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 چکیده

 موثر نرخ منظور این برای باشد. می ها شرکت مالیاتی های سیاستگذاری مالیاتی ریسک پژوهش،بررسی هدف این
 ریسک عنوان به نیز زمان طول در مالیاتی وضعیت ثباتی بی و مالیاتی، سازی کمینه سیاست عنوان به تر پایین مالیات
 نشان 1393 تا 1387 سالهای طی شرکت 114 العاتاط از استفاده با پژوهش های یافته. است شده گرفته درنظر مالیاتی

 معنی این به دارد؛ زمان طول در مالیاتی وضعیت ثباتی بی تاثیر منفی معناداری بر مالیاتی موثر کاهش نرخ که دهد می
 ریسک لذا و دارند نگه ثابت را زمان طول در کمتر مالیات پرداخت توانند نمی کمتر، مالیات موثر نرخ با شرکتهای که

 نوع از مالیاتی، ریسک پیامد بدلیل مالیات، سازی کمینه سیاست که گفت توان می اساس براین. است باال آنها مالیاتی
 نشان مالیات ریزی طرح بر شرکتها خاص ویژگیهای تاثیر بررسی از حاصل نتایج باشد. می پرریسک مالیاتی اجتناب

 بیشتر مالیاتی ریسک نیز کوچک شرکتهای در. دهد می افزایش را شرکت مالیاتی ریسک سود، نوسان که دهد می
 را جدیدی شواهد یافته این. دهد می کاهش را مالیاتی ریسک تبعی، نظارتی مکانیزمهای بدلیل نیز مالی اهرم و بوده

 این های یافته براین، افزون. نماید می فراهم شرکت کلی عملکرد بر مالیاتی گذاری تصمیم اثرگذاری درخصوص
 .کند کمک آنها مالیاتی های سیاست براساس شرکتها مالیاتی ریسک ارزیابی به تواند می پژوهش
 یاتنرخ موثر مال ینان،عدم اطم یاتی،اجتناب مال یات،مال یزیر طرح یاتی،مال ینتمک :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 یاتیدرآمد مال شی. افزادیآ یدولت ها به شمار م یمنابع درآمد نیاز مهمتر یکی ات،یمال
نموده و به تحقق اهداف دولت ها  تیرا تقو یاجتماع یخدمت رسان ییدولت ها، توانا

هستند.  یاتیدرآمد مال شیرو، دولت ها، همواره به دنبال افزا نیکند. از ا یم یکمک فراوان
 ریدارند، با اتخاذ تداب یپرداخت اتیدر مال یشرکت ها که سهم قابل مالحظه ا ،یاز طرف

 در آمریکایی شرکتهای از بسیاری را بپردازند. یکمتر اتیدارند که مال یسع یعددمت
 نرخ خاطر به  ماریوت و  الکتریک جنرال مثل هایی شرکت. اند شده ماهر مالیاتی، اجتناب

 نرخ 2002سال در ماریوت، مثال عنوان به. هستند شده شناخته خود ثابت و کم مالیاتی موثر
 نرخ براساس آنها مالیات چنانچه که درحالی نموده گزارش% 6.8 را خود مالیاتی موثر

 دالر، میلیون 32 جای به مالی صورتهای در آنها مالیات مبلغ شد، می محاسبه% 35 قانونی
 به نیز 2004و2003 های سال در شرکت این مالیاتی موثر نرخ. شد می گزارش دالر 164.9
 فقط این چه اگر(. 2010، 1نوگا و مینیک) است گردیده گزارش% 15.29 و% 8.81 ترتیب

 در را سوال این اما است مالیاتی موثر نرخ سازی کمینه حالت ترین افراطی از نمونه یک
هایی را برای کمینه سازی مالیات بکار گرفته و  شرکتها چه سیاست که کند می ایجاد ذهن

سازی مالیات  های کمینه آیا این کاهش مالیات، بر ریسک شرکت موثر است؟ سیاست
قرار می  مالیاتی فرار و مالیاتی تهور مالیاتی، اجتناب شامل وسیع طیف یک در شرکتها

های موجود، اغلب، حتی در تعریف مفاهیم بکار رفته برای این  اما پژوهش. گیرند
گیری متفاوتی نیز برای  ها با هم اتفاق نظر ندارند. افزون بر این، معیارهای اندازه سیاست
 عملیاتی این مفاهیم بکار رفته است. تعریف 

 این زیرا. است متفاوت مالیاتی فرار و مالیاتی تهور مالیاتی، اجتناب با مالیاتی ریسک 
 .را نشان می دهد زمان طول در مالیاتی وضعیت ثبات حفظ در شرکت توانایی مفهوم،

انتظار می رود بکارگیری سیاستهای کمینه سازی مالیات توسط مدیران بدلیل ایجاد عدم 
اطمینان در موقعیت های مالیاتی، باعث افزایش عدم اطمینان نسبت به پرداخت مالیات 
درآینده و درنتیجه ریسک مالیاتی گردد؛ چرا که ممکن است سیاستهای جسورانه مدیران 

سوی مقامات مالیاتی کشف و منجر به پرداخت مالیات  درخصوص مدیریت مالیات از
 (.1394بیشتر گردد )پاکیزه و همکاران، 

علیرغم این دیدگاه که کمینه سازی مالیات، یک فعالیت پر ریسک است، اما شواهد  

                                                                                                                   
1. Minnick  and Noga 
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تجربی اندکی در مورد میزان ریسک سیاستهای مختلف کاهش مالیات شرکت وجود 
هیم طرح ریزی مالیات، شواهدی در خصوص تاثیر دارد. این پژوهش با مقایسه مفا

های کمینه سازی مالیات شرکتها بر ریسک مالیاتی ارائه می نماید.  برای این  سیاست
منظور، بر سه مفهوم اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و فرار مالیاتی تاکید شده است. سپس با 

بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول گیری ریسک مالیاتی براساس مولفه عدم اطمینان و  اندازه
زمان، تاثیر اجتناب مالیاتی به عنوان معیار کلی سنجش سیاست کمینه سازی مالیات بر 

 ریسک مالیاتی شرکت بررسی می شود.
ها  شرکت مالیات سازی  کمینه های سیاست ریسک بررسی هدف از انجام این پژهش 

 مالیاتی شرکتها را ارزیابی نمود.های مالیاتی، ریسک  بوده تا بتوان براساس سیاست
 

 مبانی نظری، چارچوب مفهومی و بسط فرضیه پژوهش
، به عنوان پراکندگی تعریف می شود که در میزان عدم اطمینان نسبت به «ریسک»اصطالح 

( این 6؛2013و همکاران ) 2(. نیومن114؛1991، 1آینده نمود پیدا می کند )بریلی و می یرز
ریسک مالیاتی، به »لیاتی شرکت مرتبط ساخته و بیان می کنند: مفهوم را به ریسک ما

پتانسیلی که یک فعالیت یا عمل، باعث ایجاد تفاوت بین مبلغ مالیات قطعی با مبلغ 
عدم اطمینان، در («. 6؛2013شود، اشاره دارد )نیومن و همکاران،  برآوردی اولیه می

عدم اطمینان مشکل ذاتی همه تصمیم  حسابداری دارای جایگاه ویژه ای است؛ چرا که اوالً
هاست و ثانیاً اصل بنیادی و نیاز اصلی جستجوی اطالعات، وجود عدم اطمینان  گیری

ترین معیار بکار رفته برای  ترین و معمول (. ساده1395باشد )حصارزاده و همکاران،  می
اریانس است های پراکندگی از جمله انحراف معیار و و گیری عدم اطمینان، شاخص اندازه

گیری ریسک  (. از این رو، این معیار به عنوان شیوه متداول اندازه2009، 3)پاورز
گیری ریسک  (. اندازه1395رود )محمودآبادی و زمانی،  کارمی های مالی به درپژوهش

 (.1976، 4عنوان واریانس یا انحراف معیار، درکتابهای مالی نیز مرسوم است )از جمله فاما به
های حوزه حسابداری مالیاتی، مفاهیم اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و فرار  در پژوهش

های مالیاتی شرکتها بحث شده است. اولین مفهوم سیاست مالیاتی،  مالیاتی به عنوان سیاست
اجتناب مالیاتی است. اجتناب مالیاتی، به عنوان بکارگیری سیاستهای کاهنده پرداخت 

                                                                                                                   
1. Brealy and Mayers 
2. Neuman  
3. Powers 
4  . Fama 
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(، نرخ 2008و همکاران ) 1ف می شود. به پیروی از دیرنجمالیات بر درآمد شرکتها تعری
گیری اجتناب مالیاتی درنظر گرفته شده است. براین اساس،  موثر مالیات معیار مناسب اندازه

توانایی پرداخت مبلغ مالیات کمتر به ازای هر ریال »پایین بودن نرخ موثر مالیات به عنوان 
(.سیاستهای مالیاتی که 2008، و همکارانج توصیف می شود )دیرن« سود مشمول مالیات

اجتناب بیشتری از مالیات را به همراه دارند و از این رو، منجر به نرخ موثر مالیات پایین تر 
شوند، می توانند ریسک شرکت را افزایش دهند؛ چرا که فعالیتهای کاهنده مالیات ذاتاً  می

ود جلب می کند. این موضوع زمانی ریسکی بوده و همواره توجه ممیزان مالیاتی را به خ
که کاهش نرخ موثر مالیاتی نسبت به سالهای قبل بیشتر باشد، نیز شدت می یابد. براین 
اساس، توانایی اجتناب از پرداخت مالیات به دلیل ریسک ذاتی که به همراه دارند، بر 

ه ریسک کلی شرکت موثر است. اگر چه براساس این دیدگاه،شرکتهای پرداخت کنند
های مستقیم در  شوند، اما قانون مالیات مالیات کمتر، در یک فعالیت پر ریسک درگیر می

بردارنده موادی است که رفتار مطلوب مالیاتی را برای بسیاری از معامالت فراهم می نماید. 
توانند پرداخت  دارد که شرکتها می در بسیاری از این موارد، قانون، به طور شفاف اشعار می

جاری خود را بدون افزایش ریسک پرداخت مالیات بیشتر یا جرایم درآینده کاهش  مالیات
های کشاورزی، و بسیاری از این قبیل موارد، تنها چند نمونه  دهند. فروش صادراتی، فعالیت

 از اجتناب مالیاتی بدون ریسک هستند. 
حالتی گفته  دومین مفهوم سیاست مالیاتی شرکت، تهور مالیاتی است. این اصطالح، به 
شود که در آن شرکت، با ممیزان مالیاتی به چالش می افتد و ممیز مالیاتی، مالیات  می

ابرازی شرکت را تایید نمی کند. این مفهوم به استفاده شرکتها از ابهامات قانون مالیاتهای 
د مستقیم برای کاهش مالیات پرداختی اشاره دارد. به عنوان نمونه ممکن است قانون در مور

های چندگانه، تعیین  معامله خاصی به صورت شفاف نظری نداده و یا به دلیل داشتن ویژگی
مالیات قابل پرداخت با تفسیر قانون ممکن باشد. در این حالت، شرکت تفسیر بهتر از حیث 

گیرد؛ اما همواره این احتمال وجود  پرداخت مالیات کمتر را در اظهارنامه مالیاتی به کار می
 ممیز مالیاتی تفسیر دیگری داشته باشد. دارد که

در شرکتهایی که نرخ موثر مالیات خود را بدون چالش با ممیزان مالیاتی کاهش می  
دهند، مفهوم اجتناب مالیاتی از تهور مالیاتی متمایز می شود. نمونه ای از اینگونه حالت ها 

تر، استفاده از  یینشامل دایر نمودن یک شرکت فرعی در یک کشور با نرخ مالیاتی پا

                                                                                                                   
1. Dyreng 
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که قانون بیش از یک رویه را برای   مزیت مالیاتی روشهای استهالک تسریعی )در جاهایی
باشد.   استهالک تجویز نموده( و یا ایجاد اعتبار مالیاتی فعالیتهای تحقیق و توسعه می

بی گیرند. معیار تجر های متهورانه مالیاتی قرار نمی ها در زمره فعالیت اینگونه حالت
گیری مفهوم تهور مالیاتی، تفاوت مالیات ابرازی با مالیات قطعی شرکت است  اندازه

(. بکارگیری یک وضعیت مالیاتی متهورانه می تواند به عنوان 2013)لنوکس و همکاران، 
فعالیتی پر ریسک قلمداد شود. زیرا این احتمال وجود دارد که این وضعیت در آینده 

 همراه جرایم متعلقه محکوم شود.  اخت اصل مالیات بهبرعکس شود و شرکت به پرد
 ،یاتیآشکار فرار مال یژگیوسومین مفهوم سیاست مالیاتی، فرار مالیاتی است.  

 یرفتار آشکار نشان دهنده تالش برا کیمستلزم  یاتیبودن آن است. فرار مال یرقانونیغ
. فرار ردیپذ یانجام تقلب صورت م یبرا یاریامر به واسطه قصد اخت نیاست. ا یاتیفرار مال

 شود. یتوسط دادگاه مشخص م یفریک تیبراساس اعالم نظر دادگاه و محکوم یاتیمال

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چارچوب مفهومی پژوهش

 
ریسک مالیاتی به عنوان عدم اطمینان نسبت به پرداخت مالیات در آینده تعریف می شود 

(. ریسک مالیاتی با اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و فرار مالیاتی 2013همکاران،)نیومن و 
متفاوت است. زیرا این مفهوم، توانایی شرکت در حفظ ثبات وضعیت مالیاتی در طول 
زمان را منعکس می کند. پرداخت مالیات در طول زمان به دالیل متعددی از جمله تغییر 

ها و مزایای مالیاتی در معرض  لی و میزان بهره مندی از معافیتقوانین مالیاتی ملی و بین المل
نظر از علت تغییر نرخ موثر مالیاتی شرکت، ریسک مالیاتی در ارزیابی  تغییر است. صرف

عدم اطمینان نسبت به جریان های نقدی )پس از مالیات( شرکت در آینده موثر است. لذا 

 سیاستهای مالیاتی شرکت

 اجتناب مالیاتی )کمینه سازی مالیات( 

 تهور مالیاتی 

 فرار مالیاتی 
عدم تایید مالیات ابرازی توسط ممیز  محکومیت قضایی

 مالیاتی

 تمکین به قانون

 کامالً قانونی

 

 فعالیت های مشکوک

 

 کامال غیر قانونی
 

 ریسک مالیاتی
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ک مالیاتی آن را در نظر می گیرند. در سرمایه گذاران، در ارزیابی ریسک شرکت، ریس
گیری ریسک مالیاتی  این پژوهش، انحراف استاندارد نرخ موثر مالیات شرکت برای اندازه

استفاده شده است. این معیار، بی ثباتی نرخ موثر مالیات را توصیف می کند و اساساً داللت 
گذاران، پس از  این سرمایهبر توانایی حفظ ثبات وضعیت مالیاتی در طول زمان دارد. بنابر

مالیات مناسب برای  بینی سود قبل مالیات، با عدم اطمینان بیشتری در تعیین نرخ پیش
 شوند.  رو می های نقدی پس ازمالیات درآینده روبه بینی جریان پیش
 تبیین نموده و به صورت را سود و شرکت داراییهای حجم بین رابطه داراییها بازده نرخ 

میزان بازدهی از  آنجاییکه از. شود داراییها محاسبه می کل به مالیات از لقب سود نسبت
 متغیرکنترلی یک عنوان به باشد، منظور نمودن آن عوامل تاثیر گذار بر مالیات شرکتها می

افزون براین، براساس تئوری هزینه سیاسی اندازه شرکت از عوامل موثر بر  .است مناسب
 مالی های مالیاتی هزینه جویی دلیل صرفه وضعیت مالیاتی شرکتها بوده و اهرم مالی نیز به

 .باید در مطالعه وضعیت مالیاتی شرکتها درنظر گرفته شود
د، احتمال کمی وجود دارد اگر یک شرکت، نرخ موثر مالیات پایین باثبات را حفظ کن 

که این سیاست مالیاتی شرکت، بی ثباتی وضعیت مالیاتی را در پی داشته باشد. لذا اینگونه 
سیاستها، ریسک شرکت را افزایش نخواهند داد. اما اگر کمینه سازی مالیات منجر به بی 

رو براساس ثباتی وضعیت مالیاتی گردد، ریسک مالیاتی را به همراه خواهد داشت. از این 
 چارچوب مفهومی پژوهش، فرضیه پژوهش به شرح زیر بیان می شود:

: اجتناب مالیاتی به عنوان کلی ترین سیاست کمینه سازی مالیات شرکتها، بر فرضیه 
 ریسک مالیاتی شرکت تاثیر گذار است.

 

 پیشینه پژوهش
 1(. دیرنج2010نوگا،مطالعات متعددی درخصوص نرخ موثر مالیاتی وجود دارد )مینیک و 

(، اجتناب مالیاتی بلندمدت شرکت ها را بررسی می کند و شرکت هایی 2008و همکاران )
 کند.  را که بطور موفقیت آمیز مالیات خود را مدیریت کرده اند، برجسته می

چندین مقاله، به رابطه میان پاداش مدیران با پست های مختلف مدیریتی و مفاهیم  
 2اند. فیلیپس مالیاتی شامل تهور مالیاتی و اجتناب مالیاتی توجه نمودهمختلف سیاستهای 

                                                                                                                   
1. Dyreng 
2. Philips 
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( به رابطه پاداش مدیران و هیات مدیره با طرح ریزی مالیات اشاره نموده و گزارش 2003)
کند که این رابطه درخصوص پاداش مدیران، و نه هیات مدیره، با نرخ موثر مالیاتی  می

های پاداش مبتنی بر  ،یک رابطه مستقیم بین انگیزش(2006)1مشاهده شده است. اریکسون
( یافتند 2006سرمایه و عدم انطباق با قوانین مالیاتی مشاهده نموده است. دسای و دارماپال )

 2که انگیزش بیشتر، از طریق پاداش، منجر به اجتناب مالیاتی کمتر می شود. رگو و ویلسن
یزه ریسک پذیری باالیی دارند بیشتر با ( یافتند شرکت هایی که مدیران آنها انگ2012)

ها در یافتن هرگونه شواهدی مبنی بر تاثیر  اجتناب مالیاتی سر و کار دارند. اگرچه آن
های مدیران( بر این رابطه ناکام ماندند. در  مکانیزم های حاکمیت شرکتی )به غیر از انگیزه

جتناب مالیاتی و تخصص مالی ( رابطه میان ا2012و همکاران ) 3یک مطالعه دیگر، رابینسن
های  اند که تخصص مالی کمیته کمیته حسابرسی را بررسی کرده اند. آن ها گزارش کرده

 حسابرسی عمدتا در جهت مستقیم با اجتناب مالیاتی مرتبط است.  
تهور  یبرا  نیگزیجا ریمتغ نیچند یری(، با بکارگ2013و همکاران ) 4لنوکس 

کمتر دچار تقلب ،یاتیتهور مال با یها شرکت  مشاهده کردندکه ،یاتیمال یگزارشگر
 وهیپژوهش به ش نآ یها افتهینکته شود که  نیاند. هرچندالزم است بر ا شده یحسابدار
بکار  نیگزیجا ری( متغ3)5( از 2)4که  یا گونه به دهحساس بو یاتیتهور مال یریاندازه گ
 می( رابطه مستقیدفتر اتیها )تفاوت مال رکتش یاتینرخ موثر مال یریگ اندازه یرفته برا

 . شدبا یم یاتیداشته که نشانگر عدم وجود تهور مال ی( با تقلبات حسابدارمیرمستقی)غ
(، ارتباط بین اجتناب مالیاتی و رفتار افزایش ارزش شرکت را 2014و همکاران ) 5چن

های آنان اجتناب مالیاتی، هزینه نمایندگی را افزایش داده و  اند. براساس یافته بررسی نموده
دهد شفافیت  های پژوهش آنان نشان می گذارد. یافته تاثیر منفی بر ارزش شرکت می

با اجتناب مالیاتی شده و این امر باعث تعدیل رابطه اجتناب مالیاتی  اطالعاتی منجر به تعامل
شود. بر این اساس، تاثیر منفی اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت را  و ارزش شرکت می

 توان با شفافیت اطالعات کمتر نمود. می
 یها یژگیو یبرخ ریاز تاث ی( حاک1392)های پژوهش پورحیدری و سروستانی  یافته 

کاال و  یدر موجود یگذار هیشدت سرما ،یبده تاندازه شرکت، نسب انندمشرکت 

                                                                                                                   
1. Erickson 
2. Rego and Wilson 
3  . Robinsson 
4. Lennox 
5. Chen 
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 عیدر صنا اتیمال تیریاند که مد متذکر شده آنان باشد. یم اتیمال تیریثابت بر مد ییدارا
 اتیمال تیریمحدود کننده مد یعنوان ابزار هب زین ینهاد تیمختلف متفاوت بوده و مالک

نشان دادند که اندازه،  زی( نb1392) یگریپژوهشگران در پژوهش د نی. ادینما یعمل م
رابطه مثبت و  یو قطع یابراز اتیشرکت با اختالف مال یرشد و سودآور یفرصت ها

 یابراز اتیو عمر شرکت، با اختالف مال یاهرم مال زانیم نیوجود، ب نیدارد. با ا یمعنادار
اختالف  زانیم یبر رو یمعنادار ریتاث زیمشاهده نشد. نوع صنعت ن یمعنادار هرابط یو قطع

متفاوت است.  ، میزان این اختالف نیزمختلف عیدارد و در صنا یو قطع یابراز اتیمال
 ندارد. یو قطع یابراز اتیمال اختالف یبر رو یمعنادار ریتاث ینهاد تیمالکازطرفی، 

 عتدار تخصص حسابرس در صن یمعن رابطهوجود (، 1392و همکاران ) یخانپژوهش  
با حسابرس متخصص در صنعت،  یکه در شرکتها یبه نحو را نشان داده  یاتیو اجتناب مال
 .شده استمشاهده  یاتیاز از اجتناب مال یسطح باالتر

را مورد مطالعه قرار داده  ی شرکتهااتیمال سیاستهای یامدهایپ داخلی پژوهشگران یبرخ 
 متیق یسقوط آت سکیبر ر یاتیفرارمال ریتاث ی(، به بررس1391ن)و همکارا یاند. فروغ

منجر به  اتیلدهد که فرار از پرداخت ما ینشان م آنانپژوهش  یها افتهیاند.  سهام پرداخته
 همکاران و 1میک یها افتهیمشابه ، افتهی نیشود. ا یسهام م متیق یسقوط آت سکیر شیافزا

با نظام  یدهد که در شرکتها ینشان م نیهر دو پژوهش همچن یها افتهیباشد.  ی( م2010)
 سهام کمتر است. متیق یسقوط آت سکیر شیبر افزا یاتیتر، اثر فرار مال یقو یراهبر

(، با این پیش فرض که هرچه ریسک نرخ موثر 1394پورحیدری و گل محمدی ) 
مالیاتی کمتر باشد، ریسک وضعیت مالیاتی شرکت بیشتر است، به بررسی تاثیر ریسک 

دهد  اند. یافته های پژوهش آنان نشان می وضعیت مالیاتی بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته
خ موثر مالیات )ریسک وضعیت مالیاتی( و حق رابطه منفی )مثبت( و معناداری میان نر

عبارتی هرچه وضعیت مالیاتی شرکت از ریسک بیشتری  الزحمه حسابرسی وجود دارد. به
 برخوردار باشد، حق الزحمه بیشتری پرداخت می شود. 

تمایز پژوهش حاضر با پژوهش های صورت گرفته در حوزه سیاستهای مالیاتی، در  
و الگوسازی مفهومی ریسک براساس مولفه عدم اطمینان در حوزه تاکید بر ریسک مالیاتی 

سیاستهای کمینه سازی مالیات شرکتها براساس   پژوهش  است. افزون براین، در این  مالیات
 مولفه ریسک مالیاتی درجه بندی شده  است.

                                                                                                                   
1. Kim 
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 طرح پژوهش
این پژوهش، که در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری قرار می گیرد، بدلیل استفاده از 
اطالعات تاریخی شرکتها، از نظر روش، در گروه پژوهش های شبه آزمایشی قرار می 

های رگرسیونی با  گیرد.  همچنین از نظر هدف، کاربردی و براساس ماهیت، جزء پژوهش
ای آزمون فرضیه پژوهش،الگوی رگرسیون خطی همبستگی چند متغیره می باشد. بر

بکار گرفته شده است. در این  Eviews7های ترکیبی در نرم افزار  چندمتغیره مبتنی بر داده
عنوان متغیر وابسته و مستقل  الگو، ریسک مالیاتی و سیاست کمینه سازی مالیات به ترتیب به

شامل اندازه شرکت،  فرض گرفته شده اند. همچنین، برخی ویژگی های خاص شرکت
اند. در ادامه شیوه  اهرم مالی و بازده داراییها به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده

 اندازه گیری  هریک  از متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی معرفی می شود.
 

 یشرط انسیناهمسان وار های مدلمالیاتی براساس  سازی ریسک مدل
شده  ریسک مالیاتی بکارگرفته سازی مدل یبرا)متقارن( EGARCHمدل پژوهش  نیادر 

ابتدا الزم است معادله ، EGARGH مدل سازی ریسک مالیاتی براساسرای مدلب است.
گیری  میانگین شرطی برآورد شود. اما از آنجا که در این پژوهش صرفا هدف اندازه

(، معادله 1ت لذا براساس رابطه)واریانس )انحراف استاندارد( متغیر نرخ موثر مالیاتی اس
میانگین شرطی به صورت ایستا تابعی از عرض از مبدا و جزء پسماند درنظر گرفته شده 

 1393-1387ی زمانی های نرخ موثر مالیاتی طی دوره از دادهاست. برای برآورد این معادله 
 : شده است استفاده

(1)  𝐸𝑇𝑅t  =  𝑎0 + 𝜀𝑡  
 که درآن: 

𝐸𝑇𝑅𝑡 : برسود مشمول مالیات. ازتقسیم هزینه مالیات نرخ موثر مالیاتی 
𝑎0.عرض از مبدا : 
𝜀𝑡:  .جزء پسماند 

 مدل (،1) رابطهنمودار همبستگی نگار مربوط به مربع پسماندهای حاصل از  بر اساس
EGARCH(1,1) از بین معادالت  1جنکینز -ترین مدل ازنظر معیار باکسعنوان مناسب به

                                                                                                                   
1. Box-Jenkins 
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 . ( ارائه شده است1نتایج مربوطه در جدول ) .(2)رابطه 1انتخاب شده است برآوردی

(2) log(σt
2) = β0 + β1 log(σt−1

2 ) + θ |
εt−1

σt−1
| + vt  

 

 EGARCH(1,1)نتایج برآورد مدل  (1جدول )
 معادله متغیر ضریب انحراف معیار Zآماره  سطح احتمال

 میانگین شرطی عرض از مبدا 0989/0 003/0 903/32 000/0
 عرض از مبدا -784/1 023/1 -743/1 081/0

log(σt−1 707/0 198/0 571/3 000/0 واریانس شرطی
2 ) 

015/0 432/2 168/0 409/0 |εt−1/σt−1| 

 
 مدل آزمون فرضیه پژوهش

آزمون ( برای 3، رابطه رگرسیونی شماره)شرح باال براساس مدل سازی ریسک مالیاتی به
 فرضیه پژوهش، بکار رفته است:

(3)       𝑇𝑎𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡 + 𝛼2−5𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖,𝑡 + 𝜀 
 که در آن 

𝑇𝑎𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖,𝑡 شاخص ریسک مالیاتی محاسبه شده از طریق انحراف استاندارد نرخ موثر :
 .(1به شرح جدول ) EGARCH(1,1) مالیات براساس مدل

𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡زی )اجتناب( مالیاتی محاسبه شده ازتقسیم هزینه : شاخص سیاست کمینه سا
 برسود مشمول مالیات )نرخ موثر مالیات(. مالیات 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖,𝑡 متغیرهای کنترلی جهت کنترل ویژگی های متفاوت شرکتهای :
 مورد مطالعه شامل:

Size: .لگاریتم طبیعی جمع داراییها 
VEBT : .لگاریتم انحراف استاندارد سود قبل مالیات نسبت به سال قبل 

Leverage.تقسیم جمع بدهی ها بر داراییها : 
ROA.نرخ بازه محاسبه شده از طریق تقسیم سودعملیاتی بر جمع داراییها : 

                                                                                                                   
های مربوط به نیکویی برازش؛ عدم وجود شکست ساختاری و عدم خودهمبستگی در معادله میانگین آزمون 1-

دهد که واریانس شرطی همسانی واریانس را رد کرد، این نشان می ARCHشرطی را نشان دادند و صرفًا آزمون 
یه است. نتایج آزمون قابل توج EGARCHکند لذا استفاده از مدل ی میانگین در طول زمان تغییر میمعادله

ARCH  بعد از تخمین مدلEGARCH ی عدم وجود اثر دهندهنشانARCH باشد.های مدل میماندهدر باقی 
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 و نمونه پژوهش جامعه
ضو ع یها باشد. شرکت یبورس اوراق بهادار تهران م یپژوهش شرکت ها یجامعه آمار
 :اند مورد مطالعه قرار گرفته  بوده ریز طیشرا یهدف که دارا یجامعه آمار

 ستیاز ل زین 1393شده باشند و تا سال  رفتهیدر بورس پذ 1387شرکت ها قبل از سال  -1
 شده در بورس خارج نشده باشند. رفتهیپذ یشرکتها

 اسفند ماه باشد. انیبه پا یآنها منته یدوره مال سه،یمقا تیقابل شیبه لحاظ افزا -2
 نداده باشند. یسال مال رییدوره نمونه تغ یط -3
 یرهایمتغ یریآنها جهت اندازه گ ازیساله اطالعات مورد ن هفتدوره  کی یحداقل برا -4

 منتشر شده باشد. یارائه شده بصورت عموم یبکار رفته در مدل ها
 ،شرکتیگران مال ،واسطهیگذار هیسرما ی)شرکت هایجزء بانک ها وموسسات مال -5
 نیا یالزامات خاص قانون لیممکن است بدل رایها( نباشند، ز نگیزیو ل نگیهندل یها

 همراه باشد. دیشرکت ها با ترد ریآنها به سا یا نمونه یبررس یها افتهی میتعم تیقابل ع،یصنا
 یزمانقلمرو . اند گرفته شرکت مورد بررسی قرار 114تعداد  ادشده،ی طیاعمال شرا با

باشد که اطالعات جمعیت شناختی مشاهدات مورد  یم 1393تا1387های سال نیپژوهش،ب
 گردد. بررسی درادامه ذکر می

 

 اطالعات جمعیت شناسی ) آمار توصیفی(
 لیکند. تحل یم فیمشاهدات پژوهش را توص یشناس تی( اطالعات جمع2جدول)

% 9.4مورد مطالعه  یشرکتها یاتینرخ موثر مال نیانگیکه م نشان می دهد ها داده یفیتوص
کمتر از نرخ باعث گردیده میانگین نرخ موثر مالیات  یاتیمال یتهایمعاف وجود. می باشد

نرخ . گردد% 5/22 یعنیشده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ یشرکتها اتیمال یرسم
مقطوع غیر عملیاتی در شرکتهای  دلیل پرداخت مالیات نیز به %5/22موثر مالیاتی باالتر از

 با سوددهی پایین و یا زیان ده می باشد. 
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 ی متغیرهای پژوهشفیآمار توص( 2جدول )
 انحراف معیار بیشینه کمینه میانه میانگین عالمت متغیر

 TaxRisk 009/0 009/0 005/0 012/0 002/0 ریسک مالیاتی
 ETR 094/0 073/0 000/0 227/0 000/0 نرخ موثر مالیاتی 

 SIZE 389/14 868/13 505/10 455/18 827/1 اندازه داراییها
 VEBT 793/26 258/26 792/24 482/31 359/1 نوسان سودقبل مالیات

 Leverage 722/0 732/0 182/0 089/1 184/0 اهرم مالی 
 ROA 146/0 129/0 197/0- 586/0 158/0 بازده داراییها

 
از محل  مطالعهمورد  یشرکتها یی های% دارا72 میانگینبه طور ( نشان می دهد 2جدول )

 .ی باشد% م15 حدود زیشرکتها ناین  یهادارایی بازده متوسط اند و شده یمال نیتام ی هابده
 

 ها افتهی لیو تحل هیتجزو پژوهش   هیآزمون فرض
استفاده از  به منظور تعیین نوع تخمین مدل مناسب برای آزمون فرضیه پژوهش، ابتدا با 

لیمر( لزوم بکارگیری روش داده های تابلویی )پانل( در خصوص تاثیر  Fآزمون چاو )
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بکار گرفته شد. در گام بعدی با استفاده از آزمون هاسمن، 

 روش مناسب از نظر اثرات ثابت یا اثرات تصادفی تعیین گردیده است.
( نشان می دهد که با توجه به معنی داری 3بشرح جدول )نتایج آزمونهای مذکور  

آزمون چاو، و براساس آماره آزمون هاسمن، روش داده های تابلویی )پانل( با اثرات ثابت 
 نسبت به اثرات تصادفی کاراتر تشخیص داده شد.

 

 ها آزمون چاو و هاسمن برای تخمین نوع داده (3جدول )

 نتیجه سطح معناداری یدرجه آزاد مقدار آماره شرح آزمون

 عدم تایید همگنی مقاطع 00/0 (920/16) 765/11 آزمون چاو

 کارایی روش اثرات ثابت 085/0 000/5 681/9 آزمون هاسمن

 
( خالصه گردیده است. براساس اطالعات این جدول، 4نتایج برازش مدل در جدول )

% معنادار است. 99( رگرسیون برآورد شده در سطح اطمینان بیشتر از Fآماره فیشر )
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نیز  حاکی از عدم وجود خود  2گادفری-و آزمون برش 1واتسون -همچنین آماره دوربین
(، 4همبستگی بین اجزاء خطای مدل برازش شده می باشد. با توجه به اطالعات جدول )

توزیع نرمال پسماند مدل  4برا-ویجارک، همسانی واریانس و آزمون 3پاگان -آزمون برش
 کند. برآورد شده را تایید می

  پژوهشمدل  نتایج آزمون  (4ول )جد

 سطح معناداری انحراف معیار tآماره  ضریب متغیر عالمت اختصاری متغیر

 𝛼0 403/1 798/10 130/0 000/0 مقدار ثابت
 ETR 081/0- 090/2- 038/0 039/0 نرخ موثر مالیاتی

 VEBT 009/0 833/1 005/0 070/0 سود قبل مالیات نوسان
 SIZE 051/0- 280/7- 007/0 000/0 اندازه داراییها
 Leverage 080/0- 755/1- 046/0 083/0 اهرم مالی

 ROA 047/0 626/0 075/0 533/0 بازده داراییها
 457/17  (Fآماره فیشر ) 799/0 ضریب تعیین

 000/0  مدل کل  معناداری سطح 540/1 واتسون -آماره دوربین
 =prob(F 303/1=(263/0 گادفری-آزمون عدم خودهمبستگی برش
 =prob(F 715/1=(137/0 پاگان-آزمون همسانی واریانس برش

 =prob(F 244/3=(197/0 برا-آزمون نرمالیتی جارکیو

 
% نرخ 95( نشان می دهد در سطح اطمینان باالی 4نتایج برازش مدل بشرح جدول ) 

موثر مالیات تاثیر منفی معناداری بر ریسک مالیاتی دارد؛ بدین معنی که با کاهش نرخ موثر 
پژوهش رد  یابد. لذا فرضیه  می مالیاتی افزایش   ریسک و درنتیجه  مالیاتی، نوسان مالیات

 شود.  نمی
( می توان گفت که کاهش مالیات شرکتها 4نتایج بدست آمده در جدول ) براساس 

این یافته، همسو با  دلیل پیامد ریسک مالیاتی، از نوع اجتناب مالیاتی پرریسک می باشد. به
(، درخصوص تاثیر منفی اجتناب مالیاتی بر ارزش 2014چن و همکاران )های پژوهش  یافته

آنان اجتناب مالیاتی، هزینه نمایندگی را افزایش داده و  های باشد. براساس یافته شرکت می
توان گفت  های پژوهش جاری نیز می گذارد. براساس یافته تاثیر منفی بر ارزش شرکت می

دنبال داشته که با  اجتناب مالیاتی بدلیل پیامد ریسک مالیاتی، افزایش ریسک شرکت را به
 هزینه نمایندگی، های افزایش هزینه توجه به تاثیر منفی ریسک بر ارزش شرکت بدلیل

                                                                                                                   
1. Durbin-Watson 
2. Breusch– Godfrey 
3  . Breusch–Pagan 
4. Jarque–Bera 
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 و میک موردانتظار، این یافته ها هم راستا می باشند. در پژوهش بازده نرخ و سرمایه
 یاتیفرارمالمنفی  ریتاثنیز همسو با این یافته، (، 1391و همکاران) یفروغو (2010) همکاران

 مشاهده شده است.  شرکت سکیرافزایش بر 
تاثیر ویژگیهای خاص شرکتها بر طرح ریزی مالیات نشان می نتایج حاصل از بررسی  

دهد که بازده داراییها بر ریسک مالیاتی اثرگذار نبوده اما نوسان سود، ریسک مالیاتی 
% 90شرکت را افزایش می دهد. اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به ترتیب در سطح اطمینان 

دهد که در شرکتهای کوچک  ته نشان می% اثر منفی بر ریسک مالیاتی دارد. این یاف95و 
دلیل  دلیل عدم ثبات وضعیت، ریسک مالیاتی بیشتر بوده همچنین اهرم مالی به به

مکانیزمهای نظارتی تبعی و صرفه جویی مالیاتی هزینه های مالی، ریسک مالیاتی را کاهش 
، در (a 1392می دهد. این یافته، مشابه یافته های پژوهش پورحیدری و سروستانی )

 نرخ موثربر ی بده تنسب ت واندازه شرک مانندشرکت  یها یژگیو یبرخخصوص تاثیر 
  باشد. یم یاتیمال
 

 ندهیآ یپژوهش ها یبرا شنهادیو پ یریگ جهینت
 یاتیدرآمد مال شی. افزادیآ یدولت ها به شمار م یمنابع درآمد نیاز مهمتر یکی ات،یمال

نموده و به تحقق اهداف دولت ها  تیرا تقو یاجتماع یخدمت رسان ییدولت ها، توانا
هستند.  یاتیدرآمد مال شیرو، دولت ها، همواره به دنبال افزا نیکند. از ا یم یکمک فراوان

 ریدارند، با اتخاذ تداب یپرداخت اتیدر مال یشرکت ها که سهم قابل مالحظه ا ،یاز طرف
شرکت ها،  نیا رانیمنظور، مد نیا یرا بپردازند. برا یکمتر اتیدارند که مال یسع یمتعدد

های  هر کدام از سیاست .رندیگ یکمتر به کار م اتیرا جهت پرداخت مال ییها استیس
مالیاتی شرکتها ریسک مالیاتی متفاوتی را بدنبال دارند. در این پژوهش، ریسک مالیاتی 

مالیاتی و های مالیاتی شرکتها بررسی شده است. برای این منظور، نرخ موثر  گذاری سیاست
ثبات وضعیت مالیاتی شرکت به ترتیب به عنوان معیار سیاست اجتناب مالیاتی و ریسک 

 مالیاتی بکار گرفته شده است. 
های پژوهش نشان می دهد که اجتناب مالیاتی تاثیر منفی معناداری بر ریسک یافته  

و درنتیجه ریسک  مالیاتی دارد. بدین معنی که با کاهش نرخ موثر مالیاتی، نوسان مالیات
مالیاتی افزایش می یابد. براین اساس می توان گفت که سیاست کاهش مالیات شرکتها 

های این  یافته  دلیل پیامد ریسک مالیاتی، از نوع اجتناب مالیاتی پرریسک می باشد. به
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از طریق تبیین یک تاثیر سیاستهای کاهش مالیات شرکت ها بر ریسک مالیاتی، پژوهش، 
گذاری مالیاتی بر عملکرد کلی شرکت  جدیدی را درخصوص اثرگذاری تصمیمشواهد 

 فراهم می نماید.
نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگیهای خاص شرکتها بر طرح ریزی مالیات نشان می  

دهد که بازده داراییها بر ریسک مالیاتی اثرگذار نبوده اما نوسان سود، ریسک مالیاتی 
% 90اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به ترتیب در سطح اطمینان  شرکت را افزایش می دهد.

دهد که در شرکتهای کوچک  % اثر منفی بر ریسک مالیاتی دارد. این یافته نشان می95و 
دلیل مکانیزمهای  بدلیل عدم ثبات وضعیت، ریسک مالیاتی بیشتر بوده همچنین اهرم مالی به

 ای مالی، ریسک مالیاتی را کاهش می دهد. نظارتی تبعی و صرفه جویی مالیاتی هزینه ه
های حوزه حسابداری  تواند در پژوهش ریسک مالیاتی تبیین شده در این پژوهش می 

های آزمون آماری مدل پژوهش نیز برای ارزیابی  مالیاتی بکار گرفته شود. همچنین یافته
است. از آنجایی که ریسک مالیاتی شرکتها توسط حسابرسان و ممیزان مالیاتی قابل استفاده 

های کمینه سازی مالیات، ریسک مالیاتی را به دنبال  های این پژوهش، سیاست براساس یافته
شود به اثرات ریسک سیاستهای مالیاتی توجه  گذاران توصیه می داشته، به مدیران و سرمایه

 نمایند.
 

  



 1396تابستان ـ  54ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   16

 منابع
بررسی تاثیر ریسک »(، 1394پاکیزه.کاران، حیدری.محمدرضا ، بشیری جویباری.مهدی )

مالیاتی بر نگهداشت وجه نقد توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
 .79-57،ص 22، شماره فصلنامه دانش حسابداری،  «تهران

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت »، (a1392)پورحیدری. امید، سروستانی. امیر 
 .110-89،ص 12شماره ، فصلنامه دانش حسابداری، «مالیات

شرکت، نوع صنعت  یها یژگیو ریتاث یبررس»، (b1392)ریام ی.سروستان ،دیام ی.دریپورح
بورس رشده د رفتهیپذ یشرکتها یو قطع یابراز اتیبر اختالف مال ینهاد تیو مالک

 .77-61ص، 2شمارهات،یپژوهشنامه مال فصلنامه، «اوراق بهادار تهران
تاثیر ریسک وضعیت مالیاتی »(، 1394پورحیدری. امید، گل محمدی شورکی. مجتبی )

، بررسی های حسابداری و حسابرسی  فصلنامه، «شرکت بر حق الزحمه حسابرسی
 .308-301(، ص 3)22شماره 

طراحی مدل کمینه »(،  1395حصارزاده. رضا، اعتمادی. حسین، آذر. عادل، رحمانی. علی )
فصلنامه مطالعات ، «های حسابداری نان براساس معیارهای کیفیت دادهسازی عدم اطمی

 .127-81، ص 50، شماره«تجربی حسابداری مالی
تخصص حسابرس  نیرابطه ب یبررس»، (1392) مهنام یی.مال ،میکر ی.مانیا، عبداهلل ی.انخ

، «شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یشرکتها یاتیدر صنعت و اجتناب مال
 .68-43 ص ،51شماره  ،یدانش حسابرس فصلنامه

 سکیبر ر یاتیفرار مال ریتاث»، (1391) ریام .انییرسا ، منوچهر یی.رزایم ،وشیدار ی،فروغ
 ،«شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یسهام در شرکتها متیق یسقوط آت
 .101-71 ص ،61 شماره ات،یپژوهشنامه مالفصلنامه 

بررسی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و  »(، 1395محمودآبادی. حمید، زمانی. زینب )
فصلنامه مطالعات تجربی عملکرد مالی با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی، 

 .170-141، ص 49، شماره«حسابداری مالی
Brealey, R. and S. Myers (1991), “Principles of Corporate Finance, 

Fourth Edition” New York, McGraw-Hill, Inc. 
Chen, X.; Hu N.; Wang X.; and X Tang (2014), “Tax Avoidance and 

Firm Value: Evidence from China”, Nankai Business Review 
International, No. 5 (1). PP: 25-42. 

Desai,M. and Dharmapala, D.)2006),“Corporate tax avoidance and 



  17  ها شرکت یاتمال یساز  ینهکم های یاستس یسکر یابیارز

high-powered incentives”, Journal of Finance and Economics, No. 
79. PP: 145–179. 

Dyreng, S., Hanlon, M., Maydew, E. (2008), “Long-run corporate tax 
avoidance”, The Accounting Review, No.83. PP:61–82. 

Erickson, M., Hanlon, M., Maydew, E. (2006), “Is there a link 
between executive equity holdings and accounting fraud”, Journal 
of Accounting Research, No.44. PP:113–143. 

Fama, E. (1976), “Foundations of Finance: Portfolio Decisions and 
Securities Prices”, New York, Basic Books. 

Kim, J.B., Li, Y., Zhang, L. (2010), “Corporate Tax Avoidance and 
Stock Price Crash Risk”, Journal of Financial Economics, No.100. 
PP:639-662. 

LENNOX, C., LISOWSKY, P., PITTMAN, J. (2013), “Tax 
Aggressiveness and Accounting  Fraud ”, Journal of accounting 
research, No.51(4). PP: 739-778. 

Minnick, K. and Noga,T. (2010), “ Do Corporate Governance 
Characteristic Influence Tax Management ”, Journal of Corporate 
Finance, No.16. PP: 703-718. 

Neuman, S., T. Omer and A. Schmidt (2013), “Risk and return: does 
tax risk reduce firms' effective tax rates?” ,Working Paper, 
TexasA&M University and North Carolina State University. 

Phillips, J. (2003), “Corporate tax planning effectiveness: the role of 
compensation-based incentives”, The Accounting Review, No.78. 
PP: 847–874. 

Powers, M.(2009),“Rethinking risk and return:Part1-Novel norms for 
non-normality?”, Journal of Risk Finance, No.10. PP: 101-106. 

Rego, S. O., and Wilson, R. (2012), “Equity risk incentives and 
corporate tax aggressiveness”, Journal of Accounting Research, 
No.50. PP: 775-810. 

Robinson, J. R., Xue, Y., and M. H. Zhang. (2012), “Tax planning and 
financial expertise in the audit committee”, Working Paper, 
University of Texas at Austin. 

 

 
 
 



 
 

 


