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 مقدمه

 بر مالیات محاسبه مبنای مالیاتی، قوانین اساس بر تغییراتی اعمال از پس حسابداری سود حاضر، حال در

 محاسبه تاریخی بهای مدل اساس بر استثنائی، موارد برخی در جز به حسابداری سود شرکتهاست. درآمد

 موجود هایارزش اساس بر و خود وقوع زمان در ایمبادله هر تاریخی بهای حسابداری در .]2۹[ شودمی

 برابر مدل این در سود شود.می گزارش تغییر بدون سپس و شده نگهداری دفاتر در و ثبت زمان آن در

 خود مبادله انجام تاریخ پولی واحد برحسب هرکدام که شده محقق هایهزینه منهای درآمد با است

 استهالك هزینه و مبادله انجام تاریخ پولی واحد برحسب معموالً درآمد مثال،عنوانبه اند.شدهمحاسبه

 ترتیب، بدین .]1۹[ گرددمی شناسایی و محاسبه استهالك مشمول دارایی خرید تاریخ پولی واحد برحسب

 استهالك )مانند مالیاتی کسور دیگر، سمت از اما یابند،می افزایش تورم نرخ به مالیات، مشمول درآمدهای

 حالی در شود، نمی تعدیل تورم بابت و بوده تاریخی بهای بر مبتنی رفته( فروش کاالی شده تمام بهای و

 استهالك هزینه بین تفاوت شرایطی چنین در است. یافته افزایش مالیاتی، کسورات واقعی ارزش که،

 توانایی در افزایش واقعی سود که، درحالی شده سود افزایش باعث جاری، استهالك هزینه و تاریخی

 روش این با شده محاسبه سود آیا» که آید می پیش سوال این و ]10[ است سرمایه کاهش بدون مصرف،

 «.باشد؟ مالیات پرداخت یا سود توزیع برای صحیحی رقم تواندمی تاریخی( بهای )سود

  آن اهمیت و مساله بیان

 از بیشتر سود و واقع از کمتر استهالك تورمی، هایدوره در تاریخی، بهای حسابداری از استفاده دلیل به

 موجودی شده تمام بهای همچنین، بود. نخواهد صحیح هم مالیات میزان درنتیجه، شود،می محاسبه واقع

 1«تورم مالیاتی اثر فرضیه » مفهوم به مسئله این گردد.می بیان واقع از بیش سود و واقع از کمتر نیز کاال

 هایشرکت برای مالیات افزایش باعث تورم آن، اساس بر که دارد، اشاره 2«مالیات فرضیه» خالصه طور به یا

 درآمد کاال، موجودی شده تمام بهای و استهالك بر عالوه .]15[ گرددمی کاال موجودی دارای و ایسرمایه

 برای است. تورم از متاثر بهره نرخ از بخشی زیرا گیرند.می قرار تورم مستقیم تاثیر تحت نیز بهره هزینه و

 گرفته نظر در درصد8 حداقل بهره نرخ باشد، درصد۳ انتظار مورد بازده نرخ و درصد5 تورم نرخ اگر مثال،

 یعنی انتظار مورد بازده نرخ معادل بهره نرخ که است این بر انتظار صفر، تورم صورت در اما شود.می

 در و ندارد وجود شده ذکر حالت دو در بهره نرخ ترکیب بین تفاوتی مالیاتی منظر از شود. تعیین درصد۳

 در بوده، قبول قابل هزینه آن تورمی بخش و واقعی بخش یعنی بهره، هزینه درصد8 مجموع اول، حالت

 صادق فوق قضیه عکس بهره درآمد مورد در گردد.می مالیاتی بدهی کاهش و سود کاهش باعث نتیجه

 بخشی کهدرحالی شود،می گرفته نظر در مالیات مشمول و مالی درآمد عنوان به درصد8 کل یعنی است،

 ۳جنکینز چون محققانی عقیده به شرایطی چنین در .]2۹[،]27[ است اولیه سرمایه جبران بابت آن از

 بهره ماهیت دارای تورم جبران تورم. جبران و واقعی بهره شود: تقسیم قسمت دو به باید بهره (1۹81)

                                                           
1 tax effect of inflation hypothesis 
2 tax hypothesis 

3  Jenkins 
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 به دهنده وام از ثروت انتقال به منجر مساله این بنابراین، است. بدهی اصل از بخشی بازپرداخت و نبوده

 .]22[ شودمی گیرنده وام

 کس هر که است ایگونه به حقوقی نظام اجرای و طراحی معنی به اجتماعی عدالت حقوقی، ادبیات در

 و پیشه نوع به بسته جامعه افراد تمامی دهد. انجام را وظایفی آن، مقابل در و برسد اشعقالنی حق به

 دولت که است ابزاری مالیات همچنین شوند. می مالیات انواع از برخی پرداخت مشمول اجتماعی فعالیت

 به ابزار این از نتوان که صورتی در کند. کنترل را اقتصاد داخل در تورمی فشارهای بتواند آن طریق از

 فریدمن میلتون زمینه،دراین .]7[ داد خواهد دست از را خود کارکرد مالیات کرد، استفاده درستی

 پژوهش، نگارندگان عقیدهبه «.1است غیرقانونی گیریمالیات تورم،»گوید:می آمریکایی، بزرگ اقتصاددان

 عمومی انتظار و شده دار خدشه اجتماعی عدالت نشود، گنجانده مالیاتی قوانین در تورم اثر که درصورتی

  شد. نخواهد برآورده عدالت، اجرای اهرم بر مبنی مالیاتی قوانین از

 در لذا شود، می کنترل یا یافته کاهش یا یافته، توسعه کشورهای اکثر در تورم نرخ گذشته دهه طی در

 عدم وجود با ایران، در است. شده انجام زمینه این در کمتری های پژوهش گذشته، دهه تحقیقات ادبیات

 جهت اندکی دانشگاهی تحقیقات (،1۳۹7 مجلس، های پژوهش )مرکز تورم بهینه کنترل در کامیابی

 به و شده انجام مرتبط قانونی ساختارهای و مالیات پرداخت و محاسبه سازوکارهای بر تورم اثر بررسی

 محاسبه دقیق اثرات بررسی جهت کاربردی و علمی های پژوهش انجام به نیاز مقاله، این نویسندگان عقیده

 در اندك سهمی ایفای هدف با پژوهش این در لذا دارد. وجود شدت به کشور، تورمی شرایط در مالیات

 دانشگاهی، و نظری ادبیات اغناء همچنین و صحیح مالیات پرداخت منظر از اجتماعی عدالت بیشتر برقراری

 بهادار اوراق بورس های شرکت درآمد بر مالیات محاسبه در تورم واقعی اثرات بررسی درصدد پژوهشگران

 است عبارت شود می داده پاسخ ها آن به پژوهش این در که اصلی سواالت راستا، این در برآمدند. تهران

 از:

 شود؟می ایران در هاشرکت درآمد بر مالیات تحریف باعث میزان چه تا تورم 

 درآمد بر مالیات تحریف میزان تجهیزات، و آالتماشین اموال، سطح افزایش با تورم، نتیجه در آیا 

 یابد؟می افزایش هاشرکت

 یابد؟می افزایش درآمد بر مالیات تحریف کاال، موجودی سطح افزایش با تورم، نتیجه در آیا 

 چیست؟ تورمی شرایط در درآمد بر مالیات روی بر بهره هزینه تاثیر 

 روش سوم، بخش در شود. می پرداخته ادبیات پیشینه و نظری مبانی بررسی به پژوهش، بعدی بخش در

 می قرار بحث مورد شود، می تحقیق سواالت به پاسخ به منجر نهایت در که تحقیق انجام شیوه و شناسی

 آتی تحقیقات برای پیشنهادات ارایه با همراه پژوهش نتایج آماری، های تحلیل و تجزیه از پس و گیرد

 است. شده ذکر

 

                                                           
1 Milton Friedman: Inflation is taxation without legislation. 
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 پژوهش نظری مبانی

 دهه در .]۳0[ است پول ارزش مداوم کاهش فرایند دیگربیانبه یا هاقیمت مدام افزایش فرایند ،تورم

 و رسید بیستم قرن در خود اوج به یافتهتوسعه کشورهای در خصوصبه و جهان در تورم 1۹80 و 1۹70

 1۹70 هایدهه از پس اما شد؛ مشاهده مختلف کشورهای در درصد( 10 از بیش )یعنی رقمی 2 عددهای

 یافتهتوسعه کشورهای در تورم نرخ (201۹) امروز به تا 1۹80 دهه از پس کرد. فروکش مجدداً 1۹80 و

 هایتورم شاهد کشورها برخی در بیستم قرن در که کنیماشاره است الزم است. بوده درصد 5 تا 2 حدوداً

 تورم در شود.می گفته حاد( تورم یا تورم فوق یا تورم )اَبر 1شدید بسیار تورم آن به که ایمبوده باال بسیار

 وضعی چنین با که کشورهایی ازجمله رود.می باالتر هم درصد 50 از ماه در گاهاً هاقیمت نرخ شدید بسیار

 هایسال در چین (،1۹۳0 و 1۹20 هایدهه )یعنی جهانی جنگ دو بین دوره در آلمان اند،بوده روبرو

 کرد. اشاره ونزوئال و زیمبابوه اسرائیل، همچنین و برزیل نظیر التین آمریکای کشورهای ،1۹48 و 1۹4۹

 سایت وب از جدول اطالعات است. شدهداده نشان 1۳۹6 تا 1۳70 سال از ایران در تورم روند 1 جدول در

 مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص مرکزی، بانک تعریف اساس بر است. شده آورده عینا مرکزی بانک

(CPI) به ایرانی شهرنشین خانوارهای توسط که است خدماتی و کاالها قیمت تغییرات سنجش معیار 

 خدمات و کاالها قیمت عمومی سطح گیریاندازه برای ایوسیله عنوان به شاخص این رسد. می مصرف

 می شمار به کشور، داخل پول خرید قدرت تغییر سنجش معیارهای بهترین از یکی خانوارها، مصرف مورد

 ماه به منتهی ماه دوازده در CPI شاخص متوسط تغییر درصد محاسبه از ماه هر به منتهی تورم نرخ رود.

 باشد، اسفندماه نظر مورد ماه چنانچه است بدیهی آید.می دست به قبل مشابه دوره به نسبت نظر مورد

  بوده دورقمی تورم نرخ دارای همواره ایران جدول، با مطابق .]۳[ گویندمی نظر مورد سال تورم نرخ آن به

 است.

 نرخ تورم ساالنه -1جدول 

 نرخ سال نرخ سال

1۳8۳ 15.2 1۳8۹ 12.4 

1۳84 10.4 1۳۹0 21.5 

1۳85 11.۹ 1۳۹1 ۳0.5 

1۳86 18.4 1۳۹2 ۳4.7 

1۳87 25.4 1۳۹۳ 15.6 

1۳88 10.8 1۳۹4 11.۹ 

 مرکزی بانک : منبع

                                                           
1 Hyperinflation 
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 و امکانات از وریبهره راستای در ملت آحاد که است اجتماعی هزینه نوعی مالیات» درآمد: بر مالیات

 حقوقی و حقیقی اشخاص دارایی یا درآمد از قسمتی مالیات هستند. آن پرداخت به موظف کشور منابع

 اقتصادی منابع حفظ راستای در مالی هایسیاست اجرای و عمومی مخارج پرداخت منظوربه که است

 حقوق بر حاکم اصول موجببه «.شودمی وصول مقررات و قوانین موجببه کشور سیاسی و اجتماعی

 که است عمومی حقوق اساسی اصل یک این و است حاکمیت وظایف از مالیات برقراری حق مالیاتی،

 .]8[ گردد رعایت مالیاتی عدالت که شود تدوین نحوی به باید هامالیات قانون آن موجببه

 و 1۳58 سال مصوب اساسی قانون یک و پنجاه اصل اساس بر ایران در مستقیم هایمالیات قانون تدوین

 است. شدهانجام آن قانون( موجببه مگر شودنمی وضع مالیات نوع هیچ اینکه بر )مبنی بعدی اصالحات

 بر1۳۹4و 1۳80 ،1۳71 در مختلفی هایاصالحیه اما بوده 1۳66 مصوب ایران مستقیم هایمالیات قانون

 یا ایران در مختلف منابع از که هاشرکت درآمد جمع قانون، این 105 ماده اساس بر است. آمدهعملبه آن

 مقرر، هایمعافیت کسر و معاف غیر منابع از حاصل هایزیان وضع از پس شود،می تحصیل ایران از خارج

 خدمات و کاال فروش کل اساس بر مودیان مالیات مشمول درآمد بود. خواهد %25 نرخ به مالیات مشمول

 .شودمی محاسبه استهالکات و هاهزینه کسر از پس آنان درآمدهای سایر اضافه به

 که است ترتیب بدین آن، شکل ترینخالص در تاریخی بهای حسابداری حسابداری: تاریخی بهای مدل

 شودمی نگهداری دفاتر در و ثبت زمان آن در موجود هایارزش اساس بر و خود وقوع زمان در ایمبادله هر

 شود.نمی اعمال خالص شکل به معموالً تاریخی بهای مدل هرچند شود.می گزارش تغییر بدون سپس و

 گزارش و ثابت دارایی ارزیابی تجدید چون مواردی کندمی خارج بودن خالص از را آن آنچه

 که کندمی بروز هنگامی تاریخی بهای مدل اصلی مشکل باشد.می روز ارزش به جاری هایگذاریسرمایه

 بهای کهازآنجایی تورم(. براثر )مثالً  باشیم مواجه هادارایی کل یا دارایی یک قیمت در بزرگی تغییرات با

 ارتباطی تواندنمی درنتیجه استثنائی(، موارد در )مگر ندارد بازار در قیمت تحوالت با ارتباطی هیچ تاریخی

 از بیشتر سود و واقع از کمتر استهالك تورمی، هایدوره در ترتیباینبه باشد. داشته بازار جاری بهای با

 تنها تاریخی بهای هایحساب به تورم هایآسیب شد. خواهد تحریف هم مالیات مقدار و بود خواهد واقع

 بهره، هزینه ازجمله مختلفی جهات از شده،اشاره بدان مقدمه در که طورهمان و نیست استهالك منبع از

 تاریخی بهای مدل از استفاده که است این بررسی حاضر، تحقیق موضوع پذیرد.می تأثیر نیز کاال موجودی

 مبتنی مالیات، سیستم وقتی گذارد. می هاشرکت درآمد بر مالیات بر تاثیری چه ایران، تورمی شرایط در

 این در .]12[ دهدمی تغییر را هاشرکت درآمد بر مالیات واقعی نرخ تورم، باشد، سود اسمی اندازه بر

 نمائیم. بررسی را تاثیرات این شدت داریم قصد پژوهش

 پژوهش پیشینیه

 داخلی پیشینه

 و توسعهدرحال کشورهای در آن اهمیت و تورمی مالیات مفهوم به (،1۳76) شمخال و صمیمی مقاله در

 عمل مالیات نقش در پول خرید قدرت کاهش با تورم فریدمن، نظر اساس بر است. شدهپرداخته جهان کل
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 این نتایج نامند.می تورمی مالیات را دولت توسط منتشرشده پول از بخش این دلیل همین به و کرده

 تورمی مالیات سهم و دارد بیشتری اهمیت توسعهدرحال کشورهای در تورمی مالیات که داد نشان پژوهش

 21 رتبه در تورمی مالیات ازنظر 1۹82 تا 1۹71 هایسال در ایران است. بوده بیشتر کشورها این در

 که «شرکتها سرمایه فرسایش بر تورم اثرات بررسی» عنوان تحت تحقیقی در .]4[ است داشته قرار جهان

 شرکتهای مالیات و سود روی بر تورم اثرات شد، انجام کیان غالمی و احمدپور توسط 1۳82 سال در

 1۳78 تا 1۳76 سالهای در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته اساسی فلزات و فابریکی فلزی صنایع

 زنی گمانه روش اساس بر شرکتها این مالی های صورت پژوهش، این در گرفت. قرار بررسی مورد

 وجود داری معنی تفاوت شده تعدیل و شده گزارش سود بین داد نشان نتایج گردید. تعدیل دیویدسون

 فرسایش باعث تاریخی بهای اساس بر مالیات پرداخت و سود توزیع تورم، دوران در که معنا بدین دارد.

 را ایران در تورمی حسابداری از استفاده موانع (1۳8۳) امیدعلی و دستگیر .]1[ شود می شرکت سرمایه

 آشنایی عدم چون عواملی گرفت، انجام ایپرسشنامه صورتبه که آنان تحقیق قراردادند. موردبررسی

 دولت، سوی از شدهاعالم هایقیمت سطح تغییر هایشاخص بودن ناکافی تورمی، حسابداری با مدیران

 استفاده موانع را مخارج بر منافع فزونی نداشتن ثابت، دارایی ارزیابی تجدید از ناشی مالیاتی بدهی افزایش

 برای مناسب مدلی معرفی به (1۳۹4) تاجیک و .کرمی]6[ کردند بیان ایران در تورمی حسابداری از

 شدهتعدیل تاریخی بهای مدل تم، تحلیل روش از استفاده با آنان پرداختند. ایران در تورم آثار گزارشگری

 پولی غیر و پولی اقالم دادند. پیشنهاد را اجرایی، قابلیت و بودن هزینهکم دلیل به تورم عمومی شاخص با

 و عشری اثنی .]۹[ گردد افشا زیان و سود صورت در آن از حاصل زیان و سود و شدهتفکیک باید نیز

 ها شرکت مالیاتی بار و دولت مالیاتی های سیاست رابطه بررسی به خود پژوهش در (،1۳۹7) نورمحمدی

 به بررسی، برای و بوده 1۳۹5 تا 1۳80 بازه آنها بررسی دوره پرداختند. ایران در تورمی رکود شرایط در

 و دالیوال مدل با آنان پژوهش در موجود مدل هرچند اند، داده ارجاع 2015 همکاران، و دالیوال مدل

 ثابت دارایی بین معنادار و مثبت رابطه دهنده نشان پژوهش این های یافته است. مغایرت دارای همکاران

 ها دارایی ساختار در ثابت دارایی سهم هرچه که بود این بیانگر که بود، مالیاتی بار با کاال موجودی و

 .]2[  شوند می متحمل بیشتری مالیاتی بار شرکتها باشد، کمتر کاال موجودی گردش دوره و باشد بیشتر

 دارایی بین مثبت رابطه وجود صرف به که است ضروری نکته این ذکر پژوهش این انجام روش نقد در

 تواند می زیادی عوامل زیرا کرد، نظر اظهار مالیاتی های سیاست به نسبت توان نمی مالیاتی بار و ثابت

 حاضر پژوهش در بنابراین غیره. و اقتصادی صرفه شرکت، بزرگی جمله از باشد، تاثیرگذار رابطه این در

 اثر منظور بدین بپردازند. مالیات مشمول درآمد بر تورم تاثیر بررسی به که برآمدند این صدد در محققین

 حسابداری متغیرهای وجود صورت در تورم، زیرا گرفت. قرار بررسی مورد ثابت، دارایی و تورم مشترك

 حاضر، پژوهش در باشد. داشته مالی صورتهای بر بیشتری مخرب اثرات تواند می تاریخی، بهای بر مبتنی

 هزینه و تورم مشترك اثر کاال، موجودی و تورم مشترك اثر ثابت، دارایی و تورم متقابل اثرات بر عالوه

 بحث، مورد پژوهش در این، بر عالوه است. حاضر تحقیق دیگر مزیت که گرفت قرار بررسی مورد نیز بهره

 مخرج و صورت که شده، استفاده عملیاتی نقد جریان بر مالیات هزینه نسبت مالیاتی، بار گیری اندازه برای
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 به نقدی(. جنس از دیگری و تعهدی اقالم جنس از )یکی باشند می مختلف جنس دو از یک هر کسر

 می خطا دارای گیری اندازه نوع این (،2015) 2همکاران و دالیوال و (2010) 1هیتزمن و هنلون اعتقاد

 تورم با ارتباطی لزوما که کند می تغییر عملیاتی نقد جریان در تغییر با متغیر این مقدار عالوه، به باشد.

 تاثیر تحت عملیاتی نقد جریان زیرا است. زمانی تطابق عدم متغیر، این دیگر ایراد .]21[ ،]15[ ندارد

 هزینه نسبت از حاضر، پژوهش در جهت همین به است. قبل سال مالیاتی بدهی بابت شده پرداخت مالیات

 احمدی و جاوید شود. رفع ایرادات سایر و زمانی تطابق عدم مسئله تا شده استفاده عملیاتی سود بر مالیات

 تورم مبنای بر شده تعدیل ارزشهای و تاریخی ارزشهای بر مبتنی حسابداری اطالعات کیفیت (،1۳۹4)

 تورمی شده تعدیل اطالعات کیفیت داد نشان آنان پژوهش نتایج کردند. مقایسه را نمونه شرکت 110

 در مدیران دیدگاه بررسی هدف با (1۳۹2) اقبال و یعقوبی .]5[ است تاریخی ارزشهای اطالعات از بیشتر

 ارزیابی، تجدید از پس که رسیدند نتیجه این به پرسشنامه از استفاده با ها، دارایی ارزیابی تجدید با رابطه

 .]11[ شود می تر منصفانه شرکت مالی ارزش ها دارایی ارزش افزایش دلیل به

 خارجی پیشینه

 بر مالیاتی کسورات محاسبه آیا بودند: سوال این برای پاسخی یافتن دنبال به (2015) همکاران و دالیوال

 آنان خیر. یا گردد می تورم وجود هنگام در هاشرکت واقعی ۳مالیاتی بار افزایش باعث تاریخی بهای مبنای

 کاالی شده تمام بهای و استهالك )مانند بیشتری کسورات که هایی شرکت برای مالیاتی بار دریافتند

 تعدیل عدم دادند نشان آنان یابد. می افزایش تورم زمان در دارند، تاریخی بهای مبنای بر رفته( فروش

 را هاشرکت پرداختی مالیات تورم، مبنای بر تجهیزات و آالتماشین اموال، به مربوط مالیاتی کسورات

 دالر میلیون۳.47 را مالیاتی بار کاال، موجودی به مربوط مالیاتی کسورات تعدیل عدم و دالر میلیون۳.8۳

 برای اندکی تاثیر بهره هزینه کردن کسر قابلیت دادند نشان (1۹8۳) 4نانتل و ماهر .]15[ دهدمی افزایش

 نشان هاآن دارد. تورم دوران در تاریخی بهای مالیاتی های روش از استفاده از ناشی پیامدهای جبران

 وام )زیرا تورم دوران در استقراض اضافی هزینه توسط اسمی بهره هزینه کسر از ناشی سودهای که دادند

 نمایند( حفظ را خود پول خرید قدرت تا کنند می طلب باالتری بهره هزینه تورم دوران در دهندگان

 و مالیات مشمول درامد بر تورم اثر شناسایی باهدف ایمطالعه (1۹81) 5فریگو .]25[ شودمی خنثی

 تغییرات بابت شده شدهتعدیل سود از استفاده داد نشان وی تحقیق نتایج داد. انجام هاشرکت سرمایه

 هاشرکت و صنایع مختلف هایگروه بین همچنین دهد. می کاهش را واقعی مالیات نرخ هاقیمت سطح

 علت ،1۹78 سال در خود مطالعه در فلداستین .]1۹[ دارد وجود واقعی مالیات نرخ در زیادی تفاوت

 از ناشی که کرد بیان تورم افزایش اثر را 1۹76 تا 1۹67 هایسال بین فاصله در سهام قیمت کاهش

                                                           
1 Hanlon and Heitzman 
2 Dhaliwal, Gaertner, Lee, Trezevant 
3 Tax burden 
4 Maher, Nantell 
5 Mark Louis Frigo 
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 سودهای از گرفتن مالیات و تاریخی بهای استهالك مورد در ویژهبه امریکا مالیاتی سیستم هایویژگی

 را هاشرکت درآمد بر مالیات واقعی نرخ تورم، افزایش که است این پدیده این علت بود. اسمی ایسرمایه

 از تاریخی هایحساب به تورم هایآسیب ،1۹8۳ سال در 1ورث کیلینگ عقیده به .]18[ دهدمی افزایش

 از بخشی واقعی. بهره ازحدبیش بیان و استهالك واقعی ارزش حد از کمتر بیان شود:می ناشی منبع دو

 در کامالً تورم در افزایش زیرا شود.می جبران اسمی بهره هزینه در افزایش با استهالك شدن بیان کم

 تورم، درنتیجه دهندهوام اولیه سرمایه خرید قدرت در کاهش دیگر،عبارتبه است. شدهمنعکس اسمی بهره

 با برابر که پردازدمی ایبهره دهنده،وام به موسسه یعنی شود.می بازیافت اسمی بهره نرخ تعدیل طریق از

 وی تحقیق نتیجه است. تورم خاطر به اولیه سرمایه خرید قدرت زیان جبران بابت مبلغی و واقعی بهره

 کمتر تورم از اهرمی، کمتر مؤسسات به نسبت باال بدهی دارای مؤسسات حسابداری سود که است این

 عمده طوربه تواندمی تاریخی بهای استهالك که داشت بیان (،1۹۹4) 2لی بریانگ .]2۳[ بیندمی آسیب

 استهالك هزینه جمع تورمی، شرایط در دهد. نشان حد از بیشتر را تورمی محیط در مؤسسات عایدات

 خرید قدرت دارایی مفید عمر طی زیرا باشد،می اولیه گذاریسرمایه از کمتر سنتی، هایروش بر مبتنی

 مالی تأمین نحوه به بستگی موضوع این شود.می داده نشان ازحدبیش سود درنتیجه و یافتهکاهش پول

 بخشی باشد، شده مالی تأمین بدهی طریق از دارایی که آنجا تا دارد. پذیراستهالك ایسرمایه هایدارایی

 اسمی بهره طریق از است، ایجادشده تاریخی بهای استهالك دلیل به که حسابداری عایدات نمایی بیش از

 سرمایه، طریق از مالی تأمین صورت در اما بیند.می آسیب کمتر حسابداری عایدات و شودمی جبران

  .]24[ کرد خواهد منعکس را تاریخی بهای استهالك توسط ایجادشده اسمی سود تمام حسابداری عایدات

 پژوهش های فرضیه

 توسط شده متحمل مالیات تورم که است این مالیات فرضیه بینی پیش گردید، بحث تر پیش که همانطور

 این دهد. می افزایش را هستند، تاریخی بهای حسابداری بر مبتنی مالیاتی کسور دارای که شرکتهایی

 بگیریم، نظر در صفر را قبل سال مالیاتی بدهی کهدرصورتی داد: توضیح شکل بدین توان می را رابطه

 گردد: می محاسبه زیر شکل به صفر تورم شرایط در جاری سال مالیاتی بدهی
tax liability = (taxable receipts − taxDeductions)⏟                      

taxable Income

τc  

 به مالیاتی کسورات از مالیات مشمول های دریافتی تفاوت از که است مالیات مشمول درآمد پرانتز، داخل

 𝜏𝑐 یعنی درآمد بر مالیات نرخ و مالیات مشمول درآمد از تابعی مالیات معادله این در است. آمده دست

 درصد از است تقریبی u معادله این در کنیم: اضافه معادله این به (𝜋) صورت به را تورم اگر حال باشد.می

 تاریخی. بهای بر مبتنی مالیاتی کسورات

tax liability = [(1 + π)(taxable receipts) − (1 + π − μπ)(taxDeductions)⏟                                      
taxable Income

] τc 

                                                           
1 Killingsworth 
2 Buryung Lee 
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1) فاکتور با و تورم افزایش با مالیات مشمول های دریافتی دهدمی نشان معادله این + 𝜋) افزایش 

 نرخ با یعنی کمتری نرخ با بوده تاریخی بهای بر مبتنی که آنجایی از مالیاتی کسورات اما یابد.می

(1 + 𝜋 − 𝜇𝜋) تورم، دوران در تاریخی بهای حسابداری سیستم از استفاده درنتیجه، یابند. می افزایش 

 رشد تورم نرخ از باالتری نرخ با مالیات مشمول درآمد زیرا دهد، می افزایش را هاشرکت متحمله مالیات

 تاریخی بهای بر مبتنی مالیاتی کسورات درصد هرچه نیز و یابد، افزایش تورم نرخ هرچه است. کرده پیدا

 هرچه رسد می نظر به بنابراین شد. خواهد شدیدتر نیز مالیات مشمول درامد در رشد این باشد، بیشتر

 بودن باالتر معنای به تجهیزات و آالتماشین اموال سطح )باالبودن تجهیزات و آالتماشین اموال سطح

 سطح بودن )باال شرکتی کاالی موجودی سطح هرچه نیز و است( تاریخی بهای بر مبتنی استهالك سطح

 است( تاریخی بهای بر مبتنی رفته فروش کاالی شده تمام بهای سطح بودن باال معنای به کاال موجودی

 های فرضیه بنابراین شد. خواهد بیشتر نیز تورم دوران در شرکت 1واقعی شده متحمل مالیات باشد، بیشتر

 شوند: می مطرح زیر شکل به پژوهش

 مالیات مشمول درآمد تجهیزات، و آالتماشین اموال سطح افزایش با تورمی، دوران در -اول فرضیه

 یابد. می افزایش شرکتها

 می افزایش شرکتها مالیات مشمول درآمد کاال، موجودی سطح افزایش با تورمی، دوران در -دوم فرضیه

 یابد.

 که حالی در بوده، مالیاتی قبول قابل هزینه تورم، نرخ از نظر صرف بهره هزینه مالیاتی، قوانین دیدگاه از

 2کوهن و مودیگلیانی اعتقاد به بنابراین است. بدهی واقعی ارزش کاهش جبران بابت بهره هزینه از بخشی

 کاهش تورم زمان در را هاشرکت واقعی شده متحمل مالیات بهره، هزینه کسر قابلیت ،۳رولی و پیئرس و

 :]28[ ،]26[ گردد می بررسی زیر فرضیه درآمد، بر مالیات بر بهره هزینه تاثیر بررسی منظور به دهد. می

 یابد. می کاهش شرکتها مالیات مشمول درآمد بدهی، سطح افزایش با -سوم فرضیه

 پژوهش شناسی روش

 که آنجا از و کاربردی هدف نوع از بنابراین پردازیم، می مشکل یک بررسی به حاضر تحقیق در که آنجا از

 تحقیق این آماری جامعه باشد. می همبستگی ماهیت لحاظ از پردازیم، می متغیر دو بین ارتباط بررسی به

 دوره باشد. می 1۳۹4 تا 1۳84 های سال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای کلیه ،

 این در یکسانی مالیاتی قوانین باشیم مطمئن که یافت ادامه 1۳۹4 تا و آغاز 1۳84 سال از بررسی مورد

 که داشته اصالحیه 1۳۹4 سال در یکبار و 80 سال در یکبار مالیاتی قانون است. داشته وجود دوره

 با و ساده تصادفی روش با نمونه، انتخاب است. بوده اجرا قابل 1۳۹5 سال ابتدای از ۹4 سال تغییرات

  گیرد: می انجام زیر های محدودیت به توجه

 باشد شده معامله تهران بورس فرعی و اصلی تاالر در بررسی مورد دوره در هاآن نماد. 

                                                           
1 Real corporate tax burdun 
2 Modigliani and Cohn 
3 Pearce and Roley 
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 باشد. اسفند 2۹/12 به منتهی باید ها شرکت مالی سال 

 نباشد. بیمه و مالی گذاری، سرمایه شرکت پژوهش، مورد های شرکت 

 باشد. دسترس در هاآن مورد در مربوطه اطالعات 

 رابطه بررسی حال در ما زیرا شدند. حذف مدل از بود صفر آنان مالیات متغیر که هایی شرکت همچنین

 به جایی یک از مالیات، متغیر بودن صفر صورت در هستیم، دهنده شرح متغیرهای با مالیات افزایش بین

 می صدمه رابطه تشخیص به نتیجه در ماند، می صفر و کند نمی تغییر مالیات متغیرها، سایر تغییر با بعد

 قبل )سود آنها کسر مخرج که مشاهداتی گیری، اندازه به مربوط مشکالت کاهش برای این بر عالوه زند.

 یا بزرگ خیلی مشاهدات اثر کاهش برای همچنین کردیم. حذف نمونه از را بود منفی مالیات( و بهره از

 بود. یک و صفر بین آنها مالیات متغیر مقدار که کردیم مشاهداتی به محدود را نمونه کوچک، خیلی

 شدند انتخاب 1۳۹4 تا 1۳84 سالهای بین از شرکت ۳54 تعداد الزم، های شرط اعمال از پس درنهایت

 بودند. شرکت-سال 1۹6۳ شامل که

 بورس به شده ارائه اطالعات و مالی های صورت از آزمون، برای نیاز مورد های داده گردآوری منظور به

 روشهای از تحلیل منظور به است. شده استفاده ای کتابخانه روش از نظری مبانی برای و تهران بهادار اوراق

 است. شده استفاده Eviews افزار نرم با رگرسیون مانند آماری

 پژوهش مدل

 تورم روی بر مالیات تاریخی، بهای از استفاده درنتیجه هاشرکت مالیات بر تورم اثر بررسی منظور به

 نظر در مالیات و بهره کسر از قبل ویژه سود بر تقسیم مالیات هزینه را مالیات شود.می زده رگرسیون

 شود:می برآورد زیر شکل به مدل میگیریم.

𝐵𝑈𝑅𝐷𝐸𝑁𝑖𝑡 = 𝛼0 + α1𝐴𝐶𝑇𝐼𝑁𝐹𝑡 + ∑𝛼𝑘𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑆𝑖𝑡
𝑘

+ 𝜀𝑖𝑡 

 زیر شرح به کنترلی متغیرهای جمله از متغیرها سایر سال، نمایانگر t و موسسه نمایانگر i ،۳ معادله در

 تورم نرخ ACTINF مالیات؛ و بهره کسر از قبل ویژه سود بر تقسیم مالیات هزینه BURDEN است:

 بدهی LEVERAGE است؛ شده گیری اندازه کننده مصرف قیمت شاخص در تغییر صورت به که ساالنه

 ها؛دارایی کل بر تقسیم تجهیزات و آالتماشین اموال، خالص PP&E ها؛دارایی کل بر تقسیم بلندمدت

INV ها؛دارایی کل بر تقسیم کاال موجودی ROA داراییها؛ کل بر تقسیم مالیات از قبل سود SIZE 

 ها.دارایی کل طبیعی لگاریتم

 کسر از قبل ویژه سود بر تقسیم مالیات هزینه صورت به و بوده وابسته متغیر BURDEN مالیات متغیر

 مبنای بر شده محاسبه سود که است این نحو این به معیار محاسبه ایراد گردد. می محاسبه مالیات و بهره

GAAP1 این از استفاده درنتیجه و کرده رشد تورم نرخ از سریعتر تاریخی، بهای بر مبتنی های هزینه با 

 معیار از توان می معیار، این جای به .]15[ دهدمی قرار تاثیر تحت را بررسی مورد مالیاتی اثر معیار،

                                                           
1 Generally accepted accounting principle 
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 بر تقسیم مالیات بابت پرداختی نقد جریان کرد، استفاده (2010) هیتزمن و هنلون توسط شده پیشنهاد

 جریان بر مبتنی دو هر BURDEN متغیر کسر مخرج و صورت شودمی منجر که عملیاتی، نقد جریان

 اقالم های دستکاری تاثیر تحت عملیاتی نقد جریان که است این آنان استدالل باشد. جاری سال نقد

 عملیاتی نقد جریان تغییر با ،BURDEN متغیر مقدار صورت این در اما .]21[ گیرد نمی قرار تعهدی

 احتمال همچنین، داد. خواهد قرار تاثیر تحت را نتایج و نداشته تورم با ارتباطی لزوما که کرد خواهد تغییر

 بدهی تسویه بابت تواندمی مالیات بابت پرداختی نقد وجه از بخشی زیرا دارد، وجود زمانی تطابق عدم

 قیمت شاخص در تغییر اساس بر ساالنه تورم نرخ ACTINF متغیر .]15[ باشد گذشته سال مالیاتی

 مرکزی بانک گزارشهای از اطالعات این باشد.می t مالی سال پایان تا t-1 مالی سال پایان از کننده مصرف

  یک(. )جدول شد خواهد گرفته

 منظور به داراییها، کل به مالیات از قبل سود نسبت (،ROA) هادارایی بازده نرخ شامل کنترلی متغیرهای

 صرفه اثر کنترل منظور به ها،دارایی کل طبیعی لگاریتم صورت به (،SIZE) اندازه متغیر سوداوری؛ کنترل

 ها،دارایی کل به بلندمدت بدهی نسبت LEVERAGE متغیر ؛]20[ 1مالیاتی ریزی برنامه در اقتصادی

 به تجهیزات و آالتماشین اموال، نسبت ،PP&E متغیر گیرد؛ می بر در را بدهی بابت مالیات در تغییر

 ها،دارایی جمع به کاال موجودی کل جمع ،INV متغیر گیرد؛میبر در را ثابت دارایی میزان ها،دارایی کل

 استهالك، نتیجه در مالیاتی کسورات در تغییر PP&E متغیر کاال. موجودی میزان گیری اندازه منظور به

 LEVERAGE متغیر و رفته فروش کاالی شده تمام بهای بابت مالیاتی کسورات در تغییر INV متغیر

 گرفته اندازه t سال در متغیرها همه گیرد. می اندازه را بهره هزینه نتیجه در مالیاتی کسورات در تغییر

 .]15[ اند شده

 می تغییر تاریخی بهای بر مبتنی مالیاتی کسورات میزان با تورم مالیاتی اثر دو، شماره معادله به توجه با

  دهیم: می بسط زیر شکل به را سه معادله مشترك، تاثیر این گرفتن بر در برای کند.
𝐵𝑈𝑅𝐷𝐸𝑁𝑖𝑡 = 𝛼0 + α1𝐴𝐶𝑇𝐼𝑁𝐹𝑡 +  𝛼2𝐴𝐶𝑇𝐼𝑁𝐹𝑡 ∗ 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡  +  𝛼3𝐴𝐶𝑇𝐼𝑁𝐹𝑡 ∗
 𝑃𝑃&𝑇𝑖𝑡 +  𝛼4𝐴𝐶𝑇𝐼𝑁𝐹𝑡 ∗ INV𝑖𝑡 + ∑ 𝛼𝑘𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑆𝑖𝑡𝑘 + 𝜀𝑖𝑡  

 به بدهی(، و کاال موجودی ثابت، دارایی )شامل دهنده شرح متغیرهای در تورم حاصلضرب معادله، این در

 انتظار تورم فرضیه طبق برگیرد. در را دهنده شرح متغیرهای و تورم مشترك اثر تا شده اضافه مدل این

 اضافه مدل به بدهی(، و تورم بین رابطه دهنده )نشان𝛼2  همچنین، باشند. مثبت 𝛼4  و 𝛼3  رود می

 برگیرد. در را بهره هزینه از ناشی مالیاتی اثر تا گردیده

 

 

 

                                                           
برنامه ریزی مالیاتی به معنای کاهش بدهی مالیاتی از طریق زمانبندی سود، هزینه ها و سایر مخارج  1

 است.
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 پژوهش های یافته

 توصیفی آمار نتایج

 سال 1۹6۳ پژوهش این مشاهدات مجموع دهد. می نشان را نمونه برای توصیفی آمار نتایج دو جدول 

 7/۳4 نرخ باالترین ، ۹8/18 بررسی مورد دوره در تورم نرخ میانگین جدول، این با مطابق است. شرکت

 مالیات متغیر میانگین همچنین است. بوده (1۳84 )سال 4/10 نرخ ترین پایین و (1۳۹2 سال به )مربوط

 ارائه زیر جدول در نیز متغیرها این پراکندگی و مرکزی های شاخص است. 27/0 بررسی، مورد نمونه برای

 است. گردیده

 نتایج آمار توصیفی -2جدول 

 اندازه

نسبت بازده 

حقوق 

صاحبان 

 سهام

 بدهی
موجودی 

 کاال

اموال، ماشین 

آالت، 

 تجهیزات

 مالیات تورم

 متغیرها
 

 

 

  آماره ها

 میانگین 27/0 ۹8/18 286/0 22/0 088/0 154/0 7۹6/1۳

 میانه 122/0 6/15 24/0 21/0 04۹/0 1۳5/0 576/1۳

 انحراف معیار 866/1 25/8 1۹6/0 1۳5/0 1۳۹/0 14۹/0 6۳0/1

 بیشینه ۹672/0 7/۳4 ۹62۹/0 7721/0 ۹1۹0/0 740۳/0 1062/1۹

 کمینه 00006/0 4/10 0014/0 00001/0 00002/0 -5211/0 7616/۹

 تعداد مشاهدات 1۹6۳ 1۹6۳ 1۹6۳ 1۹6۳ 1۹6۳ 1۹6۳ 1۹6۳

 کاال موجودی و ثابت دارایی از مختلفی طبقات برای مالیات میانگین ساده، تحلیل یک در سه، جدول

 این است. آن پایینی نیمه از کمتر بدهی، متغیر باالیی نیمه برای مالیات میانگین است. شده داده نمایش

 اما اند. داشته کمتری مالیات میانگین طور به بیشتر، بدهی دارای های شرکت که معناست بدین موضوع

 کاالی موجودی که شرکتهایی یعنی است. صادق قضیه این عکس ثابت دارایی و کاال موجودی مورد در

  اند. داشته نیز بیشتری مالیات میانگین طور به اند، داشته بیشتری ثابت دارایی و بیشتر

 میانگین مالیات برای متغیرهای باال و پایین میانه -3جدول 

 کوچکتر از میانه بزرگتر از میانه
 مالیاتمیانگین 

 متغیرها

 بدهی 277/0 26۳/0

 تجهیزات و آالت ماشین اموال، 215/0 ۳26/0

 کاال موجودی 188/0 ۳5۳/0
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 مانایی آزمون

 بررسی این برای باشد. می متغیرها ایستایی وضعیت بررسی دیتا پانل های تخمین انجام در مرحله اولین 

 حالت و است نامانایی بر دلیل صفر فرض آزمون، این در کنیم. می استفاده 1چو و لین لوین آزمون از

 به توجه با است. شده ارائه 4 جدول قالب در نتایج .شود رد صفر فرض که افتد می اتفاق زمانی مطلوب

 ۹۹ اطمینان سطح در مطالعه، متغیرهای برای واحد ریشه وجود بر مبنی صفر فرضیه جدول این نتایج

 باشند. می )ایستا( مانا سطح در متغیرها این بنابراین، شود. می رد درصد

 نتایج حاصل از آزمون مانایی -4جدول 

 متغیرها آماره داری معنی نتیجه

 BURDEN -7۳16/18 0000/0 مانا

 ACTINF -۹518/۳1 0000/0 مانا

 INV -2856/20 0000/0 مانا

 LEVERAGE -874/140 0000/0 مانا

 PP_E -۹۳۳2/2۹ 0000/0 مانا

 ROA -864۹/22 0000/0 مانا

 SIZE -5714/16 0000/0 مانا

 می مدل برآورد به انباشتگی هم آزمون انجام به نیاز بدون هستند، مانا متغیرها کلیه که این به توجه با

 پردازیم.

 استنباطی آمار

 هاسمن آزمون و لیمر F آزمون

 تابلویی( یا )تلفیقی تخمین روش باید ابتدا است، ترکیبی نوع از پژوهش این های داده که این به توجه با

 که مشاهداتی مدل تخمین برای است. شده استفاده لیمر F آزمون از منظور این برای گردد. مشخص

 کمتر ها آن آزمون احتمال که مشاهداتی برای و تلفیقی روش باشد درصد5 از بیشتر آنها آزمون احتمال

 اثرات و تصادفی اثرات مدل دو با تواند می تابلویی روش شود. می استفاده تابلویی روش باشد درصد5 از

 شده ارائه 5 جدول در نتایج گردد. می استفاده هاسمن آزمون از مدل این تعیین برای گیرد. انجام ثابت

 است.

 

 

 

 

                                                           
1 Levin, Lin & Chu 
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 لیمر و هاسمنFنتایج آزمون  -5جدول 

 انتخاب معادله دو هر برای ثابت اثرات روش به پانلی برآورد هاسمن و لیمر F های آزمون انجام از پس

 گردید.

 رگرسیون نتایج

 چهارم معادله برای یکبار و سوم معادله برای یکبار ثابت، اثرات با پانل رگرسیون ها، فرضیه آزمون برای

  است. شده ارائه 6 جدول در نتایج است. شده اجرا

 نتایج حاصل از رگرسیون -6جدول 

 معادله سوم معادله چهارم
 متغیرها

 ضریب tآماره  خطای معیار ضریب tآماره  خطای معیار

014/0 ۳80/0 005/0 005/0 554/1- 008/0- ACTINF 

8۳0/0 2۹2/1- 6۳8/1**    ACTINF*INV 

072/1 40۹/1 0۹7/2-*    ACTINF*LEVERAGE 

608/0 044/1- 062/1*    ACTINF*PP_E 

0۳8/0 ۹7۳/1 04۹/0- ۳۳۹/0 020/2 685/0** INV 

051/0 ۹55/1- 071/0 4۳1/0 745/1- 752/0-* LEVERAGE 

02۹/0 746/1 0۳/0- 241/0 ۹8۳/1 477/0** PP_E 

2۹4/0 164/۳- ۹۳0/0-*** 2۹4/0 276/۳- ۹62/0-*** ROA 

027/0 2۹8/1 0۳5/0 027/0 277/1 0۳5/0 SIZE 

482/0 8۳2/0- 402/0- 411/0 ۳1۳/0- 128/0- C 

 آزمون نتیجه نهایی نتیجه
 معنی سطح

 داری
 آزمون آماره

 نوع

 آزمون

 کارگیری به لزوم

 پانلی برآورد

 استفاده عدم و صفر فرض رد

 تلفیقی برآورد از
0000/0 046215/2 F لیمر 

 معادله

 سوم
 ثابت اثرات با

 استفاده عدم و صفر فرض رد

 تصادفی اثرات با برآورد از
 هاسمن 541۳16/46 0000/0

 کارگیری به لزوم

 پانلی برآورد

 استفاده عدم و صفر فرض رد

 تلفیقی برآورد از
0000/0 04062۹/2 F لیمر 

 معادله

 چهارم
 ثابت اثرات با

 استفاده عدم و صفر فرض رد

 تصادفی اثرات با برآورد از
 هاسمن ۳۳758۳/52 0000/0
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 معادله سوم معادله چهارم
 متغیرها

 ضریب tآماره  خطای معیار ضریب tآماره  خطای معیار

 ضریب تعیین 0112/0 01۳0/0

 ضریب تعیین تعدیل شده 0081/0 0084/0

 دوربین واتسونآماره  2888/2 28۹7/2

 Fآماره  68۳4/۳ 8657/2

 Fسطح معناداری  0012/0 002۳/0

 را نشان می دهد. %1معنی داری در سطح ***، %5معنی داری در سطح **، %10معنی داری در سطح *

 به توجه با شده، استفاده درصد5 خطای سطح در F آماره از رگرسیونی، الگوی بودن معنادار بررسی برای

 درصد ۹5 اطمینان با توان می است، 05/0 از کمتر آن معناداری سطح و ۹6/1 از بزرگتر آماره مقدار اینکه

 همبستگی وجود عدم مبین واتسون دوربین آماره همچنین، است. معنادار کل در مدل دو هر کرد ادعا

 رشد صورت به متغیرها شده، برآورد مدل در باشد. می مبادله اخالل اجزای بین اول مرتبه شدید پیاپی

 تعیین ضریب دلیل همین به یابد، کاهش متغیرها در زمان اثرات خاصیت که شده منجر امر این هستند،

 امری شود، می استفاده متغیرها تفاضل یا رشد از که زمانی سری مدلهای در که است، یافته کاهش مدل

  است. بدیهی

 گیری نتیجه به رو این از باشد، می معنادار آماری لحاظ از مدل برآوردهای که دهد می نشان کلی نتایج

 توان می پس نیست. معنادار آماری لحاظ از تورم ضریب نتایج، اساس بر پردازیم. می ها فرضیه مورد در

 10/0 خطای سطح در همگی اموال، بدهی، کاال، موجودی متغیرهای اما ندارد. مالیات بر اثری تورم گفت

 حسابداری متغیرهای وجود خاطر به تورم که آنجا از باشد. می سازگار مالیات فرضیه با که است معنادار

 به حسابداری متغیرهای و تورم مشترك اثر باشد، داشته اثر مالیات بر تواند می تاریخی، بهای بر مبتنی

 کاال موجودی بدهی، و تورم مشترك اثر معادله این در گردید. آزمون چهارم معادله در حاصلضرب، صورت

 متغیرهای ورود از پس است مشخص ضرایب از که همانطور است. گردیده اضافه مدل به ثابت دارایی و

 متغیرهای و تورم مشترك اثر بیانگر )که جدید متغیرهای اما ندارد. مالیات بر اثری تورم هم باز جدید،

 است. تورم فرضیه با مطابق نتایج این دارند. معنادار رابطه مالیات با همگی بودند( تاریخی بهای بر مبتنی

 دیگر سوی از یافته، افزایش شرکتها مالیات میزان ثابت دارایی و کاال موجودی افزایش با تورمی، شرایط در

 تائید پژوهش فرضیه سه هر بنابراین یابد. می کاهش مالیات بهره( هزینه تاثیر دلیل )به بدهی افزایش با

  شود. می

 متغیر برای معادله ضریب کرد. تفسیر توان می نیز دیگری گونه به را چهار معادله از حاصل نتایج

ACTINF*PP_E کسور تعدیل عدم نتیجه در مالیات افزایش دهنده نشان که 062/1 با است برابر 

 مقدار دارای که باشیم داشته ای مشاهده اگر ضریب، این از استفاده با است. PP&E به مربوط مالیاتی
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 میانگین طور به (،۹8۹/18) باشد میانگین تورم با برابر تورم که سالی در (،286/0) باشد PP&E میانگین

 داشت. خواهیم مالیات( و بهره از قبل سود بر تقسیم مالیات )هزینه مالیات متغیر در افزایش 768/5 مقدار

 ضریب مقدار به توجه با مالیات در افزایش باشد، 0۳/767.554 مالیات و بهره از قبل سود میانگین اگر

 نرخ در و جامعه میانگین در که ای مشاهده یعنی باشد. می ریال 4.426.۹1۹ با برابر ،062/1 یعنی متغیر

 )مقادیر پردازد. می بیشتری مالیات ریال 4.426.۹1۹ مبلغ میانگین طور به باشد، داشته قرار تورم میانگین

  است( شده آورده 2 جدول از میانگین

 بر تقسیم مالیات )هزینه مالیات افزایش میانگین دهیم انجام کاال موجودی برای را محاسبات همین اگر

 مقدار میانگین در ACTINF*INV (6۳8/1) متغیر ضریب حاصلضرب از مالیات(، و بهره از قبل سود

INV (224/0) بهره از قبل سود میانگین داشتن با . ۹67/6 با است برابر (۹8۹/18) تورم نرخ میانگین در 

 تحریف دارای مشاهده این میانگین طور به گفت توان می باشد، می ریال 0۳/767.554 که مالیات و

  باشد. می ریال 5.۳47.54۹ معادل مالیاتی

 کردیم. تعریف بهره هزینه نماینده عنوان به را ACTINF*LEVERAGE متغیر بهره، هزینه مورد در

 کاهش میانگین نتیجه در ،۹8۹/18 تورم نرخ میانگین ،088/0 بدهی میانگین ،-0۹7/2 متغیر این ضریب

 در کاهش ریال 2.68۹.50۹ مالیات، و بهره از قبل سود میانگین به توجه با ،504/۳ با است برابر مالیات

  داشت. خواهیم تورمی شرایط در بهره هزینه تعدیل عدم نتیجه در مالیات

 گیری نتیجه و بحث

 مختلف های جنبه بر تورم تاثیر به توجه با است. بوده تورمی شرایط گریبان به دست همواره ایران اقتصاد

 آن طبع به و اجتماعی عدالت کالبد تزلزل به منجر که مالیات بر آن اثر جمله از اجتماعی، و اقتصادی

 کاهش عملیاتی راهکارهای و تورم اثرات دقیق بررسی گردد، می اجتماعی هاینارضایتی افزایش

 احتمالی اجتماعی نامالیمات کاهش به منجر تواند می ها، شرکت درآمد بر مالیات بر آن اثرغیرمنصفانه

 است. کشورها سایر از بیش نفتی، درآمدهای به ها دولت اتکای علت به ایران در مساله این اهمیت شود.

 سایر و نفت فروش مانند رایگان درآمدهای وجود از اطمینان شرایط در ها دولت است ذکر به الزم

 درصورتی اما بود. خواهند درآمد کسب های شیوه سایر اصالح و توسعه دنبال به کمتر فسیلی هایسوخت

 حجم کاهش یا دنیا در نفت قیمت کاهش دلیل به نفتی درآمد کاهش به منجر المللی بین های موازنه که

 رو ناگزیر و کرد خواهد تجربه بیشتری شدت با را نزولی درآمد زمان مرور به ها دولت شود، نفت فروش

 صورت این در نمایند. می پشتوانه بدون پول انتشار جمله از بار زیان و مدت کوتاه درمان هایشیوه به

 پیش ها نارضایتی و نامالیمات افزایش اجتماعی، ناعدالتی ازدیاد سمت به نسبی ناخودآگاهی با دولت

 های بنگاه قالب در کارها و کسب درآمد بر مالیات محاسبه نحوه تاثیر میزان از آگاهی لذا  رفت. خواهد

 ارتقای جهت شروع نقطه مهمترین مالیاتی، نظام تعدیل محرك نقطه عنوان به ها شرکت و اقتصادی

 است. آن از برخواسته نامالیمات و نارضایتی اثرات کاهش و اجتماعی عدالت

 توانندنمی مالی صورتهای ارقام تورم، زمان در گرفت، قرار بحث مورد پژوهش این دوم بخش در که همانطور

 درآمد بر مالیات محاسبه مبنای ارقام این اگر لذا باشند، موسسه وضعیت دادن نشان برای خوبی نماینده
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 از تاریخی، بهای بر مبتنی مالیاتی کسور ایران در شد. نخواهد محاسبه درستی به نیز مالیات گیرند، قرار

 این در شود.می مالیات تحریف نتیجه در و سود تحریف باعث تورم بنابراین، شوند،نمی تعدیل تورم بابت

 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت ۳54 اطالعات آن، شدت و تحریف این وجود بررسی برای پژوهش

 بر تورم اثر یکبار ها فرضیه آزمون جهت گرفت. قرار بررسی مورد 1۳84-1۳۹4 دوره طی تهران بهادار

 رگرسیون معادله از استفاده با حسابداری متغیرهای و تورم مشترك اثر دیگر بار و شرکتها درآمد بر مالیات

 دوران در که بود این بیانگر پژوهش نتایج گردید. آزمون ایویوز افزار نرم با معمولی، مربعات حداقل روش با

 رفته(، فروش کاالی شده تمام بهای و )استهالك تاریخی بهای بر مبتنی مالیاتی کسور افزایش با تورمی،

 دارایی و کاال موجودی دارای شرکتهای که کندمی فراهم قوی شواهد نتایج این یابد.می افزایش مالیات

 تورم وجود عدم صورت در و شرکتها سایر با مقایسه در بیشتری مالیات تورمی، دوران در بیشتر، ثابت

 و صمیمی ،]2[ نورمحمدی و عشری اثنی پژوهش از حاصل های یافته با نتایج این کنند.می پرداخت

 هایتحلیل و تجزیه براین، عالوه دارد. مطابقت ]24[ لی بریانگ ،]15[ همکاران و دالیوال ،]4[ شمخال

 بر مالیات کاهش باعث تواندمی بهره( هزینه تاثیر دلیل )به بدهی وجود که بود این بر گواه شده انجام

 کند.می خنثی را رفته فروش کاالی شده تمام بهای و استهالك تاثیرات حدودی تا و شود هاشرکت درآمد

 ]24[ لی بریانگ ،]1۹[ فریگو ،]2۳[ ورث کیلینگ ،]25[ نانتل و ماهر پژوهش های یافته با نتایج این

 روش تمامی اعمال از پس شده حسابرسی های داده از استفاده با پژوهش های یافته باشد. می سازگار

 نمایان بیشتر را کشور فعلی شرایط در فاجعه عمق و آمده دست به درآمد بر مالیات و سود مدیریت های

 سازد.می

 هامالیات قانون مالیاتی، حقوق بر حاکم اصول موجببه که است اهمیت حائز جهت این از پژوهش این

 تحریف دلیل به مالیاتی کسور تعدیل عدم گردد. رعایت مالیاتی عدالت که شود تدوین نحوی به باید

 در دهد می نشان مطالعات گردد.می عدالتی بی نتیجه در و منابع بهینه غیر تخصیص به منجر مالیات،

 ،]16[ ،]26[ ،]17[ ،]14[ آمریکا ،]1۳[ ترکیه ،]22[ اندونزی جمله از کشورها از بسیاری تورمی دوران

 پژوهش حوزه از که اند، داده انجام حسابداری سود روی بر تعدیالتی مالیات، بر تورم اثر کاهش برای

 امید نهایت در گیرد. قرار بررسی مورد آتی هایپژوهش در که گرددمی پیشنهاد اما بوده خارج حاضر

 واقع سودمند مالیات، تورمی آثار تعدیل مدل توسعه و ایجاد راستای در حاضر پژوهش هاییافته است

 باشد. پژوهشگران راهگشای زمینه این در بتواند و شده
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In this research, we study the relationship between corporate income tax and inflation, 

when accounting historical cost income is the basis for calculating corporate taxes. 

Because tax deductions are based on historical cost and are not inflation-indexed, 

therefore in inflationary periods, depreciation and cost of goods sold will be less than 

actual and income will be higher, and hence the amount of tax will be distorted. But 

taxable income increase with inflation rate, as a result it is expected that corporate tax 

would be higher than actual tax (tax in the absence of inflation). On the other hand, 

the full amount of nominal interest expense is usually deductible from income, while 

part of the interest expense is to compensate for the devaluation of the real debt. As a 

result, it reduces profits and reduces the real tax. In the present research, in order to 

investigate the effect of inflation on corporate income tax, as a result using historical 

cost accounting, information of 354 companies during the years 1384-1394 was 

investigated using ordinary least squares regression method. The result showed that 

failure to adjust historical-cost-based tax deductions for inflation increases the real tax 

for capital- and inventory-intensive firms, but deductibility of nominal interest offset 

part of the consequences of using historical cost tax methods. 
   

Keywords: Inflation, Income Tax, Interest Cost, Accounting Historical Cost. 

                                                           
1 ghkarami@ut.ac.ir © (Corresponding Author) 
2 m.morshedzadeh@ut.ac.ir 


