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چکيده
مالیات یکی از مهمترین منابع درآمد دولتها به شمار می رود که از اعصار گذشته تاکنون با توجه به
تحول و تطور وظایف دولت ها اهمیت روزافزونی داشته است عوامل متعددی بر پرداخت مالیات
تاثیرگذار است یکی از این عوامل درماندگی مالی است .هد ف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین
بحران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
میباشد .معیار مورد استفاده جهت سنجش اجتناب از پرداخت مالیات ،تفاوت سود حسابداری و
سود مشمول مالیات میباشد .نمونه آماری تحقیق شامل  271شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  2831تا  2818است و برآورد مدل تحقیق به روش دادههای
تابلویی انجام شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین بحران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات
رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .به عبارت دیگر نتایج تحقیق نشان داد شرکتهایی که با بحران
مالی رو به رو هستند بیشتر از پرداخت مالیات اجتناب میکنند.
واژگان کليدي :اجتناب از پرداخت مالیات ،بحران مالی ،درماندگی مالی.
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مقدمه
مالیات یکی از مهمترین منابع درآمد دولتها به شمار میرود که از اعصار گذشته تاکنون با توجه به تحول و تطور وظایف
دولتها اهمیت روزافزونی داشته است .تا زمانیکه وظایف دولتها محدود به تامین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی حکومت
خود بود به طبع هزینههای آنها در سطح پایین تری قرار داشته است .اما به مرور زمان و با تحوالت بوجود آمده در وظایف دولتها،
مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد برای پوشش هزینه ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی و اعمال حاکمیت مطرح
گردید.چنانچه شرکت ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در راستای کسب سود و انتفاع ،فعالیت میکنند ،می-
توان انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی برای کاهش مالیات پرداختی خود باشند(.دسایی و دارماپاال)1001 ،2
منظور از اجتناب مالیاتی ،تالش در جهت کاهش مالیاتهای پرداختی است .در واقع اجتناب از پرداخت مالیات ،نوعی استفاده از
خالءهای قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است (هانلون و هیتزمن.)1020 ،1
زمانی که شرکت ها در محدودیت مالی قرار دارند میزان دسترسی به منابع مالی خارجی کاهش مییابد ،در نتیجه انتظار میرود که
بیشتر از پرداخت مالیات اجتناب میکنند .ادوارد و همکاران )1028( 8به بررسی بین انگیزههای برنامهریزی مالیاتی و محدودیت
مالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شرکت های دارای محدودیت مالی ،نرخ موثر مالیاتی نقدی کمتری دارند .بنابراین انتظار
میرود که رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و شرکتهای دارای بحران مالی قویتر باشد
تحقیق حاضر به بررسی آثار ناشی از بحران مالی بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران پرداخته است.
.1

مبانی نظري تحقيق و پيشينه تحقيق:

خدامی پور و همکاران( )2811در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطهی بین اجتناب از پرداخت مالیات و میزان نگهداشت وجه نقد با
لحاظ شرایط محدودیت مالی چنین نتیجهگیری کردند که بین اجتناب از پرداخت مالیات و نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد به عبارت دیگر نتایج تحقیق آنها نشان داده است که شرکتهایی که اجتناب از پرداخت مالیات میکنند ،میزان
وجه نقد بیشتری دارند .همچنین در شرکتهایی که با محدودیت مالی روبرو هستند ،این رابطه قویتر است.
دیانتی دیلمی و شکراللهی( )2811در تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش
و میزان نگهداشت وجه نقد اثر ساز و کارهای نظام راهبری بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و میزان و ارزش وجوه نقد نگهداری شده
در شرکت را مورد بررسی قرار دادند .به این منظور دادههای استخراج شده از  83شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
طی سالهای  2810-2838از طریق مدل رگرسیون با استفاده از دادههای ترکیبی مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان
میدهد که ساز و کارهای نظام راهبری قوی موجب می شوند که رابطه بین اجتناب مالیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه
نقد نگهداری شده در شرکت ضعیف شود.
خدامی پور و روستایی ( )2818در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات با اجتناب از پرداخت
مالیات و محتوای اطالعاتی آن چنین نتیجه گیری کردند که رابطه منفی و معناداری بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات و نرخ
موثر مالیاتی نقدی وجود دارد به عبارت دیگر بیانگر وجود رابطه ای مثبت و معناداری بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات و
اجتناب از مالیات آتی میباشد .این یافته با این واقعیت همخوانی دارد که هموارسازی درآمد مشمول مالیات باعث کاهش عدم
قطعیت در ارتباط با مزایای مالیاتی آتی میشود و به شرکتها اجازه میدهد استراتژیهای موفقتری در زمینه اجتناب از مالیات
اتخاذ کنند .همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه ای منفی و معنادار بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات و محتوای اطالعاتی آن
است .این یافته در راستای این واقعیت است که مدیران درآمد مشمول مالیات را جهت دستیابی به اهداف مالیاتی خاص،
هموارسازی میکنند و ممکن است دست به تحریف اطالعات موجود در درآمد مشمول مالیات بزنند و محتوای اطالعاتی آن را
کاهش دهند.
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خانی و همکاران( )2818در تحقیقی تحت عنوان اجتناب از مالیات ،نحوه اندازهگیری و عوامل موثر بر آن چنین نتیجهگیری کردند
که مدیران برای استراتژیهایی که بر روی درآمد مالیاتی و مالی شرکت یعنی ،استراتژیهایی که هزینه مالیاتی در صورتهای مالی
را کاهش دهد و همچنین استراتژیهایی که مالیات نقدی را کاهش میدهد یعنی ،استراتژیهایی که در پرداختهای مالیات بر
درآمد تفاوت ایجاد میکند ،ارزش زیادی قائل هستند .بنابراین ،اکثر شرکتها به دنبال کاهش مالیات و در نتیجه اجتناب از مالیات،
درون چارچوبهای قانونی با استفاده از خالءهای موجود در قوانین هستند.
ریچاردسن و همکاران )1022( 2در تحقیقی تحت عنوان اثر بحران مالی بر اجتناب از مالیات شرکت در بحران مالی جهانی:
شواهدی از استرالیا به این نتیجه رسیدند شرکتها انگیزهی به کار گیری اجتن اب از پرداخت مالیات را زمانی که سود نهایی آنها از
هزینههای نهایی تجاوز میکند را دارند .در حقیقت ،وقتی شرکتها زیر بحران مالی هستند ،مزایای اجتناب از پرداخت مالیات بیشتر
از هزینه ها است ،بنابراین انگیزه برای اجتناب از پرداخت مالیات افزایش مییابد بنابراین بین بحران مالی و اجتناب از مالیات
شرکتها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
آرمسترانگ و همکاران )1022(1در تحقیقی تحت عنوان حاکمیت شرکتی ،مشوقها و اجتناب از پرداخت مالیات چنین نتیجهگیری
کردند که یک ارتباط مثبت بین استقالل هیئت مدیره و پیچیدگیهای مالی برا ی سطوح پایین اجتناب از پرداخت مالیات وجود
دارد و اما یک ارتباط منفی برای سطوح باالی اجتناب از پرداخت مالیات وجود دارد .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که ویژگیهای
حکومت یک ارتباط قوی با باالترین سطوح اجتناب از پرداخت مالیات دارد که به احتمال زیاد نشانه ای از نهایت و کمبود سرمایه
گذاری توسط مدیران است.
گو و همکاران )1028(8در تحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه شرکتها پرداختند .آنها از
سه معیار تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات ،تفاوت دائمی سود حسابداری و سود مشمول مالیات و نرخ موثر مالیاتی
بلند مدت به عنوان معیار اجتناب از پرداخت مالیات استفاده کردند و چنین نتیجهگیری کردند که هر چه شرکتها در پرداخت
مالیات کمتر جسورانه عمل کنند ،هزینه سرمایه کمتری خواهند داشت .بررسی بیشتر نشان داد که این تاثیر در شرکتهای با
نظارت خارجی ،شرکت هایی که منفعت نهایی آنها از صرفه جویی مالیاتی باالتر است و شرکتهای با کیفیت اطالعاتی بهتر ،قویتر
است.
1
ادوارد و همکاران ( )1028در تحقیقی تحت عنوان محدودیت مالی و انگیزه برای برنامهریزی مالیاتی به بررسی ارتباط بین
محدودیت مالی و و یک منبع بلقوه وجوه داخلی برای شرکت ،یعنی صرفه جویی ایجاد شده از طریق برنامهریزی مالیاتی پرداختند
و چنین نتیجهگیری کردند که شرکتهایی که با محدودیت مالی رو به رو میشوند ،نرخ موثر مالیاتی نقدی کمتری نشان میدهند.
کیم و همکاران )1022(2در تحقیقی تحت عنوان اجتناب از مالیات شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام با بررسی یک نمونه بزرگ از
شرکتها طی دوره  2112تا  1003چنین نتیجه گیری کردند که اجتناب از مالیات شرکتها با ریسک سقوط قیمت سهام در سطح
شرکت رابطه مثبت دارد چنین نتیجه ای با این دیدگاه مطابقت دارد که اجتناب از پرداخت مالیات برای مدیران فرصتی فراهم می-
کند تا با رفتارهای فرصت طلبانه ،اخبار بد را پنهان و انباشته کنند .این امر موجب میشود قیمت سهام بیش از واقع ارزیابی شده و
حباب قیمت ایجاد شود .مهم تر اینکه پنهان کردن اطالعات منفی درباره شرکت ،فرصت انجام اقدامات اصالحی به موقع یا کنار
گذاشتن پروژههای ضعیف و نا مناسب را از سرمایهگذاران و هیئت مدیره میگیرد .زمانی که اخبار بد به اوج خود میرسند و همه به
یکباره آشکار میشوند ،قیمت سهام شرکت سقوط میکند.
 .2فرضيه تحقيق:
با توجه به مبانی نظری تحقیق و تحقیقات انجام شده ،فرضیه تحقیق به شرح زیر مطرح میشود:
بین درماندگی مالی و اجتناب از پرداخت مالیات ارتباط مثبتی وجود دارد.
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 .3جامعه و نمونه آماري:
جامعه آماری این پژوهش محدود به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی  2831-2818می
باشد .برای تعیین نمونه شرکتهایی از جامعه آماری یاد شده انتخاب میشوند که:
 )2پایان سال مالی آنها  11اسفند ماه باشد.
 )1سال مالی شرکتها طی دوره تحقیق بدون تغییر باشد.
 )8شرکتهایی که فعالیت آنها  2سال متوالی بوده باشد و فعالیت آنها  8ماه یا بیشتر متوقف نشده باشد.
 )1اطالعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.
 )2فعال در صنعت واسطهگری مالی (سرمایهگذاری ،هلدینگ ،لیزینگ و بانکها و بیمهها) به دلیل متفاوت بودن عملکرد
آنها نباشد.
 .4روش تحقيق:
این پژوهش از نوع تحقیقات نیمه تجربی میباشد و با توجه به این که دادههای مورد استفاده در این پژوهش  ،اطالعات واقعی و
تاریخی است روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهها ،از نرمافزار رهآورد نوین و
همچنین صورتهای مالی شرکتها استخراج شد و پس از آمادهسازی دادهها در نرم افزار  ،Excelتجزیه و تحلیل و آزمون
فرضیهها توسط نرم افزار آماری  Eviews8انجام شده است .برآورد مدلهای تحقیق به روش دادههای تابلویی انجام شده است .در
این مطالعه ،نتایج آزمونها در سطح خطای  2%مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
 .5مدل و متغيرهاي تحقيق:
مدل اندازهگیری فرضیه اصلی:بین بحران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات ارتباط مثبتی وجود دارد.
CTAit= 0it +  1 Z-SCORit+  2FAGEit+ 3SIZEit + 4LEVit + 5CINTit + 6RDINTit + 7INVINTit
+ 8THAVit + 9MKTBKit + 10-18INDSECit + it
شرکتها = i

سال مالی = t

.1-6متغير مستقل و نحوه ي اندازه گيري آن
بحران مالی :تابع آلتمن برای اندازهگیری پیشبینی درماندگی مالی به شرح زیر است :
Z=1.2 * X1 + 1.4 * X2 +3.3 * X3 +0.6 *X4 +1.0 *X5
 =X1سرمایه در گردش  /مجموع دارایی ها
 =X2سود انباشته  /مجموع دارایی ها
 =X3درآمد قبل از بهره و مالیات /مجموع دارایی ها
=X4ارزش بازار حقوق صاحبان سهام/ارزش دفتری مجموع بدهی
 =X5فروش /مجموع دارایی ها
متغیر  Zبه عنوان نمره  Zآلتمن نامگذاری میشود .اگر نمره Zبزرگتر از  1911باشد شرکتها در گروه غیرشکست خورده طبقه-
بندی
میشوند .اگر نمره Zکمتر از  2932باشد شرکت در گروه شرکتهای ورشکسته قرار میگیرد .منطقه بین  2932و  1911به عنوان
منطقه خاکستری نام گذاری میشود و  19872بهترین حالت بین شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته میباشد.
.2-6متغير وابسته و نحوهي اندازهگيري آن
اجتناب ازپرداخت ماليات شرکت :مدلهای اندازهگیری آن به شرح زیر میباشد:
 .2روش محاسبه درآمد مشمول مالیات
=TIدرآمد مشمول مالیات

TI = ITE/CTR
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=ITEهزینه مالیات بر درآمد
 =CTRاز  %1192نرخ مالیات قانونی شرکت
 .1روش محاسبه اختالف سود مشمول مالیات و سود دفتری
BTG = AI-TI
 =BTGاختالف سود مشمول مالیات و سود دفتری
=AIدرآمد حسابداری قبل از کسر مالیات
=TIدرآمد مشمول مالیات
 .8روش محاسبه مجموع اقالم تعهدی
)TA = EBEI -(CFO-EIDO
 =TAمجموع اقالم تعهدی
 =EBEIدرآمد قبل از اقالم غیر مترقبه
 =CFOجریان نقد عملیاتی
=EIDOاقالم غیر مترقبه و عملیات متوقف شده از صورت جریان وجوه نقد
 .1روش محاسبه نسبت اختالف سود مشمول مالیات و سود دفتری به داراییهای ابتدای دوره
BTG =TA +  + 1
 =BTGاختالف سود مشمول مالیات و سود دفتری تقسیم بر داراییهای ابتدای دوره
 =TAاقالم غیر مترقبه تقسیم بر داراییهای ابتدای دوره
 =مقادیر باقیمانده

 =ضریب خطا
 .2روش محاسبه اجتناب از پرداخت مالیات شرکتی

CTA =  + 

=CTAاجتناب از پرداخت مالیات شرکتی


=ضریب خطا

= مقادیر باقیمانده

.8

روش محاسبه نرخ مالیات نقدی کارا
CASHETR=CTP/AI

=CASHETRنرخ موثر مالیاتی نقدی شرکت
=CTPمالیاتهای نقدی پرداختی
=AIدرآمد حسابداری قبل از مالیات
.3-6متغيرهاي کنترل و نحوهي اندازهگيري آن
.2
.1
.8

1

سن شرکت :2دورهی زمانی است که شرکت به فعالیت مشغول است ).)1987، AICPA
اندازه شرکت :8از لگاریتم طبیعی جمع داراییها در پایان هر سال به عنوان اندازه شرکت استفاده شده است(ریچاردسن
و النیس.)1007 ،1
معیار اهرم شرکت :2اهرم مالی شرکت از طریق تقسیم مجموع بدهی شرکت به کل دارایی حاصل میشود(استیکنی و
مکگی.)2131 ،8
1

FAGE
American Institute of Certified Public Accountants
3
SIZE
4
Richardson &Lanis
5
LEV
6
Stickney & McGee
2
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.1
.2
.8
.7
.3

شدت سرمایه :2از تقسیم دارایی خالص ،تاسیسات و تجهیزات بر مجموع داراییها بدست میآید(استیکنی و مکگی،
.)2131
1
نسبت هزینه به دارایی  :از تقسیم هزینهها بر مجموع داراییها حاصل میشود(استیکنی و مکگی.)2131 ،
نسبت موجودی کاال :8از تقسیم موجودی کاال بر مجموع داراییها حاصل میشود(استیکنی و مکگی.)2131 ،
به کارگیری پناهگاههای مالیاتی :1یک متغیر ساختگی میباشد ،اگر حداقل یک شرکت تابعه ثبت شده در (OECD
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) باشد  2کد گذاری میشود و در غیر این صورت صفر کدگذاری میشود.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری :2از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
حاصل
8
میشود(گوپتا و نیوبری .)2117 ،

 .6یافتههاي پژوهش:
اولین مرحله تحلیل دادهها ،توصیف یا تلخیص دادهها با استفاده از آمارهای توصیفی است .در تحلیل توصیفی دادهها ،صرفاً ماهیت
و وضعیت متغیرها بطور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در جدول
شماره  2ارائه شده اند.
جدول شماره( :)1آمارههاي توصيفی تحقيق

متغيرها

ميانگين

ميانه

حداکثر

حداقل

انحراف معيار

اجتناب مالیاتی

0/212

0/20

7/31

-1/8

0/881

درماندگی مالی
عمر شرکت
شدت سرمایه
نسبت موجودی کاال
اهرم مالی
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
نسبت هزینه به دارایی
اندازه شرکت
بازده سهام

8/81
88/07
0/823
0/181
0/072
1/21
0/011
28/12
0/211

1/38
83
0/888
0/112
0/011
2/11
0/01
28/71
0/22

18/88
88
2/83
0/308
0/118
21/12
0/81
21/02
2/38

-0/38
7
-0/117
0
0/002
0/113
0
20/08
-2/71

8/01
28/23
0/171
0/211
0/03
2/11
0/021
2/208
0/107

در کل با توجه به مقادیر جدول باال که اطالعات آمار توصیفی سایر متغیرهای پژوهش را نشان میدهد میتوان نتیجه گرفت در
تمامی متغیرها پراکندگی متوسطی وجود دارد که این موضوع را میتوان از روی مقدار انحراف استاندارد استنباط کــرد ،همچنین
از روی فاصله میانگین و میانه میتوان متقارن بودن یا نبودن متغیر را نتیجه گرفت که همه متغیرها دارای تقارن نسبی هستند.
.1-7آزمون ضرایب همبستگی
برای بررسی وجود و جهت همبستگی خطی بین متغیرهای تحقیق ،آزمون ضرایب همبستگی پیرسون انجام شده و نتایج آن در
جدول شماره  1ارائه شده است
1

CINT
RDINT
3
INVINT
4
THAV
5
MKTBK
6
Gupta & Newberry
2
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همانطور که در جدول شماره 1قابل مشاهده است ،ضریب همبستگی میان متغیرهای مستقل تحقیق در الگوها نشان از عدم
وابستگی زیاد آنها به یکدیگر میباشد.
.2-7آزمون فرضيه تحقيق
همانطور که قبال نیز بیان گردید هدف این تحقیق بررسی تاثیر بحران مالی بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .بدین منظور یک فرضیه اصلی تدوین و در ادامه به آزمون آن پرداخته شده است.
هدف این فرضیه بررسی این موضوع است که آیا بین درماندگی مالی و اجتناب از پرداخت مالیات ارتباط مثبتی وجود دارد یا خیر.
برای آزمون این فرضیه از مدل زیر استفاده میشود.
مدل تحقيق

CTAit= 0it + 1 Z-SCORit+ 2FAGEit+ 3SIZEit + 4LEVit +5CINTit + 6RDINTit + 7INVINTit
+ 8THAVit + 9MKTBKit + it
ابتدا نتایج آزمونهای تشخیصی و سپس تخمین مدل در ادامه ارائه شده است.

.3-7نتایج آزمونهاي تشخصيص
به منظور تعیین روش برآورد مدل الزم است تا آزمونهای تشخیصی انجام شود .بدین منظور ابتدا آزمون اف لیمر (چاو) انجام شده
است .فرض صفر و مقابل در این آزمون به شرح زیر میباشند.
فرض صفر :روش دادههای ترکیبی معمولی (تلفیقی) روش مناسب میباشد.
فرض مقابل :روش دادههای تابلویی روش مناسب میباشد.
نتایج این آزمون در ادامه ارائه شده است.

آماره

سطح احتمال

نتیجه

2/237

0/071

تایید فرض صفر

با توجه به نتیجه آزمون آزمون اف لیمر (چاو) مبنی بر تایید روش دادههای ترکیبی (تلفیقی) میباشد .در ادامه نتایج تجزیه و
تحلیل مدل ارائه شده است.
جدول شماره ( :)3نتایج برآورد مدل
متغیر
عرض از مبدا
درماندگی مالی
شدت سرمایه
نسبت موجودی کاال
اهرم مالی
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
نسبت هزینه به دارایی
اندازه شرکت
عمر شرکت

ضریب
0/138
0/001
-0/071
0/278
0/012
0/002
-0/012
-0/008
-0/00008

آماره  Fفیشر (معناداری)
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسون

)0/000( 82/18
0/117
2/87

آماره t
27/02
8/12
-21/21
1/83
0/821
0/221
-0/222
-2/12
-0/208

معناداری
0/000
0/000
0/000
0/000
0/281
0/801
0/271
0/000
0/828

بعد از برآورد مدل و قبل از تحلیل نتایج میبایست آزمونهای مربوط به فروض کالسیک (همسانی واریانس ،همخطی میان
متغیرهای مستقل و عدم وجود خودهمبستگی میان جمالت باقیمانده) بر روی خروجی مدل انجام شده و در صورت تایید آنها
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نتیجه بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که اینکار در ادامه انجام شده است .الزم به توضیح است که به منظور مرتفع
نمودن مشکل ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSبرای تخمین مدل استفاده شده است.
.4-7تحليل نتایج بدست آمده
خودهمبستگی
برای بررسی این فرضیه از آماره دوربین واتسون استفاده میشود ،در صورتیکه میزان این آماره در فاصله بین  2/2تا  1/2باشد،
فرض وجود خودهمبستگی میان جمالت باقیمانده رد میشود .با توجه به نتیجه بدست آمده برای مدل میزان این آماره برابر 2/87
میباشد .بنابراین در جمالت باقیمانده این مدل خود همبستگی وجود ندارد.
آماره  Fفيشر
برای پذیرش برقراری فرض معناداری کل مدل یا به عبارت دیگر وجود رابطه خطی معنادار میان متغیرهای مستقل و وابسته از
آزمون  Fفیشر استفاده میشود .فرض صفر این آزمون عدم وجود رابطه خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته را نشان میدهد.
نتایج جدول با سطح معناداری صفر (زیر  2درصد) بیانگر رد فرض صفر با اطمینان  12درصد است .به عبارت دیگر به طور کلی
رابطه خطی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و مدل از اعتبار الزم برای تحلیل نتایج برخوردار است.
ضریب تعيين تعدیل شده
میزان ضریب تعیین بیانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است .در این
مدل ضریب تعیین برابر  0/117میباشد.
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 .7نتيجه گيري و پيشنهادات:
در شرایطی که شرکتها در محدودیت مالی قرار دارند دسترسی به منابع مالی خارج شرکت دشوارتر است و به منابع داخلی
شرکت نیاز بیشتری دارند در نتیجه با برنامهریزی مالیاتی سعی میکنند مالیات کمتری پرداخت کنند .از طرف دیگر شرکتهای
دارای محدودیت مالی تمایل باالیی به انباشت وجه نقد حاصل از جریان نقدی دارند .این پژوهش با هدف بررسی تاثیری که
درماندگی مالی میتواند بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکتها بگذارد انجام شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه
تحقیق حاکی از آن است که ارتباط مثبت بین اجتناب از پرداخت مالیات و درماندگی مالی وجود دارد.
برآورد مدل نشان دهندهی وجود ارتباط م ثبت و معنادار بین متغیر درماندگی مالی با اجتناب از پرداخت مالیات میباشد .بنابراین
شواهدی مبنی بر رد این فرضیه یافت نشده و این فرضیه مورد تایید قرار میگیرد .که نشان میدهد در زمانی که شرکتها در
وضعیت درماندگی مالی قرار دارند تمایل بیشتری به اجتناب از پرداخت مالیات نشان میدهند .این یافتهها با نتایج حاصل از تحقیق
ادوارد و همکاران در سال  1028و ریچاردسن و همکاران در سال  1022سازگار است .زیرا که این محققان به رابطهی مثبت بین
بحران مالی و اجتناب از پرداخت مالیات اشاره کردند .مطالعه آنها شواهدی فراهم میکرد که نشان میداد شرکتهایی که با
محدودیت مالی رو به رو میشوند ،نرخ موثر مالیاتی نقدی کمتری نشان میدهند و همچنین شرکتها انگیزهی به کار گیری اجتناب
از پرداخت مالیات را زمانی که سود نهایی آنها از هزینههای نهایی تجاوز میکند را دارند .در حقیقت ،وقتی شرکتها زیر بحران مالی
هستند ،مزایای اجتناب از پرداخت مالیات بیشتر از هزینهها است ،بنابراین انگیزه برای اجتناب از پرداخت مالیات افزایش مییابد
بدون تردید نتایج این تحقیق به تنهایی نمیتواند تمام جنبه های مربوط به ارتباط بین درماندگی مالی و اجتناب از پرداخت مالیات
شرکتها را بیان نماید و برای رفع مشکالت موجود راه حلهای مناسب را ارائه نماید .بنابراین در ادامه این تحقیق ،مطالعات و
تحقیقات دیگری باید انجام شود .به همین دلیل پیشنهاد میشود در مورد موضوعات زیر تحقیقاتی صورت گیرد:
 - 2پیشنهاد میشود موضوع مورد مطالعه ،به تفکیک اندازه شرکت نیز بررسی شود.
 - 1این تحقیق تمامی صنایع را بررسی نموده است ،در تحقیق بعدی میتوان بر صنایع خاصی تأکید نمود.
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