریریسکبازده،پذیرینوسان

نهادیسهامدارانمالکیتواعضاازمدیرعاملتفکیکپایین،تجاریریسکبینودارمعنیومثبتیرابطهمالیاتیاجتناببا
.داردوجودمعنادارومنفیرابطهمالیاتی،اجتناببا

مالکیهتپرتهودرمالیهاتیاجتنهابومهالیگزارشگریکیفیتواکاویعنوانبایتحقیقبه،(0236)نسببهرامیوابراهیمی
بهورسدرشهدهپذیرفتههشرکت016مالیاطالعاتازاستفادهبامذکورتحقیقهایداده.پرداختندسیاسیارتباطاتودولتی
خطهیرگرسیونالگویازهادادهوتحلیلتجزیهبرایواستشدهآوریجمع0235تا0223زمانیبازهدرتهرانبهاداراوراق
ارتباطهاتودولتهیمالکیتکهدهدمینشانحاضرتحقیقنتایج.استشدهاستفادهترکیبیهایدادهازاستفادهبامتغیرهچند

معناداریاثردولتیمالکیتکهاستآنازحاکینتایجهمچنینداردمالیگزارشگریکیفیتبرمعناداریومنفیاثرسیاسی
.داردمالیاتیاجتناببرمعناداریومثبتاثرسیاسیارتباطاتاماندارد،هاشرکتمالیاتیاجتناببر

درشدهپذیرفتههایشرکتدرنهادیگذارانسرمایهوبدهیهزینهمالیاتی،اجتنابرابطهعنوانبایتحقیقبررسیبه،(0232)فرجی
.اسهتبهودهشهرکت021آمهارینمونههتعهدادوبهوده0232الهی0223سهالازتحقیهقزمانیدوره.پرداختبهاداراوراقبورس
ههابهدهیهزینهومالیاتپرداختازاجتناببینداد،نشاننتایج.شدانجامپانلیهایدادهتکنیکازاستفادهباهادادهوتحلیلتجزیه
ومنفهیرابطههبهدهیهزینههبهانههادیمالکیهتکهشدمشاهدهتحقیقنتایجدیگردرهمچنین.داردوجودمعناداریمنفیرابطه

همچنهینباشهدداشتهبدهیهزینهبرمنفیاثرنمایندگیمسئلهکردنکمترطریقازتواندمینهادیمالکیتبنابرایندارد؛معناداری
.شودمیاستمربوطمالیاتپرداختازاجتنابهایفعالیتبهکهمدیرانمنافعانحرافهایفرصتکاهشسبب
ههایشرکتتوسطنقدوجهنگهداشتبرمالیاتیریسکتأثیربررسیعنوانبایتحقیقبررسیبه،(0235)همکارانوپاکیزه
بههاداراوراقبهورسشهدهپذیرفتهشرکت010شاملتحقیقآمارینمونه.پرداختندتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفته

مهوردثابهتاثراتالگویبایافتهتعمیممربعاتحداقلرگرسیونیروشازاستفادهبا0225–0230زمانیدورهطیدرتهران
ههاشرکتوجهنگهداشتمیزانرویبرمعناداریومثبتتأثیرمالیاتیریسککهدادنشاننتایج.گرفتقرارتحلیلوتجزیه
احتیهاطیانگیزهمبنایبر.نمودتفسیرهاشرکتنقدوجهنگهداشتاحتیاطیانگیزهحیثازتوانمیرامثبتارتباطاین.دارد

برابردرخودنمودنمحافظتمنظوربهنقدوجهانباشتبهمنجرمدیران،توسطریسکتقبلرودمیانتظارنقدوجهنگهداشت
.گرددبینیپیشغیرقابلشرایط
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یعمومیمالنیتأمواموکاهشخطرخاصی:برایبدهنهیوهزاتیعنواناجتنابازمالابیتحقیقی(،بهبررس3102)0نیسیا
تحقیقمشاهدهانجامشد.ایسیندراین6526هایمستقردرایاالتمتحدهوتعدادسالباشرکت01طیتحقیقاینپرداخت.

انتشارقیازطریمالنیتأمبهزمانهمیکهدسترسبااستفادهازرگرسیونخطیچندمتغیرانجامدادبهایننتایجدستیافت
همچنین.هستدرسطحشرکتومشکالتکمترشتریبیمالیریپذانعطافدهندهنشان،وعامیخصوصصورتبهیاوراقبده

طریقازوکندمیکمککانالهاییشناساییبهنتایجاین.کندیمدایهستندکاهشپریدرگیاتیبااجتنابمالییهاشرکتسکیر
بهبدهیاعتبارتأمینبهودسترسیدهندکاهشرامالیاتازاجتناببامرتبطمالیاتیغیرهایهزینهتوانندمیهاشرکتآنها

کندمیکمکمالیاتازاجتناببامرتبطاحتمالیهایهزینهکاهش
برمنبعدیتأکباهاشرکتیبدهنهیبرهزیاتیواجتنابمالیاتیمالسکیرریتأثباعنوانیتحقیقی(،بهبررس3102کاورمن)

بااستفادهازرگرسیون3105یال3113یهاسالیطتبازارسهامفرانکفوردرشرکت310یهادادهپرداخت.یمالنیتأم
حالنیباا.گذاردیمیبدهنهیبرهزیمنفیاثریاتیاجتنابمالهنشاندادکجی.نتاخطیچندمتغیرهموردبررسیقرارگرفت

رامثبتیاتیاجتنابمالیطورکلبهکهطلبکاراندهدیمنشانجینتانی.اگرددیمیبدههزینهشیموجبافزایاتیمالسکیر
 مالدهندیمنشان اجتناب نیطورکلبهیاتیو مالستیخطرناک اجتناب پایهاشرکتیبرایاتی. نرخ از هیسرمانییکه

شود؛یمنرخبهرهشیموجبافزایاتیمالسکیرهمچنینوشودیممحسوبامتیازبرایحفظوجهنقدشانیبرخوردارندنوع
 دارد.یاتیمالسکیبهسطوحریبستگیبدهنهیبرهزیاتیاثراجتنابمالنیبنابرا

بهبررس3102)3نیتامسونوواتر عنواناجتنابمالیتحقیقی(، مقایاتیبا اییاروپایهاشرکتسهیدرطولزمان: االتیو
متحده ساقیتحقیهادادهپرداختند. شاملاستآمدهدستبه3106یال3112یهاسالیط2کامپوستگلوبالتیاز که
)شرکت32101 شرکت-مشاهده سال( شرکت25313هایاروپاییو میباشدمشاهده باتحقیقاین.هایایاالتمتحده

که شد انجام متغیره رگرسیونخطیچند از نیانگیمدهدیمنشانجینتااستفاده وییکایآمریهاشرکتاتیمالمؤثرنرخ
افتندیدرمحققین،متحدهاالتیایهاشرکتسهبامشاهداتیمانندفرانسهوآلمانمشابهاست.درمقاییبزرگاروپایهاشرکت

 .ابدییماروپاکاهشهیاتحادیهاشرکتیبرایتوجهقابلطوربهمؤثراتیونرخمالیقانوناتینرخمالنیکهشکافب

یحسابرستیفیکیگریانجیمبایاتیبراجتنابمالیخانوادگتیمالکریتأثیباعنوانتحقیقبهبررسی(،3101)5کاکلوالکلا،یگا
هاازدادهلیتحلیبود.برا3102تا3112یشرکتحاضردربورساوراقبهادارتونسدربازهزمان22شاملی.نمونهآمارپرداختند

نتGLSروش شد. مالکجیااستفاده همچنیاتیاجتنابمالیهابرروشیمثبتریتأثیخانوادگتینشاندادکه مالکاننیدارد.
بعدازانقالبسالیاتیباکمکاجتنابمالاندازپسیبرایکمنسبتاًلیتمایخانوادگ ا3100دارند. اثراتکمترشد.نیتونس،
کجینتانیهمچن که درگیخانوادگیهاشرکتیهازهیانگ،یحسابرستیفینشانداد بر اجتنابمالریرا کاهش،یاتیشدندر

 .دهدیم


 تحقیق های یهفرض
.داردمعناداریارتباطاستقراضهزینهبامالیاتیاجتناب:اولفرضیه

                                                           
1
 Isin 

2
 Thomsen & Watrain 

3
 Compustat Global 

4
 Gaya, Lakhal & Lakhal 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             دوم)جلد  9311 پاییز، 33 ، شماره3ه دور  

 

50 
 
 

.داردمعناداریارتباطاستقراضهزینهبامالیاتیریسک:دومفرضیه
.استتأثیرگذاراستقراضهزینهومالیاتیاجتنابرابطهبرریسکنماگر:سومفرضیه



 تحقیقروش 
کاربردیدانشتوسعهکاربردی،تحقیقهدف.استکاربردیتحقیقاتنوعازهدف،مبنایبربندیطبقهنظرازحاضرتحقیق

بررسیهدفتحقیقایندر.استهمبستگینوعازماهیتوروشازنظرحاضر،تحقیقچنینهم.استخاصزمینهیکدر
مقیاس.شوندمیانتخابمناسبیهایشاخصمتغیرها،گیریاندازهمقیاسحسبمنظوراینبرای.استمتغیرهارابطهمیزان
گردآوریروش.دهدمیارائهراگیریاندازهسطحتریندقیقوباالتریننسبیمقیاس.استنسبیمقیاسهادادهگیریاندازه

گیردمیصورتایکتابخانهروشبهاطالعات منابعازتحقیقهایفرضیهآزمونجهتموردنیازاطالعاتکهترتیببدین.
نمونههایشرکتشدهحسابرسیمالیهایصورتبهادار،اوراقبورسسازمانهایگزارشومجالتنظیرمختلفاطالعاتی
شودمیآوریجمعنوینآوردرههمچونبازار،درموجودافزارینرماطالعاتیهایبانکوتحقیق باهادادهتحلیلهمچنین.
است.0231تا0231ازسالتحقیقزمانیاینقلمرو.شودمیانجامEviews9.0افزارنرمکمک

 

تحقیق جامعه آماری

.هست0231پایانتا0231دورهدرتهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهمنتخبهایشرکتحاضر،تحقیقآماریجامعه

منتهیهاآنمالیسالمقایسه،قابلیتافزایشمنظوربه.شوندمیانتخابآماریجامعهعنوانبهدارند،رازیرشرایطکههاییشرکت
مالیگریواسطهوگذاریسرمایههایشرکتجزء.باشندندادهتغییرراخودسالموردتحقیق،دورهطیدروباشداسفندماهپایانبه

مطابقآنمالیاتونباشدمعافمالیاتپرداختازدلیلیهربهشرکتمالیاتی،اجتناببهمربوطمحاسباتبودنهمگنبرای.نباشد
باشددرصد3322بورسیقوانین بودشرکت212تهرانبهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتههایشرکتکل. اعمالازپس.

.باشدمی(شرکت-سال)0651بابرابرمامشاهداتکلوشدندانتخابمانمونهعنوانبهشرکت312تعدادباالهایمحدودیت


 ها آنیری گ اندازهو نحوه  تحقیقمتغیرهای 
ارایهشدهاست:0متغیرهایتحقیقدرجدولشمارهنحوهاندازهگیری

 (: نحوه اندازه گیری متغیرها9جدول )
 نوع متغیر نام متغیر (.8392)کاورمن، نحوه محاسبه/ منبع:  نام اختصاری

       
میانگینمجموعبرمیتقسسالکییبهرهشرکتبرانهیهز

سالکیدرطولیهااستقراض
هزینهاستقراض متغیروابسته
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Delta_inv 

(از3102کاورمن)تحقیقبرایسنجشاجتنابمالیاتیمطابق
:شودیمرابطهزیراستفاده

نرخ مؤثر مالیاتی  
هزینه مالیات

سود قبل از مالیات
 

مال مؤثر نرخ چه هر میاتیازآنجاکه باشد، اجتنابزانیشرکتکمتر
شده،درعددمحاسبهیاتیمالیهااست،لذانرخشتریآنشرکتبیاتیمال
 .شودی(ضربم-0)کییمنف

اجتنابمالیاتی


 متغیرمستقل

Delta_vol 
بهرهبردهشدهیاتیازنوساناجتنابمالیاتیمالسکیسنجشریبرا

 )سهسالقبل(یاتیاجتنابمالاریاست.انحرافمع
یاتیمالسکیر

Ind_risk 

بندیودهکشدهمرتبهاشرکتDelta_Vol،اعدادهرسالدر
هاعددهایدهکاولعددیکومابقیشرکتشوند.شرکتمی

گیرند.صفرمی
نماگرریسک متغیرتعدیلگر

LEV شرکتیاهرممال شرکتیهاییدارایارزشدفتربرمیتقسهااستقراض

 متغیرکنترلی

SIZE اندازهشرکت شرکتیهاییدارامجموعیعیطبتمیلگار 

ROA 
هاییداراکلبرمیتقسدرآمدخالص

 

یهاییدارایسودآورتیقابل
 ودهمش

PPE هاییدارابرکلزاتیوتجهآالتنیماش،اموالنسبت یمشهودهاییدارا

CASH هاییداراکلمجموعوجوهنقدبرنسبت  وجهنقدنگهداشت

MTB ،رشدیهافرصت دفتریسهامارزشبرمیتقسارزشبازارسهام 

Z-Score 

)ضریبآلتمنریزرابطهازیورشکستگخطرسنجشیبرا
:شودیماستفاده(شدهلیتعد

       (    )   (    )   (    )  
 (    )      

کهدرمعادلهباال:
.هاییدرگردشبهکلداراهی=سرما  
هاییدارامجموع(بهانیسود)ز=  
هاییدارامجموعبهتقسیماتیمالقبلازسود=  
هایارزشبازارحقوقصاحبانسهامبهمجموعبده=  

 

 یخطرورشکستگ

DACC 

:شودیمکهازطریقمعادلهزیرسنجیده

      
  

          
                    

             

کهدرمعادلهباال:
TA=سودخالصمنهایجریاننقد=اقالمتعهدیاختیاری

 عملیاتی

Assets =هاییدارامجموع 

تغییردرفروشسالیانه)فروشسالجاریمنهای=     ∆
 فروشسالقبل(برمیتقسفروشسالقبل

 یحسابدارتیفیک
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 هاییدارامجموعبرمیتقسسودخالص=   

PPEزاتیوتجهآالتنی=اموال،ماش
 کیفیتحسابداری=معادلهماندهیباق

BLOCK 
درصد01یمساوایشتریکهبیگذارانهیسرمامجموعدرصدسهام

 .اردارندیاختسهامرادر
 حضورسهامدارانعمده

PIvol 
)نسبتبهسهسالقبل(اتیسودقبلازکسرمالاریانحرافمع

 هاییدارامجموعبرمیتقس
 اتینوساندرآمدقبلازمال

CFOvol 
سهبهنسبت)یاتیعملیهاتیفعالازیوجهنقدناشاریانحرافمع

 هاییدارامجموعبرمیتقسسالقبل(

ازینوسانوجهنقدناش
 یاتیعملیهاتیفعال

SALES 

GROWTH 
فروشسالجاریمنهایفروشسالقبلتقسیمبرفروشسالقبل رشدفروش



  تحقیقهای  یافته

آمار توصیفی

وتجزیهبه الزموتحلیلدقیقآنمنظوربررسیمشخصاتعمومیمتغیرها آمارتوصیفیمربوطبهمتغیرها آشناییبا ها،
دهد.آمارتوصیفیمربوطبههایمربوطبهمتغیرهایمورداستفادهدرتحقیقرانشانمی،آمارتوصیفیداده3است.جدول

باشد.(می0231تا0231ساله)2شرکتنمونهطیدورهزمانی312


 تحقیقآمار توصیفی متغیرهای  :(8)جدول 
یوستهپیرهایپنلالف:متغ  

 انحرافمعیار حداقل حداکثر میانه میانگین نماد متغیر

 CODT  0.05  0.04  0.22  0.00  0.04 هزینهاستقراض

 DELTA_INV -0.09 -0.08  0.49 -0.86  0.09 اجتنابمالیاتی

 DELTA_VOL  0.03  0.02  0.37  0.00  0.03 ریسکمالیاتی

 BLOCK  0.65  0.69  0.99  0.00  0.23 حضورسهامدارانعمده

 CASH  0.03  0.02  0.54  0.0001  0.04 نگهداشتوجهنقد

 CFOVOL  0.06  0.05  0.34  0.00  0.04 هایعملیاتیفعالیتنوسانوجهنقدناشیاز

 DACC  0.00  0.003  0.58 -0.61  0.09 کیفیتحسابداری

 LEV  0.59  0.60  1.97  0.01  0.24 اهرممالی

 MTB  3.13  2.36  63.73 -7.24  3.83 فرصتهایرشد

 PIVOL  0.05  0.04  0.73  0.00  0.05 مالیات نوساندرآمدقبلاز

 PPE  0.25  0.20  0.93  0.00  0.18 داراییهایمشهود

 ROA  0.10  0.08  0.63 -0.61  0.14 مشهود قابلیتسودآوریدارایی

 SIZE  14.31  14.10  19.74  10.16  1.55 اندازهشرکت

 ZSCORE  5.13  3.68  36.42 -8.41  6.09 خطرورشکستگی

 SALESGROWTH  0.24  0.13  43.56 -1.00  1.19 فروش رشد
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گسستهیرهایپنلب:متغ  

 درصد فراوانی نوعطبقه نماد متغیر

 IND_RISKنماگرریسک
1 0253 36/23%  

0 330 15/01%  

توزیعباشدنزدیکهمبهقدرچههروندارندباهمزیادیفاصلهمتغیرهامیانگینومیانهکهشودمیمشاهده(3)جدولبهنگاهیبا
هاشرکتمتوسطکهاستایندهندهنشانکهاستدرصد-3بابرابرمالیاتیاجتنابمیانگین.استترنزدیکنرمالتوزیعبههاآن

شودشرکتمتوجهبیشترمالیاتیشدهباعثشرکتهایفعالیتازبرخیاستآنمبینایننمودندپرداختوشناساییبیشترمالیاتی
طوربهکهداردآنازحکایتکهآمدهدستبه23/1مالیاهرممیانگین.نمودنداتخاذمالیاتیاجتنابمعکوسسیاستاصطالحوبه

استشدهمالیتأمینبدهیمحلازنمونههایشرکتهایداراییاز23/1حدودمتوسط مشهودهایداراییسودآوریقابلیت.
هایشرکتهایداراییدرگذاریسرمایهریال011هرازایبهکهاستاینبیانگرکهآمدهدستبه01/1برابرنمونههایشرکت
اجتنابومیانگینبیشتریندارای(20/05)مقدارباشرکتاندازهمتغیرهابیندر.استشدهایجادبازدهیدرصد01بررسی،مورد

استمیانگینکمتریندارای(-13/1)مقداربامالیاتی کهرسیممینتیجهاینبهموردبررسیمتغیرهایمعیارانحرافمقایسهبا.
(13/6)مقدارباورشکستگیخطرمتغیرواستپراکندگیکمتریندارایمتغیرهاسایربهنسبت(12/1)مقداربامالیاتیریسکمتغیر
هزینهمقدارکمترینوبیشترین.استداردشدیدتریهاینوسانمتغیراینکهمعناستبداناینواستپراکندگیبیشتریندارای

هایشرکتاستقراضهزینهبودنمتفاوتدهندهنشانکهاست(11/1)و(33/1)بابرابراستتحقیقوابستهمتغیرکهاستقراض
ایندهندهنشانکهباشدمی%15/01ریسکنماگرمتغیرفراوانیدرصدکهدهدمینشاننتایجنیزبپنلبهتوجهبا.استنمونه
.هستندمالیاتینماگرریسکدارایبررسیموردهایشرکت330حدودیعنی%15/01تقریباًکهاست

 

 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
 بررسی نرمال بودن متغیر وابسته (:3)جدول 

کشیدگیچولگیمتغیر
جارکبرواآزمون

سطحمعناداریآماره

12/112/35621/0631111/1هزینهاستقراض


درصورتیکهمقادیرمیانگینومیانهمتغیرهابههمنزدیکاست،توزیعمتغیرهامتقارناست،اینویژگیاهمیتزیادیدارد؛زیرا
(بهدستآمده15/1(و)12/1مقدارمیانگینومیانهمتغیرهزینهاستقراضبرابربا)که؛هایتوزیعنرمالاستتقارنیکیازویژگی

 برایععدموجودتقارندرتابعتوزیاازوجودتقارنیاریمعیچولگیبضراست. متقارنچولگیعتوزیکیاست. صفریکامالً
یمنفینامتقارنبهسمتچپمقدارچولگیعتوزیکیمثبتوبراینامتقارنبهسمتراستمقدارچولگیعتوزیکیاست،برا

تربزرگبهدستآمدهکهنشاندهندهایناستکهچولگیاینمتغیرکمی12/1.ضریبچولگیمتغیرهزینهاستقراضبرابراست
رایتوزیعنرمالازتوزیعنرمالوچولهبهراستاست.کشیدگیمعیاریازبلندی)تیزی(منحنیتوزیعدرنقطهماکزیمماست.ب

شودکهضریبکشیدگیمتغیریم(باتوجهبهنتایججدولفوقمشاهده0232است)بنیمهدوهمکاران،2ضریبکشیدگیبرابر
دهدمتغیرهزینهاستقراضبهصورتنرمالتوزیعشدهاست.همچنینبایماستکهنشان12/3وابسته)هزینهاستقراض(برابربا

تواندریافتکههزینهاستقراضدارایتوزیعنرمالنیستویمدرصداست2ناداریآمارهجارکبرواکهکمترازتوجهبهسطحمع
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شود.زمانیکهاندازهنمونهبهاندازهکافیبزرگباشد،انحرافازفرضییدمیتأفرضیهمقابلمبنیبرنرمالنبودنهزینهاستقراض
تواندریافتکهحتییمامدهایآنناچیزاست.درشرایطمذکور،باتوجهبهقضیهحدمرکزیاهمیتوپییبنرمالبودنمعموالً

کنند،بدونتورشهستندوازکاراییبرخوردارند.یمیآزمونبهطورمجانبیازتوزیعنرمالپیرویهاآمارهنرمالنباشند،هادادهاگر
(0236دنرانادیدهگرفت)افالطونی،توانفرضنرمالبویملذااباتوجهبهاینمطالب

 

 ماناییآزمون 
استفادهشدهاست.0یواحدیشهربرایبررسیماناییازآزمون

 

 ویچ و نیل نیلو آزمون -واحد ی شهیر آزمون جینتا خالصه (:4)جدول 
 نتیجه سطحمعناداری آمارهآزمون نماد متغیر

 مرتبهاولمانا CODT 33/3010- 1111/1 هزینهاستقراض

 مانا DELTA_INV 05/63- 1111/1 اجتنابمالیاتیروشاول

 مانا DELTA_VOL 01/51- 1111/1 ریسکمالیاتیروشاول

 مانا IND_RISK 02/5- 1111/1 نماگرریسکروشاول

 مانا BLOCK 60/3326- 1111/1 حضورسهامدارانعمده

 مانا CASH 61/21- 1111/1 نگهداشتوجهنقد

 مانا CFOVOL 13/31- 1111/1 هایعملیاتیازفعالیتوجهنقدناشینوسان

 مانا DACC 35/55- 1111/1 کیفیتحسابداری

 مانا LEV 30/31- 1111/1 اهرممالی

 مانا MTB 56/00- 1111/1 فرصتهایرشد

 مانا PIVOL 26/35- 1111/1 نوساندرآمدقبلازمالیات

 مانا PPE 33/32- 1111/1 داراییهایمشهود

 مانا ROA 23/35- 1111/1 قابلیتسودآوریداراییمشهود

 مانا SIZE 22/21- 1111/1 اندازهشرکت

 مانا ZSCORE 63/30- 1111/1 خطرورشکستگی

 مانا SALES_GROWTH 31/32- 1111/1 رشدفروش

توجهبهنتایج برایتفاضلتوانگفتمی5جدولبا مجدداً نبودندکهآزمونرا متغیرهایهزینهاستقراضدرسطحمقادیرخودمانا
هایازآنجاییکهاحتمالیاولاجراشدودراینمرحلهمشاهدهشدکهاینمتغیرهابایکتفاضلماناهستندوعالوهبراینمرتبه

استدرنتیجهفرضیهصفرکهمبنیبروجودریشهواحد12/1اکوچکترازمحاسبهشدهدرآزمونلوین،لینوچوبرایبقیهمتغیره
شودوتمامیمتغیرهادرسطحمقادیرخودماناهستند.برایمتغیرهاپذیرفتهنمی

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
برایآزمونناهمسانیواریانسازآزمونوایتاستفادهشدهاست.



                                                           
1 Unit Root Test 
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 انسیوار یهمسان آزمون (:5)جدول 

نتیجهدارییمعنسطحمقدارآمارهآزمونوایت

ناهمسانیواریانس25/21111/1مدلاول

ناهمسانیواریانس52/21111/1مدلدوم

ناهمسانیواریانس02/21111/1مدلسوم


لحاظکردنفروضکالسیک،روشحداقلمربعاتبرایتخمینالگوهایاقتصادی،روش با بر0معمولیهایمتفاوتیوجوددارد.
امادرصورتوجودناهمسانیواریانسدیگرروشحداقل؛مارکفبهترینتخمینزنندهخطیبدونتورشاست-اساسقضیهگاوس

بهرفعآنپرداختهومدلمناسببرایتخمینآزمون3روباوزندادنینازایستکهنمربعاتمعمولیروشمناسبیبرایتخمین
باتوجهبهنتایجآزمونوایتفرضیهصفرردشدهوفرضیهمقابلآنیعنی؛خواهدبود2یافتهیمتعمهاروشحداقلمربعاتفرضیه

یافتهاستفادهخواهدشد.شودکهبرایرفعاینمشکلازمدلحداقلمربعاتتعمیمواریانسمقادیرخطاهمساننیستپذیرفتهمی

 

 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون
؛استشدهاستفادهمقید)چاو(Fهایترکیبیازآزمونهایزمانیمختلفدادهبرایمشخصکردننوعمدلدرمقاطعودوره

.استشدهدادهنشان6خروجیآزموندرجدولکه
 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در( دیمق F) چاو آزمون جینتا (:6)جدول 

نوعآزموننتیجهآزمونچاو Fp-valueآمارهمدل

یترکیبیهاداده شودردمی  36/051111/1مدلاول

یترکیبیهاداده شودردمی  53/021111/1مدلدوم

یترکیبیهاداده شودردمی  12/021111/1مدلسوم


درصدبهدست2دهدفرضیهصفرمدلهایتحقیقردشدهچونسطحمعناداریکمترازنشانمیFنتایجخروجیآزمون
همچنینبرایانتخاباثراتثابتواثراتشود.آمدهوازمیانطرحپنلیارگرسیونتجمیعشده)تلفیقی(وپنلانتخابمی
صورتیسطحمعناداریآ در شد. آزمونهاسمناستفاده تصادفیمدلاز از باشدمدلاثرات2زمونهاسمنبیشتر درصد

.شوددرصدباشدمدلاثراتثابتانتخابمی2کهسطحمعناداریآزمونهاسمنکمترازیدرصورتتصادفیو


 تحقیق اتیفرض مدل یبررس در هاسمن آزمون جینتا (:7)جدول 

نوعآزموننتیجهآزمونهاسمن p-valueآمارهآزمونهاسمن

اثراتثابتشودردمی  25/0511111/1مدلاول

اثراتثابتشودردمی  33/0331111/1مدلدوم

اثراتثابتشودردمی  55/0531111/1مدلسوم

درصداستپس2شودکهمدلهایتحقیقباتوجهبهسطحمعناداریکمترازباتوجهبهنتایجآزمونهاسمنمشاهدهمی
شود.شدهوفرضیهمقابلیعنیمدلدارایاثراتثابتهستپذیرفتهمیفرضیهصفررد

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

                                                                       
                                                         
                                     



 تحقیق اول فرضیه نیتخم جینتا :(2)جدول 

استانداردخطای ضریب متغیرها  همخطی سطحمعناداری tآماره 

 - 0.0000 17.91994 0.029865 0.535174 عرضازمبدا

 1.134070  0.0025 3.022961 0.007313 0.022107 اجتنابمالیاتی

 2.888712  0.0907 1.693157- 0.005424 0.009184- اهرممالی

 1.106025  0.0000 16.40635- 0.002011 0.032996- اندازهشرکت
 2.527617  0.0003 3.665939 0.006724 0.024648 قابلیتسودآوریداراییمشهود

 1.196354  0.0009 3.340719 0.004600 0.015366 داراییهایمشهود
 1.174799  0.4476 0.759632- 0.013123 0.009968- نگهداشتوجهنقد

 1.305437  0.0279 2.201948- 0.013564 0.029866- نوساندرآمدقبلازمالیات
 1.280450  0.0427 2.029027- 0.016654 0.033790- نوسانوجهنقدناشیازفعالیتعملیاتی

 1.161565  0.0002 3.680543- 0.000167 0.000615- فرصتهایرشد
 4.228019  0.0000 6.177136- 0.000218 0.001348- خطرورشکستگی

 1.072338  0.0000 4.134927 0.004357 0.018015 کیفیتحسابداری

 1.062297  0.4711 0.720921 0.004028 0.002904 حضورسهامدارانعمده

 1.033187  0.5385 0.615251 0.000328 0.000202 رشدفروش

AR (0)  0.388368 0.025585 15.17924 0.0000 - 

11/1ضریبتعیین 12/1ضریبتعیینتعدیلشده   

F12/02آماره F11/1سطحمعناداری   

15/0 دوربینواتسون  

دارمعنیمدللذا(11/1)استترکوچکدرصد0از F آمارهمعناداریسطحکهاینبهتوجهبااولروشاولمدلکلبودندارمعنیبررسیدر
هزینهمتغیردرصد11/1کهاستآنگویاینیزمدلتعیینضریب.شودمیپذیرفتهدرصد33اطمینانسطحدر F آزمون    فرضیهوبوده

اینبرعالوه.استآمدهدستبهدرصد12/1بابرابرشدهتعدیلتعیینضریبهمچنین.گرددمیتبیینتوضیحیمتغیرهایتوسطاستقراض
2/3تا2/0بازهدرواتسوندوربینآمارهمقدارچونامانمودتوجهواتسوندوربینآمارهمیزانبهبایدخطاجمالتهمبستگیبررسیمنظوربه

کردناضافهرایج،هایروشازیکی.شدمیانجاممشکلاینرفعراستایدراقداماتیبایستمی(اولمرتبهخودهمبستگیوجود)نشدواقع
عنوانبهراعبارتمدلمعرفیهنگاماستکافیمنظور،اینبرای.استمدلدرتوضیحیمتغیرعنوانبهوابستهمتغیراولمرتبهایوقفه
مقدارچونآزمونایندرکهشودبررسیمجدداواتسوندوربینآمارهمدل،برآوردازپسوکرداضافهمدلبهتوضیحیمتغیرهایازیکی
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برایچنینشود.هممیردخطاجمالتهمبستگیفرضداردقرارقبولقابلبازهبینوآمدهدستبه15/0بابرابرواتسوندوربینآماره
متغیرهایازهریکبرایواریانستورمعاملمقادیرکه دهدبررسیهمخطیازعاملتورمواریانساستفادهشدکهنتایجآننشانمی

ندارد.وجودمدلدرخطیهممشکلبنابراینباشند؛می01ازکمترشدهارائهتحقیقمدلتوضیحی
کهاستدرصد0ازکمترآنمعناداریسطحاینکهبهتوجهبامالیاتیاجتنابمتغیراولاصلیمدلفرضیهآزموننتایجبهتوجهبا

یعنی؛شودمیتاییددرصد33اطمینانسطحدرتحقیقاولاصلیفرضیهلذااستاستقراضهزینهبامعناداررابطهدهندهنشان
بصورتتأثیراینهستمثبتمتغیراینضریبکهآنجاییازوداردمعناداریتأثیراستقراضهزینهبرمالیاتیاجتنابعبارتیبه

مشهود،هایداراییسودآوریقابلیتشرکت،اندازهمالی،اهرماولروشدرکنترلیمتغیرهایهمچنینباشدمیمستقیم
وورشکستگیخطررشد،فرصتعملیاتی،هایفعالیتازناشینقدوجهنوسانمالیات،ازقبلدرآمدنوسانمشهود،هایدارایی
نقد،وجهنگهداشتکنترلیمتغیراما؛دارنداستقراضهزینهبامعناداریرابطهآنمعناداریسطحبهتوجهباحسابداریکیفیت
.ندارداستقراضهزینهبامعناداریرابطهآنمعناداریسطحبهتوجهبافروشرشدوعمدهسهامدارانحضور

معناداری دارد.ض رابطه با هزینه استقرا فرضیه دوم اصلی: بین ریسک مالیاتی

                                                                       
                                                         
                                     

 

 تحقیق دوم فرضیه نیتخم جینتا :(1)جدول 

همخطیسطحمعناداری tآماره خطایاستانداردضریبمتغیرها

 - 0.0000 17.86395 0.029651 0.529687 عرضازمبدا

 1.057615  0.0000 4.525611- 0.018693 0.084595- ریسکمالیاتی

 2.887799  0.0882 1.706384- 0.005408 0.009229- اهرممالی

 1.087528  0.0000 16.23540- 0.001998 0.032435- اندازهشرکت
 2.387246  0.0014 3.211561 0.006634 0.021305 قابلیتسودآوریداراییمشهود

 1.195161  0.0036 2.917804 0.004807 0.014027 داراییهایمشهود
 1.169771  0.6117 0.507778- 0.012955 0.006578- نگهداشتوجهنقد

 1.302804  0.0624 1.864962- 0.013465 0.025112- نوساندرآمدقبلازمالیات
 1.279282  0.0123 2.506646- 0.016354 0.040994- نوسانوجهنقدناشیازفعالیتعملیاتی

 1.159201  0.0002 3.678013- 0.000160 0.000590- فرصتهایرشد
 4.212550  0.0000 6.110838- 0.000217 0.001325- خطرورشکستگی

 1.071555  0.0000 4.305430 0.004158 0.017901 کیفیتحسابداری

 1.056932  0.3657 0.904968 0.004410 0.003991 حضورسهامدارانعمده

 1.033627  0.4732 0.717585 0.000308 0.000221 رشدفروش

AR (0)  0.389841 0.025221 15.45700 0.0000 - 

12/1ضریبتعیینتعدیلشده11/1ضریبتعیین
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F11/1سطحمعناداریF33/03آماره

16/0دوربینواتسون

مدللذا(11/1)استترکوچکدرصد0ازFآمارهمعناداریسطحکهاینبهتوجهبااصلیدوممدلکلبودندارمعنیبررسیدر
11/1کهاستآنگویاینیزمدلتعیینضریب.شودمیپذیرفتهدرصد33اطمینانسطحدرFآزمون  فرضیهوبودهدارمعنی
بابرابراصلیدوممدلدرشدهتعدیلتعیینضریبهمچنین.گرددمیتبیینتوضیحیمتغیرهایتوسطاستقراضهزینهمتغیردرصد
نمودتوجهواتسوندوربینآمارهمیزانبهبایدخطاجمالتهمبستگیبررسیمنظوربهاینبرعالوه.استآمدهدستبهدرصد12/1
رفعراستایدراقداماتیبایستمی(اولمرتبهخودهمبستگیوجود)نشدواقع2/3تا2/0بازهدرواتسوندوربینآمارهمقدارچوناما
.استمدلدرتوضیحیمتغیرعنوانبهوابستهمتغیراولمرتبهایوقفهکردناضافهرایج،هایروشازیکی.شدمیانجاممشکلاین
برآوردازپسوکرداضافهمدلبهتوضیحیمتغیرهایازیکیعنوانبهراعبارتمدلمعرفیهنگاماستکافیمنظور،اینبرای
به16/0بابرابردوماصلیمدلبرایواتسوندوربینآمارهمقدارچونآزمونایندرکهشودبررسیمجدداواتسوندوربینآمارهمدل،
تورمعاملازهمخطیبررسیبرایهمچنین.شودمیردخطاجمالتهمبستگیفرضداردقرارقبولقابلبازهبینوآمدهدست

شدهارائهتحقیقمدلتوضیحیمتغیرهایازهریکبرایواریانستورمعاملمقادیرکهدهدمینشانآننتایجکهشداستفادهواریانس
.نداردوجودمدلدرخطیهممشکلبنابراینباشند؛می01ازکمتر
استدرصد0ازکمترآنمعناداریسطحاینکهبهتوجهبامالیاتیریسکمتغیردوماصلیمدلفرضیهآزموننتایجبهتوجهبا
؛شودمیتاییددرصد33اطمینانسطحدرتحقیقدوماصلیفرضیهلذااستاستقراضهزینهبامعناداررابطهدهندهنشانکه

تأثیراینهستمنفیمتغیراینضریبکهآنجاییازوداردمعناداریتأثیراستقراضهزینهبرمالیاتیریسکعبارتیبهیعنی
مشهود،هایداراییسودآوریقابلیتشرکت،اندازهمالی،اهرماولروشدرکنترلیمتغیرهایهمچنینباشدمیمعکوسبصورت
وورشکستگیخطررشد،فرصتعملیاتی،هایفعالیتازناشینقدوجهنوسانمالیات،ازقبلدرآمدنوسانمشهود،هایدارایی
نقد،وجهنگهداشتکنترلیمتغیراما؛دارنداستقراضهزینهبامعناداریرابطهآنمعناداریسطحبهتوجهباحسابداریکیفیت
.ندارداستقراضهزینهبامعناداریرابطهآنمعناداریسطحبهتوجهبافروشرشدوعمدهسهامدارانحضور

فرضیه سوم اصلی: نماگر ریسک بر رابطه اجتناب مالیاتی با هزینه استقراض رابطه معناداری دارد.
                                                                       

                                                              
                                               
                         

 

 تحقیق سوم فرضیه نیتخم جینتا :(93)جدول 

همخطی سطحمعناداری tآماره خطایاستانداردضریبمتغیرها

 - 0.0000 17.67237 0.030571 0.540262 عرضازمبدا

 1.286143  0.0003 3.655724 0.007626 0.027879 اجتنابمالیاتی

 2.163796  0.0469 1.988504- 0.003183 0.006329- نماگرریسک

نماگرریسک×اجتنابمالیاتی  -0.054443 0.021559 -2.525268 0.0117  2.330452 

 2.896697  0.0849 1.724117- 0.005482 0.009451- اهرممالی
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 1.106473  0.0000 16.21217- 0.002062 0.033430- اندازهشرکت
 2.536468  0.0002 3.738326 0.006808 0.025449 قابلیتسودآوریداراییمشهود

 1.198699  0.0010 3.287145 0.004705 0.015468 داراییهایمشهود
 1.175005  0.4795 0.707332- 0.013194 0.009332- نگهداشتوجهنقد

 1.307708  0.0223 2.287589- 0.013751 0.031457- نوساندرآمدقبلازمالیات
 1.282341  0.0601 1.881831- 0.016867 0.031742- نوسانوجهنقدناشیازفعالیتعملیاتی

 1.161922  0.0002 3.749234- 0.000169 0.000634- فرصتهایرشد
 4.228751  0.0000 6.105720- 0.000220 0.001345- خطرورشکستگی

 1.072649  0.0000 4.096586 0.004395 0.018004 کیفیتحسابداری

 1.064683  0.4038 0.835229 0.004017 0.003355 حضورسهامدارانعمده

 1.033339  0.5188 0.645457 0.000330 0.000213 رشدفروش

AR (0)  0.395442 0.025598 15.44845 0.0000 - 

13/1ضریبتعیینتعدیلشده11/1ضریبتعیین

F11/1سطحمعناداریF61/02آماره

12/0دوربینواتسون

(لذامدل11/1)استترکوچکدرصد0ازFیآمارهمعنادارکهسطحیناداربودنکلمدلاصلیسومباتوجهبهدربررسیمعنی
11/1شود.ضریبتعیینمدلنیزگویایآناستکهدرصدپذیرفتهمی33درسطحاطمینانFآزمون  داربودهوفرضیهیمعن

گردد.همچنینضریبتعیینتعدیلشدهبرابردرصدمتغیرهزینهاستقراضدرمدلاصلیسومتوسطمتغیرهایتوضیحیتبیینمی
توجهواتسونجمالتخطابایدبهمیزانآمارهدوربینبررسیهمبستگیمنظوربهدرصدبهدستآمدهاست.عالوهبراین13/1با

بازه آمارهدوربینواتسوندر چونمقدار اما 2/0نمود می2/3تا بایستاقداماتیدرواقعنشد)وجودخودهمبستگیمرتبهاول(
ابستهبهعنوانمتغیرتوضیحیایمرتبهاولمتغیروهایرایج،اضافهکردنوقفهشد.یکیازروشراستایرفعاینمشکلانجاممی

درمدلاست.برایاینمنظور،کافیاستهنگاممعرفیمدلعبارترابهعنوانیکیازمتغیرهایتوضیحیبهمدلاضافهکردو
پسازبرآوردمدل،آمارهدوربینواتسونمجددابررسیشودکهدراینآزمونچونمقدارآمارهدوربینواتسونبرایمدلاصلی

بررسیبرایهمچنینشود.بهدستآمدهوبینبازهقابلقبولقرارداردفرضهمبستگیجمالتخطاردمی12/0ومبرابرباس
متغیرهایازهریکبرایواریانستورمعاملمقادیرکهدهدمینشانآننتایجکهشداستفادهواریانستورمعاملازهمخطی
.نداردوجودمدلدرخطیهممشکلبنابراینباشند؛می01ازکمترشدهارائهتحقیقمدلتوضیحی

نماگرریسکباتوجهبهاینکهسطحمعناداریآنکمتراز×باتوجهبهنتایجآزمونفرضیهمدلاصلیسوممتغیرتعاملیاجتنابمالیاتی
درصدتایید32سومتحقیقدرسطحاطمیناندرصداستکهنشاندهندهرابطهمعنادارباهزینهاستقراضاستلذافرضیهاصلی2
وازآنجاییکهضریباینداردیمعناداریرتأثیعنیبهعبارتینماگرریسکبررابطهبیناجتنابمالیاتیوهزینهاستقراض؛شودمی

اندامتغیرمنفیهستاینتأثیربصورتمعکوسمی همچنینمتغیرهایکنترلیدرروشاولاهرممالی، قابلیتباشد. زهشرکت،
هایعملیاتی،فرصتهایمشهود،نوساندرآمدقبلازمالیات،نوسانوجهنقدناشیازفعالیتهایمشهود،داراییسودآوریدارایی
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امامتغیرکنترلی؛رشد،خطرورشکستگیوکیفیتحسابداریباتوجهبهسطحمعناداریآنرابطهمعناداریباهزینهاستقراضدارند
اشتوجهنقد،حضورسهامدارانعمدهورشدفروشباتوجهبهسطحمعناداریآنرابطهمعناداریباهزینهاستقراضندارد.نگهد

 

 نتیجه گیری
کاهشبهتوانندمیمالیاتیاجتنابازاستفادهباهاشرکت.شودمیمحسوبهاشرکتبااهمیتهایاستراتژیازمالیاتیاجتنابرفتار
نمایندکمکخودمالیاتیبار بگیردنشاءتمالیاتیاجتنابازخاصطوربهتواندمینیزمالیاتیریسکهمچنین. مالیاتی،ریسک.
کههاییشرکت.بیایدوجودبهاست،عملیاتیریسککلازمستقلصورتبهکهشرکتمالیریزیبرنامههایاستراتژیازتواندمی
ازاستفادهبنابراینباشند؛داشتهنقشطریقاینازسهامدارانشانسودمندیدرتوانندمیکنند،میاستفادهخوبیبهمالیاتیاجتناباز

استقراض.گرددهاشرکتایندرسهامدارانسودمندیموجباستممکنبرودباالسهامقیمتیاسودکههنگامیمالیاتیاجتناب
کندمیایفامهمینقشهاشرکتدرکههستمنابعیازیکینیز رااستقراضموضوعمتمرکزی،صورتبهگذشتهتحقیقات.

آنبرمحققحاضر،تحقیقزمینهدرداخلیمشابههایتحقیقکمبودوشدهانجامهایتحقیقاساسبراست،ندادهقرارموردمطالعه
استقراضهزینهبرمالیاتیاجتنابومالیاتیریسکتأثیربررسیبهتهرانبهاداراوراقبورسدرحاضرهایشرکتمیاندرشد

هزینهبراثریچهمالیاتی،اجتنابومالیاتیریسککهدهدپاسخسؤالاینبهوبپردازد؛مالی،تأمینمنبعبرتأکیدباهاشرکت
آزموننتایجداشت؟خواهدتهرانبهاداراوراقبورسدرحاضرهایشرکتمیاندرمالیتأمینمنبعبرتأکیدباهاشرکتاستقراض
ضریبومعناداریلحاظازآزمونایننتایجکهمستقیمیداردومعناداریتأثیراستقراضهزینهبرمالیاتیاجتنابدادنشانفرضیه

از(0233)امینیو(0232)فرجی،(3100)لیم،(3102)ایسین،(3102)کاورمننتایجباامااستهمسو(3105)حسننتایجباآن
مالیاتیپرداختازاجتنابتأثیرمورددرمتضاددیدگاهدوادبیاتدر.نیستهمسوآنضریبلحاظازاماولیهمسومعناداریلحاظ
طلبکارانمطالبهنتیجهدربدهیهایهزینهافزایشباعثمالیاتیاجتنابکهاستمعتقددیدگاهیک.داردوجودبدهیهزینهبر

مالیاتپرداختازاجتنابکهاستمعتقددومدیدگاه.شودمیمالیاتیاجتناباحتمالازناشیریسکازناشیخسارتجبرانبرای
کندمیتقویتخودبدهیارائهبرایراهاشرکتتواناییبلکهدهدنمیافزایشراریسکلزوماً کاهشرابدهیهزینهبنابراین،؛
.داردبستگیمالیاتیریسکومالیاتیاجتناببینارتباطبهزیادیمیزانبهبدهیهزینهبرمالیاتیاجتنابتأثیربنابراین،؛دهدمی
حمایتاولدیدگاهازوشودمیبدهیهزینهافزایشباعثمالیاتپرداختازاجتنابکهدهدمینشانراشواهدیمطالعهاین
آزمونونتایجومعکوسیداردمعناداریتأثیراستقراضهزینهبرمالیاتیریسکداددومنشانفرضیهآزموننتایجهمچنین.کندمی
آزمونهمچنیندرفرضیهسومنتایج.نیستهمسوآنضریبلحاظازامااستهمسو(3102)کاورمننتایجبامعناداریلحاظاز

لحاظازآزموننتایجوداردمعناداریومعکوسیتأثیراستقراضهزینهومالیاتیاجتناببینرابطهبرریسکنماگردادنشانفرضیه
.نیستهمسوآنضریبلحاظازامااستهمسو(3102)کاورمننتایجبامعناداری

هایبدهیبهرابیشتریسودنرخکنند،میاجتنابمالیاتپرداختازکههاییشرکتکهدهدمینشانمتغیرهچندهایتحلیلنتایج
مینظربه.کنندمیتلقیاعتباریریسکمنبعیکعنوانبهرامالیاتازاجتناببستانکاران،کهاستبدیهی.کنندمیپرداختخود
تبدیلترجذابگیرندگانوامبهراآنهابنابرایندهد،نمیافزایشخودبدهیارائهبرایراهاشرکتتواناییمالیاتازفرارکهرسد
مالیاتیفراربینطلبکارانکهدهدمینشاننتایجاین.داردهاشرکتبدهیهزینهبرایفزایندهتأثیرمالیاتیریسکمقابل،در.کندنمی
ترثباتبیمالیاتهایهزینهشودمیباعثوشوندمیقائلتمایزشود،میناموفقمالیاتیفرارومالیاتپایدارهزینهبهمنجرکهموفق
بهراهاشرکتمالیاتازاجتنابهایفعالیتکلیطوربهبدهیدارندگانکهشودمیپیشهادتحقیقهاییافتهنتایجبهتوجهبا.باشد
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پیامدهایدرکبهوکردهشناساییرااستقراضهزینهبراجتنابازناشیهایریسکاثراتوکنندمیتلقیمهمهایریسکعنوان
بپردازندمالیاتپرداختازاجتناباقتصادی برایراهاشرکتمالیاتیاجتنابپذیریریسکطلبکاران،شودمیپیشنهادهمچنین.
فرارتأثیرکهدهدمینشانمالیاتیریسکبامالیاتپرداختازجلوگیریمتقابلنتایج.کنندارزیابیفرضپیشکلیریسکارزیابی
اینآتیهایسالدرشودآتیپیشنهادمیهایتحقیقازاینروبرای.داردمالیاتیریسکسطحبهبستگیبدهیهزینهبرمالیاتی
تأثیرانجامتحقیقاینصنایعتفکیکبهوترطوالنیزمانیمحدودهدرتحقیق اجتناببینرابطهبرمدیرعاملخودشیفتگیگردد،
هزینهمجازینقشاستقراضوهزینهومالیاتیاجتناببینرابطهبرشرکتیحاکمیتموثرعواملاستقراض،تأثیرهزینهومالیاتی

استقراضموردبررسیقراربگیرد.هزینهومالیاتیریسکمالیاتی،اجتناببینرابطهبرحسابرسیغیرعادی


 منابع
 ،مهدیعنسب،بهرامی،اظمکابراهیمی حسنزاده، گر،(0236)،لی، پرتویزواکاویکیفیتگزارشگریمالیو مالیاتیدر
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