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چکیده
ً
امروزه سیستم مالیاتی ،به عنوان یک عامل کلیدی که مستقیما با بقا و توسعه بودجه و اقتصاد مرتبط است ،به
کانون تحقیقات نظری در طبقهبندی مالی و پولی تبدیل شده است .اما مالیات تحت تأثیر عوامل بسیار زیادی قرار
دارد که در کشورهای مختلف متفاوت است .نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی از جمله مهمترین موارد در این
زمینه است که دارای اثراتی گسترده بر عملکرد اقتصاد کالن و شرکتهای مختلف است .نااطمینانی اقتصادی،
افق و برنامهریزی شرکتها را نیز با چالش روبهرو میکند و سبب کاهش حجم فعالیتهای اقتصادی ،کاهش
درآمد شرکتها و همچنین افزایش تمایل در بین شرکتها برای گسترش سیاستهای تدافعی در زمینه مالیات
است .بنابراین ضرورت دارد که تأثیر نااطمینانی در مدلهایی که به بررسی عوامل مؤثر بر بار مالیاتی (به عنوان
یک رفتار تدافعی) میپردازند وارد شود .با توجه به این موضوع ،هدف این تحقیق بررسی تأثیر میزان جمعآوری
مالیات بر رابطه بین نااطمینانی از سیاستهای اقتصادی و رفتار تدافعی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس
اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  1390-98با رویکرد رگرسیون کوانتایل بود .نتایج این مطالعه نشان داد که
تأثیر نااطمینانی تورم و شاخص نسبت  qتوبین بر رفتارهای تدافعی مالیاتدهندگان مثبت و نامتقارن بوده است.
همچنین براساس سایر نتایج ،تأثیر سایر عوامل مؤثر بر رفتارهای تدافعی مالیاتدهندگان متقارن بوده است .از
سوی دیگر اثر متغیر جمعآوری مالیات بر رفتار تدافعی مالیاتی مثبت و معنیدار بوده است و ورود این متغیر به مدل
رابطه بین نااطمینانی از فعالیتهای اقتصادی و رفتار تدافعی شرکتها را کاهش میدهد.
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مقدمه
در جامعه امروزی ،روند توسعه بخش مالیات به طور فزایندهای به یک بخشی اصلی از توسعه اقتصادی تبدیل
شده است .در بین بسیاری از عوامل ،نقش بار مالیاتی 1برای بقا و توسعه صنایع مختلف ،بسیار مهم است و به
طور مستقیم بر درآمد و هزینههای عملیاتی اقتصاد تأثیر میگذارد .همچنین وجود بار مالیاتی ،دامنه سود را تعدیل
میکند و فضای رقابت عادالنهتری در بازار ایجاد میکند [ .)Li et al., 2016:691) [35در این میان موضوع
تمکین مالیاتی 2دارای قدمتی به اندازه خود مالیات است .تشخیص و تشریح الگوهای ثبت شده عدم انطباق مالیاتی
و در نهایت یافتن راههایی برای کاهش آن ،به وضوح از ویژگیهای غالب دولتهای ایالتی در سراسر جهان بوده
است .تمکین مالیاتی در اقتصاد را میتوان به عنوان یک مشکل مالی عمومی ،اجرای قانون ،طراحی سازمانی،
تأمین نیروی کار ،اخالقیات یا ترکیبی از این موارد در نظر گرفت [.)Tehulu and Dinbem, 2014:271) [54
ادبیات ساختارهای انطباق مالیاتی را در ابعاد مختلف نشان داده است .تمکین مالیاتی به توانایی و تمایل
مؤدیان مالیاتی برای رعایت قوانین مالیاتی ،اعالم درآمد صحیح برای هر سال و پرداخت به موقع مبلغ مناسب
مالیات تعریف شده است [ .)Cyan et al.,2017) [14به شکلی مشابه ،جیمزو آلی ( )2004بیان کرده
است که تمکین مالیاتی ،به صورت میزان رضایت مالیاتدهندگان از قوانین و مقررات مالیاتی تعریف میشود
[ .)James and Alley, 2004) [22با اینحال ،انطباق داوطلبانه مالیاتی ،آمادگی یک فرد و سایر نهادها برای
رعایت قوانین مالیاتی بدون اعمال هیچ گونه اقدامی است [ .)Palil, 2010:164) [46در بیشتر کشورهای
جهان ،مقامات مالیاتی با چالشهای مدیریت مالی مربوط به عملکرد در گردآوری درآمدهای مالیاتی به دلیل
ن مالیاتدهندگان است که
رفتارهای تدافعی مالیاتی مواجه هستند .عدم انطباق مالیاتی ،یک رفتار تدافعی در بی 
ممکن است منجر به اجتناب مالیاتی (و یا فرار مالیاتی) شود [.)Natrah, 2012:92) [43
گسترش تعهدات دولت در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و تالش برای دستیابی به اهدافی مانند رشد
اقتصادی ،ثبات قیمتها ،افزایش اشتغال و توزیع عادالنه درآمد موجب افزایش هزینههای دولت میشود .مالیات
یکی از ابزارهای مهمی است که دولت ها به وسیله آن بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی ،تورم و بیکاری
و تخصیص منابع تأثیر میگذارند [ .)Kovermann, 2019:8) [29تأمین مالی چنین هزینههایی مستلزم منابع
درآمدی کافی است .به طور کلی درآمدهای دولت را میتوان به دو گروه عمده درآمدهای مالیاتی و درآمدهای
غیر مالیاتی تقسیم کرد .در بودجه کشورهای صادرکننده نفت ،درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای
آن به عنوان بزرگترین منبع درآمدهای غیر مالیاتی در نظر گرفته میشود .در مقابل ،درآمدهای مالیاتی از نظر
اقتصادی مقرون به صرفهترین هستند .در بسیاری از کشورها ،درآمدهای مالیاتی مهمتر از سایر منابع درآمد مهم
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است [ .)Asiri,2020:3) [5مالیات نیز ابزار مؤثری برای اجرای سیاستهای اقتصادی اعم از توزیع ،مالی و
حتی هدایت اقتصادی در راستای اهداف کالن اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی ،ایجاد شغل ،رشد اقتصادی و
بهبود رفاه اجتماعی است [ .)Thomsen) [55,2018به عبارت دیگر ،مقایسه این منبع مهم با منابع دیگر حاکی
از آن است که هر چه سهم مالیات در بودجه دولتی بیشتر باشد ،اثرات نامطلوب اقتصادی به میزان قابل توجهی
کمتر خواهد شد [ .)Kubick et al 2014:36) [30گاهی نیز رفتارهای تدافعی و همچنین تالش برای اجتناب
مالیاتی در نتیجه کاهش اطمینان در سطح فعالیتهای اقتصادی است که شرکتها را چالشهای جدی در زمینه
برنامهریزی درباره آینده شرکت مواجه میکند.
در سمت دیگر ،نااطمینانی 1مرتبط با سیاستهای مالیاتی و اقتصادی ،بر پروفایل ریسک شرکتها تأثیر
میگذارد و فشار مالیاتی بر شرکتها را افزایش میدهد .نااطمینانی در زمینه سیاستهای دولت و تأثیرات گسترده
آنها میتواند اثرات گستردهای بر اقتصاد کالن ،بازار مالی و رفتار شرکتها تحمیل کند که یک نتیجه آن فشار
مالی و تالش برای اجتناب از مالیات است (Zhang et al., 2015:442؛ Gulen and Ion, 2016:69؛
[.)Phan et al., 2018: 137 [20،47 ، 56
از زمان بحران مالی سال  ،20082دولتهای ملی در سراسر جهان سیاستهای اقتصادی متنوعی را به
عنوان تالش برای به حداقل رساندن تأثیر بحران مالی جهانی وضع کردهاند تا فشار مالی بر شرکتها در نتیجه نا
اطمینانی کاهش یابد .با اینحال ،روندهای مختلف اجرای بالقوه و تأثیرات این سیاستها ،عدم اطمینان سیاست
اقتصادی را نیز افزایش میدهد ( .]7[ )Baker et al., 2016:1595ادبیات موجود نشان میدهد که عدم
اطمینان سیاستهای اقتصادی تأثیرات منفی شدید کوتاه مدت بر تورم و تولید ،اشتغال) و توسعه اقتصادی دارد
(Jin et al., 2014؛ 20[ )Gulen, and Ion, 2016:71و .]23عالوه بر این ،عدم اطمینان سیاستهای
اقتصادی همچنین باعث کاهش بازده سهام میشود ،حق بیمه اوراق قرضه را افزایش میدهد و باعث انعقاد
اعتبارات بانکی یا حتی خسارت به عملکرد کلی مالی آنها میشود .عالوه بر این ،تحقیقات تجربی نشان داده
است که وقتی بنگاه ها با عدم اطمینان بیشتری در سیاست اقتصادی روبهرو میشوند ،در تصمیمگیری در مورد
سرمایهگذاری محافظهکارتر خواهند بود و سطح سرمایهگذاری خود را کاهش میدهند ،داراییهای نقدی را
افزایش میدهند و نسبتهای اهرم را کاهش میدهند (.]9[ )Cao et al., 2013:13
از آنجا که سیاست مالی و مالیاتی دولتها یکی از بزرگترین منابع عدم اطمینان سیاست است ،عدم
تهای دولت ممکن است تعیین سطح بدهی بهینه را برای یک شرکت را دشوار کند .از
تهای مرتبط با سیاس 
قطعی 
آنجایی که تأمین مالی بدهی ،ارزش شرکت را به دلیل سپر مالیاتی بر پرداخت بهره افزایش میدهد ،شرکت ممکن
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است از بدهی بیش از حد برای افزایش ارزش خود استفاده کند که منجر به ریسک نکول باال میشود .با این حال،
برخی از شرکت ها ممکن است هنوز فکر کنند که مزایای مالیاتی بدهی به دلیل عدم قطعیت سیاست مالیاتی
تضمین نمیشود و از استفاده بیش از حد بدهی اجتناب میکنند .چنین موضوعی میتواند تالش برای رفتارهای
تدافعی مالیاتی را در بین شرکتها افزایش دهد ( .]7[ )Baker et al., 2016:1598با افزایش نااطمینانی در
سیاستهای اقتصادی ،بار مالیاتی( 1به عنوان رفتاری تدافعی) شرکتها بیشتر خواهد شد و وقتی سهمی ههای
یشون د ،اثر آنها نیز بیشتر خواهد شد .همچنین بر این ،عدم اطمینان سیاست اقتصادی با افزایش
مالیاتی 2بیشتر م 
فشار مالی دولت و در نتیجه افزایش بار مالیاتی شرکتها ،جمعآوری مالیات را تقویت نتایج نشان داده است که تأثیر
نااطمینانی سیاست اقتصادی بر بار مالیاتی شرکتها در درجه اول در شرکتهای دولتی (بنگاههای اقتصادی)،
شرکتهای غیر فنآوری باال ،شرکتهای فعال در صنعت خدمات قابل توجه است ()Li et al., 2016:692
ً
[ .]35نا اطمینانی از سیاستهای اقتصادی عمدتا با انتخابات ملی یا دورهای سیاسی اندازه گیری میشود ،دارای
نقایص زیادی است؛ زیرا آنها نمیتوانند تغییرات نااطمینانی کوتاهمدت و میانمدت را اندازهگیری کنند .همچنین
دورهای سیاسی فقط عدم اطمینان سیاست اقتصادی را در سطح دولت محلی اندازهگیری میکند .برای رفع این
مشکالت ،در این تحقیق از شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی 3که توسط (.]7[ )Baker et al., 2016
معرفی شده است استفاده خواهد شد استفاده می کنیم .این نااطمینانی میتواند در مورد سیاستهای پولی ،مالی
یا سایر سیاستهای نظارتی باشد .این شاخص میتواند نه تنها عدم اطمینان سیاست اقتصادی در سطح دولت
محلی و سطح دولت مرکزی  ،بلکه تغییرات کوتاهمدت و میان مدت عدم اطمینان را نیز اندازهگیری کند .عالوه بر
این ،فشار مالی به عنوان کانال اصلی در نظر گرفته میشود که نااطمینانی از طریق آن نه تنها بر شدت جمعآوری
مالیات تأثیر میگذارد ،بلکه همچنین جمعآوری مالیات را تحت تأثیر قرار میدهد که از طریق آن نااطمینانی
سیاست بر بار مالیات شرکتها تأثیر میگذارد .عالوه بر این ،وقتی سهمیه مالیاتی بیشتر باشد ،تأثیر مثبت عدم
اطمینان سیاست اقتصادی بر بار مالیات شرکت ها قویتر است.
زمانی که نااطمینانی ناشی از سیاستهای اقتصادی افزایش پیدا میکنند ،استراتژیهای جلوگیری از فرار
مالیاتی میتواند بیاثر باشد؛ زیرا احتمال دارد که با سیاستهای جدید سازگار نباشند .از همینرو ،شرکتها ابتکار
عمل در جهت جلوگیری از خطرات برای جلوگیری از مالیات را کاهش میدهند (Chen et al., 2015:347؛
(10[ Li et al., 2015:692و  .]32این موضوع بسیار روشن است که فرار از مالیات کمتر شرکتها ،به مفهوم
بار مالیاتی بیشتر برای شرکتها خواهد بود .این مکانیسم ،پاس خ بنگاهها به مساله عدم اطمینان است که به راحتی
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از مشاغل موجود استنباط میشود؛ با توجه به نکاتی که در باال به آن اشاره شد ،هدف این مطالعه بررسی رابطه
نامتقارن بین عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی با رفتارهای تدافعی مالیاتدهندگان طی دوره زمانی 1390-1398
در شرکتهای منتخب بورس اوراق بهادار تهران است.
سازمانبندی مقاله در ادامه به این صورت است که ابتدا به بیان ادبیات نظری و مطالعات تجربی داخلی و
خارجی پرداخته خواهد شد .در بخش بعدی به بیان مدل و روششناسی تحقیق پرداخته خواهد شد .در ادامه نیز
تجزیه و تحلیل مدل و بررسی یافتههای تحقیق مرور خواهد شد .در بخش پایانی نیز جمعبندی و پیشنهادات
تحقیق ارائه خواهد شد.
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
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رفتارهای تدافعی مالیاتی شامل دستکاری صورتهای مالی مؤسسات شركتی ،بهمنظور كاهش درآمد مالیاتی
است .این مفهوم ممکن است که مفهومسازیهای مختلف ،منابع مختلف و حتی روشهای مختلفی برای
اندازهگیری داشته باشد؛ اما بیشتر آنها معنای یکسانی دارند و همان هدف را در پیش دارند؛ اما پیامدهای آنها
بر روی سالمت شرکتها تأثیرات متفاوت دارد .چن و همکاران ( )2010در مطالعات خود در زمینه رفتارهای
تدافعی مالیاتی ،بار مالیاتی را به عنوان رفتاری تدافعی توسط شرکتها برای کاهش مالیات پرداختی یا اجتناب
از پرداخت آن در نظر گرفتهاند .رفتارهای تدافعی در بینمالیاتدهندگان ممکن است به دالیل مختلفی رخ دهد
[11و .]12مالیاتدهندگان به دلیل نابرابری بین مالیاتدهندگان،
فرارهای مالیاتی و هزینههای برنامهریزی نشده در بخشهای مختلف ،محاسبه مالیات را منصفانه ندانند
[ .)Awan and Hannan, 2014:51) [6در بسیاری از کشورها که حجم درآمدهای مالیاتی نسبت پائینی از
 GDPرا تشکیل میدهد ،علت اصلی کاهش بار مالیاتی ،تمکین مالیاتی پایین و ساختار پیچیده مالیاتی است
[ .)Mukhopadhyay, 2016:37) [42رفتارهای تدافعی را میتوان با استفاده از نظریه تبادل اجتماعی و نظریه
های مطلوبیت انتظاری )EUT( 1توضیح داد .نظریه  EUTبیان میکند که تصمیمگیرنده مقادیر مطلوبیت مورد
انتظار را مقایسه میکند و سپس بین چشماندازهای مخاطرهآمیز یا نامطمئن ،انتخاب میکند و نظریه تبادل
اجتماعی 2،مشاهدات فوق را به عنوان مبادله فعالیت ،ملموس یا ناملموس ،بین دو طرف توضیح میدهد .در
نتیجه ،مؤدیان مالیاتی وقتی متوجه شوند که مبلغ مالیات با کاالهای عمومی با ارزش مبادله میشود ،تبعیت نشان

] [ Downloaded from taxjournal.ir on 2022-11-29

بار مالیاتی به عنوان رفتاری تدافعی

148

پژوهشنامه مالیات/شماره پنجاه و چهار (مسلسل  ،)102تابستان 1401

1 . Defensive behaviors
2 . Tax Avoidance
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میدهند .مساله اجتناب از پرداخت مالیات و همچنین رفتارهای تدافعی مالیاتی ،در یک چارچوب تصمیمگیری
تحت شرایط ناطمینانی نیز قابل توضیح است .در این زمینه فرد باید در دو زمینه مختلف باید تصمیمگیری نماید.
این دو زمینه شامل اقدام به اجتناب از مالیات و میزان آن است .این شکل از تصمیمگیری نیز مانند هر نوع
تصمیمگیری در شرایط نااطمینانی است که در آن فرد به دنبال حداکثر کرد مطلوبیت انتظاری خود است .یک
عامل اقتصادی که ریسکگریز است ،همزمان با افزایش نرخ مالیات با دو گزینه روبهرو خواهد شد که یا کل درآمد
و یا اینکه صرفاض بخشی از آن را گزارش نماید .این اثر نامعین در نتیجه تقابل بین اثرات درآمدی و جانشینی
رخ میدهد .اثر جانشینی به این شکل است که همراه با افزایش نرخ مالیات ،اجتناب از پرداخت مالیات نیز برای
افراد جذابتر خواهد شد .از سمت دیگر ،اثر درآمدی سبب کاهش اجتناب از مالیات میشود؛ چرا که افزایش
نرخ مالیات سبب کاهش ثروت افراد میشود و یک نفر تحت فرض ریسکگریزی مطلق نزولی ،تمایل به کاهش
فرار از مالیات را خواهد داشت .بنابراین ناازمینانی از فعالیتهای اقتصادی با ایجاد جالش برای برنامهریزی و به
ویژه رد شرکتهایی که توسط افراد ریسکگریز اداره میشود ،سبب تمایل به استفاده از راهبرداهای تدافعی در
جهت کاهش پرداخت مالیات خواهد شد [ .)Liu et al., 2014:162) [36رفتارهای تدافعی 1مالیاتی به تالش
نهادهای شرکتی برای کاهش پرداخت مالیات با استفاده از فعالیتهای برنامهریزیشده به منظور فرار از مالیات
و جلوگیری از پرداخت مالیات اشاره دارد [ .)Chen et al., 2018:41) [13بیان میکنند كه رفتارهای تدافعی
مالیاتی شامل دستکاری صورتهای مالی مؤسسات شركتی ،بهمنظور كاهش درآمد مالیاتی است.
ً
رفتار تدافعی مالیاتی عمدتا به اجتناب مالیاتی اشاره دارد .اصطالح اجتناب مالیاتی 2به استفاده از روشهای
ً
قانونی برای به حداقل رساندن میزان مالیات بر درآمد بدهی یک فرد یا یک تجارت اشاره دارد .این امر عموما با
مطالبه کسورات و اعتبارات مجاز انجام میشود .همچنین ممکن است با اولویتبندی سرمایهگذاریهایی که
دارای مزایای مالیاتی هستند ،مانند خرید اوراق مشارکت شهرداری بدون مالیات ،به دست آید .اجتناب مالیاتی
با فرار مالیاتی که متکی بر روشهای غیرقانونی مانند گزارش کم درآمد و جعل کسورات است ،یکسان نیست.
ً
اشکال اجتناب مالیاتی که از قوانین مالیاتی قانونی به روشهایی استفاده میکنند که لزوما مورد نظر دولت نیست،
اغلب در دادگاه افکار عمومی و روزنامهنگاران مورد انتقاد قرار میگیرند .بسیاری از شرکتها و مشاغلی که در این
تمرین شرکت میکنند با واکنش شدید مشتریان فعال یا آنالین خود مواجه میشوند .در مقابل ،بهرهمندی از قوانین
مالیاتی به روشهایی که مورد نظر دولتها بود ،گاهی اوقات به عنوان برنامهریزی مالیاتی نامیده میشود .گزارش
توسعه جهانی بانک جهانی در سال  2020در مورد آینده کار ،از افزایش تالشهای دولت برای مهار اجتناب
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اجتماعی حمایت میکند .طرحهای «تخفیف مالیاتی»« ،تخطی از مالیات» یا «اجتناب از مالیات تهاجمی»
ً
عموما به طرحهای چند منطقهای اشاره دارد که در منطقه خاکستری بین اجتناب مالیاتی رایج و پذیرفتهشده قرار
میگیرند ،مانند خرید اوراق قرضه شهرداری در کشورهای توسعه یافته .قوانینی که به عنوان قوانین عمومی ضد
اجتناب شناخته میشود ،که اجتناب مالیاتی «تهاجمی» را ممنوع میکند ،در چندین کشور و منطقه از جمله کانادا،
استرالیا ،نیوزیلند ،آفریقای جنوبی ،نروژ ،هنگ کنگ و بریتانیا به تصویب رسیده است [.)Natrah, 2012:92) [46
نااطمینانی
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عدم اطمینان یا نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق میافتد مشخص
نیست یا اینکه اگر این پیشامدها مشخص باشند ،احتمالهای مربوط به وقوع آنها در دسترس نیست و وقتی
که هر کدام یا هر دو این موارد پیش میآید تصمیمگیری نسبت به آینده پیچیده و مشکلتر میشود و از این
رو فضای نااطمینانی بر تصمیمات اقتصادی حاکم خواهد شد .نااطمینانی مسئلهایی است که افراد در تمامی
کشورها با آن روبرو هستند ولی در کشورهای در حال توسعه به علت تغییرات ناگهانی و شدیدتر در سیاستهای
اقتصادی ،وجود برخی مشکالت ساختاری از قبیل :نبود منابع مالی الزم ،عدم شفافیت سیستم اطالعاتی
و نبود بازارهای کارا ،این انتظار وجود دارد که نااطمینانی نسبت به کشورهای توسعه یافته در سطح باالتری
قرار داشته باشد .اگر تغییرات آتی در متغیرهای اقتصادی از مجموع تغییرات پیشبینی شده و پیشبینی نشده
تشکیل شده باشد ،آنگاه نااطمینانی یک متغیر اقتصادی شامل تغییر غیرقابل پیشبینی آن متغیر خواهد بود
[ .)Grier and Perry, 1998:159) [19یکی از مهمترین هزینههای رفاهی تورم از وجود نااطمینانی در
پیشبینی تورم نشات میگیرد .عدماطمینان تورم اغلب به عنوان منشا اصلی هزینههای تورم شناخته میشوند
چرا که عدماطمینان باعث اختالل در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و پسانداز میشود ،به این دلیل که ،این
عدم اطمینان باعث پیشبینیناپذیری ارزش واقعی پرداختهای اسمی آینده میشود .در واقع عدم اطمینان
تورمی فضایی است که در آن تصمیمگیرندگان و عاملین اقتصادی نسبت به میزان تورم آینده که در پیش رو
دارند نامطمئن هستند .با توجه به تعریف نااطمینانی تورم باید به این نکته توجه داشت که عدم اطمینان تورمی
یک متغیر کمی نیست که دارای شاخص معینی باشد ،بلکه یک مفهوم اقتصادی است که بیشتر جنبه کیفی
ً
ً
داشته واندازهگیری آن مشکل است زیرا اوال ،غیرقابل مشاهده است و ثانیا ،روش اندازهگیریاش باید انعکاس
مناسبی از نااطمینانی تورمی را ارائه دهد .به این منظور برای سنجش نااطمینانی از شاخصها و جانشینهای
مختلفی استفاده شده است ،که میتوان این معیارها را به صورت کلی به شکل زیر طبقهبندی کرد:
1.انحراف معیار نرخ تورم
2.ضریب پراکندگی نرخ تورم

150

پژوهشنامه مالیات/شماره پنجاه و چهار (مسلسل  ،)102تابستان 1401

3.واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو)ARCH(1
مطالعات تجربی

در این بخش ضمن مروری بر مطالعات تجربی ،در بخش پایانی ضمن جمعبندی ،نوآوری این مطالعه نسبت به
مطالعات قبلی را نیز مورد بحث قرار خواهد داد.
پیشینه خارجی
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مطالعات در حوزه عوامل مؤثر بر رفتار تدافعی و اجتناب از مالیات بسیار گسترده است .در این زمینه از مدلها،
رویکردها و روشهای مختلفی برای بررسی این موضوع استفاده شده است .پلیل و فریق مصطفی ()2011
در پژوهشی به بررسی معیارهای مؤثر بر اجتناب از مالیات در کشور مالزی با رویکرد پانل دیتا طی دوره
زمانی  1993-2008نشان دادند که که دانش مالیاتی در کنار متغیرهای اقتصادی اثر معناداری بر اجتناب
از مالیات از مالیات داشته است [ .)Palil and Farigh Mustafa, 2011) [45همچنین در مطالعهای
دیگر ،لی و همکاران ( )2015در مطالعهای به بررسی اثرات اجتناب مالیاتی بر هزینه سرمایه شرکتها با
رویکرد پانل دیتا طی دوره زمانی 1991-2009پرداختند .یافتههای این مطالعه نیز نشان داد نتایج نشان داد
که هر اندازه اجتناب مالیاتی در شرکتی کمتر باشد ،هزینه سرمایه به صورت معنی داری کاهش خواهد یافت
[ .)Li et al.,2015) [32مونتس و فرییر ( )2018در پژوهشی به بررسی اثرات اختالف در انتظارات در مورد
نرخ ارز بر اختالفات در انتظارات در مورد تورم و در مورد نرخ بهره (سیاستهای پولی) در برزیل طی دوره
زمانی  1998-2015پرداختند .نتایج نشان داد که عدم قطعیت مربوط به رفتارهای بعدی نرخ ارز ،هم بر
روند شکلگیری انتظار تورم و هم در روند نرخ بهره تأثیر معنیداری داشته است .سایر یافتههای این مطالعه
نشان دادکه اعتبار قادر به انتقال عدم قطعیت در مورد نرخ ارز به عدم اطمینان در مورد نرخ تورم و نرخ بهره
است؛ به بیانی دیگر ،اثر حاشیهای اختالف در انتظارات در مورد نرخ ارز بر عدم توافق انتظارات در مورد تورم با
افزایش اعتبار کاهش مییابد و اثر حاشیه اختالف در انتظارات در مورد نرخ ارز بر عدم توافق در انتظارات درباره
سیاستهای پولی با افزایش اعتبار ،نرخ بهره را کاهش میدهد [.)Montes and Ferreira, 2018:15) [41
آلم و همکاران ( )2019در پژوهشی به بررسی تأثیر دو نوع هنجارهای اجتماعی (هنجارهای توصیفی و
هنجارهای منع مصرف) بر تمکین داوطلبانه مالیات طی دوره زمانی  2000-2017با روش پانل دیتا پرداختند.
یافتههای این مطالعه نشان داد که تجدیدنظرهای هنجاری بهطورکلی تأثیر متوسط و مثبتی در تطابق مالیاتی
دارند (البته این نتیجه اغلب موارد معنادار بود است [ .)Alm et al.,2019) [2اسریتران و صلواتی ( )2019در
پژوهشی دیگر به بررسی اثرات عوامل اقتصادی بر تمکین مالیاتی مالیاتدهندگان مستقل رفتار در مالزی طی
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دوره زمانی  2000-2017در نمونهای متشکل از  419شرکت پرداختند .یافتهها نشان داد که حسابرسی ،درک
هزینههای دولت ،میزان مجازات و موقعیت مالی شخصی فرد بهعنوان اصلیترین متغیرهای مؤثر بر رفتار
مالیاتی بر تمکین مالیاتی پرداختکنندگان اثر معنادار دارند [.)Sritharanand and Salawati, 2019) [52
همچنین مین ها و همکاران ( )2021در پژوهشی دیگر ،به بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت
در  209شرکت پذیرفته شده در بورس ویتنام طی دوره زمانی  2010-2018با رویکرد پانل دیتا پرداختند .نتایج
نشان داد که میان ارزش شرکت و اجتناب مالی در دوره مورد مطالعه رابطه منفی و معنیداری در سطح 90
درصد اطمینان وجود دارد [.)Minh Ha et al., 2019) [40
مطالعات داخلی
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در مطالعات داخلی عمده تمرکز بر روی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی یا عوامل مثر بر اجتناب مالیاتی متمرکز
بوده است .به عنوان مثال ،عرب مزار و همکاران ( )2011در پژوهشی با عنوان "سطح تمكین مالیاتی ،مهمترین
شاخص دستیابی به یك نظام مالیاتی مطلوب و كارآمد» به این نتیجه دست یافتند که هرچند هیچ نظریه و یا مدل
خاصی وجود ندارد كه با در نظر گرفتن همه عوامل مؤثر بر تمكین مالیاتی مؤدیان ،سطح تمكین آنها را اندازهگیری
كند ،با اینوجود ،مدل فیشر میتواند یك چارچوب نظری ماندگار را برای پژوهشها درزمینۀ تمكین مالیاتی مؤدیان
ایجاد كند؛ اما باید متغیرهای دیگری نیز به آن اضافه گردد [ .)Arabmazar et al., 2011) [4خانی و همکاران
( )2014در مطالعهای به بررسی اجتناب از مالیات ،نحوه اندازه گیری و عوامل مؤثر بر آن در ایران با رویکردی
نظری پرداخته است .یافتههای این مطالعه نشان داد که که مدیران برای استراتژیهایی که بر روی درآمدهای
مالیاتی و مالی شرکت تأثیر منفی دارد و همچنین استراتژیهایی که مالیاتهای نقدی را کاهش میدهد ،ارزش
زیادی قائل هستند .از همینرو ،بیشتر شرکتها به دنبال اجتناب از مالیات با استفاده از خالهای قانونی هستند
[ .)Khani et al., 2014) [25دورگلی ( )2015در رساله خود به بررسی بررسی عوامل تأثیرگذار بر اجتناب از
مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1388-1392با رویکرد رگرسیون
الجیت پرداخت .نتایج نشان داد که اندازه هیات مدیره ،تمرکز مالکیت ،اندازه شرکت ،اهرم مالی ،جریانهای نقدی
عملیاتی و هزینه بدهی شرکت تأثیر معناداری بر اجتناب از پرداخت مالیات در شرکتهای مورد مطالعه داشتهاند
[ .)Dorgoli, 2015) [16مهربان پور و همکاران( ،)2017در مطالعهای به بررسی عوامل مؤثر بر اجتناب از
مالیات و تأثیر آن بر معیارهای ارزیابی عملکرد با استفاده از معادالت ساختاری طی دوره زمانی 1390-1394
در شرکتهای منتخب بورسی پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت افشا ،اطمینان بیش از حد مدیریتی،
تخصصهای مربوط به حسابرس ،محدودیتهاب مالی و اندازه شرکت تأثیر مقبت و معنیدار بر اجتناب از مالیات
داشته است .براساس سایر نتایج ،اجتناب از مالیات بر بازده داراییها و ارزشافزودههای اقتصادی تأثیر معنیداری
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نداشته است [ .)Mehraban pour et al., 2017) [39آخلی و فرمانی ( ، )2017در پژوهشی با عنوان «تأثیر
ادراک منصفانه بودن نظام مالیاتی بر تمکین مالیاتی در شرکتها «بر اساس جدول مورگان و بهصورت نمونهگیری
تصادفی از  ۳۸۴نفر به این نتیجه دست یافتند که بین ادراک منصفانه بودن نظام مالیاتی با فرار مالیاتی و تمکین
مالیات اجباری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد؛ همچنین بین ادراک منصفانه بودن نظام مالیاتی و تمکین
مالیاتی داوطلبانه رابطه مثبت و معنیدار دیده شد و درک از منصفانه بودن نظام مالیاتی باعث افزایش تمکین
داوطلبانه میشود و تأثیر معناداری در کاهش فرار مالیاتی دارد [.)Akhli and Farmani, 2017:7) [1
امیری ( ،)2017در پژوهشی با عنوان «اقتصاد رفتاری و فرار مالیاتی» به این نتیجه دست یافت که میزان
فرار مالیاتی در کشور ما با وجود اقدامات صورت پذیرفته روند روبه رشدی داشته و میزان قابلتوجهی را به خود
اختصاص میدهد؛ بنابراین ،به نظر میرسد ،بررسی مؤلفههای مطرحشده در اقتصاد رفتاری در خصوص عوامل
مؤثر بر فرار مالیاتی و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای سیاستگذاری مطرحشده در این رویكرد میتواند در
کاهش فرار مالیاتی در کشور و همچنین افزایش کارایی نظام مالیاتی مؤثر باشد [.)Amiry, 2017( ]3
طایفه و همکاران ( ،)2019در مطالعهای به رتبه بندی عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی شرکتی در  77شرکت
منتخب در بورس اوراق بهادار تهران در سال  1397با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری پرداختند.
یافتههای این مطالعه نشان داد که عوامل تجاری ،عوامل راهبری شرکتی ،عوامل مرتبط با حسابرس ،عوامل
مرتبط با گزارشهای مالی ،عوامل مرتبط با صنعت و ویژگیهای عمومی به ترتیب مهمترین عوامل مؤثر بر
اجتناب مالیاتی بودهاند [ .)Tayefeh et al.,2019) [53سیاهوشی ( .)2021در مطالعهای به بررسی تأثیر
مدیران با تجربه براجتناب مالیاتی هدف این پژوهش مطالع ۀ تأثیر مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب مالیاتی
در شرکتهای منتخب پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است طی دوره زمانی  1392-1399با رویکرد
پانل دیتا پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که تجربه خارجی مدیران بر اجتناب مالیاتی شرکتها تأثیر منغی
و معناداری داشته است [.)Siahvoshi, 2021) [50
عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی

[ .)Brun et al., 2006:67) [8مجموعهای از عوامل ساختاری و چرخهای بر سطح درآمدهای مالیاتی
1 . Tax Performance

] [ DOI: 10.52547/taxjournal.30.54.144

عملکرد مالیاتی 1با درجه وصول مالیات تعیین میشود .مطالعات زیادی به بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای
مالیاتی پرداختهاند .مالیات عمومی ممکن است با کل درآمدهای مالیاتی جمعآوری شده یا نسبت آن به
 GDPسنجیده شود .در کشورهایی که دارای مواهب معدنی و نفتی مهم هستند ،درآمدهای غیرمالیاتی
بسیار مهم هستند و ترجیح داده میشود که به جای درآمدهای مالیاتی ،بر کل درآمدهای عمومی تمرکز شود
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جمعآوری شده تأثیر میگذارد .حجمی درآمد ملی که یک کشور فقیر میتواند بدون ایجاد تنشهای اجتماعی
غیرقابل تحمل ،به مالیات برای تأمین نیازهای جمعی تبدیل کند ،بسیار کمتر از یک کشور ثروتمند است .سطح
درآمد سرانه که تقریبی از درجه توسعه اقتصادی یک کشور در نظر گرفته میشود ،با درآمدهای مالیاتی همبستگی
مثبت دارد [ .)Fornell and Larcker, 2009:43) [17در واقع ،میتوان فرض کرد که هر چه سطح توسعه یک
کشور باالتر باشد ،ظرفیت آن برای افزایش منابع مالیاتی نیز بیشتر است [.)Brun et al., 2006:74) [8ترکیب
اجزای  GDPنیز میتوانند اثرات مختلفی بر سطح درآمدهای مالیاتی داشته باشند .اخذ مالیات از بخشهای
خاص از اقتصاد تا حد زیادی آسانتر است .بهعنوان مثال ،مالیات گرفتن از بخش کشاورزی ممکن است سخت
باشد ،به ویژه در صورتی که این بخش تحت تسلط تعداد زیادی کشاورز فقیر باشد که کار سختتر خواهد شد .از
سمت دیگر نیز ،بخشهایی مانند صنعت که تحت تسلط تعداد کمتری شرکتهای صنعتی بزرگ است ،میتوانند
مشمول مازاد مالیات باشند .کالدور ( )1963استدالل کرد که کشورهای فقیر نمیتوانند به طور کامل برنامههای
توسعه خود را تنها با با اتکا به منابع خود تأمین کنند .بنابراین ،کشورهای ثروتمند باید با حمایت مالی از این برنامهها
به این کشورها کمک کنند .کالدور [ .)Kaldor, 1963) [24بیان میکند که این کمک تنها زمانی میتواند
مؤثر واقع شود که مکمل تالش کشورهای فقیر باشد نه جایگزین آنها .در این راستا ،او استدالل کرد که جریان
بیشتر کمکها ،دولت را تشویق میکند تا تالش مالیاتی کمتری انجام دهد .با اینحال ،هزینههای مرتبط با
کمک ،میتواند اثر معکوس داشته باشد و دولتها را به تشدید تالشهای مالیاتی خود سوق دهد .عالوه بر این،
تأثیر منفی کمکها بر درآمدهای دولت ممکن است بسته به کیفیت مؤسسات ،تشدید یا کاهش یابد .کشوری با
نهادهای اولیه ضعیف ،انگیزه قویتری برای کاهش تالش مالیاتی خود در پاسخ به افزایش کمکها خواهد داشت
[ .)Awan and Hannan, 2014:53) [6ماهیت گسترده یا محدود کننده سیاستهای پولی و مالی نیز میتواند
بر جمعآوری درآمدهای مالیاتی تأثیر بگذارد [ .)Brun et al., 2007) [8سیاست مالی اجرا شده در گذشته
ً
مستقیما بر تعیین بار مالیاتی معاصر تأثیر میگذارد .در واقع ،کسری بودجه گذشته به خدمات بدهی باال برای
تأمین مالی تبدیل میشود .این کار دولت را وادار میکند تا با توجه به ماهیت اجباری خدمات بدهی ،بار مالیاتی
را افزایش دهد .به طور مشابه ،یک کسری اولیه قابل توجه در سالهای گذشته امکان پیشبینی افزایش بار
بدهیهای آینده را فراهم میکند؛ بنابراین ،اینکار دولت را تشویق میکند تا تالش مالیاتی بیشتری انجام دهد
[.)Garg et al., 2014:2015) [18
عالوه بر این ،تأثیر سیاستهای پولی و ارزی بر تالش مالیاتی نیز غیرمستقیم است .سیاست پولی انبساطی
تمایل به افزایش نرخ تورم دارد .این اثر مانعی برای تخصیص منابع مالیاتی است ،زیرا بین تاریخ تحمیل و تاریخ
اخذ مالیات توسط دولت فاصله وجود دارد .در نتیجه ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی جمعآوری شده توسط تورم،
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1 . Keynes-Oliveira-Tanzi Effect
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فرسایش مییابد که به اثرا کینز-الیویرا-تانزی 1مشهور است .کیفیت موسسات (ادارات مالیاتی و گمرکی) نیز به
طور مستقیم بر میزان درآمدهای مالیاتی مؤثر است .سایر ویژگیهای ساختار نهادی یک کشور (عدالت ،مؤسسات
مالی ،ویژگیهای تجاری) بر درآمدهای مالیاتی تأثیر میگذارد [ .)Brun et al., 2007:61) [8از مهمترین
عوامل مؤثر بر درآمد مالیاتی و به ویژه در کشورهای دارای منابع طبیعی گسترده ،نرخ ارز است .مطالعات نظری
و تجربی در کشورهای در حال توسعه ،ارتباط منفی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ ارز رسمی را نششان داده است.
نرخ ارز و نوسانات آن سبب ایجاد نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه کاهش سرمایهگذاری یا تعویق
آن در اقتصاد میشود.
یک ادبیات تجربی گسترده ،همبستگی بین جمعآوری درآمد مالیاتی و طیف وسیعی از شاخصهای
توسعهای ،ساختاری و نهادی را نشان داده است .نتایج به طور قابل توجهی از یک مطالعه به مطالعه دیگر بسته
به روشهای برآورد و مشخصات اتخاذ شده متفاوت است .النگفورد و اوهلنبرگ ( )2015ظرفیت مالیاتی و
تالش مالیاتی را با استفاده از یک مدل تحلیل مرزی تصادفی که شامل  26پیشبینیکننده برآورد کردند که
تأثیر آنها هرگز در ادبیات ظرفیت مالیاتی آزمایش نشده است .نمونه مورد مطالعه از  85کشور غیرنفتی از منابع
طبیعی برای دوره  2010-1985تشکیل شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که فساد ،حاکمیت قانون و
سطح دموکراسی نقش بسزایی در تعیین ظرفیت مالیاتی دارد .سطح درآمد مالیاتی جمع آوری شده توسط
کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط پایین به طور متوسط بین  50تا  60درصد از پتانسیل آنها متفاوت است.
در زمینه تجارت خارجی نیز تا حد زیادی ادبیات بر ارتباط مثبت بین تجارت خارجی و درآمد مالیاتی تاکید دارد
[ .)Longford and Wohlenberg, 2015:168) [37سایمون ( ،)2019در این زمینه استدالل میکند که
که اگر آزادسازی تجاری از طریق تعرفهبندی سهمیهها ،کاهش اوج تعرفه ،حذف معافیتها و بهبود آداب و رسوم
باشد ،تا حد زیادی میتواند با افزایش درآمد مالیاتی همراه باشد .اثر سطح عمومی قیمتها نیز به اشکل مختلفی
بر درآمدهای مالیاتی تأثیرگذار است [.)Simon, 2019:129) [51
همانطور که در مطالعات تجربی و ویژه مطالعات داخلی نیز نشان داده شد ،بررسی تأثیر میزان جمعآوری
مالیات بر رابطه بین نااطمینانی از سیاستهای اقتصادی و رفتار تدافعی مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس
اوراق بهادار تهران :رویکرد رگرسیون کوانتایل از حیث موضوعی و روششناسی دارای نوآوری است .مطالعات
ً
قبلی عمدتا بر بررسی عوامل حسابداری مؤثر بر اجتناب مالیاتی متمرکز بوده است و رفتار تدافعی موضوعی جدید
در مطالعات داخلی است .همچنین در این مطالعه مساله نااطمینانی اقتصادی که در ادبیات اقتصاد مالیات امروزه
جایگاهی ویژه دارد ،وارد مدل شده است .همچنین با توجه به این موضوع که عوامل مؤثر بر متغیر وابسته ممکن
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است در مقادیر باال و پائین متغیر وابسته دارای تأثیری متفاوت از لحاظ اندازه و حتی اثر (منفی یا مثبت) باشند،
در این تحقیق از رویکرد رگرسیون کوانتایل استفاده خواهد شد که رویکردهای پیشین امکان بررسی این موضوع
را نداشتهاند.

1 . Least Absolute Deviations
2 . Conditional Quantile
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کوانتایل شرطی 2نرخ مالیات است که به عنوان بار مالیاتی و رفتاری تدافعی براساس
در رابطه (،)1
مطالعه  Chenو همکاران ( .]12[ )2010در نظر گرفته شده است و که از طریق (هزینههای مالیات بر درآمد –
هزینههای مالیات بر درآمد معوق)  /سود قبل از بهره و مالیات به دست میآید (.]48[ )Porcano, 1986:31
نیز شامل اطالعات مورد نظر در زمان  tاست .تعاریف سایر متغیرها نیز به شرح زیر است.
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روششناسی و مدل تحقیق
در این مطالعه برای برآورد مدل از روش رگرسیون کوانتایل استفاده خواهد شد .برآورد ضرایب در رگرسیون کوانتایل
براساس یک تابع زیان متقارن و نامتقارن صورت میگیرد و مشابه برآورد پارامترها در رگرسیون حداقل مربعات
محاسبه است .رگرسیون کوانتایل بدون داشتن محدودیتهای فرضیات رگرسیون کالسیک ،امکان دخالت
متغیرهای توضیحی در تمام قسمتهای توزیع به ویژه در دنبالههای انتهایی و ابتدایی را فراهم میآورد .این
رگرسیون زمانی که توزیع جمالت خطا نرمال نیست و در توزیعهای با دنبالهها بلند و نامتقارن ،و همچنین با
وجود ناهمگنی رگرسیون ،پارامترها را برآورد میکند .این رویکرد توسط کوینکر و باست ( )1978ارائه شد و به
تدریج به رویکردی جامع برای تحلیل آماری در مدلهای خطی و غیرخطی متغیر پاسخ ،در زمینههای مختلف
و به ویژه اقتصاد تبدیل شد .هدف اصلی در بهکارگیری رگرسیون چندک این است که با نگاهی دقیق و جامع در
ارزیابی متغیر پاسخ ،مدلی ارائه کند تا امکان دخالت متغیرهای توضیحی ،نه تنها در مرکز ثقل دادهها ،بلکه در تمام
قسمتهای توزیع به ویژه در دنبالههای انتهایی و ابتدایی فراهم شود [.)Koenker and Basset,1978) [27
در رگرسیون چندک برخالف رگرسیون معمولی از حداقل نمودن مجموع قدر مطلق باقیماندههای موزون
برای برآورد ضرایب مدل الگو استفاده میکند که به روش حداقل قدر مطلق انحرافات )LED( 1معروف است
[ .)Koenker and Bassett, 1978:34) [27رگرسیون کوانتایل در این مطالعه مورد برآورد قرار خواهد گفت در
ابتدا به صورت زیر است:
رابطه ()1
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رابطه ()3

نسبت کیو توبین

 =Flaاین شاخص از نسبت (داراییهای ثابت  +داراییهای نامشهود) تقسیم بر مجموع داراییهای کل
نسبت موجودی مواد و کاال؛ این شاخص از مجموع
شرکت به دست میآید

] [ DOI: 10.52547/taxjournal.30.54.144

 :مقداری ثابت و پارامتر اتورگرسیون برآورد واریانس شرطی یک دوره جلوتر واریانس پیشبینی برای
اطالعات قبل است .نیز مقدار ثابت است .این مدل با استفاده از روش حداکثر احتمال برآورد شده است و با
درون مدل قرار میگیرد.
عنوان
 =Sizeاندازه شرکت؛ که از طریق لگاریتم داراییهای شرکت اندازهگیری خواهد شد ()Dang et al., 2019:63
[ =Lev .]15بدهــی کــه از نســبت کل بدهیهــای شــرکت بــر کل داراییهــای آن بــه دســت میآیــد
 )Dang et al., 2019) [15] =ROAبازده داراییهای شرکت که از تقسیم سود عملیاتی بر کل داراییهای
نسبت کیوتوبین که از تقسیم ارزش بازار شرکت
شرکت به دست میآید
بر ارزش دفتری داراییهای شرکت به دست میآید:
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 :ETRشاخصی برای اندازهگیری نرخ مالیات که از طریق (هزینههای مالیات بر درآمد – هزینههای مالیات
بر درآمد معوق)  /سود قبل از بهره و مالیات به دست میآید [ .)Porcano, 1986:31) [48این شاخص نشان
دهنده بار مالیاتی است که یک پراکسی برای رفتارهای تدافعی شرکتها قلمداد میشود.
 =EPUنااطمینانی از سیاستهای اقتصادی؛ نااطمینانی زمانی وجود دارد که اتفاقات و رویدادهای آینده
مبهم و نامشخص باشند و یا شرایطی منجر شود که قابل پیشبینی نباشند .در چنین وضعیتی اتخاذ تصمیمات
درست و صحیح را با مشکالت زیادی روبهرو خواهد کرد و بر تصمیمات عامالن اقتصادی اثرگذار خواهد بود .در
پژوهش حاضر از دو مؤلفه برای این متغیر استفاده خواهد شد .در ادامه این دو شاخص شرح داده شده است.
در پژوهش حاضر همچون پژوهش صادقی شریفی و خزایی( )2016از نرخ تورم بهمنظور برآورد نااطمینانی
از سیاستهای اقتصاد کالن بهره گرفته خواهد شد .اگر تورم دارای ناهمسانی واریانس در مدل خود باشد با
استفاده از مدل ( )GARCHیک پروکسی برای تغییرات غیرقابلپیشبینی اقتصاد کالن ساخته و از آن بهعنوان
نااطمینانی اقتصاد کالن بهره گرفته میشود [ .)Sharif and Khazaee, 2016:54) [49با استفاده از مدل
زیر واریانس شرطی تورمی که در مدل ( )GARCHزیر برآورد خواهد شد بهعنوان پروکسی نااطمینانی از اقتصاد
کالن در نظر گرفته خواهد شد.
∆ inf t = ω + η∆ inf t −1 + ε t
		
رابطه ()2
σ t2= α + βε t2−1
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.
موجودی مواد و کاال به داراییهای شرکت به دست میآید
به منظور آزمون نقش و تأثیر میزان جمعآوری مالیات بر رابطه بین نااطمینانی از سیاستهای اقتصادی و بار
مالیاتی شرکتها طبق مدل زیر استفاده میگردد.
(رابطه )4

= ERTi ,t
β 0 + β1 EPU i ,t + β 2TCi ,t + β3 FirmSizei ,t + β 4 Leveragei ,t + β5 Inasseti ,t + β 6 Flasseti ,t +

β 7 ROAi ,t + β8Tobin, sQi ,t + β9 Industryi ,t + β10Yeari ,t + ε i ,t

تعریف تمامی متغیرها در مدل فوق به صورت مدل ( )1خواهد بود .تعریف  TCنیز به صورت زیر است:
 = TCنشاندهنده میزان جمعآوری مالیات است که این متغیر از تفاوت بین مالیات پیشبینیشده بر مبنای
نرخ مالیات تکلیفی شرکتها و میزان مالیات واقعی گزارششده در صورتهای مالی شرکتها به دست میآید.
تعریف کامل متغیرها به صورت خالصه در جدول ( )1ارائه شده است.

نماد

تعریف

نماد

ERT

شاخص اندازهگیری نرخ مالیات (بار مالیاتی)
شاخص رفتار تدافعی

TC

جمعآوری مالیات

EPU

شاخص جهانی برای ناطمینانی

Tobin

نسبت کیوتوبین

Firm Size

اندازه شرکت

INF

تورم (نااطمینانی)

Leverag

اهرم شرکت

IND

تفاوت بازده صنعتی و تولید ناخالص داخلی

Roa

تعریف

بازده داراییهای شرکت

برآورد مدل
ل تحقیق ،برای بررسی وجود یا عدم وجود
اولین قدم در تخمین مدلهای رگرسیونی بررسی مانایی متغیرهای مد 
رگرسیون کاذب است .آزمونهای بسیار زیادی برای بررسی آزمون مانایی رد دادههای پانلی وجود دارد .از جمله
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دادههای مورد استفاده در این مطالعه ،شامل  83شرکت طی دوره زمانی  1390تا  1398و شامل  747مشاهده
برای هر متغیر است .لیست شرکتهای مورد بررسی در پیوست ( )1اضافه شده است .دادههای الزم برای این
مطالعه از نرمافزار رهاورد نوین تهیه شده است .دادهای تورم نیز برای محاسبه نااطمینانی تورم ،از سایت بانک
مرکزی ( )www.cbi.irگردآوری شده است.
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پرکابردترین آزمونها میتوان به آزمون ( Line and Levin (1992و ( Im, Pesaran, Shin (1997و [ 21و

 .]31اشاره کرد که آزمون لین و لوین و چو ( )LLCکاربرد بیشتری دارد .نتایج آزمون مانایی  LLCدر جدول ()2
نشان داده شده است.
جدول ( -)2نتایج آزمون ریشه واحد LLC
نماد
ERT
EPU
SIZE

INA
FLA
ROA
TOBIN
TC

نرخ مالیات

نااطیمنانی نرخ تورم
اندازه شرکت

اهرم

نسبت موجودی مواد و کاال

داراییهای ثابت و نامشهود تقسیم بر داراییهای کل
بازده داراییهای شرکت

نسبت توبین

جمعآوری مالیات

احتمال

احتمال

0/000

-

0/174

0/000

0/001

-

0/002

-

0/000

-

0/000

-

0/000

-

0/004

-

0/000

-

منبع :نتایج تحقیق
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بر اساس نتایج جدول ( )1فرض صفر مبنی بر وجود ریشه واحد را در تمامی متغیرها به جز  EPUمیتوان رد
کرد و از اینرو تمامی متغیرها بجز  EPUایستا است .متغیر  EPUنیز با یکبار تفاضلگیری ایستا شده است .از
آنجا که برخی متغیرهای تحقیق مانا و برخی دیگر مانا نیستند ،بنابراین باید قبل از تخمین مدلهای مورد بررسی،
آزمون همجمعی انجام بگیرد تا از برآورد رگرسیون کاذب پیشگیری به عمل بیاید .در این تحقیق برای بررسی
همجمعی در مدلهای مورد بررسی از آزمون کائو استفاده میشود .نتایج آزمون همجمعی مدل ( )1و مدل ()2
در جدول ( )3گزارش شده است.
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LEV

متغیر

 LLCسطح

 LLCتفاصل اول
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جدول ( -)3نتایج آزمون همجمعی کائو
آزمون

آماره T

احتمال

مدل ()1

کائو

-4/67

0/00

مدل ()2

کائو

-4/74

0/00

منبع :نتایج تحقیق

جدول ( -)4آزمون چاو
آزمون (چاو)

مقدار محاسبه شدهی F

P-Value

نتیجه

مدل ()1

654/98

0/0000

رد H0

مدل ()2
منبع :نتایج تحقیق

659/03

0/0000

رد H0
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بر اساس جدول ( ،)4مقدار آماره  Fدر ناحیه رد فرضیه صفر قرار میگیرد و بنابراین باید از دادههای ترکیبی
برای تخمین استفاده نمود .در ادامه نتایج برآورد رگرسیون کوانتایل مرتبط با مدل ( )1و مدل ( )2در جدول ()5
ارائه شده است.
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بر اساس نتایج جدول ( ،)3آزمون کائو بیانگر وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل
است .پس از اطمینان از وجود رابطه همجمعی بین متغرهای تحقیق میتوان بدون نگرانی از برآورد یک رگرسیون
کاذب ،از سطح متغیرها برای برآورد مدل استفاده کرد.
پس از تأیید ایستایی متغیرهای مطالعه ،لزوم استفاده از دادههای ترکیبی با استفاده از آزمون چاو بررسی
میشود .در آزمون چاو فرضیه صفر این آزمون نشاندهنده یکسان بودن عرض از مبدأها و فرضیه مقابل بیانگر
متفاوت بودن عرض از مبدأها است.
دادههای تلفیقی
دادههای ترکیبی
نتایج آزمون چاو در دو مدل مورد بررسی ،به صورت خالصه در جدول ( )4ارائه شده است.
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جدول ( -)5نتایج برآورد رگرسیون کوانتایل مربوط به مدل ( )1و مدل ()2
مدل

مدل ()2

مدل ()1

EPU

0/102
()2/56

0/136
()2/88

0/147
()2/49

0/095
()2/47

0/127
()3/76

0/134
()2/45

SIZE

0/034
()1/99

0/043
()2/16

0/0278
()2/32

0/0341
()1/97

0/0412
()2/11

0/0398
()2/16

LEV

0/113
()2/67

0/142
()2/77

0/174
()2/84

0/0996
()2/55

0/138
()2/62

0/157
()2/71

INA

0/034
()2/17

0/065
()2/19

0/075
()2/31

0/021
()2/01

0/059
()2/14

0/067
()2/17

FLA

-0/014
()1/66

-0/032
()1/51

-0/043
()1/14

-0/012
()1/71

-0/027
()1/44

-0/034
()1/07

ROA

0/204
()2/12

0/217
()2/23

0/230
()3/45

0/178
()2/12

0/198
()2/23

0/215
()3/45

TOBIN

0/105
()1/78

0/127
()1/89

0/149
()2/05

0/099
()1/78

0/109
()1/89

0/126
()2/05

TC

-

-

-

C

0/0886
()4/93

0/143
()4/54

0/198
()5/31

0/045
()1/78
0/109
()3/56

0/047
()1/94
0/154
()4/22

0/051
()1/99
0/207
()4/74

منبع :نتایج تحقیق (اعداد داخل پرانتز بیانگر آماره  tاست).
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متغیر

Q25

Q50

Q75

Q25

Q50

Q75

در ادامه برای بررسی تقارن کوانتایلهای مورد بررسی از آزمون ]44[ )1987( Newey and Powel

استفاده شده است .نتایج آزمون تقارن در هر  2مدل مورد بررسی در در جدول ( )6ارائه شده است.
] [ DOI: 10.52547/taxjournal.30.54.144
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جدول ( -)6نتایج تقارن برای کوانتایلهای مورد بررسی در مدل ( )1و مدل ()2
مدل ()1
متغیر  /کوانتایل
EPU
SIZE
LEV
INA
FLA
ROA
TOBIN

0/20- 0/80
احتمال
0/012
0/095
0/88
0/76
0/32
0/11
0/014

مدل ()2
0/40- 0/60
احتمال
0/00
0/137
0/56
0/89
0/27
0/16
0/000

0/20- 0/80
احتمال
0/002
0/108
0/87
0/74
0/309
0/108
0/011

0/40- 0/60
احتمال
0/00
0/130
0/55
0/86
0/261
0/157
0/000
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با توجه به میزان ارزش احتمال ،در کوانتایلهای مورد بررسی ،فرضیه صفر مبنی بر تقارن نتایج در تمامی
متغیرها (به جز نااطمینانی تورم و شاخص نسبت توبین) تائید شده است .برای متغیرهای نااطمینانی تورم و شاخص
نسبت توبین نیز این اثرات نامتقارن بوده است.
نتایج برآورد رویکرد رگرسیون کوانتایل نشان داده است که نااطمینانی تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی
اقتصادی ،اثرات مثبت و معنیداری بر رفتار تدافعی در شرکتهای مورد بررسی دارد .براساس نتایج روش کوانتایل
نیز اثرات نااطمینانی تورم بر رفتار تدافعی شرکتها در چندکهای باالی رفتار تدافعی شرکتها ،بیشتر شده است.
به بیانی دیگر هرچه رفتار تدافعی شرکتها بیشتر باشد ،اثرات نااطمینانی تورم بر رفتار تدافعی نیز بیشتر خواهد بود.
این نتایج نشان میدهد که همزمان با افزایش رفتار تدافعی شرکتها ،تأثیرات نااطمینانی سیاستهای اقتصادی
بر رفتار تدافعی شرکتها نیز افزایش مییابد .همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه ،با ورود متغیر جمعآوری
مالیاتی به مدل دوم ،تأثیر نااطمینانی از سیاستهای اقتصادی بر رفتار تدافعی مالیاتی ،کاهش یافته است.
برای متغیرهای اندازه شرکت ،اهرم ،بازده داراییهای شرکت و نسبت توبین نیز نتایجی مشابه به دست آمده
است .به بیانی دیگر هرچه رفتار تدافعی شرکتها بیشتر شود ،اثر متغیرهای اندازه شرکت ،اهرم و بازده داراییهای
شرکت و نسبت توبین نیز در چندکهای باال تشدید خواهد شد .این نتایج بیانگر این موضوع است که هرچه تالش
برای فرار مالیاتی بیشتر شود ،هرچه شرکت اهرم بیشتری داشته باشد ،اندازه شرکت بیشتر باشد یا بازده داراییهای
شرکت بیشتر باشد ،اثرات این متغیرها بر فرار مالیاتی نیز بیشتر خواهد شد .همچنین سایر نتایج این مطالعه نشان
داده است که ،ورود متغیر جمعآوری مالیات به مدل در مجموع اثر سایر متغیرهای مؤثر بر رفتار تدافعی شرکتها
را کاهش داده است.
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منبع :نتایج تحقیق
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نتیجهگیری و پیشنهادات
از جمله اهدافی که تمامی اقتصادها در همه کشورهای جهان دنبال میکنند ،رسیدن به رشد و ثبات اقتصادی
مداوم و پایدار است .این مسأله تنها در محیطی امن و پایدار امکانپذیر خواهد بود ،زیرا نااطمینانی از سیاستهای
اقتصادی ،ضمن ایجاد نگرانی نسبت به آینده اقتصادی ،کاهش سرمایهگذاری و تولید را در پی خواهد داشت.
هدف این تحقیق بررسی تأثیر میزان جمعآوری مالیات بر رابطه بین نااطمینانی از سیاستهای اقتصادی و بار
مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  1390-98در شرکتهای منتخب
بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد رگرسیون کوانتایل است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که تأثیر نااطمینانی
تورم و شاخص نسبت  qتوبین بر رفتارهای تدافعی مالیاتدهندگان مثبت و نامتقارن بوده است .نتایج این مطالعه
با نتایج مطالعات ( Palil, and Mustapha, 2011؛Alm et al., 2019؛ )Minh Ha et al., 20121
[ ]45 ,40,2در خارج از ایران مطابقت و همخوانی داشته است .همچنین براساس سایر نتایج ،تأثیر سایر عوامل
مؤثر بر رفتارهای تدافعی مالیاتدهندگان متقارن بوده است .همچنین اثر متغیر جمعآوری مالیات بر رفتار تدافعی
مالیاتی مثبت و معنیدار بوده است و ورود این متغیر به مدل رابطه بین نااطمینانی از فعالیتهای اقتصادی و رفتار
تدافعی شرکتها را کاهش میدهد .نتایج این مطالعه میتواند به دولت ،به ویژه مقامات مالیاتی ،در هنگام تدوین
سیاستهای مالیاتی کمک کند .بر اساس یافتههای این مطالعه میتوان پیشنهاد کرد که تبعیت مالیاتدهندگان
ً
عمدتا با افزایش نگرش مثبت مالیاتدهندگان نسبت به ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی بهبود مییابد.
همچنین تالش دولت برای کاهش نوسانات در متغیرهای کالن اقتصادی و همچنین نااطمینانی میتواند ضمن
ثبات بخشیدن به کلیت اقتصاد ،انگیزههای اجتناب مالیاتی را نیز کاهش دهد .اگر نااطمینانی سیاستهای
اقتصادی ،تعیین سطوح بدهی بهینه را برای یک شرکت دشوار کند ،ممکن است شرکتها در نهایت از تأمین
مالی بیش از حد بدهی یا خیلی کم استفاده کنند .به نوبه خود ،این میتواند منجر به ریسک نکول باالتر یا پایینتر
در سطح شرکت شود .ممکن است شرکت برای جبران این موارد به رفتارهای تدافعی روی بیاورد .بنابراین باید
تا حد امکان از طریق سیاستهای صحیح و روشن اقتصادی فاکتورهای مؤثر بر رفتارهای اجتناب مالیاتی را
کاهش داد .این نتایج نشان میدهد که وقتی دولتها سیاستهای اقتصادی را برای تحریک اقتصاد تنظیم
میکنند ،باید اثرات منفی نااطمینانی سیاستهای اقتصادی ناشی از تغییرات مکرر سیاستهای اقتصادی را در
نظر بگیرند و شفافیت و ثبات سیاستهای اقتصادی را حفظ کنند .با توجه به این موضوع ،سیاستگذاران باید عدم
اطمینان سیاستها را کاهش دهند تا اطمینان حاصل کنند که اثرات سیاست های کاهش مالیات با اثر افزایش
مالیات عدم اطمینان خنثی نمیشود .در مطالعات آینده در زمینه موضوع این تحقیق میتوانند بر اثرات آستانه اثر
نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر رفتار تدافعی مالیاتدهندگان بپردازند .همچنین این مطالعات میتوانند بر اثر
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سایر شاخصهای نااطمینانی بر رفتار تدافعی مالیاتدهندگان و همچنین رتبهبندی این شاخصها مبادرت ورزند.
این تحقیق نیز همانند بسیاری از مطالعات دارای محدودیتهایی بود .از جمله عدم تعدیل اقالم موجود در
صورتهای مالی به واسطه وجود تورم که ممکن است بر نتایج تحقیق مؤثر باشند .همچنین دوره زمانی دادههای
موجود در بورس محدود است و امکان محاسبات نااطمینانی برخی متغیرهای تحقیق که میتوانست در نتایج
تحقیق نیز مؤثر باشد امکانپذیر نبود.
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پیوست 1
لیست شرکتهای مورد بررسی پژوهش
نام شرکت

شماره
1

البرز دارو

نام شرکت

شماره

شماره

نام شرکت

29

خدمات انفورماتیک

57

مخابراتی ایران

3

ایران تایر

31

دارو ابوریحان

59

4

ایران ترانسفو

32

دارو اسوه

60

معدنی صنعتی چادرملو

5

ایران خودرو دیزل

33

دارو اکسیر

61

ملی سرب و روی

6

ایران خودرو

34

دارو جابربنحیان

62

ملی صنایع مس ایران

7

ایران مرینوس

35

دارو رازک

63

سینا دارو

8

آبسال

36

دارو زهراوی

64

شهید قندی

9

آذرآب

37

دارو عبیدی

65

صنعتی بارز

10

آلومراد

38

دارو فارابی

66

صنعتی سپاهان

11

آهنگری تراکتور

39

دارو لقمان

67

فرآورده تزریقی

12

باما

40

ذغال سنگ نگین

68

فرآوردههای نسوز ایران

13

بوتان

41

رینگ سازی مشهد

69

فرآوری مواد معدنی

14

بهنوش

42

زامیاد

70

فوالد کاویان

15

پارس خودرو

43

سازه پویش

71

فوالد مبارکه اصفهان

16

پارس دارو

44

سایپا دیزل

72

قطعات اتومبیل

17

پارس سوئیچ

45

سایپا

73

قند اصفهان

18

پارس مینو

46

سرامیک اردکان

74

قند نقش جهان

19

پتروشیمی اصفهان

47

سنگ آهن گل گهر

75

کارتن ایران

20

پتروشیمی آبادان

48

سیمان ارومیه

76

کارخانجات دارو پخش

21

پتروشیمی خارک

49

سیمان اصفهان

77

کاشی الوند

23

پتروشیمی شیراز

51

سیمان خاش

79

24

پگاه اصفهان

52

سیمان داراب

80

کاشی سینا

25

پالسکوکار سایپا

53

سیمان درود

81

کالسیمین

26

تاید واتر

54

لبنیات پاک

82

کربن ایران

27

تولی پرس

55

لوله و ماشین سازی

83

کنتورسازی ایران

28

چینی ایران

56

ماشین سازی اراک
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پتروشیمی شازند

50

سیمان بجنورد

78

کاشی حافظ
کاشی سعدی
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2

آما

30

داده پردازی ایران

58

مس باهنر
معادن بافق
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پیوست ()2

روش محاسبه نااطمینانی نرخ تورم
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برای برآورد نااطمینانی تورم از روش  GARCHابتدا بایستی بهترین الگوی( ARIMA (p,d,qانتخاب شود.
ل گیری شود تا مانا
در این رابطه  pتعداد جمالت خود رگرسیون d ،تعداد دفعاتی که سری زمانی اولیه باید تفاض 
شود و  qتعداد جمالت میانگین متحرک است .برای برآورد مدل  ARIMAاز متدولوژی باکس -جنکینز استفاده
میشود .طبق این روش ابتدا باید مقادیر واقعی  p، dو  qتعیین شوند .بدین منظور از ابزار نمودار خود همبستگی
و خود همبستگی جزئی استفاده میشود و وقفههای بهینه مدل انتخاب میشوند میشود؛ سپس ضرایبی که از
نظر آماری نسبت به بقیه متغیرها از نظر آماری کمتر معنیدار هستند ،براساس روششناسی باکس جنکینز حذف
ً
ی معنی تا مرحلهای که همه متغیرها از نظر آماری
ی شود .روند حذف متغیرها ب 
میشود و مدل مجددا تخمین زده م 
معنیدار باشند ،ادامه مییابد .همچنین باید آزمون شود که پسماندهای مدل نافه سفید باشند .برای بررسی در این
زمینه مانایی جمالت پسماند مورد آزمون قرار میگیرد .واریانس در طول روند تصادفی سری مورد نظر ثابت نیست
و تابعی از رفتار جمالت خطا باشد .مدلهای خانواده آرچ ( )ARCHمیتوانند روند واریانس شرطی را با توجه
به اطالعات گذشته خود توضیح دهند و برای سریهای زمانی که دارای نوسان هستند و واریانس آنها در طول
زمان تغییر میکند به کار میرود .اما باید به این نکته توجه داشت که تنها زمانی میتوان با استفاده از روشهای
 GARCHنااطمینانی را تخمین زد که وجود ناهمسانی شرطی توسط آزمون اثر  ARCHمورد تائید قرار گیرد.
پس از تائید اثر آرچ ،برای انتخاب pو  qبهینه در فرآیند ( GARCH (p,qمعیارهای متفاوتی مانند معیارهای
 AICو شوارتز استفاده میشود .هر چقدر مقادیر  AICو  SBCکوچکتر باشند بهتر است .پس از برآورد نااطمینانی
در مرحله پایانی باید عدم وجود ناهمسانی واریانس در جمالت اخالل تخمین را آزمون کرد .برای این منظور با
استفاده از آزمون  ،LM-ARCHواریانس ناهمسانی جمله اختالل آزمون میشود
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