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 قابا   اتیا مال مقادار  کااه   منظور  به یشخص منافع یبرا یاتیمال نظام از یقانون استفاده را یاتیمال اجتناب

 فعاالیتی  مالیات، پرداخت از اجتناب .کنند می فیتعر دارد، وجود قانون در که ییابزارها لهیوس  به پرداخت

 جسورانه های فعالیت با مشابهی معنای و کند می ایجاد شرکت درون به را نقدی جریان یك و ستا زا ارزش

 میازان  بررسای  مقالاه  ایان  اصالی  هاد   راستا این در دارد. مالیات مدیریت و مالیاتی ریزی برنامه مالیاتی،

 بهاادار  اوراق باورس  در شده پذیرفته های شرکت یمال گزارشگری در تأخیر بر یاتیمال اجتنابتأثیرگذاری 

 در شاده  پذیرفتاه  شارکت  48 در ثابات  اثرات روش از استفاده با مدل برآورد از حاص  نتایج .است تهران

 شااخ   عناوان  باه  مالیااتی  مؤثر نرخ دهد می نشان 1388-1392 زمانی دوره در تهران بهادار اوراق بورس

 ماالی  گزارشاگری تاأخیر   شااخ   عناوان  به تعهدی اقالم کیفیت بر معناداری و مثبت تأثیر مالیاتی اجتناب

 تاأخیر  هاا  شرکت مالیاتی، مؤثر نرخ افزای  با دارد. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت

 داشت. خواهند مالی گزارشگری در بیشتری

 .ثابت اثرات تعهدی، اقالم کیفیت مالیاتی، مؤثر نرخ مالی، گزارشگری مالیاتی، اجتناب کلیدی: گانواژ
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 مقدمه .1

 .اسیی  مالیییا  انییوا  وصییو  و آور  جمیی  دولیی ، مخییار  تیییمی  هییا  روش تییری  مهیی  از یکییی

 دولی ،  هیا   هزینیه  تییمی   منظیور  بیه  مالییاتی  درآمیدها   کسب که معتقدند  اقتصاد نظران صاحب

  توسعه، حا  در کشورها  در .بخشد می بهبود را بیکار  تورم، مانند اقتصاد  نامطلوب ها  شاخص

 به نسب  دول  ها  پرداخ  سه  و اس  ناچیز  رق  ملی ناخالص تولید از مالیاتی درآمدها  سه 

 درآمید  بیر  مالییا   وجود (.1388 )پورزمانی، اس  ها مالیا  سه  از بیش همواره ملی ناخالص تولید

 توانید  میی  کیه  اقیداماتی  از یکی بنابرای  .گردد می تجار  واحدها  عایدا  کاهش سبب ها شرک 

 راهکارهیایی  از اسیتااده  پیییرد،  انجیام  سهامداران ثرو  و شرک  ارزش ساخت  حداکثر جه  در

 مییزان  کیاهش  راهکار عنوان به مالیاتی اجتناب یابد. کاهش پرداختی مالیا  ها آن طریق از که اس 

 مالییاتی  اجتنیاب  .شیود  میی  تعریی   تجیار   واحیدها   عملکرد از حاصل سود به گرفته تعلق مالیا 

 معافیی   اخیی  در رونیده  شیپی  و قیانونی  کیامالا  اسیتراتیی   هیا   برنامه ،ها فعالی  از ا  زنجیره شامل

 و میالی  هیا   گیزارش  و اطالعیا   ارائیه  در خاکسیتر   فضا  آمدن وجود به باعث که اس  مالیاتی

 (.2009 ،1هیتزمان و )حانلون گردد می یسازمان برون افراد به مالیاتی

 بیا  را مالییاتی  هزینیه  کیاهش  منظیور  بیه  ها شرک  قانونی راهکارها  و ها تالش مالی، ادبیا  در

 جسیورانه  مالییاتی  روییه  و مالییا   پرداخی   از اجتنیاب  مالییا ،  میدیری   قبییل  از متایاوتی  هیا   نام

 که شود می اطالق مالیا  جویی صرفه ابزارها  به مالیا  پرداخ  از اجتناب ها  فعالی  .شناسند می

 افیزایش  را شیرک   مالییا   از بعید  ارزش بنیابرای   و دهید  میی  انتقیا   داران سهام به دول  از را مناب 

 (.2009 ،2دارماپاال و )دسا  دهد می

 از دهد، افزایش را شرک  مالیا  از بعد ارزش تواند می مالیا  پرداخ  از اجتناب که ناهمچن

 ایجاد ابهام شرک  ها  فعالی  در تواند می ،داران سهام و مدیران بی  مناف  تضاد دلیل به دیگر، سو 

 پاداشیی  هیا   انگیزه وجود صور  در که کند مهیا مدیران توسط مناف  انحراف برا  را زمینه و کند

 توانید  میی  مالییا   پرداخی   از اجتنیاب  هیا   برنامیه  یابید.  کیاهش  توانید  میی  مسئله ای  مدیران، برا 

 دارد وجیود  احتما  ای  همواره حا ، ای  با باشد. داشته همراه به شرک  برا  را مالیاتی جویی صرفه

                                                             
1. Hanlon, M., J. Hoopes, and N. Shroff. 
2. Desai, M. & Dharmapala, D 
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 از جلوگیر  منظور به حقایق کردن پنهان جه  در که مالیاتی جسورانه ها  ریز  برنامه سبب به که

 یابید  افیزایش  هیا  شیرک   میالی  هیا   فعالیی   ابهام ،شود می انجام مالیاتی میموران توسط شدن کش 

 (.1392 )پورحیدر ،

 در تییخیر  بیر  یاتیی مال اجتنیاب تیثیرگییار    مییزان  یبررسی  مقالیه  ایی   یاصل هدف راستا  یا در

 1388-1392 یزمان دوره در تهران بهادار اوراق بورس در شده پییرفته ها  شرک  یمال گزارشگر 

 .اس  زیر فرضیه آزمون و

 شیده  پییرفتیه  هیا   شرک  مالی گزارشگر تیخیر  بر معنادار  و مثب  تیثیر مالیاتی اجتناب 

 دارد. تهران بهادار اوراق بورس در

 تهیران،  بهیادار  اوراق بیورس  سیازمان  اطالعیاتی  هیا   بان  نیاز مورد اطالعا  گردآور  ابزار

 آمیار   جامعیه  .باشیند  می نوی  آورد ره افزار نرم مانند سهام افزارها  نرم و سازمان ای  اینترنتی سای 

 فیروردی   ابتدا  از که اس  تهران بهادار اوراق بورس در شده پییرفته ها شرک  تمام مقاله ای  در

 از اسیتااده  بیا  آمیار   نمونیه  انید. بیوده  فعیا   تهران بهادار اوراق بورس در 1392 اساند پایان تا 1388

 هیایی شیرک   کیه  صور  ای  به ؛اس  شده انتخاب زیر شرایط اعما  با و حیفی گیر نمونه روش

 شدند: انتخاب بودند، زیر ها وییگی دارا  که

  باشند شده پییرفته تهران بهادار اوراق بورس در 1392 سا  پایان تا که هاییشرک. 

 فعالی  ماهی  بودن متااو  دلیل به مالی گر واسطه و گیار سرمایه ها شرک  زمره در 

 باشند. رفتهنگ قرار ها آن

  باشند نداده مالی سا  تغییر نظر مورد دوره در و باشد اساند 29 به منتهی ها آن مالی سا. 

  باشد داشته وجود ها آن در مقاله ای  انجام برا  نیاز مورد اطالعا. 

 و معرفیی  اسیتااده  میورد  مید   سیاختار  پییوهش،  سیابقه  و نظیر   مبیانی  بررسی از پس ادامه در

 .گردد می ارائه ها شنهادیپ و گیر  نتیجه درنهای  و شود می برآورد

 نظری مبانی .2

 عملییا   اطالعا  انتقا  در مالی ها  صور  توانایی صور  به توان می را مالی گزارشگر  کیای 

 نمیود  تعریی   گییاران  سیرمایه  به آن انتظار مورد نقد  ها  جریان بینی پیش خاص طور به و شرک 

 از را میالی  گزارشیگر   بیاال،  کیای  دارا  حسابدار  استاندارد ی  (.1387 حصارزاده، و )مدرس
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 بخشید  می بهبود اعتبار  و گیار  سرمایه ها  گیر  تصمی  در کنندگان استااده توانایی تقوی  طریق

 حداقل مشترک محصو  مالی، گزارشگر  و حسابدار  اطالعا  کیای  (.1388 ابراهیمی، و )ثقای

 و حسابرسیی  کمیتیه   تجربیه  حسابرسیی،  کیایی   میدیری ،  هیا   نگرش و خالقی  اصلی عامل چهار

 تواند می حلقه، چهار ای  از ی  هر در ضع  وجود .اس  باال کیای  دارا  حسابدار  استانداردها 

 کیایی   گییر   انیدازه  معییار  عنیوان  بیه  را مالی اطالعا  دق  محققان سازد. مخدوش را زنجیره کل

 )تحی   حسابدار  تعهد  سود اجزا  توانایی بیانگر که اند داده قرار استااده مورد مالی گزارشگر 

 بینی پیش در حسابدار ( برآوردها  و ها رویه میان از انتخاب در عمل اختیار و پییر  انعطاف شرایط

 سود اجزا  کنندگی بینی پیش توان و دق  بودن باال بنابرای  .اس  آینده انتظار مورد نقد  ها  جریان

 )ثقایی،  اسی   میالی  گزارشیگر   بیاال   کیایی   و اطالعیاتی  محتیوا   تعیی  ها  شاخص از تعهد 

 ییا  و سیود  کیایی   بیه  گزارشیگر   کیایی   بررسی برا  محققان از دیگر گروهی (.1388 ابراهیمی،

 در فعلی سودآور  سطح حاظ به تجار  واحد توانایی معنی به پایدار  .کنند می رجو  آن پایدار 

 زمیانی  باشد. آتی سودها  از خوبی شاخص فعلی سودآور  سطح دیگر عبار  به اس ، بلندمد 

 باشد. توجه قابل سود، پایدار  ضرایب و باال تعهد  ارقام کیای  که باالس  سود کیای 

 میالی  اطالعیا    ارائیه  کیایی   ارکیان  تیری   مهی   از یکیی  نییز  میالی  هیا   گیزارش  بیودن  موق  به

 کننیدگان  اسیتااده  ماییدتر  و بهتیر  اسیتااده  بیه  توانید  می اطالعا  بودن بهنگام چراکه س ،ها شرک 

 میالی  هیا   گیزارش   ارائیه  در زمیانی  تیخیر میزان معنا  به گزارشگر ، سرع  شود. منجر اطالعاتی

 بیه  گزارشگر  سرع  افزایش باشد. مالی ها  گزارش کنندگان تهیه  وییه توجه مورد باید ها شرک 

 بیه  توانید  میی  گییاران  سیرمایه  توسیط  اقتصیاد   هیا   تصیمی   اتخاذ در اطالعا  موق  به استااده دلیل

 آنجیا  از شیود.  منجیر  سیرمایه  بازار باالتر شاافی  آن تب  به و ها شرک  مالی اطالعا  بیشتر شاافی 

 در کیه  سی  ا اتکیا  قابیل  و اعتمیاد  قابیل  میالی  اطالعیا   افشیا   بیرا   ابزار  مالی، ها  گزارش که

 خصوصیی  اطالعیا   کاهش طریق از تواند می بودن بهنگام صور  در ،گیرد می قرار عموم دسترس

 چنیی   توان می بنابرای ، شود. گیاران سرمایه توسط نادرس  انتخاب احتما  کاهش سبب محرمانه و

 خواهید  گییاران  سرمایه میان اطالعاتی تقارن عدم کاهش سبب تر موق  به اطالعا  ارائه که پنداش 

 (.1389 پور، جمالیان و )مهدو  شد
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 کیایی   تواند مین ییتنها به حسابدار  استانداردها  از پیرو  که دهد می نشان زیاد  مطالعا 

 کیایی   رو  بیر  نییز  دیگیر   عوامیل  زییرا  کنید.  تضیمی   را آن در مندر  اقالم و مالی ها  صور 

 واحید  یی   توسیط شیده   ییه ته میالی  هیا   صیور   دارند. تیثیر مالی گزارشگر  و مالی ها  صور 

 عوامل ای  از یکی دارد. قرار متنوعی عوامل تیثیر تح  حسابدار ، استانداردها  بر عالوه اقتصاد 

 .اس  مالیاتی اجتناب

 داران سهام ثرو  اکثرساز  حد هدف تحقق مدیران، توسط یمالیات اجتناب اصلی ها  انگیزه از

 شیرک   گرداننیدگان  و مدیران برا  پاداش ها  طرح که موارد  از بسیار  در ای ، بر افزون اس .

 معیارهیایی  هسیتند.  شیرک   عملکیرد  معیارها  بر  مبتنی هاطرح ای  از بخشی شود، می گرفته نظر در

رو  از ایی    دارد. بسیتگی  آزاد نقید   هیا  جرییان  مییزان  و شیرک   سیود  میزان به ها آن از برخی که

 داران سهام جانب ازشده  گرفته نظر در ها پاداش تحقق راستا  در مدیران که داش  انتظار توان می

 افیزایش  به درنهای  مالیاتی اجتناب زیرا ؛باشند داشته مالیاتی اجتناب برا  زیاد  انگیزه ،ها آن برا 

 شود. می منجر مالیا  از ناشی خروجی نقد  ها  جریان کاهش و خالص سود

 دییدگاه  دارد؛ وجیود  مالییا   پرداخی   از اجتنیاب  ها فعالی  مورد در دیدگاه دوطور کلی  به 

 نقید،  وجیه  جیویی  صیرفه  و شیرک   میالی  تعهیدا   کیاهش  هیدف  بیا  میدیران  کیه  اس  ای  نخس 

 از اجتنیاب  گییاران، سرمایه منظر از بنابرای  دهند.می انجام را مالیا  اخ دپر از اجتناب ها  فعالی 

 هیایی  فعالیی   چنیی   بسیت  به کار  برا  مدیران و اس  شرک  ارزش دهنده افزایش مالیا  پرداخ 

 فیلییسس  تحقییق  مالییا ،  پرداخی   از اجتناب ها فعالی  از مثالی بگیرند. پاداش و شوند تشویق باید

 مالییا ،  از پس سودبر مبنا   تجار  واحدها  مدیران به دادن پاداش کرد تشریح که اس  (2003)

 ها  فعالی  از ناشی جوییصرفه دیدگاه، ای بر اساس  .هاس شرک  مالیاتی مؤثر نرخ دهندهکاهش

 تییمی   و باشید  شیرک   میالی  ضیع   برا  ارزشمند  مالی مناب  تواند می مالیا  پرداخ  از اجتناب

 (2010 1،دیگران و )کی  دهد کاهش را نقد وجه یا بدهی طریق از مالی

 بیه  مالیا  پرداخ  از اجتناب حال ، ای  در که شود می مربوط نمایندگیمسئله  به دوم دیدگاه

 طلبیی  فرصی   )نظرییه  اسی   میدیران  توسط مناف  انحراف و طلبی فرص  برا  سسر ایجاد ابزار عنوان

                                                             
1. Kim et al 
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 تضیاد  گیرفت   نظیر  در بیا  را مالیا  پرداخ  از اجتناب رفتار 2،(2006) دارماپاال و دسا  .1(مدیریتی

 شیود،  میی  ایجاد مالیا  پرداخ  از اجتناب استراتی  و کنتر  و مالکی  جدایی نتیجه در که منافعی

 مالییا   پرداخی   از اجتنیاب  هیا  اسیتراتی   کیه  کردنید  بییان  محققیان  ای  دادند. قرار بررسی مورد

 کیردن  پنهیان  طرییق  از مالییا   مییزان  کیاهش  هدف باای  کار  که اس  حقایق کردن پنهان مستلزم

 به و دارد شرک  اطالعاتی محیط بر معکوسی اثر درنتیجه، پییرد.می صور  مالیا  میزان از حقایق

 کیه  آنجیا  از کردند کیه  مطرح را پرسش ای  و کنند خار  شرک  از را مناف  دهدمی اجازه مدیران

 را خالصی مناف  دارد، مدیران توسط مناف  کردن منحرف با مکملی رابطه مالیاتی جسورانه استراتی 

 منظیور   بیه  حقیایق  کیردن  پنهیان  مالیاتی جسورانه ها رویه که میزانی به کند؟ می ایجاد شرک  برا 

 افیزایش  را شرک  ابهام تواندمی ،گیرد در بر می را مالیاتی میموران توسط شدن کش  از جلوگیر 

 هیا  روییه  گیارنید. میی  تیثیر شرک  شاافی  میزان بر افشا سیاس  و مالی گزارشگر  کیای  دهد.

 و شیرک   میدیران  بیی   اطالعیاتی  تقیارن  عیدم  افیزایش  و حقایق کردن پنهان سبب مالیاتی جسورانه

 مالییا   پرداخ  از اجتناب ها فعالی  شوند.می افشا کردن محدود طریق از خارجی گیارانسرمایه

 کیار   دسی   شیامل  ابزارهیا  ای  که آورد فراه  مدیریتیطلبانه  فرص  رفتار برا  ابزارهایی تواندمی

 ،همکیاران  و کیی   .اسی   منیاب   کیردن  منحرف ها فعالی  سایر و وابسته اشخاص با معامال  سود،

 ایی   دارد. شیرک   گزارشیگر   و اطالعیاتی  محییط  بیر  منایی  آثار مالیاتی فرار که دریافتند (2010)

 عملکیرد   معیارهیا   خیود  شخصی مناف  به دستیابی راستا  در تا دهد می امکان مدیران به موضو 

 هیا   فعالیی   از ناشیی  ابهیام  که کنندمی بیان (،2001) اسمی  و بوشم  .کنند کار  دس  را شرک 

 .کند تشدید را داران سهام و مدیران بی  تضادها  تواندمی مالیاتی، فرار

 ارمغیان  بیه  شیرک   بیرا   مالییاتی  جیویی صیرفه  مالییا ،  پرداخی   از اجتنیاب  هیا   رییز   برنامه

 بیه  و دهید میی  افیزایش  را شیرک   سیازمانی  و میالی  پیچیدگی زمان ه  طور  به حا ، ای  با آورد. می

 و بسیتانکاران  گییاران، سیرمایه  )ماننید  شیرک   از خیار   هیا   بخیش  بیا  تیوان  نمی که رسدمی حد 

 افزایش مالی گزارشگر  شاافی  مشکال  صور  بدی  و کرد برقرار ارتباط یدرست به تحلیلگران(

 آمیدن  وجود  به سبب شاافی  مشکال  افزایش دیگر، عبار  به (.2012 3،همکاران و بید ) یابد می

                                                             
1. Managerial Opportunism Theory 
2. Desai, M. & Dharmapala, D 
3. B Biddle, G. & Hilary, Balakrishnan, K., Blouin, J. & Guay, W 
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 از یکیی  شید.  خواهید  ... و مدیران بستانکاران، داران، سهام گیاران،سرمایه میان اطالعاتی تقارن عدم

 میالی  گزارشیگر   شیاافی   رو  بیر  هیا برنامیه  ایی   تییثیر  مالییاتی،  هیا  ریز برنامه بالقوه ها  هزینه

 رفیت   بیاال  شیامل  کیه  کندمی تحمیل شرک  بر را هاهزینه از ا مجموعه ک  شاافی  اس . شرک 

ور   بهییره کییاهش و حییاکمیتی مشییکال  تشییدید بییدهی، و سییهام طریییق از سییرمایه تهیییه هزینییه

 (.2000 ورکچیا، و لوئنز ؛2006 هیالر ، و )بید  اس  گیار  سرمایه

 پژوه  سابقه .3

 بیه  «بیزر   هیا   شیرک   در ا یی مال از اجتناب» عنوان تح ا   مطالعه در (2009) همکارانو  1چ 

 منیاف   تضاد گرفت  نظر در با مالیا  پرداخ  از اجتناب و شرک  شاافی  میزان میان ارتباط بررسی

  بیه  فیروش  و خریید  پیشینهاد   قیم  تااو  دامنه از محققان ای  پرداختند. مدیران و داران سهام بی 

 اجتنیاب  معییار  عنوان به مالیا  مشمو  سود و حسابدار  سود تااو  و شرک  شاافی  معیار عنوان

 پرداخی   از اجتنیاب  مییزان  هرچیه  کیه  دهد می نشان تحقیق نتایج کردند. استااده مالیا  پرداخ  از

 .اس  بیشتر شرک  آن در ابهام میزان باشد، بیشتر مالیا 

 هییا  شییرک  در مالیییاتی اجتنییاب آیییا» عنییوان تحیی ا   مطالعییه در (،2010) همکییاران و چیی 

 مالییا   پرداخ  از اجتناب کهدهند  می نشان «اس ؟ خانوادگی غیر ها  شرک  از بیشتر خانوادگی

 از اجتنیاب  کیه  دییدگاه  ایی   بیا  جیه نتی ایی   .دارد رابطیه  سیهام  قیمی   سقوط ریس  با مثبتی طور  به

 کیردن  فیراه   طرییق  از بید  اخبار کردن پنهان و مدیریتی مناف  کردن خار  امکان مالیا ، پرداخ 

 و پنهیان  دارد. سازگار  کند،می فراه  را طلبانه فرص  رفتار ای  برا  هایی حوزه و هانقاب ابزارها،

 بیه  .داشی   خواهید  دربیر  را سهام قیم   سقوط ریس  متوالی ها دوره طی بد اخبار کردن انباشته

 .شیوند میی  آشیکار  یکباره همگی و روندمی فراتر او  نقطه ی  ازشده  انباشته بد اخبار که دلیل ای 

 سیقوط  ریسی   و مالییا   پرداخی   از اجتنیاب  بی  مثب  ارتباط که کردند بیان محققان ای  عالوه به

 ضیعی   دارنید،  نهیاد   مالکیی   ماننید  خیارجی  ر نظیا  سازوکار ی  هاشرک  وقتی سهام، قیم 

 .شود می

                                                             
1. Chen 
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 باعیث  حسابرسیی  مالییاتی  خدما  انجام آیا» عنوان تح ا   مطالعه در (2011) 1میلز و گلیسون

 از قبیل  هیا  شیرک   مالییا   ذخییره  بیرآورد  بررسی به «؟شود می مالیاتی ها  هزینه برآورد بهبود ارائه

 خیود  حسیابرس  از را مالییاتی  خیدما   که یهای شرک  دریافتند و پرداختند 35 یآکسل ساربنز قانون

 حسیابرس  تخصیص  چیارچوب  در بنیابرای   هسیتند. تیر    دقییق  مالیاتی ذخایر دارا  کنند می دریاف 

 و تشیخیص  توانیایی  دارا  بیشیتر  احتمیا   به حسابرسی عمل در صنع  متخصصان کهرود  می انتظار

 واقعیی   ایی   حیا ،  ایی   بیا  باشیند.  مالییاتی  اجتنیاب ها   استراتی  ظری  و جزئیها   تااو  درک

 زییرا  ؛خییر  ییا  اس  همراه کمتر مالیاتی اجتناب با صنع  متخصص ی  حضور آیا که نیس  معلوم

 هستند. مشتر  برا  حسابرسی و مالیاتی خدما کننده  فراه  دوگانه نقش دارا  حسابرسان

 ارائیه  یحسابرسی  در را ییی تغ  یبی  ارتبیاط » عنیوان  تحی   ا  مطالعیه  در (2012) 2نوگیا  و هوگان

 حسیابرس  از را مالییاتی  خدما  که یهای شرک  دریافتند «شرک  یاجتناب ا یمال و یاتیمال خدما 

 دانیش  انتقیا   ماهوم از پیوهش ای  نتایج هستند. بیشتر  مالیاتیجویی  صرفه دارا  کنند می دریاف 

 حسابرسیی  بیه  غیرحسابرسیی  خیدما   ارائیه  از جادشیده یا دانیش  کیه کند  می بیان وکند  می حمای 

 بالعکس. وکند  می کم  مالی ها  صور 

 رابطیه  بررسیی  به «ا یمال از اجتناب» عنوان تح  ا  مطالعه در (2012همکاران ) و 3گوایر م 

 نشیان  هیا  آن پییوهش  نتیایج  پرداختنید.  ها شرک  مالیاتی اجتناب سطح و حسابرسان مالیاتی تخصص

 خیدما   کیه  هیا  آن مشیتریان  ،باشیند  مالییاتی  متخصیص  ی  حسابرسیمؤسسا   که زمانی دهد می

 نتیایج  دیگر، سو  از هستند. مالیاتی اجتناب درگیر بیشتر کنند می دریاف مؤسسا   ای  از را مالیاتی

 دارا  هسیتند  صینع   کلیی  متخصیص  هیا  آن حسابرسیمؤسسا   که یهای شرک  بود آن از حاکی

 بیا  کلیی  متخصصیان  دیگیر  عبیار   بیه  هستند. ها شرک  سایر به نسب  باالتر  مالیاتی اجتناب سطح

 خود مشتریان نا  به مالیاتیها   استراتی  توسعه و بهبود جه  خود مالی و مالیاتی تخصص ترکیب

 .کنند می کم  مالیاتی و مالی ها  صور  دیدگاه دو هر از

                                                             
1. Gleason, C., and L. Mills 
2. Hogan, B., and T. Noga 
3. McGuire 
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 کیاهش  باعیث  یاتیی مال اجتناب آیا» عنوان تح ا   مطالعه در (،2012) 1همکاران و باالکریشنان

 شیاافی   مالییاتی،  جسیورانه  هیا  روییه  آییا  کیه  پرداختنید  موضو  ای  به «؟شود می شرک   یشااف

 خطیا   و سیود  کیایی   اطالعاتی، تقارن عدم معیار از محققان ای  خیر. یا دهدمی کاهش را شرک 

 کیه  داد نشیان  تحقییق  نتیایج  کردنید.  اسیتااده  شیرک   شیاافی   معییار  عنیوان  بیه  تحلیلگران بینی پیش

 بیا  هیا  شیرک   در میدیران  همچنیی   دهید. می کاهش را شرک  اافی ش مالیاتی جسورانه استراتی 

 مالییاتی  افشیا   سیطح  دادن افیزایش  بیا  را شیاافی  مسیئله   کننید می تالش مالیاتی جسورانه ها رویه

 .دهند کاهش

 مالیا  از اجتناب و کنتر  و مالکی  جدایی» عنوان تح ا   مطالعه در (2013) 2همکاران و برد

 ها  شرک  مالیاتی  ها فعالی  بر کنتر  و مالکی  تاکی  آیا که پرداختند موضو  ای  به «شرک 

 بیا  ها  شرک  که دهد می نشان نتایج خیر. یاگیارد  می اثر متااو  مالکیتی ساختارها  با خصوصی

 کنتیر   و مالکیی   بیا  هیا   شیرک   مقابیل  در خطرپیییر(  میدیران  )همیان  متمرکزتر کنتر  و مالکی 

 هستند. مالیاتی اجتناب از ناشی درآمدها  کسبدرصدد  رمتمرکزتریغ

 هزینیه  در شیرک   مالییا   از اجتنیاب  اثیر » عنیوان  تحی  ا   مطالعه در (2013) 3همکاران و گو

 پرداختند ها شرک  سرمایه هزینه بر مالیا  پرداخ  از اجتناب تیثیر بررسی به «سهام صاحبان حقوق

 سیود  و حسیابدار   سیود  دائمی تااو  مالیا ، مشمو  سود و حسابدار  سود تااو  معیار سه از و

 اسیتااده  مالیا  پرداخ  از اجتناب معیار عنوان به بلندمد  نقد  مالیاتی مؤثر نرخ و مالیا  مشمو 

 عمیل  جسیورانه  کمتر مالیا  پرداخ  در ها شرک  چه هر که بود آن از حاکی تحقیق نتایج کردند.

 بیا  هیا   شیرک   در تییثیر  ایی   کیه  دهید  میی  نشیان  بیشتر بررسی داش . خواهند کمتر  هزینه کنند،

 و اسی   بیاالتر  مالییاتی جیویی   صیرفه  از هیا  آن نهیایی  مناعی   کیه  یهای شرک  بهتر، خارجی نظار 

 اس .تر  قو  بهتر، اطالعاتی کیای  با ها  شرک 

 و داران سیهام  ترکییب  بیی   رابطیه  بررسیی » عنیوان  تح ا   مطالعه در (1389) احمد  و فروغی

 بیی   رابطیه  بررسی به «تهران بهادار اوراق بورس در شده پییرفته ها  شرک  در تعهد  اقالم کیای 

 تهیران  بهیادار  اوراق بورس در شده پییرفته ها شرک  در تعهد  اقالم کیای  و داران سهام ترکیب

                                                             
1. Balakrishnan et al 
2. Brad A. Badertscher, Sharon P. Katz, Sonja O. Rego 
3. Goh, B. W., Lee, J., Lim, Ch & Shevlin, T. 
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 بیه  بیرآورد   خطاهیا   مطلیق  ارزش از پییوهش،  ایی   در پرداختنید.  1385 تا 1380 زمانی دوره طی

 ترکییب  کیه  هیایی شیرک   داد نشیان  پیوهش ها یافته .شد استااده تعهد  اقالم کیای  نماد عنوان 

 کیه  هیایی شیرک   بیا  مقایسیه  در اسی   نهیاد   داران سیهام  از متشیکل  عمده طور  به ها آن داران سهام

 تعهد  اقالم کیای  دارا  اس ، اناراد  داران سهام دربردارنده طور عمده  به ها آن مالکی  ساختار

 هستند. باالتر 

 گزارشیگر   شاافی  بی  رابطه تبیی » عنوان تح ا   مطالعه در (1390) همکاران و مازار عرب

 گزارشیگر   بیا  میالی  گزارشیگر   شیاافی   بیی   رابطه تبیی  به «ایران در مالیاتی گزارشگر  و مالی

 گزارشیگر   بیی   مثبی   رابطیه  یی   وجیود  کننیده  بیان ها آن تحقیق نتایج پرداختند. ایران در مالیاتی

 بیه  مالییاتی  گزارشیگر   تهییه  صیور   در کیه  طیور    بیه  اس . مالی گزارشگر  شاافی  و مالیاتی

 .شد خواهد تیمی  زیاد  حدود تا مالی گزارشگر  شاافی  مالی، گزارشگر  ضمیمه

 آتیی  سیقوط  ریس  بر مالیاتی فرار تیثیر» عنوان تح ا   مطالعه در (1391) همکاران و فروغی

 بر مالیاتی فرار تیثیر بررسی به «تهران بهادار اوراق بورس در شده پییرفته ها  شرک  در سهام قیم 

 سیود  و شیده  قطعیی  مشیمو   سیود  تایاو   از محققان ای  پرداختند. سهام قیم  آتی سقوط ریس 

 فیرار  کیه  داد نشیان  تحقییق  نتیایج  کردنید.  اسیتااده  مالییاتی  فیرار  معیار عنوان به واقعی مالیا  مشمو 

 شیرک   کیه  شیرایطی  در ماهیوم،  ایی   بیه  شیود. میی  منجر سهام قیم  آتی سقوط ریس  به مالیاتی

 یی   از استااده مستلزم هافعالی  ای  آنکه دلیل به دهد،می انجام مالیا  از فرار برا  را هاییفعالی 

 در منای اطالعا  انباش  و نگهدار  برا  مدیران توانایی اس ، پیچیده و مبه  گزارشگر  سیست 

 .یابدمی افزایش سهام قیم  آتی سقوط ریس  نتیجه در و افزایش شرک  داخل

 اصیو   خصوصییا   تییثیر  بررسیی » عنیوان  تح ا   مطالعه در (1391) نیاد برهانی و پورحیدر 

 بیه  «تهیران  بهادار اوراق بورس در شده پییرفته ها  شرک  در مالیا  مدیری  بر ها شرک  راهبرد 

 شیده  پییرفتیه  هیا  شرک  در مالیا  مدیری  بر هاشرک  راهبرد  اصو  خصوصیا  تیثیر بررسی

 شیامل  هیا  آن تحقییق  در شرک  راهبرد  اصو  خصوصیا  پرداختند. تهران بهادار اوراق بورس در

 نتیایج  .بیود  حسابرسیی  مؤسسه اندازه و مدیرعامل دوگانگی ،مدیره هیئ  ترکیب ،مدیره هیئ  اندازه

 مدیری  با حسابرسی مؤسسه اندازه ومدیره  هیئ  ترکیب بی  نایم رابطه ی  وجود از حاکی ها آن
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 ایی   بیا  دارد. وجیود  مثبتیی  رابطیه  مالییا   میدیری   و مدیرعامل دوگانگی میان همچنی  بود. مالیا 

 .نشد مشاهده معنادار  رابطه مالیا  مدیری  ومدیره  هیئ  اندازه بی  حا ،

 پرداخی   از اجتنیاب  تییثیر  بررسیی » عنوان تح ا   مطالعه در (،1392) سروستانی و پورحیدر 

 بیا  «تهیران  بهیادار  اوراق بیورس  در شیده  پییرفتیه  هیا   شیرک   میالی  گزارشیگر   شاافی  بر مالیا 

 میؤثر  عوامل تبیی  و شناسایی به 1389 تا 1381 ها  سا  در شرک  75 از متشکل ا  نمونه از استااده

 شیرک ،  خیاص  ها  وییگی بی  از که اس  آن از حاکی تحقیق نتایج پرداختند. مالیا  مدیری  بر

 بیدهی،  نسیب   بیی   همچنی  دهد.می قرار تیثیر تح  را مالیاتی مؤثر نرخ منای طور  به شرک  اندازه

 مالییاتی  میؤثر  نرخ با ثاب  دارایی در گیار سرمایه شد  و کاال موجود  در گیار سرمایه شد 

 ها فرص  بی  که بود آن کننده بیان تحقیق نتایج ای ، وجود با شد. مشاهده معنادار و مثب  ا رابطه

 آن گیواه  تحقییق  نتایج همچنی  ندارد. وجود معنادار  رابطه مالیاتی مؤثر نرخ با شرک  عمر و رشد

 .دهدمی قرار تیثیر تح  را هاشرک  مالیاتی مؤثر نرخ منای طور به نهاد  مالکی  که بود

 در حسیابرس  تخصیص  بیی   رابطیه  بررسیی » عنوان تح ا   مطالعه در (1392) همکاران و خانی

 بیی   رابطه بررسی به «تهران بهاداراوراق  بورس در شده پییرفته ها  شرک  مالیاتی اجتناب و صنع 

 هیا  آن پییوهش  از حاصیل  نتیایج  پرداختند. ها شرک  مالیاتی اجتناب و صنع  در حسابرس تخصص

 وجیود  معنیادار   ارتبیاط  شیرک ،  مالییاتی  اجتناب و صنع  در حسابرس تخصص بی  که داد نشان

 میؤثر  نیرخ  دارا  باشید  صینع   متخصیص  هیا  آن حسیابرس  کیه  یهای شرک  دیگر، عبار  به دارد.

 یهیای  شیرک   بیه  نسیب  بیشیتر    مالیا  دفتر  تااو  و کمتر نقد  مالیا  مؤثر نرخ کمتر، مالیا 

 در مالیاتی اجتناب باال  سطحدهنده  نشان امر ای  نیس . صنع  متخصص ها آن حسابرس که هستند

 اس . صنع  در متخصص حسابرس دارا  ها  شرک 

 و حسابرسیی کیایی    بیی   رابطیه  بررسیی » عنوان تح ا   مطالعه در (1394) کیامهر و خواجو 

 بیی   رابطیه  بررسیی  بیه  «تهیران  بهیادار  اوراق بیورس  در شیده  پییرفتیه  ها  شرک  در مالیاتی اجتناب

 بهیادار  اوراق بیورس  در شده پییرفته ها  شرک  در مالیاتی اجتناب با حسابرسی و حسابرس کیای 

 )انیدازه  حسیابرس  کیایی   کیه  داد نشان نتایج بود. شرک  130 شامل انتخابی نمونه پرداختند. تهران

 تایاو   و مالییاتی  میؤثر  هزینیه بیر اسیاس    بورسیی  هیا   شرک  مالیاتی اجتناب بر حسابرسی( مؤسسه

 تصید   )دوره حسابرسی کیای  که اس  حالی در ای  دارد.دار  معنی و مستقی  تیثیر مالیا ، دفتر 
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 و مسیتقی   تییثیر  مالییاتی  میؤثر  هزینیه  اسیاس  بر تنها بورسی ها  شرک  مالیاتی اجتناب بر حسابرس(

 دارد.دار  معنی

 پرداخی   از اجتنیاب   یبی  رابطه یبررس» عنوان تح ا   مقاله در (1394) همکاران و پور خدامی

 از اجتناب  یب ارتباط یبررس به «یمال  یمحدود طیشرا لحاظ با نقد وجه نگهداش  زانیم و ا یمال

 بهیادار  اوراق بیورس  در شیده  پییرفتیه  هیا   شیرک   در نقد وجه داش نگه زانیم و ا یمال پرداخ 

 سییود تاییاو  ا ،یییمال پرداخیی  از اجتنییاب سینجش  جهیی  اسییتااده مییورد اریییمع پرداختنیید. تهیران 

 هیا   شیرک   از شیرک   75 شیامل  قیی تحق  آمیار  نمونیه  .اسی   ا یی مال مشیمو   سود و  حسابدار

 آزمییون  بییرا و اسیی  1390 - 1381 زمییانی دوره در تهییران بهییادار اوراق بییورس در شییده پییرفتییه

 .اسی   شیده  اسیتااده  پانیل  هیا   داده و یمعمول مربعا  حداقل ونیرگرس روش از قیتحق ها  فرضیه

 وجود معنادار و مثب  رابطه نقد وجه داش نگه و ا یمال پرداخ  از اجتناب میان که داد نشان جینتا

  شیتر یب نقید  وجیه  زانیم ،کنند می اجتناب ا یمال پرداخ  از که یهای شرک  گرید عبار  به .دارد

 .اس  تر قو  رابطه  یا هستند، روبرو یمال  یمحدود با که یهای شرک  در  یهمچن .دارند

 مدل تصریح .4

 بییه توجیه و بیا   (2012) همکیاران  و باالکریشیینان همطالعی  و نظیر   از مبیانی  اسییتااده بیا  مقالیه  ایی   در

 بیر  مالییاتی  اجتنیاب تیثیرگیار   میزان بررسی برا  مالی گزارشگر  برتیثیرگیار  مختل  متغیرها 

 از تعیدیالتی  بیا  تهیران  بهیادار  اوراق بیورس  در شیده  پییرفته ها  شرک  مالی گزارشگر  در تیخیر

 .اس  شده استااده (1) مد 

(1) 

0 1 2 3 4 5 6 7_it it it it it it it it itACCR M B RATIO QR INV TOTALASSET ETR Debt                

 :معادله ای  در

itACCR: شرک  تعهد  اقالم پسماند i سا  در t ؛مالی گزارشگر  در تیخیر شاخص عنوان به 

_ itM B1:  شرک  سهام صاحبان حقوق دفتر  ارزش به بازار ارزش نسب i سا  در t؛ 

itRATIO: شرک  سهام بازدهی i سا  در t؛ 

itQR:  شرک  آنی نسب i سا  در t؛ 

                                                             
1. Market to Book  
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itINV: شرک  کاال موجود  گردش i سا  در t؛ 

itTOTALASSET: شرک  ها دارایی کل گردش i سا  در t؛ 

itETR: شرک  مالیاتی مؤثر نرخ i سا  در t؛ 

itDebt:  شرک  بدهی نسب i سا  در t؛ 

it: ؛معادله خطا  جمله 

i و t هستند زمان و شرک  دهنده نشان. 

 اجتناب محاسبه برا  مالیاتی مؤثر نرخ از (،2009) همکارانو  1دیرنگ از پیرو  به مقاله ای  در

 اس . شده محاسبه زیر صور  به که .اس  شده استااده 2(ETR)مالیاتی

(2)  
Pr

it

it

TotalTaxExpence
ETR

eTaxIncome
 

 مالییا   از قبیل  سیود  کننیده  بییان  ،itTTE4 و  t سیا   در i شرک  مالیا  هزینه کل itPTI3 که

 اس . t سا  در i شرک 

 میالی  گزارشیگر   شاافی  معیار عنوان به تعهد  اقالم پسماند قدرمطلق از مقاله ای  در همچنی 

 تیر  پایی  تعهد  اقالم کیای  باشد، بیشتر تعهد  اقالم پسماند مطلققدر میزان هر اس . شده استااده

 داشی   خواهند ناپایدار و متغیر عملکرد  محیط نامناسب، تعهد  اقالم کیای  با ها  شرک  اس .

 سیود  کیایی   با ترپایی  تعهد  اقالم کیای  بنابرای ، بود. خواهد دشوارتر ها آن در سود بینیپیش و

بیه دسی     بیرا   (.1999 5،کاسنی  و )بارس بود خواهد مرتبط باالتر اطالعاتی تقارن عدم و ترپایی 

 تعهید   اقالم رابطه ای  در اس . شده استااده (1999) کاسنی  مد  از تعهد  اقالم پسماند آوردن

(itACCR)  شود می محاسبه ریز مد  صور  به که اس: 

(3)  it it itACCR EARN CFO  

itEARN: عملیاتی  ها فعالی  از ناشی سود 

itCFO: عملیاتی  ها فعالی  از ناشی نقد  جریان 

                                                             
1. Dyreng, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L 
2. Effective Tax Rate 
3. Total Tax Expense 
4. Pre Tax Income 
5. Barth, M. & Kasznik, R 
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 نتایج و مدل برآورد .5

 پانیل  هیا  داده خیاص  نیو   جهی   تخمیی   روش نیو   تا اس  الزم ابتدا (1) معادله تخمی  منظور به

 از هریی   بیرا   جداگانیه  مبید   از عیر   وجیود(  عیدم وجود ) تعیی  برا  ابتدا بنابرای  شود. تعیی 

 فرضیه (1) در جدو  شده محاسبه F آماره میزان به توجه با اس . شده استااده F آماره از کشورها 

 )حیداقل  مقیید  رگرسیون نتیجه در شود.می رد معمولی مربعا  حداقل روش از استااده بر مبنی صار

 یییا ثابیی  اثییرا  )روش مختلاییی مبیید ها  از عیر   باییید و سیی ین اعتبییار دارا  معمییولی( مربعیا  

 ییا  ثابی   اثرا  روش از گیر بهره با مد  نکهیا آزمون برا  سسس نمود. لحاظ مد  در را تصادفی(

 افیزار  نیرم  از اسیتااده  بیا  آزمیون  ایی   انجیام  .شید  اسیتااده  هاسیم   آزمیون  از گردد، برآورد تصادفی

EVEIWS 2 آمیاره  میزان به توجه با گرف . انجام  ایی   بیرا   محاسیبا   انجیام  از آمیده  دسی   بیه 

 نتیایج  کیه  گرفی   قیرار  اسیتااده  میورد  مید   تخمیی   در ثاب  اثرا  روش (1)در جدو   رگرسیون

 اس . شده ارائه (1) جدو  در ها آن به مربوط

 بورس در شده پذیرفته های شرکت مالی گزارشگری در تأخیر بر مالیاتی اجتناب تأثیر برآورد نتایج .1 جدول

 (مالی گزارشگری در تأخیر وابسته: )متغیر ثابت اثرات روش به تهران بهادار اوراق

 
 توضیحی متغیرها  ضرایب

  C 

  RATIO 

  QR 

  Debt 

  MB 

  ETR 

 - INV 

  TOTALASSET 

 R2 

 Durbin-Watson stat 

P-value= 0.0000 F(47,171)= 2.799139 آماره F 

P-value=0.0000  CHISQ(7)= 59.413521 هاسم  آماره 

 پیوهش محاسبا  :میخی

 alueP 
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 در 1388-1392 زمیانی  دوره در ثابی   اثیرا   روش بیه  (1) رگرسییون  بیرآورد  از حاصل نتایج

 دهد:می نشان

 مالیاتی مؤثر نرخ ETR کیای  بر معنادار  و مثب  تیثیر مالیاتی اجتناب شاخص عنوان به 

 بیورس  در شده پییرفته ها  شرک  مالی گزارشگر تیخیر  شاخص عنوان به تعهد  اقالم

 اجتنیاب  مییان و معنیادار   مثبی   ارتبیاط  بیه  مربوط فرضیه بنابرای  دارد. تهران بهادار اوراق

 را تهران بهادار اوراق بورس در شده پییرفته ها  شرک  مالی گزارشگر تیخیر  و مالیاتی

 کرد. رد تواننمی

  ها شرک  آنی نسب QR  کیاال  و میواد  موجود  منها  جار  ها  دارایی مجمو  )نسب 

 عنیوان  بیه  تعهید   اقالم کیای  بر معنادار  و منای تیثیر  (جار ها  بدهی جم  بر تقسی 

 تهیران  بهیادار  اوراق بیورس  در شیده  پییرفته ها  شرک  مالی گزارشگر تیخیر  شاخص

 در تیخیر دارا  هستند، روبرو کمتر  یآن نسب  با که ییها شرک  دیگر عبار  به دارد.

 .هستند باالتر  گزارشگر 

 ها شرک  کاال  موجود  گردش INV بیه  تعهد  اقالم کیای  بر معنادار  و منای تیثیر 

 بهیادار  اوراق بیورس  در شیده  پییرفتیه  ها  شرک  مالی گزارشگر تیخیر  شاخص عنوان

 تیییخیر هسیتند،  بییاالتر  کیاال   موجییود  گیردش  دارا  کییه یهیای  شییرک  دارد. تهیران 

 دارند. مالی اطالعا  کردن گزارش در کمتر 

 شرک   ها دارایی کل گردش TOTALASSET اقالم کیای  بر معنادار  و مثب  تیثیر 

 بیورس  در شیده  پییرفتیه  هیا   شیرک   میالی  گزارشیگر  تییخیر   شاخص عنوان به تعهد 

  دارا باالتر ها  دارایی کل گردش با ییها شرک  که  طور به .دارد تهران بهادار اوراق

 .دارند یمال اطالعا  کردن گزارش در  شتریب تیخیر

  شرک  بدهی نسب Debt (تیثبدهی مدیری  معرف که مالی اهرم )معنیادار   و مثبی   ری 

 شیده  پییرفته ها  شرک  مالی گزارشگر تیخیر  شاخص عنوان به تعهد  اقالم کیای  بر

 بیدهی  از خیود  سیرمایه  سیاختار  در شیرک   چیه  هیر  .دارد تهیران  بهیادار  اوراق بورس در

 .اسی   کیرده  منتشر را خود مالی ها  گزارش بیشتر  تیخیر با باشد، کرده استااده بیشتر 

 .(1389 پور، جمالیان و )مهدو 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            15 / 19

http://ejip.ir/article-1-1032-fa.html


 12 و 11 های شماره هفدهم سال اقتصادی مجله  138

 

 شرک  سهام بازدهی RATIO عنیوان  بیه  تعهید   اقیالم  کیای  بر معنادار  و مثب  تیثیر 

 تهیران  بهیادار  اوراق بیورس  در شیده  پییرفته ها  شرک  مالی گزارشگر تیخیر  شاخص

 معنا بدی  دارد؛ معکوس رابطه سهام ساالنه بازدهی با مالی گزارشگر  زمانی تیخیر .دارد

تیر    پیایی   میالی  گزارشیگر   در تییخیر  دارا  باالتر سهام بازدهی دارا   ها شرک  که

 .هستند

   شییرک  سیهام  صیاحبان  حقییوق دفتیر   ارزش بییه بیازار  ارزش نسیب MB  و مناییی تییثیر 

 هیا   شیرک   میالی  گزارشیگر  تیخیر  شاخص عنوان به تعهد  اقالم کیای  بر معنادار 

 ارزش بیه  بیازار  ارزش کیه  ییهیا  شیرک   .دارد تهیران  بهادار اوراق بورس در شده پییرفته

 کمتیر   میالی  گزارشیگر   در تییخیر  از دارنید،  بیاالتر   سیرمایه  صیاحبان  حقیوق  دفتر 

 برخوردارند.

 تیییخیر  تغییییرا  از درصیید هاتییاد از بیییش کییه داد نشییان میید  در تعیییی  ضییریب مقییدار

 متغیرهیا   توسیط  تهران بهادار اوراق بورس در شده پییرفته ها  شرک  مالی گزارشگر 

 .اس  شده داده توضیح مد  مستقل

 ها شنهادیپ .6

 گییار  قیانون  نهادهیا   کیه  شیود  میی  پیشینهاد  مطالعه ای  چهارچوب در آمده دس  به نتایج به توجه با

 صیور   به را خود مالیاتی ها  رویه و ها فعالی  تا کند ملزم را ها شرک  که کنند تصویب را قوانینی

 تهییه  را مالییا   مشیمو   سیود  و حسیابدار   سیود  قتطبی صور  مثا ، طور به کنند؛ افشا تر  شااف

 .شود فراه  مالی ها  صور  کنندگان استااده برا  اتکا قابل و ماید اطالعاتی تا کنند
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