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پژوهش های معدودی وجود دارد که تأثیر انگیزههای در سطح شرکت و وضعیت مالی شررکت را برر رفترار اجتنرا
مالیاتی شرکتها مورد مطالعه قرار داده باشند .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بری محردودتت در ترأمی مرالی و
اجتنا مالیاتی شرکتها است .در ات پژوهش محدودتت در تأمی مالی به عنوان متغیر مستقل و اجتنا مالیراتی بره
عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .برای ات منظور اطالعات مالی  102شرکت پذترفتهشده در برور اوراق
بهادار تهران طی دوره زمانی  1388تا  1394بررسی شد .برای اندازهگیری محدودتت در تأمی مالی از شاخص کاپالن
و زتنگالس ( )1997که توسط تهرانی و حصارزاده ( )1388بومی شده است ،استفاده شد و برای اجتنا مالیاتی نیز دو
متغیر نرخ مؤثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیات مورد بررسی قرار گرفت .فرضیه های پژوهش برر اسرا تکنیر هرای
آماری رگرسیون داده های تابلوتی به روش اثرات ثابت آزمون می شوند .نتاتج پرژوهش حراکی از آن اسرت کره بری
محدودتت در تأمی مالی و اجتنا مالیاتی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
طبقهبندی G21 ،E50 ،E44 :JEL
واژگان کلیدی :محدودتت در تأمی مالی ،اجتنا مالیاتی ،نرخ مؤثر مالیاتی ،تفاوت دفتری مالیات.

* تارتخ درتافت1396/7/3 :

تارتخ پذترش1396/9/18 :
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 .1مقدمه
در اکثر کشورها ،بخش عمدهای از منابع درآمدی دولرت از طرترق مالیرات ترأمی مریشرود .سرهم
مالیاتی 2در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها همرواره از آنچره بررآورد شرده
است کمتر باشد .بنابرات  ،از جمله موضوعات بسیار مهم کره در حرال حاضرر در اکثرر پرژوهش هرا
مورد توجه است ،بحث اجتنا و فرار مالیاتی و عوامل مؤثر بر آن و نتاتجی است که از آن حاصل
میشود (خانی و همکاران .)1392 ،شرکتها همواره دارای اتر انگیرزه هسرتند ترا برا پررداخت بره
برنامه رتزی های مالیاتی در موقعیتی قررار گیرنرد کره مالیرات کمترری را پرداخرت نماتنرد .چنانچره
شرکتها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهاتی تلقی شوند کره در راسرتای کسر

سرود و انتفرا

فعالیت می کنند ،می توان انتظار داشت که به دنبال راهکارهاتی در جهت کراهش مالیرات پرداختری
خود باشند (دساتی و دارماپرا  .)2009 ،3از دتردگاه نظرری ،منظرور از اجتنرا مالیراتی ،ترالش در
جهت کاهش مالیاتهای پرداختی اسرت (خرانی و همکراران .)1392 ،اجتنرا مالیراتی تر

نرو

سوءاستفاده رسمی از قوانی مالیاتی است و با ترافت راههرای گرترز از پرداخرت مالیرات در قروانی
مالیاتی تا تالش در جهت تافت راههای قانونی به منظور کاهش میزان مالیات پرداختی مرتبط اسرت
(ضیائی بیگدلی و طهماسربی .)1383 ،دترنر

و همکراران )2008( 4اجتنرا مالیراتی را بره عنروان

تواناتی پرداخت مقدار پاتی وجه نقد مربوط به هزتنه مالیات بر درآمد شرکت ،تعرتر

کرردهانرد.

پرداخت مالیات منجر به کاهش سود و وجوه نقد باقیمانده برای ساتر ذینفعران شررکت از جملره
سهامداران میشود .تواناتی دولت در اخرذ مالیرات نیرز ،باعرث مریشرود کره نسربت بره وجروه نقرد
شرررکتهررا از ادعررای بررااهمیتی برخرروردار باشررد .درنتیجرره شرررکتهررا ،زمرران ،پررول و تررالش قابررل

1. Tax Avoidance
2. Tax Evasion
3. Desai and Dharmapala
4. Dyreng et al
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مالحظهای را صرف محدود کردن پرداختهای مالیاتی خود میکنند (فروغی و محمدی.)1392 ،
تکی از راههاتی که شرکتها میتوانند میزان وجه نقد خود را بدون نیاز به منرابع خرارجی افرزاتش
دهند ،فعالیتهای برنامهرتزی مالیاتی است .شرکتها مریتواننرد از طرترق فعالیرتهرای اجتنرا از
جرتان نقدی را درون شررکت اتجراد کننرد .صررفهجروتی هزتنره ناشری از فعالیرتهرای اجتنرا از
پرداخت مالیات میتوانرد مبلغری ارزشرمند بررای ضرع

مرالی شررکت باشرد (کریم و همکراران،1

 .)2005تحقیقراتی کره تراکنون صررورت گرفتره اسرت اتر موضرو را بررسری نکررردهانرد کره آتررا
شرکتهاتی که دارای محدودتت مالی هستند ،اقدام به اجتنا مالیاتی مینماتند ترا خیرر اجتنرا
مالیاتی ات شرکتها میتواند در نتیجه انگیزههاتی باشد که بره سرب

محردودتتهرای مرالی بررای

آن ها اتجاد شده است .عدم نگهداری وجه نقد کافی برای شرکت هراتی کره برا محردودتت ترأمی
مالی روبرو میشوند ،ممک است باعث از دست رفت فرصتهای سرماتهگذاری آتنرده شرود و از
ات رو بر عملکرد آتی و بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشد (بولو و همکاران .)1391 ،بنرابرات
در پژوهش حاضر به ات موضو پرداخته میشود که آتا در شررکتهرای پذترفترهشرده در برور
اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری بی محدودتت در ترأمی مرالی و اجتنرا از پرداخرت مالیرات
شرکتها وجود دارد تا خیر در ادامه ،مبانی نظری ،پیشینه پژوهش ،فرضیههای پژوهش ،مدلهرا و
نحوه اندازه گیری متغیرهرای پرژوهش مرورد بررسری قررار خواهرد گرفرت و نهاتترا تجزتره وتحلیرل
تافتههای پژوهش و نتیجهگیری انجام میشود.

 .2مبانی نظری پژوهش
ادبیات محدودتت مالی 2و اجتنرا مالیراتی را مری تروان در چرارچو دو جرتران اصرلی مطالعره و
بررسی کرد .جرتان اول به بررسی مفهوم اجتنا از پرداخت مالیات و کارکرد آن به عنوان عراملی

1. Kim et al
2. Financial constraints
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تأثیرگذار بر ثروت سهامداران مری پرردازد .هرانلون و هیترزم  1معتقدنرد ،اگرر اجتنرا از پرداخرت
مالیات را همانند زنجیرهای از راهبردهای برنامهرتزی مالیاتی شرکتها بپذترتم ،حلقههرای ابترداتی
ات زنجیره ،اقدامات کامال قانونی شرکت ها (مانند سررماته گرذاری در اوراق قرضره ،هموارسرازی
پرداخت مالیات در حلقههرای انتهراتی اتر راهبررد قررار دارنرد (چر و زولوتروی .)2014 ،2تعیری
جاتگاه هر راهبرد مالیاتی در زنجیره برنامه رتزی مالیاتی شرکت ،بره اتر بسرتگی دارد کره راهبررد
مدنظر تا چه اندازه سب کاهش مالیات بر درآمد شرکت می شود .از اتر رو اجتنرا از پرداخرت
مالیات به عنوان تکی از راهبردهای مالیراتی کره نیازمنرد توجره و سررماته گرذاری شررکت هاسرت
اهمیت وتژه ای میتابد (آرمستران

و همکاران .)2013 ،3مشابه تمام تصمیمگیریهای مردتران در

زمینه سرماته گذاری ،برنامه های مالیاتی شرکت ها نیز می توانرد از سرطو سررماته گرذاری مطلرو
فاصله بگیرد .سرماته گذاری کمتر از حد مطلو در برنامه های مالیراتی کره انتهرای پراتینی زنجیرره
راهبردهای برنامه رتزی مالیاتی است میتواند به کاهش ذخاتر نقدی و زتان آتری سرهامداران منجرر
شود .از سوی دتگر ،سرماته گذاری بیش از انردازه در برنامره هرای مالیراتی (سیاسرت هرای متهورانره
مالیاتی) می تواند موج بی اعتباری مدترتت واحد تجاری شود .اتر مسرلله ممکر اسرت موجر
افزاتش هزتنههای حسابرسی ،جرتمههای قانونی و هزتنههای ناشی از بیاعتباری شرکت نیرز شرود
مسلله ای که به کاهش ارزش ثروت سهامداران میانجامد (گراهام و همکاران .)2013 ،4نقطه بهینره
تعیی میزان سرماته گذاری شرکت در سیاست های اجتنا از پرداخت مالیرات ،نقطره ای اسرت کره
مزترتهرای جررانبی اجتنرا از پرداخررت مالیرات ،برریش از هزتنرههررای جرانبی آن باشررد (ادواردز و
همکاران.)2013 ،5
1. Hanlon and Heitzman
2. Chen & Zolotoy
3. Armstrong et al
4. Graham et al
5. Edwards et al
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جرتان دوم به بررسی تأثیر محدودتت مالی بر تصمیمگیرریهرای سررماتهگرذاری شررکت در
برنامههای اجتنا از پرداخت مالیات میپردازد .برای تقسیمبندی شرکتها از نظر محدودتتهرای
تأمی مالی ،ابتدا باتد محدودتت های مرالی را تعرتر

کررد .در حالرت کلری ،شررکت هرای بردون

قابلیت نقدشوندگی با برخوردارنرد و خرالص داراتری آن هرا برا اسرت (کنعرانی امیرری.)1387 ،
فازاری و همکاران )1998( 1استد ل میکنند که شرکت هاتی کره دارای محردودتت مرالی شردتد
هستند در هنگام تصمیم گیری های سرماتهگذاری برر جرتانرات نقردی تأکیرد بیشرتری دارنرد .عردم
نگهداری وجه نقد کافی برای شرکتهاتی که با محدودتت تأمی مرالی روبررو مریشروند ،ممکر
است باعث از دست رفت فرصت های سرماتهگذاری آتنرده شرود و از اتر رو برر عملکررد آتری و
بازده شرکت ها تأثیر منفی داشته باشرد (بولرو و همکراران .)1391 ،ادواردز و همکراران ( )2013بره
بررسی ارتباط بی انگیزههرای برنامرهرترزی مالیراتی و محردودتت مرالی پرداختنرد و بره اتر نتیجره
رسیدند که شرکتهای دارای محدودتت مالی ،نرخ مؤثر مالیاتی نقدی کمتری دارند .چ و ی

2

( )2013نیز در پژوهشی به بررسی رابطه بری محردودتت مرالی و اجتنرا مالیراتی در شررکتهرای
اتا ت متحده پرداختند و به ات نتیجه رسیدند که شررکت هرای دارای محردودتت مرالی برا شردت
بیشتری به اجتنا از پرداخت مالیات نسربت بره شررکت هراتی کره بردون محردودتت مرالی اسرت،
می پردازند .عالوه بر ات  ،آن ها درتافتند که با به کارگیری رفتار جسورانه مالیاتی ،شرکتهاتی کره
از نظر مالی در محدودتت قررار دارنرد مریتواننرد وجره نقرد بیشرتری را صررفه جروتی کننرد و اتر
شرکتها تماتل دارند که از وجه نقد صرفه جوتی شده برای رفرع مشرکل سررماتهگرذاری اسرتفاده
کنند.

1. Fazzari et al
2. Chen & Lai
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 .3پیشینه پژوهش
گو و همکاران )2016( 1تأثیر اجتنا مالیاتی بر هزتنه حقوق صاحبان شرکت ها را بررسی کردنرد.
مالیاتی به عنوان شاخص های اندازه گیری اجتنا مالیاتی استفاده شرد .نتراتج تحقیرق نشران داد بری
اجتنا مالیاتی و هزتنه حقوق صاحبان سهام شرکت ها رابطه منفی معناداری وجود دارد .همچنری ،
آنها درتافتند که در شررکتهراتی برا نظرارت خرارجی بهترر و شررکتهرای برا کیفیرت اطالعرات
حسابداری با تر ،ات رابطه قویتر است.
رتچاردسون و همکاران )2015( 2در پژوهشی به بررسی تأثیر آشفتگی مالی بر اجتنا مالیاتی
شرکت ها در زمان بحران مالی جهانی سال  2008پرداختند .بر اسا

نمونرهای شرامل  203شررکت

ثبتشده استرالیاتی از سال  2006تا  ،2010نتاتج رگرسیون نشان داد که آشفتگی مالی بره صرورت
مثبت و معنا دار با اجتنا مالیاتی در ارتبراط اسرت .بره وترژه ،رابطره بری آشرفتگی مرالی و اجتنرا
مالیاتی به علت بحران مالی جهانی ،شدتدتر میشود.
چ و زولوتوی ( )2014در پژوهشی با عنوان نقدشوندگی سهام و اجتنا از پرداخت مالیرات
نشان دادند کره ترأثیر نقدشروندگی سرهام برر دنبالره پراتینی توزترع اجتنرا از پرداخرت مالیرات در
شرکتهاتی که دچار محدودتتهای مالیاند ،کمتر است .همچنری  ،ترأثیر نقدشروندگی سرهام برر
اجتنررا از پرداخررت مالیررات در شرررکتهرراتی کرره از سررازوکار حاکمیررت شرررکتی قررویتررری
برخوردارند ،کمتر است.
دالیوال و همکاران )2011( 3به بررسی رابطه بی اجتنا مالیاتی و میزان وجوه نقرد نگهرداری
شده توسط شرکت پرداختند .نتاتج بررسیهای آنها نشان داد که بی اجتنا مالیاتی و میزان وجره

1. Goh et al
2. Richardson et al
3. Dhaliwal et al
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نقد نگهداری شده توسط شرکت ها رابطه منفی وجود دارد .آن ها همچنی درتافتند که رابطه منفری
بی ات دو متغیر در شرکتهاتی که از نظام راهبری قویتری برخوردارند ،ضعی تر است.
صفری و پودتنه ( )1395در پژوهشی به بررسی اجتنا مالیراتی و برهموقرع برودن اعرالن سرود
اوراق بهادار تهران طی سال های  1389تا  1393مورد آزمون قرار گرفت .تافته های پژوهش حاکی
از آن است که فعالیتهای اجتنا مالیاتی ،سب تأخیر در اعالن سود سا نه شرکتها میشود.
علیزاده و همکاران ( )1394در پژوهشی بره بررسری رابطره بری نقدشروندگی سرهام و اجتنرا
مالیاتی با در نظر گرفت اهمیت حاکمیت شرکتی و محدودتت های مالی پرداختند .تافتره هرای 120
شرکت پذترفته شده در بور

اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی  1386تا  1391نشان می دهد کره

بی نقدشروندگی سرهام و اجتنرا از پرداخرت مالیرات ارتبراط معنراداری وجرود دارد .ارتبراط بری
نقدشوندگی سهام و اجتنا از پرداخت مالیات در شرکت هاتی که از محدودتت های مالی بیشتری
برخوردارند ،قوی تر از شرکتهاتی است که محدودتتهای مالی کمترری دارنرد .همچنری  ،ترأثیر
نقدشوندگی سهام بر اجتنا از پرداخت مالیات ،در شرکتهراتی کره در سرطو پراتی حاکمیرت
شرکتی قرار دارند ،تقوتت میشود.
خدامیپور و همکاران ( )1394در پژوهشی به بررسی رابطه بی اجتنا از پرداخت مالیرات و
میزان نگهداشت وجه نقد با لحاظ شراتط محدودتت مالی پرداختند .نمونه آماری تحقیق شرامل 75
شرکت از شرکتهای پذترفته شده در برور

اوراق بهرادار تهرران طری سرالهرای  1381ترا 1390

است .نتاتج تحقیق نشان داد بی اجتنا از پرداخت مالیات و نگهداشرت وجره نقرد رابطره مثبرت و
معنادار وجود دارد .به عبارت دتگر ،نتاتج تحقیق نشران داد شررکتهراتی کره از پرداخرت مالیرات
اجتنا میکنند ،میزان وجه نقد بیشتری دارند .همچنی در شررکتهراتی کره برا محردودتت مرالی
روبرو هستند ،ات رابطه قویتر است.
مشاتخی و سیدی ( )1394در پژوهشی به بررسی رابطه بی راهبری شرکتی و اجتنرا مالیراتی
پرداختند .برای ات منظور  146شرکت پذترفتهشده در بور

اوراق بهادار تهرران طری برازه زمرانی
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 1381الی  1391مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه ،مبی آن است کره رابطره معنراداری بری راهبرری
شرکتی و اجتنا مالیاتی وجود ندارد.

مسررلله اصررلی پررژوهش اتر اسررت کرره آتررا برری محرردودتت در تررأمی مررالی و اجتنررا مالیرراتی در
شرکتهای پذترفته شده در بور

اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد تا خیر در اتر

راستا با توجه به مسلله ات پژوهش ،فرضیهها به شر زتر تدوت و مورد آزمون قرار میگیرند.
 .1بی محدودتت در تأمی مالی و اجتنا مالیاتی از طرترق نررخ مرؤثر مالیرات رابطره معنراداری
وجود دارد.
 .2بی محدودتت در تأمی مالی و اجتنا مالیاتی از طرتق تفاوت دفتری مالیات رابطه معناداری
وجود دارد.

 .5روش پژوهش
ات پژوهش به لحاظ هدف از نو کاربردی و بره لحراظ روش از نرو توصریفی همبسرتگی اسرت.
جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای فعال در بور

اوراق بهادار تهران است و نمونه آماری شامل

شرکتهاتی است که مجموعه شراتط زتر را داشته باشد:
 .1شرکتهاتی که قبل از سال  1388در بور
نیز در لیست بور

اوراق بهادار پذترفته شده و ترا پاتران سرال 1394

باشند.

 .2شرکت های سرماته گذاری ،بیمه ،بان

ها و واسطهگرریهرای مرالی و مؤسسرات ترأمی مرالی

نباشند .زترا الگوی اقالم تعهدی و جرتانهای نقدی آنها متفاوت از ساتر شرکتها است.
 .3شرکتهاتی که سال مالی آن ها منتهی به پاتان اسفندماه (بررای داشرت قابلیرت مقاتسره بیشرتر)
باشد.
 .4شرکتهاتی که در طی دوره مورد بررسی ( )1394-1388تغییر سال مالی نداشته باشند.
 .5شرکتهاتی که دادههای آنها برای انجام ات پژوهش مورد نیاز است ،در دستر

باشد.
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با در نظر گرفت شراتط فوق ،تعداد نمونه ات پرژوهش برا اسرتفاده از روش حرذف نظراممنرد،
برای دوره مورد بررسی ( 102 )1394-1388شرکت و تعداد مشراهدات نهراتی  714سرال/شررکت
است.

الگوی آزمون فرضیات از تحقیرق چر و ی ( )2013اقتبرا

شرده اسرت .در اتر الگرو اجتنرا

مالیاتی متغیر وابسته و تابعی از محدودتت مالی و متغیرهای کنترلی تلقی شرده اسرت .بردت ترتیر
مدل کلی آزمون فرضیهها به صورت ذتل است:
مدل ()1
TAX_AVOIDANCEit =α0 + β1 KZit + β2 ROAit + β3 SIZEit + β3 LEVit

 .1-6متغیر وابسته
متغیر وابسته پژوهش حاضر اجتنا مالیاتی است که به منظور انردازه گیرری آن مطرابق برا پرژوهش
چ و همکاران ( )2014و کرابتری و کوبی

 )2014( 1از دو سنجه استفاده شده است.

 .1نرخ مؤثر مالیات :2از تقسیم مجمو مالیات شرکت  iدر پاتان سال  tبر درآمد قبرل از مالیرات
شرکت  iدر پاتان سال  tبه دست می آتد .کاهش میزان نرخ مؤثر مالیرات ،نشران دهنرده سرطح
با تی از اجتنا مالیاتی است (رتگو.)2003 ،3
مدل ()2
TX
EBT

= AETR it

که در آن:
 = TXبرابر مالیات شرکت در دوره جاری
 = EBTسود قبل از کسر مالیات
1. Crabtree & Kubick
2. Effective tax rate
3. Rego
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 .2تفاوت دفتری مالیات :1از تقسریم تفراوت درآمرد قبرل از مالیرات شررکت  iدر پاتران سرال  tو
درآمد مالیاتی تقسیم بر کل داراتیهای شرکت  iدر پاتران سرال  tبره دسرت مریآترد .درآمرد
مالیاتی نیز از تقسیم مالیات بر نرخ ( %22.5نرخ مالیات ماده  105قانون مالیات هرای مسرتقیم و
از مالیررات و درآمررد مشررمول مالیررات ،نشرراندهنررده سررطح بررا تی از اجتنررا مالیرراتی اسررت
(وتلسون.)2009 ،2
مدل ()3
TX
EBT − 22.5%
TA

= BTDit

 = TAکل داراتیها
 .2-6متغیر مستقل
متغیر مستقل ات پژوهش محدودتت در ترأمی مرالی ( )KZاسرت .در اتر پرژوهش بررای محاسربه
محدودتت در تأمی مالی مطابق با پژوهش های برادران حس زاده و همکاران ( )1393و خواجروی
و صررالحینیررا ( )1394از شرراخص کرراپالن و زتررنگال

( )1997کرره توسررط تهرانرری و حصررارزاده

( )1388به صورت زتر بومی شده است استفاده می شود .نحوه محاسربه اتر شراخص بره قررار زترر
است:
مدل ()4
KZir = 17.330 − 37.486 C − 15.216 DIV + 3.394 LEV − 1.402 MTB

 = Cنشاندهنده نسبت وجه نقد بر کل داراتی
 = DIVسود تقسیمی بر کل داراتی
 = LEVکل بدهیها به کل داراتیها

1. Book-tax difference
2. Wilson

Downloaded from qjfep.ir at 2:34 +0330 on Thursday February 21st 2019

معافیت ماده  143قانون مالیات های مستقیم) به دست میآتد .افزاتش مقدار تفاوت درآمد قبل

بررسی رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و اجتناب مالیاتی

169

 = MTBنسبت مجمو ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری بدهی ها بره ارزش دفترری
داراتیها
روش استفاده از ات شاخص بدت ترتی است که ابتدا مقادتر واقعی را در شراخص  KZوارد
قسمت تقسیم شدهاند کره مریتروان شررکتهرای موجرود در پنجر

چهرارم و پرنجم را بره عنروان

محدودتت در تأمی مالی معرفی کرد (برادران حس زاده و همکاران.)1393 ،
 .3-6متغیرهای کنترلی
در ات تحقیق ،برای تکسان کردن شرکتها از نظر ساتر عوامل تأثیرگذار ،مطابق با پژوهش چ و
ی ( )2013از متغیرهای کنترلی شامل بازده داراتیها ،اندازه شرکت و اهرم مالی استفاده میشود.
بازده داراتیهای شرکت ( :)ROAبیانگر بازده داراتی های شرکت  iدر پاتان سرال  tاسرت .برا
توجه به اتنکه مالیات بر مبنای درآمد مشمول مالیات محاسبه می شود ،درنتیجه ،سودآوری می تواند
عاملی مؤثر بر انگیزه اجتنا مالیاتی شرکت ها باشد .بنابرات  ،متغیر سودآوری که از تقسیم درآمرد
قبل از کسر مالیات بر کل داراتی ها بره دسرت آمرده ،بره عنروان متغیرر کنترلری در نظرر گرفتره شرد
(مشاتخی و سیدی.)1394 ،
اندازه شرکت ( :)SIZEدر ات پژوهش ،به منظور برآورد اندازه شرکت از لگارتتم طبیعی کل
داراتیها در پاتان سال مالی شرکت اسرتفاده شرد (بره منظرور کنتررل هزتنرههرای سیاسری و قردرت
سیاسی اجتنا از پرداخت مالیات) (مهرانی و سیدی.)1392 ،
اهرم مالی ( :)LEVدر ات پژوهش ،از نسبت کل بدهی به کل داراتی به عنوان شراخص اهررم
مالی استفاده میشود (به منظور کنترل بدهیهای مالیاتی و غیرمالیراتی شررکت) (چر و زولوتروی،
.)2014
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 .7تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش
 .1-7آزمونهای ریشه واحد 1در دادههای تابلویی
2

پاتاتی متغیرها به معنی ثابت بودن میانگی و وارتانس متغیرها در طول زمران و کووارترانس متغیرهرا
بی سالهای مختل

است .آزمونهای مختلفی نظیر آزمون لوت لی چو ،آزمون شری و بررادران،

فیلیپس -پرون ،هاردی ،آزمون دتکی فولر ،دتکی فرولر تعمریمتافتره و روش همبسرته نگرار جهرت
شناساتی پاتاتی متغیرهای مورد بررسی ،وجود دارد که در ات پژوهش از آزمرون لروت لری چرو

3

استفاده شد .نتاتج آزمون انجام شده در ارتباط با پاتاتی متغیرهای تحقیق در نمرودار ( )1ارائره شرده
است.
نمودار  .1خالصه نتایج آزمون ریشه واحد -آزمون لوین لین چو
متغیر

عالمت اختصاری

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

نرخ مؤثر مالیات

AETR

-3/294

0/00

پایا

تفاوت دفتری مالیات

BTD

-4/593

0/00

پایا

محدودیت مالی

KZ

-4/500

0/00

پایا

بازده داراییها

ROA

-3/843

0/00

پایا

اندازه شرکت

SIZE

-6/260

0/00

پایا

اهرم مالی

LEV

-5/496

0/00

پایا

مأخذ :تافتههای پژوهش

با توجه به نتاتج به دست آمده فوق متغیرهای مورد استفاده در اتر تحقیرق پاترا از درجره صرفر
هستند و میتوان بدون تر

از رگرسیون کاذ  ،تخمی ها را انجام داد.

1. Unit root test
2. Stationary
3. Levin, Lin & Chu
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 .2-7آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته
به منظور آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته (نرخ مؤثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیرات) از آزمرون
کولموگروف -اسمیرنوف 1و نررمافرزار  Spssاسرتفاده شرده اسرت .نتراتج آزمرون کولمروگروف-
وابسته از تابع جانسون بهرره گرفتره شرد .نتراتج آزمرون کولمروگروف -اسرمیرنوف پرس از فراتنرد
نرمال سازی در نمودار ( )2ارائه شده است و سطح معناداری آن نشان می دهد که متغیرهرای وابسرته
بعد از فراتند نرمالسازی ،دارای توزتع نرمال است.
نمودار  .2نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته بعد از فرایند نرمالسازی
متغیر

عالمت اختصاری

آماره آزمون

سطح معناداری

نرخ مؤثر مالیات

AETR

1/28

0/073

تفاوت دفتری مالیات

BTD

1/08

0/18

مأخذ :تافتههای پژوهش

 .3-7شاخصهای توصیفی
نمودار ( )3آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش را در طی دوره مورد بررسی نشان مریدهرد .کرل
مشاهدات برابر با  714سال/شرکت است .معیارهای مرکزی و انحراف معیرار ،کمتررت و بیشرترت
به عنوان معیارهای پراکندگی محاسبه و ارائه شده اسرت .برا توجره بره نزدتکری میرانگی و میانره در
بیشتر متغیرها می توان بیان کرد که متغیرهرای تحقیرق از توزترع مناسربی برخروردار هسرتند .تحلیرل
فراوانی متغیر اسمی پژوهش (محدودتت در تأمی مالی) نیز در نمودار ( )4ارائه شده است.

1. Kolmogorov-Smirnov
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نمودار  .3نتایج تجزیهوتحلیل توصیفی دادههای کمی پژوهش

نرخ مؤثر مالیات

AETR

714

0/133

0/148

0/077

0/000

0/259

تفاوت دفتری
مالیات

BTD

714

0/068

0/037

0/087

-0/051

0/538

بازده داراییها

ROA

714

0/180

0/156

0/127

0/001

0/674

اندازه شرکت

SIZE

714

6/071

5/997

0/631

4/356

8/297

اهرم مالی

LEV

714

0/548

0/567

0/190

0/012

0/935

مأخذ :تافتههای پژوهش

همانگونه که در نمودار ( )3مالحظه میشود ،میانگی نرخ مرؤثر مالیراتی  0/133بروده کره برا
توجه به نرخ قانونی مالیات بر عملکرد شرکتهای بورسی ( 22/5درصد) میتروان گفرت بره طرور
کلی وضعیت مالیاتی شرکتها با سیاستهای مالیاتی سرازگار نیسرت .مقردار میرانگی متغیرر اهررم
مالی نیز حکاتت از آن دارد که به طور متوسط حدود  54درصد از داراتیهای شرکتهرای نمونره
از محل بدهی تأمی مالی شده است .میانگی بازده داراتیهای شرکتهای نمونره برابرر  18درصرد
است که بیانگر ات است به ازای هر  100رتال سرماتهگذاری در داراتریهرای شررکتهرای مرورد
بررسی 18 ،درصد بازدهی اتجاد شده است .شاخص انردازه شررکت مؤترد اتر مطلر اسرت کره
بزرگی شرکت های مورد بررسی در کمترت میزان خود برابر  4/356و در بیشترت میرزان خرود بره
 8/297واحد میرسد .حال آنکه میانگی اندازه شرکت در دادههای مورد بررسی  6/071است.
نمودار  .4تحلیل فراوانی داده اسمی پژوهش
متغیر

عالمت اختصاری

مشاهدات

محدودیت در تأمین
مالی

KZ

714

مأخذ :تافتههای پژوهش

جواب

فراوانی

درصد فراوانی

بلی ()1

285

40

خیر ()0

429

60
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متغیر

عالمت
اختصاری

مشاهدات

میانگین

میانه

انحراف
معیار

کوچکترین

بزرگترین
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 .4-7جدول همبستگی بین متغیرها
به منظور شناساتی بهتر روابط بی متغیرهای پژوهش و با توجه به در نظرر گررفت رابطره خطری بری
متغیرهای مستقل و وابسته در مدلهای تحلیلی ات پژوهش میتوان با استفاده از ضررت همبسرتگی
همبستگی فقط ارتباط خطی بی متغیرها را بره صرورت دو بره دو نشران

به توضیح است که ضرات

میدهد .نتاتج حاصل از ضرت همبستگی پیرسون ( )rبر اسا

قاعده زتر تفسیر خواهد شد:



اگر  ،rبزر تر از  %90باشد همبستگی زتاد و عالی بی دو متغیر وجود دارد.



اگر  ،rبی  %90و  %70باشد همبستگی با تی بی دو متغیر وجود دارد.



اگر  ،rبی  %70و  %40باشد همبستگی متوسط بی دو متغیر وجود دارد.



اگر  ،rبی  %40و صفر باشد همبستگی در حد ضعی

بی دو متغیر وجود دارد.
بری متغیرهرا و

اگر ضرت همبستگی پیرسون منفی باشد نشان از وجود رابطه منفی و معکو

در صورت مثبت بودن ،نشان از وجود ارتباط مستقیم و مثبرت بری متغیرهرا خواهرد برود .از اتر رو
مقدار ات ضرت مابی  +1و  -1خواهد بود .نتاتج آزمون همبستگی پیرسرون در نمرودار ( )5نشران
داده شده است.
نمودار  .5نتایج آزمون همبستگی پیرسون
نرخ مؤثر
مالیات

تفاوت دفتری
مالیات

نرخ مؤثر مالیات

1

تفاوت دفتری مالیات

-0/708

1

محدودیت مالی

-0/007

-0/028

1

بازده داراییها

-0/034

0/066

-0/576

1

اندازه شرکت

-0/053

- 0/006

-0/040

0/030

1

اهرم مالی

0/031

0/006

0/439

-0/513

-0/011

متغیر

مأخذ :تافتههای پژوهش

محدودیت
مالی

بازده
داراییها

اندازه
شرکت

اهرم مالی

1
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 .5-7انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون
از آزمون های اف لیمر و هاسم برای انتخا بری الگروی داده هرای ترکیبری و پرانلی بهرره گرفتره
می شود .به طوری که اگر سطح معناداری آزمون اف لیمر بیشرتر از سرطح خطرای مرورد انتظرار (5
الگوی پانل انتخا میشود .نتاتج در نمودار ( )6ارائه شده است .برا توجره نتراتج برهدسرتآمرده از
آزمون اف لیمر که در هر دو مدل کمتر از  5درصد است ،آزمون هاسم نیز باتد انجرام شرود کره
نتیجه آن عدم تأتید الگوی پانل با اثرات تصادفی است (به علت پاتی بودن سرطح معنراداری آن از
 5درصد) .بنابرات نتاتج ات آزمون ها نشان می دهد الگوی مناس بررای بررازش مردل ،رگرسریون
دادههای پانلی با اثرات ثابت است.
نمودار  .6خالصه نتایج آزمون اف لیمر و هاسمن برای تخمین مدلها
آزمون اف لیمر
مدل

متغیر مستقل

متغیر وابسته

مقدار آماره

سطح
معناداری

نتیجه

1

محدودیت مالی

نرخ مؤثر مالیات

2/202

0/041

الگوی پانل

2

محدودیت مالی

تفاوت دفتری
مالیات

4/290

0/000

الگوی پانل

آزمون هاسمن
1

محدودیت مالی

نرخ مؤثر مالیات

12/917

0/011

الگوی پانلی با اثرات
ثابت

2

محدودیت مالی

تفاوت دفتری
مالیات

13/424

0/009

الگوی پانلی با اثرات
ثابت

مأخذ :تافتههای پژوهش

 .8نتایج آزمون فرضیات
 .1-8نتیجه آزمون فرضیه اول
در فرضیه اول پژوهش به ات موضو پرداخته شده است که آتا بی محدودتت در تأمی مالی
و اجتنا مالیاتی از طرتق نرخ مؤثر مالیات رابطه معناداری وجود دارد تا خیر نتاتج بررآورد مردل
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در نمودار ( )7ارائه شده است .ذکر ات نکته ضروری است کره آمراره دوربری واتسرون در هرر دو
مدل پاتی بود که بیانگر وجود خودهمبستگی بی اجزای اخالل رگرسیون بود و با استفاده از خرود
رگرسیون مرتبه اول ) AR(1ات مشکل برطرف شد .همان طور که در نمودار ( )7مشرخص اسرت،
آماری معنادار است .میزان ضرت تعیری تعردتل شرده مردل اول برابرر برا ( )0/172اسرت کره نشران
می دهد  17/2درصد تغییرات متغیر نرخ مؤثر مالیات توسرط متغیرر محردودتت مرالی قابرل توضریح
است .با توجه به اتنکه سطح معناداری محردودتت مرالی بیشرتر از سرطح خطرای مرورد پرذترش (5
درصد) است ،در نتیجه ،رابطه معناداری بی محدودتت مالی و اجتنا مالیاتی از طرترق نررخ مرؤثر
مالیات وجود ندارد و فرضیه اول پژوهش پذترفته نمیشود.
نمودار  .7نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
𝐭𝐢𝐕𝐄𝐋 𝟑𝛃 𝐀𝐄𝐓𝐑 𝐢𝐭 =𝛂𝟎 + 𝛃𝟏 𝐅𝐂𝐢𝐭 + 𝛃𝟐 𝐑𝐎𝐀𝐢𝐭 + 𝛃𝟑 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 +

سطح معناداری

متغیر

ضریب

c

0/551

0/148

KZ

-0/004

0/957

ROA

-0/301

0/404

SIZE

-0/080

0/161

LEV

0/003

0/986

)AR(1

ضریب تعیین
0/185

0/403
ضریب تعیین تعدیلشده

آماره F

0/000
احتمال آماره F

دوربین واتسون

0/172

14/418

0/000

2/158
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 .2-8نتیجه آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم ات موضو بررسی شده اسرت کره آترا بری محردودتت در ترأمی مرالی و اجتنرا
مالیاتی از طرتق تفاوت دفتری مالیات رابطه معناداری وجود دارد ترا خیرر نتراتج بررآورد مردل در
نمودار ( )8ارائه شده است .سطح معناداری آماره  )0/000( Fکمتر از سطح خطرای مرورد پرذترش
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( 5درصد) بوده و کل مدل رگرسیونی معنادار است .آماره دوربی واتسون ( )2/186در فاصله بری
 1/5تا  2/5قرار دارد .بنابرات همبستگی اجرزای خطرای مردل وجرود نردارد .میرزان ضررت تعیری
تعدتل شده مدل دوم برابر با ( )0/247است که نشان می دهرد  24/7درصرد تغییررات متغیرر تفراوت
محدودتت مالی بیشتر از سطح خطای مورد پذترش ( 5درصد) است ،در نتیجه رابطه معناداری بری
محردودتت مرالی و اجتنرا مالیرراتی از طرترق تفراوت دفترری مالیررات وجرود نردارد و فرضرریه دوم
پژوهش نیز پذترفته نمیشود.
نمودار  .8نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
𝐭𝐢𝐕𝐄𝐋 𝟑𝛃 𝐁𝐓𝐃𝐢𝐭 =𝛂𝟎 + 𝛃𝟏 𝐅𝐂𝐢𝐭 + 𝛃𝟐 𝐑𝐎𝐀 𝐢𝐭 + 𝛃𝟑 𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢𝐭 +

ضریب

سطح معناداری

c

-0/095

0/768

متغیر
KZ
ROA

-0/023
0/437

0/764
0/154

SIZE

-0/0003

0/993

LEV

0/154

0/398

)AR(1

0/472

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره F

احتمال آماره F

دوربین واتسون

0/000

0/259

0/247

22/138

0/000

2/186
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 .9بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی ات پژوهش بررسی رابطه بی محدودتت در تأمی مالی و اجتنا مالیراتی شررکتهرا
است .برای دستیابی به ات هدف نمونرهای متشرکل از  102شررکت پذترفتره شرده در برور

اوراق

بهادار تهران طی سالهای  1388تا  1394در نظر گرفته شد .به طور کلی فعالیتها و تالشهاتی که
برای کاهش مالیات شرکتها انجام مریشرود ،برهعنروان اجتنرا از پرداخرت مالیرات ترا مردترتت
مالیات ،جسورانه بودن مالیات و برنامهرترزی مالیراتی شرناخته مریشروند .معیارهرای متفراوتی بررای
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سنجش اجتنا مالیاتی معرفی شده است که در پژوهش پیش رو از دو معیار نررخ مرؤثر مالیرات و
تفراوت دفترری مالیرات اسررتفاده شرده اسرت .همچنری  ،برررای محاسربه محردودتت در ترأمی مررالی
شرکت ها از معیار کاپالن و زتنگالس ( )1997که توسرط تهرانری و حصرارزاده برومیسرازی شرده
تأمی مالی هستند به احتمال زتاد اجتنا مالیاتی بیشتری را انجام می دهند اما نتاتج پرژوهش حاضرر
حاکی از آن است که بی محدودتت مرالی و اجتنرا مالیراتی شررکت هرا رابطره معنراداری وجرود
ندارد .ات نتیجه حاکی از آن است کره محردودتت در ترأمی مرالی تکری از فاکتورهرای بااهمیرت
تأثیرگذار بر اجتنا مالیاتی نیست .با توجه به نتیجه فرضیه ها ،استنباط میشرود علریرغرم اتنکره در
بیشتر پژوهش ها نقش محدودتت در تأمی مالی در اجتنا مالیاتی پررن
در پژوهش حاضر نقش محدودتت مالی در اجتنا مالیاتی کم رن

است به نظر می رسد که

بوده و شراتد تکری از د ترل

آن قوانی محکم مالیاتی باشد که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده است و شرکت ها
علیرغم داشت محدودتت مالی مجبور به پرداخت کامل مالیات خود هسرتند .نتراتج اتر پرژوهش
با نتاتج پژوهش چ و ی ( )2013و ادواردز و همکاران ( )2013مطابقت ندارد .شاتد دلیرل عردم
تطابق پژوهش حاضر با پژوهشهای ذکرشده مربوط به تفاوت در سیاستهرای مالیراتی مربروط بره
کشورهای دتگر با کشور اتران باشد .برخی از موضوعات مهمی که در پژوهش های آتی می توانند
بررسی شوند ،به شر زتر است:
 .1در ات پژوهش برای سنجش محدودتت مالی از معیار کاپالن و زتنگالس استفاده شده اسرت.
پیشنهاد میشود از معیارهاتی مانند نسبت سود تقسیمی ،نسبت وجره نقرد شررکت ترا شراخص
واتتد و وو در پژوهشهای آتنده استفاده شود.
 .2در ات پژوهش شرکتهای پذترفتهشده در بور

اوراق بهادار تهران بررسی شردند ،بنرابرات

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ات موضو در شرکتهای فرابور

نیز بررسی شود.

 .3بررسی تأثیر اجتنا مالیاتی بر روی مخارج سرماتهای
مطابق تمامی پژوهشها ،ات پژوهش نیز دارای محدودتتهاتی است که به شر زتر است:
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شاتد تکی از مهمترت محدودتتهای ات تحقیق دوره زمانی پژوهش باشد .در صرورتی کره
قلمرو زمانی پژوهش برای دوره طو نیتری در نظر گرفته می شد ،ممکر برود نتراتج قابلیرت
تعمیم بیشتری داشته باشد.
تهران تسری نتاتج به ساتر شرکتها باتستی بااحتیاط انجام شود.



عدم افشای مناس مبلغ مالیات در صورتهای مالی.

منابع
برادران حسن زاده ،رسول؛ بادآور نهندی ،یونس و لیال نگهبان (« .)1393تأثیر محدودتت های مالی
و هزتنههای نماتندگی بر کاراتی سرماتهگذاری» .فصلنامه پژوهشهای حسابداری مالی .شماره .19
صص .106-89
بولو ،قاسم؛ باباجانی ،جعفر و بهرام محسنی ملكی (« .)1391رابطه بی وجه نقد بیشتر و کمتر از حرد
بهینه ،با عملکرد آتنده شرکت های پذترفته شده در بور

اوراق بهادار تهرران» .دانرش حسرابداری.

دوره  .3شماره  .11صص .29-7
تهرانی ،رضا و رضا حصارزاده (« .)1388تأثیر جرتان های نقدی آزاد و محدودتت در تأمی مالی بر
بیش سرماته گذاری و کم سرماتهگذاری» .فصلنامه تحقیقات حسابداری .دوره  .1شرماره  .3صرص
.67-50
خانی ،عبداهلل؛ ایمانی ،کریم و مهناام مالیای (« .)1392بررسری رابطره بری تخصرص حسرابر
صنعت و اجتنا مالیاتی شرکت های پذترفته شده در بور

در

اوراق بهادار تهران» .دانش حسابرسری.

سال  .13شماره .51
خدامیپور ،احمد؛ امینینیا ،میامم و محمدحسان فادوی (« .)1394بررسری رابطره بری اجتنرا از

پرداخت مالیات و میزان نگه داشت وجه نقد با لحاظ شراتط محردودتت مرالی» .دانرش حسرابداری
مالی .مقاله  .4دوره  .2شماره  .1صص .82-67
خواجوی ،شكراله و محسن صالحینیا (« .)1394محدودتت های تأمی مالی و رشد شرکت (مطالعره
موردی :بور

اوراق بهادار تهران)» .حسابداری مالی .جلد  .7شماره  .25صص .48-29

Downloaded from qjfep.ir at 2:34 +0330 on Thursday February 21st 2019



با توجه به محدود بودن جامعه آمراری بره شررکتهرای پذترفترهشرده در برور

اوراق بهرادار

بررسی رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و اجتناب مالیاتی

179

صفری گرایلی ،مهدی و شیوا پودینه (« .)1395اجتنا مالیاتی و بهموقع بودن اعرالن سرود :آزمرون
تجربی از بور

اوراق بهادار تهران» .پژوهشنامه مالیات .شماره  .31صص .118-101

ضیایی بیگدلی ،محمدتقی و فرهاد طهماسبی بلاداجی ( .)1383مالیرات برر ارزش افرزوده مالیراتی
علیزاده ،امیر خادم؛ حنجری ،سارا؛ امینی ،محمدعلی و امیر رسائیان (« .)1394نقدشوندگی سرهام و

اجتنا مالیاتی با در نظر گرفت اهمیت حاکمیت شرکتی و محدودتت های مرالی» .فصرلنامه علمری
پژوهشی بررسیهای حسابداری و حسابرسی .مقاله  .4دوره  .22شماره  .4صص .478-461
فروغی ،داریوش و شكوفه محمدی (« .)1392بررسی رابطه بری اجتنرا مالیراتی و ارزش و سرطح
نگهداشت وجه نقد شرکت های پذترفته شرده در برور

اوراق بهرادار تهرران» .پژوهشرنامه مالیرات.

جلد  .21شماره  .20صص .122-101
کنعانی امیری ،منصور (« .)1386بررسری رابطره بری محردودتتهرای مرالی و برازده سرهام در برازار
سرماته اتران» .دانشور رفتار .دوره  .14شماره  .26صص .30-17
مشایخی ،بیتا و سیدجالل سیدی (« .)1394راهبری شرکتی و اجتنرا مالیراتی» .دانرش حسرابداری.
مقاله  .4دوره  .6شماره  .20صص .103-83
مهرانی ،ساسان و سیدجالل سیدی (« .)1393بررسی رابطه بی اجتنا مالیاتی و اختالف مالیاتی در
شرکتهای پذترفتهشده در بور

اوراق بهادار تهران» .تحقیقات حسرابداری و حسابرسری .شرماره

 .24صص .26-1
Armstrong, C., Blouin, J., Jagonlizer, A. & Larcker, D (2013). "Corporate

Governance, Incentives, and Tax Avoidance". Rock Center for Corporate
Governance working paper series.
Chen, C. Lai, sh (2013). "Financial Constraint and Tax Aggressiveness", Department
of Accounting & Finance, The University of Auckland, NEW ZEALAND.
Chen, X. Hu, N. Wang, X. Tang, X (2014). "Tax avoidance and firm value: evidence
from China", Nankai Business Review International, Vol. 5, I. 1, pp. 25–42.
Chen, Y. & Zolotoy, L (2014). "Stock Liquidity and Corporate Tax-Avoidance: The
Tale of Two Tails". Available at ssrn.com.
Crabtree, A.D., Kubick, T, R (2014). "Corporate tax avoidance and the timeliness of
annual earnings announcements". Review of Quantitative Finance and Accounting,
Vol. 42, pp. 51–67.
Dhaliwal, D., Huang, S., Moser, W., & Pereir, R (2011). "Corporate Tax Avoidance
and the Level and Valuation of Firm Cash Holdings". Working paper.

Downloaded from qjfep.ir at 2:34 +0330 on Thursday February 21st 2019

مدرن .ناشر :پژوهشکده امور اقتصادی .تهران.

1397  بهار،21  شماره، سال ششم،فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی

180

Downloaded from qjfep.ir at 2:34 +0330 on Thursday February 21st 2019

Dyreng, S.D., Hanlon, M. and Maydew, E.L (2008), "Long- Run Corporate Tax

Avoidance". The Accounting Review, Vol. 83, PP. 61- 82.
Desai, M.A. Dharmapala, D (2009). "Corporate Tax Avoidance and Firm Value",
Review of Economics and Statistics, Vol. 91, PP. 537–546.
Edwards, A., Schwab, C. & Shevlin, T (2013). "Financial Constraints and the
Incentives for Tax Planning", 2013 American Taxation Association Midyear
Meeting. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2216875.
Fazzari M. Steven, Hubbard R. Glenn, and Petersen Bruce C (1988). "Financing
constraints and corpoprat investment", brooking papers on Economic Activity, Vol.
1, PP. 141-195.
Goh, B.W. Lee, J. Lim, Ch. & Shevlin, T (2016). "The Effect of Corporate Tax
Avoidance on the Cost of Equity", Available at: http://papers.ssrn.com/so13/
/papers. Cf m? abstract_id=2737784.
Graham, J.R., Hanlon, M., Shevlin, T. & Shroff, N (2013). "Incentives for Tax
Planning and Avoidance: Evidence from the Field". MIT Sloan Research Paper No.
4990-12. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2148407.
Kaplan, S. N., and Zingales, L (1997). "Do Investment-Cash Flow Sensitivities
Provide Useful Measures of Financing Constraints?", The Quarterly Journal of
Economics, Vol. 112, pp. 169-215.
Kim B, Jung K, Kim I (2005). "Internal Funds Allocation and the Ownership
Structure: Evidence from Korean Business Groups". Rev Quant Finance Acc, Vol.
25, PP. 33–53.
Rego, S (2003). "Tax Avoidance Activities of U.S.", Multinational Corporations
Contemporary Accounting Research, Vol. 20 (4), PP. 805–833.
Richardson, G, Taylor, G, Lanis, R (2015). "The impact of financial distress on
corporate tax avoidance spanning the global financial crisis: Evidence from
Australia", Economic Modelling, Vol. 44, PP. 44-53
Wilson, R.J (2009), "an Examination of Corporate Tax Shelter Participants". The
Accounting Review, Vol. 84, PP. 969-999.

پیوست

Downloaded from qjfep.ir at 2:34 +0330 on Thursday February 21st 2019

7 خروجی نرمافزار نتاتج نمودار

Dependent Variable: AETR_NORMAL
Method: Panel Least Squares
Date: 05/30/17 Time: 22:04
Sample: 714
Periods included: 101
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 707
Convergence achieved after 6 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
KZ
ROA
SIZE
LEV
AR(1)

0.551018
-0.004898
-0.301664
-0.080965
0.003738
0.403567

0.381044
0.090951
0.361748
0.057726
0.216367
0.034467

1.446076
-0.053858
-0.833906
-1.402591
0.017278
11.70880

0.1486
0.9571
0.4046
0.1612
0.9862
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.185803
0.172917
0.975691
661.6208
-979.7390
14.41835
0.000000

Inverted AR Roots

.40

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.010013
1.072846
2.805485
2.882900
2.835397
2.158247
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8 خروجی نرمافزار نتاتج نمودار
Dependent Variable: BTD_NORMAL
Method: Panel Least Squares
Date: 05/30/17 Time: 22:26
Sample: 714
Periods included: 101
Cross-sections included: 7
Total panel (balanced) observations: 707
Convergence achieved after 6 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
KZ
ROA
SIZE
LEV
AR(1)

-0.095728
-0.023224
0.437507
-0.000374
0.154964
0.472455

0.325056
0.077337
0.306954
0.049142
0.183453
0.033248

-0.294497
-0.300300
1.425318
-0.007604
0.844711
14.20994

0.7685
0.7640
0.1545
0.9939
0.3986
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.259475
0.247754
0.847661
499.3778
-880.2890
22.13846
0.000000

Inverted AR Roots

.47

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.048787
0.977333
2.524156
2.601571
2.554067
2.186542
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