
 

 

 احتمال درماوذگی مالی  اجتىاب مالیاتی و هیرابطه ب یبزرس
 در بىرص اوراق بهادار تهزان زفتهیپذ یهاضزکت
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 چکیذه
 یها ؼسکت دز اختًاب هالیاتی وازتمال دزهايدگی هالی ىیزابغه ب یبسزظهدف اش ایى پژوهػ 

هاا و آوزی داده باسای خماغ ،باؼاد  دز ایاى پاژوهػ هی دز بىزض اوزاق بهااداز تهاساو سفتهیپر
ىد  باسایى ؼا هیای و هغالؼاات اظاًادی اظاتهاده اعالػات هىزد يیاش، ابتادا اش زوغ کتابااياه

هاای و هدالت تاففی التیى و و یادداؼت ها بااظاض، هبايی يظسی و ادبیات پژوهػ اش کت
ی فؽسده آزؼیى تفىیسی و آهاازی ظااشهاو باىزض اوزاق ها ذهای هًتاب، لىسکتتىضیسی ؼ

هاای تسییاا اش های الشم بسای آشهاىو فسضایهىد  ظپط دادهؼ هیبهاداز تهساو فازظی گسدآوزی 
های هستبظ و پایگاه های هالی، پایگاه ایًتسيتی بىزض اوزاق بهادازو دیگسعسیا هساخؼه به ـىزت

ىد  قلمسو شهاايی ایاى ؼ هی آوزد يىیى و بايک خاهغ اعالػات بىزض اظتاساجزه افصازيیص اش يسم
تایح ایى پژوهػ بیايگس ایى هىضىع اظت   ياؼدب هی 2931لغایت 2931های  پژوهػ عی ظال

                                                      

  دايػ آهىخته دکتاسی زعاابدازی دايؽاگاه هاشيادزاو و اظاتادیاز گاسوه زعاابداز  هىظعاه آهاىشغ ػاال  1
   هؽهدا  يتهاػ  ؼايدیصغیسا

  دايؽدىی دکتسی زعابدازی دايؽگاه هاشيدزاو و ػضى هیئت ػلمی گسوه زعابداز  هىظعه آهاىشغ ػاال  2
  هؽهدا  غیسايتهاػ  ؼايدیص

  هسکص ا    کازؼًاظ  ازؼد زؼته هدیسیت دولتی دايؽگاه آشاد اظالهی وازد تهساو3
  هؽهدا  سوه کاهپیىتس هىظعه آهىشغ ػال  غیسايتهاػ  ؼايدیصيسم افصاز گ-  کازؼًاظ  ازؼد زؼته کاهپیىتس4
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ه بسزظی ؼده هؤلهولیى   اهؼًادازی بس وزؼکعتگی دازيد تأثیسکه ابؼاد هاتلف اختًاب هالیاتی 
اؼاد  ب هی یداز باا وزؼکعاتگازابغه هؼً یدازای يسش هؤثس هالیاتتی یؼًی اختًاب هالیاشهیًه دز 

دز يهایات   اظات یداز باا وزؼکعاتگًاازابغاه هؼ یدازا یاتیهال هیصاو یؼًی تهاوت ،ه دومهؤله
 اؼد ب هی یداز با وزؼکعتگازابغه هؼً یدازا یاتیظىد هال هؽاؿ ؼد تهاوت

  بىزض اوزاق بهاداز تهساو ،ب هالیاتیاختًا، ازتمال دزهايدگی هالی واژگان کلیذی:



  3 های پذیزفته شذه در بورس زکتبزرسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و احتمال درمانذگی مالی ش

 .مقذمه1

 دػىی و ؼسکتی ؼًاخت ػدم هدیسیتی، اخازه بهای اظتاساج باػث اختًاب هالیاتی یها تفؼالی
اختًااب  بایى زابغه تىايًد هی ػىاهل ایى اظت  همه همساه هداشات تىخه قابل زیعک و زیىقی

 همچًاایى ػىاهاال ایااى  کًًااد یبسزظاا غیسهعااتیین عااىز بااه زا وزؼکعااتگی خغااس و هالیاااتی
 هًداس يمایًادگی بااالتس هصیًاه باه خاىد يىبه به که هًدد هی افصایػ زا يمایًدگی های هؽازکت

هیاصاو  باا باالیىه ،دازياد هؽاازکت اختًاب هالیااتی دز که ییها تؼسک ،ایى بس ػالوه  ىيدؼ هی
 هصایاای اش بااالتس ها ههصیًا ىای اگس  ىيدؼ هی زو زوبه اػتباز و خسیمه دادزظی،  هصیًه اش باالتسی
 دز که هایی ؼسکت بسای وزؼکعتگی خغس باؼد، اختًاب هالیاتی تىظظ ؼده تىلید يیدی خسیاو

 ،1گاايتس هايًاد قبلای هغالؼاات  باالؼکط و باىد خىاهد بیؽتس داؼتًد، ؼسکت اختًاب هالیاتی
 و ختًااب هالیااتیا بیى زابغه همکازايؽاو همساه به 1۱2۲ 3زیچازدظىو و 1۱22 ،2کین ،1۱2۲
 دز همکاازايػ و زیچازدظاىو باسخالف ،زاال ایى با  ًًدک هی بسزظی زا هالی زیعک اش يىػی
 افاصایػ زا وزؼکعاتگی خغاس اختًااب هالیااتی که اظت باوز ایى بس ها هغالؼات ،1۱2۲ ظال
 1۱2۲ همکاازايػ، و زیچازدظىو يتایح اش ياؼی شایی دزوو یها هدغدغ  )بالؼکط يه ،هدد هی

 هاا هغالؼات همکازايؽاو و 1۱22 کین ،1۱2۲ گايتس بسخالف ایى، بس   ػالوه(ًینک هی تًظین زا
 کاه چاسا ؛اظات ههان بعیاز اهسی ایى  ًدک هی بسزظی زا وزؼکعتگی خغس باشاز، خغس خای به

 فؼااالو بسای خغسی که هدد هی يؽاو ایى  اظت هستبظ باالتس اعالػات خغس با اختًاب هالیاتی
 ،ىيدؼ میي هغلغ ػًىاو هیچ به اختًاب هالیاتی هىزد دز یا که اظت ایى هن آو و دازد وخىد باشاز

 اعالػاات بااشاز کاه دازد وخىد ازتمال ایى ،بًابسایى  دازيد پاییى کیهیت با اعالػات زداقل یا

                                                      

1. Ganter 

2. kim 

3. Richardsoun 
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 باس اظات همکاى همچًیى باشاز فؼاالو  يکًد گرازی قیمت دقت به زا اختًاب هالیاتی به هسبىط
  بدايًد آو اش کمتس یا زد اش بیػ زا اختًاب هالیاتی با هستبظ خغسات خىد گماو و ضزد اظاض

 عاىز باه اظات همکاى اختًاب هالیاتی اش ياؼی هالی خغسات بس هبتًی باشاز ازشیابی زو، ایى اش
  يکًد تىـیف زا آو اش تفىیسی دقیا

 آیاا کاه سداشدپا هی هاا تؼاسک تؼییى ػدم واقؼی یها هيمىي بسزظی به ها هغالؼات يتیده، دز
 باسای زا بیؽتسی ؼىاهد يیص ها هغالؼات  خیس یا ًدک هی بدتس زا ؼسکت وضؼیت اختًاب هالیاتی

 ها تؼاسک اش بسخای چاسا هثاال، بسای  ًدک هی فساهن( 1۱1۱) 1باش وایص پًهاو هؼمای بهتس دزک
  هًادد میي ايداام زا کااز ایاى ها تؼاسک دیگس که زالی دز ؛ًًدک هی اختًاب هالیات اش فؼااليه
 قابالا  کاه اختًااب هالیااتی اقتفادی هًهی پیاهدهای دیگس بس ػالوه وزؼکعتگی، خغس افصایػ

، ثايیااا   ؼاىد خلىگیسی هالیات اش تا ًًدک هی هؽازکت هدیسیتی یها تزال دز بىد ؼده ؼًاظایی
 ها تکؼس وزؼکعتگی خغس زوی بس ظبک گرازی ظسهایه اثس بسزظی خهت دز هغالؼه اولیى ایى

 يعابی بغىز ؛پیؽیى هغالؼات دز چسا که ؛اظت بسخىزداز یای هویژ اهمیت اش هغالؼه ایى  اظت
 آثااز بهتاس چه هس دزک  بىد يؽده بسزظی ها تؼسک خسوخی زوی بس ظبک گرازی ظسهایه اثسات

 زا ها تؼاسک ىايادت هی گرازی ظسهایه يىع ایى که چسا؛ اظت ضسوزی بعیاز ظبک گرازی ظسهایه
 هادد هی يؽااو هاا يتاایح  دهاد قاساز هالیات ۀزىش دز هعئىل هیاهات با ياهغلىبی قؼیتهى دز

 فساتس هداش بدهی آظتايه زداکثس اش ،اظتسالیا دز ظبک گرازی ظسهایه قىايیى عبا که ییها تؼسک
 بااسای همچًاایى هااا هغالؼااات  هعااتًد هىاخااه بیؽااتسی وزؼکعااتگی خغااس بااا ،وياادز هی

 باا  اظات ههید بیسويی گرازاو ظسهایه ظایس و ظهاهدازاو قسضه، وزاقا دازيدگاو ،کًًدگاو تدویى
 اوزاق دازيدگاو هد،د هی افصایػ زا وزؼکعتگی خغس؛ هالیات پسداخت اش اختًاب ایًکه به تىخه

 اش اختًااب باس هبًای کهزا  ییها تفؼالی دز ياهًدازی تىايًد هی گساو تسلیل و ظهاهدازاو قسضه،

                                                      

1. Wise Bach 
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 و علبکاازاو  کًًاد هؽااهده باالیىه قسهص یها نپسچ ػًىاو به ،اؼدب هی ؼسکت هالیات   پسداخت
 هالیاات پسداخات اش کاه کًًاد هاایی ؼسکت اش اضافی هبلغ ۀهغالب به اقدام تىايًد هی ظهاهدازاو

 بسای خىد بدهی تؼهدات بسای زا یتس هظاتگیساي ؼسایظ ىايًدت هی يهاآ مچًیى  هًًدک هی اختًاب
 باا ظىد پسداخت که کًًد اػمال زا ؼسایغی ىايًدت هی زتی ،لبکازاوع  کًًد اػمال ها تؼسک ایى

 کاه کًًاد اظاتهاده ؼاسایغی اش یاا و باؼد داؼته ازتباط هالیات پسداخت اش ؼسکت اختًاب هیصاو
  ؼىد هالیات پسداخت اش ؼسکت اختًاب هیصاو ؼدو هسدود باػث

 ها تاتی باه عاىز کلای باسای ؼاسکدز ادبیات اختًاب هالیاتی دز هىزد ایًکه آیا اختًاب هالی

اتهاق آزای خصئی وخىد دازد  با ایًکه اکثس هغالؼاات اختًااب هالیااتی زا  ؛ظىدهًد اظت یا خیس

يهؼاو هاتلف خازخی  آيها همچًیى دزیافتًد که ذی  ايًدد هیبه عىز کلی یک فؼالیت پس خغس 

 اختًااب هالیااتی کاه دزیافتًد خىد همکازاو ،ًًد  به ػًىاو هثالک هیتهاوت ایى خغسها زا دزک 

 هالیاات دز خىیی ـسفه دلیل به بالیىه عىز به (هًهی زداقل یا هثبت عىز به) ظهاهدازاو تىظظ

 1۱29 ظاال دز 2همکاازاو و ؼىلیى و 1۱2۲ ظال دز 1همکازاو و هعاو هیابل، دز دؼ هی دیده

  کسدياد هؽااهده( قسضه اوزاق دازيدگاو و ها بايک) ظهام ـازباو تىظظ زا اختًاب هالیاتی يیص

 ثاابتی بهاسه دزآهد که خا آو اش)  بدهی ـازباو که ًًدک هی اظتدالل( 1۱2۲) همکازاو و هعاو

 قاساز اختًاب هالیااتی هؼسق دز اها ؛ىيدؼ میي هًد بهسه هالیاتی پط ايداش اش( ًًدک هی دزیافت

 باسای کمتسی بًدی زتبه و ازاػتب ًًدک هی اظتهاده اختًاب هالیاتی اش که هایی ؼسکت به  گیسيد هی

 ایاى کاه هعاتًد هؼتید هالیات هؽمىل یها یيمایًدگ شهیًه ایى دز که ىدؼ هی داده قسضه اوزاق

  (3،1۱1۱دهاواو وهمکازاود )دازي بدهی پسداخت دز قفىز بسای بیؽتسی ازتمال ها ؼسکت

                                                      

1. Hesan et al 

2. Sholin et al 

 Dehavan et al .3  
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 یها یيمایًادگ خااؾ یهاا یازشیاب دلیال باه بىدو پاییى هیصاو ایى آیا که يیعت هؼلىم هًىش
 یاا و بادهی پسداخت ػدم دز اختًاب هالیاتی هادی ياهغلىب اثسات دلیل به یا و هالیات هؽمىل

 باا زا اختًاب هالیاتی اقتفادی پیاهدهای به هسبىط ادبیات ها پژوهػ  اظت وزؼکعتگی خغس
 وزؼکعاتگی ازتماال باس هالیاات اش اختمااػی یهاا تفؼالی بس هعتیین تأثیس و تدسبی بسزظی

 تاأثیس ىايادت هی اختًاب هالیاتی هدد هی يؽاو که دازد وخىد يیص دیگسی دالیل  هدد هی گعتسغ
 تغییاسات کاه دزیافتًاد 1۱29 ظاال دز 1اؼاًادز و يىگاا  بگرازد وزؼکعتگی خغس بس هعتییمی
هًداس  وزؼکعاتگی خغاس افاصایػ باه که دازد وخىد هالیاتی اختالف دفاتس دز شیادی غیسػادی

 عسذ یک پیػ بیًی قدزت هالیات، دفتسی اختالف هتغیسهای ایى الساق ایى، بس ػالوه  ىدؼ هی
 اعالػاات هالیاات دفتسی اختالف ایًکه دادو يؽاو با اؽدب هی بهبىد زا وزؼکعتگی بیًی پیػ

 وخىد باشاز هتغیسهای و هالی یها تيعب دز که کًد هی هًتیل زا وزؼکعتگی بیًی پیػ به هسبىط
   يدازد
 هماساه اػتباازی ياسش افات و دزآهاد پاییى کیهیت با شیاد هالیات دفتسی اختالف که آيدا اش

 داؼاته دوام کمتاس دزآهد با ىايًدت هی يیص بصزگ هالیات دفتسی اختالف دازای های ؼسکت هعتًد،

 هالیاات دفتاسی اخاتالف  هًدد هی افصایػ زا خىد وزؼکعتگی خغس ،ـىزت ایى دز که باؼًد

 اش بسخای اظات همکى که ًدک هی ایداد زا تسدیدهایی و ؼک آو دز یغیسػاد زويدهای یا بصزگ

 يظاس اش و ؼاده ؼاًاخته هادیساو باسای تًها که باؼد داؼته وخىد ها ؼسکت دزبازه خاؾ هعائل

  ىد ؼ هی هالیات و دفتسی دزآهد اختالف باػث اهس ایى که باؼد پًهاو ظهاهدازاو

 هؽامىل دزآهاد کاهػ با هالیات دفتسی فاختال ایداد باػث اختًاب هالیاتی یها تفؼالی 
 دز غیسػاادی تغییاسات باػاث ىايادت هی يیاص اختًاب هالیاتی غیسػادی تغییسات  ىدؼ هی هالیات

 ىايادت هی اختًاب هالیاتی ظغىذ دز تغییسات که هدد هی يؽاو ایى  ؼىد هالیات دفتسی اختالف

                                                      

1. Noga and Ashnader 
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 باه بیؽاتسی تمایال اظتسالیایی یاه تؼسک  ؼىد هًدس باالتس وزؼکعتگی خغس به بالیىه عىز به
 اختًااب هالیااتی اگاس واقاغ دز دازيد هالی هؽکالت شهاو دز هالیاتی هتهىزايه زفتاز دادو يؽاو
 هاالی هؽکالت شهاو دز بیؽتس اختًاب هالیاتی ظپط دهد، افصایػ زا ؼسکت وزؼکعتگی خغس
 هؽاکالت که دز که هایی ؼسکت بسای اختًاب هالیاتی وزؼکعتگی خغس تأثیس  اظت تىلید ضد

 هایی ؼسکت دهد، افصایػ زا وزؼکعتگی خغس اختًاب هالیاتی، اگس  اظت ههن يیص يدازيد هالی
 اهًیتی زا بیمه و بدهی باالتس هصیًه قالب دز زا هًهی هالی پیاهدهای دازيد، هؽازکت آو دز که
اختًااب  نیتیهعا اتتاأثیسػىاهال،  ىیاا اتىی  باا باسايگؼد خىاهًد هتسمل ظسهایه گرازاو اش

اختًااب  یهاا تیاکاه فؼال نیىؼ هیها هتىخه   نیًک هی یبسزظ یهالیاتی زا بس خغس وزؼکعتگ
 هاا تیاش فؼال یداؼته باؼاد  بسخا یبس خغس وزؼکعتگ یهتهاوت زثاآهمکى اظت  یهالیاتی فسد
 گسید یکه بسخ یدز زال د،یهه یزت ایو  سزض یب و تىظؼه همکى ایدز تسی گرازی هیهايًد ظسها

باتىخاه باه  )عهسه زفتى اش پسداخت( همکى اظت هضس باؼًد  یاتیهال یهايًد اظتهاده اش ظپسها
ازتمال دزهايدگی  اختًاب هالیاتی و ىیزابغه ب یبسزظهغالب هغسذ ؼده هدف اش ایى پژوهػ 

دز ایى هیاله به بسزظی  ،بًابسایىاؼد  ب هیدز بىزض اوزاق بهاداز تهساو  سفتهیپر یها هالی ؼسکت
پریسفته ؼده دز بىزض اوزاق ی ها ازتمال دزهايدگی هالی دز ؼسکت زابغه بیى اختًاب هالیاتی و

 بهاداز پسداختین 

 . اجتىاب مالیاتی و درماوذگی مالی2

 دػاىی و ؼاسکتی ؼًاخت ػدم، هدیسیتی اخازه بهای اظتاساج باػث اختًاب هالیاتی های فؼالیت
اختًااب  بایى زابغاه تىايًاد هی ػىاهال ایاى ت  هماهاظ همساه هداشات تىخه قابل خغس و زیىقی
 هاایهؽاازکت همچًایى ػىاهل ایى  کًًد ادازه غیسهعتیین عىز به زا وزؼکعتگی خغس و هالیاتی

، ایى بس ػالوه  ؼىيد هًدسهی يمایًدگی باالتس هصیًه به خىد يىبه به که دهًد هی افصایػ زا يمایًدگی
 دادزظای،  هصیًه اش باالتسی يسش با بالیىه عىز به دازيد کتهؽاز اختًاب هالیاتی دز که هایی ؼسکت
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 تىظاظ ؼاده تىلید يیدی خسیاو هصایای اش باالتس ها هصیًه ایى اگس  ؼىيد هی زو زوبه اػتباز و خسیمه
 داؼاتًد، ؼسکت اختًاب هالیاتی دز که هایی ؼسکت بسای وزؼکعتگی خغس باؼد، اختًاب هالیاتی

 3زیچازدظاىو و 1۱22 ،2کاین ،1۱2۲ ،1گاايتس هايًد قبلی هغالؼات  بالؼکط و بىد خىاهد بیؽتس
  کًًاد هی بسزظی زا هالی زیعک اش يىػی و اختًاب هالیاتی بیى زابغه همکازايؽاو همساه به 1۱2۲

 کاه اظت باوز ایى بس ها هغالؼات ،1۱2۲ ظال دز همکازايػ و زیچازدظىو بسخالف زال، ایى با
 اش ياؼای شایی دزوو های دغدغه)بالؼکط  يه دهد هی افصایػ زا وزؼکعتگی خغس اختًاب هالیاتی

 و 1۱22 کاین ،1۱2۲ گاايتس باسخالف ایاى، باس   ػاالوه(1۱2۲ همکازايػ، و زیچازدظىو يتایح
 بعیاز اهسی ایى  کًد هی بسزظی زا وزؼکعتگی خغس باشاز، خغس خای به ها هغالؼات همکازايؽاو

 کاه دهاد هی يؽااو ایاى  اظات هستبظ باالتس اعالػات غسخ با اختًاب هالیاتی که چسا اظت؛ ههن
 ػًىاو هیچ به اختًاب هالیاتی هىزد دز یا که اظت ایى هن آو و دازد وخىد باشاز فؼاالو بسای خغسی

 باشاز که دازد وخىد ازتمال ایى بًابسایى،  دازيد پاییى کیهیت با اعالػات زداقل یا ؼىيد يمی هغلغ
 همکاى همچًایى بااشاز فؼااالو  يکًدگرازی  قیمت دقت به زا هالیاتیاختًاب  به هسبىط اعالػات

 آو اش کمتس یا زد اش بیػ زا اختًاب هالیاتی با هستبظ خغسهای خىد گماو و زدض اظاض بس اظت
 باه اظات همکاى اختًاب هالیااتی اش ياؼی هالی خغسات بس هبتًی باشاز ازشیابی زو، ایى اش  بدايًد

   يکًد تىـیف از آو اش تفىیسی دقیا عىز
 آیاا کاه سداشدپا هی ها تؼاسک تؼیایى ػدم واقؼی یها هيمىي بسزظی به ها هغالؼات يتیده، دز

 باسای زا بیؽتسی ؼىاهد يیص ها هغالؼات  خیس یا ًدک هی بدتس زا ؼسکت وضؼیت اختًاب هالیاتی
 ها تسکؼا اش بسخای چاسا هثاال، بسای  ًدک هی فساهن( 1۱1۱)4باش وایص پًهاو هؼمای بهتس دزک
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  هًادد میي ايداام زا کااز ایاى ها تؼاسک دیگس که زالی دز ؛ًًدک هی اختًاب هالیات اش فؼااليه
 قابالا  کاه اختًااب هالیااتی اقتفادی هًهی پیاهدهای دیگس بس ػالوه وزؼکعتگی، خغس افصایػ

 تا، ثايیاا   ؼىد خلىگیسی هالیات اش تا ًًدک هی هؽازکت هدیسیتی یها تزال دز بىد ؼده ؼًاظایی
 خغاس زوی باس ظبک گرازی ظسهایه اثس بسزظی خهت دز هغالؼه اولیى ایى ايیند هی ها که خایی

 دز چاسا کاه ؛اظات بسخاىزداز یایا هویژ اهمیات اش هغالؼاه ایاى  اظت ها تؼسک وزؼکعتگی
 بسزظای ها تؼاسک خسوخای زوی باس ظابک گرازی ظسهایه آثاز يعبی عىزه ب ؛پیؽیى هغالؼات

 ياىع ایاى چساکاه ؛اظات ضاسوزی بعایاز ظبک گرازی ظسهایه آثاز بهتس هچ هس دزک  بىد يؽده
 هالیاات ۀزاىش دز هعائىل هیاهات با ياهغلىبی هىقؼیت دز زا ها تؼسک ىايدت هی گرازی ظسهایه

 اش ،اظتسالیا دز ظبک گرازی ظسهایه قىايیى عبا که ییها تؼسک هدد هی يؽاو ها يتایح  دهد قساز
 هغالؼات  هعتًد هىاخه بیؽتسی وزؼکعتگی خغس با ،ويدز هی ساتسف هداش بدهی آظتايه زداکثس

 گارازاو ظاسهایه ظاایس و ظاهاهدازاو ،قسضاه اوزاق دازيادگاو ،کًًادگاو تًظین بسای همچًیى ها
 افاصایػ زا وزؼکعاتگی خغس ؛هالیات پسداخت اش اختًاب ایًکه به تىخه با  اظت ههید خازخی

زا  ییها تفؼالی دز ياهًدازی ىايًدت هی گساو تسلیل و زاوظهاهدا ،قسضه اوزاق دازيدگاو هد،د هی
 هؽاهده بالیىه قسهص یها نپسچ ػًىاو به ،اؼدب هی ؼسکت هالیات   پسداخت اش اختًاب بس هبًی که

 اش کاه کًًاد ییها تؼاسک اش اضافی هبلغ ۀهغالب به اقدام ىايًدت هی ظهاهدازاو و علبکازاو  کًًد
 تؼهدات بسای زا یتس هظاتگیساي ؼسایظ ىايًدت هی يهاآ مچًیى  هدًًک هی اختًاب هالیات پسداخت

 کاه کًًد اػمال زا ؼسایغی ىايًدت هی زتی ،لبکازاو  عکًًد اػمال ها تؼسک ایى بسای خىد بدهی
 ؼاسایغی اش یاا و باؼاد داؼاته ازتبااط هالیات پسداخت اش ؼسکت اختًاب هیصاو با ظىد پسداخت
 ؼىد   هالیات پسداخت اش ؼسکت اختًاب هیصاو دوؼ هسدود باػث که کًًد اظتهاده

قابال  یياىع دزهايادگ ىیاؼاسکت، ا یو وزؼکعاتگ یهاال یدزهايادگ اویبا تىخه به زابغه ه
باس  یادیاش یىد و يه تًهاا ـادهات هاالؼ هیهسعىب  ها تؼسک یبسا یيىع دزهايدگ ىیتس هتىخ
ه دز کا هیهًگا ،یدازد  وايگها نیتیهعا تأثیس صیًد، بلکه بس بیا و تىظؼه آيها يک هیوازد  ها تؼسک

اهاس  ىیاؼىيد، همکاى اظات ا یهال یدچاز دزهايدگ یادیش یها تؼسک کعاوی یدوزه شهاي کی
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کماک  یبسا یاظاظ یزاهکازها افتىیزو،  ىیگسدد  اش ا هیدز باشاز ظسها یبسساو هال دادیظبب ا
 ،یواقؼا یایادز دي و هان یدايؽاگاه ظیهن دز هسا ا،یتسی یبسا ی، به هىضىع داغها تبه ؼسک

هن هؼًاا  یهال یبا وزؼکعتگ یهال یهماو آؼهتگ ای یهال یدگؼده اظت دز واقغ دز هاي لیتبد
هتهااوت اياد   یولا ،کیادو ػباازت يصد یو وزؼکعاتگ یهال یآؼهتگ ،گسیبه ػبازت د  عتیي

 ًًد که هسگااه ياسش بااشدهک هی فیگىيه تؼس ىیزا ا یهال ی( دزهايدگ1۱۱۲) طیآلتمى و هاتچک
به کاز زفته دز بًگاه، به ـاىزت هؼًااداز و هاداوم کمتاس اش ياسش بااشده  هیظسها یبسا افتهیتسیا 

 یتیوضاؼ یکاه وزؼکعاتگ یدز زاال ؛داده اظات یزو یهاال یدزخىاظت ؼده باؼد دزهايدگ
 یهمکى اظات ؼاسکت  هدد هی یزو یهال یدزهايدگ یدازا هبًگا یاظت که بسا یو قايىي یزیىق

آو ؼاسکت باا  ،وخاىد يادازد یچىو هًاغ قاايىي یول ؛داؼته باؼد یدزهايدگ یهدت عىالي یبسا
و وقاىع  یدزهايده هاال یها تزوشافصوو تؼداد ؼسک ػیهىاخه يؽىد  با تىخه به افصا یوزؼکعتگ

باه  اشیاوزؼکعته زا به ديباال داؼات، ي یها تؼسک ػیکه افصا سیدز دو دهه اخ یهال یبسساو ها
ىد  ؼا هیازعااض  ؽتسی، هس زوش بها تؼسک یهال ًدهیکت و آؼس یهال تیوضؼ لیو تسل هیتدص
هاا ؼااهل اػتبازدهًادگاو و  ظااشهاو ًهؼااویذ یباسا یهاال یدزهايادگ یازائاه بسزظا ده،یدز يت

آلاتمى و د )ظاىدهًد خىاهاد باى ازیخاهؼاه بعا سهایهماه قؽا ها گیسی نیظهاهدازاو، دز تفم
 دویزظ بسای ها تدول یز کعب دزآهد بساابصا ىیتس یبه ػًىاو اـل اتی(  هال1۱۱۲ ،1طیهاتچک

 ىیو همچًا یاقتفااد یها تیهغسذ اظت  گعتسغ و تًىع فؼال یو اختماػ یبه اهداف اقتفاد
و گعتسغ تؼهدات  یاختماػ ىیتأه ،یو گعتسغ خدهات ػمىه دادیدز ا ها تدول ًدهیيیػ فصا

 غیاو تىش یدو تاالغ دز خهات تسیاا زؼاد اقتفاا یو اختماػ یاقتفاد یها هدولت دز ػسـ
ده اظات  دز هاس کس لیههن و هؤثس تبد یها لزا به هثا اتیهال افتیػاداليه دزآهد، پسداخت و دز

 هاایزا ا یههما ازیدولت دز اقتفاد، يیاػ بعا یاـل یاش ابصازها یکیبه ػًىاو  اتیهال یکؽىز
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اظهااز  یو اثسباؽا ییبهبىد و تىظاؼه کاازآ ،یـًؼت یکه اهسوش دز کؽىزها ای هبه گىي ؛ًدک هی
 ،یاتیاـل ػدالت هال تیضمى زػا ،یاتیو هغالبه آو تىظظ کازؼًاظاو اهىز هال اویهىد اتیهال

پاژوهػ باه ديباال  ىیازو، ا ىیاا ش  ا(291۱ او،یاظت )پژو دهیبسخىزداز گسد یادیش تیاش اهم
اختًااب هالیااتی وازتماال دزهايادگی هاالی  ىیبا ایااظات کاه آ ظاؤال ىیا یبسا یپاظا افتىی

پاژوهػ  ،زابغه هؼًادازی وخىد دازد؟ بًاابسایى دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو سفتهیپر یها تؼسک
دز  سفتاهیپر یها تازتمال دزهايادگی هاالی ؼاسک اختًاب هالیاتی و ىیزابغه ب یبسزظزاضس به 

 پسداشد هی بىزض اوزاق بهاداز تهساو
یات دز ایى شهیًه اؼازه با تىخه به هبايی يظسی پژوهػ و هغالب ذکس ؼده، به بسخی اش تسیی

 ؼىد هی

( دز پژوهؽی به بسزظای زابغاه بایى دزهايادگی هاالی و اختًااب 1۱12)1ديگ و همکازاو

ؼاسکت يؽااو داد کاه زابغاه هثبات و  9۲3  يتاایح بسزظای آو هاا باس زوی ايد ههالیاتی پسداخت

ده زظایديد کاه همچًیى به ایى يتی  هؼًادازی بیى دزهايدگی هالی و اختًاب هالیاتی وخىد دازد

باه هماساه خىاهاد  یؽاتسیب یاتیباؼد، اختًاب هال هیدز هؼسق خغس ظسها ؽتسیهسچه ؼسکت ب

 یاش اهسم بده ها تدازيد  ؼسک اتیبه اختًاب اش هال یؽتسیب لیکىچک تما یها تؼسک و داؼت

 ییها ًًد  ؼاسکتک هیخىد اظتهاده  یاتیکمک به کاهػ تؼهدات هال یبسا یاتیبه ػًىاو ظپس هال

دازيد،  یبلًدهدت کم یها ییکه دازا ییها بلًدهدت بصزگ دازيد، يعبت به ؼسکت یها ییکه دازا

   ًًدک هیاختًاب  اتیکمتس اش هال

اختًااب هالیااتی وازتماال  ىیزابغاه با یبسزظ( دز پژوهؽی به 1۱1۱)2همکازاو دهاواو و

 ػیباػاث افاصا ها تؼاسک يؽاو داده ؼده اظت که اختًاب هالیاتی  ايد هپسداخت دزهايدگی هالی
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 ایاکاه آ عاتیهؽااؿ ي زاال، ىیاا با  ىدؼ هیبايک و کاهػ اػتباز و يسش اوزاق قسضه  یبده

فیاظ تىظاظ  ًکاهیا ایا هادد هی ػیؼسکت زا افصا یاختًاب هالیاتی دز واقغ ازتمال وزؼکعتگ

کاه دز  زا ییها تهاا ؼاسک  ىدؼ هی دهید یهًه گىيه ىیا اتیهؽمىل هال یها یًدگیها و يما بايک

ايدک دازيد و ازتمال  ای هیکه ظسهازا  ییها تؼسک ىیو همچً ًًدک هیاختًاب هالیاتی هؽازکت 

 يادزظات یو فسم ػملکاسد ییزعاب دزوو شا یبسا  نیًک هی دایپ ؛اظت ؽتسیآيها ب یوزؼکعتگ

يماسه هاىزد  ایاتغب یهاا باه زوغ ػیساو گا یاباصاز یسهایزا با اظتهاده اش هتغ حیهؽافات يتا

پسخغاس اظات،  تیفؼال کیکه اختًاب هالیاتی  دگاهید ىیبا ا ماویها هافتی  نیهد هیقساز  یظبسز

 ظاشگاز هعتًد 
دز زابغاه  یدازیاکًًاده گاصازغ پا لیتأثیس تؼد یبسزظ( دز پژوهؽی به 1۱1۱) 1ا آظتسید وکاؼاو

ده گاصازغ کًًا لیاثاس تؼاد ىیهغالؼاه همچًا ىیاا اياد  پسداخته اختًاب هالیاتی و ازشغ ؼسکت ىیب
 یبسزظا عتیش ظیزعاض به هس یها و ؼسکت عتیش ظیزا دز هس دو ؼسکت زعاض به هس یدازیپا

 یهؽااهده باسا ۲9۲هؽااهده و  ۲3۲ؼده باا  لیپايل تؼد ىویبا اظتهاده اش زگسظ ایتسی ىیکًد  ا هی
ه دز ؼاد سفتاهیپر یها هاىثس ؼاسکت اتیؼده يسش هال سفتهیپر اتیو اـىل هال یيید اتیيسش هىثس هال

 ىیاؼاىد  ا گیسی هی و اياداشه یاختًااب هالیااتی باا يیاد 1۱2۲و  1۱2۲ ىیبا یبىزض ظهام ايدويص
 لیاختًااب هالیااتی و ازشغ ؼاسکت زا تؼاد ىیزابغاه با یدازیادهد که گاصازغ پا يؽاو هی پژوهػ

 ظیزعااض باه هسا سیاغ یها با ازشغ ؼسکت دز ؼسکت یدهد که ازتباط هًه يؽاو هی حیکًد  يتا هی
، داهیدازد  دز يت عاتیش ظیزعااض باه هسا یها ؼاسکت دزو ازتباط هثبت با ازشغ ؼسکت  عتیش

دهاد   هی سییتغ عتیش ظیزعاض به هس یها تًها تأثیس بس ازشغ ؼسکت زا دز ؼسکت یدازیگصازغ پا
زعاض سیغ یها ، ؼسکتعتیش ظیزعاض به هس یها اش آو اظت که، بس خالف ؼسکت یزاک حیيتا

دازياد   اشیاي یدازیااختًااب هالیااتی باه گاصازغ پا هستؼ یها ًهیاهػ هصک یبسا عتیش ظیبه هس
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همچًااو ياهؽااؿ اظات،  اتیايسىه يگاه ظهاهدازاو به اختًاب اش پسداخات هال ااـالت / ازشغ 
 کًد   دادیا یکًىاختی دهیهىضىع اغلب يتىايد يت ىیدز هىزد ا یاتیتسی

ظاشی هالیات و ازشغ ؼسکت دز  یًه( دز پژوهؽی به بسزظی ازتباط بیى به1۱2۲)1ا آظیدی
ها و ازشغ  ظاشی هالی ؼسکت تىيط پسداخته اظت  هدف اش ایى پژوهػ بسزظی زابغه بیى بهیًه

ظاله اظت  يتایح تدسبی يؽاو داد که بهیًه ظاشی  22ؼسکت دز ؼسایظ تىيعی دز عی یک دوزه 
ط اش تیعین يمىياه بایى گرازی ازشغ ؼسکت زا افصایػ داده اظت  پ هالیات، تؼهدات و ظسهایه

های لیعت يؽاده،  های لیعت ؼده و لیعت يؽده، يتیده گسفتًد که دز هیایعه با ؼسکت ؼسکت
های لیعت ؼده، بهتس قادز بىديد تا اش عسیاا اتاااذ یاک ظیاظات هالیااتی، هالیاات زا  ؼسکت

 ظاشی کًًد  بهیًه
ػات داخلی با اختًاب ( دز بسزظی ازتباط بیى کیهیت هسیظ اعال1۱2۲)2گالمىز و البسو ا

کاازگیسی ياسش ه دز بىزض ظهام يیىیىزک، با ب 233۲-1۱2۱ی ها لهالیاتی دز فاـله شهايی ظا
ی با هسایظ اعالػاات ها تهىثس هالیات يیدی خهت ظًدػ اختًاب هالیاتی دزیافتًد که ؼسک

 يسش هىثس هالیات يیدی کمتس )اختًاب هالیاتی بیؽتسی( دازيد  تس تداخلی با کیهی
( به ایى يتیده زظیديد که تؼداد اػضای غیسهىظاف هیاات 1۱22) 3اليیط و زیچازد ظىو ا

ای هًهی و هؼًاداز با زویه هالیااتی هتهىزاياه دازد  باه ػباازت دیگاس، هسچاه تؼاداد هدیسه زابغه
 آوزد  اػضای غیسهىظف هیات هدیسه بیؽتس باؼد، ؼسکت کمتس به هدیسیت هالیات زوی هی

زا باس  ها تهاای اـاىل زاهباسی ؼاسکای اثسات ویژگای( دز هغالؼه1۱2۱) 4هیًیک و يىگا ا
های پاداغ به ػًىاو هسسکای باسای ديد  آيها يؽاو داديد که عسذکسخى و هدیسیت هالیات خعت

                                                      

1. Asidi 

2. Galmore and Labroo 

 Lanis and Richard Sean .3 

 Minic and Noga .4  
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 ها هًد  همچًیى یافتک هیی بلًدهدت و هالیات کاه ػمل ها ذدز عس گرازی هدیساو خهت ظسهایه
ظاشد و هدیسیت هالیات باه عاىز هثبات باا اهدازاو زا هتًهغ هیيؽاو داد که هدیسیت هالیات ظه

 افصایػ ػایدی ظهاهدازاو دز ازتباط اظت 
ؽااو باه ها دز عاىل دوزه زیات ؼاسکت آؼاهتگی هاالی( دز هىزد 2۲۱۱ی )تاخمیس و اظدا 

های بیى های بىزظی دز ظال ؼاهل ؼسکتا هییا آيخاهؼه آهازی تس تسییا و بسزظی پسداختًد و
اداهه تسیییات  بسای زا ؼسکت 22۱که با تىخه به زرف ظیعتماتیک، تؼداد  بىد 2933تا  291۱

هاای زفت اش ایى آؼهتگی، کااهػ هصیًاه بسوو ها،آو یکی اش اولیى زاهکازهای  ديدکسايتااب 
های دزهايده هالی تمایل ؼسکتبىد  همچًیى به ایى يتیده زظیديد که هاتلف اش خمله هالیات 

های باشاز هالی بس اختًاب  آؼهتگی تأثیس هدف بسزظیآو ها با   ختًاب هالیاتی دازيدبیؽتسی به ا
کاه بایى  آيهاا يؽااو داد  يتاایح گسفتًاد زا به کااز هتغیسه تسلیل زگسظیىو چًد زوغ، اش هالیات

آؼهتگی هالی و اختًاب اش هالیات زابغه هًهای و هؼًاادازی وخاىد دازد  بایى يعابت خاازی و 
  یات زابغه هثبت و هؼًادازی وخىد دازداختًاب اش هال

و  یاتیاهال عاکیز یاثاس تؼااهل ( دز پژوهؽی به بسزظی2933بسشگسی خايیا و همکازاو )ا 
  اياد هپسداخت ؼده دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو سفتهیپر یها بس ازشغ ؼسکت یاختماػ تیهعئىل

و دز  یاتیاهال عاکیػ زخهات ظاًد ییاول، ازائه الگى ۀپژوهػ دز هسزل ىیهدف اش ايدام ا
آيهاا باس  یاثاس تؼااهل ىیو همچًا یاختمااػ تیو هعئىل یاتیهال عکیاثس ز یبؼد، بسزظ ۀهسزل

 گرازی متیق یها ؼده دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو دز چازچىب الگى سفتهیپر یها ازشغ ؼسکت
قدزت  ۀعیپژوهػ، هیا گسی  هدف دباؼد یه یو پًح ػاهل یچهازػاهل ،یػاهل هظ ،یتک ػاهل

باه اهاداف  دویزظا یباسا اظت  یا هیظسها یها ییدازا گرازی متیق یها الگى یدهًدگ ریتىض
 293۱ یها ظاال یؼده دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو عا سفتهیؼسکت پر 2۱9 یها پژوهػ، داده

 ىیاؼاد  ا لیو تسل هیتدص یییتله یها داده کیو با اظتهاده اش تکً دیگسد یخمغ آوز 293۲ یال
 عاکیپاژوهػ يؽااو دادياد کاه ز یها افتاهی اظت  یًییتب ا یلیو اش يىع تسل یازبسدپژوهػ ک
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 یهاا یایدازا گارازی متیق یبس ازشغ ؼسکت دز هس چهااز الگاى یاختماػ تیو هعئىل یاتیهال
 ؼده اثس هؼًاداز دازيد  سفتهیپر یها دز ؼسکت یا هیظسها
بیى اختًاب هالیااتی و ازشغ ( دز پژوهؽی به بسزظی زابغه 293۲کًگسلىیی و همکازاو )ا 

کیدؼسکت با  ی پریسفته ؼده دز بىزض ها تبس هصیًه يمایًدگی و کیهیت افؽای ؼسکتی دز ؼسک تأ
 2911ؼسکت بسای دوزه شهايی  ۲1اوزاق بهاداز تهساو پسداختًد  يمىيه آهازی ایى پژوهػ ؼاهل 

خغی چًد هتغیسه اظتهاده اش هدل زگسظیىو  ها هاظت  دز ایى پژوهػ بسای آشهىو فسضی 2939تا 
ی يمایًادگی و ها ههد کاه بادوو دز يظاس گاسفتى هصیًاد هیی پژوهػ يؽاو ها هؼده اظت  یافت

ی وخىد يدازد  اختًاب هالیااتی هؼًادازکیهیت افؽا، بیى اختًاب هالیاتی و ازشغ ؼسکت زابغه 
بغاه اختًااب ی بس هصیًه يمایًدگی يدازد  همچًیى که کیهیت افؽاای ؼاسکت باس زاتأثیسؼسکت 

 دازد  تأثیسهالیاتی و ازشغ ؼسکت 
اختًاب هالیاتی بس هدیسیت ظىد  تأثیسبسزظی ( دز پژوهؽی به 293۲فاازی و عهماظبی )ا 

دز واقاغ اختًااب هالیااتی پسداخته اظت  ی پریسفته ؼده دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو ها تؼسک
اهکااو زا  هسیظ اعالػااتی ایاى ىد تا هسیظ اعالػاتی هبهن ؼده و کاهػ ؼهافیتؼ هیظبب 

ىايد ت هیعىز بالیىه  آوزد تا هدیساو دظت به هدیسیت ظىد بصيًد  لرا اختًاب هالیاتی به فساهن هی
تسییا زاضس با هساظبه اختًااب  ،ی هدیسیت ظىد تلیی ؼىد  بس همیى اظاضها هیکی اش ايگیص

همچًیى هدیسیت ظىد تؼهدی هؽمىل هالیات و  هالیاتی اش عسیا تهاوت ظىد زعابدازی و ظىد
پاسداشد  باسای ایاى  اختًاب هالیاتی بس هدیسیت ظاىد های تأثیساش عسیا هدل کاشيیک به بسزظی 

تاا  2913ی پریسفته ؼده دز بىزض اوزاق بهاداز عای دوزه ها تيمىيه اش ؼسک 2۱۲هًظىز، تؼداد 
زظی قساز گسفته اظت  ايتااب ؼده و با اظتهاده اش زوغ زگسظیىو تسلیلی تسکیبی هىزد بس 2939

ی ها تی هثبت و هؼًادازی بس هدیسیت ظاىد ؼاسکتأثیسهد که اختًاب هالیاتی د هیيؽاو  ها هیافت
گارازاو اش  هاای هالیااتی و ظاسهایه ىايد بسای هدیساو اخسائی، هیاامت هی ها هبىزظی دازد  ایى یافت

  باؼدخهت تبییى چگىيگی ازتباط بیى اختًاب هالیاتی و هدیسیت ظىد ههید 
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( به بسزظی زابغاه بایى اختًااب هالیااتی باا ازشغ ؼاسکت و 293۲ػابدی و ـهسگسایلی )ا 
کًًدگی ؼهافیت اعالػاتی بس ایى زابغه پسداختًد  بدیى هًظىز، بسای ظاًدػ  هغالؼه اثس تؼدیل

 Qثس هالیااتی و همچًایى يعابت ؤاختًاب هالیاتی اش دو ظًده تهاوت دفتسی هالیاات و ياسش ها
زاکی اش آو اظات  ،دظت آهدهه ی بها هػًىاو ظًده ازشغ ؼسکت اظتهاده گسدید  یافتتىبیى به 

هد کاه د هیسدد  ػالوه بس ایى، يتایح يؽاو گ هیکه اختًاب هالیاتی، ظبب کاهػ ازشغ ؼسکت 
 ًد ک هیؼهافیت اعالػاتی اثس هًهی اختًاب هالیاتی بس ازشغ ؼسکت زا تؼدیل 

ه بسزظی زابغه بیى اختًاب اش پسداخت هالیاات و هیاصاو ( ب293۲خداهی پىز و همکازاو )ا 
 ۲۲هازی تسییاا ؼااهل آيگهداؼت وخه يید با لساػ ؼسایظ هسدودیت هالی پسداختًد  يمىيه 

یی کاه اش ها تاظات  يتاایح تسییاا يؽااو داد کاه ؼاسک 293۱تاا  2912های  ؼسکت عی ظال
یی که باا ها تزيد  همچًیى دز ؼسکًًد، هیصاو وخه يید بیؽتسی داک هیپسداخت هالیات اختًاب 

 اظت  تس یزو هعتًد، ایى زاعه قى ههسدودیت هالی زوب
زاهبسی ؼسکتی بس زابغه بایى اختًااب هالیااتی و ازشغ  تأثیس( 2939هؽایای و ػلی پًاه )ا 

ؼسکت پریسفتاه ؼاده دز باىزض  3۲ی ها هایى تسییا، داد یاسديد  بسای اخکسؼسکت زا بسزظی 
ػًىاو يمىيه تسییا هىزد بسزظی قساز گسفت  يتایح تسییا زاکی اش وخىد زابغاه  اوزاق بهاداز به
ی اختًاب هالیاتی و ازشغ ؼسکت اظت  دز اداهه بؼد اش دظته بًدی کاسدو ها تهثبت بیى فؼالی

ی يمىيه به گسوه زاهبسی ؼسکتی خىب و بد، با اظتهاده اش زگسظیىو باؽای، اثاس ها تؼسک ا ظال
 تاأثیسی ؼد  يتایح يؽاو داد که با بهبىد کیهیت ظااختاز زاهباسی ؼاسکتی، زاهبسی ؼسکتی بسزظ

 ىد ؼ هیی اختًاب هالیاتی بس ازشغ ؼسکت بیؽتس ها تهثبت فؼالی
اختًاب هالیااتی  تأثیس ظاختاز هالکیت بس»( دز پژوهؽی تست ػًىاو 2939ا زضایی و هؽیسی )

اش  ؼاسکت يمىياه 13اش اعالػات هسبىط به  يتایح آشهىو تدسبی با اظتهادهپسداخته اظت   «ها ؼسکت
( هاىزد بسزظای  293۱تاا  2912های پریسفته ؼده دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو عی ده ظال )  ؼسکت

قساز گسفت  ظاختاز هالکیت اشعسیا هالکیت بلىکی و يهادی و اختًااب هالیااتی اش عسیاا دو هؼیااز 
دهد که بیى هالکیت  يتایح يؽاو هی گیسی ؼد  داشهيسش هىثس هالیات يیدی و اختالف دائمی هالیات اي
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 ثس هالیاات يیادی زابغاهؤبلىکی و هؼیاز اختالف دائمی هالیات زابغاه هؼًااداز و هًهای و باا ياسش ها
بیى هالکیت يهادی و هؼیاز اختالف دائمی هالیات زابغه هؼًاداز و هًهای  هؼًادازی یافت يؽد  ضمًاا 

 بغه هؼًادازی یافت يؽد زا و دز زوغ يسش هىثس هالیات يیدی
های زاکمیات  بسزظی زابغۀ بیى ظاشوکاز» ( دز پژوهؽی تست ػًىاو2939ا دیداز و همکازاو )

ایاى ازشیاابی اش عسیاا بسزظای زابغاۀ بایى بسخای اش  پسداختاه اظات  ؼاکاف هالیااتی بس «ؼسکتی
هاهدازاو هدیسه، دوگاايگی يیاػ هادیسػاهل، ظا ظاشوکازهای زاکمیت ؼسکتی ؼاهل اظتیالل هیئت

يهادی، هالکیت دولتی، زعابسظی داخلای، اظهااز يظاس زعاابسض، تغییاس زعاابسض و هؼاهلاه باا 
گیاسی بهتاس، دو هتغیاس  اؼااؾ وابعته با ؼکاف هالیاتی ايدام گسفته اظات  همچًایى باسای يتیداه

ياه ؼاسکت يمى 22۱پژوهػ ؼده اظت  بسای ایى هًظىز،   کًتسلی ايداشۀ ؼسکت و اهسم هالی وازد هدل
هاای  بسزظای ؼاده اظات  آشهاىو فسضایه 293۱تاا  291۲شهاايی  ۀظاله دز باشبسای یک دوزۀ ؼػ

هاای تلهییای ايداام گسفات  يتاایح  پژوهػ با اظتهاده اش زوغ زگسظیىيی چًدهتغیسه باس اظااض داده
هدیسه، هالکیت دولتی، ياىع اظهااز يظاس  بیايگس ایى اظت که زابغۀ هتغیسهای اظتیالل هیئت ،پژوهػ

عابسض، تغییس زعابسض و اهسم هالی با ؼکاف هالیاتی، هًهی اظت و هتغیسهای زعابسظی داخلای ز
هثبتی با ؼکاف هالیاتی دازيد  همچًیى هتغیسهای دوگاايگی يیاػ هادیسػاهل،  ۀو ايداشۀ ؼسکت زابغ

 ظهاهدازاو يهادی و هؼاهله با اؼااؾ وابعته، زابغۀ هؼًادازی با ؼکاف هالیاتی يدازيد 
 هالیات پسداخت اش اختًاب ( پژوهؽی با ػًىاو بسزظی تأثیس2939زیدی و همکازاو )ا پىز

 باىزض دز فؼال ؼسکت ۲۲ آهازی پژوهػ ؼاهل بسؼهافیت گصازؼگسی هالی ايدام داد  يمىيه

کاه  داد يؽااو پاژوهػ اظات  يتاایح2913 تاا 291۱شهاايی  عای دوزه تهاساو بهااداز اوزاق
دهد  به ػبازت  ، ؼهافیت گصازؼگسی هالی ؼسکت زا کاهػ هیهای بسياهه زیصی هالیاتی فؼالیت

های اختًاب اش پسداخت هالیات هعاتلصم پًهااو کاسدو زیاایا و  تىاو گهت که فؼالیت دیگس هی
گارازد و باػاث کااهػ  هؼاهالت پیچیده اظت که بس هسیظ اعالػاتی ؼاسکت تاأثیس هًهای هی

 ؼىد  ؼهافیت گصازؼگسی هالی ؼسکت هی
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 و هصیًاه هالیاات پسداخات اش اختًااب تاأثیسی بسزظ به (2931يیا )ی و اهیًخداهی پىز  -

 که پسداختًد  اش آيدا 2913 تا 2912ی شهاي دوزهی ع هالکیت يهادی بس ایى زابغه تأثیسو ی بده

کااز  و ظااش ایاى تأثیس اظت، هؤثسی بده هصیًه بس هن وی هالیات اختًاب بس هنی يهاد هالکیت
 قاسازی بسزظ هىزد يیصی بده هصیًه و هالیات پسداخت اش اختًاب بیى هزابغ بسی ؼسکت زاکمیت

 ؼاسکتی باده هصیًاه هالیاات پسداخات اش اختًاب افصایػ با داد يؽاو پژوهػ يتایح .گسفت

 پسداخات اش اختًااب بایى زابغه بسی دازی هؼً تأثیسی يهاد هالکیت همچًیى .یابدی ه کاهػ

 یس هسوزی بس زوی بسخی اش کازهای پیؽیى ؼده اظت  دز خدول ش .يدازدی بده هصیًه و هالیات
 

 ها یافته مغالعه
یغک مالیاتی و مغئىلیت اجتمااعی باش  (9911بشصگشی خاوقا و همکاسان ) دس پژوهؾی به بشسعی اثش تعاملی س

 اوذ های پزیشفته ؽذه دس بىسط اوساق بهاداس تهشان پشداخته اسصػ ؽشکت

وهؾی به بشسعی سابغاه بایه اجتىااز اص مالیااا و اسصػ ؽاشکت باا دس پژ (9911کىگشلىیی و همکاسان )
کیذ بش هضیىه ومایىذگی و کیفیت افؾای ؽاشکتی دس ؽاشکت های پزیشفتاه  تأ

 ؽذه دس بىسط اوساق بهاداس تهشان پشداختىذ

یت عاىد ؽاشکت (9911فخاسی و عهماعبی ) های  دس پژوهؾی به بشسعی تأثیش اجتىاز مالیاتی بش ماذیش
 وذا ذه دس بىسط اوساق بهاداس تهشان پشداختهپزیشفته ؽ

به بشسعی سابغه بیه اجتىاز مالیاتی با اسصػ ؽشکت و مغالعه اثاش تعاذی   (9911عابذی و صفشگشایلی )
 کىىذگی ؽفافیت اعالعاتی بش ایه سابغه پشداختىذ

ن وگاه داؽات وجاه به بشسعی سابغه بیه اجتىاز اص پشداخت مالیاا و میضا (9911خذامی پىس و همکاسان )
 وقذ با لحاػ ؽشایظ محذودیت مالی پشداختىذ

تأثیش ساهبشی ؽشکتی بش سابغاه بایه اجتىااز اص مالیااا و اسصػ ؽاشکت سا  (9919مؾایخی و علی پىاه )
 کشدوذبشسعی 

دس پژوهؾاای تحاات عىااىان تااأثیش عاااختاس مالکیاات بااش اجتىاااز مالیاااتی  (9919سضایی و مؾیشی )
 وذا ها پشداخته ؽشکت

های حاکمیت ؽاشکتی  دس پژوهؾی تحت عىىان بشسعی سابغۀ بیه عاصوکاس (9919دیذاس و همکاسان )
 وذا بش ؽکاف مالیاتی پشداخته



  09 های پذیزفته شذه در بورس زکتبزرسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و احتمال درمانذگی مالی ش

بشؽافافیت  مالیااا پشداخات اص اجتىااز تاأثیشی پژوهؾی با عىىان بشسعا (9919پىسحیذی و همکاسان )
 وذگضاسؽگشی مالی اوجام داد

و تاأثیش مالکیات ی بذه و هضیىه مالیاا پشداخت اص اجتىاز تأثیشی بشسع به (9911ویا )ی خذامی پىس و امیى
 پشداختىذ 9931 تا 9939ی صماو دوسهی ع وهادی بش ایه سابغه

یغااک  (1212)1دهاوان وهمکاسان دس پژوهؾاای بااه بشسعاای سابغااه باایه اجتىاااز مالیاااتی واحتمااا  س
 وسؽکغتگی پشداخته اعت

یذ وکاؽان ی به بشسعی تأثیش تعذی  کىىاذه گاضاسػ پایاذاسی دس سابغاه بایه دس پژوهؾ (1212) 2آعتش
 اوذ اجتىاز اص مالیاا و اسصػ ؽشکت پشداخته

دس پژوهؾی به بشسعی استباط بیه بهیىه عااصی مالیااا و اسصػ ؽاشکت دس  (1291)3آعیذی
 تىوظ پشداخته اعت

 لای باا اجتىااز مالیااتیبشسعی استباط بیه کیفیات محایظ اعالعااا داخبه  (1291)4گالمىس و البشو
 پشداختىذ

یچاسد عىن ای به ایه وتیجه سعیذوذ که تعذاد اعضای غیشمىظف هیااا ماذیشه سابغاه (1299) 5الویظ و س
 مىفی و معىاداس با سویه مالیاتی متهىساوه داسد

یت  های اصى  ساهباشی ؽاشکتای اثشاا ویژگیدس مغالعه (1292)6میىیک و وىگا ها سا باش ماذیش
 دوذکش جى و  جغتمالیاا 

 متقاب  صىسا به مالیاا وی ؽشکت حاکمیت بیهی ها واکىؼ که داد وؾان (1223) 7عاستىسي
 بىده اعت

                                                      

 Dehavan et al.1 

2. Astrid&kashan 

3. Asidi 

 Galmore and Labroo.4  

  Lanis and Richard Sean.5  

6. Minic and Noga 

 Satori .7 
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 :باؼدی پژوهػ به ؼسذ شیس هیها هبا تىخه به هبايی يظسی و پیؽیًه پژوهػ فسضی
ؼاده ی پریسفته ها تبا وزؼکعتگی دز ؼسک هؼًاداززابغه  اختًاب هالیاتی دازای فشضیه اصلی:

 اؼد ب هیدز بىزض اوزاق بهاداز تهساو 
ی پریسفتاه ها تبا وزؼکعتگی دز ؼسک هؼًادازدازای زابغه ی يسش هؤثس هالیات فشضیه فشعی او :

 اؼد ب هیؼده دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو 
ی ها تباا وزؼکعاتگی دز ؼاسک هؼًاادازی دازای زابغه اتیهال هیصاواختالف  فشضیه فشعی دوم:

 اؼد ب هیه دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو پریسفته ؼد
ی ها تباا وزؼکعاتگی دز ؼاسک هؼًاادازی دازای زابغه اتیظىد هال اختالف فشضیه فشعی عىم:

 اؼد ب هیپریسفته ؼده دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو 

 .روش ضىاسی پژوهص3

 بًادی بیهاش لساػ ع ،یهدف، اش يىع کازبسد یپژوهػ بس هبًا بًدی پژوهػ اش لساػ عبیه ىیا
  اظات یاش يىع همبعتگ ،یهیتىـ یها ػايىاع پژوه اویو اش ه یهیبس زعب زوغ، اش يىع تىـ

گرؼته( اظت  باه هًظاىز  یدادهایزو یها ه)اظتهاده اش داد یدادیپژوهػ، پط زو ىیا کسدیزو
اش قابل  ًاویخهت اعم ىیؼده اظت  همچًاظتهاده  سهیچًد هتغ ىوی، زوغ زگسظها هیآشهىو فسض

 اظتهاده ؼده اظت   ىو،یفسق اظتهاده اش زگسظ ػیپ های اش آشهىو ح،یا بىدو يتااتک
های پریسفته ؼده دز بىزض اوزاق  دز ایى پژوهػ ؼاهل تمام ؼسکت های هىزد آشهىو ؼسکت

هایی هعاتًد  باؼًد  ایى يمىيه دزبسدازيده ؼسکته  2931تا  2931های  بهاداز تهساو عی ظال
 شیس باؼًد: که دازای هدمىػه ؼسایظ

دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو پریسفته ؼده باؼًد  پایاو ظال هاالی آيهاا  2931تا قبل اش ظال 
اظهًد هاه باؼد  دز دوزه هىزد بسزظی تغییس یاا تىقاف دز دوزه هاالی يداؼاته باؼاًد  خاصو  13

گ، های هلادیً گسی هالی، ؼسکتگرازی، واظغههای ظسهایه ات هالی )ؼسکتهؤظعها و بايک



  20 های پذیزفته شذه در بورس زکتبزرسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و احتمال درمانذگی مالی ش

 2۲۲هاای باقیماياده یؼًای ها، تمااهی ؼاسکت   ( يباؼًد  پط اش اػمال هسادودیت ها وبايک
 هىزد بسزظی قساز گسفت  2931تا  2931ظال اش  ۲ؼسکت دز عی 

 متغیزهای پژوهص گیزی . الگىهای اوذاسه4

 اجتىاب مالیاتی. 4-1

اظات  یپسداختا یهاا تایکااهػ هال یتاالغ باسا ،هًظىز اش اختًاب هالیاتی ،یيظس دگاهیاش د

 ( 1۱2۱، 1تصهىی)هايلىو و ه

 درماوذگی مالی. 4-2

باػث  عکیز تیسیاظت  هد «عکیز تیسیهد» ،یا زسفه دزیتس کیههن  یها اش هؽافه یکی

هًاظب زا ؼکاز  یها تیکه هىقؼ هدد هیو به ها اخاشه  نیبماي یهؼاهله باق یکه ها دز باش ىدؼ هی

دز هسزوش، دز هس ههته و  د،یهؼاهالت دز هس تس عکیز دیؼما با  نیکسده و دز دزاشهدت ظىد کً

 دزهایاغلاب تس  ادیاهساظابه کً دیاتس اش همه دزهايدگی هالی زا هن با و ههن دیبداي ادز هسهاه ز

  ايًادد میي یصیازاخغ به دزهايادگی هاالی چ یول ؛ًًدک هیزا هساظبه و کًتسل  دیهس تس عکیز

آو، دظات اش هؼاهلاه باس  اش تاو اظت که بؼاد هیاش ظسها یاش دظت دادو هیداز دزهايدگی هالی

وخىد دازد که هًتظس بمايد تاا  یدی% اظت چساکه کمتس تس 2۱۱ عکیز ىیيدزت ا   به دیازد هی

دظات اش  گاسیبؼاداشآو د دزیاکه تس هیاش ظسها یبه دزـد زا هن اش دظت بدهد  ًازغید ىیآخس

 عاکیز پاسداشد، یها اغ یهؼااهالت یاظاتساتژ و باه اـاالذ ازدد هیبس یهدت یهؼاهله کسدو بسا

 ( 2933)ظلغايی،  ىدؼ هیگهته ی وزؼگعتگ

                                                      

 Hanlon and Hitzman.1  
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 متغیزمستقل:

گیسی آو هغابا با پاژوهػ   هتغیس هعتیل پژوهػ زاضس، اختًاب هالیاتی اظت که بسای ايداشه2
( ETRی )( اش ياسش هاىثس هالیاات293۲ی )( و ػسب ـاالسی و هاؼام1۱23چى و همکازاو )

 گسدد  د که اش عسیا زابغه شیس هساظبه هیىؼ هیاظتهاده 
 

=  

 که دز آو: 
 

 و: tدز ظال  iکل هصیًه هالیات ؼسکت   ،:tدز ظال  iيسش هىثس هالیاتی ؼسکت   
ىثس هالیاتی ؼاسکت خا که هس چه يسش ه اظت  اش آو tدز ظال  iظىد قبل اش هالیات ؼسکت  

های هالیاتی هساظابه ؼاده دز ػادد  کمتس باؼد، هیصاو اختًاب هالیاتی آو ؼسکت بیؽتس اظت  يسش
 ؼىد تا هؼیاز هعتییمی اش اختًاب هالیاتی ؼسکت به دظت آید  ( ضسب هی-2هًهی یک )

 هاىزد الگاىی هالیاات ، اختًااب هتهااوت ظاغىذ دز دزگیاس یها تؼسکی ؼًاظای هًظىز به  1
( 2931) ظایدی و ههسايای تىظظ ؼده هؼسفی الگىی ،هالیاتی اختًاب گیسی ايداشه بسای ظتهادها

  اؼدب هی ذیل ـىزته ب که اؼدب هی
 اختًاب هالیاتی هالیات= قايىيی يسش - هالیات واقؼی يسش

 (1BTD) هالیات هؽمىل ظىد و زعابدازی ظىد تهاوت  9
 قبل ظىد بیى تهاوت اش که اؼدب هی هالیات پسداخت اش اختًاب یها تفؼالی ظًدػ يمایًده

 باس هییااض، اثاس باسدو بیى اش هًظىز به آید هی بدظت هالیات هؽمىل ظىد و ؼسکت هالیات اش
 اش اختًااب دز هاىزد گسفتاه ـاىزت هاای پژوهػ دز اظت گسدیده تیعین دوزه اول های دازایی

 ؼاده اظاتهاده هالیاات اختپسد اش اختًاب ظًدػ بسای هتهاوتی هؼیازهای اش هالیات پسداخت
 تهااوت اش( 1۱۱3) دازهاپاال و دظايی و( 1۱۱۲) پلعکى کاز اش پیسوی به تسییا ایى دز  اظت



  23 های پذیزفته شذه در بورس زکتبزرسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و احتمال درمانذگی مالی ش

 اش اختًااب هؼیااز ػًاىاو باه هالیاات هؽمىل ظىد و( هالیات اش قبل ظىد) زعابدازی ظىد بیى
 اظاتهاده تهالیاا هؽمىل ظىد تامیى بسای شیاو و ظىد ـىزت اعالػات اش و هالیات پسداخت

 ؼده هساظبهی قايىي هالیات يسش بس هالیات هصیًه تیعین عسیا اش هالیات ؼمىل ظىد اظت ؼده
 هؽامىل ظاىد اش اظاتهاده کاه(1۱۱3)همکازاو  و دظای و( 1۱۱۲) همکازاو و هايلىو  اظت

 بااشاز کاه دلیال ایى به اظت،ی واقؼ هالیات هؽمىل ظىد اش تس هًاظب هؼیازی بسآوزدی هالیات
 کًد ه  اظتهاده ظهام قیمت ازشیابی بسای هىخىدی ػمىه اعالػات اش فیظ

 متغیزهای کىتزلی

کاه ؼااهل بااشده زیاىق  ايد هی ـىزت هالی به ػًىاو هتغیسهای کًتاسل ايتاااب ؼادها تيعب
ـازباو ظهام )ظىد خالؿ تیعین بس هدمىع زیىق ـازباو ظهام(، يعبت يیدیًگی ػملیاتی 

تیعاین باس  ها یيعبت اهسم دفتسی )هدمىع بده ،هدمىع ظسهایه( )ظسهایه دز گسدغ تیعین بس
يیدیًگی تؼسیف ؼده به ػًاىاو يعابت فؼلای )ظاسهایه خاازی تیعاین باس  ،(ها یهدمىع دازای

و تىايایی تىلید خسیاو يیدی )خسیاو يیدی زاـال اش ػملیاات تیعاین باس  ،ی خازی(ها یبده
ی باشاز باه ـاىزت هتغیسهاای کًتاسل ايتاااب هتغیسها ،ىيد  ػالوه بس ایىؼ هیهدمىع دازایی( 

اياداشه  ،ؼاهل يعبت باشاز به دفتس )ظسهایه باشاز تیعین بس کل زیاىق ـاازباو ظاهام( ايد، هؼد
يعبت اهاسم بااشاز  ،(ASXيعبی ؼسکت )لگازیتن عبیؼی يعبت ظسهایه باشاز به کل ازشغ باشاز 

رؼته )بااشده ظاااليه ظاال قبلای ؼاسکت ی کل( و باشده هاشاد گها ی)ظسهایه باشاز تیعین بس بده
 هًهای باشده ظااليه ظال گرؼته باشاز( 

 های پژوهص  مذل آسمىن فزضیه. 5

ی پریسفتاه ها تبسزظی زابغه بیى اختًاب هالیاتی باا وزؼکعاتگی دز ؼاسک ،پژوهػ هدف ایى
الیاتی اش ظاه اختًاب ه گیسی با تىخه به ایًکه بسای ايداشه .ؼده دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو اظت

  ؛ىدؼا هی گیسی ی اياداشهاتیظىد هال اختالفی و اتیاختالف يسش هالو ی يسش هؤثس هالیاتؼاخؿ 
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ی ها هفسضای آشهاىوی گیسد  باسادز قالب ظه فسضیه خداگايه هىزد بسزظی قساز هی هرکىزهدف 
 :ؼىده  اظتهاده فسضیه هس با هتًاظب شیسی کلی الگىها اش پژوهػ

 
 

یف متغیشهای مذ  سگشعیىن فشضیه پژوهؼ (9جذو  ؽماسه   تعش

 يماد هتغیس
 وىع متغیش

      وام متغیش

عته
واب

یل 
هعت

سل 
کًت

 

    هدل  ازتمال دزهايدگی هالیZSCOREآلتمى 

    اختًاب هالیاتی 
کل هصیًه هالیات ؼسکت تیعین بس ظىد قبل اش هالیاات 

 ؼسکت

    دمىع ظسهایهدزآهد خالؿ تیعین بس ه باشده ظسهایه  

    ظسهایه دز گسدغ تیعین بس هدمىع ظسهایه يعبت يیدیًگی ػملیاتی 

    ها ها تیعین بس هدمىع دازایی هدمىع بدهی يعبت اهسم هالی 

    ظسهایه باشاز تیعین بس کل زیىق ـازباو ظهام يعبت باشاز به دفتس 

    از به کل ازشغ باشازلگازیتن عبیؼی يعبت ظسهایه باش ايداشه يعبی ؼسکت 

    های کل ظسهایه باشاز تیعین بس بدهی يعبت اهسم باشاز 

    باشده هاشاد گرؼته 
باشده ظااليه ظال قبلی ؼسکت هًهای باشده ظااليه ظال 

 گرؼته باشاز

 باقیمايده یا خغا خصء    



  25 های پذیزفته شذه در بورس زکتبزرسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و احتمال درمانذگی مالی ش

 ها  ( تجشیه و تحلیل داده 6

 ( آمار تىصیفی متغیزهای تحقیك1-6

( ازائه ؼده اظت که 1های يمىيه دز خدول ؼمازه )بسای ؼسکت یهی هتغیسهای پژوهػآهاز تىـ
و  باؼاد های هسکصی اش قبیل هیايه و هیايگیى هی بیايگس هیداز پازاهتسهای تىـیهی ؼاهل ؼاخؿ

خا کاه تؼاداد  پسداشيد  اش آو های يعبی پساکًدگی به چگىيگی تىشیغ هؽاهدات هی دز ايتها آهازه
، تؼاداد  بسزظای ؼاده 2931 -2931ظاال دز هسادوده  ۲ؼاسکت دز  2۲۲مىياه های يؼسکت

 هىزد اظت  2191های تابلىیی هؽاهدات دز داده
 

 های ومىوه : آماس تىصیفی متغیشهای تحقیك بشای ؽشکت1جذو  ؽماسه 

 يماد هتغیس تؼسیف ػملیاتی
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تؼ

 
     

هده
هؽا

 

     
گیى

هیاي
 

     
 

یايه
ه

 

     
کثس

زدا
 

    
قل

زدا
 

    
اف

سس
اي

 
    

ازد
ايد

اظت
 

 وزؼکعتگی ؼسکت
����

����

�� 

1232 4/709032 2/912563  163/2213 -9/49345 9/125360 

 يسش هؤثس هالیات 

اختًاب 
 هالیاتی

TA 

1232 0/090162 0/060422 2/191801 -1/11506 0/123510 

 7/447132 239/983- 17/97069 0/188198 0/24836- 1232 اختالف يسش هالیاتی

 0/168935 0/84191- 1/063252 0/03724- 0/06001- 1232 اختالف ظىد هالیاتی

 roa 1232 0/101981 0/080738 0/837502 -0/16325 0/172268 ظىدآوزی

 ol 1232 0/089093 0/130324 0/836868 -0/14121 0/351153 يعبت ظسهایه دز گسدغ
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 lev 1232 0/619850 0/599725 3/975776 0/011725 0/376792 اهسم هالی

 Current 1232 1/904259 1/245018 65/85458 0/000852 4/027423 يعبت خازی

 CFGA 1232 0/106433 0/084370 0/872513 -0/48588 0/144829 يعبت خسیاو وخه يید

يعاابت ازشغ باااشاز بااه 
 ازشغ دفتسی

MBRatio 1232 9/815726 4/496000 73/6640 0/000000 36/86022 

 Firmrelsize 1232 14/60886 14/38052 19/77391 10/44990 1/699556 ايداشه ؼسکت

يعاابت ازشغ ظااهام بااه 
 بدهی

Mktlev 1232 5/216450 1/800307 66/1895 0/000000 14/62480 

های پساکًدگی، هیصاو پساکًدگی یا تغییساتی  ؼاخؿ ،عىز که به عىز هاتفس اؼازه ؼد هماو
  هایی وخىد داؼته هًد  همکى اظت تىشیغد هیهای یک تىشیغ وخىد دازد زا يؽاو  بیى داده که دز

هاا دز اعاساف هیاايگیى اخاتالف  ولای پساکًادگی آو ،ها هعاوی باؼد های آو باؼًد که هیايگیى
ها  های پساکًدگی کاه دز ایاى تسلیال باداو تسیى و هؼتبستسیى ؼاخؿ داؼته باؼد  یکی اش ههن

ايسساف هؼیاز )ايسساف اظتايدازد( اظت  ایى هؼیاز خارز هثبات وازیاايط  ،ه اظتپسداخته ؼد
های پساکًدگی زخساو دازد  همچًیى دز هیایعه دو یا چًد خاهؼاه  اظت که بس ظایس آهازه هاداده

تس اش  تاس اظات، هیاادیس ـاهت هاىزد هغالؼاه آو خاهؼاه یکًىاخات آو که ايسساف هؼیازغ کن
ی ها یافتاهباال باؼد ايسساف اظتايدازد بصزگ خىاهد ؼاد   گس پساکًدگیهای دیگس اظت  ا خاهؼه
ايساساف هؼیااز، کمتاسیى هؽااهده و هیاياه، هیاايگیى،  زاـل اش ایى پاژوهػ ؼااهلی تىـیه

تهاوت ايدک بیى هتغیس هیايه و هیايگیى زاکی اش  ؼىد  ازائه ه ذیل  خداولی بیؽتسیى هؽاهده ع
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هتغیسها دازای ايسساف هؼیاز پااییى هعاتًد و ایاى هاىزد يیاص يسهال بىدو هتغیسهاظت  همچًیى 
 باؼد ها هیهىید تىشیغ یکًىاخت داده

 آسمىن ماوایی متغیز های پژوهص .2-6

 تاىاو يم  پايالی ها هداد هىزد اظت، دز هسظىمی شهايی ظسی ها هداد هىزد دز چه آو بسخالف

 الشم بلکاه کسد، اظتهاده تؼمین یافته لسفىی دیک و فىلسی دیکی ها آشهىو اشی هايای آشهىوی بسا

 آشهاىو اش بایعات ه  هًظاىز ایاىی باسا که ؼىد آشهىو هتغیسهای خمؼی هايایی يسى به اظت

 وازاد یکعااو زیؽاه یا  که کًد ه  فسقی هادز آشهىو اظاض ایى بس ؼىد  اظتهادهی هادز

 دز آشهاىو هاادزی هعاتًد  يتاایح یکعااوی هیغؼای ها دادهی بسا piکه ی عىز دازد، به وخىد

 ؼده اظت  هًؼکط (9ؼمازه ) خدول

 ظاغر آيهاا دزی ياهاياای یاا هتغیسهاا وازد زیؽه بسی هبتً ـهس ۀفسضی يتایح، ایى بساظاض

 اشی يگساي بدوو ،بًابسایى .باؼًد ه  هايا پژوهػی هتغیسهای ؼىد و تماهی ه زد اعمیًاو ۱۲ ۱

 کسد  بسآوزد زا الگىی ایى پژوهػ هیتىاو هتغیسها، زیؽه وازد وخىد
 

 هادسي( آصمىن ) ماوایی آصمىن وتایج :9جذو  ؽماسه 

یف عملیاتی  آماسه آصمىن آصمىن معىاداسی وماد متغیش تعش

 20/0395 0/0000*** ���������� وزؼکعتگی ؼسکت

 يسش هؤثس هالیات 
 اختًاب هالیاتی

TA 

***0/0000 11/6810 

 23/4574 0/0000*** اختالف يسش هالیاتی

 10/4762 0/0000*** اختالف ظىد هالیاتی

 Roa ***0/0000 12/6043 ظىدآوزی

 Ol ***0/0000 19/0466 يعبت ظسهایه دز گسدغ
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 Lev ***0/0000 19/7296 اهسم هالی

 Current ***0/0000 6/35978 يعبت خازی

 CFGA ***0/0000 13/7031 يعبت خسیاو وخه يید

 MBRatio ***0/0000 28/7306 شغ دفتسیيعبت ازشغ باشاز به از

 Firmrelsize ***0/0000 22/9407 ايداشه ؼسکت

 Mktlev ***0/0000 20/7885 يعبت ازشغ ظهام به بدهی

 یهای تابلىیتخمیه مذل داده روشآسمىن های تعییه  .3-6

هًاظب آشهىو  قبل اش بساشغ هدل زگسظیىيی و آشهىو فسضیه، باید بسزظی گسدد که چه هدل زگسظیىيی
های تلهییی یا هادل اثاسات ثابات یاا  های هدل داده فسضیه اظت  بسای تؼییى اظتهاده اش یکی اش زوغ

 ؼىد   تؼمین یافته )چاو(، ضسیب الگسايژ و هاظمى اظتهاده هی Fهدل اثسات تفادفی، اش ظه آشهىو 

  تؼییى زوغ بسآوزد هدل اظتهاده ؼد: بسایاش آشهىو های شیس 

یاا  1( PLSهای تلهییای ) تؼمین یافته )چاو (: خهت تؼییى اظتهاده اش هدل داده Fآشهىو   2
باؼد، هادل اثاس ثابات و دز غیاس ایاى ـاىزت هادل  prob≤ 0.05  اگس 2( FEثابت ) آثازهدل 

 اظت   تأییدی تلهییی هىزد ها هداد

ثاسات ی تلهییای یاا هادل اهاا هخهت تؼیایى اظاتهاده اش هادل داد:آشهىو ضسیب الگسايژ  1
ی هاا ههدل داد ،و دز غیس ایى ـىزت 3( REی )باؼد هدل اثس تفادف ≥prob 0.05تفادفی  اگس 
 اظت  تأییدتلهییی هىزد 

                                                      

1. Panel Least Squares (PLS) 

2. Fixed Effects (FE) 

3. Random Effects (RE) 
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خهت تؼییى اظتهاده اش هدل اثسات ثابت یاا هادل اثاسات تفاادفی  اگاس  :آشهىو هاظمى  9

prob≤ 0.05 اظت  أییدتهدل اثس تفادفی هىزد  ،باؼد هدل اثس ثابت و دز غیس ایى ـىزت 

تؼمین یافته )چاو(  Fهؼًادازی آشهىو  (، خهت هدل اول۲ؼمازه )تىخه به يتایح خدول با 

ثابات  آثاازهاای تلهییای، هادل  ثابات و هادل داده آثازاظت  لرا اش بیى هدل  کمتس ۱۲ ۱اش 

کمتس اظت  لرا اش بیى هدل  ۱۲ ۱ؼىد  دز هسزله بؼد هؼًادازی آشهىو هاظمى اش  بسگصیده هی

تىاو يتیده گسفت  هی ،ؼىد  بًابسایى بسگصیده هی ثابت آثازتفادفی، هدل  آثازثابت و هدل  زآثا

هىزد اظتهاده  اول پژوهػ ثابت خهت بساشغ هدل زگسظیىيی آثاز، هدل هرکىزاش بیى ظه هدل 

 قساز گیسد 
 

 های تابلىیی جهت مذ  او  پژوهؼتخمیه مذ  داده : آصمىن تعییه سوػ1جذو  ؽماسه 

آصمىن های وؾخیص  آماسه آصمىن معىاداسی تیجهو
کید هدل اثسات ثابت دز هیابال هادل داده سوػ هاای  تأ

 تلهییی
 تؼمین یافته Fآشهىو  17/183493 0/0000

کید هدل ثابت دز هیابل هدل اثسات تفادفی  آشهىو هاظمى 87/324587 0/0000 تأ
کید هدل اثاسات ثابات دز هیابال هادل اثاسات تفاادفی و ها دل تأ

 های تلهییی داده

 يتیده يهایی

 Fهؼًاادازی آشهاىو خهت هدل دوم پاژوهػ (، ۲با تىخه به يتایح خدول ؼمازه )همچًیى 

هاای تلهییای،  اظت  لرا اش بیى هدل اثسات ثابت و هادل داده ۱۲ ۱تؼمین یافته )چاو ( کمتس اش 

اظت   ۱۲ ۱ى کمتس اش ؼىد  دز هسزله بؼد هؼًادازی آشهىو هاظم هدل اثسات ثابت بسگصیده هی

ؼاىد  بًاابسایى  لرا اش بیى هدل اثسات ثابت و هدل اثسات تفادفی، هدل اثسات ثابت بسگصیاده هی

دوم  تىاو يتیده گسفت اش بیى ظه هدل فىق، هدل اثسات ثابت خهت باساشغ هادل زگسظایىيی هی

 هىزد اظتهاده قساز گیسد  پژوهػ
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 جهت مذ  دوم پژوهؼهای تابلىیی میه مذ  دادهتخ : آصمىن تعییه سوػ1 ؽماسه جذو 

 آشهىو های يؽایؿ زوغ آهازه آشهىو هؼًادازی يتیده

کیااد هاادل  ثاباات دز هیاباال هاادل  آثااازتأ
 های تلهییی داده

 تؼمین یافته Fآشهىو  18/312509 0/0000

کیااد هاادل ثاباات دز هیاباال هاادل   آثااازتأ
 تفادفی

 آشهىو هاظمى 63/658743 0/0000

کید ه تفاادفی و هادل  آثاازثابت دز هیابل هادل  آثازدل تأ
 های تلهییی داده

 يتیده يهایی

تؼماین  Fهؼًادازی آشهىو خهت هدل ظىم پژوهػ (، ۲با تىخه به يتایح خدول ؼمازه )همچًیى 
ثابات  آثاازهای تلهییی، هدل  ثابت و هدل داده آثازکمتس اظت  لرا اش بیى هدل  ۱۲ ۱یافته )چاو ( اش 

 آثاازکمتس اظت  لرا اش بایى هادل  ۱۲ ۱ؼىد  دز هسزله بؼد هؼًادازی آشهىو هاظمى اش  یبسگصیده ه
تىاو يتیده گسفت اش بایى ظاه  هی ،ؼىد  بًابسایى ثابت بسگصیده هی آثازتفادفی، هدل  آثازثابت و هدل 

 هىزد اظتهاده قساز گیسد  ظىم پژوهػ ثابت خهت بساشغ هدل زگسظیىيی آثازهدل فىق، هدل 
 

 جهت مذ  عىم پژوهؼی های تابلىیتخمیه مذ  داده : آصمىن تعییه سوػ1  ؽماسه جذو 

 آشهىو های يؽایؿ زوغ آهازه آشهىو هؼًادازی يتیده

کیااد هاادل  هااای  ثاباات دز هیاباال هاادل داده آثااازتأ
 تلهییی

 تؼمین یافته Fآشهىو  17/541794 0/0000

کید هدل ثابت دز هیابل هدل   آشهىو هاظمى 74/822835 0/0000 تفادفی آثازتأ

کید هادل اثاسات ثابات دز هیابال هادل اثاسات تفاادفی و هادل  تأ
 های تلهییی داده

 يتیده يهایی
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 تحقیكی ها هوتایج آسمىن فزضی. 4-6

ی پریسفته ؼده ها تپژوهػ بسزظی زابغه بیى اختًاب هالیاتی با وزؼکعتگی دز ؼسک هدف ایى
اختًااب هالیااتی اش ظاه  گیسی ىخه به ایًکاه باسای اياداشهبا ت .دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو اظت

ىد ؼا هی گیسی ی اياداشهاتیاظىد هال اختالفی و اتیاختالف يسش هالو ی يسش هؤثس هالیاتؼاخؿ 
 گیسد  هىزد بسزظی قساز هی هرکىزلرا دز قالب ظه فسضیه خداگايه هدف 

ىد  ؼا هیهادل پسداختاه های بساشغ ؼسط، ياعت به پیػها هبه هًظىز بسزظی آشهىو فسضی
بىده و زاکی اش باساشغ  F، ۱۱۱/۱دهد هیداز هؼًادازی آهازه يؽاو هی( ۲)يتایح خدول ؼمازه 

ؼاده باؼد  اش ظاىیی، هیاداز ضاسیب تؼیایى تؼادیلی کل زگسظیىو هیهؼًادازهًاظب هدل و 
 یى ؼادهدزـد اش هتغیس وابعته تىظظ هتغیسهای هعاتیل تبیا 33 بىده و به ػبازتی، زدود 33/۱

يؽااو اش  ۲/1الی  ۲/2و قساز گسفتى آو بیى باشه  ۲2/2واتعىو با هیداز ايد همچًیى، آهازه دوزبیى
يؽااو ( ۲)يتاایح خادول ؼامازه  باؼاد ػدم وخىد خىدهمبعتگی هستبه بیى خغاهای هدل هی

بات و هثزابغه  دازای( ۱932 ۱دازی )ابا ظغر هؼً (TA i,t)هتغیس ی هد که يسش هؤثس هالیاتد هی
 باؼد اول هیفسػی  فسضیه پریسغيتیده يهایی  باؼد  هیوزؼکعتگی با  هؼًاداز

 

 وتایج آصمىن سگشعیىن فشضیه فشعی او : 1جذو  ؽماسه 

 متغیش

Variable 

یب  ضش

Coeffici

ent 

اوحشاف 

 معیاس

Std/ 

Error 

 آماسه تی

t-

Statistic 

 معىاداسی

Prob  يسش هؤثس  

 هالیات 
TA 0/384568 0/146304 2/628558 **0/0391 

roa 3/547468 0/300730 11/79619 ***0/000 ظىدآوزی

يعبت  0

ظسهایه 

دز 

 گسدغ

ol 1/965212 0/166898 11/77493 ***0/000

اهسم  0

 هالی

lev -0/292918 0/151675 -

1/931215 

0/1017 

يعبت 

 خازی

Current -0/006945 0/002896 -

2/398367 

*0/0534 
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يعبت 

خسیاو 

 یدوخه ي

CFGA 0/955905 0/170302 5/612999 ***0/001

يعبت  4

ازشغ 

باشاز به 

ازشغ 

 دفتسی

MBRatio 0/001602 0/00169

8 

0/94343

4 

0/3819 

ايداشه 

 ؼسکت

Firmrelsize -0/111787 0/03282

5 

-

3/405519 

**0/0144 

يعبت 

ازشغ 

ظهام به 

 بدهی

Mktlev 0/601099 0/00125

1 

480/366

6 

***0/000

ضسیب  0

 ابتث

C 2/712302 0/54965

1 

4/93458

7 

***0/002

 2888/031 )هؼًادازی کل زگسظیىو( Fآهازه  6

 F 0/000000 هؼًادازی آهازه

 0/998047  تؼییى ضسیب

 0/997701 ضسیب تؼییى تؼدیل ؼده

 1/515481 آهازه دوزبیى واتعىو

ؼىد   سداخته هیهای بساشغ هدل پؼسطها، ياعت به پیػ به هًظىز بسزظی آشهىو فسضیه
باىده و  F ،۱۱۱/۱دهد هیاداز هؼًاادازی آهاازه  ( يؽاو هی1يتایح هًدزج دز خدول ؼمازه )

یی، هیاداز ضاسیب زاکی اش بساشغ هًاظب هدل و هؼًادازی کل زگسظیىو هی باؼاد  اش ظاى
دزـد اش هتغیس وابعته تىظظ هتغیسهاای  33بىده و به ػبازتی، زدود  33/۱ؼده تؼییى تؼدیل

و قساز گسفتى آو بایى بااشه  ۲2/2واتعىو با هیداز ايد همچًیى، آهازه دوزبیىتبییى ؼده هعتیل
يتاایح خادول  باؼاد يؽاو اش ػدم خىدهمبعتگی هستبه بیى خغاهای هدل های ۲/1الی  ۲/2

دازی ( باا ظاغر هؼًایTA i,t)هتغیاس ی اتیاهال هیاصاودهد که اخاتالف  ( يؽاو هی1ؼمازه )
يتیده يهایی پریسغ فسضیه  باؼد  هیوزؼکعتگی هؼًاداز با هثبت و  زابغه دازای( ۱۲9۲ ۱)

 باؼد دوم هیفسػی 
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 : وتایج آصمىن سگشعیىن فشضیه فشعی دوم3جذو  ؽماسه 

 متغیش

Variable 

یب  ضش

Coeffici

ent 

اوحشا

 ف معیاس

Std/ 

Error 

 آماسه تی

t-

Statistic 

معىاداس 

 ی

Prob 
TA 0/000595 0/000 اختالف يسش هالیاتی

974 

0/6109

38 

*0/063

roa 3/568885 0/273 ظىدآوزی 7

666 

13/041

01 

***0/0

يعاااابت ظااااسهایه دز  000

 گسدغ

ol 1/973103 0/160

418 

12/299

76 

***0/0

lev -0/293621 0/142 اهسم هالی 000

607 

-

2/058959 

*0/085

Current -0/007106 0/002 يعبت خازی 2

678 

-

2/653928 

**0/03

CFGA 0/971507 0/153 وخه يید يعبت خسیاو 78

609 

6/3245

40 

***0/0

يعاابت ازشغ باااشاز بااه  007

 ازشغ دفتسی

MBRatio 0/001628 0/001

566 

1/0397

28 

0/3385 

Firmrelsiz ايداشه ؼسکت

e 

-0/108005 0/030

576 

-

3/532327 

**0/01

يعبت ازشغ ظاهام باه  23

 بدهی

Mktlev 0/601116 0/001

160 

518/16

62 

***0/0

C 2/687716 0/509 ضسیب ثابت 000

859 

5/2714

86 

***0/0

 2866/140 )هؼًادازی کل زگسظیىو( Fآهازه  019

 F 0/000000هؼًادازی آهازه 

 0/998032  تؼییى ضسیب

 0/997684 ضسیب تؼییى تؼدیل ؼده

 1/515074 آهازه دوزبیى واتعىو

ىد  ؼا هیهادل پسداختاه  های بساشغؼسط، ياعت به پیػها هبه هًظىز بسزظی آشهىو فسضی
بىده و زاکی  F ،۱۱۱/۱هد هیداز هؼًادازی آهازه د هی( يؽاو 3يتایح هًدزج دز خدول ؼمازه )
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باؼاد  اش ظاىیی، هیاداز ضاسیب تؼیایى ی کل زگسظایىو هایهؼًادازاش بساشغ هًاظب هدل و 
هعاتیل  دزـد اش هتغیس وابعته تىظظ هتغیسهاای 33بىده و به ػبازتی، زدود  33/۱ؼده تؼدیل

الای  ۲/2و قساز گاسفتى آو بایى بااشه  ۲2/2واتعىو با هیداز ايد همچًیى، آهازه دوزبیىتبییى ؼده
( 3يتاایح خادول ؼامازه ) باؼاد يؽاو اش ػدم خىدهمبعتگی هستبه بیى خغاهای هدل هی ۲/1

 دازای( ۱2۲9 ۱دازی )باا ظاغر هؼًای (TA i,t)هتغیاس ی اتیهال ظىدهد که اختالف د هیيؽاو 
 باؼد هی فسػی ظىمباؼد  يتیده يهایی پریسغ فسضیه  هیوزؼکعتگی با  هؼًادازهثبت و ابغه ز

 

 : وتایج آصمىن سگشعیىن فشضیه فشعی عىم1جذو  ؽماسه 

 هتغیس
Variable 

 ضسیب
Coeffic

ient 

ايسسا
 ف هؼیاز
Std/ 

Error 

آهازه 
 تی

t-

Statistic 

هؼًاداز
 ی

Prob 
TA 0/20330 اختالف ظىد هالیاتی

7 

0/531

630 

0/382

421 

**0/01

roa 3/78246 ظىدآوزی 53

3 

0/664

248 

5/694

350 

***0/0

Ol 1/98021 يعبت ظسهایه دز گسدغ 013

7 

0/157

255 

12/59

244 

***0/0

- lev اهسم هالی 000

0/280774 

0/139

711 

-

2/009684 

*0/091

- Current يعبت خازی 2

0/007272 

0/002

779 

-

2/616636 

**0/03

CFGA 0/96695 یاو وخه يیديعبت خس 98

4 

0/158

967 

6/082

749 

***0/0

يعبت ازشغ باشاز به ازشغ  009

 دفتسی

MBRatio 0/00165

7 

0/001

536 

1/079

357 

0/3219 

- Firmrelsize ايداشه ؼسکت

0/107396 

0/029

225 

-

3/674796 

**0/01

يعبت ازشغ ظهام به  04

 بدهی

Mktlev 0/60117

5 

0/001

189 

505/8

241 

***0/0

C 2/66070 ضسیب ثابت 000

1 

0/481

320 

5/527

923 

***0/0

 2867/294 )هؼًادازی کل زگسظیىو( Fآهازه  015
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 F 0/000000هؼًادازی آهازه 

 0/998033  تؼییى  ضسیب

 0/997685 ضسیب تؼییى تؼدیل ؼده

 1/517386 آهازه دوزبیى واتعىو

 تفسیز و پیطىهاداتگیزی،  وتیجه. 7

 هثبات آثازدازد   یهثبت و هًه آثاز ،اختًاب هالیاتی یاقتفاد یاهدهایپ ؼىاهد هىخىد دز هىزد
 یاظت  به ػًىاو هثال کاا یاتیايداش هال پط یيید اویآؼکاز خس یایاختًاب هالیاتی فساتس اش هصا

باس دزآهاد  اتیالاش ها یسیخلىگ یزا بسا ها تؼسک صهیکه زقابت باشاز ايگ افتًدی( دز1۱۱3) ىیو ل
 یهاا هصیيعابتاا يااهغلىب زا باا ايگ یها تیهىقؼ صیهىخىد ي یها تو ؼسک هدد هی ػیآيها زا افصا

دازد کاه اختًااب  ىیاهعئله داللات باس ا ىیکه ا هًدد هیيؽاو  اتیاش هال یسیخلىگ یبسا تس یقى
افتًد کاه دزی، 1۱۱۲و همکازايػ،  یؼسکت زا ازتیا دهد  دظا یزقابت تیهىقؼ ىايدت هیهالیاتی 

دز ؼسکتؽااو باه  گرازی هیاش ظسها سیغ ییها گرازی هیکه ظسها یدز ـىزت ییکایآهس یها تؼسک
اهاس  ىیااظت  ا ؽتسیب یاتیپًاهگاه هال دیخد اتیػمل دادیظسػت دز زال زؼد باؼد، ازتمال ا

 ؿیتافا ییىايد کازات هیاختًاب هالیاتی ) با اظتهاده اشاختًاب هالیاتی(  اش آو اظت که یزاک
 ها تیکه فؼال افتًدی( دز1۱۱۲زا بهبىد باؽد  به ػالوه، گساهام و تاکس ) ها تؼسک گرازی هیظسها

 ىد  ؼ هیؼسکت  یها یبده ىیگصیخا یبده سیغ اختًاب هالیاتی ای
اختًاب هالیاتی هؽازکت  که دز ییها تؼسک افتیدز 1۱2۲دز ظال  کايىزایزال، پالت ىیبا ا

بصزگتس  یها کد با يؽاو دادو آيها به ؼىکىتاه هدت دازي یدهب دیاش ظسزظ یدازيد، يعبت بصزگتس
 عاهیکه دز اختًاب هالیاتی هؽازکت يدازياد، هیا ییها تعىز که با ؼسک هماو یالصاهات اػتباز

 ؼده اظت 
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اختًاب هالیاتی  صیهااعسه آه تیاش هاه یياؼ یاقتفاد یهًه آثاز گسیاش هغالؼات د یازیبع
 یهاا موا ًهیاختًاب هالیاتی هتهىزايه زا بس هصاز آث( 1۱2۲ و )ًًد  هعاو و همکازاک هیزا هعتًد 

 ظیسايسش بهسه بااالتس و ؼا ها کظًد که بايز هی دهیيت ىیو به ا ًًدک هی یؼسکت بسزظ کی یبايک
زا يؽااو  یتس ههتهىزايا یاتیاکاه زفتااز هال ًًدک هی لیتسم ییها تزا به ؼسک یتس تبهسه ظا سیغ

 ( دیزخىع کً ،1۱29 و همکازايػ ىیبه ؼىل ىی)همچً هًدد هی
کاه ظاغىذ  هًادد هیزا يؽااو  ییها ت( ؼاسک1۱۱3 س )و هااه یکه کسبتس بیتست ىیبه هم 
يسش اوزاق  گسید یها تکمتس اش زد( يعبت به ؼسک ایاش زد  ػیب ای ی )اتیهال تیسیاش هد یافساع

کاه  دافتًای( دز1۱2۱)  و همکازايػ دز ظال صزیآ ى،یًًد  ػالوه بس اک هی افتیدز یقسضه کمتس
 یصیابسياهاه ز یهاا تیفؼال لیاازتمااالا باه دل ،اتیاهال یدز اختالف دفتس یؼیعب سیغ ساتییتغ

بىيعاال و همکاازاو  کاه یدز زاال ىد،ؼ هیهًدس  یاػتباز هیصاوآهدو  ىییبه پا اظت که یاتیهال
داؼاتى  یبسا یاػتباز هیصاو یدازا یها تؼسک ىیب یؽتسیيؽاو داديد که اختالف يظس ب (1۱2۲)

 ػیافاصا ،یکااهػ ياسش اوزاق قسضاه اػتبااز وخاىد دازد  یاتیاهالاش اػتاساق  یىذ باالتسظغ
و  گاساو لیاش آو اظت که تسل یزاک یاػتباز یها شو اختالف يظس دز هىزد يس یبده یها هًیهص
 یاػتباز عکیکه دزاختًاب هالیاتی هؽازکت دازيد تا ز ًًدک هیزا هؽاهده  ییها ت، ؼسکها کباي

ظاهام  یياهغلىب اختًاب هالیاتی به باشازهاا آثازباؼًد   داؼته ها تؼسک سیت به ظايعب یباالتس
 یاخبااز یکه وقتا هدد هیظهام يؽاو  متیق یها ػدز هىزد واکً یاتیًد  تسیک هی دایزاه پ صیي

 ابادی هیظاهن کااهػ  متیوخىد دازد، ق یاتیهال یها هؼسکت دز پًاهگا کیدز هىزد هؽازکت 
  (1۱۱3 )هايلىو و اظلسود،

ظاهام دز  ماتیخغس ظیىط ق صیاختًاب هالیاتی ي (1۱21و همکازاو دز ظال ) نیبه گهته ک 
  هدد هی ػیزا افصا ًدهیآ

و همکاازايػ  نی( کاه قابالا بساث ؼاد، کا1۱۱۲و دازهاپااال ) ییدظا هیبا اظتهاده اش يظس 
تاا  هادد هیاخااشه  ساویاختًاب هالیاتی به هد دهیچیپ یها تیکه فؼال ًًدک هی( اظتدالل 1۱22)
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بااشاز  یآو به واکًػ هًها یکه دز ـىزت افؽا دز زابغه با ؼسکت زا پًهاو کًًد یاعالػات هًه
باشاز ظهام آشاد  سظد،یه دازیکه اـغالذ "ازتکاز اخباز بد" به آظتايه ياپا ی  هًگاهىدؼ هیهًدس 

 (1۱22و همکازاو،  نی)ک ىدؼ هیظهام  متیباػث ظیىط ق ىیىد که همؼ هی
 صیاگرازاو ظهام هااعسه آه هیتىظظ ظسها یاختًاب هالیاتی زت که هدد هیؼىاهد يؽاو  ىیا 

( و بلىک 1۱۱۲اختًاب هالیاتی هايلىو ) یهًه آثازگعتسده دز هىزد  یاتی  اش تسیىدؼ هی یتلی
دازد کاه  یکه اختًاب هالیاتی با تداوم دزآهاد ازتبااط هًها افتیىد دزؼ هی( 1۱21و همکازاو )

باه  ،اختًااب هالیااتی ى،یاآو اظات  ػاالوه باس ا ؽتسیب ايطیًده تداوم کن دزآهد و وازده اويؽ
و همکاازاو،  لاىزی)ت یفاسد یها تؼاسک یباالتس اش زیىق ـازباو ظهام باسا یضمً یها هًیهص

  ىدؼا هی ( هًدس1۱2۲ ا،یسچیو و کصی)ظ یاقتفاد یها تؼسک هیکل ی( و دز هدمىع بسا1۱21
باه  اویهدػ سیو ظا لگساویتسل ،دازيدگاو اوزاق قسضه ،د که ظهاهدازاوهد هیهغالؼات يؽاو  ىیا

آو اظات  دیهؤ صیهؽاهدات ي ىیا  ايًدد هی صیهااعسه آه تیزا فؼال ها تیيىع فؼال ىیا یعىز کل
 یایًد که اگس اختًاب هالیاتی هصاک هی اوی( ب1۱۱1) صباشیتست الؽؼاع قسازدادو" وا یکه "هؼما

 دیابا ها تهمه ؼاسک ىیپط اش ا هد،د هی ػیافصا یزا تًها با خغس ايدک اوگیزا یيید یها اویخس
 خىد زا به زداقل بسظايًد  یاتیهال یها یبده

 ىیاهاا زا باه ا ،هاستبظ باا آو ًاهیغلبه ؼىاهد دز زابغه با هص ختًاب هالیاتی،ا ای ایزغن هصا به 
 یؼاىاهد تدسبا  هادد هی ػیزا افصا یاختًاب هالیاتی خغس وزؼکعتگ که هدد هیظىق  هیفسض

بااالتس،  یاػتبااز عاکیز یکه دز اختًاب هالیاتی ؼسکت دازيد، دازا ییها تؼسک هدد هیيؽاو 
 ظهام بااالتس اظات  متیو خغس ظیىط ق ًدهیدزآ یاش ظىدآوز ًاویباالتس، ػدم اعم یبده ًهیهص

، ها تؼاسک تیو کاهػ ؼاهاف عکیز ػیافصا لیبه دل آثاز ىیعىز که قبالا بسث ؼده بىد ا هماو
  ًدیآ یاػتباز هستبظ با اػتساق به وخىد ه یها هًیخغس هداشات و هص ،یدػاو

 یها اختًااب هالیااتی وازتماال دزهايادگی هاالی ؼاسکت ىیزابغه ب یبسزظ به دز ایى تسییا،
ظال  ۲ؼسکت زا دز  2۲۲پسداختین  دز ایى پژوهػ اعالػات  دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو سفتهیپر
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باه  Eviewsىيه تسییا بسای ظًدػ فسضیات گسدآوزی کسدین و دز يهایت با يسم افاصاز به ػًىاو يم
اختًااب هالیااتی وازتماال  ىیزابغه ب یبسزظتدصیه و تسلیل اعالػات پسداختین  دز ایى پژوهػ 

 زا بسزظی کسدین   دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو سفتهیپر یها دزهايدگی هالی ؼسکت

 همقایسه با تحقیقات گذضت

ی هتغیسهاا و ها هدل همچًیى و پیؽیى تسیییات و پژوهػی يظسی هباي اظاض بس باػ ایى دز
 :ىدؼ ه  پسداخته ها هفسضی آشهىو يتایح تهعیس به تسییا، ایى دز ؼده گسفته به کاز

دز  یباا وزؼکعاتگ هؼًااداززابغاه  یدازای هاؤثس هالیاات هیاصاو تسییاا، ایاى اول فسضایه
 باا يتیداه آشهاىو ایاى فسضایه، اؼد ب هیبىزض اوزاق بهاداز تهساو  ؼده دز سفتهیپر یها تؼسک

اختًاب هالیاتی  ىیزابغه ب یبسزظ( دز پژوهؽی به 1۱1۱)1پژوهػ دهاواو وهمکازاوی ها هیافت
 پسداخته اظت، هماىايی دازد  وازتمال دزهايدگی هالی

دز  یوزؼکعاتگ باا هؼًااداززابغاه  یدازا یاتیاهال هیاصاواخاتالف  تسییاا، ایى فسضیه دوم

 باا يتیداه آشهاىو ایاى فسضایه، اؼد ب هیؼده دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو  سفتهیپر یها تؼسک

کًًده گاصازغ  لیتؼد تأثیس یبسزظ( دز پژوهؽی به 1۱1۱)2آظتسید وکاؼاو اپژوهػ ی ها هیافت

 هماىايی دازد ايد  هپسداخت اختًاب هالیاتی و ازشغ ؼسکت ىیدز زابغه ب یدازیپا

دز  یباا وزؼکعاتگ هؼًااداززابغاه  یدازا یاتیااخاتالف ظاىد هال تسییاا، ایى ه ظىمفسضی

 باا آشهاىو ایاى فسضایه، يتیداه اؼد ب هیؼده دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو  سفتهیپر یها تؼسک

دز پژوهؽی به بسزظی ازتباط بیى بهیًاه ظااشی هالیاات و  (1۱2۲)3آظیدیا پژوهػ ی ها هیافت

 هماىايی دازد  ،اخته اظتازشغ ؼسکت دز تىيط پسد

                                                      

 Dehavan et al.1 

2. Astrid&kashan 

 Asidi.3  
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 ی تحقیكها هپیطىهادات مبتىی بز یافت

 یزا هتفىز ؼد: هبااي سیش یؽًهادهایىاو پت هیزاضس  ایتسی یوزدهااو دظت حیبا تىخه به يتا  2
کااهػ  یها تاظایدازياد کاه ظ لیاػمىها تما ها تهًد ؼسکد هیيؽاو  یو ؼىاهد تدسب یيظس
 گیاسی به هدز زفتى هًابغ و ػدم بهسه ها تؼسک یزؼکعتگو و یهال ی  آؼهتگسيدیبکاز گ یاتیهال
 ها تؼاسک یاتیاىايد هىخاب فاساز هالت هیاهس  ىیىد و اؼ هیهًدس  گرازی هیظسها یها تفسـاش 

 ؼىد  
کاسده و  ییزا ؼًاظاا یدزهاياده هاال یها تدز ؼاسک ًهؼاویىد که ذؼ هی ؽًهادیپ ها تؼسکبه   1

 یبسا یادیش صهیايگ ها تؼسک ىیپژوهػ ا حیچىو عبا يتا بس آيها داؼته باؼًد، یتس ایيظازت دق
با هؽاکالت  ها تبه اعالػات ؼسک یاؼازه کسد که دظتسظ دیبا ىیاختًاب هالیاتی دازيد  همچً

 همساه بىد  یو ـسف شهاو عىالي ادیش
که  ساویا یػضى خاهؼه زعابدازاو زظم یزعابس ظ یها ههؤظعسیو ظا یبه ظاشهاو زعابسظ  9

سدد کاه باا عاسذ گا هی ؽاًهادیپ ،ايد ههؼتمد بىزض ؼًاخته ؼد یزعابسظ یها ههؤظع به ػًىاو
 یو گصازغ به هىقغ بساساو هاا ییهىثس و کازآهد هىخبات ؼًاظا یها یزعابسظ یو اخسا یصیز

تاا باا  ،دکًافاساهن  ها تؼاسک یهال ساویو هد سبظیزا با هساخغ ذ ها تهىخىد پًهاو دز ؼسک یهال
گاه گاسدد  باا تىخاه باه  یسیخلاىگ یهال یدزهايدگی هىقغ اش بسوش هسازل بؼدو اقداهات به  یآ

 وازد گىيه بساساو هاا ىیدز ظساظس خهاو دز هیابله با ا ها تد که دولکس ؽًهادیپ ىاوت هی ،هغالب
اش  یًًد که خعاازت ياؼاک هی نیخىد زا آو گىيه تًظ یو پىل یهال یها تاظیىيد و ظؼ هیػمل 

ز کؽىز ها همايًاد   دگرازاو خسد و کالو زداقل کًًد هیو ظسها هیز ظسهابسساو ها زا بس باشا ىیا
، یهال یاش بسساو ها یًاؼیها تکاظتى اش خعاز یهًاظب بسا یکؽىزها ايتااب زاهکازها سیظا

آو هاا اش بساساو هاا  یسیپار تاأثیسکؽاىز و يساىه  یهاال یباشازها یها یژگیو ییؼًاظا اشهًدیي
 اؼد ب هی
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 قیقات آتیپیطىهادات بزای تح

 ىدؼا هی کاه باػاث اظات هماساه هایی هسدودیت با هدف، به زظیدو زاه دز يهادو گام همىازه
 باه يیال خهات دز ػًىاو فسآیًدی به يیص پژوهػ  ؼىد همساه کًدی با يظس هىزد هدف به زظیدو

 یها تهسادودی ازائاه با قعمت دز ایى لرا  يیعت اهعتثً اهس ایى اش پژوهػ، هعئله زل هدف
 باا پاژوهػ يتاایح تؼمین دز بتىايد تا ؼىد پیام داده ایى خىايًده به که اظت بسآو ظؼی ػ،پژوه

گاهی  شهیًه ایى دز  باؼد داؼته ایػاداليه قضاوت پژوهػ هىزد فسآیًد دز و کًد ػمل بیؽتسی آ
 :اظت ذکس قابل شیس ؼسذ به پژوهػ زاضس یها تهسدودی

دز  ىد که اختًاب هالیااتیؼ هیخىد باػث  فسد بههًسفسهای  یژگیو  وخىد ـًایغ گىياگىو با 2
ی آتای هاا پژوهػگاسدد کاه دز  یهپیؽاًهاد  ،یىبًاابسا اش ـًایغ هسبىط هتهاوت باؼد  کدام هس

ی قاساز گیسد باه ػاالوه دوزه شهاايی بسزظا هىزدهىضىع ایى پژوهػ دز ظغر ـًایغ به تهکیک 
 ؼىد ی ايدام تس یتسییا افصایػ یابد و تسییا دز باشه عىالي

گیسی و گصازؼگسی زویدادهای های زعابدازی دز ايداشهياؼی اش تىزم و تهاوت دز زوغ آثاز  1
يداؼتى به اعالػات، تؼادیلی  گرازد که به دلیل دظتسظیتأثیسهالی همکى اظت بس يتایح تسییا 

 .اش ایى بابت ـىزت يگسفته اظت
های زفتازی تفادی و ظیاظی و تىزغ  دزبازۀ ایى تسییا ػىاهل دیگسی اش خمله ػىاهل کالو اق9

تىايًاد باس  گرازاو زیییی وخىد دازد که اش دظتسض هسیا خازج بىده اظت  ایى ػىاهل هیظسهایه
 يتایح تسییا اثسگراز باؼًد؛ لکى اثس ایى ػىاهل دز ایى تسییا دز يظس گسفته يؽده اظت 

  ،بسزظ  هىزدهای  لظای ع دز تهساو اوزاق بهاداز بىزض دز ؼده پریسفتههای  تؼسک اشی بسخ  ۲
 دز ها تؼسک ایى اش اعالػات دلیل ایى به ؛اظت بىده زاکد آيها ظهامی زو بس و هؼاهله يبىده فؼال

  يؽده اظت اظتهاده زاضس تسییا

       با ازتمال وزؼکعتگی و ی اختًاب هالیاتیها مبسزظی زابغه دیگس هکايیص  ۲
      و بسزظی اختًاب هالیاتی با کیهیت ظىد  ۲
های پریسفته ؼده دز فساباىزض   بسزظی زابغه بیى اختًاب هالیاتی با ازتمال وزؼکعتگی دز ؼسکت۲



 

 

 

 مىابع

 مىابع فارسی

کازبسد اقتفادظًدی دز تسیییات زعاابدازی، ،(2913)يیکبات  لیلی و ػباض افالعىيی،  2
 هدیسیت هالی و ػلىم اقتفادی  چاپ اول  تهساو: ايتؽازات تسهه 

 اثس بسزظی(  2933) هسین ،فسوؼاو قدک ،ابساهین دکتس ی،ػباظ ،خمال دکتس خايیاه، بسشگسی  1
 اوزاق باىزض دز ؼده پریسفته های ؼسکت ازشغ بس اختماػی هعئىلیت و هالیاتی زیعک تؼاهلی
   213-2۲3 ،(2)22 ی،زعابداز دايػ  تهساو بهاداز

 هالیاات هؽامىل ظاىد و ؼاسکتی کمیاتزا ، زابغۀ(2913)ػبدی  هدید و خؼهس باباخايی،  9
  1۲-۲۲، ـؿ 9های زعابدازی هالی، ظال دوم، ؼمازۀ    پژوهػها ؼسکت

 بىدو خعىزايه و هالکیت تمسکص بیى زابغه ، بسزظی(2939)يیا  اهیًی هیثن و ههدی هیدم، بهاز  ۲
  9۲-19، ـؿ ۲های زعابدازی هالی، ظال ؼؽن، ؼمازۀ    پژوهػهالیات

 هادیسیت باس هاؤثس ػىاهال تبیایى و ، ؼًاظایی(2931)ظسوظتايی  اهید و اهید زیدزی، پىز  ۲ 
  22۱-13، ـؿ 21  دايػ زعابدازی، ظال چهازم، ؼمازۀ هالیات

 اش اختًااب تاأثیس ، بسزظای(2939)يیاا  اهیًی هیثن و هسمدزعى فدوی، اهید، زیدزی، پىز  ۲
 بهااداز اوزاق باىزض دز ؼاده پریسفته های ؼاسکت هالی گصازؼگسی ؼهافیت بس هالیات پسداخت

  1۲-۲3، ـؿ ۲1  ففلًاهه پژوهؽًاهه اقتفاد، ظال چهازدهن، ؼمازۀ تهساو
 و هالیاات هاؤثس يسش بیى ،زابغه(2931ی )ؼىزک هسمدی گل هدتبی و یسیی یگايه، زعاض   ۲

  1۲۲-193، ـؿ 21  ففلًاهه پژوهؽًاهه هالیات، ظال يىشدهن، ؼمازۀ ؼسکت های ویژگی



42  های نوین حسابذاری و فناوری فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 اظاتساتژی بیى ، زابغه(293۲)هیايه  دزه زوظتایی الهام و بهمى ههد، بًی شهسا، دیلمی، دیايتی  1
، 1۲، ؼامازۀ 19تدازی ؼسکت و ظغر اختًاب هالیاتی  ففلًاهه پژوهؽاًاهه هالیاات، ظاال 

  2۲۲-219ـؿ 
های تدسبی دز زعابدازی: دیدگاه زوغ  پژوهػ،(29۲3)کیا بیپیًاخیى و زؼاد ػبدالالیا،  3

 ی  تسخمۀ هسمد يماشی، چاپ اول، ؼیساش: ايتؽازات دايؽگاه ؼیساش ؼًاخت
( بسزظی زابغه بیى اختًاب هالیاتی 293۲) زضا خمالی، کًگسلىیی،هسمد خاللی،زعیى   2۱

کیدو ازشغ ؼسکت با  ی پریسفته ؼاده ها تبس هصیًه يمایًدگی و کیهیت افؽای ؼسکتی دز ؼسک تأ
 ياهه گازؼًاظی ازؼد  دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو  پایاو

( بسزظی زابغه بیى اختًاب هالیاتی 293۲ػابدی، زیدز هیدظی،زضا پىززیدزی، زعیى )  22
 با ازشغ ؼسکت و هغالؼه اثس تؼدیل کًًدگی ؼهافیت اعالػاتی،پایاو ياهه کازؼًاظی ازؼد 

اب زاهباسی ؼاسکتی باس زابغاه بایى اختًا تأثیس( 2939هؽایای، زعیى ػلی پًاه، خلیل )  21
 هالیاتی و ازشغ ؼسکت پایاو ياهه کازؼًاظی ازؼد  

،پایاو ياهاه ها تاختًااب هالیااتی ؼاسک ظاختاز هالکیت باس تأثیس( 2939زضایی، زعیى )  29
 کازؼًاظی ازؼد 

 ،های زاکمیت ؼسکتی و ؼکاف هالیااتی بیى ظاشوکاز ۀبسزظی زابغ( 2939دیداز، خؼهس )  2۲
 پایاو ياهه کازؼًاظی ازؼد 

اختًاب هالیاتی بس هدیسیت ظىد  تأثیس، بسزظی (293۲، ظؼید )عهماظبی  زعیى ی،اازف  2۲
ی پریسفتااه ؼااده دز بااىزض اوزاق بهااادازتهساو، کًهااسايط باایى المللاای هاادیسیت و ها تؼااسک

 ه آهىشغ ػالی يیکاوهؤظعزعابدازی، تهساو، 
ًااب اش پسداخات آؼهتگی هاالی باس اخت تأثیس(، 2۲۱۱اظدی،شهسا ) تاخمیس زیازی،زاهد   2۲

ی زاهبسدی بىدخه و ها ػپژوه، دز بىزض اوزاق بهاداز تهساو های پریسفته ؼده هالیات دز ؼسکت
  ۲، ؼمازه 1دوزه هالی



  43 منابع

 مىابع التیه

1-Asidi, C.S., Blouin, J.L., Larcker, D.F. (2016). The Incentives for Tax 

Planning. Journal of Accounting and Economics, Vol. 53, No. 1-2, Pp. 391–

411. 

2-Balakrishnan, K., Blouin, J.L., Guay,W. (2012). Does Tax 

Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency? Working 

Paper.http: ssrn.com/ abstract=1792783. 

3-Beck, P.J., Davis, J.S., Jung, W.-O. (1996). Tax Advice and Reporting 

under Uncertainty: Theory and Experimental Evidence. Contemporary 

Accounting Research, Vol. 13, No. 1, Pp. 49–80. 

4-Brazel, J.F., Dang, L. (2008). The Effect of ERP System 

Implementations on the Management of Earnings and Earnings Release 

Dates. Journal of Information Systems, Vol. 22, No. 2, Pp. 1–21. 

5-Chen, Y., Huang, SH., Pereira, R. & Wang, J. (2009)Corporate Tax 

Avoidance and Firm Opacity, Discussion Paper. 

6-Chenhall, R.H., Morris, D. (1986)The Impact of Structure, Environment, 

and Inter Dependence on the Perceived Usefulness of Management 

Accounting Systems. The Accounting Review, Vol. 61, No. 1, Pp. 16–35. 

7-Cranford, S., Murias, F., Schutzman, M. (2012) Elevating Tax Department 

Productivity with an “Efficiency Dividend”. Corporate Tax Management. 

8-Christensen, J. A., and Demski, J. S. (2003). Accounting Theory, an 

Information Content Perspective. Irwin: McGraw-Hill. 

9-Davenport, T. H. (2000). The Future of Enterprise System-enabled 

Organizations. Information Systems Frontiers, Vol. 2, No. 2, Pp. 163-180. 



44  های نوین حسابذاری و فناوری فصلنامه علمی ـ تخصصی 

10-Desai, M.A., Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm 

Value. The Review of Economics and Statistics, Vol. 91, No. 3, Pp. 537–546. 

11-Dorantes, C.-A., Li, C., Peters, G.F., Richardson, V.J. (2013). The 

Effect of Enterprise System Simple Implementations on the Firm 

Information Environment. Contemporary Accounting Research, Vol. 30, 

No. 4, Pp. 1427–1461. 

12-Dyreng, S.D., Hanlon, M., Maydew, E.L. (2008). Long-run Corporate 

Tax Avoidance. The Accounting Review, Vol. 83, No. 1, Pp. 61–82. 

13-Galbraith, J.R. (1974). Organization Design: An Information 

Processing View. Interfaces, Vol. 4, No. 3, Pp. 28–36. 

14-Gallemore, J., Labro, E. (2015). The Importance of the Internal 

Information Environment for Tax Avoidance. Journal of Accounting and 

Economics, Vol. 60, No. 1, Pp. 149-167. 

15-Gong, G., Li, L.Y., Xie, H. (2009). The Association between 

Management Earnings Forecast Errors and Accruals. The Accounting 

Review, Vol. 84, No. 2, Pp. 497–530. 

16-Graham, J. R., Harvey, C., Rajgopal, S. (2005). The Economic 

Implications of Corporate Financial Reporting. Journal of Accounting 

and Economics, Vol. 40, No. 1-3, Pp. 3-73. 

17-Hanlon, M., Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. Journal 

of Accounting and Economics, Vol. 50, No. 2-3, Pp. 127–178. 

18-Hitt, L. M., D. J. Wu, and X. Zhou. (2002). Investment in Enterprise 

Resource Planning: Business Impact and Productivity Measures. Journal 

of Management Information Systems, Vol. 19, No. 1, Pp. 71-98. 



  45 منابع

19-Hodge, F.D., Kennedy, J.J., Mains, L.A. (2004). Does Search-

Facilitating Technology Improve the Transparency of Financial 

Reporting? The Accounting Review, Vol. 79, No. 3, Pp. 687–703. 

20-Horngren, C.T., Datar, S.M., Foster, G., Rajan, M., Ittner, C.D. 

(2012). Cost Accounting: a Managerial Emphasis. Prentice Hall, Pearson. 

21-Jennings, J., Stoumbos, R., Tanlu, L. (2012). The Effect of 

Organizational Complexity on Earnings Forecasting Behavior. Working 

Paper,ssrn.com/ abstract=2130119. 

22-Mills, L.F., Erickson, M.M., Maydew, E.L. (1998). Investments in 

Tax Planning. Journal of the American Taxation Association, Vol. 20, 

No. 1, Pp. 1–20. 

23-Pasternak, M. & Rico, C. (2008). Tax Interpretation, Planning, and 

Avoidance: Some Linguistic Analysis. Akron Tax Jornal. 

24-Phillips, J.D. (2003). Corporate Tax-Planning Effectiveness: the Role 

of Compensation-Based Incentives. The Accounting Review, Vol. 78, 

No. 3, Pp. 847–874. 

25-Rego, S. (2003). Tax Avoidance Activities of U.S. Multinational 

Corporations. Contemporary Accounting Research, Vol. 20, No. 4, Pp. 

805–833. 

26-Rego, S., Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate 

Tax Aggressiveness. Journal of Accounting Research, Vol. 50, No. 3, Pp. 

775–810. 

27-Robinson, J.R., Sikes, S.A., Weaver, C.D. (2010). Performance 

Measurement of Corporate Tax Departments. The Accounting Review, 

Vol. 85, No. 3, Pp. 1035–1064. 



46  های نوین حسابذاری و فناوری فصلنامه علمی ـ تخصصی 

28- and Pirzada, K. (2020), "The role of sustainability reporting in 

shareholder perception of tax avoidance", Social Responsibility Journal, 

Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. 

29-Williams, P. (1996). The Relation between Prior Earnings Forecast by 

Management and Analyst Response to a Current Management Forecast. 

The Accounting Review, Vol. 71, No. 1, Pp. 103–115. 

30-Wilson, R. (2009). An Examination of Corporate Tax Shelter 

Participants. The Accounting Review, Vol. 84, No. 3, Pp. 969-999. 

31-Dang, Van Cuong, and Xuan Hang Tran. "The impact of financial 

distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed 

companies." Cogent Business & Management 8.1 (2021): 1953678. 

 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Kashan%20Pirzada
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1747-1117

