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 چکیده

مستقل بر  حسابرس تيفيکمالکيت و همچنين اثر تعاملی ساختار تاثير هدف اصلی اين تحقيق 

بود. جامعه آماری تحقيق حاضر،  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هایشرکتاجتناب مالياتی 

بوده است. اين  1398تا  1392پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  هایشرکت

ها، منشتر شدن های از قبيل در دسترس بودن دادهکه دارای ويژگیبود  شرکت 107ها شامل نمونه

باشد. يافته های های موردنظر توسط سازمان بورس اوراق بهادار و ... میهای مالی در سالصورت

در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق  تيمالکساختار  و یاتيمال اجتناب نيبتحقيق نشان داد 

بهادار تهران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و کيفيت حسابرسی نيز موجب تشديد اثر ساختار 

 ی می شود.اتيمال اجتناب بر تيمالک

 

 یحسابرس تيفيک، تيمالکساختار  ،یاتيمال اجتناب: کلیدی اتکلم
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 مقدمه -1

گيرندگان می های شرکت ها و تصميمعوامل موثر بر تصميمات و استراتژی از جمله ماليات

هايی باشد. مبانی نظری و شواهد تجربی مبين آن است که شرکت ها سعی در اتخاذ استراتژی

 (.1392جويی در هزينه ماليات گردد )مهرانی و سيدی، دارند که منجر به صرفه

شود. رآمدی دولت از طريق ماليات تأمين میای از منابع ددر اکثر کشورها، بخش عمده

و فرار  سهم از کل درآمدهای عمومی در ميان کشورها متفاوت است. در اين ميان، اجتناب

مالياتی در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالياتی کشورها همواره از آنچه که برآورد 

که در حال حاضر در اکثر  شده است کمتر باشد. بنابراين، از جمله موضوعات بسيار مهم

پژوهش ها مورد توجه است، بحث اجتناب و فرار مالياتی و عوامل موثر بر آن و نتايجی است 

که از آن حاصل می شود. از ديدگاه نظری، منظور از اجتناب مالياتی، تالش در جهت کاهش 

انونی، اما  (. فرار مالياتی نوعی تخلف ق2016ماليات های پرداختی است)دسای و همکاران، 

اجتناب از ماليات، در واقع نوعی استفاده از خالءهای قانونی در قوانين مالياتی در جهت کاهش 

ماليات است. بنابراين، از آنجايی که اجتناب مالياتی، فعاليتی به ظاهر قانونی است به نظر می 

محدوده ای معين  رسد که بيشتر از فرار مالياتی در معرض ديد باشد و چون اجتناب مالياتی در

ای در زمينه کنترل جهت استفاده از مزايای مالياتی است و به طور عمده قوانين محدودکننده

(، بنابراين، به نظر می رسد بسياری 1393)پورحيدری و همکاران،  اجتناب مالياتی وجود ندارد

ذار بر سطح ها درگير اجتناب مالياتی باشند و به همين دليل تعيين عوامل تاثيرگاز شرکت

 ها دارای اهميت زيادی است.اجتناب مالياتی در شرکت

 که دولت درآمدهای کاهش موجب که قانونی غير فعاليت به ماليات، پرداخت از اجتناب

هزينه  که شود، از آنجايی نمی مربوط است، نياز عمومی و رفاهی خدمات و زيربنايی برای امور

 هایفعاليت زيادی ميزان به ها شرکت از بسياری دهد،می کاهش را ها سود شرکت ماليات،

و  )ژانگبرند  می کار به شانماليات مشمول درآمد کاهش با هدف را ماليات پرداخت از اجتناب

 (.2020همکاران، 
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های با جدايی مالکيت مطرح رسد در مورد شرکتبحث اجتناب مالياتی بيشتر بنظر می

گريزی و يا خاطر وجود احتمال کشف و جريمه شدن و ريسکباشد، زيرا افراد حقيقی به 

انگيزه های درونی مثل وظيفه اجتماعی، کمتر، درگير فرار و اجتناب مالياتی می شوند)ظفر و 

(، ولی در شرکت ها به طور معمول، سهامداران انتظار دارند که مديران به دنبال 2018همکاران، 

های احتمالی ه منافع اضافی حاصل از کاهش بدهیمنافع شخصی خود باشند و تا مادامی ک

های مالياتی و بيشتر از هزينه های اضافی مورد انتظار برای آنها باشد، به دنبال کاهش بدهی

تواند انعکاسی از نظريه مسئله نمايندگی باشد اجتناب مالياتی باشند. بنابراين، اجتناب مالياتی می

ی شود که منافع شخصی مدير را دنبال کند. بنابراين، و ممکن است منجر به تصميمات ماليات

يکی از چالش های پيش روی سهامداران و هيات مديره، يافتن روش ها و انگيزه های کنترلی 

(. هانلون و 2014است تا هزينه های نمايندگی را به حداقل برسانند)جنسن و مکلينی، 

فع شخصی خود هستند ساختار شرکت را ( نيز معتقدند مديرانی که به دنبال منا2010همکاران)

دهند و از اين طريق تر کرده و معامالتی را که باعث کاهش ماليات می شود، انجام میپيچيده

منابع شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می گيرند. آنها معتقدند که وجود ماموران 

سوء استفاده از منابع داخلی شرکتمالياتی قوی باعث افزايش نظارت بر کار مديران و کاهش 

شود. نکته ديگری که توسط دسای و همکاران مطرح شد اين است که نحوه حاکميت و ها می

ها تاثيرگذار است. حاکميت شرکتی ها بر روی سطح اجتناب مالياتی شرکترهبری شرکت

. (1394ضعيف باعث افزايش در سطح اجتناب مالياتی می شود )مشايخی و همکاران، 

(، معتقد است که اجتناب مالياتی، منافع نهايی سپر مالياتی بهره را کاهش می2015)19گراهام

دهد و ممکن است بر روی تصميمات مربوط به ساختار سرمايه تاثيرگذار باشد. از سوی ديگر، 

اگر اجتناب مالياتی توسط مقامات مالياتی تشخيص داده شود در اينصورت، شرکت مجبور به 

های نقدی ورودی و کاهش شود که باعث کاهش جريانهای اضافی و جريمه میپرداخت

 (.2019و همکاران،  اتوود)شود. ثروت سهامداران می

های صورت گرفته به مقامات دولتی را کاهش می دهد. اما جريان اجتناب مالياتی، پرداخت

د تضاد منافع بين ها را نيز محدود کرده که اين امر موجب تشدياطالعات خاصی از شرکت
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گذاران، اجتناب مالياتی را به عنوان امکان انحراف از شود. اگر سرمايهمديران و سهامداران می

منافع شرکت تلقی کنند، تأثير منفی بر ارزيابی آنها از سطح نگهداشت وجه نقد شرکت خواهد 

تناب مالياتی، دهد که اج(. مطالعات قبلی حسابداری نشان می1392داشت )فروغی و محمدی، 

فعاليتی مخاطره آميز است که شرکت ها با کاهش پرداخت ماليات در دوره جاری، ممکن است 

(. 2013مجبور به پرداخت ماليات بيشتر و جرائم مالياتی در آينده گردند )گوانتر و همکاران، 

ها و ريمههای اجتناب مالياتی با عدم قطعيت در پرداخت های آتی ماليات و جبنابراين فعاليت

 (.1393)دشتی، عدم قطعيت در مورد کل جريان نقدينگی همراه است. 

 نقش آنها توسط شده نگهداری سهام صاحبان حقوق بر هاشرکت نظارت در نهادی مالکان

 انتخاب حقوق، اين جمله از دارند، متفاوتی حقوق دارند. مالکان )سهامداران( شرکت، کليدی

کنند. می فعاليت شرکت مديران عملکرد بر نظارت برای عنوان نماينده به که است مديره هيئت

 ایمالحظه قابل نقش سهامداران ساير به انتقال اطالعات در عمده سهامداران ديگر، سوی از

 انتقال ديگران به را اطالعات و کسب کنند مديريت از خصوصی اطالعات توانند می دارند. آنها

 (.2010همکاران، و  دهند )آرمسترانک

به توجه به توضيح مختصری از عناصر اصلی پژوهش، اين تحقيق با تکيه بر ادبيات نظری 

های های شرکتموجود در باب اجتناب مالياتی و ساختار مالکيت و همچنين با استفاده از داده

 ی دراتيمال بر اجتناب تياثر ساختار مالک یبررسپذيرفته در بازار بورس اوراق بهادار تهران به 

می پردازد و اين سوال را مطرح می کند که  در بورس اوراق بهادار تهران رفتهيپذ یشرکت ها

 آيا کيفيت حسابرسی مستقل بر رابطه بين ساختار مالکيت و اجتناب مالياتی اثر دارد؟

 تحقیق: یمبانی نظر -2

 فرار مالیاتی -2-1

فرار مالياتی يک نو تقلب است که به طور خالصه عليه يک نهاد اقتصاد دولتی صورت می 

سطح  ماليات ها را تعيين و نحوی نظارت و ساز و کار الزم برای  گيرد. و دولت ساختار و

دريافت آن را در نظر می گيرد. فرار مالياتی ريشه در عناصر اصلی درگير در اقتصاد زير زمينی 

 (.1392دارد اين عناصر را فرار مالياتی می توان ناميد )خدامی پور و روستايی، 
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  تعلق مالیاتی -2-2

تعلق واقعی ماليات اين است که نهايتاً پرداخت کننده اصلی ماليات چه کسی منظور از 

است. مثال ممکن است که از  يک قشر خاص ماليات اخذ شود ولی در واقع پرداخت کننده 

 . (70ص  2009نهايی ماليات شخص ديگری باشد )دسای و دهارماپاال ، 

ترتيبات قانونی توسط افراد و بنگاه  منظور از اجتناب مالياتی اعمال يک سری راه حل ها و

ها است که بر اساس آن ميزان بدهی مالياتی خود را به حداقل برسانند. .مثال فرض کنيد يک 

درصدی بر حقوق او تعلق می  7مشغول به کار می شود که ماليات  نفر در يک بنگاه دولتی

درصد است ،  5/5ات گيرد ، وقتی مالحظه می کند که در يک بنگاه بخش خصوصی نرخ مالي

می کند که در يک بنگاه بخش خصوصی برود. يا مثالً توليدات صنعتی ماليات بيشتری  تالش

نسبت به توليدات کشاورزی دارد ، انسانی که بخواهد از پرداخت ماليات کمتری برخوردار 

 است بخشی از فعاليت خود را مصروف کشاورزی دارد. گردد، ممکن

يا غيرقانونی  بين فرار مالياتی و اجتناب از پرداخت ماليات به قانونی تمايز مفهومیبنابراين

است اما اجتناب از  فرار مالياتی، يک نوع تخلف از قانون ، شود مؤديان مربوط میبودن رفتار 

وقتی که يک مؤدی مالياتی از  از قوانين مالياتی است.، يک نوع سوء استفاده رسمی  ماليات

سرمايه خود که مشمول پرداخت  گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار ياارائه 

انجام می دهد که او را از چشم  غير رسمیماليات می شود ، امتناع می کند ، يک نوع عمل 

 مقامات دولتی و مالياتی کشور دور نگه می دارد.

 تعریف کیفیت حسابرسی -2-3

 تعريفی است که توسط دی آنجلو حسابرسی،کيفيت باره در هاتعريف ترينمتداول از يکی

ارزيابی » :ارائه شده است. او کيفيت حسابرسی را اين گونه تعريف کرده است (1981)

های از احتمال اين که حسابرس، نخست موارد تحريفات با اهميت در صورت« )استنباط( بازار

ديگر اينکه تحريف با اهميت کشف مالی يا سيستم حسابداری صاحب کار را کشف کند و 

 .شده را گزارش دهد

 عوامل موثر بر فرار مالیاتی -2-4
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دنبال دارد هنوز بايد بپذيريم پرداخت ماليات با وجود تمام مزايايی که برای اقتصاد کشور به

شود صورت يک فرهنگ پذيرفته شده نزد اقتصاد ايران در نيامده است و همين امر موجب میبه

، پولی باشد که دولت از  های اقتصادی، کسبه و صاحبان بنگاه از ديد بسياری از مردم ماليات

گردد گيرد. بخش مهمی از اين ديدگاه به ضعف فرهنگ مالياتی در کشور باز میدسترنج آنها می

های ساختاری نظام مالياتی ، اما بخشی ديگر به ضعف که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد

، بخش  گونه که شايسته يک اقتصاد رو به پيشرفت استگردد که نتوانسته آنمی کشور باز

،  ساز فرار مالياتی شودتواند زمينهترين عواملی که میماليات را تقويت کند. يکی از مهم

شود نتوان نظارت های زيادی از اقتصاد ايران است که باعث میوجودنداشتن شفافيت در بخش

دنبال آن وصول ماليات از اين بخش را نيز ی اين بخش داشت و بههامشخصی بر درآمد

، بسياری از  دليل ساختار سنتی حاکم بر نظام مالياتی کشورمانکند. از سوی ديگر بهناممکن می

ها در زمينه ، يکی از بهترين گزينه موران مالياتی راأزنی با مفعاالن اقتصادی همواره راه چانه

دانند. در اين زمينه استفاده از نظام الکترونيکی و کاهش دخالت عوامل یکاهش ماليات خود م

هايی است که در چند سال اخير به شدت از سوی دولت پيگيری ترين برنامهانسانی يکی از مهم

  ها ديدتوان در واقعی شدن ميزان ماليات پرداختی بسياری از بنگاهشده است که اصل آن را می

 (.1389 ،خانی محمد و زهی)

 پدیده فرار مالیاتی و سیاستی که دولتها باید اتخاذ کنند -2-5

داوطلبانه هستند.  قانونگذاران مالياتی معمول در پی ايجاد و فراهم کردن زمينه های تميکنی

ديان ؤبنابراين  پيش بينی جريمه برای فرار از ماليات در قوانين وتعقيب و اعمال جريمه برای م

ديان به تمکين از قوانين مالياتی زمانی امکان ؤتشويق م اصلی ونهايی نيست ومتخلف هدف 

آن کم هزينه  پذيراست که مديريت حاکم بر سازمان مالياتی نيز توانا باشد، مديريتی که هدف

ديان منصفانه بودن آن وتسهيل اجرای قوانين و آئين نامه ؤکردن تمکين قوانين مالياتی برای م

که در آنها عدم تمکين مالياتی دارای نرخ بااليی  د. با اين حال در کشورهايیهای مالياتی باش

مالياتی در اعمال جريمه های سنگينی می تواند راه مناسبی برای  است توانايی مديريت

را که مانع  ديان به پرداخت ماليات باشد. قوانين مالياتی بايد بتواند نقايص عمده ایؤاجبارم
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، اما می توان عمده ترين  گونانند ات می شود برطرف کند. اين نقايصتمکين و پرداخت مالي

ديانی که اظهار مالياتی خود را ؤم ديان ثبت نشده ،ؤم:آنها را به چند گروه بزرگ دسته بندی کرد

مورين مالياتی از ثبت يک أبرای آگاهی م ديان ثبت نشدهؤم. فراريان مالياتی ، اند تسليم نکرده

مطمئن و کارآمد اتخاذ نمود. شايد بتوان گفت اولين دليل و ثبت واحد  دی بايد يک روشمؤ

و يا سختگيری های بيش از حد قوانين مالياتی باشد. لذا ابتدا بايد علل  ت موانعافرار از مالي

قوانين مالياتی  بروزاين مشکل را در قوانين جستجو کرد. اما همواره علت اين مشکل نقص

می تواند يک دليل مشخص و البته  کشوری فعاليتهای سود جويانهنيست . بی شک در هر 

را از داليل فرار ازقانون برشمرد. اين امر نه تنها در مورد ماليات که  عمده و با درصد باال

قابل توجه است جرم شناسان معتقدند به صفر رساندن آمار جرايم  درمورد ساير قوانين هم

هر جامعه ای  ليل بايد گفت ميزانی از ارتکاب جرم دردرجامعه امری محال است. به همين د

) هانلون و هيتزمن،  می کند طبيعی است. اين امر اجتناب ناپذير را عمل گوناگونی توجيه

2010.) 

 پیشینه تحقیق -2-6

 اعطايی به های مشوق آيا که پرداختند موضوع اين ( به2017) گرانيد و چاردسونير

 موقعيت مالياتی که داد نشان ها آن تحقيق نتايج گردد. می مالياتی اجتناب کاهش باعث مديران،

 مثبت طور مديران، به عملکرد به وابسته پاداشی های مشوق و مديران مالياتی تخصص شرکت،

 باشند. می مالياتی اجتناب با تداعی در توجهی قابل و

 از ماليات به اجتناب مديريتی و توانايیعنوان  با پژوهشی ( در2017) همکاران و سيفرانس

 اجتناب گيری برای اندازه آنها پرداختند. ماليات از اجتناب و مديريت توانايی بين رابطۀ بررسی

 پژوهش اين کردند. در نقدی استفاده ماليات مؤثر نرخ و مالياتی مؤثر نرخ معيار دو از مالياتی از

 است. شده ( استفاده2012و و همکاران ) دمرجيان رويکرد از مديران توانايی گيری اندازه برای

 و دارند کمتری مالياتی از اجتناب توانايی که مديران بوده است اين از حاکی آنها پژوهش نتايج

 دارد. منفی مالياتی رابطۀ از اجتناب با مديريت توانايی
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رسی الياتی به بر( در پژوهشی با عنوان مالکيت نهادی و اجتناب م2016کرون و همکاران )

مالياتی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  رابطه بين مالکيت نهادی و اجتناب

مورد آزمون  2012تا  2005شرکت در بازه زمانی سال های  211است. اين پژوهش  هلند

درصد ) قرارداده است. نتايج برآورد مدل رگرسيون تحييق نشان ميدهند که ضريب متغير مستقل

می با اجتناب قيمعنادار بوده و رابطه مثبت و مست %5در سطح خطای  (مالکيت سهامدارن نهادی

هامداران مالياتی شرکت داشته است . در نتيجه ميتوان ادعا نمود که با افزايش درصد مالکيت س

 .نهادی اجتناب از پرداخت ماليات افزايش می يابد

( در پژوهشی با عنوان اجتناب مالياتی و اختالف مالياتی 2016زهراوی و  همکاران )

الی  2008طی بازه زمانی  قاهرهشرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  146بررسی  به

پرداختند.  و به صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی 2013

حاکی از آن است که بين اجتناب مالياتی و تفاوت ماليات تشخيصی و ابرازی و ماليات  نتايج

قطعی و ابرازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اين مطلب مبين آن است که دولت تمايل 

يشتری از شرکت هايی که اجتناب مالياتی می نمايند اخذ نمايد. پيش تر مشخص دارد ماليات ب

گرديد که بين محافظه کاری و تفاوت مالياتی رابطه معناداری وجود ندارد؛ يافته های اين 

تحقيق و تحقيقات قبلی مبين آن است که محافظه کاری نسبت به اجتناب مالياتی، ابزاری 

 .هزينه ماليات شرکت ها می باشد کاراتری برای صرفه جويی در

حاکميت شرکتی، تشويق و اجتناب »(، در تحقيقی با عنوان 2015آرمسترونگ و همکاران )

ها  شرکت اجتناب مالياتی و و تشويق مديريتی و نظارتی سيستم بين ارتباط بررسی به« مالياتی

کتی و اجتناب مالياتی های جاکميت شرنتايج نشان داد که هيچ رابطه بين مکانيسم پرداختند.

وجود ندارد. همچنين رابطه مثبت بين استقالل هيئت مديره و پيچيدگی های مالی برای سطوح 

 پايين از از اجتناب مالياتی و رابطه منفی برای سطح باال از اجتناب مالياتی وجود دارد.

 اين به شرکت ريسک و مالياتی اجتناب عنوان با تحقيقی در( 2014) همکاران و گوانتر

 حد چه تا که اين و دارد تاثير شرکت ريسک بر مالياتی تصميمات آيا اند که پرداخته موضوع

 شرکت  ماليات آميز مخاطره انتخاب کننده منعکس ، شرکت مالياتی اجتناب تجربی معيارهای

 نقدی ماليات موثر نرخ نوسانات ، در که مالياتی ريسک که داد نشان تحقيق اين نتايج. است
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 کل در مالياتی ريسک بنابراين.  دارد مثبت رابطه آينده در شرکت ريسک کل با است منعکس

 را ماليات نرخ در قطعيت عدم ، نقدی ماليات موثر نرخ نوسانات و دارد تاثير شرکت ريسک

 يا نقدی ماليات موثر نرخ سطح بين ارتباط کننده منعکس تحقيق اين شواهد. دهد می نشان

 نتايج از تحقيق، اين نتايج همچنين. نيست شرکت آتی ريسک با ماليات نشده ثبت مزايای

 ماليات موثر نرخ با ها شرکت که دادند نشان اخير تحقيقات. کند نمی تاييد را اخير تحقيقات

 آتی پرداختهای در قطعيت عدم از ای درجه يا باال ريسک با مالياتی های موقعيت ، کم نقدی

 .گزينند می بر را ماليات

 از استفاده با یاتيمال اجتناب یسازمدل( در پژوهشی با عنوان 1395خواجوی و کيامهر )

 پرداخت از اجتناب یسازمدل؛ به تهران بهادار اوراق بورس از یشواهد: یحسابدار اطالعات

 منظور نيبد. پرداختند تهران بهادار اوراق بورس در یحسابدار یهاداده از استفاده با اتيمال

 سال 490 و شدهیبررس 1392 یال 1383 سالهده یزمان ۀفاصل در هاشرکت یکل اطالعات

 معادالت یسازمدل کيتکن از استفاده با یاتيمال اجتناب یسازمدل به و ديگرد انتخاب شرکت

 یاتيمال اجتناب بر یشرکت تيحاکم که دهدیم نشان پژوهش جينتا. شد پرداخته یساختار

 کاهش یاتيمال اجتناب ،یشرکت تيحاکم یسازوکارها شيافزا با کهیطوربه است، رگذاريتأث

 یگزارشگر تيفيک یانجيم ريمتغ قيطر از) ميرمستقيغ طوربه یشرکت تيحاکم نيهمچن. ابديیم

 یحسابرس تيفيک دهدیم نشان زين پژوهش جينتا ريسا. است رگذاريتأث یاتيمال اجتناب بر( یمال

 یاتيمال اجتناب ،یحسابرس تيفيک شيافزا با کهیطوربه است رگذاريتأث یاتيمال اجتناب بر

 تيفيک یانجيم ريمتغ قيطر) ميرمستقيغ طوربه یحسابرس تيفيک نيهمچن. ابديیم کاهش

 .است رگذاريتأث یاتيمال اجتناب بر( یمال یگزارشگر

به  یاتيمال اجتناب بر یتيريمد يیتوانا ريتأث( در پژوهشی با عنوان 1395فروغی و همکاران )

 91 از متشکل یانمونه منظور نيبد. باشدیم یاتيمال اجتناب بر یتيريمد يیتوانا ريتأث یبررس

 شده استفاده 1392 تا 1384 یزمان ۀباز نيب تهران، بهادار اوراق بورس در شده رفتهيپذ شرکت

 ريتأث تحت که است شرکت يیکارآ از یبخش ،یتيريمد يیتوانا اريمع پژوهش، نيا در. است

. است شده محاسبه هاداده یپوشش ليتحل یالگو قيطر از و رديگینم قرار شرکت یذات عوامل
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 یآت سال سه اتيمال مجموع بر ميتقس یآت سال سه یپرداخت نقد وجه مجموع نيانگيم نيهمچن

 با پژوهش يۀفرض آزمون تينها در. است شده گرفته نظر در یاتيمال اجتناب ندهينما عنوان به

 وجود از یحاک جينتا. است شده انجام یبيترک یهاداده بر یمبتن رهيچندمتغ ونيرگرس از استفاده

 .است بوده مطالعه مورد ۀدور طول در یاتيمال اجتناب بر یتيريمد يیتوانا معنادار و یمنف ريتأث

بررسی ارتباط بين سطح افشای » (، در تحقيقی با عنوان 1394فاريابی و همکاران )

مسئوليت اجتماعی شرکت و گريز از ماليات )شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار 

اين پرسش مطرح شد که آيا در سطح شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار « تهران(

های اجتماعی شرکت و گريز مالياتی آن ارتباطی معنادار بين سطح افشای مسئوليتتهران، 

شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار  98های وجود دارد يا خير. به اين منظور، از داده

، رگرسيونی چندمتغيره و مدل اثرات ثابت و روش حداقل 1390-1387تهران طی سالهای 

ردی، استفاده شد. نتيجه آنها نشان داد که گزارشگری مسئوليت مربعات تعميم يافته برآو

 تواند نشانی از گريز يا عدم گريز مالياتی آنان باشد.احتماعی شرکتها نمی

به « راهبری شرکتی و اجتناب مالياتی»(، در تحقيقی با عنوان 1394مشايخی و سيدی )

رصد مالکيت نهادی، استقالل بررسی رابطه برخی از معيارهای مهم راهبری شرکتی؛ شامل د

شرکت  146. برای اين منظور پرداختندهيات مديره و اندازه هيات مديره؛ و اجتناب مالياتی 

مورد بررسی قرار  1391الی  1381پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 

ن آن است که شرکت به صورت الگوی پنل نامتوازن؛ مبي -سال 1227گرفت. نتيجه بررسی 

رابطه معناداری بين راهبری شرکتی و اجتناب مالياتی وجود ندارد. عالوه بر اين، رابطه منفی و 

معناداری بين متغيرهای کنترلی سودآوری و اندازه شرکت و همچنين رابطه مثبت و معناداری 

 .بين حسابرسی مالياتی و اجتناب مالياتی مشاهده گرديد

 ، فرضيه های تحقيق را می توان به صورت ذيل بيان داشت:با توجه به سواالت پژوهش

 ساختار مالکيت و اجتناب مالياتی رابطه معنی دار وجود دارد.بين فرضيه اول: 

فرضيه دوم: کيفيت حسابرسی مستقل بر رابطه بين ساختار مالکيت و اجتناب مالياتی تأثير 

 می گذارد.
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 روش تحقیق -3

پژوهش توصيفی  پژوهشی کاربردی است. حيث هدف، نوع توصيفی و از اين پژوهش از

موردبررسی  هايیپديدهاست که هدف آن توصيف کردن شرايط يا  هايیروششامل مجموعه 

کردن ياری ايوجود مصرفاً برای شناخت بيشتر شرايط  تواندمیاست. اجرای پژوهش توصيفی 

از  منظور بررسی روابط بين متغيرها،بهاين پژوهش  ازآنجاکه در گيری باشد.يند تصميمابه فر

در پژوهش پس  .گيردمیدر رديف مطالعات پس رويدادی قرار  شده،اطالعات گذشته استفاده

ای طبيعی وجود داشته است و يا از وقايع گذشته که گونهاز محيطی که به هارويدادی، داده

بنابراين  شوند؛میوتحليل آوری و تجزيهداده است، جمعبدون دخالت سيستم پژوهشگر رخ

 کاری متغيرها وجود ندارد.امکان دست

 جامعه و نمونه آماری -3-1

 اوراق بازار بورس در شده پذيرفته تمامی شرکت های شامل پژوهش اين آماری جامعه

  باشد. ( می1398-1392) زمانی قلمرو در تهران بهادار

 سيستماتيک حذفی هدفمند، گيری نمونه روش از گيری نمونه منظور به حاضر، پژوهش در

 نمونه و شود می تعريف نمونه انتخاب جهت ابتدا شرايطی روش اين در .است شده استفاده

 فرضيات مدل آزمون به توجه با شرايط اين .گردند می حذف نمونه از مذکور شرايط فاقد های

  شود.  می تعيين پژوهش متغيرهای و
 اساس حذف سیستماتیکانتخاب شرکت ها بر ؛ 1جدول 

 ها شرکت تعداد شرح

 530 .ميباشند بورس عضو 1398 سال پايان تا که شرکتهای کل تعداد

 76 ای بيمه و گذاری سرمايه مالی، کننده تامين نوع از های شرکت

 88 .باشند داشته معامالتی وقفه 1398 تا 1392  طول در که هايی شرکت

 99 نباشد اسفندماه پايان آنها مالی سال که شرکتهايی

 73 .نباشد دسترس قابل نظر مورد شرکتهای برای پژوهش متغيرهای دادههای

 87 شرکت های غير توليدی

 107 باقيمانده شرکتهای تعداد
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 ها و ابزار گردآوری اطالعات:روش -3-2

است.  شده استفاده ای کتابخانه روش از و اطالعات، ها داده آوری جمع برای تحقيق اين در

 گرديده گردآوری التين و فارسی مجالت تخصصی و کتب از تحقيق نظری مبانی همچنين

بورس  سايت نوين، آور ره دنا سهم، چون منابعی از نمونه هایشرکت به مربوط های است. داده

 شود.و ... استخراج می

 مدل و نحوه اندازه گیری متغیرها-3-3

از  کند می استفاده فرضيات آزمون برای گذشته اطالعات از تحقيق اين که اين به توجه با

 لحاظ از و اثباتی تحقيقات نوع از تئوريک لحاظ از تحقيق .است رويدادیپس تحقيقات نوع

 در تجربی شبه تحقيقات نوع از تحقيق اين ديگر سوی از. باشدمی استقرايی نوع از استدالل

های رگرسيونی زير  مدل تحقيق، از فرضيه به توجه با. باشد می حسابداری مالی تحقيقات حوزه

 شود.  می استفاده آزمون فرضيه جهت

 مدل فرضيه اول:

Tax Avoiditi,t = β0 + β1 OWSTi,t + β2 GROit + β3 ROEit + β4 MBit + β5 SIZEit 

+it                                                                                      1-3 معادله 

 مدل فرضيه دوم:
Tax Avoiditi,t = β0 + β1 OWSTi,t + β2 IAQit + β3 (OWST*IAQ)it + β4 GROit + β5 

ROEit + β6 MBit + β7 SIZEit +it                                                            1-3 معادله 
 آماری تحلیل و تجزیه -4

 آمار توصیفی -4-1

برای بررسی مشخصات عمومی و پايه ای متغيرها )سری ها( جهت برآورد و تخمين الگو 

الزم است. به ها، برآورد آماره های توصيفی مربوط به متغيرها )مدل( و تجزيه و تحليل دقيق آن

توان ديدی کلی در مورد مقادير هر يک از متغيرها بدست آورد. وسيلۀ اين مشخصات می

ها روی يک محور دقيقاً در ها نشان دهندۀ آن است که در صورت منظم کردن دادهميانگين داده

اده ها درصد د 50گيرد. ميانه نشان دهنده اين است که نقطه تعاملی يا مرکز ثقل توزيع قرار می

درصد داده ها بيشتر از عدد وسط مجموعه هستند. نزديک بودن  50کمتر از عدد وسط و 
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دهد. انحراف معيار و واريانس پراکندگی داده ها را ميانگين و ميانه، تقارن داده ها را نشان می

 دهد.نشان می
 آماره های توصيفی متغيرهای تحقيق؛ 2جدول 

 

ترين شاخص مرکزی، ميانگين است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزيع مهم

اجتناب هاست. برای مثال ميانگين متغير است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزيت داده

های مربوط به اين متغير حول اين دهد بيشتر دادهباشد، که نشان میمی 0.087برابر با  مالياتی

 اند.يافته نقطه تمرکز

 0.21برابر با  ساختار مالکيتشود ميانه متغير همان گونه که در جدول باال مشاهده می

تر از اين مقدار تر از اين مقدار و نيمی ديگر بيشها کمدهد نيمی از دادهباشد که نشان میمی

هستند. در آمار و احتمال، شاخص پراکندگی يک شاخص استاندارد شده برای سنجش ميزان 

پراکندگی يک توزيع احتمال است. شاخص پراکندگی به صورت  کسر واريانس  بر ميانگين   

است که ميانگين غيرصفر شدههايی تعريفشود. شاخص پراکندگی فقط برای توزيعتعريف می

داشته باشند و معموالً برای متغيرهايی که هميشه مثبت هستند، مانند متغير تصادفی نمايی، 

ها شود. پارامترهای پراکندگی، به طور کلی معياری برای تعيين ميزان پراکندگی دادهاستفاده می

ترين پارامترهای ها نسبت به ميانگين است. از جمله مهمميزان پراکندگی آن از يکديگر يا

 Tax Avoidit آماره

 

OWST IAQ ROE MB GRO SIZE 

 14.04 0.174 2.29 0.23 0.25 0.26 0.087 ميانگين

 13.79 0.167 1.95 0.21 0.00 0.21 0.001 ميانه

 18.41 0.836 5.38 8.86 1 1 0.93 بيشينه

 10.85 -0.423 0.51 -3.87 0 0 0.23 کمينه

 1.62 0.319 1.33 0.39 0.29 0.12 0.105 انحراف معيار

 0.569 0.143 0.78 1.08 0.59 0.65 1.69 چولگی

 2.82 0.143 0.78 0.213 0.98 1.65 3.87 کشيدگی

 107 107 107 107 107 107 107 تعداد

 749 749 749 749 749 749 749 مشاهدات
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و  0.29برابر کيفيت حسابرسی پراکندگی انحراف معيار است. مقدار اين پارامتر برای متغير 

است. ميزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی  0.105برابر  اجتناب مالياتیبرای متغير 

ولگی صفر باشد، جامعه کامالً متقارن است و چنانچه ضريب مثبت نامند. اگر ضريب چمی

باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال 

باشد، يعنی اين متغير چولگی به راست دارد و به اين  می 2.82برابر با  اندازه شرکتضريب 

 اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد.

 آماراستنباطی -4-2

 آزمون فرضیه اول
 تخمين مربوط به آزمون فرضيه اول ؛3جدول

 t Prob VIFآماره  ضریب متغیر ها

C 0.0036 -2.93 -0.26 عدد ثابت - 

OWST 3.65 0.0332 -2.19 -0.10 ساختار مالکیت 

ROE 2.26 0.0487 -2.12 -0.04 سهام صاحبان حقوق بازده 

MB   1.98 0.0276 -2.32 -0.09 ارزش سهامنسبت ارزش دفتری به 

GRO 2.09 0.1607 1.53 0.005 رشد درآمد فروش 

SIZE 1.57 0.0010 3.39 0.15 اندازه شرکت 

 F-statistic 12.98                           Prob (F-statistic) 0.000 آزمون های تشخیصی
Durdin Watson 1.91    R-squared 0.44   Adjusted R-squared: 0.42 

 نيب منفی يک ارتباط دهد کهمی نشانفوق  جدول در مندرج رگرسيونی مدل ضرايب

 پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهرانهای  شرکت تيمالک ساختار و اتیيمال اجتناب

نشان  را -0.10که عدد  تيمالک ساختاروجود دارد. به عبارت ديگر، ضريب مربوط به متغير 

می توان در  تيمالک ساختاردهد بيانگر اين مطلب است که با افزايش يک واحدی در می

درصد کاهش  0.10، شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اتیيمال اجتناب

باشد لذا اين ارتباط درصد می 5کوچکتر از  داریمعناسطح  داشت. همچنين با توجه به اينکه

بين  قابل اطمينان و معنادار می باشد و می توان فرض نخست پژوهش را رد نمود. بنابراين

 رابطه معنی دار وجود دارد. لکيتساختار مااجتناب مالياتی و 
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(، ضريب تعيين تعديل شده 2Rبرای بررسی مدل، معموال از معيارهای ضريب تعيين )

(2R. Adj و دوربين )– ( واتسونW-D )داری مدل نيز از آماره و برای بررسی معنیF  استفاده

و ضريب  0.44شود، مقدار ضريب تعيين برابر مشاهده می فوقشود. همانطور که در جدول می

باشد که قدرت توضيح دهندگی و باشد و بدين معنی میمی 0.42تعيين تعديل شده برابر 

درصد  42قرار دارد. ضريب تعيين تعديل شده به اين معناست که  پايينیبرازش مدل در سطح 

شوند. آماره رلی تحقيق، توضيح داده میتغييرات متغير وابسته توسط متغيرهای مستقل و کنت

دهنده عدم نشان 2.5تا  1.5باشد، و با توجه به اينکه بازه می 1.91واتسون برابر با  –دوربين 

باشد، لذا خودهمبستگی از مرتبه اول در جزء خطای وجود خود همبستگی از مرتبه اول می

را  يقتحق يرهایمتغ ينب یهمخط يزان( مVIF) يانسمدل وجود ندارد. آماره عامل تورم وار

، کمتر فوقجدول  يرکه مقاد يیو از آنجا باشدیم 10کمتر از  VIFو مقدار مجاز  دهدینشان م

 Fمقدار آماره  يتوجود ندارد. در نها یهمخط يق،تحق يرهایمتغ ينب يجهدر نت باشد،یم 10از 

که مقدار احتمال آن کمتر  يیو از آنجا باشدیم 00/0برابر  يزو مقدار احتمال آن ن 12.98برابر 

 .شودیم أييدمدل ت دارییاست، لذا معن درصد( 5دار )یاز سطح معن

 آزمون فرضیه دوم
 ر فرضيه دومليم Fآماره  ؛4جدول

 نتيجه آزمون چاو F Fاحتمال  نتيجه گيری

 نيستند همگن انفرادی واحدهای

 (FE ثابت اثرات روش)

 رد می شود  0Hفرض  10.19 0.00

 کميت از بيشتر و( 10٫19) تقريبا بزرگی می باشد عدد F آزمون آماره مقدار اينکه به توجه

 به صفر فرضيه بنابراين( باشدمی %5 از کمتر نيز احتمال ارزش مقدار همچنين)باشدمی بحرانی

 .شود می رد است مناسب FEروش  از استفاده اينکه بر مبنی مقابل فرضيه نفع
 تخمين مربوط به آزمون فرضيه دوم ؛5جدول 

 t Prob VIFآماره  ضریب متغیر ها

C 0.0098 -2.66 -0.32 عدد ثابت - 

OWST 3.16 0.0036 -2.92 -0.13 ساختار مالکیت 
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IAQ 2.56 0.221 -1.31 -0.06 یحسابرس تیفیک 

IAQ * OWST 2.05 0.0067 -2.16 -0.19 اثر تعاملی 

ROE 1.79 0.3023 -1.09 -0.05 سهام صاحبان حقوق بازده 

MB  2.47 0.0057 -2.81 -0.011 نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام 

GRO 1.98 0.2243 1.28 0.008 رشد درآمد فروش 

SIZE 1.83 0.0000 6.27 0.19 اندازه شرکت 

 F-statistic 19.45                           Prob (F-statistic) 0.000 آزمون های تشخیصی
Durdin Watson 1.93    R-squared 0.47   Adjusted R-squared: 0.44 

 

 تيمالکساختار  و اتیيمال اجتناب نيب رابطه تشديددر راستای بررسی فرضيه دوم مبنی بر 

 تيفيک و تيمالک، می توان نشان داد که اثر تعاملی ساختار کيفيت حسابرسیبه هنگام وجود 

و مالکيت نهادی می گردد و از آنجا که  اتیيمال اجتنابی باعث تشديد رابطه بين حسابرس

درصد می  5ی کوچکتر از حسابرس تيفيک و تيمالکسطح معنی داری متغيرتعاملی ساختار 

حسابرسی مستقل بر رابطه بين ساختار مالکيت کيفيت باشد؛ اين رابطه معنی دار است. بنابراين 

 و اجتناب مالياتی تأثير می گذارد.

(، ضريب تعيين تعديل شده 2Rبرای بررسی مدل، معموال از معيارهای ضريب تعيين )

(2R. Adj و دوربين )– ( واتسونW-Dو برای بررسی معنی ) داری مدل نيز از آمارهF  استفاده

و  0.47شود، مقدار ضريب تعيين برابر ( مشاهده می12-4شود. همانطور که در جدول )می

باشد که قدرت توضيح دهندگی باشد و بدين معنی میمی 0.44ضريب تعيين تعديل شده برابر 

 44يين تعديل شده به اين معناست که قرار دارد. ضريب تع پايينیو برازش مدل در سطح 

 شوند. درصد تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهای مستقل و کنترلی تحقيق، توضيح داده می

دهنده نشان 5/2تا  5/1باشد، و با توجه به اينکه بازه می 1.93واتسون برابر با  –آماره دوربين 

ودهمبستگی از مرتبه اول در جزء باشد، لذا خعدم وجود خود همبستگی از مرتبه اول می

 يقتحق يرهایمتغ ينب یهمخط يزان( مVIF) يانسخطای مدل وجود ندارد. آماره عامل تورم وار

، فوقجدول  يرکه مقاد يیو از آنجا باشدیم 10کمتر از  VIFو مقدار مجاز  دهدیرا نشان م
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مقدار  يتدر نها وجود ندارد.  یهمخط يق،تحق يرهایمتغ ينب يجهدر نت باشد،یم 10کمتر از 

است،  درصد( 5دار )یکه مقدار احتمال آن کمتر از سطح معن يیو از آنجا 19.45برابر  Fآماره 

  شودیم أييدمدل ت دارییلذا معن

 خالصه نتایج فرضیه های تحقیق -5

 تيفيکتاثير ساختار مالکيت و همچنين اثر تعاملی هدف اصلی اين تحقيق آن است تا 

را  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هایشرکتاجتناب مالياتی مستقل را بر  حسابرس

های متنوع در زمينه اين پژوهش با استفاده از مفاهيم و تئوریبررسی نمايد، بدين منظور، 

سعی در برآورد رابطه سه متغير فوق بر  حسابرس تيفيکمالکيت و ، ساختار اجتناب مالياتی

 تحقيق نمايد. حسب مدل

اجتناب بين  دارد کهمورد آزمون قرار گرفت. فرضيه اول بيان می اول فرضيه در بخش اول،

نتايج بدست آمده حاکی از تأييد فرضيه . مالياتی و ساختار مالکيت رابطه معنی دار وجود دارد

 نيب منفی يک ارتباط دهد کهمی نشانمدل فرضيه اول  رگرسيونی مدل ضرايبباشد. اول می

 پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهرانهای  شرکت تيمالک ساختار و اتیيمال اجتناب

نشان  را -0.10که عدد ساختار مالکيت وجود دارد. به عبارت ديگر، ضريب مربوط به متغير 

می توان در دهد بيانگر اين مطلب است که با افزايش يک واحدی در ساختار مالکيت می

درصد کاهش  0.10، شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اتیيمال اجتناب

باشد لذا اين ارتباط درصد می 5کوچکتر از  داریمعناسطح  داشت. همچنين با توجه به اينکه

دار می باشد و می توان فرض نخست )نقيض فرضيه اصلی( پژوهش را رد قابل اطمينان و معنا

 اجتناب مالياتی و ساختار مالکيت رابطه معنی دار وجود دارد. بين  نمود. بنابراين

ساختار مالکيت  و اتیيمال اجتناب نيب رابطه تشديددر راستای بررسی فرضيه دوم مبنی بر 

 تيفيک وساختار مالکيت ، می توان نشان داد که اثر تعاملی کيفيت حسابرسیبه هنگام وجود 

و ساختار مالکيت گردد و از آنجايی  اتیيمال اجتنابتواند باعث تشديد رابطه بين ی میحسابرس

درصد می  5ی کوچکتر از حسابرس تيفيک و تيمالکداری متغيرتعاملی ساختار اکه سطح معنی

 رابطه تشديدی گيرد. بنابراين فرضيه پژوهش مبنی بر باشد؛ فرضيه پژوهش مورد تأييد قرار م
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که برخالف  شود میبه وسيله کيفيت حسابرسی تأييد  تيمالک ساختار و اتیيمال اجتناب نيب

 ( است.2014نتايج تحقيق گوانتر و همکاران )

سازگار و با نتايج تحقيق (؛ 1393) نتيجه تحقيق حاضر، با نتيجه تحقيق گلستانی و همکاران

اگرچه ممکن است به نظر برسد، شرکتی که ( ناسازگار است. 2014گوانتر و همکاران )

باشد اما قوانين مالياتی، دهد درگير در يک فعاليت پرخطر میپرداخت ماليات خود را کاهش می

دهد. در ت ارائه میگيرد که عمليات مطالعات مالياتی را برای انواع معامالقوانينی را در بر می

توانند از ماليات کنونی خود بسياری از اين موارد، قوانين مالياتی کامالً واضح است و شرکتها می

  بدون افزايش ريسک پرداخت ماليات در آينده با جريمه بکاهند. 

 منابع  -6

(، بررسی تاثير خصوصيات اصول راهبری شرکت ها 1391، )سعيده ، برهانی نژاد اميد پورحيدری 

فصلنامه دانش بر مديريت ماليات در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 

 (.49)11، حسابرسی

(، بررسی تأثير اجتناب از پرداخت 1393؛  امينی نيا ميثم، )محمدحسن ؛ فدوی اميد پورحيدری 

های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ماليات بر شفافيت گزارشگری مالی شرکت

 .85-69(، 1)14، پژوهشنامه اقتصادی

(، بررسی داليل اختالف بين درآمد مشمول 1388؛ )شمسی جامخانه،ابوالقاسم؛ پورزمانی،زهرا

ماليات ابزاری شرکتهای بازرگانی و درآمد مشمول ماليات تشخيص توسط واحدهای مالياتی 

 . 26-9(، 53، )پژوهشنامه مالیات)مطالعه موردی اداره کل امور مالياتی غرب تهران(، 

در  CAPMبا مدل  D-CAPMل (، آزمون توان مد1390توانگر، افسانه، خسرويانی، مهدی، )

 (.9، )مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادارتبيين ارتباط بين ريسک و بازده، 

مجله  "رفتار حرفه ای مشاوران مالياتی: اجتناب مالياتی و فرار مالياتی"(. 1379جم، فرهاد. )

 .43-41: 6 ،حسابرس

، تحقیقات مالیهای بازار کارای سرمايه، (، نظريه1373جهانخانی، علی، عبده تبريزی، حسين، )

(1 ،)8-17. 

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=7506&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=7506&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=7507&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%81%D8%AF%D9%88%DB%8C
http://journals.atu.ac.ir/?_action=article&au=7507&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%81%D8%AF%D9%88%DB%8C
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(، تخمين نرخ مؤثر مالياتی در پايه های مشاغل و اشخاص 1388، )سعيده ، شفيعی محسن حسنی 

 (.8، )پژوهشنامه مالیاتحقوقی، 

(، بررسی رابطه بين اجتناب مالياتی با کيفيت افشا و 1392حقيقت، حميد، محمدی، محمدحسن، )

 .209-228(، 1، )مطالعات کمی در مدیریتارزش شرکت، 
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