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Abstract 
Objective: Voluntary disclosure of information reduces the uncertainty of the information 

environment, thereby increasing information asymmetry and investor confidence in the 

management of the company, and businesses that have more Tax aggressiveness activities 

may increase their disclosure to eliminate information uncertainty and information 

asymmetry. On the other hand, voluntary disclosure of information can clarify the goals of 

Tax aggressiveness activities and the motivation for the benefit of individuals within the 

organization. Agency theory introduces voluntary disclosure as a mechanism to assure 

managers of stewardship and support for shareholders and may reduce the company's 

opportunistic behavior and reduce information asymmetry. Accordingly, voluntary disclosure 

of information is expected to affect the relationship between Tax aggressiveness activities 

and information asymmetry. In fact, voluntary disclosure quality can prevent management 

opportunities from pursuing their own personal interests through policies and Tax 

aggressiveness activities, reducing information asymmetries and thus increasing information 

transparency. Empirical evidence shows that voluntary disclosure of information can 

moderate the relationship between Tax aggressiveness activities and information asymmetry. 

More importantly, disclosure of companies' information has an impact on their analysis and 

consequently management forecasting and at the same time play an important role in 

reducing information asymmetry. As a result, Tax aggressiveness policies increase 

information asymmetry at the company level by ambiguity and complicating the information 

situation, and then voluntary disclosure can reduce the company's opportunistic behavior and 

reduce information asymmetry. Therefore, this study aims to examine the moderating effect 

of voluntary disclosure on the relationship between tax aggressiveness and information 

asymmetry. 
 

Method: This research is an experimental research method of post-event type and is in the 

category of positivist approaches. Statistically, it is a correlational research and we utilized 

multivariate linear regression to test research hypotheses. The information collected is based 

on actual stock market information, financial statements and notes accompanying corporate 
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Abstract 
 

financial statements.To achieve the purpose of the research, 174 companies listed on the 

Tehran Stock Exchange during the period 2012-2018 are examined. To test the hypotheses, 

the method of panel data analysis and multiple linear regression are used. 
 

Results: The research findings show that there is a positive and significant relationship 

between tax aggressiveness and information asymmetry. In addition, these findings indicate 

that voluntary disclosure of information does not have a significant effect on the relationship 

between tax aggressiveness and information asymmetry. 
 

Conclusion: Tax planning increases the value of the company through tax savings, but if this 

planning is too aggressiveness, it leads to the downfall of the company and this leads to 

ineffective communication with shareholders and creditors of the company. In such 

circumstances, the problems are caused by information asymmetry become more apparent. 

On the other hand, managers are expected to use voluntary disclosure to reduce the negative 

effects of complex financial statements and the information environment, But in the case of 

Iran, due to capital market inefficiencies and limited cases of voluntary disclosure of 

information by companies, the quality of voluntary disclosure of information is not 

necessarily sufficient to have a significant impact. 
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 مقدمه

د ندار در کاهش آنها سعی  شرکتشود که  یممحسوب ها  های شرکت هزینه ینتر مالیات بر درآمد از مهم های ینههز

هموواره بوه دنلوان منواود خوود و حوداک ر        مدیران مطابق تئوری نمایندگی، نمایند.نقدینگی کمتری را از شرکت خارج تا 

ممکون اسوت در حووزه مالیواتی بوا ات وا         کنند و ینموعالیت و دولت  و الزاماً در جهت مناود سهامداران هستندآن  یساز

 در ینی، مودیران آور ارزشیا از دیدگاه  ؛ وسهامداران نماید برای هایی ینههز ایجاد به ملادرت تیمالیا متهورانه های یاستس

 ،بنوابراین  شوند. یم دولت به شرکت از انتقان ثروت از ماند مالیات هزینه کاهش با و برداشته گام سهامداران مناود راستای

ی حسوابداری اقودام بوه    تعهود  اقومم  و خوود  اختیارات از استفاده با مدیریت که است وعالیتی مالیاتی متهورانه های سیاست

ی و دریو پورح) نمایود  یمنظور کاهش مالیات پرداختوی مو   به ی مالیها صورتو اوزایش ابهام در  کاهش و دستکاری سود

 ت،یریمود  بورای  را ییهوا  نوه یهز توانود  یمو  ایجادشوده،  متهورانوه  یهوا  تیو وعال قیو طر از هک یاتیمال ،لذا (.9141همکاران، 

 (.2299 ،9چاردسونیر و لنیس) ندک جادیا جامعه یبرا طورکلی به و سهامداران

 آنهوا دیگور اتتمواد    بیوان  شرکت شود. بوه  بستانکاران و با سهامداران رمؤثریغ ارتلاط منجر بهاین موضوع  رود یم انتظار

بینی وضعیت آتوی شورکت دروار تردیود      در پیش گران لیتحلیابد؛ از طرف دیگر  شرکت کاهش می یها تیوعالنسلت به 

  تانشو مشکمت  در این شرایطو  اند شدهمواجه  مالیاتی متهورانه یزیر برنامهمالی ناشی از  یها یدگیچیپ، زیرا با شوند یم

 ،رود یمو انتظوار   ،بنوابراین  (.2292 ،2و همکواران  باالکریشونان ) کنود  یمو بیشوتر خودنموایی    یاطمتوات   تقارن  تدم از  گروته

ملهم و پیچیده نمودن وضای اطمتواتی موجوا اووزایش تودم تقوارن اطمتواتی در        واسطه بهی مالیاتی متهورانه ها استیس

 مالی نیتأم یها نهیهزمدیریت، موجا کاهش ابهام محیط اطمتاتی و  یها تیوعالنظارت بر  از طروی .شودسطح شرکت 

گوای و  ، بورای م وان   (.2221، 1گیتوزمن و تروملتوا  ) داشوت خواهود  اووزایش ارزش شورکت را بوه دنلوان      متعاقلاًو  ،شود یم

مالی پیچیده و محیط اطمتاتی از اوشواگری   یها صورتمنظور کاهش اثرات منفی  مدیران به ندپی برد (2295) 5همکاران

 تحمیول  باتث تجاری، مزایای داشتن تموه بر اوشای داوطللانه اطمتات رود یماز طروی انتظار  .کنند یمداوطللانه استفاده 

منواود   وزونوی  صوورت  در مودیران،  کوه  کند یم بیان داوطللانه اوشای نظریه راستا، در همین. شود شرکت بر نیز ییها نهیهز

، 4همکواران  و هیتوزمن ) نموود  اوشوا خواهنود   دارنود،  خود مدیریت تحت که را شرکتی از اطمتاتی آن، یها نهیهز بر اوشا

 .نماینود  برقورار  تعوادلی  انتشار، این یها نهیهز و سرمایه بازار در اطمتات اوشای مزایای میان باید مدیران ،بنابراین .(2292
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 بوه  کوه  ییهوا  یاوشاگر بازار، کنندگان شرکت میان اطمتاتی تقارن تدم کاهش منظور به مدیران، شود یم استدالن ،بنابراین

 .کنند می انت اب را است نفعشان

تنوان مکوانیزمی جهوت اطمینوان ب شوی مودیران نسولت بوه         تئوری نمایندگی اوشای داوطللانه اطمتات را به هرحان به

معتقدنود کوه اوشوای داوطللانوه      (2222) 5لوی و همکواران   .کنود  یمو ایفای وظیفه ملاشرت و حمایت از سوهامداران مطور    

تنووان یکوی از    و همچنوین بوه   شرکت و کاهش تدم تقارن اطمتواتی گوردد؛   طللانه روتار ورصت تواند منجر به کاهش می

است بررسوی نمایود    پژوهش درصدد این از این رو، .استنیز  آنهادهی اطمتات است که از مؤثرترین  های تممت روش

؟ لوذا،  کنود  یمو را تعودیل   ی مالیاتی متهورانه و تدم تقارن اطمتواتی ها استیسبین  رابطۀ اطمتاتاوشای داوطللانه  که آیا

های با سیاست مالیاتی متهورانه، مساله تدم تقارن اطمتاتی و کواهش شوفاویت ناشوی     رود که مدیران در شرکت انتظار می

 مالیاتی را از طریق اوشای داوطللانه اطمتات تا حدودی کاهش دهند. یها استیساز این 

 مبانی نظری پژوهش
 ی مالیاتی متهورانهها استیس

س کنوو یلی کوه  ا گونه بهشناسایی شد  ها شرکتی مالی ها گزارشمالیاتی متهورانه در اواخر قرن بیستم در  یها استیس

ی مالیواتی متهورانوه در راسوتای تحریو      هوا  استیسکه  دهد یم؛ مطالعات تجربی نشان کنند یمبیان  (2291) 7ارانکو هم

 یوا ابزارهوای غیور    کاهش در مالیات با ابزار قانونی اجتناب مالیواتی  (2225) 2ونزن. از منظر اند جادشدهیای مالی ها گزارش

ی مالیاتی متهورانه حالتی است که بوین ایون دو طیو     ها استیس رسد یمحان به نظر  ،شود یمقانونی ورار مالیاتی محسوب 

تجربوی در   مطالعاتبا  ارتلاطی در طورکل به. استریسک آن بیشتر  و تر کینزدی که به ورار مالیاتی به صورت قرار بگیرد،

 دارنود  یبرمو ی مالیاتی متهورانوه دو دیودگاه وجوود داردو اون، مودیران در راسوتای منواود سوهامداران گوام         ها استیسۀنیزم

ی در جهت کاهش مالیات پرداختی سعی در کاهش تعهدات مالی شرکت و کواهش خوروج   زیر برنامهکه با  صورت نیبد

(. دوم، مودیران در راسوتای   9141ی و همکواران،  دریو پورح) ابود ی یمو ارزش شرکت اوزایش  لهیوس نیبدوجه نقد دارند و 

ی خوود بهوره   طللو  ورصوت ابزاری در راستای  تنوان بهی مالیاتی متهورانه ها استیسو از  دارند یبرممناود ش صی خود گام 

ملهم و پیچیده نموودن   واسطه بهکه این امر نیازمند پنهان کردن حقایق  کنند یمبیان  (2224) 4ارماپاالهو د یدسا .رندیگ یم

 توانود  یمو تا ممیزان مالیاتی نتوانند میزان دقیق مالیات شرکت را محاسله نمایند؛ ایون مووارد    استمحیط اطمتاتی شرکت 

 سوت یبا یمو به منظور تعیین سطح تهور مالیاتی  ،بنابراین ورصتی برای مدیران وراهم کند تا مناوعی را برای خود ایجاد کنند.

 یهوا  نوه یهز بالقوه از سوی اداره مالیوات،  جرائم آن شامل هزینه اجرا، یها نهیهزمالیاتی را با  ییجو صروهمزایای آن شامل 

 نمایندگی، مقایسه نمود.
 عدم تقارن اطالعاتی

از طرووی اطمتوات حسوابداری     .اسوت یکی از مهمترین مفاهیم تئوری حسابداری مالی، بحث تودم تقوارن اطمتواتی    

 توانود  یمو یکی از منابد مهم در تصمیمات اقتصادی است که اگر این اطمتات بصورت نامتقوارن بوین اووراد توزیود شوود      

 اطمتوات  متفواوت  توزیود  یمعنوا  بوه  نامتقارن، اطمتات .منجر به تصمیمات متفاوت نسلت به یک موضوع یکسان شود

 تلوارتی،  بوه  .دهد یم قرار تأثیر تحت را ناآگاه طرف ثروت آنها نلود که اطمتاتی است، یاقتصاد دو طرف به مرتلط



 ی مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطالعاتیها استیسبین  رابطهافشای داوطلبانه اطالعات بر  ریتأثبررسی / 01

 

 تحت آن در تعادن به رسیدن و بازار یریگ شکل نحوه وروشندگان، و خریداران میان اطمتات نامتقارن بودن ورض با

تودم تقوارن اطمتواتی     ریتوأث تحت  شدت به(. بازار سرمایه بازاری است که 9144 ،یحیدر و صالحی) ردیگ یم قرار تأثیر

بورای دسوتیابی بوه     ؛ کهاستمالی و ت صیص بهینه منابد  نیتأم منظور بهو هدف اصلی آن جذب و هدایت نقدینگی  است

 .(9141 ی،سیو رئ مکیان) این هدف باید در سطح بازار سرمایه شفاویت و تقارن اطمتاتی اوزایش یابد
 های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطالعاتی: سیاست

،  نقو  کورده و   شود یم قلمدادامل که بازارهای مالی کلی کمالی این قاتده  یها لیتحلات در یوجود مال ورضقلون 

وورض نواقص    بور اسوا    (.2225 و دارماپواال،  یدسوا ) بازارهای مالی ناقص در نظر گروته شووند  اصوالًکه  گردد یمسلا 

جداگانوه بور ارزش    طور بهاتی خود یتمل مالی و نیو تأم یگذار هیسرما یها یریگ میبا تصم توانند یمبودن بازارها، مدیران 

اتی در یو مال یهوا  یزیو ر برناموه و رگوونگی مودیریت و    سیاست مالیاتی متهورانهبحث  ن اسا یبر هم. ت اثر بگذارندکشر

اگور مزایوای    ،. لوذا گوردد  یمتلقی  ها شرکتمهم برای مدیران مالی  یها موضوعیکی از ، اتییمال یها یبدهاهش کجهت 

 ،م وان  طور به. گردد پرداختنیز باید  ها نهیهز آن، در راستای تحقق گروته شود،در نظر مالیاتی متهورانه استیرا باس اتییمال

 گردند. درواقود در  ییها نهیهزاتی هستند باید متحمل یمال متهورانه یها تیوعاله درصدد انجام کتجاری  مدیران واحدهای

مدیران بوا انجوام   ی به تلارت .شوند یتحت تنوان هزینه ابهام یا تدم تقارن اطمتاتی مطر  م ها نهیهزات حسابداری این یادب

با توجه بوه مطالوا    (.2299 ،92رن و همکاران) کنند یماتی، وضا را برای ایجاد ابهام اطمتاتی وراهم یمال متهورانهاقدامات 

موالی   هوای  درگوزارش  های مالیاتی متهورانوه در راسوتای پنهوان کوردن حقوایق و اووزایش ابهوام        ووق به میزانی که سیاست

به همان میزان موجا اوزایش تدم تقوارن اطمتواتی در    کنند یمحقایق توسط ممیزان مالیاتی حرکت  کش  تدممنظور  به

 (.9141 یدری و همکاران،پورح) شوند ها می شرکت
 افشای داوطلبانه اطالعات، سیاست مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطالعاتی

داوطللانه اطمتات موجا کاهش ابهام محویط اطمتواتی و بوه دنلوان آن اووزایش تقوارن اطمتواتی و اطمینوان          اوشای

خوود بوه ایون موضووع      مطالعوات در  (2299) رن و همکواران . (9442، 99دیی) شود یمبه مدیریت شرکت  گذاران هیسرما

شتری دارنود، اوشوای خوود را بورای از     یاتی بیمال متهورانه یها تیوعاله ک ه ممکن است واحدهای تجاریکاند  کرده  اشاره

هوداف  ا توانود  یمو اوشوای داوطللانوه اطمتوات،    از طرووی  و ؛ننود کشوتر  یب اطمتواتی  تقارن تدم و یاطمتاتن بردن ابهام یب

 رود یاین اسا  انتظار م بر .سازدروشن و آشکار  را یسازمان مالیاتی و انگیزه کسا مناود اوراد درون متهورانه یها تیوعال

از سووی  قرار دهود.   ریتأثرا با تدم تقارن اطمتاتی تحت اتی یمال ی متهورانهها تیوعالاوشای داوطللانه اطمتات رابطه بین 

واسوطه   بوه  شوان  یش صی مدیریت در راستای مناود طلل ورصتماند از  تواند یم تیفیباک داوطللانه یاوشاستم یدیگر یک س

اووزایش شوفاویت    جوه یدرنتی مالیاتی متهورانه گردد و از طروی باتث کاهش تدم تقارن اطمتواتی و  ها استیسو  ها برنامه

 (.2225و دارماپاال،  یدسا ؛2292باالکریشنان و همکاران، ) اطمتاتی شود

اوشوای داوطللانوه اطمتوات    که  دارند دیشواهد تجربی موجود همواره بر این نکته تأکا تان داشت  توان یم تینها در

 هوا  شورکت اطمتات تعدیل کند؛ رراکه اوشای  اطمتاتی تدم تقارنمتهورانه مالیاتی را با  یها استیسرابطه بین  تواند یم
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نقش مهمی را در کاهش تودم تقوارن    زمان هم طور بهاست و  رگذاریتأثی مدیریت نیب شیپ جهیدرنتو  آنها لیوتحل هیتجزبر 

 .(2292 همکاران،باالکریشنان و ) ندینما یمایفا  اطمتاتی

 پژوهش ۀپیشین

بوین   یهوا  واماز  یا شولکه رینوی از طریوق ایجواد     یهوا  شورکت کوه  ،در پژوهشی نشان دادند (2222) 92و همکاران بائر

 (2294)91اواتوس و توو    .کنند یمشرکتی، برنامه ریزی مالیاتی متهورانه خود را در راستای کاهش هزینه مالیات اجرایی 

اوشوای اختیواری اطمتوات     بدون در نظر گروتن حدود اوشای اطمتات کواوی در زمینوه مالیوات،    دادند،در پژوهشی نشان 

موجا ایجواد تفاسویر و    تواند یمکه اطمتات اضاوی  صورت نیبدنتیجه معکوسی بر شفاویت داشته باشد،  تواند یم اضاوی

 ی بیشتری در مورد اجتناب مالیاتی گردد.ها نانیاطمتدم 

مالیواتی متهورانوه باتوث کواهش شوفاویت       یهوا  اسوت یسدر پژوهشی نشان دادند کوه   (2292)اران کشنان و همیباالکر

بدین صوورت   ؛شود، تدم تقارن اطمتاتی و کیفیت سود گر لیتحلی نیب شیپاز سه منظر خطای  ها شرکتمحیط اطمتاتی 

مالیاتی متهورانه موجا اوزایش خطای پیش بینی تحلیل گر و تدم تقارن اطمتواتی و کواهش    یها استیسکه اوزایش در 

 یاتیو متهورانوه مال  یهادر پژوهشی نشان دادند که میوزان و انودازه اوشوا    (2291) ارانکس و همکنویل .شود یمکیفیت سود 

 دارد. یحسابدار در تقلااحتمان  به یبستگ

کارایی سرمایه گذاری  ،اوزایش اجتناب از پرداخت مالیات ند،در پژوهشی نشان داد (9144)وروغی رحیمی و 

 بودن خوانا نیب دادند،در پژوهشی نشان  (9142بادی و رجلی دری )آ خانی معصومها را کاهش می دهد. شرکت

 بودن خوانا شیاوزا بدین صورت که با ،وجود دارد یرابطه معنادار متهورانه یاتیمالی ها استیو س یمال یها گزارش

 یها گزارشخوانا بودن و  تیشفاو یدر راستا جه،ینت در. ابدی یکاهش م متهورانه یاتیمالی ها استیس ،یمال یها گزارش

توجه  و نهادهای ناظر به این دو متغیر گذاران هیسرماضروری است تا ، متهورانه یاتیمالی ها استیس نظارت بر و مالی

ثیر م لت و معناداری أدر پژوهشی نشان دادند، توانایی مدیریت ت (9145)شعری آناقیز حسنی القار و  .ی داشته باشندشتریب

 یو اثرب ش تیشفاو نیبکه دادند،در پژوهشی نشان  (9144سپاسی و همکاران ) ها دارد. بر اجتناب مالیاتی شرکت

 یو اثرب ش تیسطح شفاو شیمعنا که با اوزا نیوجود دارد. به ا یرابطه معکوس متهورانه یاتیمالی ها استیاسبمدیره  هیئت

 که،نددر پژوهشی نشان داد (9145تلدلی و حق نیاز ) .ابدی یکاهش م متهورانه یاتیمالی ها استیس زانیمدیره م هیئت

 تیو شفاو یمال تیشفاو یها ندارد، ول شرکت یاتیهای مال ای معنادار با سیاست ها رابطه در حوزه تملکرد شرکت تیشفاو

 ها دارند. شرکت یاتیهای مال مشی ای م لت و معنادار با خط رابطه ت،یمالک زانیدر ب ش نوع و م

 ی پژوهشها هیفرض

 واست گردیده طراحی زیر یها هیورض شده، مطر  تجربی پیشینه و نظری ملانی اسا  بر پژوهش این در

 رابطه معناداری وجود دارد. ها شرکتهای مالیاتی متهورانه و تدم تقارن اطمتاتی  و بین سیاست9 ۀورضی

 ریتوأث  هوا  های مالیاتی متهورانه و تدم تقارن اطمتاتی شرکت اطمتات، بر رابطه بین سیاست داوطللانهو اوشای 2 ورضیۀ

 معناداری دارد.
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 پژوهش روش

و در طلقووه دادی یوورو نوووع پووس کوواربردی و از لحوواش روش پووژوهش تجربووی از  نتیجووهنظوور  حاضوووور، از پووژوهش

 یهوا  هیورضو  و از لحاش آماری از نوع تحقیقات هملستگی است که بورای آزموون   .ردیگ یمقرار  ییگرا اثلاترویکردهای 

 اطمتوات گوردآوری شوده ملتنوی بور اطمتوات واقعوی بوازار سوهام،          .رود یمو کار ه ب رهیرندمتغپژوهش رگرسیون خطی 

 .  هاست شرکتمالی  یها صورتهمراه  یها ادداشتیمالی و  یها صورت
 یآمار نمونه و جامعه

 اوراق بوور   در شده پذیروته های شرکت تمام پژوهش، نیا یآمار جامعه. است 9147 تا 9149 سان از ،یبررس دوره

 واست شده انت اب طیشرا نیا گروتن نظر در با و تهران بهوادار

 باشند؛ نداده یمال سان رییتغ ،یبررس دوره در و شود یمنته اسفندماه وانیپا بوه ها شرکت یمال سان انیپا. 9

 باشد؛ دستر  در یبررس دوره در تکشر یمال اطمتات. 2

 نلاشند؛ یمال های مؤسسه و ها بانک جزء. 1

. باشود  نشوده  خوارج  آن از 47 تا پایان سان و شده پذیروته تهوران بهوادار اوراق بور  در 27 سان انیپا تا ها شرکت. 5

 .شد نیویتع تکشور 975 از لکمتشو ای نمونه ووق، های محدودیت اتمان از پس

 .ردیگ یم قرار موردبررسی شرکت-سان 9292 تعداد است تاید پانل نوع از شپژوه اینکه به توجه با
 الگوهای پژوهش

 ( بورای آزموون ورضویه دوم اسوتفاده شوده اسوت      2اون و رابطوه )  ۀورضوی ( بورای آزموون   9حاضور رابطوه )   پژوهشدر 

 .(2292 باالکریشنان و همکاران،)

(9) 
Spreadi,t = β0 + β1TA_CASHi,t + β2SIZEi,t + β3LEVi,t + β4AGEi,t + β5MTBi,t + β6LOSSi,t + 

β7StdDev_Salesi,t+β8StdDev_Returnsi,t+ β9StdDev_Volumei,t + β10Pricei,t + 

β11Ins_Owni,t +∑       ∑       + εi,t 
 

(2) 
Spreadi,t = β0 + β1TA_CASHi,t + β2DSi,t+ β3DSi,t* TA_CASHi,t + β4SIZEi,t + β5LEVi,t + 

β6AGEi,t + β7MTBi,t + β8LOSSi,t +β9StdDev_Salesi,t + β10StdDev_Returnsi,t + 

β11StdDev_Volumei,t + β12Pricei,t + β13Ins_Owni,t +∑       ∑       + εi,t 

 نحوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش

 متغیر وابسته

Spreadi,t (2292باالکریشونان و همکواران )   تقارن اطمتاتی است. در تحقیق حاضر به پیروی از تحقیوق و معرف تدم ،

کوه   خواهد شداستفاده  یتدم تقارن اطمتاتجهت سنجش  ها سهام شرکت دووروشیخر یشنهادیپ متیدامنه تفاوت قاز 

 ونحوه محاسله آن به شر  زیر است

(1) SPREAD =
[(   –   )     ]

(       )

 

 

 در آن: که
SPREAD سهام به درصد، شرکت  دووروشیخر یشنهادیپ متیدامنه تفاوت قوi  در سانt .است 

AP وروش سهام شرکت  یشنهادیپ متیق نیبهتروi  در دورهt .است 

BP سهام شرکت  دیخر یشنهادیپ متیق نیبهتروi  در دورهt .است 
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سوهام در هورروز و    دیو خر یبورا  یشونهاد یپ موت یق نیتلارت اسوت از بواالتر   د،یخر یشنهادیپ متیق نیاز بهتر منظور

وروش هر سهم در هرروز. هرروه دامنوه    یبرا یشنهادیپ متیق نیتلارت است از کمتر ز،یوروش ن یشنهادیپ متیق نیبهتر

اسوت. در آزموون    شوتر یب یاز تدم تقارن اطمتات یحاک ،باشد یرگتسهام تدد بزر وروش و دیخر یشنهادیپ متیتفاوت ق

باشد، تدم  تر یکاختمف به صفر نزد نیره ا . هرردیگ یاستفاده قرار م مورد الگو نیقدر مطلق تدد حاصل از ا ها، هیورض

 کمتر است. یتقارن اطمتات
 متغیر مستقل

TA_CASHi,t هوای  سیاستمعیاری از  به تنوان و صنعت مربوطه شرکت ساله( 1) بلندمدتی اتینرخ مؤثر مالو معرف 

 نقودی  مالیوات  موؤثر  نورخ  از اون آن، ابتودا در مرحلوه   سونجش  جهوت مالیاتی متهورانه و متغیر مستقل پوژوهش بووده کوه    

 اسوتفاده  متهورانوه  مالیواتی  هوای  سیاسوت  زمینه در شرکت هر مسئولیت برای شاخصی به تنوان ،(ETR_CASH) پرداختی

 کواهش  بورای . اسوت  مالیوات  کسور  از قلول  سوود  از استفاده با یپرداخت ینقد اتیمال مجموع مقیا  شاخص این. شود می

 و دایرنو   پوژوهش  هماننود  سواله  سوه  تجمیعوی  هوای  داده بوا  نورخ  ایون  مالیواتی،  موؤثر  نرخ در سان تغییر از ناشی نوسانات

 سوود  مجمووع  مقیوا   با گذشته سان سه پرداختی نقدی مالیات مؤثر نرخ ،بنابراین است؛ شده برآورد ،(2222)95همکاران

 گروتوه  نظر در مالیاتی معیار اجتناب به تنوان داخلی تحقیقات در که ؛(t ,t-1, t-2) است سان سه همین مالیات کسر از قلل

 ( نحوه محاسله آن ارائه شده است.5شده و در رابطه )

(5) ETR_CASHi,t = 
∑  مالیات نقدی پرداختی
   

∑  سود قلل از کسر مالیات
   

 

 در آنو که

ETR_CASHi,tشرکت  پرداختی نقدی مالیات مؤثر و برابر است با نرخi  در سانt. 

∑  مالیات نقدی پرداختی
 .t-2الی  t یها ساندر  iو برابر است با مجموع ملالغ مالیات نقدی پرداختی شرکت    

∑  سود حسابداری قلل از مالیات
الوی   tی ها ساندر  iمالیات شرکت  کسر قلل از و برابر است با مجموع ملالغ سود   

t-2. 

 از مشوابه  هوای  روار   بوا  سواله  سوه  مشوابه  دوره هموین  در ها شرکت پرتفوی برای را مالیاتی مؤثر نرخ دوم، مرحله در

 تحقیوق،  نمونوه  م تلو   صناید ملنای بر مستقل به صورت صنعت و اندازه بندی دسته و مشابه صنعت با و ها دارایی مجموع

 ( نحوه محاسله آن ارائه شده است.4و در رابطه ) شود یمگروته  نظر در

(4) ETR_CASHj,t = 
∑  مالیات نقدی پرداختی
   

∑  سود قلل از کسر مالیات
   

 

 در آنو که

ETR_CASHj,tصنعت  یپرداخت ینقد اتیمال مؤثر و برابر است با نرخj  در سانt. 

∑  مالیات نقدی پرداختی
 .t-2 الی t یها ساندر  j مجموع ملالغ مالیات نقدی پرداختی صنعتو برابر است با    
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∑  سود حسابداری قلل از مالیات
 الوی  t یها ساندر  j و برابر است با مجموع ملالغ سود قلل از کسر مالیات صنعت   

t-2. 
نورخ   توا شواخص   شوود  یمکسر  گریکدیشرکت و صنعت مربوطه از  یپرداخت ینقد اتیمال مؤثرنرخ ، آخردر مرحله 

کوه نحووه    گردیوده  محاسوله  متهورانوه  مالیواتی  هوای  سیاسوت  سنجش معیار به تنوان (TA_CASH) ی بلندمدتاتیمال مؤثر

 ( ارائه شده است.5سنجش آن در رابطه )

(5) TA_CASHi,j,t = ETR_CASHi,t - ETR_CASHj,t 
 که در آنو

TA_CASHi,j,t ساله( شرکت  1) بلندمدت یاتیشاخص نرخ مؤثر مالبرابر است با و i در صنعت j و سانt. 

ETR_CASHi,tشرکت  پرداختی نقدی مالیات مؤثر برابر است با نرخ وi  در سانt. 

ETR_CASHj,tصنعت  یپرداخت ینقد اتیمال مؤثر و برابر است با نرخj در سان t. 

 تحقیوق  متغیرهوای  میوان  ارتلاط تا گردد یم ضرب( -9) کی منفی تدد در (TA_CASHi,j,t) متغیر یها داده تینها در

 یها استیس سطح باشد؛تر  بزرگ (TA_CASHi,j,t) شاخص اندازه هرره تعدیل، این از استفاده با. گردد تفسیر یبه درست

 .بود خواهد بیشتر نیز متهورانه مالیاتی
 متغیر تعاملی

DSi,t : است با سطح اوشای داوطللانه شرکت  برابرپژوهش بوده و  کننده لیتعدمعرف متغیرi  در سانt   بورای سونجش .

 .است شده  استفادهی زیر ها شاخصسطح اوشای داوطللانه اطمتات از 
 فهرست اقالم افشای داوطلبانه .1جدول 

 منابد تعداد اقمم وهرست اوشا

 (2224) 94حسین و همامی 5 معروی و اطمتات کلی در مورد شرکت

 (2222) 95هانیفا و کو  5 حاکمیت شرکتی

 (9442کو  ) 5 اطمتات و تملکرد مالی

 (2292) 97منساه 5 اطمتات راهلردی شرکت

 (2299) 92اویار 5 گزارشگری اجتماتی و اطمتات کارکنان

 (9474) 94ویرت 95 سایر موارد اوشا

 55 جمد

ی جهت امتیواز  ا برگهی نمونه ها شرکتی باال برای هریک از ها شاخصاوشا بر اسا   ستیل رکپس از وراهم کردن 

را در گزارشگری سواالنه خوود اوشوا     ستیل رکی مالی اگر شرکتی همه اقمم ها گزارشدادن وراهم شد، پس از بررسی 

 (.9144، کرد لرنقدی و ابراهیمی ) شود یمدر نظر گروته  2و در غیر این صورت  9کند امتیاز 

(7)          ∑    
   

   
 

 که در آنو

DSi,j,t و برابر است با میزان اوشای داوطللانه برای شرکتj  در زمانt  است. اوشاشدهکه در گزارشگری مالی 
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Ni,j و برابر است با قلم موردنظرi  در وهرست اوشای داوطللانه برای شرکتj. 

Xi,j      و برابر اسوت بوا یوک اگور قلوم مووردنظرi    بورای شورکتj  ایون صوورت امتیواز صوفر را      باشود، در غیور   شوده  اوشوا

را از حیث شاخص اوشای داوطللانوه اطمتوات بوه دو     ها شرکتپس از تعیین شاخص اوشای داوطللانه اطمتات، گیرد. می

باالتر از مقودار   آنهاکه شاخص اوشای داوطللانه  ییها شرکتخواهند شد. بدین صورت  یبند میتقسگروه قوی و ضعی  

کوه   ییهوا  شورکت و  رنود یگ یمو و کود یوک    در نظور گروتوه شوده    با اوشای داوطللانه قوی یها شرکتمیانه است به تنوان 

 .رندیگ یمو کد صفر  در نظر گروته شده با اوشای داوطللانه ضعی  یها شرکتاز مقدار میانه هستند به تنوان  تر نییپا
 پژوهش کنترلی تعریف و اندازه گیری متغیرهای .2جدول 

 نام متغیر نماد انگلیسی تعری  تملیاتی

 شرکتاندازه  SIZE شرکت سهام صاحلان حقوق بازار ارزش طلیعی لگاریتم

 اهرم مالی LEV .شرکت های دارایی مجموع به بلندمدت های بدهی مجموع نسلت

 تمر شرکت AGE نموده وعالیت به شروع شرکت که هایی سان تعداد طلیعی لگاریتم

 MTB سهام صاحلان حقوق دوتری ارزش به بازار ارزش نسلت
نسلت ارزش بازار به ارزش 

 دوتری

 یک تدد باشد ده زیان شرکت که درصورتی و بوده دووجهی متغیری

 ت صیص آن به صفر تدد صورت این غیر در گیرد می تعلق آن به

 .یابد می
LOSS زیان شرکت 

 ساالنه های وروش رهارساله معیار انحراف طلیعی لگاریتم با است برابر

 شرکت.
StdDev_Sales 

لگاریتم طلیعی انحراف معیار 

 وروش

 سهام ماهانه های بازده معیار انحراف طلیعی لگاریتم با است برابر

 های سیاست های شاخص که ای ساله سه زمانی دوره طون در شرکت

 .است شده برآورد متهورانه مالیاتی
StdDev_Returns 

لگاریتم طلیعی انحراف معیار 

 بازده

 سهام معاممت ماهانه حجم معیار انحراف طلیعی لگاریتم با است برابر

                                                           های سیاست های شاخص که ای ساله سه زمانی دوره طون در شرکت

 ..است شده برآورد متهورانه مالیاتی
StdDev_Volume 

لگاریتم طلیعی انحراف معیار 

 حجم معاممت

 قیمت سهام PRISE شرکت در پایان سان مالی سهام قیمت طلیعی لگاریتم با است برابر

 سهامداران نهادی Ins_Own شرکت نهادی سهامداران مالکیت درصد

. شود می داده نشان صفر و یک مقدار با که است کنترلی متغیر یک

 شده انت اب وابسته متغیر بر صناید تغییرات اثر کنترن منظور به متغیر این
∑    

 

 متغیر کنترلی صنعت 

. شود می داده نشان صفر و یک مقدار با که است کنترلی متغیر یک

 وابسته متغیر بر زمان طون در تغییرات اثر کنترن منظور به متغیر این

 .است شده انت اب

∑    

 

 متغیر کنترلی سان 

محویط اطمتواتی    رود یمبزرگتر باشد ، تعداد سهامداران بیشتری دارند بنابراین انتظار  ها شرکتهرره  اندازه شرکتو

 (.9144 قربانی،و اوشای اطمتات بیشتری داشته باشند در نتیجه موجا کاهش تدم تقارن اطمتاتی نیز شوند ) تر یغن
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بوا   هوا  شورکت اطمتات با کیفیت باالتری ارائه شوند بوه تلوارتی    رود یمهرره اهرم مالی باالتر باشد انتظار  اهرم مالیو

 اهرم مالی باال کیفیت گزارشگری باالتری داشته باشوند کوه در نتیجوه موجوا کواهش تودم تقوارن اطمتواتی نیوز شووند          

 (.9141 ،پورحیدری و همکاران)

بیشتری در بازار سرمایه حضور داشته باشد، اطمتات بیشوتری در دسوتر     یها سانهرره شرکت تعداد  تمر شرکتو

باباجوانی و  ) این متغیر با تدم تقارن اطمتاتی رابطه معکو  داشوته باشود   رود یمانتظار  ،بنابراین ردیگ یموعاالن بازار قرار 

 (.9141 همکاران،

کوه   نجوایی آ. ازاسوت رشد در یوک شورکت    یها ورصتنسلت ارزش بازار به ارزش دوتریو این نسلت شاخصی برای 

رشود و جریانوات نقودی آتوی      یهوا  ورصوت بهتوری در خصوو     نسولتاً با ورصت رشد بیشتر، آگاهی  یها شرکتمدیران 

باباجوانی و  ) را داشوت  تودم تقوارن اطمتواتی    کواهش انتظوار   تووان  یمو بر هموین ملنوا   ، شرکت تحت مدیریت خود دارند

 (.9141 همکاران،

سودآوری پایین است، مدیریت ممکن است به منظور م فی کردن دالیل زیان یا کاهش سود  که یزمانزیان شرکتو 

 (.9149 نژاد، ستایش و کاظم) تدم تقارن اطمتاتی اوزایش یابد رود یماطمتات کمتری را اوشا کند در نتیجه انتظار 

تواملی بورای کواهش     توانود  یم هرگونه انحراف غیرتادی از وروش در طون دوره مورد بررسی انحراف معیار وروشو

 (.2292 باالکریشنان و همکاران،) تقارن اطمتاتی باشد

تقوارن اطمتواتی    تودم  کاهش تاملی برای تواند یمهرگونه انحراف غیرتادی از بازده سهام شرکت  انحراف معیار بازدهو

 (.2292 باالکریشنان و همکاران،) دباش

تودم   رود یمو انحراف معیار حجم معاممتو هرره حجم معاممت از انحراف معیوار بیشوتری برخووردار باشود، انتظوار      

 باباجوانی و همکواران،  ) اسوت تقوارن اطمتواتی حجوم معواممت      یها سنجهتقارن اطمتاتی نیز بیشتر باشد ررا که یکی از 

9141). 

 تودم تقوارن اطمتواتی بورای سورمایه گوذاران بیشوتر باشود         رود یمو انتظوار   تور  نییپوا برای سهام با قیموت   قیمت سهامو

 (.9141 خواجوی و تلیزاده طمتپه،)

نهادی قادرند نقش موثری در کواهش تودم    گذاران هیسرماکه  دهد یمنشان  ها پژوهشبرخی از نتایج  مالکیت نهادیو

 (.2222 ،22الیاسیانی و جینا) تقارن اطمتاتی داشته باشند

 پژوهش یها افتهی
 توصیفیآمار 

 .دهود  موی  نشوان  اسوت،  ینودگ کپرا و یزکو مر هوای  شاخص شامل هک را شده آزمون یرهایمتغ یفیتوص آمار 1 جدون

آن است کوه   دهندهاختمف زیادی ندارند که این تامل نشان  آنهامیانگین مشاهدات و میانه  شود یمهمانطور که مشاهده 

متغیرهوای موذکور را در    تووان  یمو از توزید نرمان برخوردار هستند. همچنین انحراف معیار متغیرها صفر نیست، لذا  ها داده

 221/2 مالیاتی متهورانه یها استیس. میانگین است 219/2و میانه آن 224/2 الگو وارد نمود. میانگین تدم تقارن اطمتاتی

لیاتی ایون متغیور بیوانگر آن اسوت کوه تفواوت میوان نورخ مالیوات نقودی           که باتوجه به تعری  تم است 2و میانه آن  است
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طوور میوانگین   ه با نرخ مالیات نقدی پرداختی بلند مدت صنایعی کوه در آن وعوان هسوتند ، بو     ها شرکتپرداختی بلندمدت 

 ، از اوشای داوطللانه باالتر از میانه برخوردار هستند.ها شرکتدرصد  52. همچنین است 221/2
 پژوهش متغیرهای توصیفی های آماره .3 جدول

 نوع متغیر
 کمترین بیشترین میانه میانگین متغیرها

 انحراف

 معیار
 کشیدگی رولگی

می
ک

 

 2/512 2/445- 2/299 2/222 2/254 2/219 2/224 تدم تقارن اطمتاتی

-9 9/124 2/222 2/221- مالیاتی متهورانه یها استیس /729 2/112 -9/152 94/542 

 1/577 2/744 9/452 99/925 92/494 91/452 95/975 اندازه شرکت

 4/425 2/524 2/221 2/222 2/572 2/259 2/272 اهرم مالی

 2/129 2/449- 2/172 2/722 5/942 1/791 1/522 سن شرکت

نسلت ارزش بازار به ارزش دوتری 

 حقوق صاحلان سهام
2/555 2/255 95/925 -4/954 2/245 9/422 92/422 

 1/292 2/725 9/555 4/244 97/514 92/925 92/121 انحراف معیار وروش ساالنه

 1/142 2/242 2/454 7/522- 2/945- 5/471- 4/212- انحراف معیار بازده ماهانه

 1/551 2/297- 9/752 22/554 24/791 24/424 24/529 انحراف معیار حجم معاممت ماهانه

 2/422 2/192 2/245 5/452 92/492 2/251 2/145 قیمت سهام

 2/925 2/795- 2/192 2/222 2/477 2/522 2/422 سهامداران نهادی

 وراوانی)درصد( سان شرکتی متغیر نوع متغیر

 مجازی
 (915/2)951 9292 زیان شرکت

 (52/2)744 9292 اوشای داوطللانه اطمتات

 های پژوهش یهفرضنتایج آزمون 

ی انت واب الگووی مناسوا بورآورد     هوا  آزموون داشت که با کنترن اثر سان و صنعت دیگر نیازی بوه اجورای    توجهباید 

ی هوا  آزموون متغیرهای سان و صنعت و اجرای  زمان همپاگان و هاسمن( نیست و استفاده  -ی راو، بروشها آزمون)شامل 

اضواوه   الگوو قتوی متغیرهوای سوان و صونعت بوه      کننود. از طرووی و   یمو پاگان و هاسمن نتایج متناقضی ارائه  –راو و بروش

ی هوا  وورض  معمووالً شوود. همچنوین در ایون حالوت      یمو از طریق اثرات مقید )مشتر ( برآورد  موردنظر الگویشوند؛  یم

شوود   یمو استفاده  29با خطاهای استاندارد مقاوم الگوی آن از برآورد ازا دریک بررسی نشده و  به کمسیک رگرسیون یک

 (.9147 مهد و همکاران، بنی)
 آزمون فرضیه اولنتایج 

% معنادار است، بنوابراین  44در سطح اطمینان  F آماره ، احتمان5اون در جدون  ۀورضی الگویبه نتایج برآورد  توجهبا 

از تغییورات متغیور    %79لوذا  اسوت، 792/2 کل الگو از لحاش آماری معنادار است. اوزون بر این ضریا تعیوین تعودیل شوده   

 از کمتور  یرهامتغ کلیه برای (VIFواریانس ) تورم همچنین تامل وکنترلی نسلت داد. به متغیرهای مستقل توان یموابسته را 

آزمون ورضیه یجه کلی از نت (.9125 ،22گجراتی) ندارد وجود شدید یهم خط توضیحی متغیرهای میان ،بنابراین است، 92

% معنوادار  44( م لوت و در سوطح اطمینوان    229/2)مالیاتی متهورانه  یها استیسمتغیر مستقل  که ضریا دهد یمنشان  اون

در نتیجوه   رابطوه م لوت و معنواداری وجوود دارد،    تدم تقوارن اطمتواتی    های مالیاتی متهورانه و یاستس بین ،بنابراین است.
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انحوراف معیوار بوازده و     زیوان،  ،کنترلی اندازه شورکت  هایمتغیر 5بر اسا  نتایج جدونهمچنین . شود ینماون رد  ۀورضی

 % نشوان 44در سوطح اطمینوان    (-2227/2( و )-/2294) ،(-2292/2) (،-2259/2به ترتیا بوا ضورایا منفوی )   قیمت سهام 

تودم تقوارن اطمتواتی     باو قیمت سهام  انحراف معیار بازده ، زیان،منفی و معناداری بین اندازه شرکت دهنده وجود رابطه

( در 2251/2( و )2227/2) م لوت  بوه ترتیوا بوا ضورایا     ماهانه و حجم معاممت وروش که انحراف معیار . در حالیاست

 و انحوراف معیوار حجوم معواممت     وروش% نشان دهنده وجود رابطه م لت و معناداری بین انحراف معیار 44سطح اطمینان 

 .استبا تدم تقارن اطمتاتی  ماهانه
  اول هیفرض آزمون جینتا .7 جدول

Spreadi,t = β0 + β1TA_CASHi,t + β2SIZEi,t + β3LEVi,t + β4AGEi,t + β5MTBi,t + β6LOSSi,t + 

β7StdDev_Salesi,t+β8StdDev_Returnsi,t+ β9StdDev_Volumei,t + β10Pricei,t + 

β11Ins_Owni,t +∑       ∑       + εi,t 

 Vif سطح معناداری Tآماره  ضریا نماد متغیر متغیر
 - C 2524/2- 525/92- 222/2 ملدأترض از 

 TA_CASH 2292/2 422/9 257/2 9/919 ی مالیاتی متهورانهها استیس

 SIZE 2259/2- 452/97- 222/2 4/542 اندازه شرکت

 LEV 2221/2 241/9 275/2 9/522 اهرم مالی

 AGE 2229/2 149/2 725/2 9/542 تمر شرکت

 بوووه ارزش بوووازار ارزش نسووولت

 دوتری
MTB 222/2- 499/2- 152/2 9/942 

 LOSS 2292/2- 175/1- 222/2 9/515 زیان شرکت

 STDDEV_SALE 2227/2 599/1 222/2 1/725 انحراف معیار وروش

 STDDEV_RETURNS 2294/2- 274/2- 222/2 9/925 انحراف معیار بازده

حجووم معوواممت  انحووراف معیووار  

 ماهانه
STDDEV_VOLUME 2251/2 425/24 222/2 2/225 

 PRICE 2227/2- 755/2- 224/2 9/472 قیمت سهام

 INS_OWN 2222/2 115/9 929/2 244/9 سهامداران نهادی

  کنترن شد.  IND&YEAR  اثر سان و صنعت

  R-squared  724/2  تعیین ضریا

-Adjusted R  شده لیتعد تعیین ضریا

squared 
 792/2  

  F  F-statistic  957/922آماره 

  F  Prob(F-statistic)  222/2 آماره سطح معناداری

 Durbin-Watson  واتسون دوربین آماره

stat 
 192/9  

 دوم ۀآزمون فرضینتایج 
 ،معنادار است، بنابراین% 44در سطح اطمینان  F آماره ، احتمان4اون در جدون  ۀورضی الگویبا توجه به نتایج برآورد 

% از تغییورات متغیور   79 لوذا  اسوت، 794/2ون بر این ضریا تعیین تعودیل شوده   کل الگو از لحاش آماری معنادار است. اوز
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 کمتور  یرهوا متغ کلیوه  بورای  (VIFواریانس ) تورم کنترلی نسلت داد. همچنین تاملمستقل و به متغیرهای توان یموابسته را 

 (.9125 گجراتی،) ندارد وجود شدید یهم خط توضیحی متغیرهای میان ،بنابراین است، 92از
 دوم  فرضیه آزمون نتایج .0 جدول

Spreadi,t = β0 + β1TA_CASHi,t + β2DSi,t+ β3DSi,t* TA_CASHi,t + β4SIZEi,t + β5LEVi,t + β6AGEi,t + 

β7MTBi,t + β8LOSSi,t +β9StdDev_Salesi,t + β10StdDev_Returnsi,t + β11StdDev_Volumei,t + 

β12Pricei,t + β13Ins_Owni,t +∑       ∑       + εi,t 

 Vif سطح معناداری Tآماره  ضریا نماد متغیر متغیر
 -- C 2521/2- 271/4- 222/2 ملدأ از ترض

 TA_CASH 2/2294 922/2 214/2 545/9 ی مالیاتی متهورانهها استیس
 DS 2224/2 294/9 122/2 952/9 اوشای داوطللانه

اوشای داوطللانه*نرخ موثرمالیات 

 DS*TA_CASH 2297/2- 552/9- 952/2 552/9 نقدی

 SIZE 2259/2- 119/91- 222/2 455/4 اندازه شرکت
 LEV 2221/2 445/2 114/2 222/9 اهرم مالی
 AGE 2229/2 527/2 542/2 521/9 تمر شرکت

 MTB 222/2- 544/2 525/2 214/9 دوتری به ارزش بازار ارزش نسلت
 LOSS 2292/2- 551/2- 295/2 579/9 زیان شرکت

 STDDEV_SALE 2227/2 252/5 222/2 745/1 انحراف معیار وروش

 STDDEV_RETURNS 2294/2- 127/7- 222/2 914/9 انحراف معیار بازده

 STDDEV_VOLUME 2251/2 494/95 222/2 224/1 انحراف معیار حجم معاممت ماهانه
 PRICE 2225/2- 524/9- 922/2 447/9 قیمت سهام
 INS_OWN 2227/2 425/9 927/2 259/9 سهامداران نهادی

  کنترن شد.   IND&YEAR اثر سان و صنعت

   R-squared  725/2 تعیین ضریا

   Adjusted R-squared  794/2 شده لیتعد تعیین ضریا

   F F-statistic  551/929آماره 

   F Prob(F-statistic)  222/2 آماره سطح معناداری

   Durbin-Watson stat  191/9 واتسون دوربین آماره

( در 2294/2)ضوریا  بوا  مالیاتی متهورانوه   یها استیسکه متغیر مستقل  دهد یمکلی از آزمون ورضیه دوم نشان  یجهنت

انحوراف معیوار بوازده بوه ترتیوا بوا        انودازه شورکت، زیوان و   متغیرهای کنترلوی   ، همچنیناست% معنادار 44سطح اطمینان 

% نشان دهنده وجوود رابطوه منفوی و معنواداری     44( در سطح اطمینان -2294/2) ( و-2292/2) (،-2259/2ضرایا منفی )

 . در حالی که انحوراف معیوار ووروش و حجوم    استبین اندازه شرکت، زیان و انحراف معیار بازده با تدم تقارن اطمتاتی 

% نشوان دهنوده وجوود رابطوه م لوت و      44( در سوطح اطمینوان   2251/2( و )2227/2معاممت به ترتیا با ضورایا م لوت )  

تغیور اوشوای داوطللانوه    م .اسوت معناداری بین انحراف معیار بازده و انحراف معیار حجم معاممت با تدم تقوارن اطمتواتی   

متغیور تعواملی اوشوای داوطللانوه اطمتوات       همچنوین  ،نیسوت دار % معنوا 44( در سطح اطمینان 2224/2اطمتات با ضریا )
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مالیاتی متهورانه که به منظور سنجش اثر تعدیل کنندگی اوشوای داوطللانوه اطمتوات بور رابطوه میوان        یها استیسضربدر 

معنواداری  ( در سوطح  -2297/2) منفوی مالیاتی متهورانه و تدم تقارن اطمتاتی مد نظور اسوت دارای ضوریا     یها استیس

پوژوهش، ورضویه دوم کوه بوه بررسوی اثور        یهوا  اوتوه یباتوجوه بوه    ،بنوابراین  ،نیست% معنادار 44( در سطح اطمینان 952/2)

، رد پوردازد  یمو مالیواتی متهورانوه برتودم تقوارن اطمتواتی       یها استیساوشای داوطللانه اطمتات بر رابطه  یکنندگ لیتعد

 .شود یم

 شنهادهایپگیری و  نتیجه
و تودم تقوارن    متهورانوه  مالیواتی  هوای  سیاست میان رابطۀ بر اوشای داوطللانه اطمتات اثر بررسی پژوهش نیا از هدف

 نتوایج  که شده تدوین ورضیه دو منظور این برای. است تهران بهادار اوراق بور  در شده پذیروته های شرکت در اطمتاتی

 واست  یل شر  به آنها

 نتوایج  دارد، ایون  اطمتواتی  تقوارن  تودم  بور  معنواداری  و م لوت  توأثیر  متهورانوه  مالیاتی های سیاست دهد یم نشان نتایج

 کواهش  منظوور  بوه  هوا  ها بیوانگر آن اسوت کوه شورکت     یاوته .است (2292) همکاران و باالکریشنان های پژوهش با راستا هم

 شورکت  ارزش مالیواتی،  جویی صروه طریق از مالیاتی ریزی برنامه. دارند سروکار مالیاتی ریزی برنامه انواع با مالیاتی بدهی

مودیران   زیورا  شود. منجر شرکت نزون به است ممکن باشد متهورانه ازحد بیش ریزی برنامه این اگر اما ،دهد می اوزایش را

 و هوا  برناموه  واسوطه  بوه  مالی های صورت در ابهام اوزایش به دست مالیاتی ممیزان از حقایق کردن م فی منظور به توانند می

 و سوهامداران  بوا  مؤثر غیر ارتلاط به منجر موضوع این. (9141 همکاران، و پورحیدری) بزنند متهورانه مالیاتی های سیاست

 نیوز  دیگور  طورف  از و، یابود  موی  کاهش شرکت های وعالیت به نسلت آنها اتتماد دیگر  بیان  به شود. می شرکت بستانکاران

 ریوزی  برناموه  از ناشوی  موالی  هوای  پیچیودگی  بوا  زیورا  شوند، می تردید درار شرکت آتی وضعیت بینی پیش در گران لیتحل

. کنود  یمو  خودنموایی  بیشوتر  یاطمتات تقارن تدم از گروته تانش مشکمت شرایط این در اند و شده مواجه متهورانه مالیاتی

 موالی  هوای  گوزارش  در ابهوام  اووزایش  و حقوایق  کردن پنهان راستای در متهورانه مالیاتی های سیاست که تا زمانی ،بنابراین

 نهایوت  در و اطمتواتی  محویط  ابهوام  اووزایش  باتوث  میزان همان به باشد مالیاتی ممیزان توسط حقایق کش  تدم منظور به

 شوند. می ها شرکت در اطمتاتی تقارن تدم اوزایش

 تقوارن  تودم  بور  متهورانوه  مالیواتی  هوای  سیاسوت  بوین  رابطۀ بر اطمتات داوطللانه اوشای حاکی از آن است که  ها اوتهی

زیرا کارا نلودن بازار سرمایه در ایوران و از طرووی محودود بوودن اقومم اوشوای داوطللانوه اطمتوات         . ندارد ریتأثاطمتاتی 

اوشای داوطللانه اطمتات در این زمینوه شوده    ریتأث، موجا تدم استکه ناشی از ورهن  اوشاء در ایران  ها شرکتتوسط 

از آنجایی که اوشای داوطللانه اطمتات ابعاد گونواگونی دارد، پژوهشوگران بهتور اسوت بوه دنلوان الگووی         ،است. بنابراین

ارائه گردد. تموه بر این، پیشنهاد  یتر شفافجامد در زمینه اندازه گیری اوشای داوطللانه اطمتات باشند تا نتایج کامل و 

به مقوله اوشای داوطللانه اطمتوات توجوه نمایود توا مشووقی       ها شرکتسازمان بور  اوراق بهادار در رتله بندی  گردد یم

، میوزان کواهش مالیوات    ها شرکتباشد و نیز ضرورت دارد مدیران  ها شرکتبرای اوشای اطمتات بیشتر از سوی مدیران 

دقت تمل بیشتری لحواش   کارگیری آنه مالیاتی متهورانه و هزینه منفعت آن را مد نظر بگیرند و در ب یها ستایسناشی از 

 کنند تا درار مشکمت ناشی از تدم تقارن اطمتاتی نشوند.
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