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چکيده
تغییراتی که در سامانه مالیاتی یک کشور با هدف ارتقاء نظام مالیاتی صورت میگیرد ،مانند
یک متغیر مداخلهگر بر انتقال ثروت بین ذینفعان تأثیر میگذارد .برقراری سیستم مالیات بر
ارزشافزوده یکی از تغییرات بااهمیت در سالهای اخیر است که پژوهش حاضر سعی در ارزیابی
اثرگذاری آن بر بهبود گزارشگری مالیاتی (کاهش اختالف و پرهیز مالیاتی) دارد .در این راستا
 541شرکت در دو گروه مشمول و غیر مشمول در بازه زمانی اجرای برنامه یعنی سالهای
 5831و  5833موردمطالعه قرارگرفتهاند .اجرای برنامه در یک جامعه اقتصادی ،بنگاههای
مشمول برنامه را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد .همزمان بخش غیر مشمول آن جامعه
نیز به خاطر تعامالتی که با بخش مشمول دارد ممکن است تحت تأثیر غیرمستقیم برنامه قرار
گیرد .در این پژوهش برای تشخیص تفاوت اثر برنامه بر بخش مشمول در مقایسه با بخش غیر
مشمول جامعه ،از برآوردگری بنام تفاوت در تفاوتها استفادهشده است .یافتههای پژوهش
نشان میدهد سیستم مالیات بر ارزشافزوده باعث ارتقاء گزارشگری مالیاتی و کاهش اختالف و
 دانشجوی دکترای حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
Email: saboori635@yahoo.com
 دانشیار حسابداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول).
Email: N.izadinia@ase.ui.ac.ir
 دانشیار اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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پرهیز مالیاتی در شرکتهای مشمول گردیده ،بعالوه تأثیر غیرمستقیم بر شرکتهای
غیرمشمول نیز داشته بهگونهای که تفاوت معنیداری بین تفاوتهای دو گروه در پیشآزمون و
پسآزمون وجود ندارد.
واژههای کليدی :مالیات بر ارزشافزوده ،گزارشگری مالیاتی ،اختالف مالیاتی ،پرهیز مالیاتی،
رهیافت تفاوت در تفاوتها.
اختالف و پرهیز مالیاتی موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت و اختالل در بودجهبندی دولت
میشود و مانعی برای دستیابی به اهداف ایجاد میکند .این مسئله مدیریت برنامههای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کشور را با مشکل تأمین مالی و درنهایت کاهش رفاه عمومی
روبرو می کند .اختالف و پرهیز مالیاتی ،توان رقابتی عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که
مالیات نپرداختهاند ،تغییر میدهد و از این بابت شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر
خواهد کرد .چنانچه برای پیشگیری از پرهیز مالیاتی چارهاندیشی نشود ،ممکن است افراد دیگر
نیز به منظور افزایش توان مالی خود به این کار ترغیب شوند؛ و به دلیل تأثیر رفتار اجتماعی
افراد بر یکدیگر ،پرهیز مالیاتی ،بهتدریج مقبولیت عمومی و گسترش یابد (موسوی جهرمی،
طهماسبی بلداجی و خاکی.)5833 ،
هرگاه تحولی در قوانین مالیاتی روی میدهد تمامی عوامل اقتصاد یک کشور ازجمله
گزارشگری مالی تحتالشعاع قرار میگیرد .در سالهای اخیر اجرایی شدن قانون مالیات بر
ارزشافزوده ازجمله مهمترین تغییرات اعمالشده در نظام مالیاتی کشور بوده است .تحول
مذکور با هدف ارتقاء نظام مالیاتی صورت گرفته و انتظار میرود باعث کاهش اختالف
(دگرمانی) مالیاتی 5و پرهیز مالیاتی 2شده باشد .بدینصورت که بهطورمعمول در نظام مالیات
بر ارزشافزوده ،مالیات مذکور ،در زمان فروش به خریداران اعالم میشود .بنگاههای خریدار در
پی دریافت اعتبار مالیاتی و بستانکار کردن همان میزان از کل بدهی مالیاتی خود هستند .در
این نظام چنانچه بنگاهی سعی کند با استفاده از خألهای قانونی مالیات را کمتر از حد واقعی
اعالم کند ،این مالیات به خریدار بعدی منتقل میشود؛ بهعبارتدیگر اجرا نکردن تکلیف کسر و
پرداخت مالیات موجب زیان بنگاههای خریدار میشود که آنها به این امر واقف هستند و به
همین دلیل خریداران به خرید کاالهایی که مالیات آنها پرداختنشده است تمایلی ندارند
بهاینترتیب مالیات بر ارزشافزوده انضباط مالی را در زنجیره خریدوفروش باعث میگردد .این
1 Tax Difference
2 Tax Avoidance
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انضباط ،عاملی می شود که در مورد مالیات عملکرد نیز امکان گریز و پرهیز مالیاتی کاهش یابد
(اونجی .)2154،5اگرچه عواملی که گریز و پرهیز مالیاتی را کاهش میدهند غالباً بر هردو متغیر
مذکور اثر همزمان دارند ،در پژوهشهای حسابداری تأکید بر اندازهگیری پرهیز مالیاتی است؛
زیرا اندازهگیری قابلاتکا گریز مالیاتی امکانپذیر نیست .این موضوع بهاینعلت است که اوالً آمار
رسمی قابل اتکا از گریز مالیاتی ،به خاطر ماهیت غیرقانونی و مخفیانه آن وجود ندارد .ثانیاً گریز
مالیاتی به ازای یک شرکت از گروه نمونه قابلاندازهگیری و استخراج از دادههای صورتهای
مالی شرکتها نیست .درحالیکه برای اندازهگیری پرهیز مالیاتی از رویدادههای مالی
شرکتها ،روشهای شناخته شده وجود دارد (دسایی و دارماپاال)2112 ،2
اجرای نظام مالیات بر ارزشافزوده ،میتواند شفافیت الزم را در ردیابی ارزش افزودة کاال و
خدمات ایجاد کند و همچنین سهم مبادالت بنگاههای اقتصادی را از تولید ناخالص ملی
مشخص سازد (موسوی جهرمی و همکاران .)5833 ،اختالف و پرهیز مالیاتی حاصل عدم تقارن
اطالعاتی بین بنگاهها و مأمو ران مالیاتی است .شفافیتی که مالیات بر ارزشافزوده در
فعالیتهای واحد اقتصادی ایجاد مینماید ،درک استفادهکنندگان را از فعالیتهای بنگاه
اقتصادی افزایش داده و عدم تقارن اطالعاتی و به دنبال آن برنامههای پرهیز مالیاتی را تعدیل
میکند و نگرانی استفادهکنندگان را از بابت پرهیز مالیاتی کاهش میدهد (اونجی.)2154 ،
وصول مالیات بر ارزشافزوده که نوعی مالیات بر مصرف است میتواند هزینههای زیادی را
بر دوش خود دولت نیز بیفکند؛ زیرا دولتها ،خود بزرگترین مصرفکننده در درون مرزهایشان
به شمار میروند .در مقابل ،برقراری سیستم مالیات ارزشافزوده با جلوگیری از پرهیزهای
مالیاتی باعث افزایش درآمد نهایی ناشی از مالیات ستانی شده و موضوع افزایش هزینهها را
جبران مینماید (کین و الوود2151 ،8؛ گوردون و نیلسن )5221 ،این مسئله برای کشور ایران
که سعی در جبران کسر بودجه از طریق برقراری انواع مالیات دارد اهمیت زیادی داشته و
پژوهش درباره آن ضروری به نظر میرسد.
برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده چنانکه در دیگر کشورها رویداده است ،میتواند
باعث کاهش پرهیز از پرداخت مالیات شده و عدالت مالیاتی را بهبود بخشد .درصورتیکه در
ایران سیستم مالیات بر ارزشافزوده توانسته باشد چنین اثرات مثبتی ایجاد نماید ،دولت
میتواند با تعمیم این سیستم به سایر بخشهای اقتصادی غیر مشمول در زنجیره توزیع (مانند
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 -2مبانی نظری پژوهش
در تئوری نمایندگی بر این مسئله تأکید شده که بین سازمانهای مالیاتی بهعنوان یکی از
ذینفعان 5شرکت ازیکطرف و سهامداران 2شرکت از طرف دیگر ،تضاد منافع وجود دارد .واتس
استدالل میکند مادامیکه شرکتی سودآور است و درآمد مشمول مالیات دارد و نرخهای بهره
نیز مثبت است ،این ارتباطات برای شرکتها این انگیزه را به وجود میآورد که با به تعویق
انداختن زمان شناسایی درآمدها و تعجیل در شناسایی هزینهها ،ارزش فعلی مالیاتهای خود را
کاهش دهند (واتس .)2118،8برخی به هزینه بودن مالیات معتقدند و بهاینترتیب تالش در
جهت کاهش آن را از تکالیف مدیران میدانند و برخی دیگر آن را تقسیم سهم سود دولت
بشمار میآورند ( .)5218 ،ARB #48به هر صورت هر چه مالیات بیشتری پرداخت گردد سود
انباشته آماده تقسیم بین سهامداران کاهش مییابد و تضاد منافع رخ میدهد .تضاد منافع بین
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کسب وکارهای متوسط و کسبه جزء) این اثرات مثبت را افزایش دهد؛ و درصورتیکه استقرار
این سیستم آثار مثب تی ایجاد نکرده باشد ،به اقدامات اصالحی و رفع اشکاالت سیستم روی
بیاورد؛ اما پیش از هر چیز ضرورت دارد با انجام پژوهشهای علمی آثار برقراری سیستم مالیات
بر ارزش افزوده موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد .انگیزه پژوهشگر از انجام پژوهش حاضر
پاسخگویی بهضرورت مذکور میباشد.
در ادامه مقاله ،در بخش دوم ،مبانی نظری و در بخش سوم پیشینه پژوهش تشریح
میگردد .در بخش چهارم فرضیههای پژوهش تبیین و در بخش پنجم روششناسی و مراحل
اجرایی پژوهش توضیح داده میشود .در بخش ششم مقاله ،یافتههای پژوهش در قالب جداول
خالصه عنوان میگردد .یافتههای پژوهش نشان میدهد برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده
باعث بهبود گزارشگری مالیاتی و کاهش دگرمانی و پرهیز مالیاتی در شرکتهای مشمول شده
و همچنین تأثیر غیرمستقیم بر شرکتهای غیرمشمول نیز داشته است .این تأثیر غیرمستقیم
بهصورتی بوده که تفاوت معنیداری بین تفاوتهای دو گروه مشمول و غیر مشمول ،در
پیشآزمون و پس آزمون وجود ندارد .بخش هفتم این مقاله شامل بحث در مورد نتایج پژوهش
است .در بخش هشتم پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش ذکر گردیده است.
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دو گروه یادشده از ذینفعان در قالب واژگان فنی مانند سپر مالیاتی ،5گزارشگری متهورانه،2
اختالفات مالیاتی ،پرهیز مالیاتی و گریز مالیاتی 8در ادبیات حسابداری وارد گردیده است.
مفهوم سپر مالیاتی به معنی استفاده از معافیتهای مالیاتی موجود در مواد قانونی میباشد.
سپر مالیاتی خود به دو گونه سپر بدهی و غیر بدهی تقسیم میگردد (لیزوسکی.)2151 ،4
گزارشگری متهورانه مالیاتی را بهعنوان طیف وسیعی از فعالیتها ،شامل قیمتگذاری
انتقاالت داخلی ،بهکارگیری اموال نامشهود در مکانهایی با نرخ مالیات کمتر ،بهکارگیری انتقال
مزایا به شرکا در ساختار معامالت ،تنظیم اجارهنامههای مصنوعی و پناهگاههای مالیاتی توصیف
کردهاند (عبدلی ،شورورزی و میرزایی .)5822 ،هرچند همه این معامالت توسط اداره درآمد
داخله آمریکا نامناسب تلقی نمیشود اما همه آن دارای درجاتی از تهور گزارشگری مالیاتی
میباشند بهویژه هنگامیکه اکثر آنها توسط یک شرکت بهکارگیری شوند (فرانک ،لینچ و
رگو.)2112 ،1
اختالف (دگرمانی) مالیاتی به فاصله بین مبلغ مالیات ابرازی از طرف شرکت و مالیات
تشخیصی از طرف سازمان مالیاتی گفته میشود .این فاصله میتواند ناشی از تفاوت در
بهکارگیری اقالم تعهدی ،تفاوت قوانین با استانداردهای مالی و یا پرهیز مالیاتی باشد.
اختالفهای اساسی بین مالیات ابرازی و تشخیصی را میتوان به دو گروه بخشبندی کرد .گروه
نخست اختالفهای موقتی هستند که این نوع اختالفها عمدتاً ناشی از تفاوت در مبانی
ارزشیابی طبق دیدگاه مالیاتی و حسابداری میباشد .این نوع اختالفات در بلندمدت از بین
نمیروند و ناشی از تفاوت در زمانبندی شناسایی برخی درآمدها و هزینهها میباشند .درواقع
این نوع اختالفات موجب انتقال مالیات بر درآمد از دورهای به دوره دیگر میشوند ،اما جمع
مالیات بر درآمد پرداختشده طی چند دوره مالی یکسان خواهد بود .گروه دوم اختالفات
دائمی هستند که از قوانین خاص یا محدودیتها ایجادشده ،یا به دالیل اقتصادی ،سیاسی یا
اداری غیر مرتبط با محاسبه سود خالص حسابداری ،ناشی میشوند ،مواردی مانند درآمدهای
معاف از مالیات و هزینههای غیرقابلقبول ازنظر محاسبه سود مشمول مالیات توسط مقامات
مالیاتی و تخفیفات مالیاتی خاص( .گراهام ،ردی و شاکلفورد)2152،6
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پرهیز مالیاتی را اجتناب از پرداخت مالیات بیشتر ،با استفاده از راهکارهای قانونی تعریف
کرده اند .استیگلیتز مبانی نظری پرهیز مالیاتی را در نوشتاری با عنوان «تئوری عمومی پرهیز
مالیاتی» به صورت مبسوط تشریح نموده است .نوشتار وی در سه بخش اصول عمومی،
5
روشهای اجرا و محدودیتهای استفاده ،بهعنوان گزارش کار به جامعه ملی مالیات آمریکا
تحویل شده است .استیگلیتز اصول سهگانه تأخیر در شناسایی ،آربیتراژ مالیاتی بین اشخاص و
آربیتراژ مالیاتی بین جریانهای درآمد را بهعنوان اصول پرهیز مالیاتی معرفی نموده است
(استیگلیتز .)5231 ،2پس از مطرحشدن تئوری عمومی پرهیز مالیاتی ،برخی پژوهشهای
حسابداری بر مسئله پرهیز مالیاتی تمرکز نموده و رابطه آن را با عوامل مختلف ازجمله اختالف
مالیاتی ،حاکمیت شرکتی ،مدیریت سود و خانوادگی بودن شرکتها موردبررسی قرار دادهاند
(دسایی و دارماپاال2112 ،؛ یون سانگ ،پارک و هان.)2155 ،8
نتیجه پرهیزهای مالیاتی کاهش درآمدهای دولت است .در ظاهر پرهیز مالیاتی به نفع
شرکت و سهامدارانش به نظر میرسد؛ اما نتایج برخی پژوهشها نشان میدهد برنامهریزی برای
پرهیز از پرداخت مالیات میتواند سالمت مالی شرکتها را با ریسک مواجه نماید و حتی باعث
سقوط قیمت سهام آنها شود .شرکتی که با اتخاذ سیاست افراطی به پرهیز مالیاتی روی
میآورد جریان اطالعات خاص شرکت را محدود میکند .پرهیز مالیاتی به مدیریت شرکت این
امکان را میدهد که اخبار بد شرکت را مخفی کند و این کار از انجام اقدامات اصالحی بهموقع
یا فسخ پروژههای زیانآور جلوگیری مینماید و شرکت به حرکت در مسیر اشتباه ادامه
میدهد .هنگامیکه اخبار منفی انباشته شده از حد معینی بگذرد دیگر مدیران قادر به الپوشانی
آن نخواهند بود و در نتیجه اخبار بد ناگهان در بازار منتشر میشود و هجوم ناگهانی اخبار بد
باعث سقوط شرکت خواهد شد (کیم ،لی و ژانگ .)2155،4حرکت به سمت پرهیز مالیاتی هر
چه بیشتر ،به دستکاری برخی اطالعات حسابداری میانجامد .این موضوع باعث عدم شفافیت
خواهد شد .بهاینترتیب تصمیمگیری بر اساس اطالعات غیر شفاف برای اقتصاد یک کشور
تولید هزینه مینماید (چن ،پریرا و وانگ .)2112 ،1بنابراین کاهش پرهیزهای مالیاتی در کل به
نفع اقتصاد یک کشور محسوب میشود و تغییرات قانونی که بتواند باعث چنین کاهشی گردد،
تغییرات مفید و مطلوبی ارزیابی میشود.
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نمودار( :)3طيف پرهيز تا گريز مالياتی

هنگامیکه تغییری در قوانین مالیاتی یک کشور ایجاد میشود زمینه برای انجام
پژوهشهای مالی مهیا میگردد .با بررسی پس رویدادی بازه زمانی قبل و پس از اعمال
تغییرات قانونی ،می توان به بررسی اثرات عملی قانون بر جامعه اقتصادی پرداخت (رومر و
رومر .)2112 ،2اثراتی که برقراری سیستم ارزشافزوده بر متغیرهای اختالف مالیاتی و پرهیز
مالیاتی دارد می تواند به دو گروه مستقیم و غیرمستقیم بخشبندی گردد .هنگامیکه یک
شرکت مشمول قانون ارزشافزوده باشد ،تحت تأثیر اثرات مستقیم آنها خواهد بود .برخی از
شرکتها ازجمله شرکتهای مرتبط با فعالیتهای کشاورزی ،کارخانههای قند یا بانکها و
نظایر آنها مشمول قانون ارزشافزوده نیستند اما به خاطر اینکه در محیط اقتصادی
واقعشدهاند که سایر شرکتهای طرف حساب آنها ممکن است مشمول باشند ،تحتالشعاع
اثرات غیرمستقیم تغییرات قرار میگیرند؛ بهعبارتدیگر احتمال دارد تغییر در قوانین محرکی
باشد که شرکتهای مشمول آن قوانین را به پاسخهایی معین نسبت به محرک وادارد و
1 Hanlon and Heitzman
2 Romer and Romer
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گریز (فرار) مالیاتی شکلی از خودداری از پرداخت مالیات است که با روشهای غیرقانونی همراه
است؛ بهعبارتدیگر تفاوت اساسی پرهیز و گریز مالیاتی در قانونی و غیرقانونی بودن روشهای
به کار گرفتهشده است (نمازی و صادقزاده .)5826 ،پرهیز مالیاتی کاهش آشکار مالیات (در
برابر کاهش مخفیانه که گریز مالیاتی تعریفشده است) محسوب میشود .تفاوت دیگر این دو
مفهوم ،در امکان اندازهگیری قابلاتکا پرهیز مالیاتی از صورتهای مالی شرکتها است .امری
که در مورد گریز مالیاتی ،حالت تخمینی برای کل اقتصاد دارد و با بررسی صورتهای مالی
شرکتها قابلاندازهگیری به ازای یک شرکت نیست .اگر اجتناب از پرداخت مالیات را بهصورت
طیفی از استراتژیهای برنامهریزی مالیاتی در نظر بگیریم ،در یک سر طیف پرهیز مالیاتی
قانونی (نظیر سرمایهگذاری در اوراق مشارکت) و در سر دیگر طیف گریز غیرقانونی قرار
میگیرد .این طیف در نمودار زیر ترسیم شده است (هانلون و هیتزمن.)2112 ،5
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پاسخهای شرکتهای مشمول خود محرکی شوند تا محیط اقتصادی تغییر کرده و شرکتهای
غیرمشمول را تحتالشعاع قرار دهد.

 -1پيشينه تجربی پژوهش

1 Bartunkova
2 Sung
3 Richardson, Taylor and Lanis
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در بررسیهای پژوهشگ ر مشخص گردید که پژوهشی که به ارتباط استقرار سیستم مالیات بر
ارزش افزوده با اختالف و پرهیز مالیاتی پرداخته باشد وجود ندارد؛ اما تحقیقاتی در مورد
سیستم مالیات بر ارزشافزوده صورت گرفته که مرتبطترینهای آنها انتخاب و دربند پیشینه
تحقیق از آنها استفاده گردیده است.
بارتانکوا )2152( 5در پژوهشی با عنوان "صورت کنترل مالیات بر ارزشافزوده راهحلی برای
گریز مالیاتی در جمهوری چک" به بررسی آثار برقراری مالیات بر ارزشافزوده از ژانویه 2156
در جمهوری چک پرداخته است .نتایج پژوهش نشان میدهد گزارش کنترل مالیات بر
ارزشافزوده که بهصورت اینترنتی به اداره مالیاتی ارسال میگردد با فراهم کردن امکان تطبیق
دادههای طرفهای تجاری ،اثر بااهمیتی بر کاهش گریزهای مالیاتی داشته است.
سانگ )2153( 2در پژوهشی با عنوان "اثرات برنامه ادارات مالیاتی در فرایند جمعآوری
مالیات بر ارزشافزوده بر مالیاتدهندگان متوسط و کوچک کره جنوبی :شفافیت و عدالت در
تجارت" به بررسی اثر برقراری برنامه ملی مالیات بر ارزشافزوده و ارتقاء شفافیت و عدالت
مالیاتی پرداخته است .نتایج پژوهش نشان میدهد اضافه شدن مالیات بر ارزشافزوده بر تکالیف
مالیاتی بنگاه های متوسط و کوچک کره جنوبی باعث بهبود معنادار شفافیت و عدالت مالیاتی
شده است
8
ریچاردسون ،تیلور و النیس ( )2151در پژوهشی با عنوان "تأثیر تنگنای مالی بر پرهیز
مالیاتی شرکت ها تحت بحران مالی جهانی :شواهدی از کشور استرالیا" به این موضوع پرداختند
که اگر شرکتها با تنگنای مالی مواجه شوند عملکرد آنها در خصوص پرهیز مالیاتی چگونه
خواهد بود؟ در این پژوهش نمونه شامل  218شرکت استرالیایی طی بازه زمانی  2116تا
 2151بررسیشده است .نتایج نشان داده که تنگنای مالی تأثیر معنادار و مثبتی بر پرهیز
مالیاتی شرکتهای استرالیایی دارد.
اونجی ( )2154در پژوهشی با عنوان "اثربخشی نتایج یک تعامل سیاسی حرفهای در مورد
اصالحات مالیاتی  5232ژاپن" از یک تعامل سیاسی ،حرفهای صحبت به میان میآورد که
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باعث شده از آثار سوء اشکاالت موجود در طرح اولیه سیستم مالیات بر ارزشافزوده ژاپن دوری
شود .در این پژوهش محقق روی نمونهای شامل  1652شرکت فرعی در بازه  5231تا 5223
آزمون انجام داده است .نتایج پژوهش نشان میدهد ثبت شرکتهای فرعی باهدف پرهیز
مالیاتی افزایشیافته و شرکتها اقدام به تفکیک بخشهای خود بهعنوان شرکت فرعی نمودهاند.
گوردون و نیلسن )5221( 5در پژوهشی با عنوان "گریز مالیاتی در یک اقتصاد باز :مالیات
بر ارزشافزوده در برابر مالیات بر درآمد" به مقایسهای بین گریزهای مالیاتی در دو حوزه مذکور
میپردازند .گریز مالیاتی در سیستم ارزشافزوده یک رویداد در مرز بین دو شخصیت تجاری
است .درحالیکه گریزها و پرهیزهای مالیاتی در سیستم مالیات بر درآمد داخل مرزهای یک
شخصیت تجاری رخ میدهد .پژوهشگران اطالعات حسابداری و مالیاتی سال  5222شرکتها و
تجار دانمارکی را بررسی نموده و میزان گریز مالیاتی را با مدلهای رگرسیونی تخمین زدهاند.
نتایج این پژوهش نشان میدهد نهایتاً امکان گریز مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزشافزوده
کمتر از سیستم مالیات بر درآمد است.
میرجلیلی ،نصیری ،مهاجری و محمدی ( )5823در پژوهشی با عنوان "برآورد شکاف
سیاستی و تمکین مالیات بر ارزشافزوده در استانهای کشور" به بررسی فاصلهای که اجتناب
از پرداخت مالیات میان الگوی قانونی و عملکرد واقعی مالیات بر ارزشافزوده ایجاد میکند
پرداخته اند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که شکاف سیاستی در استانهای  85گانه کشور
معنیدار و بهطور متوسط  81/2درصد و شکاف تمکین نیز معنیدار و  88/1درصد است.
همچنین از هر  511ریالی که در الگوی مالیات بر ارزشافزوده ایدهآل و بدون اختالل قابل
وصول بود ،تنها  85/5ریال وصولشده است .این نتایج ،هم از حیث درآمد ازدسترفته مالیات
بر ارزشافزوده و هم از حیث اختاللی که در فرآیندهای تجاری ایجاد میکند اهمیت دارد.
چهرقانی و زرا نژاد ( )5821در پژوهشی با عنوان "بررسی اثرات اقتصادی اصالح قانون
مالیات بر ارزشافزوده در ایران" به بررسی آثار برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده
پرداختهاند .دادههای تحقیق برگرفته از ماتریس حسابداری اجتماعی ایران در سال  5821است
که توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیهشده است .نتایج حاصل گویای آن است که اجرای
قانون مالیات بر ارزشافزوده موجب افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش سرمایهگذاری میشود.
از سوی دیگر ،اجرای این قانون ،افزایش تورم و افزایش هزینههای دولت را در پی دارد .البته با
توجه به غالب بودن اثرات مثبت به اث رات منفی ،اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده نسبتاً
موفقیتآمیز بوده است.
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 -4فرضيههای پژوهش
فرضيه اول :برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده بر کاهش اختالف مالیاتی در شرکتهای
مشمول تأثیر مثبت داشته است.
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عسکری ،دامنکشیده و احمدی ( )5832در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین مالیات
عملکرد و مالیات بر ارزشافزوده شرکتهای بازرگانی شمال شهر تهران" به اثراتی که از
برقراری سیستم مالیات ارزشافزوده حاصل میشود پرداختهاند .بدین منظور ،اطالعات مربوط
به  218در سال  5833استخراج شده است .نتایج حاکی از آن است که مالیات بر ارزشافزوده
این شرکتها نمیتواند مالیات عملکرد آنها را بهخوبی تحت پوشش قرار دهد.
سعیدی و نهتانی ( )5833در پژوهشی با عنوان "بررسی و مقایسه جایگزینی مالیات بر
ارزشافزوده بهجای مالیات بر درآمد شرکتهای غیر تولیدی" ابتدا مالیات بر درآمد قطعی
شرکتهای نمونه شامل  238شرکت ،از پروندههای مالیاتی آنها استخراج ،سپس ارزشافزوده
هر شرکت با استفاده از روش تجمعی برآورد کردهاند .نتایج پژوهش بیانگر آن است که
جایگزینی مالیات بر ارزشافزوده با نرخهای پایین ،بجای مالیات بر درآمد شرکتهای غیر
تولیدی ،باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد.
بررسی پژوهشهای فوق نشان میدهد علیرغم اینکه به آثار مثبت برقراری سیستم مالیات
بر ارزشافزوده از جنبههای متعددی پرداختهشده است؛ اما تاکنون به تأثیری که این سیستم
بر اختالف و پرهیز مالیاتی دارد ،توجه نگردیده است .از طرف دیگر پژوهشگرانی که روی عوامل
مؤثر بر پرهیز مالیاتی کارکردهاند و ارتباط آن را با عوامل مختلفی سنجیدهاند ،عامل مهمی
مانند برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده در پژوهشهای آنها دیده نمیشود .بنابراین در
پژوهش حاضر سعی شده خأل پژوهشی موجود ،با تبیین فرضیههایی که به تأثیر برقراری
سیستم مالیات بر ارزشافزوده بر اختالف و پرهیز مالیاتی اشاره دارد ،تکمیل گردد .بر این
اساس فرضیههای اول و دوم پژوهش تدوین گردیدند .ازآنجاییکه برخی شرکتها مشمول
قانون مالیات بر ارزشافزوده نبودهاند ،این امکان وجود دارد که به علت مراودات مالی با
شرکتهای مشمول و قرار گرفتن با آنها در یک محیط اقتصادی مشترک ،تأثیر غیرمستقیمی
از برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده ،پذیرفته باشند ،اما این تأثیر بهگونهای متفاوت از
شرکتهای مشمول باشد .بر این اساس فرضیههای سوم و چهارم تدوین گردید تا با آزمون
آنها مشخص شود آیا شرکتهای غیر مشمول ،به شکل مشابه یا متفاوتی تحت تأثیر
قرارگرفتهاند.
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فرضيه دوم :برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده بر کاهش پرهیز مالیاتی در شرکتهای
مشمول تأثیر مثبت داشته است.
فرضيه سوم :برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده بر کاهش اختالف مالیاتی در شرکتهای
مشمول و غیر مشمول این سیستم به شکل متفاوت تأثیر مثبت داشته است.
فرضيه چهارم :برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده بر کاهش پرهیز مالیاتی در شرکتهای

 -5روششناسی پژوهش
در این بخش نخست به معرفی متغیرهای پژوهش پرداخته میشود سپس نحوه اندازهگیری
آنها توضیح دادهشده و رگرسیون و آزمونهای آماری پژوهش تشریح میگردند.

 -3-5متغير مستقل
متغیر مستقل این پژوهش عبارت است از برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده که جهت
شرکتهای عضو گروه نمونه از سال  5833اعمالشده و در سال قبل از آن وجود نداشته است.
بنابراین در پژوهش حاضر وجود و عدم وجود این متغیر ،بهصورت دو ارزشی (ارزش صفر یا
ارزش یک) در آزمونهای آماری لحاظ خواهد شد .در بخش اول پژوهش که با استفاده از
آزمون تی زوجی ،فرضیههای اول و دوم در خصوص شرکتهای مشمول مورد آزمون قرار
میگیرند ،گروه اول دادهها مربوط به سال  5831هستند که سیستم مالیات بر ارزشافزوده در
آن سال وجود نداشته و گروه دوم مربوط به سال  5833هستند که در آن سال سیستم مالیات
بر ارزش افزوده وجود داشته است .در بخش دوم پژوهش که با استفاده از رهیافت تفاوت در
تفاوتها فرضیههای سوم و چهارم در خصوص شرکتهای مشمول و غیر مشمول آزمون
میگردند ،متغیر مستقل جهت سال  5831برای همه شرکتها مقدار صفر دارد اما در سال
 5833برای شرکتهای مشمول مقدار یک و برای غیر مشمولها مقدار صفر دارد.

 -2-5متغيرهای وابسته
متغیرهای وابسته این پژوهش شامل دو متغیر اختالف مالیاتی و پرهیز مالیاتی میباشند .جهت
اندازهگیری اختالف مالیاتی به پیروی از پژوهش انجامشده توسط ریچاردسون و همکاران
( )2151بر اساس رابطههای شماره ( )5تا ( )1عمل خواهد شد.
نخست درآمد مشمول مالیات بر اساس رابطه شماره ( )5به دست میآید:
رابطه ()3

ITE
CTR

= TI
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مشمول و غیر مشمول این سیستم به شکل متفاوت تأثیر مثبت داشته است.
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BTG = AT – TI

رابطه ()2

که در آن:
 :BTGاختالف مالیاتی
 :ATسود حسابداری پیش از کسر مالیات و
 :TIسود مشمول مالیات میباشد.
جهت به دست آوردن متغیر پرهیز مالیاتی از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی
( )OLSو رابطه شماره ( )8استفاده خواهد شد:
BTG = C + β1 TA + μ + ε

رابطه ()1

که در آن:
 :BTGاختالف مالیاتی تقسیم بر جمع داراییها
 :TAمجموع اقالم تعهدی بخش بر جمع داراییها
𝛍 :باقیماندهها و
𝛆 :جزء خطاها میباشند.
مجموع اقالم تعهدی با گرته برداری از پژوهش (هلی  )5213 ،بر اساس رابطه شماره ()4
به دست میآید:
5

رابطه ()4

)TA = EBEI –(CFO – EIDO

که در آن:
 :TAجمع اقالم تعهدی
 :EBEIسود پیش از اقالم غیرمترقبه و عملیات متوقف شده
 :CFOجریان نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و
 :EIDOجریان نقدی حاصل از اقالم غیرمترقبه و عملیات متوقف شده میباشد.
1Healy
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که در آن:
 :TIسود مشمول مالیات
 :ITEمالیات بر درآمد تشخیصی و
 :CTRنرخ مالیات در شرکتهای حاضر در بازار بورس میباشد .در حال حاضر این نرخ 22/1
درصد است که برای شرکتهای که بیش از بیست درصد سهام شناور دارند مشمول تخفیف ده
درصدی نسبت به ماده  511ق.م.م نیز میشود.
پس از آن اختالف مالیاتی با استفاده از رابطه شماره ( )2محاسبه میگردد
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پس از اجرای رگرسیون و به دست آمدن مقادیر عددی آن متغیر پرهیز مالیاتی به شرح زیر
محاسبه خواهد شد:
رابطه ()5

CTA = μ + ε

 -1-5آزمون فرضيهها

رابطه ()0

H0 : μ2 − μ1 = 0 → H0 : μd = 0
H1 : μ2 − μ1 ≠ 0 → H1 : μd ≠ 0

جهت آزمون فرضیههای سوم و چهارم از روش ارزیابی برنامه استفاده میگردد .ارزیابی
برنامه روشی است که در آن سعی میشود با تقسیم شرکتها به دو گروه درمان و شاهد ،تأثیر
اجرای برنامهها بر متغیر واکنش آنها (مثالً پرهیز مالیاتی) به روشهای مختلف مورد ارزیابی
قرار گیرد .در کتاب اقتصادسنجی دادههای خرد و ارزیابی سیاست ،نوشته دکتر غالمرضا
کشاورز به دو نوع مطالعه مشاهدهای و مطالعه آزمایش تجربی اشارهشده است .در نوع
مشاهده ای انجام برنامه بر روی دو گروه مشمول و غیر مشمول بدون دخالت پژوهشگر صورت
گرفته است و در نوع آزمایشی برنامه با دخالت پژوهشگر انجام میگیرد .مطالعات اقتصادی و
مالی از نوع مشاهدهای است زیرا برنامههای اقتصادی در اختیار پژوهشگر نیست .در این
پژوهشها از روش تفاوت در تفاوتها استفاده میشود؛ بهعبارتدیگر الزم نیست برنامه با اختیار
کامل پژوهشگر بر نمونهها تحمیل شود .بلکه میتواند بهصورت پس رویدادی ،اجرای برنامهای
که دیگران اعمال کردهاند بر روی گروههایی که دیگران آنها را بهوسیله قانون یا قرارداد،
مشمول یا غیر مشمول نموده اند ،توسط پژوهشگر موردبررسی قرار گیرد و آثار برنامه روی دو
گروه مقایسه شود (کشاورز.)5826 ،
پژوهش گوگردچیان در مورد تأثیر تشکیل اتحادیههای پولی بر کشورهای عضو و غیر عضو
اتحادیه (گوگردچیان )5831 ،و همچن ین پژوهش کارد و کروگر درباره اثرات برقراری قانون
حداقل دستمزد بر میزان اشتغال در واحدهای اقتصادی مشمول و غیر مشمول این قانون در
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پس از آنکه با توضیحات پیشگفته متغیرهای وابسته پژوهش به دست آمدند ،با استفاده از
آزمون تی زوجی (وابسته) فرضیههای اول و دوم پژوهش مورد آزمون قرار میگیرند .هنگامیکه
یک محقق در نظر دارد که یک متغیر را در یک گروه قبل و بعد از انجام یک مداخله یا قبل و
بعد از ایجاد یک شرایط یا رخداد خاص اندازهگیری نموده و آنها را با هم مقایسه کند از این
آزمون استفاده میشود .در این حالت دادهها مستقل از هم نیستند بلکه بهنوعی به هم مرتبط و
از هم تأثیرپذیرند .این دسته از نمونهها را اصطالحاً نمونه وابسته یا زوج میگویند .آزمون فرض
برابری دو میانگین وابسته به شکل زیر است.
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 -4-5روش تفاوت در تفاوتها
تفاوت در تفاوتها نیز یکی از رهیافتهای ارزیابی برنامه است که در آن برنامه موردنظر
بهصورت درونزا و پویا در نظر گرفته میشود .بدین لحاظ ،شرایط قبل و بعد یک درمان یا
برنامه اقتصادی با توجه به تغییرات زمانی در نظر گرفته میشود تا اثر خالص و درونی درمان را
که تمام عوامل مشارکتکننده و کنترل را برمیگیرد ،نشان دهد.
در اینجا فرض اساسی این است که تحوالت مالیاتی با جلوههای مختلف مانند دیگر اظهاری
شرکتها میتواند بر شاخص های مالیاتی مانند اختالف و پرهیز مالیاتی تأثیرگذار باشد و آنها
را شتاب بخشد .در چارچوب نظری روش تفاوت در تفاوتها ،در فرآیند بررسی یک تحول

1 Card and Krueger
2 Difference in Differences Method
3 Smith and Todd
4 Zhao

Downloaded from qfaj.ir at 20:06 +0430 on Sunday April 18th 2021

ایالتهای نیوجرسی و پنسیلوانیا نمونههایی از پژوهشهای مشاهدهای هستند که از رهیافت
تفاوت در تفاوتها استفاده کردهاند (کارد و کروگر .)5224 ،5البته در پژوهشهای تجربی
پزشکی نیز در حالتی که انتخاب نمونه و تحمیل برنامه امکانپذیر نیست ،نیز روش تفاوت در
تفاوتها استفاده میشود.
در استفاده از رهیافتهای مختلف ارزیابی برنامه جهت آزمون فرضیههای پژوهش میتوان
روشهای مبتنی بر تفاوت در تفاوتها 2و مچینگ را به کار گرفت ،پژوهش در خصوص
ویژگیهای هر یک از این دو روش نشان میدهد روش تفاوت در تفاوتها عملکرد بهتری نسبت
به دیگر روشها برای دادههای مقطعی دارد (اسمیت و تاد)2111 ،8؛ بنابراین جهت ارزیابی اثر
برنامه مالیاتی موضوع این پژوهش روی شرکتها در مقاطع قبل و پس از اجرای برنامه از
رهیافت تفاوت در تفاوتها استفاده میگردد .این روش در مقایسه با برخی از دیگر روشهای
اقتصادسنجی ،جهت پاسخ به سؤالهای ویژه پژوهش دارای مزیتها و ویژگیهایی است که
استفاده از آن را در این پژوهش ضروری نموده است.
نخست اینکه ماهیت پژوهش بهگونه ای است که تحوالت اخیر در قوانین مالیاتی ،لزوماً همه
شرکت ها را مشمول نکرده یا با تأخیر مشمول نموده است؛ بنابراین در این روش میتوان
شرکت ها را به دو گروه کنترل و شاهد تقسیم نمود و اثر اجرای برنامه را بر متغیرهای واکنش
(مثالً پرهیز مالیاتی) شرکتهای گروه شاهد ارزیابی نمود .دوم اینکه روش مذکور قادر به
تخمین مدلهای ناپارامتری است (ژائو.)2114،4
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T

T

برای سادگی نمادهای  𝑌0و  𝑌1را به ترتیب برای میانگین 𝑖𝑌 مربوط به افراد گروه آزمایش
در دورههای پیش و پس از اجرای برنامه مورداستفاده قرار میگیرد .به همین ترتیب ،همین دو
نماد را با باالنویس  Cبرای گروه کنترل به کار میگیریم .خاطرنشان میگردد که این
میانگین گیری برای افراد نمونه است و نه برای کل جامعه .برای میانگینهای جامعه از عملگر
امید ریاضی استفاده میشود .اندیسهای  1و  5برای دوره زمانی پیش و پس از اجرای برنامه
به کار بسته میشود .برآوردگر تفاوت در تفاوتها در قالب جدول زیر تشریح شده است.
جدول ( :)3برآوردگر تفاوت در تفاوتها
تفاوتها

متغير دودويی برنامه

تفاضل بين دو گروه در يکزمان

𝐜

𝐜

𝐓

𝐜

𝐓

𝟏 = 𝐢𝐃

𝟎𝒀 𝒀𝟎 -

𝐓

𝟏𝒀 𝒀𝟏 -

𝐓

𝒄

𝐓

𝐓

)𝒀𝟏 -𝒀𝟎 ( - ) 𝒀𝟏 -𝒀𝟎 ( = DiD

𝐓

𝟎 = 𝐢𝐃
𝐜

𝟎𝐘

𝐜

𝟏𝐘
𝐓

𝟎𝐘𝐘𝟏 -

زمان

𝐜

𝟎𝐘

𝐓𝐢 =9

𝟏𝐘

𝑻𝒊=3

𝐜

𝟎𝐘𝐘𝟏 -

متغير دودويی زمان

تفاوت بين زمانی يک گروه

مدلی که برای آزمون فرضیههای سوم و چهارم پژوهش بهوسیله برآوردگر تفاوت در تفاوت
غیرشرطی مورداستفاده قرار گرفته بهصورت زیر میباشد.
رابطه ()7

𝑌𝑖 =α+β𝑇i +γt i +δ(𝑇𝑖 . t i )+𝑢i

1 Lee
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شرایط قبل و بعد از یک متغیر واکنش (برای مثال ،متغیر اختالف مالیاتی) مورد مقایسه قرار
میگیرد .در این حالت تغییرات آشکارشده در متغیر واکنش بهواسطه تغییر در عواملی است که
در قبل و بعد از یک تحول (مثالً برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده) به وقوع پیوسته است
(لی.)2111 ،5
فرض کنید پژوهشگر بخواهد اثر یک برنامه یا یک سیاست اجراشده را بر مقدار 𝑖𝑌 مربوط
به یک جامعه ارزیابی کند .فرض کنید دو گروه از شرکتها وجود دارند که اگر یک شرکت عضو
گروه برنامه باشد  Ti =1و اگر عضو گروه کنترل باشد  Ti =1است .عالوه بر این فرض کنید که 𝑖𝑌
را برای دو دوره زمانی پیش و پس از اجرای برنامه قابلمشاهده است .اندیس  iنشانگر فرد iام
 i=1,….,Nاست .برای هریک از افراد دو مشاهده از 𝑖𝑌 وجود دارد .یک مشاهده برای دوره
پیش از اجرای برنامه (یا مشارکت در برنامه) و یک مشاهده هم برای دوره پس از اجرای برنامه.
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که در آن  tمتغیر زمان } 𝑡 ∈ {0,1و 𝑖𝑇 متغیر دودویی مربوط به در معرض برنامه قرار گرفتن
فرد است .هدف یک پژوهش ارزیابی اثر برنامه ،یافتن یک تخمین "خوب" برای  ،δیعنی یافتن
̂ δبا استفاده از دادههای موجود است (کشاورز حداد.)5826 ،

 -5-5روش و طرح نمونهبرداری
 -3-5-5جامعه آماری

 -2-5-5نمونهگيری
نمونهگیری که در راستای آزمون فرضیههای این پژوهش انجام میشود غربالگری به شیوه
حذف سامانمند (سیستماتیک) است .به این صورت که برای تخمین مدلهای پژوهش،
شرکتهایی که واجد شرایط زیر باشند جزء نمونه آماری لحاظ میگردند.
 شرکتهای گروه نمونه در فراخوانهای سیستم مالیات بر ارزش مشمول شده باشند. اطالعات مالی شرکتهای موردبررسی در سالهای  5831تا  5833بهگونهای کامل درسایت بورس اوراق بهادار موجود باشد.
 شرکتها در دوره موردنظر ،سال مالی خود را تغییر نداده و توقف فعالیت نداشته باشند. دوره مالی شرکتها منتهی به  22اسفند باشد.برای آزمون فرضیههای سوم و چهارم حذف سامانمند (سیستماتیک) بدون در نظر گرفتن
شرط اول صورت میپذیرد .بر این اساس ،حجم نمونه برای فرضیه اول و دوم  526شرکت و
برای فرضیه سوم و چهارم  541شرکت معین گردید.

 -1-5-5ابزار گردآوری دادهها
جهت گردآوری اطالعات موردنیاز برای مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب
نظری پژوهش ،از روش کتابخانهای استفاده میشود .در این روش ،منابع کتابخانهای (شامل
کتاب ،مجالت ،پایاننامهها ،مقاالت و اینترنت) ،به کار گرفته میشوند .اطالعات مورداستفاده
برای آزمون فرضیهها ،به روش اسناد کاوی از صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست
صورتهای مالی (گردآوری شده در نرمافزار رهآورد نوین و بانک اطالعاتی اداره آمار شرکت
بورس) گردآوری شده است.
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جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران،
یعنی  836شرکت میباشد .این شرکتها در بازه زمانی پژوهش یعنی سالهای  5831تا 5833
موردمطالعه قرار میگیرند.
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 -4-5-5ابزار تجزيه و تحليل
جهت آمادهسازی دادههای خام و محاسبات اولیه از نرمافزار  Excelو برای انجام محاسبات
آماری و تجزیه تحلیل اطالعات از نرمافزارهای  Eviews ،Minitabو  Stataاستفادهشده است.

 -0يافتههای پژوهش
نتایج آماری پژوهش حاضر در دو بخش توصیفی و استنباطی به شرح زیر ارائه میگردد.
آمارههای توصیفی مربوط به دادههای این پژوهش در جدول زیر آورده شدهاند.
جدول ( :)2آمارههای توصيفی پژوهش
سود ابرازی
ميانگين

سود

دگرمانی بر جمع

اقالم تعهدی بر جمع

پرهيز

تشخيصی

دارايیها

دارايیها

مالياتی

535054

799399

9/9005

9/9029

9/9949

ميانه

42070

07142

9/949

9/9054

9/9590

بيشينه

31999030

23754554

9/135

9/543

3/2034

کمينه

-3902930

9

9/999909

9/99915

-9/3299

انحراف معيار

3043902

2443024

9/903557

9/9095

9/9040

4/0277

4/992

3/53497

2/9047

9/3004

ضريب
چولگی

میانگین ،شاخص مرکزی اصلی است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است.
مقدار میانگین برای متغیر دگرمانی بر جمع داراییها برابر با  1/1661است که نشان میدهد
بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافتهاند .این میانگین نشان میدهد بهطور متوسط مقدار
دگرمانی در شرکتهای انتخاب شده نسبت به جمع داراییها مقدار بااهمیتی است اما حالت
عمده و اساسی ندارد .مقایسه این عدد با کمینه همین متغیر یعنی عدد  1/111123و بیشینه
آن یعنی عدد  1/851نشان میدهد مقادیر کمینه و بیشینه دادههایی خاصاند که فاصله
(پراکنش) قابلتوجهی با میانگین نمونه دارند .همانطور که مشاهده میشود میانه متغیر
دگرمانی بر جمع داراییها برابر با  1/143است که نشان میدهد که نیمی از دادهها کمتر از این
مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند .از مهمترین شاخصهای پراکندگی ،انحراف
معیار است .بهطور مثال مقدار این شاخص برای متغیر پرهیز مالیاتی برابر با 1/1242و برای
متغیر دگرمانی بر جمع داراییها مقدار  1/165111است.
میزان ناقرینگی منحنی فراوانی یا چولگی ،اگر صفر باشد ،جامعه کامالً متقارن است و
چنانچه این ضریب مثبت باشد ،چولگی به راست و اگر ضریب آن منفی باشد ،نشاندهنده آن
است که چولگی به چپ وجود دارد .مثالً ضریب چولگی برای متغیر دگرمانی بر جمع داراییها
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مقدار برابر  5/15431است ،یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و به اندازه  5/15431از
مرکز تقارن انحراف و تمایل به سمت راست دارد .متغیرهای پژوهش حاضر ،عموماً دارای ضریب
چولگی راست هستند.

 -2-0آمار استنباطی

آزمون فرضيه اول :برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده بر کاهش اختالف مالیاتی در
شرکتهای مشمول تأثیر مثبت داشته است.
نتایج حاصل از آزمون تی زوجی به شرح جدول شماره ( )8خالصه شده است.
جدول ( :)1نتايج آزمون فرضيه اول
متغير
اختالف مالياتی

مرحله

ميانگين

انحراف استاندارد

پيشآزمون

9/99390

9/90779

پسآزمون

9/95230

9/95405

p-value

t
9/17

9/999

همانگونه که در جدول ( )8مشاهده میگردد میانگین اختالف مالیاتی در پیشآزمون
 1/13512بوده که در پسآزمون به  1/11252کاهش یافته است و این کاهش ازنظر آماری نیز
معنادار میباشد (.)p=1/111
آزمون فرضيه دوم :برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده بر کاهش پرهیز مالیاتی در
شرکتهای مشمول تأثیر مثبت داشته است.
نتایج حاصل از آزمون تی زوجی به شرح جدول ( )4خالصه شده است.
جدول ( :)4نتايج آزمون فرضيه دوم
متغير
پرهيز مالياتی

مرحله

ميانگين

انحراف استاندارد

پيشآزمون

9/94902

9/94309

پسآزمون

9/94393

9/91999

t
2/20

p-value
9/925

همانگونه که در جدول ( )4مشاهده میگردد میانگین پرهیز مالیاتی در پیشآزمون
 1/14362بوده که در پسآزمون به  1/14515کاهشیافته است و این کاهش ازنظر آماری نیز
معنادار میباشد (.)p=1/121
آزمون فرضيه سوم :برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده بر کاهش اختالف مالیاتی در
شرکتهای مشمول و غیر مشمول این سیستم به شکل متفاوت تأثیر مثبت داشته است.
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جهت آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش حاضر از آزمون تی زوجی استفاده گردیده و برای
فرضیههای سوم و چهارم برآوردگر تفاوت در تفاوتها بکار گرفتهشده است .بر پایه آزمونها،
یافتههای پژوهش به شرح زیر میباشد.
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برای آزمون این فرضیه برآوردگر تفاوت در تفاوتها که یکی از برآوردگرهای ارزیابی برنامه
محسوب میگردد ،بکار گرفته شده است .اجرای این برآوردگر از طریق اعمال کد دیف 5در
نرمافزار استتا صورت پذیرفته است .برونداد این نرمافزار در جدول ( )1آمده است.
جدول ( :)5نتايج آزمون فرضيه سوم
مراحل آزمون

BTG

گروه کنترل

9/973

انحراف معيار

آماره t

p-value

پيشآزمون

تفاوت پيشآزمون

9/93

پسآزمون
گروه کنترل

9/903

گروه برنامه

9/952

تفاوت پسآزمون

-9/999

9/935

9/57

9/572

تفاوت در تفاوتها

-9/939

9/923

9/99

9/193

همانطور که در جدول  1مشاهده میگردد مقدار  Pبرای تفاوت در تفاوتها عدد 1/835
است که بیش از  1/11میباشد .بهاینترتیب فرضیه صفر مبنی بر اینکه شرکتهای مشمول و
غیر مشمول به شکل مشابه از برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده تأثیر پذیرفتهاند ،قابل رد
نیست .اختالف مالیاتی در دو گروه برنامه و کنترل ،پس از برقراری سیستم مالیات بر
ارزشافزوده کاهشیافته است اما این کاهش ،بین دو گروه تفاوت معنیداری ندارد؛ بنابراین با
در نظر گرفتن سطح اطمینان  21درصد میتوان گفت تفاوتی که قبل از شروع برنامه وجود
داشته است همچنان و بدون تغییر قابلمالحظهای پس از اجرای برنامه هم وجود دارد.
آزمون فرضيه چهارم :برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده بر کاهش پرهیز مالیاتی در
شرکتهای مشمول و غیر مشمول این سیستم به شکل متفاوت تأثیر مثبت داشته است.
برای آزمون این فرضیه نیز برآوردگر تفاوت در تفاوتها بکار گرفتهشده است .اجرای این
برآوردگر از طریق اعمال کد دیف در نرمافزار استتا صورت پذیرفته است .برونداد نرمافزار استتا
در جدول ( )6آمده است.

1 Diff
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گروه برنامه

9/993
9/935

9/09

9/599
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جدول ( :)0نتايج آزمون فرضيه چهارم

مراحل آزمون

AVOID

انحراف معيار

آماره t

p-value

پيشآزمون
گروه کنترل

9/945

گروه برنامه

9/940

تفاوت پيشآزمون

9/991

گروه کنترل

9/94

گروه برنامه

9/943

9/9903

9/17

9/733

پسآزمون

تفاوت در تفاوتها

-9/992

9/913

9/37

9/904

همانطور که در جدول  6مشاهده میگردد مقدار  pبرای تفاوت در تفاوتها عدد 1/364
است که بیش از  1/11میباشد .بهاینترتیب فرضیه صفر مبنی بر اینکه پرهیز مالیاتی
شرکت های مشمول و غیر مشمول به شکل مشابه از برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده
تأثیر پذیرفته ،قابل رد نیست .پرهیز مالیاتی در دو گروه برنامه و کنترل ،پس از برقراری
سیستم مالیات بر ارزشافزوده کاهشیافته است اما این کاهش ،بین دو گروه تفاوت معنیداری
ندارد؛ بنابراین می توان گفت تفاوتی که قبل از شروع برنامه بین دو گروه وجود داشته است
همچنان و بدون تغییر قابلمالحظهای پس از اجرای برنامه هم وجود دارد.

 -7بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر به بررسی آثار برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده بر اختالفها و پرهیزهای
مالیاتی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .نتایج حاصل از آزمون فرضیه
اول پژوهش نشان میدهد برقراری مالیات ارزشافزوده باعث کاهش اختالفهای مالیاتی بین
مالیات ابرازی شرکتها و مالیات تشخیصی توسط ممیزین مالیاتی شده است .همزمان با وصول
مالیات ارزش افزوده در یک جامعه اقتصادی ،اطالعات مالیاتی بیشتری راجع به مؤدیان
جمعآوری میشود .این امر باعث غنای بانکهای اطالعاتی مؤدیان نزد سازمان مالیاتی میگردد.
هنگامیکه مؤدیان مالیاتی بدانند اطالعاتی که دارای قابلیت تأییدکنندگی در راستای تائید
ادعای درست و رد ادعای نادرست ایشان وجود دارد ازلحاظ کردن ارقام بدون پشتوانه در
اظهارنامه و دفاتر مالیشان خودداری میکنند .از طرف دیگر کادر تشخیص سازمان مالیاتی نیز
هنگامیکه بدانند بانک اطالعاتی باقابلیت تأییدکنندگی وجود دارد که مؤدیان از طریق
درخواست مبانی تشخیص به آن دسترسی دارند ،به تشخیصهای اطالعات محور روی میآورند.
بهاینترتیب اختالفهای مالیاتی کاهش مییابد .این کاهش نشانه ارتقاء عدالت مالیاتی نیز
بهحساب میآید .نتیجه مذکور با نتایج پژوهش سانگ ( )2153که حاکی از ارتقاء شفافیت و
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تفاوت پسآزمون

-9/993

9/990

9/31

9/907
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عدالت مالیاتی پس از برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده است همخوانی دارد .همچنین با
نتایج پژوهش چهرقانی و زرانژاد ( )5821تطابق دارد؛ اما با نتایج پژوهش میرجلیلی و همکاران
( )5823دال بر تداوم شکاف تمکین همخوانی ندارد .این تفاوت میتواند ناشی از این موضوع
باشد که پژوهشگران مذکور برای جمعآوری دادهها رویکرد باال به پایین (مبتنی بر دادههای
تولید و مصرف) را بهجای رویکرد پایین به باال (مبتنی بر دادههای اظهارنامه و صورتهای
مالی) انتخاب کردهاند.
نتایج آزمون فرضیه دوم نشان میدهد برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده بر کاهش
پرهیز مالیاتی در شرکتهای مشمول تأثیر مثبت داشته است .پرهیز مالیاتی با استفاده از
مقررات موضوعه و برخی خألهای قانونی انجام میگیرد .استقرار سیستم مالیات بر ارزشافزوده
در یک جامعه اقتصادی ممکن است باعث شود محدودیتهایی برای انواعی از پرهیزهای
مالیاتی ایجاد گردد و بهاینترتیب پرهیز مالیاتی در شرکتهای مشمول مالیات ارزشافزوده
کاهش یابد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد این تأثیر مثبت بر کاهش پرهیزهای مالیاتی
در بورس ایران اتفاق افتاده است .نتیجه فوق با نتایج پژوهش اونجی ( )2154دال بر اینکه
برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده پرهیز مالیاتی را مشکل میکند همخوانی دارد.
اجرای یک برنامه در یک جامعه اقتصادی ،بنگاههای مشمول برنامه را بهطور مستقیم تحت
تأثیر قرار میدهد .هم زمان بخش غیر مشمول آن جامعه نیز به خاطر تعامالتی که با بخش
مشمول دارد ممکن است تحت تأثیر غیرمستقیم برنامه قرار گیرد .در این پژوهش برای
تشخیص تفاوت تأثیرگذاری برنامه بر بخش مشمول در مقایسه با بخش غیر مشمول جامعه ،از
برآوردگری به نام تفاوت در تفاوتها استفادهشده است .بررسی نتایج آزمون فرضیه سوم نشان
میدهد ،اختالف مالیاتی در دو گروه مشمول و غیر مشمول مالیات ارزشافزوده ،پس از برقراری
سیستم مالیات بر ارزشافزوده کاهشیافته است اما این کاهش ،بین دو گروه تفاوت معنیداری
ندارد؛ بهعبارتدیگر اجرای سیستم مالیات بر ارزشافزوده باعث تولید تفاوتهای یکسانی در دو
گروه مشمول و غیر مشمول گردیده است.
بررسی نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان می دهد پرهیز مالیاتی ،در دو گروه مشمول و غیر
مشمول مالیات ارزشافزوده ،پس از برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده کاهشیافته اما این
کاهش ،برای دو گروه روندی مشابه داشته است؛ بهعبارتدیگر مناسبات و تعامالت مالی بین
شرکت های مشمول و غیر مشمول چنان بوده که کاهش پرهیز مالیاتی از گروه مشمول به
غیرمشمول سرایت کرده است .این سرایت بهگونهای بوده که میتوان گفت تفاوتی در
تفاوتهای ایجادشده برای دو گروه وجود ندارد.
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در کل ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای بارتانکوا ( ،)2152سانگ (،)2153
اونجی ( ،)2154گوردون و نیلسن ( )5221و چهرقانی و زرانژاد ( )5821مطابقت دارد و با نتایج
پژوهشهای میرجلیلی و همکاران ( )5823و عسکری ،دامن کشیده و احمدی ( )5832تفاوت
دارد.

 -9پيشنهادها و محدوديتها
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در راستای یافتههای این پژوهش ،پیشنهادهایی به شرح زیر ارائهشده است.
با توجه به تأثیری که برقراری مالیات ارزشافزوده در کاهش اختالفهای مالیاتی داشته
است گسترش و توسعه این سیستم به سایر بخشهای اقتصادی که تحت پوشش نیستند
میتواند اختالف های مالیاتی را کاهش دهد .در حال حاضر سازمان مالیاتی در مورد تعمیم این
سیستم به بخشهای خردهفروشی (از طریق نصب صندوقهای مکانیزه) با سرعت کم و
محافظهکاری پیش میرود.
با توجه به نقشی که برقراری مالیات ارزشافزوده در کاهش پرهیزهای مالیاتی داشته
می توان گفت برقراری این سیستم از این جنبه باعث افزایش درآمدهای مشمول مالیاتهای
مستقیم شده است .بنابراین اگر نرخ مالیات مستقیم بر درامد شرکتها بهطور متناسبی کاهش
یابد ،با افزایش درامد مشمول و کاهش نرخ مالیات ،نسبت مالیات وصولی کاهش نخواهد یافت.
پیشنهاد میگردد از نتایج پژوهش حاضر در جهت دفاع از نظریهای که خواستار کاهش نرخ
مالیات بر درآمد همزمان با افزایش درصد مالیات ارزشافزوده است ،استفاده شود.
با توجه اینکه نتایج پژوهش نشاندهنده سرایت آثار برقراری مالیات بر ارزشافزوده به
شرکتهای غیر مشمول است ،توصیه میگردد در اصالح قوانین ناظر بر مالیات ارزشافزوده و
نحوه اجرای آن ،اثر اجرای برنامه قبلی بر تمام بنگاههای اقتصادی لحاظ شود نهفقط بنگاههای
مشمول این قانون.
بخشی از پرهیزهای مالیاتی به خاطر معافیتهایی که قانونگذار تعمداً و به خاطر
سیاستهای ارشادی در قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ کرده ،رخ میدهند .یافتههای پژوهش
حاکی از کاهش پرهیز مالیاتی پس از برقراری سیستم مالیات بر ارزشافزوده است .پس این
احتمال وجود دارد که برخی از سیاستهای ارشادی قانون مالیاتهای مستقیم به خاطر اجرای
قانون مالیات بر ارزشافزوده ،خنثیشده باشد .پیشنهاد میگردد این موضوع بررسی و در
اصالحیه جاری قانون مالیات بر ارزشافزوده لحاظ شود.
در انجام پژوهش حاضر محدودیتهایی نیز وجود داشته است .ازجمله اینکه برخی از
شرکتها به خاطر ناقص بودن اطالعات آنها ،حذفشدهاند .محدودیت دیگر اینکه قلمرو مکانی
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پژوهش منحصر به بورس اوراق بهادار ایران است و در تعمیم نتایج به سایر جوامع اقتصادی
باید جانب احتیاط رعایت گردد.
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