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 چکیده

ترین  شود و به عنوان اصلی مالیات، یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و توسعه جوامع محسوب می
ها مطرح است. اگرچه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط رکود تورمی  ابزار کسب درآمد برای دولت
ها تعدیل  رکتهای قابل قبول جهت محاسبه مالیات بر درآمد مستقیم ش قراردارد اما اثر تورم بر هزینه

تواند موجبات افزایش  شود در حالیکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و این موضوع می نمی
. هایشان دارد های تاریخی سهم بیشتری در ساختار هزینه هایی را فراهم آورد که ریال بارمالیاتی برای شرکت

رایط تورمی بررسی شد. در این راستا، موجودی های مالیاتی با بارمالیاتی در ش در این مقاله، رابطه سیاست
های مستقل  مالیاتی در شرایط رکود تورمی به عنوان متغیر  های های ثابت برای سنجش سیاست کاال و دارایی

های نقدی عملیاتی برای سنجش بارمالیاتی به عنوان متغیر وابسته بکار رفت.  و نسبت هزینه مالیات بر جریان
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در  های شرکت های پژوهش، داده یهبه منظور آزمون فرض

با لحاظ برخی شرایط و با استفاده از از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای  1395تا  1380بازه زمانی 
موجودی های ثابت و  هایی که سهم دارایی نتایج نشان داد شرکتهای پانلی نامتوازن آزمون شدند.  داده

های انها بیشتر است با گذشت زمان و کاهش دوره گردش موجودی کاال بارمالیاتی  کاال در ساختار دارایی
 شوند. بیشتری را متحمل می
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 مقدمه
 و رونق شود می محسوب توسعه جوامع و رشد عوامل مهمترین از مالیات پرداخت

پی دارد کشورها را در آبادانی و عمران بهبود اجتماعی و عدالت تحقق اقتصادی،
 عموماً مختلف کشورهای در مالیاتی نظام نقش (. امروزه1393)ابراهیمیان و ابراهیمیان، 

های مالیاتی  سیاست شود. هدف می تعریف ای بودجه و اقتصادی اجتماعی، هدف سه حول
درآمدی، در بعد اقتصادی،  مختلف طبقات بین درآمد اجتماعی، بهبود توزیع بعد در

 در اقتصاد احتمالی نوسانات کنترل و اقتصادی مختلف های بخش بین منابع بهینه تخصیص

(. 1390است )پرخیده و تاجیک، دولت مالی منابع تامین ای، بودجه در بعد نهایت در و
تامین  را منابع موردنیاز خود از توجهی قابل بخش بکارگیری ابزار مالیات، با ها دولت

دهند )فرامرزی و  می نظرشان تخصیص مورد های اولویت اساس کنند و آن را بر می
ایران نیز درآمدهای مالیاتی سهمی تقریبا  1396(.  در قانون بودجه سال 1394همکاران، 

ات در تامین منابع مالی برابر با درآمدهای نفتی دارند که این خود نشان از اهمیت مالی
 دولت دارد.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، در اغلب کشورها از جمله ایران، بخش قابل توجهی  
کند؛ اما نباید از نظر دور داشت هدف از اخذ مالیات  از درآمد مالیاتی دولت را حاصل می

ات و کاهش تنها تامین مالی دولت نیست و مالیات ابزاری است که به منظور رشد، ثب
ها  (؛ بنابراین دولت1394نابرابری در اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد )غفاری و همکاران، 

ای تعیین نمایند که توسعه اقتصادی  های مالیاتی خود را به گونه همواره برآنند سیاست
ای  های مالیاتی باید به گونه به این معنی که سیاستجامعه را نیز به همراه داشته باشد؛ 

  و فعالیت گذاری سرمایه مانع نسازند، انگیزه اقتصادی فعاالن برای تدوین شوند که
اقتصادی آنها را کاهش ندهند و با کاهش تولید ناخالص داخلی حرکت به سوی رشد 

های مستقیم مبنای  قانون مالیات 105مطابق ماده ساز نگردند.  تر را زمینه پایین اقتصادی
های  ها پس از وضع زیان درآمد اشخاص حقوقی جمع درآمد شرکتمحاسبه مالیات بر 

های مالیاتی است. این در حالیست که مطابق مواد  حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت
اند؛  های قابل قبول بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تعریف شده هزینه 149و  148

شوند از نظر ارزش پولی  ظ میهایی که در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحا هزینه
های حقوق و مزایا، تحقیقاتی، ورزشی و  تی دارند؛ برخی مانند هزینههای متفاو ماهیت

ملزومات اداری به محض وقوع ) و فارغ از دوره پرداخت( به حساب هزینه دوره منظور 
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اتکای شوند و برخی دیگر مانند بهای تمام شده کاالی فروش رفته و هزینه استهالک به  می
فصل  35شوند. مطابق بند  استانداردهای حسابداری با تاخیر به سود وزیان دوره منظور می

پنجم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران نظام مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در انداره 
های جاری تنها در  گیرد و ارزش های مالی مالک عمل قرار می گیری عناصر صورت

های قابلیت  احتیاط به عنوان یکی از ویژگی  ن هم با پایبندی به ویژگیمواردی معدود و آ
(. به این ترتیب، مخارج مربوط به 1394شود )سازمان حسابرسی،  اتکا بکار گرفته می

های ثابت و مخارج ساخت موجودی کاال در هنگام  تحصیل یا تعمیرات اساسی دارایی
های اتی  ت زمان و یا وقوع فروش در دورهشوند و سپس با گذش ای می تحمل ابتدا سرمایه

ها لحاظ  به صورت سود وزیان منظور شده و در محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت
کند قدرت خرید پول در طول زمان  شوند. بنابراین، بهای تمام شده تاریخی فرض می می

زارش و کند.  این در حالیست که گ ثابت است و یا آنکه تغییرات اندکی را تجربه می
های اقتصادی حاکی از ان هستند که اقتصاد ایران در پنجاه سال گذشته به دلیل  تحلیل

های  های ناکارآمد در کنار تکانه های مالی و پولی و اتخاذ سیاست ناسازگاری سیاست
؛ تقوی، 20: 1392گپی و همکاران،  قیمت نفت دچار معضل رکورد تورمی است )قریه

های اقتصادی  ترین معضل شده آن است که تورم از شناخته(. حقیقت 1382:64غروی، 
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است که قدرت خرید و رفاه اقتصادی مردم را 

دهد. مطابق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی نرخ تورم در ایران در ده سال  کاهش می
معمول اقتصاددانان رکورد  درصد بوده است. به طور20گذشته به طور میانگین نزدیک به 
کند  ها افزایش پیدا می دانند؛ زیرا آنگاه که سطح قیمت و تورم را دو نقطه مقابل هم می

نهد. این تفکر پایه فکری منحنی فیلیپس  نماید و نرخ بیکاری رو به کاهش می رونق رخ می
ایران تورم و داند. اگرچه در  دهد که رابطه بین تورم و بیکاری را معکوس می را شکل می

اند؛ تورمی  اند و اقتصاد را درگیر تورم رکوردی کرده رکود اغلب در کنار یکدیگر بوده
اند )تقوی و غروی،  که هم کشش تقاضا و هم فشار هزینه در تشدید آن موثر بوده

1382:31.) 

گیری در محاسبه  گذار به مبنای اندازه توجهی نهادهای قانون در چنین شرایطی بی 
هایشان از  هایی که به دلیل ساختار دارایی مشمول مالیات موجب خواهد شد شرکتدرآمد 

پذیرند یا بار مالیاتی بیشتری متحمل شوند و یا آنکه به سوی  تورم به میزان بیشتری اثر می
دارد  هایی متمایل شوند که جامعه را از حرکت به سوی رشد و توسعه پایدار باز می سیاست
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 (. 468: 2015ن، وال و همکارا )دالی
های مالیاتی را بر درآمد مشمول مالیات  رو، تحقیق حاضر بر آن است اثر سیاست از این 

بری بیشتری  هایی که سرمایه ها بررسی کند تا به این سوال پاسخ دهد که آیا شرکت شرکت
 رسانند و از شرایط تری به فروش می کاالی خود را در فرایند طوالنی دارند و یا موجودی

کشند؟ بدین  پذیرند بار مالیاتی بیشتری را به دوش می رکورد تورمی در ایران اثر می
شوند؛ سپس، با  منظور، ابتدا مبانی نظری موجود بررسی و تحقیقات این حوزه مرور می

شود. در  شود به سواالت تحقیق پاسخ داده هایی تالش می و کاربست مدل  تدوین فرضیه
 گردد.  یری ارائه میگ انتها نیز بحث و نتیجه

 مبانی نظری پژوهش و مروری بر مطالعات گذشته

 بارمالیاتی
در ادبیات نظری دو مفهوم بارمالیاتی و بار اقتصادی مالیات مطرح شده است. بار مالیاتی که 

دهد ان بخش از درآمد  های مالیاتی را بر روی شرکت نمایش می اثر اقتصادی سیاست
شود. این در  به عنوان مالیات به دولت پرداخت می مشمول مالیات شرکت است که

های مالیاتی  حالیست که بار اقتصادی مالیات عالوه بر آنکه اثر اقتصادی مستقیم سیاست
های ناکارآمدی است که در  گیرد شامل آثار اقتصادی دیگر فعالیت دولت را در برمی

پذیرد )ابونوری و  یها انجام م های مالیاتی دولت از سوی شرکت واکنش به سیاست
 (.1390؛ پرخیده و تاجیک، 1393پور،  نیک

 مفاهیم نگهداشت سرمایه و تعیین سود
توان طی یک بازه زمانی به  (، سود بیشترین مبلغی است که می1946از دیدگاه هیکس )

مصرف رساند و در پایان دوره به میزان ابتدای دوره رفاه)سرمایه( داشت. او این سود را 
دی نامید. به این ترتیب، تعریف و محاسبه سود به مفهومی تحت عنوان حفظ یا سوداقتصا

نگهداشت سرمایه گره خورده است.  نگهداشت سرمایه مفهومی است که بازده سرمایه 
از در متون نظری چهار مفهوم دهد.  ز برگشت سرمایه او تمیز میواحد تجاری را ا

 -2پول )نگهداشت سرمایه مالی(،  نگهداری -1: نگهداشت سرمایه ارائه شده است
نگهداشت ظرفیت تولید )نگهداشت سرمایه  -3، درت خرید ثابت پولنگهداشت ق
نگهداشت ظرفیت تولید بر حسب قدرت خرید ثابت پول. پایبندی به هریک -4فیزیکی( و 
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شود.  گیری را سبب می از مفاهیم نگهداشت سرمایه اولویت بندی متفاوت معیارهای اندازه
گیری  دیدگاه اول، که یک دیدگاه سنتی در حسابداری است بهای تاریخی را در اندازه

داند؛ در دیدگاه دوم، اثرات تغییر در قدرت خرید پول بر  رویدادها اقتصادی مناسب می
های تاریخی در مقاطع مختلف قابل  شود و به این ترتیب ریال روی بهای تاریخی تعدیل می

های جاری را معیار ارزشگذاری   ر حالیست که دیدگاه سوم، ارزششوند؛ این د مقایسه می
داند و دیدگاه چهارم نیز معتقد است تغییرات در قدرت خرید عمومی پول به اندازه ای  می

پذیر شوند. این  های جاری را نیز ثابت کرد تا مقایسه است که باید قدرت خرید ریال
های نگهداری شده به طور  در قیمت داراییموضوع را نباید از نظر دور داشت که تغییر 

گیری برخورد متفاوتی با  کند که در مبانی مختلف اندازه بالقوه درامد نگهداری را ایجاد می
شود. این درامد در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی تا زمان فروش دارایی شناسایی  ان می

یی نتواند ارزش آن را به های اسمی بهای دارا شود ریال شود؛ چنین موضوعی سبب می نمی
حساب سود  های کمتری ناشی از مصرف دارایی به لتبع هزینه طور واقعی منعکس کند و با

 (.1394، سازمان حسابرسی، 2004ی، وزیان منتقل شود )بلکوی

 گیری در مفاهیم نظری معیارهای اندازه
فرایند سنجش  گیری را المللی در چارچوب مفهومی خود اندازه هیات استانداردهای بین

شوند. در این چارچوب  های مالی شناسایی می مبالغ پولی تعریف کرده است که در صورت
های جاری، ارزش قابل تحقق و ارزش فعلی  گیری بهای تاریخی، ارزش معیارهای اندازه

های مالی بکار گرفته شوند  صورتتوانند در  اند  که به درجات مختلف می تعریف شده
المللی در  چارچوب مفهومی بین .(1989المللی حسابداری،  دهای بینهیات استاندار)

ای که در  فصل ششم پیش نویش  اصالحاتی را تجربه کرد به گونه 2015-2013های  سال
های  گیری به طور کلی در قالب دو طبقه بهای تاریخی و ارزش دوم آن معیارهای اندازه

های جایگزینی در طبقه اول و  ارزش اند. معیارهای بهای تاریخی و جاری تعریف شده
 17اند. در بند  معیارهای ارزش منصفانه و ارزش در حال استفاده در طبقه دوم قرار گرفته

های معیار بهای تاریخی اشاره شده است با این مضمون که:  این فصل به یکی از ویژگی
شابهی که در های م ها و بدهی شود دارایی گیری بهای تاریخی موجب می معیار اندازه

های متفاوتی ثبت شوند؛ این موضوع سبب  شوند با ارزش های مختلفی تحصیل می زمان
های مختلف و اطالعات مالی  شود مقایسه پذیری اطالعات مالی شرکت در دوره می

اشاره شده است در شرایطی که  18ها کاهش یابد؛ در ادامه در بند  شرکت با دیگر شرکت
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های جایگزینی در مقایسه با بهای  کنند معیار ارزش ای تغییر می الحظهها به طور قابل م قیمت
المللی حسابداری،  دهد ) هیات استانداردهای بین تری را ارائه می تاریخی اطالعات مربوط

(. معیارهای ارزش جایگزینی و ارزش منصفانه هر دو تالش دارند تغییر در قدرت 2015
بر مفروضات متفاوتی تکیه دارند. اولی، بر مبنای خرید پول را منعکس کنند اما هر یک 

گیرد و دومی بر مبنای  های ورودی است و ادامه استفاده از دارایی را مفروض می ارزش
کند. در مفاهیم نظری  های خروجی است و تحقق ارزش از طریق فروش را فرض می ارزش

های جاری )شامل  و ارزشگیری بهای تمام شده  گزارشگری مالی ایران نیز دو نظام اندازه
های خروجی و ارزش اقتصادی( معرفی شده است. سپس  ورودی، ارزش  سه مقیاس ارزش

ای معقول برای انتخاب یکی از  معیاری با عنوان ارزش برای واحدتجاری به عنوان قاعده
جاری معرفی شده است؛ در ادامه به این موضوع اشاره شده است که  های ارزش مقیاس

هنگام کردن بهای تاریخی با استفاده از قاعده سنتی  ش برای واحدتجاری نوعی بهمعیار ارز
باشد )سازمان  بهای تمام شده یا کمتر است و بنابراین حائز ویژگی مربوط بودن می

گیری بهای تاریخی  (. باید به خاطر سپرد در شرایط تورمی معیار اندازه1394حسابرسی، 
های تاریخی بر  کند. اگرچه تعدیل ارزش نعکس نمیتوان خرید کاال توسط شرکت را م

 کند. حسب تغییر در قدرت خرید عمومی پول چنین مشکلی را رفع می

 بار مالیاتی و ساختار دارایی ها
افزایش نرخ نورم و نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی در سالهای گذشته نشانگر آن 

ت )محمدرضایی و همکاران، است که پدیده رکورد تورمی در ایران تشدید شده اس
(. هنگامی که اقتصاد به نفت وابسته باشد آنگاه تحریم ها و ساختار دولتی سبب می 1396

شوند دولت در شرایط نوسان درآمدهای نفتی، سیاست های پولی مصلحت گرایانه را 
(. تورم سبب می شود ارزش واقعی هزینه هایی که 1393دنبال کند )باستان فر و میرزایی، 

به بهای تاریخی در صورت سود وزیان شناسایی می شوند )مانند استهالک و بهای تمام 
شده کاالی فروش رفته( کاهش یابد اگرچه درآمدها به منظور بقای شرکت در شرایط 
تورمی یک روند افزایشی را تجربه می کنند. به این ترتیب، هرچه سهم دارایی هایی که بر 

امه منعکس می شوند و با تاخیر زمانی ) و نه بالفاصله( به مبنای بهای تاریخی در ترازن
صورت سود وزیان منتقل می گردند بیشتر باشد آنگاه شرکت بارمالیاتی بیشتری را ) در 

 "اثرمالیاتی تورم "مقایسه با نرخ تورم( متحمل می شود. این موضوع اغلب با عنوان فرضیه 
فرضیه، هرچه سهم دارایی های ثابت و در متون علمی مطرح می گردد؛ بر مبنای این 
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موجودی کاال در ساختار دارایی های شرکت بیشتر باشد آنگاه شرکت، بار مالیاتی بیشتری 
در شرایط تورمی بر دوش می کشد. اگرچه برخی معتقدند شرکت می تواند با دریافت 

ا جبران تسهیالت در شرایط تورمی، بخشی از اقزایش سود ناشی از هزینه های تاریخی ر
(. مطابق با دستورالعمل 2015کند و بدین ترتیب از بارمالیاتی بکاهد )دالیوال و همکاران، 

قانون مالیات های مستقیم،  148و  147رسیدگی به تسهیالت مالی دریافتی مرتبط با مواد 
چنانچه تسهیالت مالی از بانک ها، صندوق تعاون و موسسه اعتباری غیربانکی مجاز 

و در راستای عملیات موسسه ) ونه در فعالیت های معاف یا دارای نرخ مالیات  دریافت شود
 مقطوع( به مصرف برسد به عنوان هزینه از منظر مالیاتی قابل قبول است .

 مروری بر پیشینه پژوهش
های مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی در  (، اثر سیاست2017اندریس و همکاران )

ها رابطه دارد  های مالیاتی با ذخیره زیان وام . آنها دریافتند سیاستها را بررسی کردند بانک
ها را به  دهد؛ البته هرچه سیستم مالیاتی بانک و شفافیت گزارشگری آنها را تغییر می

(، 2017تر ذخائر تشویق کند این اثرپذیری بیشتر است. بائر و همکاران ) هنگام شناسایی به
ا خطر سقوط قیمت سهام آزمون کردند. آنها دریافتند های مالیاتی را ب رابطه سیاست

گیرانه با افشای بهتر اطالعات و کاهش عدم تقارن اطالعاتی  های مالیاتی سخت سیاست
همبسته است. به این ترتیب، احتمال حسابرسی مالیاتی با خطر سقوط قیمت سهم رابطه 

جتناب مالیاتی را بررسی کردند. (، رابطه هزینه سرمایه با ا2016منفی دارد. وی و همکاران )
سرمایه کمتری را   هایی که اجتناب مالیاتی بیشتری دارند هزینه نتایج نشان داد شرکت

(، رابطه بارمالیاتی و اندازه شرکت را آزمون 2016شوند. ماسکانی و منیستا ) متحمل می
یسه با هایی که اندازه کوچک یا بزرگی دارند در مقا کردند. آنها دریافتند شرکت

شوند. دالیوال و همکاران  های با اندازه متوسط بار مالیاتی بیشتری را متحمل می شرکت
بری  (، اثر تورم بر بار مالیاتی را آزمون کردند. نتایج نشان داد هر چه سرمایه2015)

میبری و  شوند. ها بیشتر باشد آنها بار مالیاتی بیشتری را در شرایط تورمی متحمل می شرکت
(، رابطه هموارسازی درآمد مشمول مالیات، اجتناب مالیاتی و محتوای 2013ان )همکار

ها  ها دریافتند هرچه درآمد مشمول مالیات شرکت اطالعاتی آن را بررسی کردند. آن
تری برخوردار هستند. تابنده و همکاران  هموارتر باشد، از اجتناب مالیاتی آتی مطلوب

 درآمد دولت، اندازه پایه مالیاتی، ها آن کردند. ررسیب را فرار بر مؤثر (، عوامل2012)
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 دالیل اصلی فرار عنوان به را تجارت بودن باز تورم و نرخ مالیات، کنندگان پرداخت

شناسی نظام مالیاتی ایران  (، به آسیب1393نمودند. صالح ولیدی و همکاران ) عنوان مالیاتی
پرداختند. آنها نابسامانی قانون را مهمترین آسیب نظام مالیاتی معرفی کردند؛ ابهام، تورم 

رسان به نظام مالیاتی  های کیفری نامناسب از دیگر عوامل آسیب منابع فروقانونی، سیاست
(، اجتناب مالیاتی شرکت را با استفاده از اطالعات 1395و کیامهر)دانسته شدند. خواجوی 

حسابداری مدل کردند؛ انها نشان دادند سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت 
( و آقایی و 1395حسابرسی بر رفتار مالیاتی شرکت اثرگذار هستند. فروغی و همکاران )

تی سنجدیدند؛ انها دریافتند هرچه (، رابطه توانمندی مدیریت را با مالیا1397همکاران )
(، به بررسی 1396مدیر تواناتر باشد اجتناب از مالیات بیشتر است. اعتمادی و همکاران )

رفتار اجتناب مالیاتی شرکت ها پرداختند؛ آنها دریافتند شرکت هایی که در کوتاه مدت 
طول زمان با ریسک نرخ موثر مالیاتی خود را کمینه می کنند و اجتناب مالیاتی دارند در 

(، رابطه کیفیت افشا و مدیریت سود را با 1395مالیاتی بیشتری مواجه هستند. برزگر )
اجتناب مالیاتی آزمون کرد؛ او دریافت که اجتناب مالیاتی با کاهش کیفیت افشا و مدیریت 

پنهان (، رابطه بارمالیاتی با حجم اقتصاد 1393پور ) سود رابطه منفی دارد.  ابونوری و نیک
های تجاری عوامل  را آزمون کردند؛ آنها دریافتند بارمالیاتی، حجم دولت و محدودیت

 اصلی پیدایش اقتصاد پنهان در ایران هستند. 
ها حاکی از آن است که بار مالیاتی یکی از موضوعات مورد توجه  نتایج پژوهش 

است؛  تورم و  ققان بودهمالیاتی و عوامل موثر بسیار مورد توجه مح ها است و اجتناب شرکت
؛ دالیوال و همکاران، 2016شرکت با بار مالیاتی رابطه دارند )ماسکانی و منیستا، اندازه
های نظام مالیاتی ایران است و اجتناب از  (؛ نابسامانی قانونی و تورم از جمله آسیب2015

بنده و مالیات در بلندمدت شرکت را در معرض ریسک مالیاتی بیشتر قرار می دهد )تا
(؛ مدیران با 1396؛ اعتمادی و همکاران، 1393ولیدی و همکاران،   ؛ صالح2012همکاران، 

هموارسازی، افشای با کیفیت پایین، سازوکارهای نظام راهبری شرکتی از مالیات اجتناب 
؛ 1395؛خواجوی و کیامهر، 2013؛ میبری و همکاران، 2017کنند )اندریس و همکاران،  می

( و اجتناب مالیاتی با 1397، آقایی و همکاران،  1395؛ برزگر،  1395ران،فروغی و همکا
؛ ابونوری 2016کاهش هزینه سرمایه شرکت و اقتصاد پنهان همبسته است )وی و همکاران، 

 (.  1393پور،  و نیک
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 فرضیه های پژوهش
های  فرضیهبه منظور پاسخ به سواالت پژوهش و به پشتوانه مبانی نظری و ادبیات پژوهش، 

 زیر تدوین گردید:

فرضیه اول: در شرایطی که گردش موجودی کاال پایین است، بار مالیاتی با موجودی کاال 
 رابطه مستقیم و معناداری دارد.

 بری رابطه مستقیم و معناداری دارد. فرضیه دوم: بار مالیاتی با سرمایه

 روش پژوهش
نظر منطق اجرا از نوع قیاسی، از نظر هدف از این پژوهش، از نظر فلسفه از نوع اثباتی، از 

نگر  گذشته -نوع توضیحی، از نظر فرایند اجرا از نوع کمی، از نظر زمان انجام از نوع طولی
(. 2011)ساندرز و همکاران،  و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع آرشیوی است

ن آالت و تجهیزات متغیرهای مستقل پژوهش، موجودی کاال و ارزش خالص امالک، ماشی
شرکت و  دارایی، اندازه بازده و متغیر وابسته پژوهش، بار مالیاتی است. متغیرهای نرخ

های توصیفی شامل  ه مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی منظور شدند. ابتدا آمار اهرم
های مرکزی و پراکندگی محاسبه شده؛ سپس پایایی متغیرها بررسی گردیده و به  شاخص

شود. در گام بعد،  مقید( و هاسمن انجام می Fر تعیین روش برآورد، آزمون چاو )منظو
منظور برآورد بهترین برآورد خطی نااریب بررسی  مارکوف به -مفروضات گوس

دار بودن  معنیبکار گرفته شده تا  مدل رگرسیونیگردند. در پایان، نگاره ضرایب  می

Pبکارگیری با ) ضرایب مدل − Value ده و سطح خطای موردنظر محاسبه شα تعیین )
 شود. 
 (:2015زیر برای آزمون فرضیه اول پژوهش استفاده شد )دالیوال و همکاران،  مدل

 (1مدل )
  BURDENit  =  α0  + α1  ACTINFt   +   α2INVit−2  +   α3 ACTINFt   * 

 Dt−2+  α4 ACTINFt *  INVit−2   + α5 Dt−2 *  INVit−2+  α6 ACTINFt 

*  INVit−2  *  Dt−2  + α7  LEVERAGEit−1 +   α8 ROAit   +   α9SIZEit 

+ ϵit 

 متغیرهای مدل عبارتند از :
= BURDENit  بار مالیاتی شرکتi  در سالt شود: است که به صورت زیر محاسبه می 
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  BURDEN𝑖𝑡 ∶
    Tax𝑖𝑡 

  CFO𝑖𝑡
 

 =  Tax𝑖𝑡 مالیات پرداختی شرکت i  در سالt  است؛ 

= CFO𝑖𝑡 های نقدی عملیاتی شرکت   جریانi  در سالt است؛ 
=  ACTINF𝑡 تورم در سال شاخصt   است که از میانگین تغییرات شاخص کل بهای

 محاسبه شده است؛ -t 4الی t ساله 5کاال و خدمات مصرفی در بازه 
=  INV𝑖𝑡−2   موجودی کاالی شرکتi 2در سالt-  ها در پایان  است که با مجموع دارایی

 سال همگن شده است؛ 
=  LEVERAGE𝑖𝑡−1   اهرم مالی شرکتi  1در سال- t  است که حاصل تقسیم مجموع

 ها حاصل شده است؛  بدهی بلندمدت بر مجموع کل دارایی
 =  ROA𝑖𝑡  نرخ بازده دارایی شرکتi  در سالt  است که از حاصل تقسیم سود قبل از

 ها حاصل شده است؛ یات شرکت بر مجموع کل داراییمال
=  SIZE𝑖𝑡  اندازه شرکتi  در سالt های  است که از طریق لگاریتم طبیعی مجموع دارایی

 محاسبه شده است؛ شرکت
Dt-2  2= متغیری مجازی است؛ چنانچه دوره گردش موجودی کاالی شرکت در سال t- 

ها در آن سال قرار داشته باشد  کاال شرکت  در یک سوم باالترین دوره گردش موجودی
ها باشد، یک  کاالی شرکت صفر و چنانچه در یک سوم پایینی دوره گردش موجودی

 شود. می
 (:2015(  استفاده شد )دالیوال و همکاران، 2به منظور آزمون فرضیه دوم پژوهش نیز مدل)

 (2مدل )
  BURDENit  = α0  +  α1  ACTINFt   +  α2 PPEit−4    +  α3 ACTINFt   * 

 PPEit−4    +   α4 LEVERAGEit−1 +   α5ROAit  +  α6SIZEit  

+   α7Invit +  ϵit 

 که درآن:
=  PPEit−4 بری شرکت  سرمایهi 4در سال  t- ،است که از تقسیم ارزش دفتری امالک

 شده است.ها حاصل  ماشین آالت و تجهیزات بر مجموع دارایی

 جامعه و نمونه آماری
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت
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های زیر  باشد. نمونه آماری پژوهش نیز به روش غربالگری و با در نظر گرفتن ویژگی می
 تعیین شد:

شده در بورس های پذیرفته  در فهرست شرکت 1380نام شرکت تا پایان سال مالی  -1
 در فهرست باقی مانده باشد؛ 1395اوراق بهادار تهران درج شده باشد و تا پایان سال مالی 

 اسفند ماه باشد؛ 29دوره مالی شرکت منتهی به  -2

طی دوره زمانی مورد بررسی، تغییر سال مالی یا فعالیت نداده، حذف نشده و یا توقف  -3
 فعالیت نداشته باشد؛  

 های مالی نباشد؛ گری های فعال در صنعت واسطه کتدر گروه شر -4

 بار مالیاتی آن در حوزه صفر و یک قرار داشته باشد؛  -5
 سال به عنوان نمونه پژوهش بررسی شد.  -شرکت 505به این ترتیب تعداد 

های مورد  مبانی نظری پژوهش از کتب و مجالت تخصصی فارسی و انگلیسی و داده 
های توضیحی، بانک  های مالی، یادداشت ها با مراجعه به صورت نیاز برای آزمون فرضیه

افزار ره آورد نوین  جامع اطالعاتی پایگاه اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار و نرم
 گردآوری شد.

 های پژوهش روش آزمون فرضیه
ی از فولر بررسی شد؛ نتایج حاک -ابتدا پایایی متغیرهای پژوهش، با استفاده از آزمون دیکی

های چاو )ضریب  آزمونآن بود همگی متغیرها در سطح پایا هستند. سپس با توجه به نتایج 
ها انتخاب شد. اگرچه برآورد  الگرانژ(، هاسمن ، از روش اثرات ثابت برای برآورد مدل

های آن نشان از وجود ناهمسانی در واریانس جمالت اخالل داشت  مدل و آزمون باقیمانده
های مورد بررسی، از روش حداقل مربعات  مشابه نبودن حجم نمونه در سال که با توجه به

و روش نامتوازن استفاده شد تا ضرایب مدل سازگار، بدون تورش وکارا   تعمیم یافته
(BLUEباشند. به منظور آزمون فرضیه اول، ضریب )6 α (بررسی می1در مدل )  شود؛

شود. به منظور  دار باشد، فرضیه اول پژوهش رد نمی چنانچه ضریب فوق مثبت و معنی
گردد؛ چنانچه این  (  آزمون می2در مدل ) α3آزمون فرضیه دوم نیز، با استفاده از ضریب 

 شود.  دار باشد، فرضیه دوم رد نمی ضریب، مثبت و معنی
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 یافته های پژوهش

 صیفیآمار تو
 باشند: آمار توصیفی متغیرها به شرح زیر می

 

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1نگاره 

انحراف  کمینه بیشینه میانه میانگین نماد ریاضی شرح متغیر
 معیار

 BURDEN 18/0 14/0 74/0 005/0 15/0 بارمالیاتی
 ACCINF 17/0 16/0 23/0 13/0 03/0 شاخص تورم

 INV 25/0 23/0 66/0 03/0 11/0 موجودی کاال

 PPE 26/0 23/0 84/0 02/0 17/0 بری سرمایه
 Size 40/13 9/12 61/16 34/10 13/1 اندازه شرکت

 ROA 17/0 14/0 7/0 0003/0 14/0 نرخ بازده دارایی

گردش 
 دارایی)مجازی(

D 5/0 5/0 1 0 5/0 

 
طور میانگین در  ها به ها حاکی از آن است که شرکت بررسی رفتار بار مالیاتی شرکت 

های نقدی حاصل از عملیات خود را جهت پرداخت مالیات مصرف  % از جریان18حدود 
% بوده است که قرابت 17کنند. این در حالیست که میانگین نرخ تورم در بازه پژوهش  می

زیادی به میانه توزیع دارد. بررسی روند تغییرات نرخ تورم حاکی از آن بود که این متغیر 
ای است که  ها به گونه شرکت  ه پژوهش روندی رشدی داشته است. ساختار داراییدر باز

اند. به این  % آن را تشکیل داده25کاال  % و موجودی26های ثابت   به طور میانگین دارایی
کاال به طور میانگین، سهم تقریبی مشابهی در ساختار  های ثابت و موجودی ترتیب، دارایی

رند. بررسی میانگین گردش  موجودی کاال حاکی از آن است که ها دا های شرکت دارایی
ها گردش پایین  مندی از موجودی کاال وجود ندارد و اغلب شرکت پویایی چندانی در بهره

 کنند. موجودی کاال را تجربه می
 ( است:2جدول ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش نیز به شرح نگاره )
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 اسپیرمن (: ضریب همبستگی2نگاره )

ROA Size PPE INV ACCINF BURDEN  

     1 BURDEN 

    1 *07/0 ACCINF 

   1 05/0- ** 09/0 INV 

  1 
*** 

3/0- 
06/0- *** 12/0- PPE 

 1 02/0- 
*** 

2/0- 
** *4/0 * 1/0- Size 

1 
*** 

18/0- 
02/0- 03/0 04/0 04/0 ROA 

 %10معناداری در سطح  *% و 5معناداری در سطح  **%، 1معناداری در سطح  ***

 
% به بار مالیاتی افزوده 7بر این اساس، با افزایش یک واحد تورم به طور میانگین  
کاال)در سال جاری(، بار مالیاتی به طور  شود. این در حالیست که با افزایش موجودی می

توان به دلیل دوره گردش موجودی کاال  یابد که این موضوع را می %  افزایش می9میانگین 
ها با کاهش  یابد و افزایش اندازه شرکت رم ، اندازه شرکت افزایش میدانست. با افزایش تو

ای از قدرت سیاسی چنین واحدهایی  توان آن را نشانه بار مالیاتی همراه است؛ که می
 دانست. 

 نتایج آزمون فرضیه ها

 فرضیه اول
آزمون ( استفاده شد. ضرایب مدل برآورد شده، نتایج 1برای آزمون این فرضیه از مدل )

 ( ارائه شده است:3داری هر ضریب و کل مدل در نگاره ) معنی
 

 (: نتایج آزمون مدل اول پژوهش3نگاره )
 ضریب  متغیر ضریب  متغیر

Dt-2 * INVi,t-2 -0/72 12/0 عرض از مبدا
***

 

ACTINFt 
2/1***

 ACTINFt*INVi,t-2* Dt-2 

***2/6 

INVi,t-2 0/86
*

 LEVERAGEi,t-1t -0/07 
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Dt-2 * ACTINF,t-2 -0/58
***

 ROAi,t 0/06
**

 

ACTINFt*INVi,t-2 -5/16
**

 Sizei,t -0/01
**

 

  108*** آماره والد:
 %10معناداری در سطح  *% و 5معناداری در سطح  **%، 1معناداری در سطح  ***

  
داری آماره والد بیانگر آن است که مدل توانسته است تغییرات در واریانس  سطح معنی 

هایی که  ای مناسب تبیین نماید. نتایج برآورد نشان داد شرکت متغیر وابسته را به شیوه
های خود دارند بارمالیاتی بیشتری را بر دوش  موجودی کاالی بیشتری در ساختار دارایی

یست ضریب حاصلضرب متغیرهای گردش موجودی کاال، تورم و کشند. این در حال می
دار است؛ بنابراین، کاهش دوره گردش موجودی کاال با  موجودی کاال نیز مثبت و معنی

( از نظر α6 ها همراه بوده است ؛ افزایشی که) ضریب  افزایش بیشتر بارمالیاتی برای شرکت
ن است که با افزایش تورم ، سهم دار است. نتایج حاکی از آ % معنی1اماری در سطح 
شود. بررسی ضرایب متغیرهای  های نقد بابت مالیات از شرکت خارج می بیشتری از جریان

یابد بار مالیاتی  ها افزایش می بازده دارایی کنترلی نیز حاکی از آن است که هرچه سطح نرخ
نیز با کاهش ها  شود؛ ضمن آنکه افزایش اندازه شرکت ها تحمیل می بیشتری بر شرکت

 بارمالیاتی همراه است  بنابراین، فرضیه اول پژوهش رد نشد.

 فرضیه دوم
( استفاده شد. ضرایب مدل برآورد شده، نتایج آزمون 2برای آزمون این فرضیه از مدل )

 ( ارائه شده است: 4داری هر یک و کل مدل در نگاره ) معنی
 

 (: نتایج آزمون مدل دوم پژوهش4نگاره )
 ضریب  متغیر ضریب  متغیر

 LEVERAGEi,t-1 04/0 عرض از مبدا
27/0-***

 

ACTINFt 

***62/0 ROAi,t 0/04 

PPE,t-4 
***14/0- Invi,t-2 0/18

***
 

ACTINFt*PPE,t-4 0/55
**

   

  90***آماره والد:
 %10معناداری در سطح  *% و 5معناداری در سطح  **%، 1معناداری در سطح  ***
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آماره والد بیانگر آن است که مدل توانسته است تغییرات در واریانس داری  سطح معنی 
ثابت نشان داد که  ای مناسب تبیین نماید. بررسی ضریب متغیر دارایی متغیر وابسته را به شیوه

%( با بارمالیاتی دارد؛ به این ترتیب، 1داری  معنی دار )در سطح این متغیر رابطه منفی و معنی
بندند در طول زمان  کار می های ثابت بیشتری را در عملیات خود به یهایی که دارای شرکت

شوند. این در حالیست که ضریب حاصلضرب دو متغیر  مند می ازمزایای مالیاتی آن بهره
که در  %(؛ به این معنی5داری  دار است) در سطح معنی ثابت و تورم مثبت و معنی یی دارا

فزایش بارمالیاتی همراه است؛ به این ترتیب، هنگامی ، افزایش تورم با ا سطوح ثابت دارایی
دهد؛ به  ثابت را در طول زمان کاهش می یابد مزیت مالیاتی دارایی که تورم افزایش می

های ثابت بیشتری را در مقایسه با  های گذشته دارایی هایی که در سال ای که شرکت گونه
ورم، مالیات بیشتری را )نسبت به اند با افزایش نرخ ت ها در اختیار داشته دیگر شرکت

شوند. ضرایب متغیرهای کنترلی نیز حاکی از آن هستند که  های نقدشان( متحمل می جریان
های گذشته با افزایش بارمالیاتی و افزایش سطح  کاال در سال افزایش سطح موجودی

شرکت به دلیل مالی با کاهش بار مالیاتی همراه هستند. الزم به ذکر است متغیر اندازه  اهرم
 ناپایدار کردن مدل لحاظ نشد. بنابراین، فرضیه دوم پژوهش رد نشد.

 گیری بحث و نتیجه
یابد. این در  در شرایط تورمی، درآمد کاالها و خدمات بر اساس نرخ تورم افزایش می

های  حالی است که مطابق با استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی، ماخذ محاسبه هزینه
تواند موجبات  ها است که این موضوع می قبول مالیاتی، بهای تمام شده تاریخی آن قابل

ها را در شرایط تورمی فراهم  افزایش درآمد مشمول مالیات و بالتبع بار مالیاتی شرکت
آورد و با تاثیر بر تصمیمات مالی و عملیاتی مدیران، آن ها را از حالت بهینه خارج سازد. به 

های  ها از طریق اتخاذ سیاست رود، مدیران شرکت نین شرایطی انتظار میبیان دیگر، در چ
 مختلف درصدد جبران افزایش بار مالیاتی خود برآیند.

های مالیاتی دولت را بر بار مالیاتی شرکت ها در شرایط  این پژوهش، رابطه سیاست 
گیری  هتورمی بررسی کرد. هدف آن بود که رابطه بکارگیری بهای تاریخی در انداز

های کاال بر بار مالیاتی شرکت های تولیدی بررسی شود. به  های ثابت و موجودی دارایی
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  ای از شرکت این منظور نمونه

سال( بررسی شد. نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش  -شرکت 505) تعداد  1395تا  1380
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شرایط تورمی، موجودی کاال با افزایش بارمالیاتی رابطه ای مثبت دارد؛ نشان داد در 
ای  بعالوه، کاهش گردش موجودی کاال، رابطه تورم با بارمالیاتی را تقویت کرد به گونه

هایی که موجودی های کاالی خود را با تاخیر بیشتری به فروش رسانده اند  که شرکت
مالیاتی بیشتری را نیز متحمل شده اند. این در حالیست  بیشتر از تورم اثر پذیرفته اند و بار

بازده دارایی  که هر چه اندازه شرکت بززگتر شد بارمالیاتی کاهش یافت و هرچه نرخ
های نقد عملیاتی به پرداخت مالیات اختصاص  بیشتری تحصیل شد سهم بیشتری از جریان

(، 2015( و دالیوال و همکاران )2016یافت. این نتایج  با نتایج تحقیقات ماسکانی و منیستا )
(، 1395(، خواجوی و کیامهر )2013(، میبری و همکاران )2017اندریس و همکاران )
(که تورم و 1395(، برزگر )1397(، آقایی و همکاران )1395فروغی و همکاران )

ابزارهای کردند مدیر با بکارگیری  دانستند و بیان می شرکت را بر بار مالیاتی موثر می اندازه
کند سازگار است.  البته باید توجه داشت که  گزارشگری و عملیاتی از مالیات اجتناب می

توانند دو روش میانگین موزون و فایفو را به  های مستقیم می ها مطابق قانون مالیات شرکت
منظور ارزیابی موجودی کاال بکارگیرند که این موضوع در پژوهش حاضر لحاظ نشده 

کاال  های مدیریت موجودی گردد به منظور مداقه در روش ن سبب، پیشنهاد میاست. به همی
های آتی این موضوع را مدنظر قرار  به منظور اجتناب از بارمالیاتی، محققین در پژوهش

های ثابت با بار  دهند. نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نیز حاکی از آن بود افزایش دارایی
های ثابت در  که هرچه سهم دارایی داری دارد؛ به این معنی مالیاتی رابطه منفی و معنی

های مالیاتی بیشتری از رهگذر استهالک  های شرکت افزایش یابد مزیت ساختار دارایی
های ثابت به همراه نرخ تورم  شود؛ اگرچه بررسی اثر سطح دارایی نصیب شرکت می

رود؛  ثابت از بین می های حکایت از آن داشت با افزایش تورم مزیت کاهنده دارایی
های تاریخی در طول زمان  گیری کرد که کاهش ارزش ریال توان اینگونه نتیجه بنابراین می

هایی که سابقه تولید بیشتر و  شود شرکت های روز درآمدی موجب می و تقابل آنها با ریال
اقدام به جاری  های مشابه که در سال تری دارند در قیاس با شرکت های ثابت قدیمی دارایی

اند بارمالیاتی بیشتری را متحمل شوند. این نتیجه با نتایج تحقیق اندریس  نموده تامین دارایی
(،  فروغی و 1395(، خواجوی و کیامهر )2013(، میبری و همکاران )2017و همکاران )

های مالیاتی با کاهش هزینه  ( که نشان دادند سیاست1395( و برزگر )1395همکاران )
( دریافتند تورم 2015رتبط است سازگار است. ضمن آنکه دالیوال و همکاران )سرمایه م

های ثابت باالتر با بار  های با دارایی تاثیر قابل توجهی بر عملکرد بنگاه داشته و شرکت
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شوند که نتایج این تحقیق نیز موید این امر بود. آنچه در این  مالیاتی باالتری نیز مواجه می
های ثابت باالتری  هایی که از دارایی ه در شرایط تورمی، شرکتپژوهش حاصل شد آنک

شوند، بار مالیاتی  بر محسوب می های خود برخوردارند و اصطالحا سرمایه در ساختار دارایی
ها  شوند که این موضوع در بلند مدت موجب فرسایش سرمایه آن بیشتری را متحمل می

کاال نیز مصداق دارد؛ اگر چه مدیران  خواهد شد؛ چنین موضوعی در ارتباط با موجودی
کنند از وقوع  های کاال تالش  هایی در مدیریت موجودی توانند با بکارگیری سیاست می

های  کاال اجتناب نمایند. بنابراین بجاست متولیان سیاست بارمالیاتی از طریق موجودی
لیاتی و لحاظ شرایط های ما گیری بکارگرفته شده در رویه مالیاتی با تعدیل مبنای اندازه

ها و رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم  تورمی کشور، بستری مناسب را برای فعالیت شرکت
های  ها ناچار نشوند به منظور اجتنناب از بارمالیاتی به سیاست ای که شرکت آورند؛ به گونه

حال به  عینعملیاتی ناکارآمد پناه ببرند و یا آنکه به دلیل نرخ رشدی تورم تنبیه شوند. در 
شود که در شرایط تورمی  های مالی توصیه می کنندگان صورت حسابرسان و سایر استفاده

های ثابت معطوف  کشور، توجه بیشتری به درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از فروش دارایی
های مالی یا تحلیل  ثابت را به منظور انعکاس بهتر در صورت نمایند و دالیل فروش دارایی

عات مدنظر قرار دهند، به این ترتیب که آیا فروش دارایی ثابت به علت عدم مناسب اطال
نیاز به دارایی مذکور بوده است و یا انکه با هدف سودسازی )فروش و خرید مجدد( 

ها در  تواند بر بار مالیاتی شرکت صورت پذیرفته است. یکی از عوامل دیگری که می
سهیالت دریافت شده است؛ هزینه موثر مالی شرایط تورمی اثرگذار باشد، هزینه مالی ت

برای تسهیالتی که در گذشته دریافت شده است با گذشت زمان و در شرایط تورمی 
تواند موجبات افزایش بارمالیاتی شرکت را در  یابد؛ اگرچه، همین موضوع می کاهش می

فراهم آورد. از کنند  هایی که در سال جاری اقدام به تامین مالی مشابه می مقایسه با شرکت
ها بر بارمالیاتی آنها از دیگر  های تامین مالی شرکت اینرو، بررسی، رابطه سیاست

 موضوعاتی است که شایسته توجه است. 
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 منابع
 و رشد بر مالیاتی نظام تاثیر بررسی"(. 1393ابراهیمیان، محمدتقی، ابراهیمیان، مجید )

المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و  اولین کنفرانس بین، "کشور اقتصادی توسعه
 ی.علوم اجتماع

های بار مالیاتی بر حجم  اثر شاخص"(. 1393پور، عبدالحامد. ) ابونوری، اسمعیل، نیک
، های رشد و توسعه اقتصادی پژوهش فصلنامه علمی پژوهشی، "اقتصاد پنهان در ایران

 . 90 -76(، صص: 17شماره )
ارزیابی ریسک سیاست های "(. 1396ی، محمدعلی. )اعتمادی، حسین، سپاسی، سحر، ساز

(، 54) 14،  فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، "کمینه سازی مالیات شرکتها
 .17-1صص 

مدیریتی در  نقش توانایی "(. 1397آقایی، محمدعلی، حسنی، حسن، باقری، حسن )
فصلنامه مطالعات ، "ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهراناجتناب مالیاتی شرکت

 .47-25(، صص 57) 14، تجربی حسابداری مالی
تحلیل ریشه های رکود تورمی در ایران و  "(. 1393باستانی فر، ایمان، میرزایی، رخساره )
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