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  تهران بهادار اوراق بورس های شرکت رشد بر مالیاتی فرار کاهش تأثیر بررسی
 

 اکبری بهزاد

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ایزاى سبٍُ، سبٍُ، ٍاحذ اسالهی، آساد داًطگبُ حسببذاری، گزٍُ ارضذ، کبرضٌبسی التحصیل فبرغ

 

 چکیده

پذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍراق بْبدار تْزاى  ّبی ضزکتکبّص فزار هبلیبتی بز رضذ  تأثیزّذف اصلی تحمیك حبضز بزرسی 

 ّبی پژٍّصّذف پژٍّص، در سهزُ  اسًظزٍ  یفیتَص ّبی پژٍّصرٍش پژٍّص، در سهزُ  اسًظز حبضز پژٍّص .ببضذ هی

 یك ضبهلتحم یجبهعِ آهبر است. یذادیپس رٍ کزدیپژٍّص بب استفبدُ اس رٍ يیطزح اگیزد. ّوچٌیي ی جبی هیکبربزد

 82ضذ کِ تعذاد استفبدُ  گزی غزببلًوًَِ اس رٍش  ییيتع ٍ بزای ببضذیفعبل در ببسار بَرس اٍراق بْبدار تْزاى ه ّبی ضزکت

 ّبی ضزکترا بزای ّز یک اس  1398تب سبل  1391 ّبی سبلی سهبًی . بذیي هٌظَر ببسًُوًَِ اًتخبة ضذًذ عٌَاى بِضزکت 

ظز گزفتین ٍ بب استفبدُ اس هذل پبًل دیتب بِ بزرسی رابطِ بیي هتغیزّب پزداختین. پذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍراق بْبدار تْزاى در ً

 99دار بَدى هذل در سطح اطویٌبى (، بیبًگز هعٌی000/0سطح خطبی ) ببداری هزبَط ٍ همبیسِ آى هعٌی ٍ سطح Fآهبرُ 

تگی سزیبلی )هزتبِ اٍل( را در بیي اجشای است کِ ٍجَد خَد ّوبس 82/1ٍاتسَى ًیش بزابز بب -ببضذ. آهبر دٍربیيدرصذ هی

تَاى ًتیجِ گزفت کِ بیي کبّص فزار هبلیبتی ٍ ًوبیذ. بب تَجِ بِ ًتبیج حبصل اس الگَی پبًل دیتب، هیاخالل رگزسیَى رد هی

بیي آى ه ّبرضذ ضزکتهبلیبتی  کبّص فزاررابطِ هثبت ٍ هعٌبدار بیي ّوچٌیي . داری ٍجَد داردّب رابطِ هعٌیرضذ ضزکت

، سْبهذاراى بِ گًَِ دیگز اس تمسین کوتز دیگز عببرت بِاست کِ ایي کبّص در تَسیع سَد تأثیزی بز ببسدّی سْبم ًذاضتِ است. 

 .گزدًذ هیسَد هٌتفع 
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