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  مقدمه -1

 ماليات« :است كه آمده پول المللي بين صندوق ريفتع در جمله دارد، از مختلفي تعاريفماليات 

 مطالبه عمومي مقاصد براي دولت كه يبرگشت غيرقابل و غيرجبراني اجباري، وجوه از است عبارت

  .»كند مي

 سبب شده نفتي درآمدهاي به دولت بودجه وابستگي كه گردد مي مشخص تاريخ سير در تأملي با

قرار  نظر مد آن جذب براي كارآمدي مكانيزم و شده كمرنگ دولت درآمدهاي بين در ماليات نقشتا 

هاي پديده به فرار مالياتي و اجتناب از ماليات مالياتي، فرهنگ بودن پايين واسطه به طرفي از و نگيرد

استفاده از از ماليات،  اجتنابدر واقع،  .گيرد  خود به تري پيشرفته شكالتبديل شده و ا موروثي

 موسوي جهرمي و همكاران،( است مالياتي اتجهت كاهش و يا عدم انجام تعهدراهكارهاي قانوني 

1388(.  

 حسابداري سود اصوال كه است اين مالي در مبحث ماليات و گزارشگريمسايل مهم از يكي 

 متفاوت مالياتي قوانين با مطابق ماليات مشمول سود با ها شركت )زيان(صورت سود  در شده گزارش

  . شود تفاوت بين حسابداري مالي و مالياتي است اين اختالف ميچه باعث  آن. است

بيروني كنندگان  فراهم آوردن اطالعات اقتصادي مفيد براي استفاده ،گزارشگري مالي هدف اولية

ارائه اطالعات حسابداري مالياتي فراهم آوردن اطالعات مفيد براي  است، در حالي كه هدف اولية

كنندگان اطالعات حسابداري  فاوت در اهداف و همچنين تفاوت در استفادهاين ت. مقامات مالياتي است

  .شود مالي و مالياتي باعث ايجاد اختالف بين استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات مالياتي مي

 از سود قبل مبلغ مالياتي، مقررات و قوانين و حسابداري استانداردهاي بين  اختالف وجود دليل به

  .باشد مي متفاوت) مالياتي سود(ماليات  مشمول درآمد مبلغ از )حسابداري سود(ماليات 

تفاوت در قواعد مربوط به محاسبه سود مشمول ماليات و سود حسابداري، منجر به ايجاد تفاوت 

شود و به همين دليل سود حسابداري با تعديالتي قابل تبديل به سود مشمول  بين اين دو مبلغ مي

هاي حسابداري طبقه بندي  تحت دو عنوان اصلي از منظر تئوري "ها عمدتا ن تفاوتاي .ماليات است

  :)1382شباهنگ،(گردد  مي

 اختالفات دائمي .1

هايي است كه به داليل  اين اختالفات ناشي از اجراي مقررات خاص يا امتيازها و محدوديت

سود خالص حسابداري  ربطي به محاسبهو اقتصادي يا سياسي يا اداري مورد توجه قرار گرفته، 



 73                       مالياتپرداخت  اليات ابرازي با اجتناب از رابطة تفاوت ماليات تشخيصي و مبررسي 

 .كند خود پرداخت مي ندارد و انعكاسي از محاسبه مجموع مالياتي است كه واحد انتفاعي طي عمر

محاسبه سود حسابداري منظور اما به علت معافيت  براي مثال مواردي كه در حسابداري در

خي از اين موارد بر .شوند هاي مستقيم مشمول پرداخت ماليات نمي قانوني مبتني بر قانون ماليات

 .شود مي 134، 133، 132هاي مستقيم ايران شامل مواد  در قانون ماليات

 اختالفات موقت .2

  .باشد هاي ناشي از مباني ارزشيابي مي هاي ناشي از زمان بندي و تفاوت شامل دو گروه تفاوت

مشمول رود بين سود  اگرچه به دليل تفاوت در اصول حسابداري و قوانين مالياتي انتظار مي

شود كه ممكن  ماليات و سود حسابداري تفاوت و واگرايي وجود داشته باشد، اما اين ابهام ايجاد مي

  .است بخشي از اين تفاوت ناشي از عوامل ديگري مانند اجتناب از ماليات باشد

را در  اجتناب از مالياتتفاوت ماليات تشخيصي و ابرازي با  ةابطراز اين رو، اين پژوهش 

پژوهش ، در اين در حقيقت. كند ميبررسي  تهران ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارها شركت

ابرازي با اجتناب از تفاوت ماليات تشخيصي و بين سعي شده تا به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا 

  دارد؟ معناداري وجود ةماليات رابط

هايشان كمك  نه بهبود رسيدگيمير زتواند به حسابرسان و مقامات مالياتي د نتايج اين پژوهش مي

هاي سود حسابداري و سود  تفاوت كه به بررسي رابطة شود هايي بيان مي در ادامه، پژوهش .نمايد

  .شود مشمول ماليات با اجتناب از ماليات پرداخته است، و سپس روش تحقيق و نتايج ذكر مي

  پژوهش پيشينة -2

 را حسابداري  -تفاوت مالياتي كه شود مي بسندهبه آن گروه صرفا  تجربي مهم هاي پژوهش ازدر ابتدا 

 از آن دسته زمينه، اين در داخلي تجربي هاي پژوهش نبود به توجه با اما. اند كرده بررسي

  .پژوهش دارند اين موضوع با محتوايي يا موضوعي ارتباط اي اندازه تا شودكه مي ذكري هاي پژوهش

بين مديريت سود و اجتناب از ماليات  د اخيري كه رابطةشواه) 2009( دسايي و دارماپاال

كند؛  اين تحقيق به ديدگاهي اشاره دارد كه تاكيد مي. مرور كردندرا كند،  ها را تحليل مي شركت

هاي انحرافي از جمله دستكاري سود  تواند با فعاليت اجتناب از ماليات وابسته به اقداماتي است كه مي

  .ي بهبود منفعت مديران و نه سهامداران همراه باشدو اجتناب از ماليات برا
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هاي  هاي فاميلي بر روي تفاوت به بررسي اثر شركت) 2011(يون سانگ كو و همكاران 

تفاوت قوانين، اجتناب از ماليات و مديريت سود به عنوان  ،در اين مطالعه. پرداختند BTD(1(مالياتي

نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه  .ن شده استهاي مالياتي عنوا سه دليل اصلي ايجاد تفاوت

. هاي مالياتي كمتر و تطابق بيشتري دارند هاي غيرفاميلي تفاوت هاي فاميلي نسبت به شركت شركت

فاميلي رابطه  هاي غير هاي فاميلي در مقايسه با شركت هاي مالياتي شركت تفاوتچه اگرهمچنين 

ريت سود و اين تفاوت با مدي ،، اما در هر دو نمونهت داردكمتري با مديريت سود و اجتناب از ماليا

  .معناداري دارد اجتناب از ماليات رابطة

بيني درآمد قبل از ماليات و اجتناب  در پژوهشي رابطه پيش) 2013(بيك، چوي، جونگ و مرتن 

 و دارماپاها براي اندازه گيري اجتناب از ماليات از روش دسايي  آن .كنند از ماليات را بررسي مي

قبل از  سودهايشان از سود و  يبين كنند زماني كه تحليلگران پيش بيان مي و استفاده كرده اند )2006(

اين محققان دريافتند . كنند بيني مي كنند، به طور ضمني هزينه ماليات را نيز پيش ماليات را منتشر مي

كنند اجتناب از  يات را منتشر ميبيني افزايش سود و درآمد قبل از مال زماني كه تحليلگران پيش

  .يابد ماليات كاهش مي

عوامل موثر بر اجتناب از ماليات را به طور موردي در آذربايجان شرقي ) 1389(زهي و خانلي 

 تشخيص كادر و مؤديان جامعه طيف دو از بررسي ميداني روش از استفاده ها با آن. بررسي كردند

 تاثيرگذار مؤلفه15با ارزيابي . آوردند عمل به نظرسنجي شرقي جانآذرباي استان مالياتي امور كل اداره

نتايج حاكي از اين بود كه عوامل موثر در . بررسي كردند طيف را دو اين هاي ديدگاه مالياتي، فرار در

آن اتفاق نظر دارند، شامل عدم ترويج كارآمد فرهنگ  اجتناب از ماليات كه مؤديان و كادر مالياتي بر

در جامعه، ضعف، تعدد و پيچيدگي قوانين و مقررات موضوعه در ارتباط با ماليات، بوروكراسي مالياتي 

اداري و ساختار ناكارآمد مالياتي، ناكارآمد بودن نظام و مكانيزم تشويق و تنبيه مالياتي، عدم موفقيت 

ارت و پيگيري هاي مختلف مالياتي، عدم وجود و يا ضعف نظ در شناسايي كامل مؤديان مالياتي، پايه

اثربخش در پروسه تشخيص و اخذ ماليات، عدم توانايي عملي و مهارتي برخي ماموران مالياتي در 

  .سازي و كتمان درآمدي برخي مؤديان مالياتي استمميزي و حسابرسي، حساب

به بررسي كارايي سيستم مالياتي در اقتصاد ايران با توجه ) 1382(شاكري و مير حسين موسوي 

كه كاهش درآمدهاي حقيقي مالياتي متاثر از اين  با توجه به. قيمتي و وقفه مالياتي پرداختند به كشش

                                                           

1. Book-tax Differeneces 
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ها با در نظر  هاي طوالني و سيستم مالياتي انعطاف ناپذير است، در اين راستا آن دو عامل وجود وقفه

ايران  در اقتصاد 1380-1360گرفتن دو عامل فوق به بررسي كارايي سيستم مالياتي طي دوره 

گرنجر -اين هدف در نظر گرفته شده آزمون هم انباشتگي انگل  روشي كه براي رسيدن به. پرداختند

  . است

  روش شناسي تحقيق  -3

  فرضيه پژوهش -3-1

در . شود بين تفاوت ماليات تشخيصي و ابرازي با اجتناب از ماليات بررسي مي در اين پژوهش رابطة

 1سهامداران خنثي در ريسك. شود ايي مالكيت و كنترل ايجاد ميها مسائل زيادي به دليل جد شركت

هايي را براي حداكثر كردن سود انجام دهند، كه شامل  ها فعاليت انتظار دارند كه مديران از طرف آن

اگرچه اجتناب از ماليات به خودي خود . شود هايي براي كاهش بدهي مالياتي مي پيگري فرصت

هاي مالياتي  ي نيست، اما، جدايي مالكيت و كنترل منجر به تصميم گيريبازتابي از مشكالت نمايندگ

هاي  در نتيجه، اين چالش براي سهامداران و هيئت مديره وجود دارد كه تركيبي از مكانيزم. شود مي

با ) 2005(اسلمرد، چن و كراكر. هاي نمايندگي را كاهش دهد كنترلي و مشوق را پيدا كند كه هزينه

، اسلمرد( كنند براي درك اجتناب از ماليات مطرح ميرا تئوري  پاية 2نمايندگي نظريه بهره گيري از

2004(.  

كنند كه جدايي بين مالكيت و كنترل بر اين موضوع داللت دارد كه اگر اجتناب از  ها بيان مي آن

مئن شوند هاي مناسبي را ايجاد كنند تا مط ماليات يك فعاليت با ارزش است، پس مالكان بايد انگيزه

منظور از تصميم مالياتي كارآمد آن دسته از تصميمات . گيرند كه مديران تصميم مالياتي كارآمدي مي

اساس  تواند بر اين امر صراحتا مي. مالياتي است كه پس از كسر ماليات ثروت مالكان را افزايش دهد

  .نتايج مالياتي انجام شده باشد

  .شود به صورت زير مطرح مي با توجه به آنچه بيان شد فرضيه پژوهش

  .معناداري وجود دارد ةرابط اجتناب از مالياتبين تفاوت ماليات تشخيصي و ابرازي با     

   

                                                           

1. Risk-neutral 

2. Agency 



 1394، بهار)73مسلسل(شماره بيست و پنجم/پژوهشنامه ماليات                                          76

  جامعه و نمونه آماري -3-2

جز ه هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ب جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه شركت

به عضويت  1379باشند كه تا سال  ها مي نگ و بانكهاي سرمايه گذاري، ليزلينگ، هلدي شركت

گيري در اين تحقيق  روش نمونه. از عضويت بورس خارج نشده باشند 1392بورس درآمده و تا تير 

هاي  گونه است كه تمام جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفته است و مشاهداتي كه فاقد ويژگي بدين

  :اند زير باشد، حذف گرديده

  .مالي شركت، پايان اسفند ماه باشدپايان سال  .1

  .شركت تغيير سال مالي نداشته باشد) 1391-1385( طي دوره بررسي .2

  .هاي شركت مورد نظر تحقيق در دسترس باشد داده .3

  پژوهش روش -3-3

شده  استفاده متغيره چند رگرسيون از ها فرضيه آزمون براي و بوده همبستگي نوع از حاضر تحقيق

هاي  يادداشت و مالي هاي صورت بهادار، اوراقو  بورس سازمان سايت از نياز دمور اطالعات. است

 .است شده استخراج بورس در شده پذيرفته هاي شركت همراه

  .است شده استفاده زير خطي رگرسيون هاي مدل از فرضيه آزمون براي

(1) BTD= C1+ C2ETR + C3SIZE + C4LEV +C5ROE +Ui 

(2) BTD= C1+ C2ETRC + C3SIZE + C4LEV +C5ROE +Ui 

(3) BTD= C1+ C2DD + C3SIZE + C4LEV +C5ROE +Ui 

  .رگرسيون تفاوت مالياتي بر روي اجتناب از ماليات برازش شده است )3(و  )2( ،) 1(هاي  در مدل

BTD :اليات ابرازي تشخيصي سازمان مالياتي و درآمد مشمول م تفاوت درآمد مشمول ماليات

متغير . حسابداري در نظر گرفته شده است  -نوان تفاوت مالياتيوهش به عدر اين پژ ،توسط شركت

  .حسابداري است -وابسته اين پژوهش تفاوت مالياتي

ETR: 2010( هانلن و هيتزمن. معيار اجتناب از ماليات در اين پژوهش نرخ مؤثر مالياتي است (

 گيري بار  ر براي اندازهيك معيا. كنند را اجتناب از ماليات تعريف مي 1هاي صريح كاهش در ماليات

هاي دائمي ايجاد شده بوسيله اجتناب از ماليات باعث  تفاوت. است 2مالياتي شركت، نرخ موثر مالياتي

                                                           

1. Explicit Taxes 

2. Effective Tax Rate 
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 .تواند نماينده اجتناب از ماليات باشد شود؛ بنابراين نرخ موثر ماليات مي كاهش نرخ موثر ماليات مي

  .شود نرخ مؤثر به روش زير محاسبه مي

لياتنرخ موثر ما  (ETR)=سود قبل از ماليات / هزينه ماليات جاري 

ETRC: هاي موجود جهت بررسي اجتناب از ماليات يا فرار مالياتي داراي نقاط  هر يك از روش

 برخيباشد و هيچ يك بطور كامل و دقيق نماينده اجتناب از ماليات نيست و در  قوت و ضعف مي

در نسبت . امر به عنوان محدوديت ذكر شده استاين  )2011 ،يون سانگ كو( هاي خارجي پژوهش

هاي مالياتي در  هاي بورس اوراق بهادار تهران، معافيت هاي مالي شركت فوق نيز، با توجه به صورت

توان نقطه  هزينه ماليات جاري لحاظ شده اما در سود قبل ماليات لحاظ نشده است و اين امر را مي

هاي بورس تهران با  ت در نسبت فوق در مورد شركتمعافيكردن لحاظ . ضعف اين نسبت دانست

هايي همراه بود، از جمله فقدان ذكر معافيت شركت و اطالعات مالياتي كامل در متن  دشواري

هاي بيشتر در اين زمينه اين نسبت با استفاده  در نهايت براي بررسي. هاي همراه ها و يادداشت صورت

ه بدين صورت كه در نسبت فوق ب. ها نيز بررسي شد كتول ماليات ابرازي توسط شرماز درآمد مش

  .ول ماليات ابرازي شركت استفاده شدمجاي سود قبل از ماليات در مخرج از درآمد مش

 درآمد مشمول ماليات ابرازي / هزينه ماليات جاري=(ETRC) نرخ موثر ماليات

DD :2006( دارماپاال -روش دسايي:(  

شود و جمالت  ابداري بر روي كل اقالم تعهدي رگرسيون ميحس   -در اين روش تفاوت مالياتي

  .شود پسماند رگرسيون به عنوان اجتناب از ماليات مطرح مي

  :به صورت زير است) DD )Desai-Dharmapalaرگرسيون 

BTDit= β1TAit+ εit 

BTD )حسابداري -تفاوت مالياتي( و TA )است كه بوسيله ميانگين كل  )كل اقالم تعهدي

  .مقياس شده است همدارايي 

پس از برآورد رگرسيون فوق و استخراج جمالت پسماند به عنوان معيار اجتناب از ماليات، اين 

  .شود به عنوان نماينده اجتناب از ماليات قرار داده مي) 3( متغير مجددا در رگرسيون مدل

شوند،  ستفاده ميتر به عنوان متغيرهاي تاثيرگذار بر عملكرد شركت ا متغيرهاي كنترلي كه بيش

ها  كل داراييمدت به ميانگين نسبت بدهي بلندبا ، كه )LEV(ساختار بدهي ) 1: عبارتنداز

پوشش بدهي بر سود و در نتيجه ماليات شركت  هدف از اين كار كنترل تاثير. شود گيري مي اندازه
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هاي شركت  لگاريتم طبيعي ميانگين كل دارايي ، كه به وسيلة)SIZE(شركت  ندازةا) 2. است

باتوجه به . حجم و گستردگي فعاليت شركت است اندازه شركت تعيين كنندة .شود گيري مي اندازه

شركت بر روي  ار باشد، براي كنترل اثر اندازةتواند بر اجتناب از ماليات تاثيرگذ شركت مي اينكه اندازة

، كه از )ROE(بان سهام حابازده حقوق ص) 3 .از اين متغير استفاده شده است ماليات،اجتناب از 

. شود ي حقوق صاحبان سهام محاسبه ميطريق تقسيم سود قبل از اقالم غيرعادي بر ارزش دفتر

تواند بر ميزان درآمد مشمول  بازده حقوق صاحبان سهام بيانگر ميزان سودآوري شركت است و مي

  .ماليات شركت اثرگذار باشد

  هاي پژوهش يافته -3-4

 minitabو  SPSS،  Eviewsهاي تحقيق از نرم افزارهاي  ادهبراي تجزيه و تحليل د

خالصه آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي مورد بررسي را به تفكيك نشان ) 1( جدول. استفاده گرديد

  .دهد مي

  متغيرهاي پژوهش آمار توصيفي -)1( جدول

  انحراف معيار  مينيمم  ماكزيمم  ميانگين  ميانه  متغيرها

  BTD(  008/0  013/0  107/0  00/0  015/0( بداريحسا - تفاوت مالياتي

  ETR(  127/0  122/0  45/0  00/0  07/0(نرخ مؤثر مالياتي 

  ETRC(  22/0  19/0  22/0  00/0  14/0(نرخ مؤثر مالياتي با لحاظ معافيت 

- DD(  001/0(اجتناب از ماليات   7/2-  60/0  04/0 -  01/0  

  SIZE(  7/5  7/5  8/7  7/4  61/0(اندازه شركت 

  LEV(  05/0  089/0  63/0  00/0  097/0(دهي اهرم ب

  ROE(  36/0  33/0  6/1  46/2 -  31/0(حقوق صاحبان سهام  هبازد

 است كه بيانگر% 12ميانگين نرخ مؤثر مالياتي شود،  فوق مشاهده مي جدولطور كه در  همان

د از لحاظ بع. ها بايد طبق قانون ماليات بپردازند است كه شركت% 5/22 نرخزياد اين نرخ با  ةفاصل

ست كه بخشي از تفاوت نرخ بيانگر اين اافزايش يافته است كه % 19معافيت، ميانگين نرخ مؤثر به 

باشد، اما هنوز نرخ مؤثر مالياتي با لحاظ معافيت با نرخي كه طبق قانون  ها مي معافيت مربوط به

است % 5 نمونهه دارايي ميانگين نسبت بدهي ب .ها بايد بپردازند متفاوت است ماليات مستقيم، شركت

   .است هاي نمونه شركت هاي نسبت به حجم دارايي ها بدهيحجم كه بيانگر پايين بودن 
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  مدل پنل هاي هيبررسي فرض -3-5

متغيرهاي  اجتناب از ماليات، با تشخيصي و ابرازي ماليات تفاوت رابطه بررسي براي پژوهش اين در

و از  ها شركت ميان در متغيرها اين سو، يك از. شدند بررسي متفاوت جنبه دو از وابسته و مستقل

بنابراين، در اين بررسي از تجزيه و تحليل . شوند آزمون مي 1389-1385زماني  سوي ديگر، در دورة

 .)1390گجراتي،( هاي تركيبي استفاده شد داده

 بيشتر ند،ك مي تركيب هم با را مقطعي و زماني سري هاي داده كه تكنيك اين از استفاده ضرورت

 كاهش و واريانس ناهمساني كاهش آزادي، درجه بردن باال مشاهدات، تعداد افزايش خاطر به

 هاي شركت همه براي تركيبي هاي داده از استفاده با ها مدل تخمين لذا. است متغيرها ميان خطي هم

به كمك  آمده، دست به هاي تخمين اساس بر گاه آن .گيرد مي انجام بررسي سالهاي طي نمونه

فرضيه  مورد در ارزيابي و قضاوت به تعيين ضريب و شده محاسبه احتمال، t ،Fهاي آماري آزمون

  .)1389 مهرگان،( شود پژوهش پرداخته مي

 ها داده ادغام قابليت بر دال شواهدي آيا كه شود مي مطرح سوال اين كاربردي مطالعات اغلب در

 بين آيا كه شود بررسي بايد لذا. است متفاوت مقطعي يواحدها تمام براي مدل كه اين يا دارد وجود

 تابلويي هاي ازداده ناهمگني وجود صورت در خير؟ يا دارد وجود فردي هاي تفاوت يا ناهمگني مقاطع،

براي ) OLS( معمولي مربعات حداقل رويكرد با تلفيقي هاي داده روش از صورت، اين درغير و

 براي واقع در. شود مي ليمراستفاده Fين منظور از آزمون براي ا. گردد تخمين مدل استفاده مي

. شود ليمر استفاده مي Fاز آزمون ) Fix(يا اثرات ثابت  )Pool( ادغامي بين رگرسيون انتخاب

  : است زير صورتمفروضات اين آزمون به 

H1: )هاي تلفيقي روش داده(يكسان بودن عرض از مبداها   

H2: ) هاي تابلويي ادهروش د(ناهمساني عرض از مبداها   

 هاي روش بوده، فردي هاي تفاوت داراي و ناهمگن بررسي مورد مقاطع كه شود مشخص اگر

 اثرات بين انتخاب منظور به تابلويي، هاي داده روش از استفاده صورت در. است تر مناسب تابلويي

 يا ثابت شخيصت براي كه هاسمن آزمون آماره. شود مي استفاده هاسمن آزمون از تصادفي و ثابت

 آزادي درجه با دو – كاي توزيع داراي شود، مي محاسبه مقطعي واحدهاي هاي تفاوت بودن تصادفي

 پذيرفته ثابت اثر مدل باشد% 5 از كوچكتر معناداري سطح اگر. است مستقل متغيرهاي تعداد با برابر
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 استفاده هاسمن آزمون و ليمر Fهاي تابلويي از آزمون  در واقع براي تشخيص نوع داده .شود مي

 .)1389 مهرگان،( دشو مي

طور كه قبال نيز بيان شد، در پژوهش حاضر با روش تحليل رگرسيون و استفاده از ن  هما

ليمر و آزمون هاسمن  Fهاي تابلويي از آزمون  هاي تركيبي، براي تشخيص نوع مدل داده داده

   .شود نشان داده مي) 2( جدولليمر در  Fخالصه نتايج آزمون  .استفاده شده است

  آزمون ليمر -)2( جدول

  فرضيه صفر
هاي  مدل

  پژوهش
  درجه آزادي  Fآماره 

-p(معناداري

value(  
  نتيجه آزمون

عرض از مبدا 

تمامي مقاطع 

  يكسان است

96/1  )1(مدل   )263/66(  000/0  H0شود رد مي  

07/3  )2(مدل   )259/65(  000/0  H0 شود رد مي  

4/109  )3(مدل   )277/70(  000/0  H0 شود رد مي  

  

، نتيجه آزمون بيانگر اين شود، باتوجه به سطح معناداري به دست آمده طور كه مشاهده مي همان

هاي  هاي فردي بوده و استفاده از روش داده كه مقاطع مورد بررسي ناهمگن و داراي تفاوت تاس

ط آزمون ليمر، آزمون هاسمن هاي تابلويي توس پس از انتخاب روش داده .تر است تابلويي مناسب

   .نشان داده شده است) 3( جدولانجام گرفت كه نتايج آن در 

  آزمون هاسمن -)3(جدول

  فرضيه صفر
هاي  مدل

  پژوهش
  نتيجه آزمون  )p-value(معناداري  درجه آزادي  χآماره 

تفاوت در 

  ضرايب

39/10  )1(مدل   4 00/00  H0 شود رد مي  

92/5  )2(مدل   4 000/0  H0 شود يرد م  

22/8  )3(مدل   4 000/0  H0 شود رد مي  
  

 دار است و سطح معناداري ها معني دهد كه مقدار آماره براي هريك از مدل نتايج نشان مي

براي هركدام از % 99ن در سطح اطمينا H1شده بيانگر رد فرضيه صفر و پذيرش فرض   گزارش

  .اردها است، كه بر استفاده از روش اثرات ثابت داللت د مدل

هاي پنل مفروضات كالسيك رگرسيون كه بايد مورد آزمون قرار بگيرد شامل نرمال بودن  در داده

  .خطي و عدم خود همبستگي است متغير وابسته، ناهمساني واريانس، هم
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  آمار استنباطي -3-5-1

ها از جمله آزمون نرمال بودن، عدم  برخي از آزمون هاي مدل، انجام قبل از انجام آزمون فرضيه

هاي مدل ضروري است، زيرا  مانده خطي و عدم خودهمبستگي بين باقي ناهمساني واريانس، عدم هم

تواند به نتايج بدست آمده اتكا نموده و  گر نمي در صورت برقرار نبودن هريك از شرايط فوق، تحليل

  .شود ان ارتباط بين متغيرها ميهاي غلط در مورد ميز باعث استنباط

  آزمون نرمال بودن متغير وابسته -3-5-2

. شود برا استفاده مي -از آزمون جارك) مانده باقي(براي بررسي نرمال بودن توزيع جمالت پسماند 

  :مربوط به آزمون به صورت زير است يها فرضيه

  H1:كند توزيع جمالت اخالل از توزيع نرمال پيروي مي

  H2:كند جمالت اخالل از توزيع نرمال پيروي نميتوزيع 

مبني بر نرمال بودن متغير وابسته  H0كوچكتر باشد فرض % 5در صورتي كه سطح معناداري از 

، بنابراين فرض صفر مبني بر نرمال باشد مي% 5داراي آماره كمتر از  BTDمتغير . شود مين تاييد

 ميني تب افزار وابسته از تبديل جانسون در نرمبراي نرمال سازي متغير . تاييد نشد  بودن آن

)minitab( افزايش يافت كه به % 5احتمال آماره به بيش از  ،پس از نرمال سازي .استفاده شد

   .مشاهده مي شود) 4( جدولدر  نتايج. معناي نرمال بودن متغير وابسته است

  برا -جارك: به عنوان متغير وابسته) BTD(آزمون نرمال بودن  -)4( جدول

  معناداري  برا-آماره جارك  كشيدگي  چولگي  انحراف معيار  ميانگين  ميانه

0007/0-  0013/0-  9638/0  1749/0  9055/2  8/1  397/0  

  

  ناهمساني واريانس -3-5-3

آزمون مشخصي وجود ندارد،  ،براي بررسي ناهمساني واريانس Eviewsافزار  در مدل پانل در نرم

با تخمين . ، به رفع ناهمساني احتمالي پرداختEGLSتوان با انجام رگرسيون ها به صورت  اما مي

شود و در  در صورت وجود ناهمساني احتمالي، ناهمساني رفع مي EGLSرگرسيون به صورت 

  .صورت عدم وجود ناهمساني، رگرسيون تغييري نخواهد كرد
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  خطي هم -3-5-4

خطي ميان متغيرها، استفاده از ضرايب همبستگي  يكي از معيارهاي ساده جهت شناسايي وجود هم

، بيانگر )8/0بيش از (چنانچه مقدار اين ضريب نسبتا بزرگ باشد . يحي استبين متغيرهاي توض

  .شود مشاهده مي) 5( جدولخطي در  نتايج آزمون هم. خطي است هم

  و اسپيرمن ماتريس همبستگي پيرسون -)5(جدول

 BTD ETR  ETRC  DD  SIZE LEV ROE  متغير

BTD 000/1  06/0 -  1/0  8/0  1/0  07/0  1/0  

ETR  01/0 -  000/1  4/0  1/0-  1/0-  17/0 -  2/0-  

ETRC  07/0 -  5/0  000/1  04/0  03/0  04/0 -  2/0  

DD 7/0  1/0-  04/0 -  000/1  02/0 -  03/0  00/0  

SIZE 1/0  2/0-  03/0 -  1/0  000/1  2/0  09/0  

LEV 1/0  07/0 -  1/0-  00/0  1/0  000/1  05/0 -  

ROE 2/0  2/0  2/0  05/0  2/0  08/0 -  000/1  

  

براي تمام  در قطر باال و همبستگي اسپيرمن در قطر پايين، يرسوندر ماتريس فوق، همبستگي پ

  .خطي است كه به معناي عدم مشكل هم است 8/0متغيرها كمتر از 

  خود همبستگي -3-5-5

گيرد  ها قرار  در صورتي كه جزء خطا مربوط به يك دوره، تحت تاثير جزء خطاي ساير دوره

  . اد مي شودخودهمبستگي بين اجزاء خطا در طي زمان ايج

ها فاقد مشكل  ين زده شده، مدلهاي تخم واتسون رگرسيون         -ه دوربينبا توجه به آمار

  .همبستگي هستند خود

  آزمون فرضيه -3-6

) 1(با توجه به مدل  مالياتحسابداري با اجتناب از   -بين تفاوت مالياتي در ابتدا رگرسيون براي رابطة

   .كنيد مشاهده مي) 6( جدولا در شده است كه نتايج آن ر آوردبر
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  )1(برآورد رگرسيون مدل  -)6( جدول

BTD= C1+ C2ETR + C3SIZE + C4LEV +C5ROE +Ui  

  سطح معناداري  Tآماره   ضريب  متغير

C 48/0 -  06/3 -  000/0  

  ETR(  09/2 -  48/3 -  000/0(نرخ مؤثر مالياتي

  SIZE(  21/0  76/2  000/0(اندازه شركت

  LEV(  60/2  88/5  000/0(اهرم

  ROE(  72/0  32/3  000/0(بازده حقوق صاحبان سهام

  49/0ضريب تعيين تعديل شده        60/0ضريب تعيين  

  000/0معناداري مدل         F       75/5آماره 

    3/2واتسون   -آماره دوربين

  

است، ) 000/0(، از آنجا كه سطح معناداري مدل )1(فوق در ارتباط با مدل  جدولبا توجه به 

 .براي مدل معنادار است) Fآماره (توان گفت شاخص نكويي برازش مدل  بنابراين مي

از تغييرات متغير % 49توان بيان كرد، در رگرسيون فوق  با استفاده از ضريب تعيين تعديل شده مي

وني در واقع مدل رگرسي. شود به وسيله مدل فوق توضيح داده مي) حسابداري -تفاوت مالياتي(وابسته 

  .دهد از كل تغييرات را توضيح % 49قادر است 

طور همزمان مقدار ه باشد، چرا كه در محاسبه آن ب ها مي زن براي بررسي اعتبار تخمين Tآماره 

طور تقريبي براي معناداري هر ه ب. زن و انحراف معيار آن مورد استفاده قرار گرفته است تخمين

فوق، همه ضرايب در  جدولدر  Tا توجه به مقدار ب. باشد T|≥2|بايستي % 95ضريب در سطح 

  .معنادار است% 95سطح 

خطاي . دهند نشان مي αكه در آمار آن را با است سطح معناداري بيانگر احتمال خطاي نوع اول 

. درست باشد ولي به غلط آن را رد كنيم) H0=βi=0(نوع اول به اين معناست كه فرضيه صفر 

اين ستون كمتر باشد به معناي كاهش احتمال رد فرضيه درست صفر  بنابراين هرچه مقدار ارقام

  .معنادار است% 99در سطح  مالياتبا توجه به نتايج رگرسيون، اجتناب از . بودن ضرايب خواهد بود

بين اين متغير و تفاوت ) منفي(بيانگر وجود رابطه معكوس   -09/2برابر  نرخ مؤثر مالياتيضريب 

، نرخ مؤثر مالياتي حسابداري      -به عبارت ديگر با افزايش تفاوت مالياتي. ستحسابداري ا  -مالياتي

  .اجتناب از ماليات است يابد و كاهش نرخ مؤثر مالياتي به معناي افزايش كاهش مي
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معنادار بين  مبني بر رابطة پژوهشفرضيه ) 1(مقادير بدست آمده در رگرسيون مدل  باتوجه به

  .شود ي با فرار مالياتي، تاييد ميحسابدار -تفاوت مالياتي

در اين مدل، در . شود ورد ميآبر )2(مدل رگرسيون ،هاي بيشتر و تقويت نتايج براي بررسي ،در ادامه

نتايج حاصل از . هاي ادعا شده توسط شركت نيز لحاظ شده است محاسبه نرخ مؤثر مالياتي معافيت

  .شود مشاهده مي) 7( جدولدر ) 2(مدل  شبراز

  )2(برآورد رگرسيون مدل  -)7( جدول

BTD= C1+ C2ETRC + C3SIZE + C4LEV +C5ROE +Ui  

  سطح معناداري  Tآماره   ضريب  متغير

C 96/1 -  99/3 -  00/0  

  ETRC(  68/0 -  04/3 -  00/0(نرخ مؤثر مالياتي با لحاظ معافيت

  SIZE(  20/0  54/2  01/0(اندازه شركت

  LEV(  83/2  31/5  00/0(اهرم

  ROE(  86/0  11/4  00/0(بان سهامبازده حقوق صاح

  40/0ضريب تعيين تعديل شده       53/0ضريب تعيين  

  000/0معناداري مدل         F     24/4آماره 

    2/2واتسون   -آماره دوربين
  

است، بنابراين  05/0كمتر از ) 000/0(فوق، از آنجا كه سطح معناداري مدل  جدولبا توجه به 

براي مدل معنادار است و مدل رگرسيون در كل ) Fآماره (ي برازش مدل توان گفت شاخص نكوي مي

  .معنادار است

از تغييرات متغير وابسته % 40ضريب تعيين تعديل شده بيانگر اين است كه در رگرسيون فوق 

در واقع مدل رگرسيوني قادر . شود به وسيله مدل فوق توضيح داده مي) حسابداري -تفاوت مالياتي(

نرخ موثر با مخرج سود قبل از با دهد، كه اين مقدار در مقايسه  كل تغييرات را توضيح  از% 40است 

  .كمتر است% 9 ،ماليات

% 99در سطح  اجتناب از مالياتكند كه با توجه به نتايج رگرسيون،  سطح معناداري بيان مي

  .معنادار است

بين اين متغير و تفاوت ) فيمن(بيانگر وجود رابطه معكوس   -6/0برابر  نرخ موثرضريب متغير 

حسابداري افزايش       -ي، تفاوت مالياتنرخ مؤثر كاهشبه عبارت ديگر با . حسابداري است  -مالياتي

اين ضريب در مقايسه با روش  .ثر به معناي افزايش اجتناب از ماليات استؤيابد، و كاهش نرخ م مي
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توان نتيجه گرفت كه با  بنابراين مي. تر استكم -4/1نرخ موثر با مخرج سود قبل از ماليات تقريبا 

در . يابد حسابداري با اجتناب از ماليات كاهش مي -بين تفاوت مالياتي ضريب رابطة ها لحاظ معافيت

با مخرج سود قبل از مؤثر توان گفت كه بخشي از اجتناب از ماليات بدست آمده از روش نرخ  واقع مي

اما بايد به اين نكته توجه نمود كه حتي . هاي مالياتي شركت است ماليات بدليل ناديده گرفتن معافيت

تايج همچنان اما ن ،با مخرج درآمد مشمول ماليات، اگرچه در ضريب تغيير ايجاد شدمؤثر با روش نرخ 

  .حسابداري با اجتناب از ماليات است -بين تفاوت مالياتي مستقيم حاكي از وجود رابطة

در اين مدل اجتناب از ماليات با استفاده . نيز برآورد شده است) 3(مدل  ،هاي بيشتر براي بررسي

  .نشان داده شده است) 8( جدولنيز برآورد گرديد كه نتايج آن در ) 2006(از روش دسايي و دارماپاال 

  )3(مدل 

BTD= C1+ C2DD + C3SIZE + C4LEV +C5ROE +Ui 

   :نتايج حاصل از برآورد رگرسيون فوق به صورت زير است

  )6(برآورد رگرسيون مدل -)8( جدول

BTD= C1+ C2DD + C3SIZE + C4LEV +C5ROE +Ui  

  سطح معناداري  Tآماره   ضريب  متغير

C 012/0  1/381  000/0  

  DD(  99/0  2/642  000/0(اجتناب از ماليات

  SIZE(  00/0 -  14/6 -  000/0(اندازه شركت

  LEV(  00/0  28/9  000/0(اهرم

  ROE(  00/0  58/3  000/0(بازده حقوق صاحبان سهام

  97/0ضريب تعيين تعديل شده        98/0ضريب تعيين  

  000/0معناداري مدل         F       2/9آماره 

    7/1واتسون   -آماره دوربين
  

توان گفت شاخص  است، بنابراين مي) 000/0(با توجه به نتايج جدول فوق، سطح معناداري مدل 

 .ي مدل معنادار استبرا) Fآماره (نكويي برازش مدل 

از تغييرات متغير % 97توان بيان كرد، در رگرسيون فوق  با استفاده از ضريب تعيين تعديل شده مي

در واقع مدل رگرسيوني . شود به وسيله مدل فوق توضيح داده مي) حسابداري -تفاوت مالياتي(وابسته 

  .دهد از كل تغييرات را توضيح % 97قادر است 
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R
 قع، جهت بررسي رابطةدر وا. بيشتر است) 2(و ) 1(فوق در مقايسه با مدل  مدل تعديل شدة 2

قدرت تبيين مدل ا زير ،مدل بهتري است ،)3(حسابداري با اجتناب از ماليات، مدل  -تفاوت مالياتي

دليل افزايش قدرت تبيين مدل توان  را مي )2006(استفاده از روش دسايي و دارماپاال  .باالتر است

  . ايسه با دو مدل ديگر دانستدر مق) 3(

بين اين متغير و ) مثبت(بيانگر وجود رابطه مستقيم  99/0ضريب متغير اجتناب از ماليات برابر 

اين ضريب مثبت به اين معنا است كه به ازاي يك واحد افزايش در . حسابداري است  -تفاوت مالياتي

  . يابد افزايش مي 99/0ان حسابداري، اجتناب از ماليات نيز به ميز -تفاوت مالياتي

مثبت بين تفاوت  اجتناب از ماليات بيانگر رابطة هر سه روش محاسبهبرآورد رگرسيون با در واقع 

  .حسابداري و اجتناب از ماليات است  -مالياتي

  گيري نتيجه -4

اليات بين م رود ، انتظار ميتفاوت بين استانداردهاي حسابداري و قوانين و مقررات مالياتيبه دليل 

شود كه آيا اين تفاوت تنها ناشي  اما اين سوال مطرح مي. تفاوت وجود داشته باشدتشخيصي و ابرازي 

اجتناب از  ومواردي همچون فرار مالياتي  از اختالف در قوانين مالياتي و اصول حسابداري است يا

  .با اين تفاوت در ارتباط استماليات نيز 

نتايج اين . دازي با اجتناب از ماليات بررسي شتشخيصي و ابر تفاوت ماليات ةدر اين پژوهش رابط

مثبت  رازي با اجتناب از ماليات رابطةحاكي از آن است كه بين تفاوت ماليات تشخيصي و اب بررسي

دهد كه با افزايش تفاوت ماليات  نتايج اين پژوهش نشان مي به عبارت ديگر،. معناداري وجود دارد

هاي  شكافدر واقع، مديران با استفاده از  .يابد ب از ماليات نيز افزايش ميتشخيصي و ابرازي، اجتنا

 .كنند تا بار مالياتي شركت را كاهش دهند ميتالش  ،اجتناب از ماليات اقدام به با موجود در قوانين،

- دهد كه بين تفاوت مالياتي نيز نشان مي) 2011(هاي يون سانگ كو و همكاران  نتايج بررسي

  .نتايج اين پژوهش است كه تاييد كنندة، معناداري وجود دارد ةبا اجتناب از ماليات رابط حسابداري 

در روش نرخ  هاي مالياتي و لحاظ معافيت) 2006(عالوه براين، با بررسي مدل دسايي و دارماپاال 

ن مثبت بي ة رابطةهاي مختلف بررسي شده در اين پژوهش تاييد كنند روش موثر، به نظر مي رسد كه

بنابراين پيشنهادهاي زير در راستاي نتايج اين  .باشد حسابداري با اجتناب از ماليات مي -تفاوت مالياتي

  :پژوهش براي حال و نيز براي انجام پژوهش هاي آتي مطرح مي شود
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اي به ماليات ابرازي و تفاوت آن با ماليات  هاي مالي توجه ويژه حسابرسان در بررسي صورت-

دهنده براي  اشند، و از اين تفاوت به عنوان يك مكانيزم كشف و يك رقم آگاهيتشخيصي داشته ب

  .هاي بيشتر استفاده نمايند بررسي

  .توانند مبنايي براي برآورد ريسك مالياتي شركت تلقي كنند گذاران نيز اين تفاوت را مي سرمايه -

ت و نيز با توجه به موارد با توجه به اينكه موضوع اين پژوهش در ايران تاكنون انجام نشده اس

هاي  به بحث و پژوهش در زمينه پژوهشگرانشود  مشابه انجام شده در خارج از كشور، پيشنهاد مي

 :زير بپردازند

  استفاده از ارقام ماليات قطعي و ابرازي به عنوان متغير تفاوت مالياتي -

 مالياتي اثر آن بر تفاوت گيري اجتناب از ماليات و بررسي هاي ديگر اندازه استفاده از روش -

  :هاي زير در تفسير و تعميم نتايج تحقيق بايد لحاظ شود محدوديت

هاي بورس اوراق بهادار تهران به دليل ضعف  عدم دستيابي به اطالعات مالياتي تمام شركت .1

در اين مورد شايسته است سازمان حسابرسي به عنوان  .هاي مالي در افشاي مناسب و گزارش

و بهتر مناسب  بر افشاي ،اوراق بهادار به عنوان ناظرو استانداردها و سازمان بورس  ةكنند تدوين

 .اين اطالعات تاكيد نمايند

  ها از نمونه ها و حذف آن عدم وجود اطالعات كافي و قابل اتكا براي برخي از شركت .2

مسئله اين  .باشد ها مي هايي كه شركت مشمول آن عدم ارائه گزارش كامل در مورد معافيت .3

  .سازد بيني ماليات شركت را نيز با مشكل مواجه مي پيش

ده بر تواند تمامي تاثيرات وار با وجود استفاده از برخي متغيرهاي كنترلي، اما اين متغيرها نمي .4

R(ها  متغيرهاي اصلي را پوشش دهد و به همين دليل توان تبيين مدل
نسبتا پايين ) تعديل شده 2

 .گزارش شده است

مالياتي كه در اين پژوهش به عنوان معيار اجتناب از ماليات بكار گرفته شده است،  نرخ مؤثر .5

  .گيري كند تواند بطور كامل و دقيق اجتناب از ماليات را اندازه نمي
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