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 مقدمه

 شاخص یک عنوان به و هادولت اکثر بودجه در درآمدی منابع ترینمهم از یکی مالیاتی درآمدهای امروزه

 کشورها در مالیاتی فرار و اجتناب میان، این در [.17گردد]می مطرح نیز کشورها بندیرتبه در اقتصادی

 بنابراین باشد. کمتر است شده برآورد که آنچه از همواره کشورها مالیاتی درآمدهای تا است شده باعث

 گرفته قرار هاشرکت در بخصوص پژوهشگزان توجه مورد که است مهمی موضوعات از مالیاتی اجتناب

 شرکت ارزش افزایش به منجر 1مالیات پرداخت از اجتناب سنتی، های تئوری دیدگاه از ،اگرچه[23] است.

 هایشرکت مهم ویژگی دیدگاه این در حال این با گردد،می سهامداران به دولت از ثروت انتقال طریق از

 مدیران اغلب که حال این با .[12]است نشده گرفته نظر در مدیریت از مالکیت جدایی یعنی سهامی،

 نتایج اما ،[24]دانندمی شرکت مالی هایاستراتژی از یکی عنوان به را مالیاتی موثر و پایین نرخ اجرایی

 ارتباط در 2شرکت ریسک باالی درجه با مالیات پرداخت از اجتناب دهدمی نشان اخیر مطالعات

 آن در کنترل از مالکیت جدایی موضوع که هاییشرکت مورد در بیشتر مالیاتی اجتناب .بحث[22]است

 گریزیریسک و شدن جریمه و کشف احتمال وجود خاطر به حقیقی افراد زیر شود،می عنوان است مطرح

 علم متخصصین مهم مباحث از یکی [.6] شوندمی مالیاتی اجتناب درگیر کمتر درونی های انگیزه یا و

 است؛ جامعه در مالیاتی فرهنگ و مالیاتی تمکین بهبود و توسعه و رشد مالیاتی، مدیران و عمومیمالیه

 با مالیاتی امور سازمان توسط مالیات وصول باشد، تریغنی مالیاتی فرهنگ دارای جامعه هرچه که چرا

 اقدام بیشتری مسئولیت احساس و رغبت با نیز مالیاتی مؤدیان و است همراه بیشتری سهولت و موفقیت

 یکی عنوان به تحقیق این در مالیاتی فرهنگ از ساسا این بر ،[8] کنند.می خود قانونی وظایف انجام به

  .است شده استفاده شرکت ریسک و مالیاتی اجتناب بین رابطه بر موثر متغیرهای از

 نظری مبانی

 مالیاتی اجتناب

 میان این در شود.می تامین مالیات طریق از دولت درآمدی منابع از ایعمده بخش کشورها اکثر در

 شده برآورد که آنچه از همواره کشورها مالیاتی درآمدهای تا که شودمی باعث کشورها در مالیاتی اجتناب

 توجه مورد هاپژوهش اکثر در حاضر حال در که مهم بسیار موضوعات جمله از بنابراین باشد. کمتر است

 از اجتناب .[6]شودمی حاصل آن از که است نتایجی و گیریاندازه نحوه ،مالیاتی اجتناب بحث است،

 و دایرنگ تعریف از مفهومی صورت به تعریف این شود.می تعریف مالیات کاهش عنوان به اغلب مالیات

 منعکس را گذاردمی تأثیر هاشرکت مالیاتی بدهی بر که معامالتی یهمه و کندمی پیروی [20] همکاران

 اجتناب واقع در است، پرداختی هایمالیات کاهش جهت در تالش مالیاتی، اجتناب از منظور .[22کند] می

 .[23] است مالیات کاهش جهت در مالیاتی قوانین در قانونی خالءهای از استفاده نوعی مالیات از

 این که کرده، تمرکز سود حداکثرسازی بر آنها از نمایندگی به مدیران دارند انتظار گریزریسک دارانسهام

                                                           
1 Tax Avoidance 
2 Firm risk 
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 از انعکاسی نفسه فی مالیات از اجتناب بنابراین است، مالیاتی بدهی کاهش هایفرصت از استفاده از فراتر

 .[13]نیست نمایندگی مشکالت

 است. شده تعریف مالیات از قبل سود از ریال هر آشکار مالیات کاهش عنوان به مالیات پرداخد از اجتناب

 شخصی، منافع برای مالیاتی نظام از قانونی استفاده را مالیات پرداخت از اجتناب ،[30]ریکو و پاسترناک

 اند. کرده تعریف است، قانون خود در که ابزارهایی وسیله به پرداخت قابل مالیات مقدار منظورکاهش به

 اصول و مالیاتی قوانین بین تفاوت از مالیات پرداخت از اجتناب مشروع نوع ،[32]اسلمرد تعریف براساس

 .است استهالک هزینه محاسبه روش مورد این از مثالی .شود می ناشی حسابداری شده پذیرفته

 مالیاتی فرهنگ

 الگومندی های روش به منجر که کند می تعریف جمعی-ذهنی برنامه عنوان به را فرهنگ [25] هافستد

 پردازش نحوه بر فرهنگ .سازد می متمایز دیگر گروه از را گروه یک و شود می عمل و احساس ،تفکر از

 زندگی در آمده پیش مسائل تفسیر برای کاررفته به فردی ذهنی ساختارهای و گذارد می اثر افراد اطالعات

 .[33،29] گذارند می اثر ها گیری تصمیم بر عوض در نیز آنها که دهد می شکل را

 بر در را تاریخ و شناسی جامعه ،اقتصاد های رشته مالیاتی فرهنگ موضوع که دارد اعتقاد [28] نر بیرگر

 غیررسمی و رسمی موسسات تمامی عنوان به توان می را کشور یک خاص مالیاتی فرهنگ گیرد. می

 مداومش تعامالت توسط شده ایجاد روابط و ها وابستگی شامل ،آن عملکرد و ملی مالیاتی سیستم با مرتبط

 کارشناسان،گذاران سیاست ،دهندگان مالیات ،مالیاتی مسئوالن مانند عواملی و ها گروه از که گرفت نظر در

 . است شده تشکیل دانشگاهیان و مالیاتی

 این از کدام هر البته که یافت توانمی را علمی مختلف منابع در ریسک از متعددی تعاریف : ریسک

 احتمال به ریسک واژه اند.کرده ارائه را ریسک از متفاوتی تعریف خود، دید زاویه یا بعد به بسته تعاریف

 احتمال هم و خطر احتمال ریسک راستا این در دارد. اشاره ضرر احتمال میزان و ضرر احتمال درجه ضرر،

 و گیردمی دربر را زیان احتمال فقط خالص ریسک کهدرحالی گیرد.می دربر را زیان احتمال هم و سود

 که مالی اطمینان عدم .دارد شدن مطرح قابلیت ایحیطه هر در ریسک شود.نمی سود احتمال شامل

 ریسک شود.می گفته شرکت ریسک است، روبرو آن با خاص شرکت یک در سهم صاحب گذارسرمایه

  .[16] کند پیدا کاهش سازی متنوع طریق از تواندمی شرکت

 پژوهش پیشینه

 شده جهانی سطح در بحث مورد موضوع یک هاشرکت ریسک و مالیاتی اجتناب مالیاتی، فرهنگ بررسی

 جلب خود به جهان مختلف کشورهای در را پژوهشگران و متخصصین توجه گذشته دهه چند در که است

  است. کرده

 رابطه بررسی عنوان تحت [5] همکاران و جاللی مطالعه به توانمی زمینه این در داخلی مطالعات بین از

 عدم که داد نشان نتایج که کرد اشاره مالیاتی اجتناب و نهادی مالکیت ،محیطی اطمینان عدم بین
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 دارای نهادی مالکیت متغیر و است مالیاتی اجتناب بر معناداری و مستقیم تاثیر دارای محیطی اطمینان

 باشد. می مالیاتی اجتناب بر منفی تاثیر

 بر تاکید با هزینه چسبندگی بر مالیاتی اجتناب تاثیر عنوان با خود پژوهش در [9] همکاران و علمی

 داریمعنی تاثیر ها هزینه چسبندگی بر مالیاتی اجتناب که رسیدند نتیجه این به شرکت تجاری استراتژی

 تاثیرگذار هزینه چسبندگی و مالیاتی اجتناب بین ارتیاط بر شرکت تجاری استراتژی همچنین و دارد

 بوده موثر منابع حفظ درباره مدیران تصمیمات بر استراتژیک های موقعیت که رسیدمی نظر به و باشدمی

 شود. می منعکس هزینه رفتار سیستماتیک تغییرات در امر این که

 گسترش بر آن تاثیر و مالیاتی فرهنگ ارتقای عنوان تحت خود تحقیق در [3] امیرمستوفیان و ایمانی 

 گروه در مالیاتی فرهنگ بر مؤثر عوامل تحقیق این در که پرداختند جدید مودیان شناسایی و مالیایی چتر

 هنجارهای مالیات، دانش اجرایی، ضمانت که داد نشان نتایج که گرفت قرار بررسی مورد مختلف های

  اند. داده اختصاص خود به را سوم تا اول های رتبه ترتیب به فرهنگی،

 سهام قیمت جهش و سقوط ریسک بر فرهنگی عناصر تأثیر بررسی به [7] بادآورنهندی و زاده داداش

 سهام قیمت سقوط ریسک بر مردگرایی و فردگرایی قدرت، فاصله میدهدکه نشان پژوهش نتایج پرداختند.

 عناصر همچنین، .دارد منفی تأثیر سهام قیمت سقوط ریسک بر اطمینان عدم از اجتناب و ندارد تأثیر

  .ندارد تأثیر سهام قیمت جهش ریسک بر فرهنگی

 سقوط ریسک و مالیاتی اجتناب بین رابطه بر مدیران های قابلیت نقش بررسی به [4] خواجوی و باقری

 کمیته های ویژگی بین که است آن دهنده نشان پژوهش از حاصل نتایج که پرداختند شرکت سهام قمیت

  .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه مالی اطالعات کیفیت و حسابرسی

 گزارشگری ریسک با خوشبینی(( رفتار و فرهنگی ابعاد بین رابطه بررسی به [15] حاجیها و هدایتی

 نشان ثابت اثرات با پانل دادههای بر مبتنی متغیره چند خطی رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج پرداختند.

 معناداری و مستقیم ارتباط شرکتها مالی گزارشگری ریسک با مدیریت رفتار و شرکت فرهنگ بین داد

 ارتباط نیز و اطمینان عدم از اجتناب فرهنگی بعد معکوس ارتباط از حاکی نتایج این همچنین .دارد وجود

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای مالی گزارشگری ریسک با فردگرایی فرهنگی بعد مستقیم

 .است تهران

 نتایج . میپردازد شرکتی مالیاتی تمکین و سازمانی فرهنگ رابطه بررسی به [14] همکاران و مالنظری

 . دارد توجهی شایان اثر شرکتی مالیاتی تمکین بر سازمانی فرهنگ دهد می نشان

 نتایج که اند پرداخته ها شرکت ریسک و مالیاتی اجتناب رابطه بررسی به [11]همکاران و محمدنژاد

 از دار معنا رابطه سهام آتی بازده نوسانات و نقدی مالیات موثر نرخ نوسانات بین که است این از حاکی

 دارد. وجود آن منفی نوع

 مورد این مطالعه به خود تحقیق در [19] اووس و وینتر مطالعه به توانمی خارجی مطالعات میان از

 نتایج است.در گذار تاثیر آنها امالک بر مالیات پرداخت بر میزان چه تا جامائیکا مردم فرهنگ که پرداختند

 استعمار زمان از که جامائیکا کشور در فعلی مالیاتی قوانین وجود به توجه با که است آمده تحقیق این
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 است آورده وجود به جامعه در را هایی تضاد و است پایین قوانین این کارایی است، مانده برجای انگلستان

 بود. خواهیم شاهد را بیشتری اثربخشی باشد، جامائیکا بومی مردم فرهنگ حسب بر مالیاتی قوانین اگر و

 نتیجه سه به که پرداختند آلمان در خانوادگی شرکت 687 بررسی به خود مطالعه در [26] ونت و کوورمن

 های شرکت به نسبت بیشتری مالیاتی اجتناب ،نشده ثبت خانوادگی های شرکت اینکه اول رسیدند: مهم

 این نتیجه سوم و یابد می افزایش خانواده مالکیت درصد با مالیات اجتناب اینکه دوم . دارند غیرخانوادگی

 می پیدا افزایش مالیاتی اجتناب برای تمایل ،خانوادگی های شرکت سهامداران تعداد افزایش با که بود

 کند.

 بین زمان گذشت با توان می آیا که پرداختند موضوع این به خود تحقیق در[31] واترین و امسونت

 .کرد مشاهده را اختالفاتی اروپایی کشور 12 شرکتهای و آمریکایی شرکتهای مالیاتی اجتناب رفتارهای

 کشورهای های بنگاه و آمریکایی های شرکت (ETR) مؤثر مالیات نرخ میانگین که دهد می نشان نتایج

 نرخ در تغییر آیا که شود می بررسی ،این بر عالوه .هستند مشابه ،آلمان و فرانسه مانند ،اروپایی بزرگ

 مشاهدات برخالف .خیر یا دهد می توضیح را اروپایی شرکتهای نزولی کاهش روند (STR) قانونی مالیات

 برای توجهی قابل بطور زمان گذشت با ETR و STR بین فاصله که شویم می متوجه ،متحده ایاالت برای

 های شرکت در مالیاتی اجتناب که دهد می نشان ها یافته این .یابد می کاهش اروپا اتحادیه های شرکت

 .یابد کاهش زمان گذشت با متوسط طور به است ممکن اروپا اتحادیه

 بررسی به 2010 تا 2006 زمانی بازه در چینی شرکت 517 روی بر خود مطالعه در[21] تیلور گرانتلی

 مالیاتی اجتناب از حد چه تا چین کشور در جدید مالیاتی گیرانه سخت قوانین که پرداخت مورد این

 از الخصوص علی و است داشته قوانین این موفقیت از نشان آمده دست به نتایج که کند می جلوگیری

 جدید قوانین اجرای از موفقی نمونه و است کرده جلوگیری چینی بزرگ های شرکت مالیاتی اجتناب

 باشد. می دنیا در مالیاتی

 مالیات از اجتناب های روش بین جایگزینی ی رابطه بررسی به که کرد اشاره [18] همکاران و فرانسیس 

 بر بیرونی هایشوک عنوان به ایالتی بین بانکی هایمحدودیت رفع از آنها پرداختند. قرض از استفاده و

 هستند، آزادتر شعبه ایجاد به نسبت که ایاالتی در دادند نشان و نمودند استفاده اعتبار قیمت و تامین

 برخوردار اعتبار به تر آسان دسترسی و ها وام کمتر ی هزینه از ها شرکت که دارد وجود بیشتری احتمال

  شوند.می مالیات از اجتناب مرتکب کمتر نتیجه در و شوند

 بخشی آگاهی به موسسه یک مالیاتی اجتناب آیا " عنوان تحت ای مقاله در [27] همکاران و کوباتا

 که دهد می نشان شرکت یک اطالعات کلی محیط که رسیدند نتیجه این به "زند؟ می آسیب درآمدها

 پاسخ ،منتظره غیر اطالعات مقابل در دارند زیادی مالیاتی اجتناب که هایی شرکت بازار گذاری قیمت

  دارد. کمتری دهی

 تحلیلی سهام: قیمت خطرسقوط و شرکت مالیاتی اجتناب " عنوان با ای مطالعه در [34]همکاران و ژانگ

 شرکت سود سقوط خطر با مثبت طور به مالیاتی اجتناب که کردند ارائه محکم شواهدی "شرکت سطح در

  دارد. ارتباط آینده در
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 مالیاتی فرهنگ و مالیاتی اجتناب اهمیت به کشور از خارج و داخل در چه باال مطالعات تمامی طورکلی به 

 قرار بررسی مورد رگرسیونی هایمدل از استفاده با هاشرکت ریسک بر را متعددی عواملی و دارند تأکید

 اجتناب با ها شرکت ریسک ارتباط بررسی به کمتر داخلی مطالعات بخصوص مطالعات این در .اند داده

 مالیاتی اجتناب تاثیر بررسی به است شده سعی مطالعه این در لذا اند. پرداخته مالیاتی فرهنگ و مالیات

 تحقیق این در بنابراین شود. بررسی کنترلی متغیرهای سایر کنار در شرکتها ریسک بر مالیاتی فرهنگ و

 بر تاکید با هاشرکت ریسک و مالیاتی اجتناب رابطه بررسی و تبیین به ترکیبی هایداده از استفاده با

 و پرداخته ایران در بهادار اوراق بورس هایشرکت در 1396 تا 1387 زمانی دوره طی مالیاتی فرهنگ

  شود. متمایز تحقیقات سایر از حاضر پژوهش شود می باعث موضوع همین

  تحقیق های فرضیه

 اصلی فرضیه

 اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در ریسک بر دار معنی تاثیر مالیاتی فرهنگ و مالیاتی اجتناب

 . دارند تهران بهادار

 فرعی های فرضیه

 هستند. مرتبط آینده در مالیاتی نرخ نوسانات با مثبتی بطور مالیاتی فرهنگ و تر پایین مالیاتی موثر نرخ

 هستند. مرتبط سهام آتی قیمت نوسانات با مثبتی بطور مالیاتی فرهنگ و تر پایین مالیاتی موثر نرخ

  تحقیق روش

 روش باشد.از می کاربردی تحقیقات نوع از ،هدف حیث از است. تجربینیمه تحقیقات نوع از تحقیق این

 شرکت مالی هایداده و خام اطالعات شامل تحقیق این هایداده .است شده استفاده همبستگی – توصیفی

 1396 سال پایان تا 1387 سال ابتدای از تحقیق زمانی قلمرو .باشدمی بورس در شده پذیرفته های

 نرخ نوسان با مالیاتی فرهنگ و ترپایین موثر مالیاتی نرخ رابطه بررسی منظور به تحقیق این در .باشدمی

 قوانین) مالیاتی فرهنگ های شاخه زیر گیری اندازه است.برای شده استفاده دیتا پنل مدل از تیآ مالیات

 است شده استفاده استاندارد پرسشنامه از (اجتماعی عدالت ها، بخش آگاهی بخشودگی، و جرائم مالیاتی،

 بریم. می کار به گر تعدیل متغیر یک عنوان به مدل در و نماییم می سازی کمی را ها داده سپس و

 تعیین برای و باشدمی تهران بهاداراوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت کلیه تحقیق این آماری جامعه

 موجود، هایشرکت بین از مرحله هر در که صورت بدین شد، خواهد استفاده غربالگری روش از آمارینمونه

 گردند:می انتخاب آزمون انجام برای مانده باقی هایشرکت و غربال نباشند زیر شرایط دارای که آنهایی

 باشند. داشته فعالیت تداوم بررسی مورد یدوره طول در باید هاشرکت -

  نباشد. ایبیمه و مالی موسسات و هابانک جز -

 باشد. ماه اسفند 29 به منتهی آنها مالی سال که هاییشرکت -

 باشد. نداشته ماه 6 از بیش معامالتی وقفه -

 باشد. دسترس در نیاز مورد هایداده استخراج به نیاز مورد مالی اطالعات -
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 رسیدیم. ها شرکت از تایی 120 نمونه یک به فوق های محدودیت اعمال از پس

 ذکر تحقیق زمانی بازه مورد در .باشدمی 1396 سال پایان تا 1387 سال ابتدای از تحقیق زمانی قلمرو 

 1398 سال تابستان پایان تا معموال ها شرکت 1396 سال تشخیصی مالیات که است ضروری نکته این

 و گردد می ابالغ ها شرکت به 1398 سال پاییز پایان تا و گردد می مشخص مالیاتی امور ادارات توسط

 دسترس در و نمایند می اعالم 1398 سال مالی های صورت در خود مالیات شده قطعی مبلغ ها شرکت

 اطالعات ترین روز به مقاله این های داده ،موجود اطالعات به توجه با رو این از گیرد، می قرار محققین

 باشند. می

  تحقیق های متغیر و مدل

 ترکیبی هایداده روش با (2017) همکاران و گانتر تحقیق از اقتباس به زیر مدل دو از تحقیق این در 

 زمانی سری و مقطعی هایداده تلفیق برای روشی تابلویی( ) ترکیبی هایداده روش است. شده استفاده

 هاداده این از استفاده با همچنین .هستند مناسب تغییرات، پویای مطالعه منظور به هاداده نوع این است.

 زیر صورت به تحقیق رگرسیونی هایمدل رواین از.کرد. مطالعه را ترپیچیده رفتاری هایمدل توانمی

  باشد.می

 : از است عبارت اول فرضیه مدل

 : 1 شماره فرمول
𝐶𝑎𝑠ℎ_𝐸𝑇𝑅_𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡+1,5 = 𝛼0 + 𝛼1𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 + 𝛼2𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑡 + 𝛼3𝑃𝑇𝐵𝐼 𝑖𝑡 +

𝛼4𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  𝑖𝑡
+ 𝛼5𝑉𝑜𝑙_𝑃𝑇𝐵𝐼𝑖𝑡 + 𝛼6𝐵𝑇𝑀𝑖𝑡  

+ 𝛼7𝐴𝐵𝑁_𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑖𝑡  
+

𝛼8𝑉𝑂𝐿_𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑡  
+ 𝛼9𝑉𝑜𝑙_𝐶𝑎𝑠ℎ𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑖𝑡  

+ 𝛼10𝐶𝐻𝐺_𝑁𝑂𝐿𝐶𝐹 𝑖𝑡 
+

𝛼11𝑁𝑂𝐿𝐶𝐹 𝑖𝑡   
+ 𝛼₁₂𝑇𝑎𝑥_𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑡  

+ 𝛼13 (𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 ∗ 𝑇𝑎𝑥𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑡  
) + 𝜀𝑖𝑡  

 2017 همکاران و گانتر منبع:

 : از است عبارت دوم فرضیه مدل و

  : 2 شماره فرمول
𝑆𝐷_𝑅𝐸𝑇𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑇𝐵𝐼 𝑡 + 𝛽3𝑉𝑜𝑙_𝑃𝑇𝐵𝐼 𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑇𝑀𝑖𝑡 +
𝛽5𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  𝑖𝑡

+ 𝛽6𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑖𝑡  
+ 𝛽7𝐴𝐵𝑁_𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑖𝑡  

+ 𝛽8𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑖𝑡  
+

𝛽9𝐼𝑛𝑠𝑡_𝑂𝑤𝑛 𝑖𝑡  
+ 𝛽10𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠_𝑂𝑢𝑡 𝑖𝑡 

+ 𝛽11𝑉𝑜𝑙_𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑡   
+

𝛽12𝑉𝑜𝑙_𝐶𝑎𝑠ℎ𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑖𝑡 
+ 𝛽13𝑇𝑎𝑥_𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑡   

+ 𝛽14𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡  
+ 𝛽15𝐶𝐻𝐺_𝑁𝑂𝐿𝐶𝐹 𝑖𝑡 

+

𝛽16𝑁𝑂𝐿𝐶𝐹 𝑖𝑡   
+ 𝛽17 

(𝑇𝐴𝑋𝑖𝑡 ∗ 𝑇𝑎𝑥𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖𝑡  
) + 𝜀𝑖𝑡  

 2017 همکاران و گانتر : منبع

 تحقیق متغیرهای

 باشند می ذیل جدول شرح به تحقیق های متغیر
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 متغیر های تحقیق -1جدول 

 عنوان متغیر نماد متغیر شرح

 درآمدانحراف معیار ساالنه مالیات بر 
cash ERT 

volatility 
یا نوسانات قیمت سهام در  بازده سهام ماهانه ارینحراف معا متغیرهای وابسته

 آینده
SD- RED 

 متغیر مستقل Tax مالیات شرکت

 متغیر تعدیل گر tax Culture یاتیفرهنگ مال

 SIZE شرکت یها ییارزش دارا یعیطب تمیلگار

 

 

 

 

 

 

متغیرهای 

 کنترلی

 PTBI اتیاز مالسود قبل 

 LEVERAGE ییکل دارا یبه ارزش دفتر یکل بده یرزش دفترا

 Vol PTBI اتیسود قبل از مال اریانحراف مع

 BTM شرکت یسهام عاد

 Abnarulate یاتینقد عمل انیجر یمنها رمترقبهیسود قبل از اقالم غ

 VolSpecialitems موارد خاص ارینحراف معا

 Cash Flow یاتیعمل ینقد انیجر اریحراف معان

 Vol CHG NOLCF یاتیعمل انیانتقال زنوسانات 

 NOLCF یاتیعمل انیتقال زان

 Return ساالنه سهام یو نگهدار دیبازده خر

 SHARES- OUT شرکت یسهام عاد یعیطب تمیلگار

 LOSS زیان شرکت

 توصیفی آمار

 است. شده درج (1) جدول در تحقیق متغیرهای توصیفی آمار 
 های تحقیق برای مدل اولآماره توصیفی داده- 2جدول 

 

 متغیرها
 

 میانگین
 

 میانه

 

 حداکثر

 

 حداقل

انحراف 

 معیار

 جارگ برا

 آماره احتمال

انحراف معیار ساالنه مالیات 

 بر درآمد
7/109261 5/117154 3/165531 1/43736 61/34552 19883/39 0000/0  
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 متغیرها
 

 میانگین
 

 میانه

 

 حداکثر

 

 حداقل

انحراف 

 معیار

 جارگ برا

 آماره احتمال

 0000/0 54/57059 23/93501 -0.95264 0000/0 -50/13385 -19/39236 مالیات شرکت

لگاریتم طبیعی ارزش 

 دارایی های شرکت
53350/13 43620/13 86231/17 82149/9 205590/1 63548/35 0000/0 

 0000/0 6/129195 1031379 -0/399689 14350478 00/99205 7/354467 سود قبل از مالیات

به رزش دفتری کل بدهی 

 ارزش دفتری کل دارایی
587609/0 608246/0 228054/1 039306/0 181518/0 16458/10 0000/0 

انحراف معیار سود قبل از 

 مالیات
1110513 1/779209 1865462 5/674485 4/443921 88114/97 0000/0 

 0000/0 8/80089 58/1 5000000 6/2 00/1 92/3 سهام عادی شرکت

سود قبل از اقالم 

غیرمترقبه منهای جریان 

 نقد عملیاتی

90/63147 7407 6679876 3848913- 3/528190 118700 0000/0 

 0000/0 28054/43 146027/0 -562889/0 534733/0 -002201/0 003372/0 نحراف معیار موارد خاص

نحراف معیار جریان نقدی 

 عملیاتی
1388751 1005971 2457896 1/845299 9/62285 3907/115 0000/0 

انتقال زیان نوسانات 

 عملیاتی
003372/0 002201/0- 534733/0 562889/0- 146027/0 28054/43 0000/0 

 0000/0 06950/52 147886/0 -489780/0 684388/0 119338/0 126488/0 انتقال زیان عملیاتی

 0000/0 61512/30 26238/12 71 125 105 5622/103 فرهنگ مالیاتی

مالیاتی* مالیات فرهنگ 

 شرکت
4269122- 1372544- 0000/0 11/1- 1068611 28/65609 0000/0 

بازده خرید و نگهداری 

 ساالنه سهام
393768/0 173369/0 78865/15 864583/0- 945918/0 6/338897 0000/0 

لگاریتم طبیعی سهام 

 عادی
61255/18 42068/18 97988/23 42495/15 270570/1 0857/115 0000/0 

 000/0 1413173 51/22159 -399689 0000/0 0000/0 -320/2285 زیان شرکت

 000/0 3044356 131722/0 0000/0 023670/3 096216/0 114439/0 نوسانات قیمت سهام

 تحقیق های یافته : منبع

 تمامی شده محاسبه خطای سطح اینکه به توجه با1 برا– جارک آماره یشده برآورد احتمال به توجه با

  باشد.می متغیرها این نرمال توزیع دهنده نشان است، 0،05 از کوچکتر متغیرها

                                                           

1 Jarque-Bera، 
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 لیمر آزمون

 ،1H فرضیه مقابل در ترکیبی( )روش مبدأها از عرض بودن یکسان 0H فرضیه آن در که لیمر آزمون

 آورده 5جدول در مدل دو هر برای لیمر آزمون نتایح باشد..می پانل( )روش مبدأها از عرض ناهمسانی

 است: شده

 لیمر fخروجی آزمون  - 3جدول

 Prob d.f. Statistic Test Summary نتیجه مدل ها

(: تأیید اثر ثابت در برابر داده های 1مدل)

 تلفیقی

000/0  (673/119)  04/494  Cross-section F 

000/0  119 22/3493  Cross-section Chi-

square 

ثابت در برابر داده های (: تأیید اثر 2مدل)

 تلفیقی

000/0  (661/119)  88/1  Cross-section F 

000/0  119 92/212  Cross-section Chi-

square 

  تحقیق های یافته : منبع

 متفاوت مبدأ از عرض دارای رگرسیون نتیجه در است 05/0 از کمتر prob گردد،می مشاهده که همانطور

 داده تایید یعنی است؛ شده تجمیع مربعات حداقل روش برابر در ثابت اثر تأیید دهنده نشان باشد.می

 است. مدل دو هر در (pool) تلفیقی های داده بر (panelترکیبی) های

 هاسمن آزمون

 نتایج است. شده استفاده هاسمن آزمون از مقطعی واحدهای مبدأ از عرض در تفاوت بررسی منظور به

 است: شده آورده 6جدول در آزمون این

 Hausmanخروجی آزمون  - 4جدول

 Prob Chi-sq نتیجه مدل ها

d.f 

Chi-Sq. 

Statistic Test Summary 

(: تایید اثرات ثابت در برابر اثر 1مدل)

 تصادفی
000/0  13 51/124  Cross-section 

random 

(: تایید اثرات تصادفی در برابر 2مدل)

 اثرات ثابت
0/074 17 12/92 Cross-section 

random 

 تحقیق های یافته : منبع

 است 0،05 کمتراز آن احتمال زیرا شود،می تایید صفر فرض اینجا در هاسمن آزمون نتیجه به توجه با

  تصادفی. اثر برابر در ثابت اثرات تایید یعنی. شود زده تخمین ثابت اثرات با باید (1مدل) بنابراین

 بنابراین . ثابت اثرات برابر در تصادفی اثرات تایید یعنی. شود زده تخمین تصادفی اثرات با باید (2) مدل در

 برای و (1) مدل برای ثابت اثرات با ترکیبی مدل باید هاسمن آزمون و لیمر آزمون نتایج به توجه با

 داد. قرار تخمین مورد ها مدل برآورد برای را تصادفی اثرات با ترکیبی مدل باید (2مدل)
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 ثابت اثرات با ترکیبی اول مدل برآورد از حاصل نتایج

 شرح به منتخب هایشرکت برای اول، مدل تخمین نتایج روش، بهترین انتخاب و مدل تبیین از پس

 باشد: می زیر جدول
 خروجی مدل اول -5جدول

 (probاحتمال) tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

0002/0 3.603719 0.002527 0.009171 مالیات شرکت  

-340875/1 لگاریتم طبیعی ارزش دارایی های  380681/0  528605/3-  0008/0  

404005/4 سود قبل از مالیات  929824/1  286950/2  0142/0  

673144/1 ارزش دفتری کل بدهی به ارزش دفتری کل دارایی  494970/0  387422/3  0006/0  

080890/0 انحراف معیار سود قبل از مالیات  005841/0  84849/13  0000/0  

101008/2 سهام عادی شرکت  636363/0  304371/3  0009/0  

705005/2 سود قبل از اقالم غیرمترقبه منهای جریان نقد عملیاتی  526315/0  131917/5  0000/0  

049899/0 انحراف معیار موارد خاص  002066/0  15286/24  0000/0  

064891/0 نحراف معیار جریان نقدی عملیاتی  007637/0  496970/8  0000/0  

400339/4 انتقال زیان عملیاتینوسانات   279792/2  913385/1  0402/0  

639520/4 انتقال زیان عملیاتی  374358/2  953029/1  0443/0  

995984/1 فرهنگ مالیاتی  466042/0  279439/4  0/0000  

31005/8 فرهنگ مالیاتی* مالیات شرکت  478674/1  622512/5  000/0  

C 21180/99  235417/5  95012/18  000/0  

 𝐑𝟐 89/0     

�̅�𝟐 82/0     

D.W 98/1     

F 10/2358     

 تحقیق های یافته : منبع

 بیانگر واتسون دوربین و تعیین ضریب آماره به توجه با برآوردی مدل که دهدمی نشان (5) جدول نتایج

 نشان نتایج بنابراین است. دارمعنی آماری لحاظ از آمده بدست ضرایب همچنین است. مدل خوبی برازش
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 یهاشرکت در ریسک بر دارمعنی تاثیری مالیاتی فرهنگ و مالیاتی اجتناب " تحقیق اصلی فرضیه دهدمی

 دهد:می نشان 1 مدل اساس بر نتایج شود.می پذیرفته "دارند تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ

Tax کشش ضریب. دارد مثبت و معنادار ی رابطه درآمد بر مالیات ساالنه معیار انحراف با شرکت مالیات 

 مالیات در تغییر درصد یک که دهد می نشان ضریب این و است0،0091 با برابر متغیر برای آمده بدست

 tax شد. خواهد درصد0،0091 میزان به درآمد بر مالیات ساالنه معیار انحراف افزایش به منجر شرکت

Culture دارد مثبت و معنادار ی رابطه درآمد بر مالیات ساالنه معیار انحراف با است یاتیمال فرهنگ 

 تغییر درصد یک دهد می نشان ضریب این و است 1،99 با برابر متغیر برای آمده بدست کشش ضریب

 شد. خواهد درصد1،99 میزان درآمد بر مالیات ساالنه معیار انحراف افزایش به منجر یاتیمال فرهنگ در

 ی رابطه درآمد بر مالیات ساالنه معیار انحراف با مالیاتی فرهنگ و شرکت مالیات :اول فرعیفرضیه  لذا

  شود. می تایید دارد مثبت و معنادار

 تصادفی اثرات با ترکیبی دوم مدل برآورد از حاصل نتایج

 شرح به منتخب هایشرکت برای ،دوم مدل تخمین نتایج روش، بهترین انتخاب و مدل تبیین از پس

 باشد می زیر جدول
 مدل خروجی دوم – 6جدول 

( احتمال) zآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
prob 

 0.0000 3.678486 2.670299 9.803308 زیان شرکت

 0.0000 4.954234 1.688888 8.363305 یسهام عاد یعیطب تمیلگار

 0.0082 2.649532 0.007199 0.019075 ساالنه سهام یو نگهدار دیبازده خر

 0.0000 31.43514 0.003399 0.106853 مالیات شرکت

 0.0000 5.772992 0.863084 4.983307 شرکت یها ییارزش دارا یعیطب تمیلگار

 0.031 -1.631957 0.007751 -0.012649 اتیسود قبل از مال

کل  یبه ارزش دفتر یکل بده یرزش دفترا

 ییدارا
5.800010- 2.788461 2.089175- 0.0390 

 0.0027 3.006175 0.022037 0.066249 اتیسود قبل از مال اریانحراف مع

 0.0491 1.998700 0.895979 1.783008 شرکت یسهام عاد

نقد  انیجر یمنها رمترقبهیسود قبل از اقالم غ

 یاتیعمل
4.910013 1.180288 4.168698 0.0000 

 0.0318 -2.580483 1.992248 -5.140109 موارد خاص ارینحراف معا

 0.0052 -2.802 2.35 -6.59 یاتیعمل ینقد انیجر ارینحراف معا
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( احتمال) zآماره  انحراف معیار ضریب متغیر
prob 

 0.0441 1.788580 1.68 ...3 یاتیعمل انیانتقال زنوسانات 

 0.0417 1.949538 0.082680 0.160403 یاتیعمل انینتقال زا

 0.0458 1.942110 0.100108 0.194213 یاتیفرهنگ مال

 0.0000 4.569933 0.048267 0.220172 مالیات شرکت ی*اتیفرهنگ مال

Tax* tax Culture 3.653309- 1.382575 2.643125- 0.0303 

c 44.15478 22.18592 1.998902 0.0460 

 R2 0.77    

R̅2 0.75    

D.W 1.93    

F 61.15    

 تحقیق های یافته : منبع

 بیانگر واتسون دوربین و تعیین ضریب آماره به توجه با برآوردی مدل که دهدمی نشان (6) جدول نتایج

 نشان نتایج بنابراین است. دارمعنی آماری لحاظ از آمده بدست ضرایب همچنین است. مدل خوبی برازش

 یهاشرکت در ریسک بر دارمعنی تاثیری مالیاتی فرهنگ و مالیاتی اجتناب " تحقیق اصلی فرضیه دهدمی

 دهد: می نشان 2 مدل اساس بر نتایج شود.می پذیرفته "دارند تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ

 آمده بدست کشش ضریب. دارد مثبت و معنادار ی رابطه آینده در سهام قیمت نوسانات با شرکت مالیات

 به منجر شرکت مالیات در تغییر درصد یک دهد می نشان ضریب این و است 106/0 با برابر متغیر برای

 شد. خواهد درصد 106/0 میزان آینده در سهام قیمت نوسانات افزایش

 بدست کشش ضریب دارد مثبت و معنادار ی رابطه آینده در سهام قیمت نوسانات با است مالیاتی فرهنگ

 منجر مالیاتی فرهنگ در تغییر درصد یک دهد می نشان ضریب این و است 0،22 با برابر متغیر برای آمده

 شد. خواهد درصد0،22 میزان آینده در سهام قیمت نوسانات به افزایش به

 معنادار ی رابطه آینده در سهام قیمت نوسانات با مالیاتی فرهنگ و شرکت مالیات :فرعی دوم فرضیه لذا

 شود. می تایید دارد مثبت و

 و آدرین و (1394) همکاران و محمدنژاد تحقیقات نتایج با مالیاتی اجتناب بعد در فعلی تحقیق نتایج

 (1396) حاجیها و هدایتی تحقیق نتایج همچنین دارد. مطابقت (2011) همکاران و ژانگ و (2013) کویاتا

 و زاده داداش تحقیقات نتایج ولی دارد مطابقت مالیاتی فرهنگ بعد در (2018) ونت و کورمن و

 .است نکرده تایید را (1395) همکاران و مالنظری و (1396) بادآورنهندی
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 پیشنهادات و بندیجمع

 از اطمینان )عدم ریسک و مالیات( پایین مالیاتی)نرخ اجتناب بین رابطه بررسی مطالعه به تحقیق این

 مبتنی دیتا پنل مدل از فرضیات بررسی برای .است پرداخته مالیاتی فرهنگ بر تاکید با شرکت( کلی آینده

 نشان تحقیق این نتایج گرفت. قرار آزمون مورد تحقیق فرضیات و است شده استفاده ترکیبی هایداده بر

 بورس در شده رفتهیپذ یهاشرکت در ریسک بر دارمعنی تاثیری مالیاتی فرهنگ و مالیاتی اجتناب داد

 مالیاتی نرخ بطوریکه کرد تایید را فرعی فرضیه دو هر برآوردهای نتایج همچنین دارند. تهران بهادار اوراق

 مدل اساس بر و باالتر مالیاتی هاینرخ به نسبت پایداری از تری پایین درجه دهنده نشان تر، پایین موثر

 هستند مرتبط سهام آتی قیمت نوسانات با مثبتی بطور مالیاتی فرهنگ و تر پایین موثر مالیاتی نرخ دوم

 زیرا هستند. مرتبط آینده در شرکت ریسک با مثبتی بطور مالیاتی فرهنگ و ترپایین موثر مالیاتی نرخ

 نرخ به راجع قطعیت عدم ریسک ،اجتناب هایسیاست که است بیشتری ریسک گویای مالیات کم نرخ

 دارد باالتری قطعیت عدم سطح مالیات، پایین نرخ مورد، این در دهد.می افزایش را شرکت آینده مالیات

 عدم افزایش باعث مدت کوتاه مالیات های مشوق یا خاکستری حوزه مالیات اجتناب بر بیشتر تکیه زیرا

 موقعیت که است احتمال این از ناشی یا قطعیت عدم شود.می شرکت آتی مالیات پرداخت به راجع قطعیت

 بیشتر مالیاتی هایمشوق اینکه یا گرددمی معکوس مالیات مقامات توسط شرکت خاکستری حوزه مالیات

 بصورت یا است، نگر گذشته هاخروجی بیشتر پراکندگی تجربی، نظر از بود. نخواهد موجود آینده در

 ارتباط پایین مالیات نرخ لدا است. شده منعکس نگرآینده هایخروجی اختالف در قطعیت عدم متوسط

 سطح بطوریکه است مرتبط شرکت ریسک با مالیات کم نرخ دارند، شرکت مالیات پرداخت با خاصی

 و مدیریت بین اطالعاتی تقارن عدم افزایش با یا دهد،می نشان را شرکت ریسکی گذاریسرمایه

 کندمی بیان که شودمی ایگزاره به منجر این شود.می مرتبط مالی شفافیت کاهش طریق از گذارنسرمایه

 تواندمی مالیات کم نرخ گردد.می آتی نقدی جریانات به راجع قطعیت عدم افزایش باعث مالیات کم نرخ

 با خاص هایتراکنش مالیاتی هایمشخصه آنکه شرط به دهد، نشان را شرکت ریسکی هایگذاریسرمایه

 دهد. می نشان را اطالعاتی تقارن عدم دلیل دو به مالیات کم نرخ باشد. داشته ارتباط تراکنش پایه ریسک

 افشاگری ترپایین سطح از بیشتر اطالعاتی تقارن عدم سطح به منجر تواندمی مالیات از اجتناب اقدامات اول

 افزایش باعث تواندمی شده بکارگرفته پیچیده مالیات اجتناب هایاستراتژی از ناشی پیچیدگی دوم، گردد.

 ساختارهای کننده منعکس پایین مالیات نرخ که است ایده این با مطابق باال نتایج شود. اطالعاتی تقارنعدم

 کشف از ناشی سیاسی بالقوه هایهزینه از تا دهندمی کاهش را شفافیت مدیران و است پیچیده مالیاتی

 هایموقعیت زیرا،شود می شرکت خطر افزایش باعث این کند. جلوگیری خود مالیات کاهش راهکارهای

 شود،و مربوطه هایحوزه در مالیاتی مقامات توسط دقیق حسابرسی رفع به منجر تواندمی پیچیده مالی

 پایینتر درجه همچنین شود.می آینده مالیات نقدی هایجریان مورد در اطمینان عدم به منجر

 گذاری سرمایه تصمیمات و مدیریتی اقدامات از درست ارزیابی برای را خارجی سهامداران شفافیت،توانایی

 بنابراین شود.می شرکت آینده نقدی هایجریان مورد در بیشتر اطمینان عدم به منجر که دهد،می کاهش

 مالیات پرداخت از اجتناب هایفعالیت از حاصل وجوه گرددمی پیشنهاد پژوهش از حاص نتایج اساس بر
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 آینده انتظار مورد نقدی جریان افزایش موجب تا گیرد قرار استفاده مورد تولید و گذاریسرمایه زمینه در

 هایفرصت و خارجی نظارت سطح مانند عواملی اینکه به توجه با د.شو سرمایه هزینه کاهش نتیجه در و

 هزینه کاهش ضعف و شدت بر دهندمی انجام را مالیاتی اجتناب هایفعالیت که هاییشرکت در رشد

 .گیرند قرار توجه مورد موارد این که گردد می پیشنهاد بعدی مطالعات در لذا،ارندد ریتاث سرمایه

 منابع فهرست

 در گذاریسرمایه بازده و ریسک بر موثر عوامل بررسی "،(1386) سعید ،صمدی مهدی، ،ابزری .1

 .152-123 صص ،3 شماره ،روند نشریه ،"مالی محصوالت

موسسه تحقیقات  ،اقتصادسنجی پانل دیتا ،(1387) ،نادر ،مهرگان ،سیدحمیدرضا ،اشرف زاده .2

 تعاون دانشگاه تهران.

ارتقای فرهنگ مالیاتی و تأثیر آن بر "(. 1397طیبه. ) ،امیرمستوفیان ،محمدحسین ،ایمانی خوشخو .3

 146-117صص  ،37شماره  ،پژوهشنامه مالیات ،"گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید

بررسی نقش قابلیت های مدیران بر رابطه بین اجتناب " ،(1396شکراله . ) ،خواجوی ،مرتضی ،باقری .4

پایان نامه  ،"ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمالیاتی و ریسک سقوط قمیت سهام شرکتها

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. ،جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حسابداری

بررسی ارتباط بین عدم "، (1399) ،هدی ،کامرانی ،وحید ،دانشی ،عباس ،هشی ،فاطمه ،جاللی .5

انجمن  ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،"مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی  ،اطمینان محیطی

 .146-133صص  ،46شماره حسابداری ایران، 

 وعوامل گیری اندازه نحوه مالیات از اجتناب " (،1393) ،امین یوسفی، کریم، ایمانی، عبداهلل، خانی، .6

 .142-121 ،صص15 شماره ،حسابداری پژوهش ،"آن بر موثر

تأثیر عناصر فرهنگی بر ریسک سقوط و جهش " ،(1396یونس. ) ،بادآورنهندی ،قادر ،داداش زاده .7

 103-89صص  ،36و  35شماره  ،مجله مدیریت فرهنگی، "قیمت سهام

 بر مالیاتی فرهنگ عوامل تأثیر" (،1393)، مستوره استوار، سعید، فرد، پرویزی مهدی، صالحی، .8

 .214-185 صص ،23 شماره ،مالیات پژوهشنامه، "مالیاتی امور مؤدیان بین در مالیاتی تمکین

تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه با تاکید " ،(1399) ،حیدر ،محمدزاده سالطه ،حسام ،علمی .9

شماره  انجمن حسابداری ایران، ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی ،"بر استراتژی تجاری شرکت 

 .132-113صص  ،45

شناسایی برخی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی " ،(1390محمد. ) ،عزیزی ،لشکری زاده، مریم .10

 91-82صص  ،22شماره  ،فصلنامه مدیریت ،"در ایران

رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک " ،(1394قدرت اله. ) ،برزگر ،احمد ،احمدپور ،طیبه ،محمدنژاد .11

پایان نامه جهت اخذ  ،"شرکت )مورد مطالعه : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(

 دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه مازندران. ،درجه کارشناسی ارشد حسابداری
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ریسک  و مالیاتی گریز بین ارتباط" (،1395) امین، رستمی، محمدعلی، باقرپور، مهدی، مرادی، .12
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Since tax constitutes a major part of the government's income and is the most common 

and most important method of providing government spending to ensure social 

welfare and economic growth, therefore regardless of taxes and important factors in 

avoiding paying taxes, economic growth and increasing public welfare in the long 

term It is not possible. Therefore, the main purpose of the research is to examine the 

relationship between the effective tax rate and the risk of companies listed in the 

Tehran Stock Exchange, emphasizing the components of tax culture. The data of this 

research includes the financial information of listed companies from the beginning of 

2007 to the end of 2016. In this research, the panel data model was used to check the 

hypotheses. The results showed that there is a significant and direct relationship 

between the lower effective tax rate and sub-indices of tax culture (tax laws, crimes 

and forgiveness, awareness, social justice), with future tax rate fluctuations and future 

stock price fluctuations. Therefore, it is necessary to use the funds from tax avoidance 

activities in the field of investment to increase the expected future cash flow and as a 

result reduce the cost of capital. 
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