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برعولکرد هالیات ٍ سَد هذیریت بیي رابطِ یافتي در کازًیک هذل از استفادُ  

 (شذُ قطعی ٍ تشخیصی ابرازی،) 
 

 2طَالرٍد جْاًگیری زیبا ،1زهردی صیاد حسي

 (هسئَل ًَیسٌذُ) رضت اهَرهبلیبتی رئیس ٍ لشٍیي ٍاحذ اسالهی، آساد داًطگبُ هبلی، غٌؼتی هذیزیت دوتزی داًطدَی 1
 رضت هبلیبتی حسبثزس ٍ گزگبى ٍاحذ اسالهی، آساد داًطگبُ حسبثذاری، دوتزی دَیداًط 2

 

 چکیذُ

، ِ ضذُ است ٍ تفبٍت هبلیبت اثزاسیهبلیبت پزداخت در ایي تحمیك ثب استفبدُ اس الگَی وبسًیه ثِ ثزرسی راثغِ هذیزیت سَد ثب

در خػَظ ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى ثزرسی وٌذ. تطخیػی ٍ لغؼی ضذُ ثب هذیزیت سَد را در ضزوتْبی پذیزفتِ ضذُ در 

رٍش اًتخبة دادُ ّبی ایي پژٍّص، اعالػبت ایي تحمیك ضبهل دادُ ّبی ثذست آهذُ اس گشارش ّبی هبلی ضزوت ّبی 

ل پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى هی ثبضذ وِ ثب هزاخؼِ ثِ پبیگبُ ّبی اعالػبتی، استخزاج ٍ هحبسجِ ثزاسبس آى هذ

ضزوت اسخبهؼِ آهبری  103ثب هغبلؼِ ًوًَِ ای ثِ حدن ّبی تحمیك ثزآٍرد ضذُ تب هجٌبیی ثزای آسهَى فزضیِ ّب فزاّن گزدد. 

یبفتِ ّبی پژٍّص حبوی اس ٍخَد راثغِ ثیي اّزم هبلی ٍ  درغذ ًتبیح درخَر استفبدُ ای حبغل ضذ. 95درسغح اعویٌبى 

، تَغیفی ٍ ّوجستگی هی ثبضذ. ي تحمیك اس ًظز ّذف، وبرثزدی ٍ اس ًظزرٍش اخزاهی ثبضذ. ای خی اس هتغیز ّبی تَضیحیثز

ّوجستگی ٍ رگزسیَى غَرت پذیزفتِ ٍ ثب تَخِ ثِ ًَع تؼزیف هذل ّب اس ثزآٍرد رٍش  تحلیل Eviews7ثب ًزم افشارآهبری

 ًتبیح حبوی اس پذیزش ثزخی اس بم گزفتِ ٍ( استفبدُ ٍ ثزای هبًبیی دادُ ّب اس آسهًَْبی السم اًدOLSحذالل هزثؼبت هؼوَلی )

 .فزضیِ ّبی تحمیك هی ثبضذ

 

 .وبسًیه هذل سَد، هذیزیت لغؼی، هبلیبت تطخیػی، هبلیبت اثزاسی، هبلیبتّای کلیذی:  ٍاژُ
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 هقذهِ

حسبثذاری  سَد اس خولِ هْوتزیي ضبخع ّبی اًذاسُ گیزی فؼبلیت ّبی یه ٍاحذ التػبدی است ٍ اًذیطِ ضٌبخت رفتبر سَد

غَرت ّبی هبلی ضىل گزفتِ  همَلِ ای است وِ ثز اثز گستزش فٌَى ووی هذیزیت ٍ ضزٍرت تَخِ ثِ ًیبس استفبدُ وٌٌذگبى

است ٍ غزفبً اس هحذٍدُ اًذاسُ گیزی ًتیدِ فؼبلیت ّبی گذضتِ فزاتز رفتِ ٍ حسبثذاری را ثزای یبری رسبًذى ثِ تػوین 

 (.5ظ  ،1373 ٍ آلبیی، )ثمفی سبختِ است تَاًبتزگیزًذگبى 

ثٌبثزایي ػلیزغن ایٌىِ تئَری فزاگیزی در سهیٌِ سَد حسبثذاری ٍخَد ًذارد وِ هَرد تَافك ّوگبى ثبضذ ٍ حتی ثب ٍخَد 

گشارش ضذُ ّوَارُ  سَدّبیهَاخِ است،  ّبیی، گشارضگزی سَد در ػول ًیش ثب چبلص aتبًذاردّبی پذیزفتِ ضذُ حسبثذاریاس

یبرّبی تػوین گیزی هبلی اس اػتجبر ٍیژُ ای ثزخَردار ثَدُ ٍ تحلیل گزاى هبلی ػوَهبً سَد را ثِ ػٌَاى یه ثِ ػٌَاى یىی اس هؼ

در ایي راستب ّز خزیبًی وِ سَد را ثِ عزیمی دست  لذا اًذ.ػبهل ثزخستِ در ثزرسی ّب ٍ لضبٍت ّبی خَد هذ ًظز لزار دادُ 

بی التػبدی ثز آى هتزتت هی گزدد ٍ ایي هسئلِ ثِ خػَظ هوىي است در خَش تغییز ًوبیذ ًیش اّویت هی یبثذ، سیزا پیبهذّ

 (4ظ  ،1379 )ایزاًذٍست، سزهبیِ اس درخِ اّویت ثیطتزی ثزخَردار ثبضذ. غیزوبرایثبسارّبی 

وطَر، ّوچٌیي  فزٌّگیٍ  التػبدی، اختوبػیضذُ در ثزًبهِ سَم تَسؼِ  ثیٌی پیص اس عزفی ثب تَخِ ثِ تحَل ًظبم هبلیبتی

 حسبثزسیسَد حسبثذاری( ٍ رسیذگی ثز هجٌبی اظْبری )ضىل گیزی عزح خبهغ هبلیبتی وِ اسبس وبر آى ثز هجٌبی خَد 

ػَاهل تبثیز گذار ثز درآهذ  ثزرسی هطتزنثِ ًمبط  رسیذىاختالف ّب ٍ  وبّص راُ ثزای ثْتزیي ثبضذ،هجتٌی ثز ریسه هی 

ثز  حبون التػبدی ضزایظ ّوچٌیيٍ  هبلیبتثَدى اهز ٍغَل  حبوویتی دالیلثِ  هطوَل هبلیبت هی ثبضذ. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ

ػبهلی وِ هَخت ووتز ًطبى دادى درآهذ هطوَل است تب  است؛ ضزٍریالسم ثزخَردار  ّبی ضفبفیتاس حذالل  وِخبهؼِ 

 .گیزدلزار  ثزرسیهَرد  ػلوی هبلیبت هی گزدد ثػَرت

 ًیه ثِ ثزرسی راثغِ هذیزیت سَد ثب هبلیبت خَاّین پزداخت.ثٌبثزایي در ایي تحمیك ثب استفبدُ اس الگَی وبس

 

 هذیریت سَد ٍ هالیات

 سَد هذیزیت ثِ الذام هختلف ثِ دالیل است هوىي است تدبری ٍاحذ هذیزیت ػْذُ ثِ هبلی ّبی غَرت تْیِ وِ خبیی آى اس

 سَد ٍ هبلیبت هطوَل سَد ثیي رٍد هی اًتظبر هبلیبتی لَاًیي ٍ اغَل حسبثذاری در تفبٍت دلیل ثِ اگزچِ دیگز، سَی اس. وٌذ

 خولِ اس رخذاد هسبئلی ثِ تفبٍت ایي است هوىي وِ دارد ٍخَد اثْبم ایي اهب ثبضذ، ٍخَد داضتِ ٍ ٍاگزایی تفبٍت حسبثذاری

 فتِگز لزار ثزرسی هَرد هتفبٍت اًگیشُ ّبی اس هٌظز سَد هذیزیت گذضتِ تحمیمبت در. وٌذ ووه ّب ضزوت در سَد هذیزیت

 اس اهب ،(1393 )رحوبًی ٍ ارثبثی ثْبر، است ضذُ غیزُ ثزرسی ٍ لیوت ثخطی ، آگبّیضزوت سَد سْبم، لیوت ثب آى ی راثغِ ٍ

 هَرد ثبضذ داضتِ اثزاسی ٍ لغؼی ضذُ، تطخیػی هبلیبت تفبٍت ثب هیتَاًذ وِ خبظ راثغِ ای ثغَر ٍ هبلیبتی ّبی اًگیشُ دیذگبُ

 .ًگزفتِ است لزار ثزرسی

 الجتِ. ثبضذ هی حسبثذاری ضذُ پذیزفتِ اغَل ٍ استبًذارد ّبی رٍش پذیزی اًؼغبف اس گیزی ثْزُ سَد، هذیزیت سفِفل

 هذیزیت ٍخَد دالیل دیگز اس وزد، ثزداضت حسبثذاری استبًذارد یه اخزایی ّبی رٍش اس تَاى هی وِ گًَبگًَی تفسیزّبی

 استبًذارد یه تفسیز وِ سهبًی در. است حسبثذاری ّبی رٍش در َخَده تٌَع اغلی دلیل پذیزی اًؼغبف ایي. ثبضذ هی سَد

 ًیش وبری هحبفظِ ٍ تغبثك اغَل. ضَد هی ووتز هبلی تْبی غَر در ضذُ ارائِ ّبی دادُ یىپبرچگی است، پذیز ف اًؼغب ثسیبر

 سَد ضَد. هذیزیت ثبػث تَاًذ هی

 تعریف هالیات

 است؛ ثزای گزدیذُ ارائِ هبلیبت ثِ راخغ ّیدذّن درلزى وِ تؼبریفی .اًذ دادُ ائِار اسهبلیبت هختلفی تؼبریف هبلیِ ػلن ػلوبی

 ظ ،1342 )خشایزی، ".پزداسًذ هی دٍلت خَدثِ حوبیت ثزای وطَر یه هزدم وِ است ٍخْی هبلیبت": "هیزاثَ"ثؼمیذُ هثبل

 اس ّزوس وِ است سْوی اس ػجبرت تدٍل ػَایذ":هی ًوبیذ تؼزیف چٌیي دٍلت ػَایذ لبلت در را هبلیبت "هٌتسىیَ". (38
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 ".ضَد ثزخَردار هغلَثی ثغَر آى اس ثتَاًذ ٍ ثبضذ دراهبى حبووِ ّیبت حزاست تحت اٍ دارائی ثمیِ تب دّذ هی خَد دارایی

 (58 ظ ،1344 پیزًیب،)

 ثزاسبس تحمیك ّبی اًدبم ضذُ ثزخی اس ایي تؼبریف ػجبرتٌذ اس:

 در راستبی هبلی ّبی سیبست اخزای ٍ ػوَهی هخبرج پزداخت هٌظَر ثِ وِ است فزادا دارایی یب درآهذ اس لسوتی هبلیبت-

 .ضَد هی ٍغَل اخزایی دٍلت ٍ اداری ّبی اّزم ٍسیلِ ثِ ٍ لَاًیي هَخت ثِ وطَر سیبسی ٍ اختوبػی التػبدی، هٌبثغ حفظ

 تبهیي ٍ حىَهت تمَیت ثزای لبًَىعجك  ثز هَسسبت، ٍ ّب ضزوت اضخبظ، اس دٍلت وِ داًٌذ هی هجلغی را هبلیبت ای ػذُ

 .(1386 فزددٍخی، ٍ پیزایی) ًوبیذ اخذ ػوَهی هخبرج

. ػوَهی هخبرج تبهیي ثزای آًبى پزداخت تَاًبیی حست ثز افزاد درآهذ یب دارایی اس لسوتی ثزداضت اس است ػجبرت هبلیبت - 

 (45ظ ،1344 پیزًیب،)

 ثِ ثالػَؼ دٍلت، هخبرج هبلی تأهیي ًظز اس لبًًَی الشام ًتیدِ در وِ هبلی تبدیِ ٍ پزداخت ًَع یه اس است ػجبرت هبلیبت -

 (313 ظ ،1345 حمیمی، سًذی. )ضَد هی اًدبم افزاد ٍسیلِ

 در ضذُ پذیزفتِ ّبی ضزوت در را هذیزیت سَد تطخیػی ٍ لغؼی ضذُ ثب اثزاسی، هبلیبت تفبٍت راثغِ تب است آى ثز تحمیك ایي

 .وٌذ ى ثزرسیتْزا ثْبدار اٍراق ثَرس

 

 پیشیٌِ تحقیق

 سَد ٍ حسبثذاری سَد تغبثك ثب درخِ هٌفی عَر ثِ سَد اعالػبتی هحتَای آیب وِ وزدًذ ثزرسی (2006) ضَلیي ٍ هیذٍ ّبًلي،

 حسبثذاری رٍش ّب ضزوت اس ًوًَِ ای آى در وِ وزدًذ عجیؼی استفبدُ آسهبیص یه اس ّب آى .است هزتجظ هبلیبت هطوَل

افشایص  اثز ثزرسی ثزای .یبثذ افشایص ضبى هبلیبتی ٍ حسبثذاری سَد تغبثك تب دادًذ تغییز حسبثذاری تؼْذی ِث را خَد ًمذی

 ثب وِ ثَد ایي اس حبوی ًتبیح .ضذ استفبدُ رگزسیَى R2 سَد ٍ ٍاوص ضزیت رٍش دٍ اس سَد اعالػبتی هحتَای ثز تغبثك

 .هی یبثذ وبّص حسبثذاری سَد ثَدى هفیذ تغبثك، افشایص

 دستِ دٍ ثِ را BTDsاٍ ول  .پزداخت سَد رضذ ٍ هبلیبتی- حسبثذاری ّبی تفبٍت ثیي راثغِ ثزرسی ثِ (2011خىسَى )

 سَدّبی در آتی تغییزات ثب هبلیبت هؼَق( در ضذُ )هٌؼىس هَلت BTDs وِ وٌذ هی فزؼ ٍ هی وٌذ تمسین دائوی ٍ هَلت

 هَیذ تحمیك ایي ضَاّذ. است هزتجظ هبلیبت ّشیٌِ در آتی تغییزات ثبدائوی  BTDsوِ  حبلی است، در هزتجظ هبلیبت اس لجل

 حبلی در است، هزتجظ هبلیبت اس لجل در سَد رضذ ثب هٌفی ثغَر اًتمبلی( هبلیبت ثب ضذُ )ضٌبسبیی هَلت تفبٍتْبی وِ است ایي

 هبلیبت ّشیٌِ تغییزات ثب هثجتی َرثغ ّب آى وِ دلیل ثِ ایي تٌْب هزتجظ است؛ سَد رضذ ثب هٌفی دائوی ثغَر ّبی تفبٍت وِ

 .اًذ هزتجظ

 ضزوتْبی در سَد هذیزیت گیزی اًذاسُ ثزای الگَ در تحمیمی ثب ػٌَاى ارائِ 1391احوذ یؼمَة سادُ ٍ ّوىبراى در سبل 

 هذیزیت، زضزوت، تغیی اًذاسُ ثذّی، ًسجت هثل تْزاى ثِ ایي ًتیدِ رسیذًذ وِ هتغیزّبیی ثْبدار اٍراق در ثَرس ضذُ پذیزفتِ

. دارًذ هستمین راثغِ سبل خبری سَد هذیزیت ضبخع ثب لجل سبل سَد هذیزیت ضبخع ٍ( ّب دارایی ثبسدُ) سَدآٍری ضبخع

 سَد هذیزیت ثز اثزی غٌؼت ٍ ًَع حسبثزس تغییز حسبثزس، ًَع هبلىیت، ًَع هبلیبت، هثل هتغیزّب ثؼضی دیگز عزف اس

 .ًذارًذ

 ضذُ ّبی پذیزفتِ ضزوت در سَد هذیزیت سحزسپبسی ٍ دوتز هحوذرضب ًیىجخت، چگًَگیدوتز ایزج ًَرٍش،  1384در سبل 

 اًدبم ّبی پژٍّص اس ثزخی ّبی یبفتِ .دادًذ لزار ثزرسی هَرد 1382 تب 1375 ّبی سبل عی در تْزاى ثْبدار اٍراق ثَرس در

 اس استفبدُ ثب سَد هذیزیت .دارد هذیزیت اُدلخَ ّبی ًتیدِ ثبستبة ٍ سَد ًبهٌبست هذیزیت اس حىبیت وطَرّب، سبیز در ضذُ

 .گزفت لزار ثزرسی هَرد هبلیبت، هؤثز ًزخ ٍ سزهبیِ ثِ ثذّی ًسجت اًذاسُ، پبراهتزّبی
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 آهارُ ّای تَصیفی

آٍردُ ضذُ است.  1ٍیژگی ّبی هزثَط ثِ هتغیزّبی هَرد استفبدُ در تحمیك، اػن اس هتغیز ّبی ٍاثستِ، هستمل در خذٍل 

گشارش ضذُ ضبهل هیبًگیي، هیبًِ، حذاوثز، حذالل، ضزیت چَلگی ٍ اًحزاف هؼیبر هتغیزّب ثىبرگزفتِ ضذُ در آهبرُ ّبی 

 تحمیك هی ثبضذ.

 

 تحقیق در استفادُ هَرد تَصیفی ّای آهارُ خالصِ -1 جذٍل

 هتغیزّب

ًسجت هبلیبت 

تطخیػی ثِ 

 هبلیبت لغؼی

ًسجت 

هبلیبت 

اثزاسی ثِ 

هبلیبت 

 تطخیػی

ًسجت 

هبلیبت 

اثزاسی ثِ 

هبلیبت 

 لغؼی

هذل 

 وبسًیه

اّزم 

 هبلی

تسجت 

ثبسدُ 

 سزهبیِ

اًذاسُ 

 ضزوت

TAX 

DIAGNOSTI

C FINAL 

TAX 

VOICED 

DIAGN

OSTIC 

TAX 

VOICED 

FINAL 

EM2 LEV ROE 
SIZ

E 

 69/5 37/0 61/0 -84/0 529414/0 480259/0 027754/1 هیبًگیي

 54/5 30/0 62/0 70/0 652728/0 55813/0 035300/1 هیبًِ

 25/8 69/19 30/1 29/17 884985/1 533239/1 708738/0 حذاوثز

 42/4 -47/2 00/0 -93/391 000000/0 000000/0 000000/0 حذالل

اًحزاف 

 هؼیبر
602387/0 371142/0 406156/0 12/18 19/0 83/0 69/0 

 701558/0 چَلگی
082697/0

- 

121643/0

- 
96/16- 02/0 44/17 12/1 

 35/4 49/401 03/3 16/330 765676/1 598168/1 397477/6 وطیذگی

 4101 38/264 16/442 -39/607 1781/327 8000/296 1520/635 خوغ ول

خوغ 

 اًحزاف
8906/223 98955/84 7821/101 236463 76/26 497 341 

ول 

 هطبّذات
618 618 618 721 721 721 721 

 

 هطبّذُ( 618ٍ ٍاثستِ )ثِ تؼذاد  هطبّذُ( 721تغیزّبی هستمل )ثِ تؼذاد ه آهبر تَغیفی را ثزای توبم هطبّذات 1درخذٍل 

همذار هیبًگیي ٍ هیبًِ هتغیزّبی ٍاثستِ ًشدیه ثِ ّن هی ثبضذ ٍ همذار هیبًگیي ثزای ًسجت هبلیبت اثزاسی ثِ  دّذ ًطبى هی

ی ثزاثز لغؼ بتیهبلی ثِ اثزاس بتیهبل جتًس ٍ 02/1ی ثزاثز لغؼ بتیهبلی ثِ ػیتطخ بتیهبل ، ًسجت48/0هبلیبت تطخیػی ثزاثز 

هی ثبضذ ثب همبیسِ همبدیز فَق هی تَاى گفت ثیطتزیي همذار هبلیبت را هبلیبت تطخیػی دارد ٍ ایي همذار دٍ ثزاثزهبلیبت  53/0

ّبی  ؟ وِ ّذف اغلی تحمیك هی ثبضذ ٍ در لسوتد حبغل هذیزیت سَد هی ثبضذ یب ًِاثزاسی هی ثبضذ ٍ آیب ایي تفبٍت سیب

سبختبر سزهبیِ ضزوت ّب  61/0ثؼذی ثب هذل رگزسیًَی هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار هی گیزد ٍ ّوچٌیي هی تَاى گفت حذٍد 

 آیب تبثیزی در هیشاى هبلیبت تطخیػی دارد؟ 37/0را ثذّی تطىیل هی دّذ ٍ ًسجت ثبسدُ سزهبیِ حذٍد 
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 تحقیق رٍش

َظ رٍش اًتخبة دادُ ّبی ایي پژٍّص، اعالػبت ایي تحمیك ضبهل دادُ ایي تحمیك اس حیث ّذف وبرثزدی هی ثبضذ. در خػ

ّبی ثذست آهذُ اس گشارش ّبی هبلی ضزوت ّبی پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى هی ثبضذ وِ ثب هزاخؼِ ثِ پبیگبُ 

 هَى فزضیِ ّب فزاّن گزدد.ّبی اعالػبتی، استخزاج ٍ هحبسجِ ثزاسبس آى هذل ّبی تحمیك ثزآٍرد ضذُ تب هجٌبیی ثزای آس

 

 تحقیقّای  فرضیِ

 .دارد ٍخَد هؼٌبداری راثغِ سَد هذیزیت ثب لغؼی ثِ هبلیبت تطخیػی ًسجت ثیي :اٍل فزضیِ

 .دارد ٍخَد هؼٌبداری راثغِ سَد هذیزیت تطخیػی ثب ثِ اثزاسی هبلیبت ًسجت ثیي :دٍم فزضیِ

 .دارد ٍخَد هؼٌبداری راثغِ سَد هذیزیت ثب لغؼی ثِ اثزاسی هبلیبت ًسجت ثیي :سَم فزضیِ

 استفبدُ ضذُ است. تَضیح ایٌىِ ثزای وطف هذیزیت سَد اس هذل؛ وبسًیه

 

 هذل ّای رگرسیًَی تحقیق

 :ثزای آسهَى فزضیِ ّبی پیطٌْبدی هذل ّبی سیز تػزیح هی ضَد هذل ّبی رگزسیًَی تحمیك

 ب هذیزیت سَد را آسهَى هی ًوبیذ.فزضیِ اٍل: راثغِ ثیي ًسجت هبلیبت تطخیػی ثِ لغؼی ث

Emkzit + ROEit + LEVit + Sizeit + eit  ;ًسجت هبلیبت تطخیػی ثِ لغؼی  هذل اٍل 

 فزضیِ دٍم: راثغِ ثیي ًسجت هبلیبت اثزاسی ثِ لغؼی ثب هذیزیت سَد را آسهَى هی ًوبیذ.

Emkzit + ROEit + LEVit + Sizeit + eit  ; ثِ تطخیػیًسجت هبلیبت اثزاسی هذل دٍم 

 فزضیِ سَم: راثغِ ثیي ًسجت هبلیبت اثزاسی ثِ تطخیػی ثب هذیزیت سَد را آسهَى هی ًوبیذ.

Emkzit + ROEit + LEVit + Sizeit + eit  ;ًسجت هبلیبت اثزاسی ثِ لغؼی  هذل سَم 

 ج آزهَى ّا برای هذل ّای پیشٌْادییًتا 

Tax(diagnostic_final)it=αit + β1 Em2it+β2LEVit+β3ROVit+β4SIZEit+εit 

هذیزیت سَد )هذل  ثؼٌَاى هتغیز ٍاثستِ ٍ (جت هبلیبت تطخیػی ثِ هبلیبت لغؼیًس) هبلیبت ثز ػولىزددر ایي هذل اس 

 استفبدُ ضذُ است. تَضیحیػٌَاى هتغیز ّبی  ، ثِاًذاسُ ضزوت، ثبسدُ سزهبیِ گذاری ٍ ، اّزم هبلی(وبسًیه

 ثبضذ. یدرغذ ه 95ٌبى یَى در سغح اعویهذل رگزس یذ ولییاس تب یحبو ّب ِیاس آسهَى فزضح حبغل یًتب

ت ی. ضزپذیزش هؼٌی داری ولیِ هتغیزّبی تَضیحی هی ثبضذ اس یلزار دادُ ضذُ است حبو 2ح ثذست آهذُ وِ در خذٍل یًتب

R)ي ؼییت
 یزّبیتَسظ هتغ هتغیز ٍاثستِزات ییغذ اس تغدر 22ي است وِ یبًگز ایي ثیثبضذ ٍ ا یدرغذ ه 22هذل فَق  یثزا (2

هی  2ًشدیه همذار  هی ثبضذ ٍ چَى 09/2ٍ همذار دٍرثیي ٍاتسي ثزای آسهَى استمالل دادُ ّب ثزاثز ضَد  یبى هیث تَضیحی

َدى ثبلیوبًذُ هذل ثبضذ ٍ خَد ّوجستگی ٍخَد ًذارد ّوچٌیي همذار غفز هؼٌی داری آسهَى خبوجزا دلیل ثز ًزهبل ًج

 آسهَى دٍثبرُ اًدبم یبفتِ است. رگزسیَى هی ثبضذ ثٌبثزایي ثب استفبدُ اس هتغیز داهی غفز ٍ یه

 

 اٍل اٍلیًِتایج آزهَى فرضیِ ّا براساس هذل  -2جذٍل 

 هتغیز ٍاثستِ
ًسجت هبلیبت تطخیػی ثِ 

 هبلیبت لغؼی
 ًتیدِ هؼٌبداری آهبرُ ضزیت

 هتغیز هستمل

 پذیزش 0067/0 -720355/2 -130579/2 ضزیت ثبثت

 پذیزش 0073/0 691806/2 003795/0 هذیزیت سَد ) هذل وبسًیه(

 پذیزش 0001/0 -917063/3 -957977/0 اّزم هبلی
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 پذیزش 0075/0 -683767/2 081774/0 ثبسدُ سزهبیِ گذاری

 پذیزش 0000/0 903440/4 638879/0 اًذاسُ ضزوت

R تَاى تجییي:
2

 225534/0 F-statistic 686830/1 000084/0 پذیزش 

استمالل 

 خغبّب:
D.W 093993/2 

Jarque-

bera 
 رد 000000/0 09/295

P<0.10
***

; 

P<0.05
**

 ; 

P<0.01
* 

 

هذل  یذ ولییاس تب یبوٍ احتوبل غفز ح 6.62ثزاثز  Fثب همذار آهبرُ  3عجك خذٍل ضوبرُ  فزضیِ ّب ح حبغل اس آسهَىیًتب

 .ثبضذ یدرغذ ه 95ٌبى یاعو َى در سغحیرگزس

ل ضذُ یي تؼذؼییت تیضز ٍ ثبضذ یِ ّب هیفزض ذییاس تب یلزار دادُ ضذُ است حبو 3ح ثذست آهذُ وِ در خذٍل یًتبّوچٌیي 

 تَضیحی یزّبیتَسظ هتغ هتغیز ٍاثستِزات ییدرغذ اس تغ 53ي است وِ یبًگز ایي ثیثبضذ ٍ ا یدرغذ ه 53هذل فَق  یثزا

هی ثبضذ ٍ دلیل ًجَد خَد ّوجستگی ثیي هتغیز ّب هی  2ٍ ًشدیه همذار  2.05همذار دٍرثیي ٍاتسَى همذار ٍ  ضَد یبى هیث

 ثَدُ ٍ حبوی اس ًزهبل ثَدى ثبلیوبًذُ هذل هی ثبضذ. 34/0ثبضذ. ّوچٌیي همذار آسهَى خبوجزا ثزاثز 

 تَضیحی هجٌی ثز داضتي راثغِ ثب هتغیز ٍاثستِ درغذ، هتغیز ّبی 5ثب تَخِ ثِ همذار هؼٌبداری ووتز اس  3عجك ًتبیح خذٍل 

 تبئیذ هی ضَد. (ًسجت هبلیبت تطخیػی ثِ هبلیبت لغؼی) هبلیبت ثز ػولىزد

 

 دٍم ًْاییًتایج آزهَى فرضیِ ّا براساس هذل  - 3جذٍل 

هؼیبر سبختبر 

 سزهبیِ
 ًتیدِ هؼٌبداری آهبرُ ضزیت ًسجت هبلیبت تطخیػی ثِ هبلیبت لغؼی

 هتغیز هستمل

 پذیزش 0006/0 -436015/3 -084186/2 ضزیت ثبثت

 پذیزش 0038/0 908646/2 003177/0 (هذیزیت سَد ) هذل وبسًیه

 پذیزش 0000/0 -808020/5 -100854/1 اّزم هبلی

 پذیزش 0315/0 -155316/2 -050967/0 ثبسدُ سزهبیِ گذاری

 پذیزش 0000/0 154043/6 621014/0 اًذاسُ ضزوت

DUMMY1 434103/1 26473/20 0000/0 پذیزش 

R تَاى تجییي:
2

 536225/0 F-statistic 623933/6 000000/0 پذیزش 

 D.W 057937/2 استمالل خغبّب:
Jarque-

bera 
 پذیزش 34/0 11/2

P<0.10
***

; P<0.05
**

 ; P<0.01
*

 

 

 :هذل ًْایی زیر طبق ًتایج آزهَى ارایِ هی شَد
TAX_DIAGNOSTIC_FINAL = -2.08418641305 + 0.00317736237012*EM2 - 

1.10085428724*LEV - 0.0509666566375*ROE + 0.621013678971*SIZE + 

1.43140301615*DUMMY1 + [CX=F] 
 هذل دٍم

Tax(voiced_diagnostic)it=αit + β1 Em2it+β2LEVit+β3ROVit+β4SIZEit+εit 
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هذیزیت سَد )هذل  ثؼٌَاى هتغیز ٍاثستِ ٍ (ثِ هبلیبت تطخیػی هبلیبت اثزاسی ًسجت) هبلیبت ثز ػولىزددر ایي هذل اس 

 استفبدُ ضذُ است. تَضیحیػٌَاى هتغیز ّبی  ، ثِاًذاسُ ضزوت، ثبسدُ سزهبیِ گذاری ٍ وبسًیه(، اّزم هبلی

 یدرغذ ه 95ٌبى یَى در سغح اعویهذل رگزس یذ ولییاس تب یحبو 4عجك خذٍل ضوبرُ  ّب ِیح حبغل اس آسهَى فزضیًتب

 ثبضذ.

 

 چْارم ًتایج آزهَى فرضیِ ّا براساس هذل -4جذٍل 

 ًتیدِ هؼٌبداری آهبرُ ضزیت ثِ هبلیبت تطخیػی ًسجت هبلیبت اثزاسی هتغیز ٍاثستِ

 هتغیز هستمل

 پذیزش 0001/0 -864068/3 -421609/1 ضزیت ثبثت

 پذیزش 0013/0 224226/3 002135/0 (هذیزیت سَد ) هذل وبسًیه

 پذیزش 0000/0 -476687/8 -973832/0 یاّزم هبل

 رد 6011/0 -523142/0 -007488/0 ثبسدُ سزهبیِ گذاری

 پذیزش 0000/0 996260/6 428200/0 اًذاسُ ضزوت

R تَاى تجییي
2

 485707/0 F-statistic 69780/16 000000/0 پذیزش 

 پذیزش D.W 94/1 Jarque-bera 067/0 096000/0 استمالل خغبّب:

P<0.10
***

; P<0.05
**

 ; P<0.01
* 

 

 یه ثدش هتغیز ثبسدُ سزهبیِ گذاری ِ ّبیفزضتوبهی  ذییاس تب یلزار دادُ ضذُ است حبو 4ح ثذست آهذُ وِ در خذٍل یتبً

R) ل ضذُیي تؼذؼییت تی. ضزثبضذ
هتغیز زات ییدرغذ اس تغ 48ي است وِ یبًگز ایي ثیثبضذ ٍ ا یدرغذ ه 48 هذل فَق یثزا (2

 .ضَد یبى هیث تَضیحی یزّبیظ هتغتَس ٍاثستِ

هی  2، ًشدیه همذار (3درغذ )خذٍل 1.94ثیي ٍاتسَى ثب همذار ثبآسهَى دٍر آسهَى خَدّجستگیّوچٌیي ثزای تبئیذ هذل ًیش 

 ٍ استمالل هتغیزّب تبئیذ هی ضَد.ثبضذ  یهستمل ه یزّبیي هتغیث یخَد ّوجستگػذم ٍخَد داللت ثز ثبضذ 

هجٌی داضتي راثغِ ثب  بی تَضیحی ثدشثبسدُ سزهبیِ گذاریدرغذ هتغیز ّ 5ذار هؼٌبداری ووتز اس ٍ هم 4عجك ًتبیح خذٍل 

 تبئیذ هی ضَد. (هبلیبت اثزاسی ثِ هبلیبت تطخیػی ًسجت) هبلیبت ثز ػولىزد

 

 سَمهذل 

Tax(voiced_final)it=αit + β1 Em2it+β2LEVit+β3ROVit+β4SIZEit+εit 

هذیزیت سَد )هذل وبسًیه(،  ثؼٌَاى هتغیز ٍاثستِ ٍ (جت هبلیبت اثزاسی ثِ هبلیبت لغؼیًس) زدهبلیبت ثز ػولىدر ایي هذل اس 

 استفبدُ ضذُ است. تَضیحیػٌَاى هتغیز ّبی  ، ثِاًذاسُ ضزوت، ثبسدُ سزهبیِ گذاری ٍ اّزم هبلی

 یدرغذ ه 95ٌبى یاعو َى در سغحیهذل رگزس یذ ولییاس تب یحبو 5عجك خذٍل ضوبرُ  ّب ِیح حبغل اس آسهَى فزضیًتب

 ثبضذ.
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ششن اٍلیًِتایج آزهَى فرضیِ ّا براساس هذل  -5جذٍل   

 ًتیدِ هؼٌبداری آهبرُ ضزیت ثِ هبلیبت لغؼی ًسجت هبلیبت اثزاسی هتغیز ٍاثستِ

 هتغیز هستمل

 پذیزش 0000/0 955846/5 737093/0 ضزیت ثبثت

 رد 9644/0 044601/0 4605/3 (هذیزیت سَد ) هذل وبسًیه

 پذیزش 0000/0 -464195/6 -464169/0 اّزم هبلی

 رد 1007/0 643393/1 027498/0 ثبسدُ سزهبیِ گذاری

 رد 9450/0 -068988/0 -001391/0 اًذاسُ ضزوت

R تَاى تجییي:
2

 244059/0 F-statistic 92263/22 000000/0 پذیزش 

 رد D.W 219046/1 Jarque-bera 58/10 005/0 استمالل خغبّب:

P<0.10
***

; P<0.05
**

 ; P<0.01
* 

 

 ل ضذُیي تؼذؼییت تیضز .ثبضذ یِ ّب هیفزض ثزخی اس ذییاس تب یلزار دادُ ضذُ است حبو 5ح ثذست آهذُ وِ در خذٍل یًتب

(R
 یزّبیتَسظ هتغ هتغیز ٍاثستِزات ییدرغذ اس تغ 24ي است وِ یبًگز ایي ثیثبضذ ٍ ا یدرغذ ه 24 هذل فَق یثزا (2

 .ضَد یبى هیث یتَضیح

خَد ٍخَد داللت ثز ، (5درغذ )خذٍل 1.21ثیي ٍاتسَى ثب همذار ثبآسهَى دٍر آسهَى خَدّجستگیّوچٌیي ثزای تبئیذ هذل ًیش 

ارایِ ضذُ است  6استفبدُ ًوَدین وِ ًتبیح در خذٍل ضوبرُ AR درًْبیت اس هتغیزثبضذ  یهستمل ه یزّبیي هتغیث یّوجستگ

ّودٌیي ثب تَخِ ثِ ٍ استمالل هتغیزّب تبئیذ هی ضَد.  هی ثبضذ 2ًشدیه همذار  2.03ى ثزاثز وِ همذار دٍرثیي ٍاتسَ

ًزهبل ثَدى ثبلیوبًذُ رد هی ضَد ثٌبثزایي اس هتغیز هدبسی غفز ٍ یه استفبدُ هی  005/0آسهَى خبوجزا ثزاثز  همذارهؼٌی داری

 .هی ثبضذ ثَدُ ٍ ًزهبل 11/0ثزاثز همذار احتوبل  6ضَد ٍ هغبثك خذٍل 

 

 ششن ًْایی ًتایج آزهَى فرضیِ ّا براساس هذل -6جذٍل 

هتغیز 

 ٍاثستِ

 ًسجت هبلیبت اثزاسی

 ثِ هبلیبت لغؼی
 ًتیدِ هؼٌبداری آهبرُ ضزیت

هتغیز 

 هستمل

 رد 7275/0 348591/0 162166/0 ضزیت ثبثت

هذل هذیزیت سَد )

 وبسًیه(
 پذیزش 0479/0 -983344/1 -026968/0

 پذیزش 0000/0 -632947/5 -799490/0 اّزم هبلی

 رد 5352/0 620561/0 009298/0 ثبسدُ سزهبیِ گذاری

 پذیزش 0900/0 698750/0 132828/0 اًذاسُ ضزوت

DUMMY2 184667/0 306388/6 0000/0 پذیزش 

AR(1) 013785/0 647166/0 5178/0 رد 

تَاى 

 تجییي:
R

2
 555209/0 

F-

statistic 
 پذیزش 0000/0 882942/0

استمالل 

 خغبّب:
D.W 038413/2  33/4 11/1 پذیزش 

P<0.10
***

; P<0.05
**

 ; P<0.01
* 
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ثدش اّزم هبلی هجٌی داضتي راثغِ ثب هبلیبت ثز  درغذ هتغیز ّبی تَضیحی 5همذار هؼٌبداری ووتز اس  6عجك ًتبیح خذٍل 

 ذیزفتِ هی ضَد.هبثمی هتغیز ّب پ (جت هبلیبت اثزاسی ثِ هبلیبت لغؼیًس) ػولىزد

 خالصِ آزهَى فرضیِ ّا -7جذٍل 

 

 یریگ جِیًٍت هباحث تحقیق، خالصِ

 یبفتِ .ضذ حبغل یا استفبدُ درخَر حیًتب درغذ 95 ٌبىیاعو درسغح یآهبر اسخبهؼِ تضزو 103 حدن ثِ یا ًوًَِ هغبلؼِ ثب

 .هی ثبضذ ثیي اّزم هبلی ٍ ثزخی اس هتغیز ّبی تَضیحی ٍخَدراثغِ اس یحبو پژٍّص یّب

تطخیػی ٍ  ثزاسی،ا) ضزوت ّبی ثبسار ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى ثزػولىزد هبلیبتی ثب سِ هؼیبر هذیزیت سَد تبثیزیي تحمیك ا در

 ،د ثب هؼیبر هحبسجبتی )هذل وبسًیه(هذیزیت سَ ثَد ػولىزد هبلیبتی ثب هتغیزّبی ثزایي . فزؼثزرسی ضذُ است لغؼی ضذُ(

بت هؼوَلی آسهَى ٍ یك حذالل هزثؼاس عزهؼٌبداری دارد ٍ ایي هذل ّب  ٍ اًذاسُ ضزوت راثغِ ثبسدُ سزهبیِ گذاری اّزم هبلی،

رٍش حذف سیستوبتیه  1390لغبیت  1385در دٍرُ سهبًی  سبل –ضزوت  618ضزوت ٍ ثؼجبرتی 103 ؼذاد، تثزرسی ضذُ اًذ

تَغیفی ٍ ّوجستگی  ،اخزا رٍش وبرثزدی ٍ اس ًظز ،میك ثب تَخِ ثِ ایٌىِ اس ًظز ّذفّوچٌیي ایي تح. هَردآسهَى لزارگزفت

رگزسیَى ٍ ثب تَخِ ثِ ًَع تؼزیف هذل ّب اس ثزآٍرد  ّوجستگی ٍ تحلیل Eviews7ثَدُ ثزرسی گزدیذ عجك ًزم افشارآهبری 

ثك ًتبیح حبوی اس ( استفبدُ ٍ ثزای هبًبیی دادُ ّب اس آسهًَْبی السم اًدبم پذیزفت ٍ هغبOLSرٍش حذالل هزثؼبت هؼوَلی )

 .فزضیِ ّبی تحمیك هی ثبضذپذیزش ثزخی اس 
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Abstract 

Using the Kasznik Model, this research seeks to investigate the relationship between earnings management and 

taxation, and the difference between earnings management and declaration tax, government-prepared tax, and 

definite tax in listed companies on the Tehran Stock Exchange. The research data have been gathered from the 
financial reports of the listed companies on the Tehran Stock Exchange. They have been extracted from the 

databases, and the research models have been estimated based on the collected data so that the hypotheses can be 

tested on its basis. Studying a sample of 103 companies from the study population, practical results were 

obtained at the 95% confidence level. The research findings suggest that there is a relationship between financial 

leverage and some explanatory variables. This is an applied research in terms of purpose and a descriptive - 

correlational research in terms of implementation. The correlation and regression analyses have been performed 

using Eviews7 software and the ordinary least squares (OLS) method has been used for the definition of the 

variables. The required tests have also been performed for durability of the data and the results indicate 

acceptance of some research hypotheses. 

Keywords: declaration tax, government-prepared tax, definite tax, earnings management, Cascine Model 

 

 


