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اجتناب مالیاتی و سر رسیدبدهی

هدف از این پژوهش تعیین رابطه¬ی اجتناب مالیاتی و سررسید بدهی در شرکت¬های پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در این پژوهش برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی از معیار¬های نرخ

مؤثر مالیات نقدی و نرخ مؤثر مالیات حسابداری استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از

مدلهای رگرسیونی چند متغیره و از دادههای ترکیبی (پانل دیتا) به منظور برآورد مدلهای رگرسیونی

استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم¬افزار¬های Excel و

R مورد استفاده قرار گرفته است.  دوره زمانی این پژوهش سالهای1390 تا1394 را در برمیگیرد.

نمونه¬ی مورد بررسی شامل 85 شرکت است. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح

خطای 5 درصد می¬توان گفت بین نرخ مؤثر مالیات نقدی و نرخ مؤثر مالیات حسابداری با سررسید بدهی

رابطه¬ی معنی¬داری وجود ندارد.
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M.A. Thesis:

Tax avoidance and Debt maturity
The aim of this study is to determine the relationship between tax avoidance and debt
maturities in companies listed in Tehran Stock Exchange. In this study, to measure tax
avoidance, criteria of effective rate of cash tax and effective rate of accounting tax were
used. In order to test the research hypotheses, multiple linear regression and panel data have
been used to estimate regression models. In order to analyze the data and extract the results,
R and Excel software is used. The study period is from 2011 to 2015. The study sample
consists of 85 companies. Based on the test results and statistical tests at the level of 5
percent, it can be argued that there is no significant correlation between effective rate of
cash tax and the effective rate of accounting tax with cash with debt maturities.
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