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 چکيده
مالیات یکی از مهمترین منابع درآمد دولتها به شمار می رود که از اعصار گذشته تاکنون با توجه به 

ها اهمیت روزافزونی داشته است عوامل متعددی بر پرداخت مالیات تحول و تطور وظایف دولت

ف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین هد. تاثیرگذار است یکی از این عوامل درماندگی مالی است

بحران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

معیار مورد استفاده جهت سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، تفاوت سود حسابداری و . باشدمی

شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در  271نمونه آماری تحقیق شامل . باشدسود مشمول مالیات می

های برآورد مدل تحقیق به روش دادهاست و  2818تا  2831بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 

نتایج تحقیق نشان داد که بین بحران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات . تابلویی انجام شده است

ایج تحقیق نشان داد شرکتهایی که با بحران به عبارت دیگر نت. ی مثبت و معنادار وجود داردرابطه

 .کنندمالی رو به رو هستند بیشتر از پرداخت مالیات اجتناب می

 .درماندگی مالی ،بحران مالی، اجتناب از پرداخت مالیات :واژگان کليدي
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 مقدمه            

رود که از اعصار گذشته تاکنون با توجه به تحول و تطور وظایف مالیات یکی از مهمترین منابع درآمد دولتها به شمار می            

ها محدود به تامین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی حکومت تا زمانیکه وظایف دولت. ها اهمیت روزافزونی داشته استدولت

ا تحوالت بوجود آمده در وظایف دولتها، اما به مرور زمان و ب. های آنها در سطح پایین تری قرار داشته استخود بود به طبع هزینه

مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد برای پوشش هزینه ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی و اعمال حاکمیت مطرح 

-کنند، میها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در راستای کسب سود و انتفاع، فعالیت میچنانچه شرکت.گردید

 (1001، 2دسایی و دارماپاال.)انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی برای کاهش مالیات پرداختی خود باشند توان

در واقع اجتناب از پرداخت مالیات، نوعی استفاده از . های پرداختی استمنظور از اجتناب مالیاتی، تالش در جهت کاهش مالیات

 (. 1020، 1هانلون و هیتزمن)هش مالیات است های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاخالء

رود که یابد، در نتیجه انتظار میها در محدودیت مالی قرار دارند میزان دسترسی به منابع مالی خارجی کاهش میزمانی که شرکت

ی مالیاتی و محدودیت ریزهای برنامهبه بررسی بین انگیزه( 1028) 8ادوارد و همکاران. کنندبیشتر از پرداخت مالیات اجتناب می

بنابراین انتظار . های دارای محدودیت مالی، نرخ موثر مالیاتی نقدی کمتری دارندمالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت

 تر باشدهای دارای بحران مالی قویرود که رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و شرکتمی

بحران مالی بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحقیق حاضر به بررسی آثار ناشی از 

 .تهران پرداخته است

 

 :مبانی نظري تحقيق و پيشينه تحقيق .1

داشت وجه نقد با ی بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگهدر تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه( 2811)خدامی پور و همکاران

داشت وجه نقد رابطه مثبت و گیری کردند که بین اجتناب از پرداخت مالیات و نگهشرایط محدودیت مالی چنین نتیجهلحاظ 

کنند، میزان هایی که اجتناب از پرداخت مالیات میمعنادار وجود دارد به عبارت دیگر نتایج تحقیق آنها نشان داده است که شرکت

 .تر استکتهایی که با محدودیت مالی روبرو هستند، این رابطه قویهمچنین در شر. وجه نقد بیشتری دارند

بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش در تحقیقی تحت عنوان ( 2811)دیانتی دیلمی و شکراللهی

داری شده تی و میزان و ارزش وجوه نقد نگههای نظام راهبری بر ارتباط بین اجتناب مالیااثر ساز و کار و میزان نگهداشت وجه نقد

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت  83های استخراج شده از به این منظور داده. در شرکت را مورد بررسی قرار دادند

یج پژوهش نشان نتا. های ترکیبی مورد بررسی قرار دادنداز طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده 2810-2838های طی سال

شوند که رابطه بین اجتناب مالیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه های نظام راهبری قوی موجب میدهد که ساز و کارمی

 .نقد نگهداری شده در شرکت ضعیف شود

ا اجتناب از پرداخت در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات ب( 2818)خدامی پور و روستایی 

گیری کردند که رابطه منفی و معناداری بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیات و محتوای اطالعاتی آن چنین نتیجه

ای مثبت و معناداری بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات و موثر مالیاتی نقدی وجود دارد به عبارت دیگر بیانگر وجود رابطه

این یافته با این واقعیت همخوانی دارد که هموارسازی درآمد مشمول مالیات باعث کاهش عدم . باشدمالیات آتی می اجتناب از

تری در زمینه اجتناب از مالیات های موفقدهد استراتژیها اجازه میشود و به شرکتقطعیت در ارتباط با مزایای مالیاتی آتی می

ای منفی و معنادار بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات و محتوای اطالعاتی آن جود رابطههمچنین نتایج بیانگر و. اتخاذ کنند

این یافته در راستای این واقعیت است که مدیران درآمد مشمول مالیات را جهت دستیابی به اهداف مالیاتی خاص، . است

ول مالیات بزنند و محتوای اطالعاتی آن را کنند و ممکن است دست به تحریف اطالعات موجود در درآمد مشمهموارسازی می

 .کاهش دهند

                                                           
1Desai & Dharmapala 
2Hanlon & Heitzman 
3Edwards et al 
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گیری کردند گیری و عوامل موثر بر آن چنین نتیجهدر تحقیقی تحت عنوان اجتناب از مالیات، نحوه اندازه( 2818)خانی و همکاران

های مالی هزینه مالیاتی در صورتهایی که هایی که بر روی درآمد مالیاتی و مالی شرکت یعنی، استراتژیکه مدیران برای استراتژی

های مالیات بر هایی که در پرداختدهد یعنی، استراتژیهایی که مالیات نقدی را کاهش میرا کاهش دهد و همچنین استراتژی

مالیات، بنابراین، اکثر شرکتها به دنبال کاهش مالیات و در نتیجه اجتناب از . کند، ارزش زیادی قائل هستنددرآمد تفاوت ایجاد می

 .های موجود در قوانین هستندهای قانونی با استفاده از خالءدرون چارچوب

: در تحقیقی تحت عنوان اثر بحران مالی بر اجتناب از مالیات شرکت در بحران مالی جهانی( 1022) 2ریچاردسن و همکاران

اب از پرداخت مالیات را زمانی که سود نهایی آنها از ی به کار گیری اجتنشواهدی از استرالیا به این نتیجه رسیدند شرکتها انگیزه

در حقیقت، وقتی شرکتها زیر بحران مالی هستند، مزایای اجتناب از پرداخت مالیات بیشتر . کند را دارندهای نهایی تجاوز میهزینه

بین بحران مالی و اجتناب از مالیات یابد بنابراین ها است، بنابراین انگیزه برای اجتناب از پرداخت مالیات افزایش میاز هزینه

 .ها ارتباط مثبت و معناداری وجود داردشرکت

گیری ها و اجتناب از پرداخت مالیات چنین نتیجهدر تحقیقی تحت عنوان حاکمیت شرکتی، مشوق( 1022)1آرمسترانگ و همکاران

ی سطوح پایین اجتناب از پرداخت مالیات وجود های مالی براکردند که یک ارتباط مثبت بین استقالل هیئت مدیره و پیچیدگی

های دهد که ویژگینتایج تحقیق آنها نشان می. دارد و اما یک ارتباط منفی برای سطوح باالی اجتناب از پرداخت مالیات وجود دارد

نهایت و کمبود سرمایه  حکومت یک ارتباط قوی با باالترین سطوح اجتناب از پرداخت مالیات دارد که به احتمال زیاد نشانه ای از

 .گذاری توسط مدیران است

آنها از . ها پرداختنددر تحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه شرکت( 1028)8گو و همکاران

نرخ موثر مالیاتی  سه معیار تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات، تفاوت دائمی سود حسابداری و سود مشمول مالیات و

ها در پرداخت گیری کردند که هر چه شرکتبلند مدت به عنوان معیار اجتناب از پرداخت مالیات استفاده کردند و چنین نتیجه

های با بررسی بیشتر نشان داد که این تاثیر در شرکت. مالیات کمتر جسورانه عمل کنند، هزینه سرمایه کمتری خواهند داشت

تر های با کیفیت اطالعاتی بهتر، قویهایی که منفعت نهایی آنها از صرفه جویی مالیاتی باالتر است و شرکترکتنظارت خارجی، ش

 .است

ریزی مالیاتی به بررسی ارتباط بین در تحقیقی تحت عنوان محدودیت مالی و انگیزه برای برنامه( 1028)1ادوارد و همکاران

ریزی مالیاتی پرداختند اخلی برای شرکت، یعنی صرفه جویی ایجاد شده از طریق برنامهمحدودیت مالی و و یک منبع بلقوه وجوه د

 .دهندشوند، نرخ موثر مالیاتی نقدی کمتری نشان میگیری کردند که شرکتهایی که با محدودیت مالی رو به رو میو چنین نتیجه

 و خطر سقوط قیمت سهام با بررسی یک نمونه بزرگ از  در تحقیقی تحت عنوان اجتناب از مالیات شرکتی( 1022)2کیم و همکاران

گیری کردند که اجتناب از مالیات شرکتها با ریسک سقوط قیمت سهام در سطح چنین نتیجه 1003تا  2112ها طی دوره شرکت

-فرصتی فراهم می ای با این دیدگاه مطابقت دارد که اجتناب از پرداخت مالیات برای مدیرانشرکت رابطه مثبت دارد چنین نتیجه

شود قیمت سهام بیش از واقع ارزیابی شده و این امر موجب می. کند تا با رفتارهای فرصت طلبانه، اخبار بد را پنهان و انباشته کنند

تر اینکه پنهان کردن اطالعات منفی درباره شرکت، فرصت انجام اقدامات اصالحی به موقع یا کنار مهم. حباب قیمت ایجاد شود

رسند و همه به زمانی که اخبار بد به اوج خود می. گیردگذاران و هیئت مدیره میهای ضعیف و نا مناسب را از سرمایهن پروژهگذاشت

 .کندشوند، قیمت سهام شرکت سقوط مییکباره آشکار می

 

 :فرضيه تحقيق .2

 :شودمی با توجه به مبانی نظری تحقیق و تحقیقات انجام شده، فرضیه تحقیق به شرح زیر مطرح

 .بین درماندگی مالی و اجتناب از پرداخت مالیات ارتباط مثبتی وجود دارد
 

                                                           
1Richardson et al 
2Armstrong et al 
3Goh et al 
4Edwards et al 
5Kim et al 
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 :جامعه و نمونه آماري .3
می 2831-2818مربوط به دوره مالی جامعه آماری این پژوهش محدود به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

 :شوند کهیاد شده انتخاب میبرای تعیین نمونه شرکتهایی از جامعه آماری . باشد

 .اسفند ماه باشد 11پایان سال مالی آنها  (2

 .ها طی دوره تحقیق بدون تغییر باشدسال مالی شرکت (1

 .ماه یا بیشتر متوقف نشده باشد 8سال متوالی بوده باشد و فعالیت آنها  2هایی که فعالیت آنها شرکت (8

 .سالهای مورد بررسی در دسترس باشداطالعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در  (1

به دلیل متفاوت بودن عملکرد ( هاها و بیمهگذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانکسرمایه)گری مالی فعال در صنعت واسطه (2

 .آنها نباشد

 

 :روش تحقيق .4
پژوهش ، اطالعات واقعی و های مورد استفاده در این باشد و با توجه به این که دادهاین پژوهش از نوع تحقیقات نیمه تجربی می

آورد نوین و ره افزار از نرم ،ها های مورد نیاز برای آزمون فرضیه داده تاریخی است روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است

تجزیه و تحلیل و آزمون ، Excelها در نرم افزار سازی دادهها استخراج شد و پس از آمادههای مالی شرکتهمچنین صورت

در . های تابلویی انجام شده استهای تحقیق به روش دادهبرآورد مدل. انجام شده است Eviews8آماری  افزار  نرمتوسط ها  ضیهفر

 .گیردمورد تجزیه و تحلیل قرار می 2%ها در سطح خطای این مطالعه، نتایج آزمون

 

 :هاي تحقيقمدل و متغير .5
 .و اجتناب از پرداخت مالیات ارتباط مثبتی وجود داردبین بحران مالی :گیری فرضیه اصلیمدل اندازه

CTAit= 0it + 1 Z-SCORit+ 2FAGEit+ 3SIZEit + 4LEVit +5CINTit + 6RDINTit + 7INVINTit 

+ 8THAVit + 9MKTBKit + 10-18INDSECit + it  

  

  t= سال مالی       i= ها شرکت
 

 ري آنمتغير مستقل و نحوه ي اندازه گي.6-1

 :گیری پیشبینی درماندگی مالی به شرح زیر است تابع آلتمن برای اندازه :بحران مالی

    Z=1.2 * X1 + 1.4 * X2 +3.3 * X3 +0.6 *X4 +1.0 *X5 
X1=  مجموع دارایی ها/ سرمایه در گردش 

X2=  مجموع دارایی ها/ سود انباشته 

X3= امجموع دارایی ه/ درآمد قبل از بهره و مالیات 

X4=ارزش دفتری مجموع بدهی/ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 

X5= مجموع دارایی ها/ فروش 

-شکست خورده طبقهها در گروه غیرباشد شرکت 1911بزرگتر از  Zاگر نمره. شودگذاری میآلتمن نام Zبه عنوان نمره  Zمتغیر 

 بندی 

به عنوان  1911و  2932منطقه بین . گیردای ورشکسته قرار میباشد شرکت در گروه شرکته 2932کمتر از  Zاگر نمره. شوندمی

 .باشدبهترین حالت بین شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته می 19872شود و منطقه خاکستری نام گذاری می

 

 گيري آني اندازهمتغير وابسته و نحوه.6-2

 :اشدبگیری آن به شرح زیر میهای اندازهمدل :اجتناب ازپرداخت ماليات شرکت

 TI = ITE/CTR               روش محاسبه درآمد مشمول مالیات .2

TI=درآمد مشمول مالیات  
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ITE=هزینه مالیات بر درآمد  

CTR=  مالیات قانونی شرکت نرخ% 1192از 

   روش محاسبه اختالف سود مشمول مالیات و سود دفتری .1

   BTG = AI-TI 

=BTG اختالف سود مشمول مالیات و سود دفتری 

=AIدرآمد حسابداری قبل از کسر مالیات 

=TIدرآمد مشمول مالیات     

 روش محاسبه مجموع اقالم تعهدی  .8

   TA = EBEI -(CFO-EIDO) 

=TA مجموع اقالم تعهدی 

=EBEI  درآمد قبل از اقالم غیر مترقبه 

=CFO جریان نقد عملیاتی 

=EIDOنقد  اقالم غیر مترقبه و عملیات متوقف شده از صورت جریان وجوه      

 های ابتدای دورهروش محاسبه نسبت اختالف سود مشمول مالیات و سود دفتری به دارایی .1

           BTG =TA +  + 1 
=BTG های ابتدای دورهاختالف سود مشمول مالیات و سود دفتری تقسیم بر دارایی 

=TA های ابتدای دورهاقالم غیر مترقبه تقسیم بر دارایی 

= قیماندهمقادیر با 

= ضریب خطا  

  روش محاسبه اجتناب از پرداخت مالیات شرکتی .2

          CTA =  +  

=CTAاجتناب از پرداخت مالیات شرکتی      

 = مقادیر باقیمانده 

=ضریب خطا 

   روش محاسبه نرخ مالیات نقدی کارا .8

                   CASHETR=CTP/AI        
=CASHETRکتنرخ موثر مالیاتی نقدی شر 

=CTPهای نقدی پرداختیمالیات  

=AIدرآمد حسابداری قبل از مالیات      

 

 گيري آني اندازهکنترل و نحوههاي متغير.6-3

1ی زمانی است که شرکت به فعالیت مشغول استدوره: 2سن شرکت .2
AICPA) ،1987.) 

ریچاردسن )ازه شرکت استفاده شده استاز لگاریتم طبیعی جمع داراییها در پایان هر سال به عنوان اند: 8اندازه شرکت .1

 (.1007، 1و النیس

استیکنی و )شوداهرم مالی شرکت از طریق تقسیم مجموع بدهی شرکت به کل دارایی حاصل می: 2معیار اهرم شرکت .8

 (.2131، 8مکگی

                                                           
1
FAGE  

2American Institute of Certified Public Accountants 
3SIZE 
4Richardson &Lanis 
5LEV  
6Stickney & McGee 
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استیکنی و مکگی، )آیدها بدست میاز تقسیم دارایی خالص، تاسیسات و تجهیزات بر مجموع دارایی: 2شدت سرمایه .1

2131.) 

 .(2131استیکنی و مکگی، )شودها حاصل میها بر مجموع داراییاز تقسیم هزینه: 1نسبت هزینه به دارایی .2

 .(2131 ،استیکنی و مکگی)شودها حاصل میاز تقسیم موجودی کاال بر مجموع دارایی: 8نسبت موجودی کاال .8

)  OECDباشد، اگر حداقل یک شرکت تابعه ثبت شده دراختگی مییک متغیر س: 1های مالیاتیبه کارگیری پناهگاه .7

 . شودشود و در غیر این صورت صفر کدگذاری میکد گذاری می 2باشد ( سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام : 2نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری .3

 حاصل 

 (.2117، 8گوپتا و نیوبری)شودیم

 

 :هاي پژوهشیافته .6
ماهیت ها، صرفاً  داده در تحلیل توصیفی. ها با استفاده از آمارهای توصیفی است توصیف یا تلخیص داده  ها، اولین مرحله تحلیل داده

به متغیرهای تحقیق در جدول های توصیفی مربوط در ادامه آماره .گیردو وضعیت متغیرها بطور جداگانه مورد بررسی قرار می

 . ارائه شده اند 2شماره 

 

 هاي توصيفی تحقيقآماره(: 1)جدول شماره

 انحراف معيار حداقل حداکثر ميانه ميانگين متغيرها
 881/0 -8/1 31/7 20/0 212/0 اجتناب مالیاتی

 01/8 -38/0 88/18 38/1 81/8 درماندگی مالی

 23/28 7 88 83 07/88 عمر شرکت

 171/0 -117/0 83/2 888/0 823/0 سرمایه شدت

 211/0 0 308/0 112/0 181/0 نسبت موجودی کاال

 03/0 002/0 118/0 011/0 072/0 اهرم مالی

 11/2 113/0 12/21 11/2 21/1 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 021/0 0 81/0 01/0 011/0 نسبت هزینه به دارایی

 208/2 08/20 02/21 71/28 12/28 اندازه شرکت

 107/0 -71/2 38/2 22/0 211/0 بازده سهام

 

توان نتیجه گرفت در  دهد می های پژوهش را نشان میدر کل با توجه به مقادیر جدول باال که اطالعات آمار توصیفی سایر متغیر

استاندارد استنباط کــرد، همچنین توان از روی مقدار انحراف  تمامی متغیرها پراکندگی متوسطی وجود دارد که این موضوع را می

 .متقارن بودن یا نبودن متغیر را نتیجه گرفت که همه متغیرها دارای تقارن نسبی هستند توان از روی فاصله میانگین و میانه می

 

 آزمون ضرایب همبستگی.7-1
انجام شده و نتایج آن در برای بررسی وجود و جهت همبستگی خطی بین متغیرهای تحقیق، آزمون ضرایب همبستگی پیرسون 

 ارائه شده است 1جدول شماره 

                                                           
1CINT 
2RDINT 
3INVINT 
4THAV 
5MKTBK 
6Gupta & Newberry 
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های مستقل تحقیق در الگوها نشان از عدم قابل مشاهده است، ضریب همبستگی میان متغیر 1جدول شماره همانطور که در

 .باشدوابستگی زیاد آنها به یکدیگر می

 آزمون فرضيه تحقيق.7-2
های پذیرفته این تحقیق بررسی تاثیر بحران مالی بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت همانطور که قبال نیز بیان گردید هدف

 .بدین منظور یک فرضیه اصلی تدوین و در ادامه به آزمون آن پرداخته شده است. باشدشده در بورس اوراق بهادار تهران می

. ناب از پرداخت مالیات ارتباط مثبتی وجود دارد یا خیرمالی و اجت درماندگیهدف این فرضیه بررسی این موضوع است که آیا بین 

 .شودبرای آزمون این فرضیه  از مدل زیر استفاده می

 مدل تحقيق

CTAit= 0it + 1 Z-SCORit+ 2FAGEit+ 3SIZEit + 4LEVit +5CINTit + 6RDINTit + 7INVINTit 

+ 8THAVit + 9MKTBKit + it  

 .تشخیصی و سپس تخمین مدل در ادامه ارائه شده استهای ابتدا نتایج آزمون
 هاي تشخصيصنتایج آزمون.7-3

انجام شده ( چاو)بدین منظور ابتدا آزمون اف لیمر . های تشخیصی انجام شودبه منظور تعیین روش برآورد مدل الزم است تا آزمون

 .باشندفرض صفر و مقابل در این آزمون به شرح زیر می. است

 .باشدروش مناسب می( تلفیقی)های ترکیبی معمولی روش داده: فرض صفر

 .باشدهای تابلویی روش مناسب میروش داده: فرض مقابل

 .نتایج این آزمون در ادامه ارائه شده است

 نتیجه سطح احتمال آماره

 تایید فرض صفر 071/0 237/2

  
در ادامه نتایج تجزیه و . باشدمی( تلفیقی)های ترکیبی روش داده مبنی بر تایید( چاو)با توجه به نتیجه آزمون آزمون اف لیمر 

 . تحلیل مدل ارائه شده است

 نتایج برآورد مدل(: 3)جدول شماره 

 معناداری tآماره  ضریب متغیر

 000/0 02/27 138/0 عرض از مبدا

 000/0 12/8 001/0 درماندگی مالی

 000/0 -21/21 -071/0 شدت سرمایه

 000/0 83/1 278/0 موجودی کاالنسبت 

 281/0 821/0 012/0 اهرم مالی

 801/0 221/0 002/0 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 271/0 -222/0 -012/0 نسبت هزینه به دارایی

 000/0 -12/2 -008/0 اندازه شرکت

 828/0 -208/0 -00008/0 عمر شرکت

  (000/0)  18/82 (معناداری)فیشر  Fآماره 

  117/0 ریب تعیین تعدیل شدهض

  87/2 آماره دوربین واتسون

 
همسانی واریانس، همخطی میان )های مربوط به فروض کالسیک بایست آزمونبعد از برآورد مدل و قبل از تحلیل نتایج می

رت تایید آنها بر روی خروجی مدل انجام شده و در صو( متغیرهای مستقل و عدم وجود خودهمبستگی میان جمالت باقیمانده
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الزم به توضیح است که به منظور مرتفع . نتیجه بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که اینکار در ادامه انجام شده است

 .برای تخمین مدل استفاده شده است (GLS)نمودن مشکل ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته 
 

  تحليل نتایج بدست آمده.7-4

 خودهمبستگی
باشد،  2/1تا  2/2شود، در صورتیکه میزان این آماره در فاصله بین برای بررسی این فرضیه از آماره دوربین واتسون استفاده می

 87/2با توجه به نتیجه بدست آمده برای مدل میزان این آماره برابر . شودفرض وجود خودهمبستگی میان جمالت باقیمانده رد می

 . براین در جمالت باقیمانده این مدل خود همبستگی وجود نداردبنا. باشدمی

 فيشر Fآماره 

برای پذیرش برقراری فرض معناداری کل مدل یا به عبارت دیگر وجود رابطه خطی معنادار میان متغیرهای مستقل و وابسته از 

. دهدغیرهای مستقل و وابسته را نشان میفرض صفر این آزمون عدم وجود رابطه خطی میان مت. شودفیشر استفاده می Fآزمون 

به عبارت دیگر به طور کلی . درصد است 12بیانگر رد فرض صفر با اطمینان ( درصد 2زیر )نتایج جدول با سطح معناداری صفر 

 .رابطه خطی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و مدل از اعتبار الزم برای تحلیل نتایج برخوردار است

 

 ضریب تعيين تعدیل شده

در این . میزان ضریب تعیین بیانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است

 .باشدمی 117/0مدل ضریب تعیین برابر 
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 :نتيجه گيري و پيشنهادات .7
خلی دابه منابع و ست اتر ارشودشرکت رج ابع مالی خاسترسی به مندند ار داریت مالی قرودمحددر یطی که شرکتها اشردر          

ی یگر شرکتهاف دطراز  .خت کنندداپری کمترت مالیاتی سعی میکنند مالیای یزرنتیجه با برنامهدر ند ی داربیشترز شرکت نیا

تاثیری که  این پژوهش با هدف بررسی. دنی دارنقدن جریااز جه نقد حاصل ونباشت ایت مالی تمایل باالیی به ودمحددارای 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه . ها بگذارد انجام شده استتواند بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکتدرماندگی مالی می

 .تحقیق حاکی از آن است که ارتباط مثبت بین اجتناب از پرداخت مالیات و درماندگی مالی وجود دارد

بنابراین . باشدثبت و معنادار بین متغیر درماندگی مالی با اجتناب از پرداخت مالیات میی وجود ارتباط مبرآورد مدل نشان دهنده

ها در دهد در زمانی که شرکتکه نشان می. گیردشواهدی مبنی بر رد این فرضیه یافت نشده و این فرضیه مورد تایید قرار می

ها با نتایج حاصل از تحقیق این یافته. دهنداخت مالیات نشان میوضعیت درماندگی مالی قرار دارند تمایل بیشتری به اجتناب از پرد

ی مثبت بین زیرا که این محققان به رابطه. سازگار است 1022و ریچاردسن و همکاران در سال  1028ادوارد و همکاران در سال 

شرکتهایی که با  دادکه نشان میکرد مطالعه آنها شواهدی فراهم می. بحران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات اشاره کردند

ی به کار گیری اجتناب شرکتها انگیزه دهند و همچنین شوند، نرخ موثر مالیاتی نقدی کمتری نشان میمحدودیت مالی رو به رو می

یر بحران مالی در حقیقت، وقتی شرکتها ز. کند را دارندهای نهایی تجاوز میاز پرداخت مالیات را زمانی که سود نهایی آنها از هزینه

 یابدها است، بنابراین انگیزه برای اجتناب از پرداخت مالیات افزایش میهستند، مزایای اجتناب از پرداخت مالیات بیشتر از هزینه

های مربوط به ارتباط بین درماندگی مالی و اجتناب از پرداخت مالیات تواند تمام جنبهبدون تردید نتایج این تحقیق به تنهایی نمی

بنابراین در ادامه این تحقیق، مطالعات و . های مناسب را ارائه نمایدها را بیان نماید و برای رفع مشکالت موجود راه حلشرکت

 :شود در مورد موضوعات زیر تحقیقاتی صورت گیردبه همین دلیل پیشنهاد می. تحقیقات دیگری باید انجام شود

 .یک اندازه شرکت نیز بررسی شودشود موضوع مورد مطالعه، به تفکپیشنهاد می -2

 .توان بر صنایع خاصی تأکید نموداین تحقیق تمامی صنایع را بررسی نموده است، در تحقیق بعدی می -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   511 -531، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 
 

 و مراجع منابع

 
نقد بـا  بررسی رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگه داشت وجه ". ح.خدامی پور، الف، امینی نیا، م، فدوی، م [2]

-31، صفحات 1، پیاپی2پژوهشی دانش حسابداری مالی، دوره دوم، شماره -، مجله علمی"لحاظ شرایط محدودیت مالی

 2811، بهار87

بررسی تأثیر نظام راهبری شـرکتی بـر رابطـه بـین اجتنـاب مالیـاتی و ارزش و میـزان        ".ز، شکراللهی، پ، دیانتی دیلمی [1]

 2811، بهار81-82،صفحات 22حسابداری، سال چهارم، شماره های تجربی پژوهش، "نگهداشت وجه نقد

بررسی ارتباط بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات با اجتنـاب از مالیـات و محتـوای    ". خدامی پور، الف، روستایی، ش [8]

، 82-18، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال سوم، شماره دهم،صـفحات  "اطالعاتی آن

 .2818بستانتا

، فصـلنامه پـژوهش   "اجتناب از مالیات، نحـوه انـدازه گیـری و عوامـل مـوثر بـر آن      ". خانی، ع، ایمانی، ک، یوسفی، الف [1]

 2818، زمستان212-211، صفحات (22پیاپی ) 8حسابداری، دوره چهارم، شماره

[5] Desai, M. A., and D. Dharmapala, (2009), "Corporate Tax Avoidance and Firm Value", 

The Review of Economics and Statistics, Page.91 

[6] Hanlon, M., Heitzman, Sh, "A review of tax research", Journal of Accounting and 

Economics, 2010, Vol 50, PP 127-178 

[7] Edwards. A. Schwab, C & Shevlin, T, "Financial constraint and incentive for tax 

planning working paper", 2013,Available from SSRN: http://ssrn.com/abstract=2216875 

[8] Richardson, G, Taylor, G, Lanis, R; "The impact of financial distress on corporate tax 

avoidance spanning the global financial crisis": Evidence from Australia, Economic 

Modelling, 2015,Vol 44, Pages 44-53 

[9] Armstrong Ch, Blouin J L, Jagolinzer A D., "Corporate governance, incentives, and tax 

avoidance", Journal of Accounting and Economics, 2015,Volume 60, Pages 1-17 

[10] Goh, B. W., Lee, J., Lim, Ch & Shevlin, T, "The effect of corporate tax avoidance on the 

cost of equity", 2013, Available from SSRN: http://ssrn.com/abstract=2237742 

[11] Kim .J, Y.Li, and L. Zhang, "Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-

level analysis", Journal of financial economics,Vol 100, Issues 3, PP 639-662, 2011 

[12] American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), "Report of the national 

commission on Fraudulent financial 

reporting",1987.Availablefrom:http://3197d6d14b5f19f2f4405e13d29c4c016cf96cbbfd1

97c579b45.r81.cf1.rackcdn.com/collection/papers/1980/1987_1001_TreadwayFraudulen

t.pdf 

[13] Richardson, G, Lanis, R, "Determinants of the variability in corporate effective tax rates 

and tax reform: Evidence from Australia "Journal of Accounting and Public Policy, 

2007, Vol 26, Issue 6, PP 689-704 

[14] Clyde P. Stickney, Victor E. McGee "Effective corporate tax rates the effect of size, 

capital intensity, leverage, and other factors", Journal of Accounting and Public 

Policy,1982, Volume 1, Issue 2, Pages 125-152 

[15] Sanjay,G, Kaye,N, "Determinants of the variability in corporate effective tax rates: 

Evidence from longitudinal data",Journal of Accounting and Public Policy, Vol 16, Issue 

1, PP 1-34, 1997 


