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 چکيده
 در ماليات پرداخت از اجتناب  بر شرکت سياسي هزينه های تاثير بررسي تحقيق اين هدف

 رایب فرضيه شش منظور بدين. است تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شرکت های

 برای بهادار اوراق بورس عضو شرکت 501 به مربوط داده های و تدوين موضوع اين بررسي

 الگوی. گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد 5838 تا 5831 سال های بين زماني دوره ی

 آزمون و بررسي ثابت، اثرات رويکرد با تابلويي هایداده روش از استفاده با پژوهش رگرسيون

 پديده تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های-شرکت  در که داد نشان نتايج. شد

 هب ثابت دارايي های نسبت که، است آن مويد نتايج همچنين،. دارد وجود الياتم از اجتناب

 کارکنان تعداد و شرکت خالص سود شرکت، فروش مقدار شرکت، اندازه ی دارايي ها، کل

 داد نشان نتايج ديگر، سوی از. شودمي شرکت ماليات اجتناب شدت افزايش سبب شرکت

 .ندارد شرکت ماليات از اجتناب بر اریمعناد تاثير شرکت سيستماتيک ريسک که

 صاداقت و مالياتي سياست های ماليات، از اجتناب سياسي، هزينه :يديکل واژگان 
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 2 بهروز قاسمی پور،  1 ابدینیبيژن ع
 .استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشگاه هرمزگان 5
   انشگاه آزاد واحد بين الملل قشم .دانشجوی دکترای حسابداری د 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 بهروز قاسمی پور

 ماليات پرداخت از اجتناب بر شرکت سياسی هاي هزینه تاثير

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت در
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 مقدمه
 ادیاقتص محيط و عرفي و قانوني الزامات به بنا تجاری موسسه حيات و فعاليت تداوم برای که هستند هزينه هايي سياسي، هزينه های

 اين از. مي شود تحميل شرکت ها به سياسي فشارهای طريق از يا قانوني مصوبات و قانوني اعمال واسطه به يا ها هزينه اين. مي باشد ضروری

 هب کمک نهادها ، و ارگان ها اشخاص، به بالعوض های کمک از ناشي هزينه های بازنشستگي ، بيمه ، ماليات به مي توان سياسي هزينه های

 ساير و کارگری اتحاديه های به پرداختي وجوه آموزشي ، فضاهای توسعه هزينه زيست ، محيط حفظ هزينه صادرات ، گمرکي حقوق ورزش ،

 مقايسه برای حسابداری اطالعات از مواقع اغلب ، مشتريان و سياستمداران (.5831 همتي، و حيدری پور) کرد اشاره رسمي غير و رسمي مراجع

 وسطت است ممکن دوباره تخصيص اين مي نمايند استفاده شرکت هزينه عنوان به خود بين منابع دوباره تخصيص برای آمده بعمل های تالش

 يا( شرکت های دارايي و اموال از حفاظت حق گمرکي، عوارض و حقوق واردات، و صادرات بر ماليات مالياتي، های نرخ) دولتي مقررات و قوانين

 نابعم دوباره توزيع برای مازاد تالش هرگونه بنابراين. گردند ايجاد کارگری های¬اتحاديه مثل گذاران نقانو و دولت متولي هایگروه بوسيله

 (                                           5331 زيمرمن، و واتس) مي شود شناخته سياسي هزينه های عنوان به شرکت ها خارج به شرکت ها

 رتاثي بررسي به تجربي صورت به تا است صدد در پژوهش اين اخير، سال های در ماليات اهميت و باال در شده ذکر مباحث به توجه با

 .بپردازد تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته شرکت های در مالياتي اجتناب بر شرکت  سياسي هزينه های
 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق

 تصاداق نمای تمام آيينه عنوان به بهادار اوراق بورس. دارند قرار اجتماعي و سياسي اقتصادی، کالن عوامل تاثير تحت همواره مالي بازارهای

 در سرمايه گذاری برای افراد روی بر اقتصادی جريان های و عوامل مطمئن طور به و است اقتصادی عوامل تاثير تحت مستقيم طور به ملي،

 و رونق و بهادار اوراق بورس بر موثر عاملي اقتصادی مسائل بر تاثيرگذاری دليل به سياسي عوامل همچنين. مي گذارند تاثير بهادار اوراق بورس

 شواکن سياسي عوامل موضوع در جديد اطالعات به بازارها و دارند مالي بازارهای بر عمده ای تاثير سياسي عوامل نتيجه در. مي باشند آن رکود

 که اشرکت ه بر موثر سياسي عوامل از بسياری ميان در. دهد قرار تاثير تحت را کشور اليم و پولي سياست های است ممکن که مي دهند نشان

 پژوهش هدف بنابراين،(. 2008 ، والکانو و سانتا) است برخوردار ويژه ای اهميت از سياسي هزينه های مي شوند دنبال سرمايه گذاران وسيله به

 اوراق بورس در شده پذيرفته شرکت های ماليات پرداخت از اجتناب و مالياتي رفتار بر تاثيری چه سياسي هزينه دهد نشان که است اين حاضر

 .دارد تهران بهادار

 

  سياسی هزینه و سياسی اقتصاد تئوري

 مورد تنها نه هنظري اين. شد جهان اقتصادی متون وارد ليبراليسم، مکتب نفوذ و گسترش با بيستم قرن دوم نيمة از سياسي، اقتصاد نظرية

 مکاران،ه و موسوی) داده اند ارايه نظريه اين توضيح و بسط در آثاری نيز شناسان جامعه بلکه است، شده واقع سياستمداران و اقتصاددانان توجّه

 تاثير ياسي،س تصميم گيری های و فعاليت که است معنا اين به اين. دارند يکديگر بر متقابل تاثير سياست و اقتصاد نظريه اين براساس(. 5838

 گری،دي فرد هر همانند ساالران، ديوان و سياستمداران نظريه اين براساس. دارند برعکس و اقتصادی فعاليت های بر غيرمستقيم و مستقيم

ذی  زگروهني خود بلکه نيستند، رقيب ذی نفع گروه های بين کارگزاران صرفا آنها. دارند سياسي فرآيند طريق از ثروت انتقال برای هاييانگيزه

 قرار قتصادیا عرصه در بازيگران ساير به نسبت متمايزی موقعيت در را آنها الوصول تر، سهل و بيشتر منابع به آنها دسترسي بعالوه. هستند نفع

 اشند،مي ب نزديک قدرت مراجع به که حقيقي اشخاص و نهادی سرمايه گذاران يا و دولت مستقيم حضور وضعيتي چنين بيروني نمود. است داده

 آيندهایفر و نيروها عنوان به قدرت مناسبات مي بايستي که مي کند فشاری پا امر اين بر سياسي اقتصاد. است شرکت ها مالکيت درساختار

 هر يا و سياسي اجتماعي، تحليل های در قدرت روابط از پوشي چشم. شوند برجسته و شده آورده ها تحليل در بازار، در کننده تعيين و بنيادين

 امنيت از حمايت برای کافي قدرت حقوقي، سيستم که کشورهايي در(. 2003 ، مسکو) بود نخواهد توجيه پذير وجه هيچ به ديگری تحليل نوع

 کت هاشر برای ارزشمندی امتياز دولت به نزديکي و سياسي ارتباطات دارد وجود گسترده سطح در فساد و ندارد خصوصي بخش گذاران سرمايه

  (.2052 ، همکاران و بوباکری)  مي گردد محسوب ايدئولوژيک تبعيض از اجتناب و بازاری چنين نارساييهای رب آمدن فائق برای

 فراگيراقتصادی واقعيت های از مي باشد، قراردادها بر متکي که اقتصادی ارتباطات از مجموعه ای وجود که است معتقد نيز( 2002)  پاديال

 ضادت. گردد مي تاکيد آن بر اقتصاد علم آموزه های در که است موضوعاتي از گروه ها يا اشخاص متضاد منافع و ترجيحات. است شده پذيرفته

مي  مقابل طرف منافع برخالف و شخصي منافع جهت در اقداماتي به ترغيب را قرارداد طرف دو هر يا يک که است اقداماتي ساز زمينه منافع

 منافع ادتض از ناشي نمايندگي مشکالت به کارگزاری تئوری. مي گردد مطرح کارگزاری تئوری چوبچار در آن تبعات و ارتباطات اين شرح. نمايد

 چگونه که است موضوع اين شرح تئوری اين هدف. پردازدمي ديگر ازطرف ذينفعان ساير و مالکان و طرف يک از مديران ميان قراردادها در
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 شپذير ايران اقتصادی محيط در اما برساند حداقل به را نمايندگي از ناشي هزينه های تا مي نمايد سعي قرارداد، طرف يک عنوان به کارگمار

مي  وبمحس اصلي و قدرتمند بازيگر دولت ايران، اقتصاد در ديگر، عبارت به. است مواجه ترديد با متضاد کامالً منافع با متعدد ذی نفعان وجود

 از مديريت محتوايي تفکيک شکلي، تمايز وجود با حتي. مي سازد مواجه ترديد با را الکيتم از مديريت تفکيک قدرتمند بازيگر اين وجود گردد،

 در اناير در دولتي شبه نهادهای و دولت. نمي گردد تعريف آن براساس مالکان و مديران روابط و نبوده ايران اقتصادی در غالب شرايط مالکيت،

 در يتمالک ساختار سياسي، نفوذ و مالي منابع از آنها برخورداری دليل به و هستند ورداربرخ مهمي نقش از شرکت ها مديريت و مالکيت ساختار

 قتصادیا متغيرهای رفتار شرح برای سياسي اقتصاد نظريه از استفاده لذا مي باشد، دولتي شبه نهادهای و دولت به محدود زيادی اندازه تا ايران

. داردقرار سياست و اقتصاد رشته های توجه کانون در که کند مي اشاره پديده هايي به ياسيس اقتصاد. است برخوردار کافي توجيه از مالي و

 سياست قلمرو در ه،ک است اين نظريه اين در بنياني فرضية. مي باشد يکديگر بر سياست و اقتصاد متقابل روابط توضيح دنبال به سياسي اقتصاد

 ارگزارانک. باشند مي محدوديت ها به توجّه با خود هدف توابع کردن حداکثر دنبال به گيرنده، متصمي واحدهای و افراد اقتصاد، قلمرو همانند نيز

 امّا هستند؛ خود شخصي منافع حداکثرسازی خواهان و آيندمي شمار به جامعه از جزيي خود ليبراليسم آموزه های و اصول مبنای بر دولتي

 ها شرکت ديگر، طرف از باشند آن حداکثرسازی و اجتماع منافع فکر به نبايد کارگزاران و دولت که است اين دارد وجود اينجا در که تناقضي

 فيف هایتخ بازار، به دسترسي امتياز نظير زيادی منافع روابط اين زيرا. دارند سياستمداران و دولت با نزديک ارتباط برقراری به زيادی تمايل

 (.2003 ، سجاتي آنينگ)  دارد پي در...  و دولتي های يارانه اعتبارات، به آسان تر دسترسي مالياتي،

 

 ماليات از اجتناب 

 الياتيم درآمدهای يافته، توسعه کشورهای در. است دولت مالي منبع عمده ترين ماليات يافته، توسعه کشورهای ويژه به و کشورها اغلب در

 نبودن کارا و تورمي ساختار وجود دليل به توسعه حال در کشورهای در اما است، برخوردار زيادی اهميت از دولت، مخارج مالي تأمين برای

 برخي که حالي در(.  5838 سيدی، و مهراني) مي دهد شکل را کشورها اين ناخالص توليد از ناچيزی درصد مالياتي درآمدهای مالياتي، سيستم

 ناتواني و نبودن شفاف دليل به ايران مي کنند، تأمين ياتيمال درآمدهای طريق از را خود عمومي هزينه های از درصد 31 تا 30 کشورها از

 از وجهيت شايان بخش اينکه کما. است ناچيز تشخيصي ماليات ميزان عموماً افراد، و بنگاه ها درآمد ميزان صحيح شناسايي در مالياتي سيستم

 ماليات هب نسبت وصول هزينة که معنا اين به نمي شود؛ رعايت آن در فايده اصل وصول، صورت در و نمي شود وصول نيز تشخيصي ماليات همين

 هدف سه آن از که است مالياتي درآمدهای بودجه، مالي تأمين برای دولت درآمد عمده ترين نفتي، درآمدهای از پس. است بيشتر وصولي

 سود مبنای بر درآمد، بر ماليات(. 5830 رحماني، و شورورزی) مي شود پيگيری اقتصادی، تثبيت و درآمد مجدد توزيع اقتصادی، منابع تخصيص

 اسبةمح برای مالياتي نظام های بيشتر در. مي دهد اختصاص خود به را دولت ها مالياتي درآمد از توجهي شايان سهم و مي شود تعيين شرکت ها

 راين،ب عالوه. مي شود کسر شرکت ها الصناخ درآمد از قبول، قابل هزينه های عنوان با هزينه ها سری يک مالياتي، قوانين طبق شرکت ها، سود

سرمايه  از حمايت و خارجي و داخلي گذاری-سرمايه جذب و تشويق صنايع، برخي از حمايت چون، متعددی داليل به نيز کشورها بيشتر در

 الياتم مشمول سود و داریحساب سود بين آن، سبب به که شود مي اعطا شرکت ها به مالياتي تخفيف های و معافيت ويژه ای مناطق در گذاری،

         (.                                             5831 کالمي، و سعيدی) مي آيد وجود به تفاوت

 کاهش » صورت به مالياتي اجتناب گسترده، بعد در. است شده تعريف محدود و گسترده بعد دو از مالياتي اجتناب حسابداری، ادبيات در

 منظور هب قانوني اقدامات انجام صورت به را مالياتي اجتناب برخي. مي گردد تعريف «ماليات از قبل حسابداری سود ريال هر ازای به ماليات آشکار

 مؤديان اتاقدام بودن قانوني در ريشه مالياتي اجتناب و  مالياتي فرار بين مفهومي تمايز محدود، بعد در. مي نمايند تعريف مالياتي بدهي کاهش

 باراتيع و تعاريف. ندارد وجود متهورانه ماليات و مالياتي اجتناب ابزارهای و سازه ها يا و تعريف با رابطه در نيز نظری اجماع که آن مهم نکتة. دارد

 شاتقمنا مورد همواره مفهوم دو اين بين خاکستری ناحية. مي باشد متفاوت جوامع و شرايط به توجه با مي شود، برده کار به خصوص اين در که

 (.                                                                                                   2058 ، موريس و هاسلدين) است بوده مجادله و

 ظرن در شرايط از توانند مي نيز مؤديان و گرفته درنظر مؤديان برای ای ويژه شرايط قانون آن، طي که برشمرد توان مي را متعددی موارد

معافيت  و تخفيف ها قانون موجب به کشورها ساير مانند نيز ايران در. نمايند استفاده خود نفع به مربوطه مصوبات و قانون ضعف يا شده گرفته

 مصوب مالي ادهاینه و ابزارها توسعة قانون 1 مادة موجب به مثال، برای. شده گرفته نظر در افراد و مناطق صنايع، برخي برای مالياتي های

 20 مالياتي معافيت مشمول باشند، داشته آزاد شناور سهام درصد 20 که شرکت هايي که مي نمايد مقرر اسالمي شورای مجلس 21/3/5831

 که مي باشند؛ درصدی 50 مالياتي معافيت مشمول بورسي شرکت های که بود شده مقرر م.م.ق 548 ماده طبق اين از پيش. شوندمي درصدی

 که هرچند. مي باشد درصد 20 معادل باشند، داشته آزاد شناور سهام درصد 20 از بيش که شرکت هايي ماليات نرخ الذکر فوق مصوبة موجب به

 اما شده، عنوان اساسي قانون 44 اصل اجرای در تسهيل همچنين، و سهام نقدشوندگي افزايش شناورو سهام گسترش و توسعه قانون اين هدف

 به دالتمبا با که مي نمايد فراهم شرکت ها برای را امکان اين قوانين ساير و نظارت به مربوط های کاستي و قانون اين که کرد ننشا خاطر بايد
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 شود مالي نهادهای و ابزارها توسعة قانون 1 مادة معافيت مشمول شرکت و رسانده نصاب حد به را شرکت شناور درصدسهام سهام، قانوني ظاهر

 588 مادة موجب به  همچنين،(. 5832 سيدی، و مهراني. )شود پرداخت و محاسبه درصد 20 نرخ با درصد؛ 1/22 جای به آن مالياتي نرخ و

 سپردة سود درآمدهای به م،.م.ق 541 ة ماد موجب به يا. معاف اند ماليات پرداخت از کشاورزی فعاليت های ،(م.م.ق) مستقيم ماليات های قانون

 معاف صنعتي کاالهای صادرات از حاصل درآمد درصد 500 ، نيز 545 مادة اساس بر. نمي گيرد تعلق ماليات مشارکت، راقاو و سهام سود بانکي،

برنامه  در .است مالياتي برنامه ريزی کنند، جويي صرفه مالياتي هزينة در آن از استفاده با مي توانند شرکت ها که ديگری ابزار. است ماليات از

 بدهي از بخشي پرداخت. 8 مالياتي؛ معافيت. 2 تخفيف؛ يا کسری گرفتن. 5: مي شود اجرا ماليات پرداخت کاهش برای وشر سه مالياتي ريزی

 ارزش کاهش و ممکن حد تا ماليات پرداخت انداختن تعويق به معنای به مالياتي، ريزی برنامه راهبرد. آن ازای در فعاليتي انجام طريق از مالياتي

 منجر شرکت در هزينه جويي صرفه و انداز پس تشويق به مالياتي برنامه ريزی واقع در(. 5835 جهرمي،) است رداختيپ ماليات های فعلي

 جامان مالياتي پناهگاه به اقامت محل تغيير يا دولتي بهادار اوراق در گذاری سرمايه طريق از مي تواند انداز پس و جويي صرفه اين. شود¬مي

 (.2001 اگراوال،) کمتراست آن ماليات که است کشوری يا نطقهم مالياتي، پناهگاه. گيرد

 

  ماليات از اجتناب و سياسی هزینه

 شغل، ايجاد همچون اساسي، هایخواسته و نيازها کردن برآورده خصوص در بايد گوناگون مکان های و زمان ها در همواره دولت ها

 از داریبرخور فوق، اهداف به دستيابي برای است بديهي. باشند پاسخگو مردم برابر در غيره، و قيمت ها تثبيت ملي، و داخلي امنيت برقراری

 ودخ به را مختلف افراد و نهادها توجه و باشد جوامع در مطرحي موضوع ديرباز از ماليات نيست عجيب بنابراين. است ضروری کافي مالي منابع

 کانون در آن، به مربوط سازوکارهای و قوانين ماليات، موضوع ها،¬دولت و امعجو بر آن بديهي تأثير و ماليات خاص نقش دليل به. کند جلب

 در لياص قوانين ازجمله مالياتي قوانين درنتيجه،. است گرفته قرار مردم عموم حتي و سياستمداران عمومي، مالية اقتصاد، نظران صاحب توجه

 هب ها¬دولت که است مهمي ابزارهای از يکي ماليات. است دولت اقتصادی ایه سياست اعمال ابزار مهمترين از يکي شايد اقتصادی، های زمينه

 و درآمد از قسمتي ماليات درواقع. گذارند مي اثر ، منابع تخصيص و بيکاری و تورم اقتصادی، رشد مانند اقتصادی، کالن متغيرهای در آن کمک

 کشور، سياسي و اجتماعي اقتصادی، منافع حفظ راستای در مالي های سياست اجرای و عمومي مخارج پرداخت منظور به که است افراد دارايي

 تأمين ماليات اخذ و وضع از هدف درگذشته،.  شود مي وصول ها بنگاه و افراد از دولت، اجرايي و اداری های اهرم طريق از و قوانين موجب به

 توجه ونکان در و شد تلقي نابرابری کاهش و ثبات رشد، برای ابزاری لياتما دولت، مالي اقدامات آثار شدن آشکار با تدريج به اما بود، دولت مالي

 (.5834 هاشمي، و صالحي عرب) گرفت قرار

 

 تحقيق   پيشينه ي
 قالانت ماليات از اجتناب که انجايي از که رسيد نتيجه اين به ماليات از اجتناب گيری اندازه معيار چندين از استفاده با( 2051)  وانگ

 رسيد نتيجه اين به خود کار ادامه در او همچنين. است آفرين ارزش رويکرد يک سهامدارن نظر از مي دهد، کاهش را دولت به شرکت از ثروت

 ينا. است باالتر شرکت ماليات از اجتناب سطح دارد، وجود کمتری نمايندگي مسائل آن در که شرکت هايي يعني شفاف، شرکت های در که

 به او همچنين. مي دهند انجام سهامداران منافع کردن حداکثر راستای در صرفا را ماليات از اجتناب مديران که است وعموض اين بيانگر مسطله

 يشترب شفافيت با ريسک صرف اين که کنندمي طلب ريسک صرف يک ماليات از اجتناب فعاليت های ازای در سهامداران که رسيد نتيجه اين

    بد.        مي يا کاهش( ابهام شاخص کاهش)

 ثبتم رابطه داد نشان آنان تحقيق نتايج. پرداختند مالياتي اجتناب بر محصول بازار رقابت تاثير بررسي به( 2051)  همکاران و کوبيک

 .دارد وجود ماليات پرداخت از اجتناب و محصول بازار قدرت ميان معناداری

رکت ش در ماليات پرداخت از اجتناب توزيع پاييني دنبالة بر سهام نقدشوندگي تأثير دهد مي نشان(  2054)   زولوتوی و چن های پژوهش

 بر هامس نقدشوندگي تأثير همچنين. است مثبت بازخورد ديدگاه تأييدکنندة نتايج اين. است کمتر مالي اند، محدوديت های دچار که هايي

 طريق از سهام نقدشوندگي بنابراين.است کمتر برخوردارند، تری قوی شرکتي حاکميت سازوکار از که هايي شرکت در ماليات پرداخت از اجتناب

 بموج مديران، برای سهام قيمت ترشدن منطقي اطريق مسئله اين. مي شود واقع مؤثر ها شرکت ماليات پرداخت از اجتناب بر مثبت بازخورد

 .مي شود مالياتي ريزی  های برنامه در بهتر های گيری تصميم

 هنتيج و پرداختند حسابرسي الزحمة برحق ماليات مشمول و حسابداری سود تفاوت بين رابطة بررسي به(  2052)   همکارانش و هانلن

 وانعن به تفاوت اين از مي توان و مي شود منجر بيشتری الزحمه های حق به ماليات مشمول سود و حسابداری سود بين زياد تفاوت گرفتند

  . مي گذارد تأثير حسابرسان قضاوت های و تصميم ها بر که کرد هاستفاد سود کيفيت برای ملموس معياری
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 حقيقت نتايج. پرداختند چيني شرکت های در مالي تامين محدوديت های و مالکيت نوع سياسي، روابط بررسي به(  2052)  ديگران و چن

 روابط بدون های شرکت که درحالي ندارند، ينچ در مالي تامين محدوديت هيچگونه سياسي روابط دارای شرکت های که مي دهد نشان آنها

 .مي کنند تجربه مالي تامين تامين برای را زيادی محدوديت های سياسي،

 امسه قيمت بر سياسي مديريت تاثير شناسايي هدف با و سياسي اقتصاد نظريه پارچوب در پژوهشي در( 5834) رويايي و فرد مهدی

 قيمت با سياسي مديريت 5835 تا 5831 ساله هفت زماني قلمرو در پژوهش اساس بر. است شده جامان تهران بهادار اوراق بورس در شرکت ها

 .دارد معني دار رابطه شرکت ها سهام

 شده پذيرفته شرکت 541 منظور اين برای. پرداختند مالياتي اجتناب و شرکتي راهبری بررسي به پژوهشي در( 5834) سيدی و مشايخي

 پنل الگوی صورت به شرکت -سال 5221 بررسي نتيجة. گرفت قرار بررسي مورد 5835 الي 5835 زماني بازة طي تهران بهادار اوراق بورس در

 تغيرهایم بين معنادار و منفي رابطة اين، بر عالوه. وجودندارد مالياتي اجتناب و شرکتي راهبری بين معناداری رابطة که است آن مبين نامتوازن؛

 .گرديد مشاهده مالياتي اجتناب و مالياتي حسابرسي بين معناداری و مثبت رابطة همچنين و شرکت ةانداز و سودآوری کنترلي

 آنها قيقتح نتايج. پرداختند ايران در مالياتي گزارشگری با مالي گزارشگری شفافيت بين رابطه تبيين به( 5830) ديگران و مازار عرب

 به مالياتي گزارشگری تهيه صورت در که طوری به است، بوده مالي گزارشگری شفافيت و يماليات گزارشگری بين مثبت رابطه يک وجود بيانگر

 .شد خواهد تامين زيادی حدود تا مالي گزارشگری شفافيت مالي، گزارشگری ضميمه

 

 روش تحقيق

 زمونآ برای. است شده استفاده رگرسيون مدل از تهران، بهادار اوراق بورس در ماليات از اجتناب بر سياسي هزينه های تاثير بررسي برای

 شد: خواهد استفاده زير مدل های   از فرضيه ها

 (5الگوی شماره )
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 (2الگوی شماره )
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  تحقيق متغيرهاي اندازه گيري نحوه ي

 ردمو خصوصيات اندازه گيری امکان که است متغيرهايي از مناسبي و دقيق تعريف ارائه ی پژوهش، فرضيه های آزمون برای گام اولين

 ورتص به است ممکن اندازه گيری اين. شود اندازه گيری يا مشاهده مي تواند که است مفهوم يک متغير. مي سازد ميسر را ژوهشپ اين در توجه

 از استفاده اب تغييرات اين از ناشي تفاوت های و مي کند تغيير کمي نظر از که مي شود گفته متغيری به کمي متغير. شود انجام کيفي يا کمي

 متغير. ندک تعيين اندازه گيری مبداء و واحد هاآن برای مي تواند انسان که هستند متغيرهايي کمي متغيرهای ديگر، بيان به. مي شوند ثبت عدد

 استفاده عدد از غير ديگری روش های از است ممکن آن ثبت برای و است کيفي آن تغييرات از ناشي تفاوت که مي شود اطالق متغيری به کيفي

وسيله  به ممستقي صورت به نمي تواند را آن ويژگي و ندارد را آن اندازه گيری توانايي محقق که است متغيری کيفي، متغير ر،ديگ بيان به. شود

 ر،دالو) مي شود استفاده کد يا الفبا حروف از مي شود، متغير اين از که اندازه گيری هايي يا مشاهده ها ثبت برای. دهد نشان رياضي ارقام ی

5834     . )                                                                        

 به ستقلم متغير. مي شوند تقسيم وابسته و مستقل دسته ی دو به دارند، عهده بر تحقيق در که نقشي اساس بر متغيرها اين، بر افزون

 اي دستکاری اندازه گيری، پژوهشگر توسط متغير اين واقع در. مي شود بينيپيش يا تبيين وابسته متغير آن، طريق از که مي شود گفته متغيری

 شود. برآورد و معلوم آن بر مستقل متغير تاثير تا مي شود اندازه گيری يا مشاهده که است متغيری وابسته، متغير. مي شود انتخاب

 

 وابسته متغير

i,)تفاوت سود حسابداری و سود مشمول ماليات(  t
B T B

: تفاوت سود حسابداری )سود قبل ماليات( و سود مشمول ماليات )از تقسيم 

که از طريق تفاوت سود حسابداری )سود قبل از کسر ماليات( و سود  tدر سال  iآيد( شرکت هزينه ماليات بر نرخ قانوني ماليات بدست مي
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ها تقسيم شده است. محاسبه شده است )کوبيک و همکاران، دارايي مشمول ماليات همچنين به منظور همگن سازی متغير بر ارزش دفتری

2051 .) 

)نسبت هزينه ماليات و سود قبل ماليات(
هزينه ماليات

درآمد قبل از ماليات
,i t

E T R
بر درآمد قبل از ماليات  tدر سال  i: از تقسيم هزينه ماليات شرکت 

 (.2051)کوبيک و همکاران، آيد به دست مي tدر سال  iشرکت 

 متغيرهای مستقل -

( از پنج شاخص 2052های سياسي شرکت است که برای اندازه گيری آن مطابق با پژوهش ناچجری )در اين تحقيق، متغير مستقل هزينه

 استفاده شده است: ريزبه شرح 

,i t
C a p ita l

 (.2052های شرکت است )ناچجری، های ثابت به کل دارايي: برابر با تقسيم دارايي

,i t
S IZ E

 (.2052های شرکت است)ناچجری، : برابر با لگاريتم کل دارايي

,i t
R is k

 (.2052شود )ناچجری، محاسبه مي CAPM: برابر با ريسک سيستماتيک شرکت است که از طريق مدل 

,i t
S a le s

 (.2052ر با لگاريتم فروش شرکت است )ناچجری، : براب

i,ها( )بازده دارايي t
R O A

 
سود خالص

هادارايي کل 
: برابر با حاصل تقسيم سود خالص شرکت به ارزش دفتری دارايي های شرکت است )ناچجری، 

2052.) 

,i t
E M P IN T

 (.2052)ناچجری،  : برابر با تعداد کارکنان شرکت است

 متغيرهای کنترل -

i,)اهرم مالي(  t
L E V

 
کل بدهيها

کل داراييها
های شرکت تعريف شده است )کوبيک و های شرکت به کل دارايي: برابر با نسبت ارزش دفتری کل بدهي

 (.  2051همکاران، 

i,)جريان نقد عملياتي( t
C F O

های شرکت است )کوبيک و همکاران، ر با نسبت جريان نقد عملياتي شرکت به ارزش دفتری کل دارايي: براب

2051.) 

i,گذاری()فرصت سرمايه t
M T B

 
ارزش بازار سهام

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
است که از تقسيم ارزش  tدر سال  iهای سرمايه گذاری شرکت : بيانگر فرصت

 (.2051شود )کوبيک و همکاران، زار حقوق صاحبان سهام شرکت به ارزش دفتری آن در پايان سال محاسبه ميبا

 

 نتایج و بحث
 شده دهاستفا هاداده تحليل برای توصيفي و استنباطي آماری تحليل دو هر از شده، تعيين پيش از اهداف به رسيدن برای پژوهش، اين در

. ستا شده نتيجه گيری تحقيق فرضيه های باره ی در و شده آزمون همبستگي ضريب و تحقيق فرضيه های استنباطي، آمار بخش در .است

 .است شده استفاده Eviews.9 افزار-نرم از استنباطي و تحليل های توصيفي و تجزيه انجام برای
 

 *ی متغيرهاي الگوفيتوصي هاآماره ( :1) ي شمارهنگاره

 

 کمينه بيشينه معيار انحراف انهيم نيانگيم ريمتغ

 -283/0 431/0 031/0 048/0 011/0 اجتناب از ماليات )تفاوت سود حسابداری و سود مشمول ماليات(

 000/0 243/0 031/0 558/0 503/0 اجتناب از ماليات )نسبت هزينه ماليات به سود قبل از ماليات(

 015/0 305/0 204/0 842/0 811/0 هانسبت دارايي ثابت به کل دارايي

 241/4 311/1 155/0 188/1 131/1 ی شرکتاندازه

 111/52 148/3 884/2 210/0 842/0 ريسک سيستماتيک شرکت

 048/4 085/3 101/0 131/1 140/1 فروش 
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 -883/0 115/0 553/0 50/0 553/0 هابازده دارايي

 40 28831 13/2884 102 31/5013 تعداد کارکنان

 501/0 531/5 530/0 113/0 114/0 اهرم مالي

 -220/0 133/0 583/0 553/0 582/0 جريان نقد عملياتي

 -112/1 248/51 111/2 102/5 835/2 فرصت سرمايه گذاری

 ي تحقيقهاافته* منبع: ی    

 

 تحقيق، یرهامتغي بيشتر در ميانه و ميانگين بودن هم به نزديک و تحقيق متغيرهای توصيفي هایآماره از آمده بدست نتايج به توجه با

 به نيز چولگي و کشيدگي ضريب معيار، انحراف آماره های اين، بر افزون. هستند برخوردار مناسبي توزيع از متغيرها کليه که کرد بيان توانمي

داده  که داشت اظهار مي توان مذکور معيارهای بررسي با(. 2008 واراک، و کلر) مي شوند گرفته بکار داده ها توزيع بودن نرمال بررسي منظور

 دگيکشي برای شده ارايه ارزش از فاصله حداقل دارای متغيرها زيرا، هستند برخوردار نرمال توزيع از وابسته و مستقل متغيرهای به مربوط های

 سال در متغير ينا درصدی 52 ميانگيني افزايش دهنده نشان که است درصد 52 تقريبي ميانگين دارای دارايي ها بازده اين، بر افزون. مي باشند

 دهنده نشان که است درصدی 11 ميانگين دارای شرکت مالي اهرم متغير اين، بر عالوه. است بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های¬شرکت در

 است.  ايراني هایشرکت سرمايه ساختار در بدهي باالی سهم

 

 همبستگی تحليل
 نظر از ر،ديگ متغير به متغير يک که کرد گيری اندازه را ایدرجه توانمي آن وسيله به که است آماری ابزاری همبستگي، تحليل و تجزيه

 متغير دو يوندپ ميزان تعيين برای که است معياری همبستگي. برندمي بکار رگرسيون تحليل با معمول طور به را همبستگي. است مرتبط خطي

  شود.                    مي استفاده

 استفاده هاآن ينب همبستگي بررسي برای پيرسون همبستگي ضريب از باشند پيوسته و نسبتي مقياس با تحقيق هایمتغير که صورتي در

 و زياد همبستگي وجود از نشان باشد، نزديکتر+ 5 عدد به ضريب اين چقدر هر. است -5 و+ 5 بين همواره پيرسون همبستگي ضريب. شودمي

 اگر. است هاآن بين معکوس و زياد همبستگي آن مفهوم باشد، نزديکتر -5 عدد به پيرسون همبستگي ضريب اگر و است متغير دو بين مستقيم

 تگيهمبس ضريب مختلف مقدارهای تفسير برای ایقاعده وجود اما، ندارد وجود کم از زياد همبستگي کردن متمايز برای سريعي و سهل قواعد چه

 .شود احتياط آن از استفاده در بايد اما، است هشد ارائه ایقاعده چنين. باشد مفيد تواندمي
 

 (: همبستگی متغيرهاي تحقيق2ي شماره)نگاره
 

 55 50 3 3 1 1 1 4 8 2 5 متغير

اجتناب از ماليات 

)تفاوت سود حسابداری 

 و سود مشمول ماليات(

5           

اجتناب از ماليات 

)نسبت هزينه ماليات به 

 سود قبل از ماليات(

24/0- 5          

نسبت دارايي ثابت به 

 هاکل دارايي
252/0 22/0- 5         

        5 541/0 -50/0 011/0 ی شرکتاندازه

ريسک سيستماتيک 

 شرکت
011/0 04/0- 058/0 521/0 5       

      5 553/0 101/0 -08/0 041/0 041/0 فروش

     5 021/0 080/0 -05/0 033/0 514/0 112/0 هابازده دارايي

    5 -01/0 403/0 012/0 401/0 040/0 -03/0 -00/0 تعداد کارکنان
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   5 541/0 -41/0 515/0 021/0 521/0 -53/0 -01/0 -43/0 اهرم مالي

  5 -42/0 -02/0 121/0 -05/0 -08/0 -02/0 533/0 032/0 401/0 جريان نقد عملياتي

 5 208/0 -05/0 -03/0 833/0 -03/0 052/0 -50/0 053/0 054/0 803/0 فرصت سرمايه گذاری

 ي تحقيقهاافته* منبع: ی

 

ی وجود عدم شود ضريب همبستگي متغيرهای تحقيق منطقي است که نشان دهنده، همانگونه که مشاهده مي2ی شماره با توجه به نگاره

 همبستگي، در بين متغيرهای تحقيق است. 
 

 بررسی پایایی متغيرهاي تحقيق

لوين، لين و چو پايايي متغيرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. در صورتي که متغيرهای تحقيق  آزمونبا استفاده از در اين تحقيق، 

ی ترکيبي باعث بروز مشکل رگرسيون کاذب خواهد شد. الزم به توضيح است با هادادهي و چه در زمان یسری هادادهپايا نباشند؛ چه در مورد 

که تمامي متغيرها پايا هستند. نتايج اين  دهديمشوند. نتايج آزمون نشان غيرهای موهومي، در اين بخش ارائه نميتوجه به دو وجهي بودن مت

 ( ارائه شده است:8) شمارهی نگارهآزمون در 
 

 Eviewsبا استفاده از نرم افزار  رهايمتغ(: نتایج آزمون پایایی 3ي شماره )نگاره
 

 سطح معناداری ن و چوی آزمون لوين، ليآماره متغيرها

 000/0 -13/520 اجتناب از ماليات )تفاوت سود حسابداری و سود مشمول ماليات(

 000/0 -421/44 اجتناب از ماليات )نسبت هزينه ماليات به سود قبل از ماليات(

 000/0 -314/52 هانسبت دارايي ثابت به کل دارايي

 000/0 -811/21 ی شرکتاندازه

 000/0 -851/41 ک شرکتريسک سيستماتي

 000/0 -132/3 فروش

 000/0 -508/51 هابازده دارايي

 000/0 -141/3 تعداد کارکنان

 000/0 -051/22 اهرم مالي

 000/0 -184/21 جريان نقد عملياتي

 000/0 -318/40 فرصت سرمايه گذاری

 * مأخذ: نتایج تحقيق      

 

پارامترها را بدون نگراني از  توانيمدرصد پايا هستند. بنابراين،  33يق در سطح اطمينان متغيرهای تحق شوديمهمان طور که مالحظه 

 برآورد کرد. هاآنکاذب بودن 

 های سياسي بر اجتناب از ماليات از الگوهای تحقيق به شرح زير استفاده شده است: برای بررسي تاثير هزينه

 (5الگوی شماره )

, 0 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,

6 , 7 , 8 , 9 , ,

i t i t i t i t i t i t

i t i t i t i t i t

B T B C a p ita l S IZ E R isk S a le s R O A

E M P IN T L E V C F O M T B

     

    

      

   
  
 (2الگوی شماره )

, 0 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,

6 , 7 , 8 , 9 , ,

i t i t i t i t i t i t

i t i t i t i t i t

E T R C a p ita l S IZ E R isk S a le s R O A

E M P IN T L E V C F O M T B

     

    

      

     

i,در فرمول مزبور؛        t
B T B

i,ی اجتناب از ماليات )تفاوت سود حسابداری و سود مشمول ماليات(؛ منعکس کننده  t
E T R

اجتناب از  

i,ماليات )نسبت هزينه ماليات و سود قبل ماليات(؛  t
C A P IT A L

i,ها ؛نسبت دارايي های ثابت به کل دارايي  t
S IZ E

 ی شرکت؛اندازه 
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,i t
R IS K

i,ريسک سيستماتيک شرکت؛   t
S a le s

i,لگاريتم کل فروش؛   t
R O A

i,ها؛ بازده دارايي  t
E M P IN T

تعداد کارکنان شرکت؛ 

,i t
L E V

i,اهرم مالي شرکت؛   t
C F O

i,ها و نسبت جريان نقد عملياتي شرکت به کل دارايي  t
M T B

 i گذاری شرکت است.فرصت سرمايه 

 شده است. فيتعرسال مورد نظر   tنماد شرکت مورد نظر و 

فته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در های پذيرهای سياسي بر اجتناب از ماليات در شرکتهدف اين پژوهش، بررسي تاثير هزينه

ها پرداخته شده است. برای اين منظور، همين راستا، با توجه به مباني نظری مطرح شده شش فرضيه تدوين و در ادامه به بررسي و آزمون آن

 از استفاده بررسي منظور به آزمون چاو قيق،الگوهای تح برازش از ( مورد آزمون قرار گرفته است. البته الزم است، قبل5ی )ابتدا مدل شماره

آزمون چاو برای الگوی  از حاصل نتايج .شود ی تحقيق انجامنمونه برای ترکيبي هایداده روش در مقابل ثابت اثرات با تابلويي هایداده روش

 ست: ( نشان داده شده است. فرضيات اين آزمون به صورت زير ا4ی شماره )( در نگاره2( و )5شماره )

H 0  لفيقيتی هادادهروش  :

H 1   روش اثرات ثابت :

 

 ( نمايش داده شده است.4ی شماره )نگارهنتايج حاصل از آزمون چاو در  
 

 هاي تحقيقليمر براي الگو F(: نتایج آزمون 4ي شماره )نگاره
 

 پذيرفته شدهروش  سطح خطا آماره الگوی مورد بررسي

 روش اثرات ثابت 000/0 083/3 (5الگوی شماره )

 روش اثرات ثابت 000/0 231/1 (2الگوی شماره )

 ي تحقيقهاافته* منبع: ی            

    

روش  بوده است، در نتيجه، الگوی  H0نتايج حاکي از عدم تاييد فرض  با توجه به آماره و سطح خطای آزمون چاو برای تمامي الگوها،

های تابلويي با اثرات تصادفي، آزمون های تابلويي با اثرات ثابت يا دادهاثرات ثابت روش ارجح است. الزم است برای انتخاب از بين الگوی داده

 ير است: ( نشان داده شده است. فرضيات اين آزمون به صورت ز1ی شماره )هاسمن نيز انجام شود. نتايج مربوط به آزمون هاسمن نيز در نگاره

H 0  يتصادفروش اثرات  :

H 1   روش اثرات ثابت :

 ( نمايش داده شده است.1ی شماره )نگارهنتايج حاصل از آزمون هاسمن در 
 

 هاي تحقيق(: نتایج آزمون هاسمن براي الگو5ي شماره )نگاره
 

 شده روش پذيرفته سطح خطا آماره الگوی مورد بررسي

 الگوی اثرات ثابت 000/0 011/23 (5الگوی شماره )

 الگوی اثرات ثابت 058/0 128/20 (2الگوی شماره )

 ي تحقيقهاافته* منبع: ی             

      

( 5های )الگو های تابلويي با اثرات ثابت برای( قابل مشاهده است، نتايج حاکي از آن است که الگوی داده1ی شماره )همانطور که در نگاره

يق، های تحق( روش ارجح است. بنابراين، در ادامه به تخمين الگوهای تحقيق با توجه به روش ارجح پرداخته شد. در ادامه برای بررسي فرضيه2و )

 ( استفاده شده است.1ی شماره )اثرات ثابت، در نگارهش ( با رو5الگوی شماره ) نيتخم جينتا
 

 *قيتحقي الگوخمين نتایج ت (:6ي شماره )نگاره
 

 سطح خطا يت آماره ضريب متغير ريمتغ

 841/0 -344/0 -021/0 عرض از مبداء

 000/0 313/8 085/0 هانسبت دارايي ثابت به کل دارايي
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 000/0 520/1 088/0 ی شرکتاندازه

 522/0 -143/5 -0004/0 ريسک سيستماتيک شرکت

 000/0 353/1 084/0 فروش

 000/0 810/13 134/0 هابازده دارايي

 043/0 311/5 000004/0 تعداد کارکنان

 403/0 -321/0 -001/0 اهرم مالي

 000/0 -381/4 -080/0 جريان نقد عملياتي

 018/0 315/5 0001/0 فرصت سرمايه گذاری

 141/0 ضريب تعيين

 181/0 ضريب تعيين تعديل شده

 333/5 واتسون-ی دوربينآماره

 F 04/552ی آماره

 F 000/0ی احتمال آماره

 ي تحقيقهاافته* منبع: ی         

   

 توانيم(، 000/0ی آن )خطا( و سطح 04/552بدست آمده ) F یآمارهبا توجه  و( 1) ی شمارهنگارهقابل مشاهده در  جينتابا توجه به 

يي برخوردار است. همچنين، با توجه به ضريب تعيين تعديل باالی معناداراز  قيتحقی الگودرصد، در مجموع  33 ادعا کرد که در سطح اطمينان

درصد  18بيان کرد که در مجموع متغيرهای مستقل و کنترل تحقيق بيش از  توانيمدرصد است،  18شده بدست آمده برای الگو که برابر 

توان ادعا کرد که است، مي 333/5واتسون که برابر  نيدوربی آماره. افزون بر اين، با توجه به مقدار دهنديمتغييرات متغير وابسته را توضيح 

 ی الگو وجود ندارد. هاماندهيباق انيمی اول مرتبهي خودهمبستگ

اثرات ثابت، ش ( با رو2الگوی شماره ) نيتخم جينتا( استفاده شده است. 2ی )از سوی ديگر، برای بررسي فرضيات تحقيق از الگوی شماره

 ارائه شده است. (1ی شماره )در نگاره
 

 *قيتحقي الگونتایج تخمين  (:7ي شماره )نگاره
 

 سطح خطا يت آماره ضريب متغير ريمتغ

 034/0 -141/5 -011/0 عرض از مبداء

 000/0 284/4 012/0 هانسبت دارايي ثابت به کل دارايي

 000/0 123/8 083/0 ی شرکتاندازه

 521/0 -121/5 -0001/0 ريسک سيستماتيک شرکت

 000/0 338/1 012/0 فروش

 055/0 120/2 048/0 هابازده دارايي

 003/0 158/2 00005/0 تعداد کارکنان

 353/0 -502/0 -005/0 اهرم مالي

 013/0 353/5 052/0 جريان نقد عملياتي

 035/0 -114/5 -0003/0 فرصت سرمايه گذاری

 133/0 ضريب تعيين

 132/0 ضريب تعيين تعديل شده

 331/5 واتسون-دوربين یآماره

 F 333/11ی آماره

 F 000/0ی احتمال آماره

 ي تحقيقهاافته* منبع: ی
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 توانيم(، 000/0ی آن )خطا( و سطح 333/11بدست آمده ) F یآمارهبا توجه  و( 1) ی شمارهنگارهقابل مشاهده در  جينتابا توجه به 

يي برخوردار است. همچنين، با توجه به ضريب تعيين تعديل باالی معناداراز  قيتحقی الگووع درصد، در مجم 33 ادعا کرد که در سطح اطمينان

درصد  13بيان کرد که در مجموع متغيرهای مستقل و کنترل تحقيق بيش از  توانيمدرصد است،  13شده بدست آمده برای الگو که برابر 

توان ادعا کرد که است، مي 331/5واتسون که برابر  نيدوربی آمارهبا توجه به مقدار . افزون بر اين، دهنديمتغييرات متغير وابسته را توضيح 

  ی الگو وجود ندارد.هاماندهيباق انيمی اول مرتبهي خودهمبستگ

 نشان حقيقت هایفرضيه آزمون نتايج نهايت، در. گرفت قرار استفاده مورد تحقيق اين در ثابت اثرات مدل ها،آزمون اين نتايج به توجه با

 .اندشده تاييد سوم فرضيه استثنای به تحقيق هایفرضيه تمام که داد

 

 گيري و پيشنهادات نتيجه

  اول يفرضيه آزمون ينتيجه  

 سبور در دهش پذيرفته هایشرکت در ماليات پرداخت از اجتناب بر دارايي ها کل به ثابت دارايي های نسبت تأثير بررسي به فرضيه اين در

 وابسته متغير دو هر طريق از فرضيه اين بررسي و( 1) و( 1) شماره  نگاره ی در شده ارائه نتايج به توجه با. است شده پرداخته تهران بهادار اوراق

 برابر ،ماليات پرداخت از اجتناب بر دارايي ها کل به ثابت دارايي های نسبت تاثير، بر مبني صفر، فرض به مربوط احتمال ؛(برآوردی مدل دو هر)

 آمده بدست ضرايب به توجه با نتيجه، در. مي شود پذيرفته درصد 1 خطای سطح در صفر فرض بنابراين است، 01/0 از کوچکتر که است 000/0

 ميان معناداری مثبت ارتباط که کرد ادعا مي توان( 000/0) برابر آنان خطای سطح و( 012/0) و( 085/0) برابر که دوم و اول مدل های برای

 عااد مي توان ديگر، عبارت به. دارد وجود تحقيق مدل دو هر برای شرکت ماليات پرداخت از اجتناب و ها-دارايي کل به ثابت دارايي های نسبت

 ودخ يماليات های هزينه کاهش دنبال به سياسي هزينه های کاهش منظور به بيشتر دارايي ها کل به ثابت دارايي های نسبت با شرکت ها کرد،

 مطابق) مي شود تاييد درصد 1 خطای سطح در تحقيق اول فرضيه ی معناداری، سطح به توجه با بنابراين،. مي باشند ماليات از اجتناب طريق از

 .                                                      (2058 همکاران، و ميلز تحقيق با

  

 دوم يفرضيه آزمون ينتيجه 

 رانته بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هایشرکت در ماليات پرداخت از اجتناب بر شرکت اندازه ی تأثير بررسي به يهفرض اين در

 مدل دو هر) وابسته متغير دو هر طريق از فرضيه اين بررسي و( 1) و( 1) شماره  نگاره ی در شده ارائه نتايج به توجه با. است شده پرداخته

 01/0 از کوچکتر که است 000/0 برابر ماليات، پرداخت از اجتناب بر شرکت اندازه ی تاثير، بر مبني صفر، فرض به ربوطم احتمال ؛(برآوردی

 که دوم و اول مدل های برای آمده بدست ضرايب به توجه با نتيجه، در. مي شود پذيرفته درصد 1 خطای سطح در صفر فرض بنابراين است،

 از اجتناب و شرکت اندازه ی ميان معناداری مثبت ارتباط که کرد ادعا مي توان( 000/0) برابر آنان خطای حسط و( 083/0) و( 088/0) برابر

 کاهش منظور به بزرگتر اندازه ی با شرکت ها کرد، ادعا مي توان ديگر، عبارت به. دارد وجود تحقيق مدل دو هر برای شرکت ماليات پرداخت

 ی¬ضيهفر معناداری، سطح به توجه با بنابراين،. مي باشند ماليات از اجتناب طريق از خود مالياتي های نههزي کاهش دنبال به سياسي هایهزينه

  (.  2058 همکاران، و ميلز تحقيق با مطابق) مي شود  تاييد درصد 1 خطای سطح در تحقيق دوم

                                                                      

 سوم يفرضيه آزمون يجهنتي
 بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هایشرکت در ماليات پرداخت از اجتناب بر شرکت سيستماتيک ريسک تأثير بررسي به فرضيه اين در

 دو هر) وابسته يرمتغ دو هر طريق از فرضيه اين بررسي و( 1) و( 1) شماره  نگاره ی در شده ارائه نتايج به توجه با. است شده پرداخته تهران

( 522/0) رابرب ترتيب به ماليات، پرداخت از اجتناب بر شرکت سيستماتيک ريسک تاثير، بر مبني صفر، فرض به مربوط احتمال ؛(برآوردی مدل

 آمده تبدس ضرايب به توجه با نتيجه، در. مي شود رد درصد 1 خطای سطح در صفر فرض بنابراين است، 01/0 از بزرگتر که است( 521/0) و

 که کرد ادعا مي توان( 521/0) و( 522/0) برابر ترتيب به که آنان خطای سطح و( -0001/0) و( -0004/0) برابر که دوم و اول مدل های برای

 راين،بناب. دارد وجود تحقيق مدل دو هر برای شرکت ماليات پرداخت از اجتناب و شرکت سيستماتيک ريسک ميان معناداری غير منفي ارتباط

 .     (2058 همکاران، و ميلز تحقيق با مطابق) مي شود  رد درصد 1 خطای سطح در تحقيق سوم فرضيه ی معناداری، سطح به توجه با
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  چهارم يفرضيه آزمون ينتيجه  

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته هایشرکت در ماليات داختپر از اجتناب بر شرکت فروش مقدار تأثير بررسي به فرضيه اين در

 مدل دو هر) وابسته متغير دو هر طريق از فرضيه اين بررسي و( 1) و( 1) شماره  نگاره ی در شده ارائه نتايج به توجه با. است شده پرداخته

 01/0 از کوچکتر که است 000/0 برابر ماليات، پرداخت از اجتناب بر شرکت فروش مقدار تاثير، بر مبني صفر، فرض به مربوط احتمال ؛(برآوردی

 که دوم و اول مدل های برای آمده بدست ضرايب به توجه با نتيجه، در. مي شود پذيرفته درصد 1 خطای سطح در صفر فرض بنابراين است،

 اجتناب و شرکت فروش مقدار ميان معناداری مثبت ارتباط که کرد ادعا مي توان( 000/0) برابر آنان خطای سطح و( 012/0) و( 084/0) برابر

 منظور به بيشتر فروش مقدار با شرکت ها کرد، ادعا مي توان ديگر، عبارت به. دارد وجود تحقيق مدل دو هر برای شرکت ماليات پرداخت از

 معناداری، سطح به توجه با بنابراين،. باشندمي تماليا از اجتناب طريق از خود مالياتي های هزينه کاهش دنبال به سياسي هایهزينه کاهش

 (.   2058 همکاران، و ميلز تحقيق با مطابق) مي شود تاييد درصد 1 خطای سطح در تحقيق چهارم فرضيه ی

                                                    

 پنجم يفرضيه آزمون ينتيجه
 بهادار اقاور بورس در شده پذيرفته هایشرکت در ماليات پرداخت از اجتناب بر شرکت خالص دسو نسبت تأثير بررسي به فرضيه اين در

 دو هر) وابسته متغير دو هر طريق از فرضيه اين بررسي و( 1) و( 1) شماره  نگاره ی در شده ارائه نتايج به توجه با. است شده پرداخته تهران

( 055/0) و( 000/0) برابر ترتيب به ماليات، پرداخت از اجتناب بر شرکت خالص سود تاثير، بر يمبن صفر، فرض به مربوط احتمال ؛(برآوردی مدل

 برای آمده بدست ضرايب به توجه با نتيجه، در. مي شود پذيرفته درصد 1 خطای سطح در صفر فرض بنابراين است، 01/0 از کوچکتر که است

 مثبت ارتباط که کرد ادعا مي توان( 055/0) و( 000/0) برابر ترتيب به آنان خطای طحس و( 048/0) و( 134/0) برابر که دوم و اول هایمدل

 کرد، ادعا مي توان ديگر، عبارت به. دارد وجود تحقيق مدل دو هر برای شرکت ماليات پرداخت از اجتناب و شرکت خالص سود ميان معناداری

ي م ماليات از اجتناب طريق از خود مالياتي های هزينه کاهش دنبال به يسياس هزينه های کاهش منظور به بيشتر خالص سود با شرکت ها

 همکاران، و ميلز تحقيق با مطابق) مي شود تاييد درصد 1 خطای سطح در تحقيق پنجم فرضيه ی معناداری، سطح به توجه با بنابراين،. باشند

2058)      . 

                                                                                       

  ششم يفرضيه آزمون ينتيجه   

 تهران هادارب اوراق بورس در شده پذيرفته هایشرکت در ماليات پرداخت از اجتناب بر شرکت کارکنان تعداد تأثير بررسي به فرضيه اين در

 مدل دو هر) وابسته متغير دو هر طريق از فرضيه اين بررسي و( 1) و( 1) شماره  نگاره ی در شده ارائه نتايج به توجه با. است شده پرداخته

( 003/0) و( 043/0) برابر ترتيب به ماليات، پرداخت از اجتناب بر شرکت کاکنان تعداد تاثير، بر مبني صفر، فرض به مربوط احتمال ؛(برآوردی

 برای آمده بدست ضرايب به توجه با نتيجه، در. مي شود يرفتهپذ درصد 1 خطای سطح در صفر فرض بنابراين است، 01/0 از کوچکتر که است

 ارتباط که کرد ادعا مي توان( 003/0) و( 043/0) برابر ترتيب به آنان خطای سطح و( 00005/0) و( 000004/0) برابر که دوم و اول هایمدل

 نتوا-مي ديگر، عبارت به. دارد وجود تحقيق مدل دو هر برای شرکت ماليات پرداخت از اجتناب و شرکت کارکنان تعداد ميان معناداری مثبت

 از باجتنا طريق از خود مالياتي های هزينه کاهش دنبال به سياسي های¬هزينه کاهش منظور به بيشتر کارکنان تعداد با شرکت ها کرد، ادعا

 ميلز تحقيق با مطابق) مي شود تاييد درصد 1 خطای سطح در تحقيق ششم ی¬فرضيه معناداری، سطح به توجه با بنابراين،. مي باشند ماليات

 (.2058 همکاران، و

 با توجه به نتايج تحقيق ، پيشنهادات ذيل در خصوص نتايج تحقيق توصيه مي گردد:

 ها در شرايط متفاوت و متغير اقتصادی.بررسي و آزمون رفتار اجتناب مالياتي شرکت-5

 رداخت ماليات در شرايط و محيط نظارتي متفاوت.بررسي تاثير هزينه های سياسي بر اجتناب از پ-2

 بررسي تاثير هزينه های سياسي بر اجتناب از پرداخت ماليات در صنايع متفاوت کاربر و سرمايه بر.-8
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