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 چکیده

شده در بورس اوراق بهادار  های پذیرفته در پژوهش حاضر، تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی شرکت
های مورد استفاده برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات،  تهران مورد مطالعه قرارگرفته است. شاخص

ی نقدی بلندمدت هستند. نمونه آماری نرخ موثر مالیاتی دفتری، نرخ موثر مالیاتی نقدی و نرخ موثر مالیات
بررسی  93تا  87های  است که طی سال در بورس تهران شده پذیرفتههای  شرکت از شرکت 122شامل 

شده برای اجتناب از پرداخت مالیات،  دهد بین توانایی مدیریتی و هر سه معیار استفاده اند. نتایج نشان می شده
های اجتناب مالیاتی  بدین معنی که مدیران تواناتر، بیشتر درگیر فعالیترابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ 

دهنده این  گردد. از طرفی، نتایج نشان های مالیات توسط شرکت می شوند که منجر به کاهش پرداخت می
های اجتناب  هایی که عملکرد بهتری دارند مدیران با سطح توانایی باال کمتر درگیر فعالیت است شرکت

های شرکت، توانایی مدیریتی بر  دهد عالوه بر ویژگی طور کلی، نتایج پژوهش نشان می شوند.به ی میمالیات
 موثر است.  رفتار اجتناب مالیاتی شرکت
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 مقدمه

های عملیاتی شرکت  ریزی انجام برنامه های استراتژیک و گیری مدیران مسئول تصمیم
های  وکار، استراتژی هستند. به دلیل ایجاد تغییرات سریع و رقابت شدید در محیط کسب

باشد و در نتیجه نقش مهمی  کننده آینده شرکت می متنوع اتخاذشده توسط مدیران، تعیین
ی، اجتناب از بر روی ارزش آتی شرکت دارند. یکی از این تصمیمات بسیار مهم مدیریت

ها  مالیات است. از دیدگاه سنتی اجتناب از مالیات، فعالیتی با ارزش افزوده برای شرکت
 (.2016)پارک و همکاران،  شود است که موجب انتقال ثروت از دولت به سهامداران می

تا از پرداخت مالیات  کنند میتالش  ،ها هزینهبه منظور کاهش خصوصی  های شرکت 
جدیدتری برای فرار از پرداخت  های راهبه دنبال پیدا کردن  دائماً ها آند. نکن اجتناب

ص و آشنا به متخص مدیران استخدام و برای دست یافتن به این مهم اقدام به مالیات هستند
ابهامات و نقاط ضعف موجود در قوانین و ها به  کنند تا از آشنایی آن قوانین مالیاتی می

استفاده کنند و از پرداخت مالیات اجتناب کنند و در نهایت باعث کاهش  مقررات مالیاتی
( نشان دادند 2010ها و  افزایش سودآوری شرکت شوند. دایرینگ و همکاران ) هزینه

باشد،  ها می فرد مدیران یکی از عوامل مهم اجتناب مالیاتی شرکت های منحصربه ویژگی
ها  تحصیالت مدیران و جنس و سن آن هایی مثل میزان آموزش و که ویژگی درحالی

(، 1997ها باشد. روس و شپرد ) ای در اجتناب مالیاتی شرکت کننده توانند عوامل تعیین نمی
های خود  گیری ( بیان کردند که مدیران در تصمیم2003( و برتراند و اسچور )2009شاوانا )

کنند، و  فی استفاده میهای مختل ها و شیوه گذاری از سبک های مالی و سرمایه در زمینه
های مدیریتی خود  ها و شیوه بیانگر این است که مدیران با توانایی باال با استفاده از سبک

( بیان 2010شوند. همچنین، هانلون و هیتزمن ) باعث باالتر رفتن کیفیت عملکرد شرکت می
ها  ی شرکتهای مالیات ریزی های مهمی در جهت درک بهتر برنامه کنند که اگر چه گام می

برداشته شده است ولی هنوز این موضوع به درستی و به طور کامل درک نشده است. 
های  کننده استراتژی های مدیریتی باعث درک بهتر عوامل تعیین تمرکز بر روی توانایی

شود. همچنین، مطالعه این موضوع فرصتی را فراهم  ها می ریزی مالیاتی شرکت برنامه
های  ها در خصوص اجتناب از مالیات از منظر فرصت شرکت گیری کند تا تصمیم می

گیری مدیران یکی از عوامل  های تصمیم گذاری مورد بررسی قرار گیرد. در مدل سرمایه
های مدیران است. زمان و میزان تالش مدیران محدود است.  مهم، هزینه فرصت تالش

کنند که دارای باالترین ارزش هایی متمرکز  مدیران باید تالش خود را بیشتر بر روی پروژه
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توانند منابع در  فعلی خالص مثبت برای شرکت هستند. برای مثال، مدیران با توانایی باال می
های مالیاتی، بیشتر بر  گذاری در طراحی و اجرای استراتژی اختیار خود را به جای سرمایه

ها به منظور  الیتگذاری کنند. به طوری که این فع های عادی شرکت سرمایه روی فعالیت
حداقل رساندن مالیات تشخیصی توسط مقامات مالیاتی پیچیده و مبهم نیستند )دسای و 

 (.2006دارمپاال، 
های متعددی راجع به اجتناب مالیاتی در ایران صورت گرفته  رغم اینکه پژوهش علی 

بوط به های مر ها در پژوهش است، اما توانایی مدیران در میزان اجتناب مالیاتی شرکت
اجتناب مالیاتی صورت گرفته در ایران نادیده گرفته شده است. لذا، هدف اصلی این 

های  ها را بر میزان اجتناب مالیاتی شرکت پژوهش آن است که تأثیر توانایی مدیران شرکت
شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین بررسی تأثیر  پذیرفته

تواند به توضیح این مهم کمک کند  ها می ران بر روی اجتناب مالیاتی شرکتتوانایی مدی
گذارد، چرا  ها تأثیر می های ویژه مدیران بر روی اجتناب مالیاتی شرکت که چگونه توانایی

 ها دارند. ها و موفقیت شرکت توجهی در سیاست که مدیران بااستعداد و توانا تأثیر قابل

 

 مبانی نظری پژوهش 
یی مدیریتی به معنای توانایی مدیران در افزایش ارزش شرکت با استفاده مؤثر از منابع توانا

(. 2012محدود در کل عملیات تجاری شرکت تعریف شده است )دمرجیان و همکاران، 
مدیران با سطح باالتری از توانایی باید دانش و اطالعات مرتبط بیشتر و درک بهتری از 

ی استراتژیک و انجام ها یریگ میتصمبا  توانند یممدیران توانا  پیرامون صنعت داشته باشند.
ی عملیاتی نقش مهمی در باال بردن ارزش آتی شرکت داشته باشند. یکی از ها یزیر برنامه

این تصمیمات، اجتناب از مالیات است. رابطه بین توانایی مدیران و اجتناب  نیتر مهم
. با توجه قرارداده سنتی و نمایندگی مورد بررسی از دو دیدگا توان یمرا  ها شرکتمالیاتی 

به دیدگاه سنتی در مورد ارتباط بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت، اجتناب از مالیات با 
کاهش منابع انتقالی به عنوان مالیات از شرکت به دولت باعث افزایش ارزش شرکت 

ی از توانایی منابع حاصل از شود. از این رو، طبق دیدگاه سنتی، مدیران با سطح باالی می
شوند. این منابع  کنند و باعث افزایش ارزش شرکت می اجتناب مالیاتی را وارد شرکت می

با توجه به کاهش مالیات پرداختی و در نتیجه افزایش سود خالص دوره جاری و نهایتاً 
 (.2016شود )پارک و همکاران،  افزایش میزان نقدینگی حاصل می
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کنند، به سه دلیل مدیرانی که توانایی باالیی در مدیریت  ( بیان می2016) کاستر و همکاران
شوند. اول  کارآمد منابع دارند، بیشتر از سایر مدیران درگیر موضوع اجتناب از مالیات می

های مالیاتی منطبق  توانند تصمیمات تجاری خود را با استراتژی اینکه مدیران توانا بهتر می
توانند با توجه به درک باالیی که از محیط عملیاتی شرکت دارند از  سازند و به راحتی می

ریزی مالیاتی در جهت باال بردن بازدهی شرکت استفاده  های ایجادشده برای برنامه فرصت
های تحقیق و توسعه که  یابی فعالیت بندی و مکان بندی، طبقه کنند. به عنوان مثال، زمان

باشند. دوم اینکه مدیران  آوردن مزایای مالیاتی می دارای پیامدهای مهمی برای به دست
ها انجام دهند. اگرچه  توانند بازدهی شرکت را از طریق به حداقل رساندن هزینه توانا می

ها مثل  ها در همه مدیران وجود دارد ولی کاهش برخی از هزینه انگیزه کاهش هزینه
عواقب نامطلوب در عملیات شرکت تواند  های تولید، دستمزد، بازاریابی و ... می هزینه

داشته باشد. بنابراین مدیران با توانایی باال برای مدیریت منابع شرکت، توانایی بیشتری برای 
تواند باعث کاهش  های بازاریابی می ها دارند. به عنوان مثال حذف هزینه کاهش هزینه

تواند باعث  های تحقیق و توسعه می میزان فروش شرکت شود و همچنین کاهش هزینه
کاهش نوآوری شود. بنابراین مدیران با توانایی باال در مدیریت کارآمد منابع شرکت، 

دهند. سوم اینکه مدیرانی که به دنبال  ها را از طریق اجتناب از مالیات کاهش می هزینه
کنند که  ای اتخاذ می مدیریت مؤثر منابع شرکت هستند، تصمیمات تجاری خود را به گونه

جویی  توانند از این مبالغ صرفه هش وجوه پرداختی بابت مالیات شود. چرا که میباعث کا
های مناسب  گذاری شده در عملیات با پتانسیل شرکت استفاده کنند و با این مبالغ سرمایه

های عملیاتی پر بازده انتظاری است که از  انجام دهند. هدایت منابع شرکت به سمت فعالیت
 (.2016رود )کاستر و همکاران،  ال میمدیران با توانایی با

با این حال طبق تئوری نمایندگی اگر چه اجتناب از مالیات ممکن است مزایایی برای  
های غیر مالیاتی، از جمله زمان، منابع  سهامداران به همراه داشته باشد. ولی این کار هزینه

هایی  های سیاسی و نهایتاً هزینه های مالیاتی، هزینه انسانی و منابع صرف شده برای استراتژی
متزلزل شدن جایگاه شرکت در جامعه به دلیل افترا و تهمت فرار مالیاتی باید  که بابت

؛ حسن و 2014؛ گراهام و همکارانش،2009پرداخت کند را به همراه دارد )دسای و دارمپا، 
ها و مزایای  بینی بهتر این هزینه (. مدیران با سطح توانایی باالتر قادر به پیش2014همکاران، 

شده توسط  باشند. بنابراین سطح مطلوب اجتناب از مالیات تعیین ت میاجتناب از مالیا
ها متفاوت باشد. این موضوع مطابق با نتایج  های شرکت مدیران ممکن است بسته به ویژگی
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گوید سطح مطلوب اجتناب از مالیات، سطحی  باشد که می ( می2004پژوهش اسلمورد  )
های خاص هر شرکت، میزان  ه به ویژگیاست که شرکت در باالترین ارزش خود با توج

گیرد. یک مدیر توانا،  ای ناشی از اجتناب از مالیات قرار می ها و منافع حاشیه نسبی هزینه
تواند بازدهی  وکار شرکت دارد. بنابراین می اطالعات بیشتری در مورد محیط کسب

د )بایک و شرکت را از طریق استفاده موثر از منابع محدود شرکت به حداکثر برسان
های غیر  های مالیاتی و هزینه (. اگر هزینه2013؛ دمرجیان و همکاران، 2013همکاران، 

مالیاتی اجتناب از مالیات بیش از منافع آن باشد و هزینه فرصت اجتناب از مالیات بیش از 
های  های دیگر مدیریتی باشد، مدیران توانمند منابع شرکت را در سایر فعالیت فعالیت
کنند تا عملکرد  های مالی صرف می گذاری و فعالیت ی از قبیل بازاریابی، سرمایهمدیریت

کلی شرکت را به حداکثر برسانند. بنابراین بنا به تئوری نمایندگی و با توجه به رابطه بین 
های اجتناب  اجتناب از مالیات و ارزش شرکت، مدیران با سطح توانایی باال به انجام فعالیت

(. بنابراین، ارتباط اجتناب مالیاتی و 2016پردازند )پارک و همکاران،  ری میاز مالیات کمت
 باشد.  توانایی مدیریتی به وضوح مشخص نبوده و این موضوع سوال اصلی پژوهش می

 

 پیشینه پژوهش
های  ( به بررسی توانایی مدیریتی و اجتناب مالیاتی در شرکت2016پارک و همکاران )

دهنده رابطه منفی و  پرداختند. نتایج پژوهش نشان 2011تا  1999های  ای طی سال کره
معنادار بین توانایی مدیریتی و اجتناب مالیاتی بود. نتایج نشان دادند که رابطه منفی و 

دهنده این بود که  معنادار بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت بود. بعالوه، نتایج نشان
اهش رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت مدیران با توانایی باالتر منجر به ک

طور کلی، نتایج پژوهش بیانگر تأثیر توانایی مدیریتی بر رفتار اجتناب از  شوند. به می
 است.   مالیات شرکت

( به بررسی نقش توانایی مدیریتی در اجتناب مالیاتی شرکت 2016کاستر و همکاران ) 
مدیران با توانایی بیشتر موجب  نتایج نشان دادندپرداختند.  2010تا  1994های  طی سال

شوند. از طرفی، نتایج نشان دادند که در حرکت از  ها می افزایش اجتناب از مالیات شرکت
 5/2درصدی در یک سال ) 15/3تر به باالتر توانایی مدیریتی با کاهش  چارک پایین

بط است. همچنین، درصدی در پنج ساله( در نرخ موثر مالیات نقدی یک شرکت  مرت
های  ها گویای این مطلب است که مدیران توانمند برای کاهش پرداخت مالیات از راه یافته
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ریزی  های برنامه ها عبارتند از: تعامل در فعالیت کنند. از جمله این راه مختلفی استفاده می
ز ها ، سوق دادن درآمد بیشتر به سمت درآمدهای خارجی و استفاده ا مالیاتی دولت

گذاری بیشتر در  های مالیاتی خارجی، ایجاد طرح و توسعه اعتباری و سرمایه پناهگاه
 ها باالست.  های که شتاب کسر استهالک آن دارایی

های  ( به بررسی توانایی مدیریتی و اجتناب مالیاتی طی سال2013فرانسیس و همکاران ) 
یی مدیریتی و اجتناب مالیاتی رابطه پرداختند. نتایج نشان دادند که بین توانا 2009تا  1988

ای از اقدامات  ها تحقیق خود را برای طیف گسترده داری وجود دارد. آن منفی و معنی
که  ها دریافتند زمانی اجتناب از مالیات و مالیات متهورانه انجام دادند. همچنین، آن

ت، مدیران با توجه و بااهمیت اس های اجتناب از مالیات قابل های فرصت فعالیت هزینه
توانند منابع شرکت  گردند و می های اجتناب از مالیات می توانایی باال کمتر درگیر فعالیت

هایی که کارایی بیشتری دارند، اختصاص داده و در این راستا تالش کمتری  را به فعالیت
 کنند. های اجتناب مالیاتی می در خصوص فعالیت

شان دادند که توانایی مدیریت با عملکرد (، در پژوهشی ن2013آندرو و همکاران ) 
های با مدیران  شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکت

دهند، سود بیشتری عاید  گذاری بیشتری انجام می های بحرانی خود، سرمایه تواناتر در دوره
ار تأمین مالی بدهی به نحو کنند و چنانچه روند سودآوری مناسب نباشد، از ابز شرکت می

کنند. همچنین توانایی مدیریت با نامتقارنی اطالعات رابطه منفی و  مناسب استفاده می
تواند موجب عملکرد بهتر شرکت، افزایش  معنادار دارد. به بیان بهتر، مدیر توانمند می

طالعات گذاری، افزایش سودآوری، استفاده مناسب از منابع و کاهش نامتقارنی ا سرمایه
 شود.
(، به بررسی این موضوع پرداختند که آیا جدایی مالکیت و 2013برتشر و همکاران ) 

های خصوصی دارای ساختار مالکیت متفاوت را تحت  ریزی مالیاتی شرکت کنترل، برنامه
هایی که بیشتر بر مالکیت و کنترل تمرکز  دهد یا خیر؟ نتایج نشان داد شرکت تأثیر قرار می

های ضمنی اجتناب مالیاتی و جدایی  تناب مالیاتی کمتری دارند. همچنین هزینهدارند، اج
 دهند. های خصوصی را تحت تأثیر قرار می ریزی مالیاتی شرکت مالکیت و کنترل، برنامه

ریزی مالیاتی  های موثر بر برنامه ( در پژوهشی به تبیین مشوق2012آرمسترانگ و همکاران )
ز یک مجموعه داده اختصاصی که حاوی اطالعات مربوط به پرداختند. افراد مذکور، ا

های پاداش به صورت جزیی بود، استفاده نمودند. همچنین، از معیارهایی همچون نرخ  طرح
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موثر مالیاتی بر مبنای استانداردهای حسابداری، نرخ موثر مالیاتی نقدی و اختالف بین 
. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که درآمد دفتری و درآمد مشمول مالیات استفاده نمودند

شده بر اساس  های تشویقی پاداش مدیران مالیاتی با نرخ موثر مالیاتی محاسبه بین طرح
های مذکور با سایر  استانداردهای حسابداری رابطه منفی و معنادار وجود دارد، اما بین طرح

نتایج حاصله بر این شده ارتباطی ضعیف وجود دارد. محققان در توجیه  معیارهای استفاده
هایی سروکار دارند که در  ها با مشوق باورند که مدیران فعال در امور مالیاتی شرکت

 های مالی محقق خواهد شد. شده در صورت صورت کاهش هزینه مالیات گزارش
ها  ( به بررسی تأثیر مدیران بر اجتناب مالیاتی شرکت2010دایرینگ و همکاران ) 

های فردی مدیران ارشد در افزایش  ررسی خود در باب تأثیر ویژگیها در ب پرداختند. آن
ها،  های خاص شرکت ها، به این نتیجه رسیدند که جدا از ویژگی اجتناب مالیاتی شرکت

های فردی مدیران ارشد، نقش بسیار مهمی در تعیین سطح اجتناب مالیاتی  ویژگی
 ها دارند. شرکت

بینی فرار مالیاتی با استفاده از  ائه مدلی برای پیش( در مطالعه خود با ار2009ویلسون ) 
هایی که اقدام به  های وی نشان داد در شرکت های خاص شرکت پرداخت. یافته ویژگی

کنند، تفاوت بین درآمد مشمول مالیات قطعی شده و سود  فرار از پرداخت مالیات می
های گزارشگری مالی  ها از رویه باشد و این شرکت تر می مشمول مالیات ابرازی بیش

کنند،  هایی که اقدام به فرار مالیاتی می کنند. عالوه بر این، شرکت تری استفاده می متهورانه
 دهند.  تری را نشان می های مثبت و غیرعادی بیش بازده
ای تحت عنوان وضعیت مالیات و حاکمیت شرکتی،  (، در مطالعه2006دسای و دارماپا ) 

یاتی و حاکمیت شرکتی را مورد بررسی قرار دادند و مشکالت ارتباط متقابل سیستم مال
ها ادعا کردند  گیری این ارتباط متقابل دانستند. آن نمایندگی را به عنوان عامل اساسی شکل

که افشای عدم اطمینان در خصوص تعیین وضعیت مالیاتی شرکت با اجتناب مالیاتی ارتباط 
ها، ناشی از  مینان در خصوص میزان مالیات شرکتمثبت و معناداری دارد. بنابراین، عدم اط

 های اجتناب مالیاتی شرکت است. پیچیدگی و ابهام فعالیت

در رابطه با موضوع مورد بررسی پژوهش حاضر هیچ پژوهشی در ایران یافت نشد؛ لذا،  
شده در ایران در رابطه با توانایی  های انجام در ادامه به ذکر خالصه برخی از پژوهش

 شود. تی و اجتناب مالیاتی پرداخته میمدیری

( به بررسی تأثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود 1396حجازی و همکاران ) 
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پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی مدیران دارای رابطه مثبت و معناداری 
 ها است. مدیران تواناتر سود تقسیمی بیشتری پرداخت باسیاست تقسیم سود شرکت

 کنند.  می
گذاری و  ( در پژوهشی به بررسی توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه1395زاده فرد ) مراد 

های او نشان داد که توانایی  ریسک سقوط آتی قیمت سهام پرداخت. یافته
گذاری بیش از حد را تقویت و در  گذاری کمتر از حد را کاهش، سرمایه مدیریتی،سرمایه

شود. همچنین  گذاری مورد انتظار می ف در سطح سرمایهمجموع سبب افزایش انحرا
 دهد. طور معناداری افزایش می توانایی مدیریتی ریسک سقوط قیمت آتی سهام را به

های  ( به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت1394سپاسی و همکاران) 
حکایت از آن دارد که فقط طلبانه پرداختند. نتایج  های فرصت مالی با تاکید بر انگیزه

های مالی رابطه معناداری وجود دارد  هنگامی بین توانایی مدیریت با تجدید ارائه صورت
طلبانه)غیر  طلبانه باشد و در انواع مختلف رفتار غیر فرصت که نوع رفتار فرصت

 طلبانه کاهشی( رابطه معناداری وجود ندارد. طلبانه افزایشی و غیر فرصت فرصت
( در تحقیقی توانایی مدیریت و بررسی تأثیر آن بر ساختار 1393همکاران) حاجب و 

های صنعت مواد و محصوالت دارویی را مورد بررسی قراردادند. نتایج  سرمایه شرکت
های با مدیران تواناتر از اهرم  های پژوهش نشان داد که شرکت حاصل از آزمون فرضیه
کارایی را مورد تأیید قرار داد. به -هش فرضیه خطرکنند. نتایج پژو مالی بیشتری استفاده می

این معنی که کارایی بیشتر بنگاه اقتصادی که دستاورد مدیران تواناست، این امکان را برای 
کند تا دسترسی بهتر به منابع استقراضی داشته و همچنین ثبات و  بنگاه اقتصادی فراهم می

 بدهی ایجاد شود.پایداری بیشتری در مقابل خطر ناشی از افزایش 
( به بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر شفافیت 1393پورحیدری و همکاران ) 

 1380های  شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های پذیرفته گزارشگری مالی شرکت
ریزی مالیاتی، شفافیت  های برنامه پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که فعالیت 1390تا 

های  توان گفت که فعالیت دهد. به عبارت دیگر، می گری مالی شرکت را کاهش میگزارش
اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق و معامالت پیچیده است که بر محیط 

گذارد و باعث کاهش شفافیت گزارشگری مالی شرکت  اطالعاتی شرکت تأثیر منفی می
 شود.  می
( به شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت مالیات 1392پورحیدری و سروستانی ) 
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های خاص شرکت، اندازه  پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین ویژگی
دهد. همچنین بین نسبت  شرکت به طور منفی نرخ موثر مالیاتی را تحت تأثیر قرار می

ی در دارایی ثابت با گذار گذاری در موجودی کاال و شدت سرمایه بدهی، شدت سرمایه
ای مثبت و معنادار مشاهده شد. با وجود این، نتایج پژوهش  نرخ موثر مالیاتی رابطه

های رشد و عمر شرکت با نرخ موثر مالیاتی رابطه  کننده آن بود که بین فرصت بیان
معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج گواه آن بود که مالکیت نهادی به طور منفی نرخ 

 دهد.  ها را تحت تأثیر قرار می الیاتی شرکتموثر م
های شرکت  ( به بررسی نرخ موثر مالیات و ویژگی1392حساس یگانه و گل محمدی ) 

پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد نرخ موثر مالیات به نرخ قانونی نزدیک است، همچنین 
مالیات با اندازه  این نرخ در هر صنعت تقریباً یکسان است، ارتباط منفی میان نرخ موثر

شرکت و سودآوری و ارتباط مثبتی میان نرخ موثر مالیات با اهرم مالی وجود دارد، ولی 
گذاری و ساختار مالکیت ارتباط معنادار وجود  میان نرخ موثر مالیاتی با شدت سرمایه

 ندارد.

 

 پژوهش  فرضیه
ارتباط اجتناب شده در بخش مبانی نظری،  با توجه به پیشینه پژوهش و مباحث مطرح

مالیاتی و توانایی مدیریتی به وضوح مشخص نبوده و این موضوع سوال اصلی پژوهش 
 باشد:  باشد. بنابراین، فرضیه مورد آزمون در پژوهش حاضر به شرح زیر می می

 توانایی مدیریتی تأثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد. :فرضیه
 

 روش پژوهش
بردی و بر مبنای روش، توصیفی و از نوع همبستگی این پژوهش بر حسب هدف، کار
رویدادی )با استفاده از اطالعات گذشته( است که بر  است. پژوهش حاضر از نوع پس

در بورس اوراق  شده رفتهیپذهای  های مالی شرکت اساس اطالعات مندرج در صورت
های مورد نیاز در  بهادار تهران و گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی انجام گرفت. داده

ها و در  بخش ادبیات پژوهش از کتب، مجالت تخصصی فارسی و التین، مقاالت، رسانه
ای(، و برای  شد )روش کتابخانه مرتبط استخراج  شده انجامهای  مواردی از پژوهش

 بورس ی ره آورد نوین و پایگاهافزارها نرمهای پژوهش از بانک اطالعاتی  آوری داده جمع
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ها از  ه منظور واکاوی داد استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل نهایی، به بهادار اوراق
های پژوهش  استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه 7ی اکسل و ایویوزافزارها نرم

 ستفاده گردید.متغیره ا از روش رگرسیون خطی چند
 

 جامعه آماری و نمونه پژوهش
در بورس اوراق بهادار تهران  شده رفتهیپذهای  جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت

دهند. برای انتخاب نمونه آماری پژوهش از روش حذفی سیستماتیک استفاده  تشکیل می
 هایی است که حائز شرایط زیر باشند: شد. نمونه نهایی پژوهش شامل شرکت

 گذاری، لیزینگ و بیمه نباشند.  گری، سرمایه جزو صنایع واسطه -1
 یا تغییر سال مالی نداشته باشند.  تغییر فعالیت و 93تا  87های مالی  طی سال -2
 .اسفند ماه باشد 29پایان سال مالی شرکت، منطبق بر  -3
 ها در دسترس باشند.  های مورد نظر آن داده -4
به دلیل شرایط محاسبه معیار نرخ موثر مالیاتی و از آنجا که نرخ موثر مالیاتی  -5

هایی در  شده و به سختی قابل تفسیر است، شرکت هایی که زیان ده هستند تحریف شرکت
 مثبت باشد.  1393تا سال  1387ها از سال  گیرند که سود قبل از مالیات آن نمونه قرار می

اقد شرایط پیش گفته، خارج از نمونه آماری پژوهش محسوب های ف بنابراین، شرکت
ها و  شرکت انتخاب شدند که داده 122شوند.با توجه به شرایط فوق،در نهایت تعداد  می

 های صورت گرفته استفاده شد. ها در تجزیه و تحلیل اطالعات مالی آن
 

 ها و متغیرهای مورد استفاده در پژوهش  مدل
(، کاستر و 2013شده توسط فرانسیس و همکاران ) ارائه  هش از مدلپژو  برای آزمون فرضیه

 ( استفاده شده است:2016( و پارک و همکاران )2016همکاران )

 (                    1مدل )
Tax Avoidance Proxy i,t= β0 + β1Mgrl  Abilityi,t + β2 SIZE + β3 PPE + 
β4 ∆PPE + β5 Leverage +  β6Intangibles + β7ROA + β8 MTB + β9Sales 
Growth + β10Volatility + β11Age+ βkINDUSTRY FIXED EFFECTS + 
βjYEAR FIXED EFFECTS + ε;   

 شرح متغیرهای مدل باال عبارتند از: 
 

های مربوط به اجتناب مالیاتی معیارهای مختلفی برای  پژوهش وابسته:متغیرهای 
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دهند. در این پژوهش به منظور استفاده از معیاری برای  گیری اجتناب مالیاتی ارائه می اندازه
، نرخ موثر مالیاتی 1های مالیاتی شرکت، از معیارهای نرخ موثر مالیاتی نقدی فعالیت
؛ 2013کنیم )هوپ و همکاران،  استفاده می3و نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت2دفتری

 (. 2008دایرینگ و همکاران، 
دهنده نرخ موثر مالیات نقدی است و برابر با مالیات نقدی  نشاننرخ موثر مالیاتی نقدی:  

 است. tدر سال  iتقسیم بر سود قبل از مالیات شرکت   t+1در سال  iپرداختی شرکت  
دهنده نرخ موثر مالیات دفتری است و برابر با هزینه مالیات  نرخ موثر مالیاتی دفتری: نشان

است. نرخ موثر  tدر سال  iتقسیم بر سود قبل از مالیات شرکت   tدر سال  iشرکت  
شود )رگو و ویلسون،  مالیاتی دفتری معیاری است که برای بار مالیاتی شرکت استفاده می

هایی که به طور  ( این نوع نرخ موثر مالیات فعالیت2010؛ رابینسون و همکاران، 2012
گیرد. بنابراین،  گذارد را در بر می اثر می مستقیم از طریق هزینه مالیات بر سود خالص

های مالیات را به تعویق بیندازد، نخواهد توانست نرخ موثر  های مالیاتی که پرداخت سیاست
 مالیاتی دفتری را تغییر دهد. 

تواند استنباط  استفاده از یک نرخ ساالنه برای آزمون رفتار اجتناب مالیاتی شرکت، می 
ها به دنبال داشته باشد. از این رو از معیار نرخ موثر مالیاتی  شرکت غلطی از رفتار بلندمدت

 5های نقدی پرداختی در طول  شود که برابر با نسبت مجموع مالیات بلندمدت استفاده می
سال بر مجموع سود قبل از مالیات همان دوره است. مزیت اصلی این معیار نسبت به نرخ 

ثباتی سال به سال در  دت محاسباتی آن است که از بیموثر مالیاتی سالیانه، ماهیت بلندم
شده و  های پرداخت کند و ارتباط بهتری بین مالیات های موثر مالیاتی جلوگیری می نرخ

؛ هانلون و هیتزمن، 2008کند )دایرینگ و همکاران،  سودهای مشمول مالیات برقرار می
2010 .) 

گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان  در پژوهش حاضر، به منظور اندازه متغیر مستقل:
گیری کارایی  ( استفاده شده است. در این مدل، با استفاده از اندازه2012وهمکاران )

شرکت و سپس وارد کردن آن در رگرسیون خطی چند متغیره به عنوان متغیر وابسته و 
 شود. های ذاتی شرکت، توانایی مدیریت محاسبه می کنترل ویژگی

( از مدل تحلیل 2012گیری کارایی شرکت، دمرجیان و همکاران ) دازهبه منظور ان 

                                                                                                                   
1. Cash ETR 
2. Book ETR 
3. Long-Run Cash ETR 
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ها،نوعی مدل آماری  اند. مدل تحلیل پوششی داده ( استفاده کردهDEAها ) پوششی داده
های ورودی و خروجی،  گیری عملکرد سیستم با استفاده از داده است که برای اندازه

 .کاربرد دارد
〖𝑚𝑎𝑥〗_𝑣 𝜃 = 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠/(𝑣_1 𝐶𝑜𝐺𝑆 + 𝑣_2 𝑆𝐺&𝐴 + 𝑣_3 𝑁𝑒𝑡𝑃𝑃𝐸

+ 𝑣_4 𝑂𝑝𝑠𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒 + 𝑣_5 𝑅&𝐷 + 𝑣_6 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙
+ 𝑣_7 𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛) 

 
های عمومی،  ، هزینه t ،𝑆𝐺&𝐴، بهای کاالی فروش رفته در سال 𝐶𝑜𝐺𝑆در این مدل

آالت و تجهیزات در  ده خالص امالک، ماشین، مان t ،𝑁𝑒𝑡𝑃𝑃𝐸اداری و فروش در سال 
، هزینه تحقیق و  t  ،𝑅&𝐷، هزینه اجاره عملیاتی در سال t ،𝑂𝑝𝑠𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒ابتدای سال 

، مانده   𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛و   tشده در ابتدای سال ، سرقفلی خریداری t  ،𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙توسعه در سال 
این مدل برای هر کدام از متغیرهای ورودی  . در tخالص دارایی نامشهود در ابتدای سال

، در نظر گرفته شده است زیرا اثر همه متغیرهای ورودی بر خروجی 𝑣 ضریب خاص،
قرار  1شده برای کارایی شرکت در محدوده صفر تا  )فروش( یکسان نیست. مقدار محاسبه

یعنی کارایی  و هر چه مقدار به دست آمده کمتر باشد1گیرد که حداکثر کارایی برابر  می
 تر است. شرکت پایین

های شرکتی و توانایی مدیران است. پس  ها متأثر از دو عامل ویژگی کارایی شرکت 
شود، دربرگیرنده هر دو عامل  اندازه کارایی که با استفاده از رابطه باال حاصل می

 هاست؛ ولی هدف پژوهش حاضر تنها بررسی های شرکتی و توانایی مدیران شرکت ویژگی
تأثیر توانایی مدیران بر اجتناب مالیاتی است. به همین علت، ابتدا از یک رگرسیون که 

 شود:  دهد، استفاده می ها را با عوامل شرکتی نشان می ارتباط کارایی شرکت
 

Firm Efficiency
= α0 + α1Sizet + α2Market Share
+ α3𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 + α4Age
+ α5Foreign Currency Indicator + ε 

 
دهنده امتیاز توانایی مدیران است دمرجیان و  خطاهای باقیمانده حاصل از مدل، نشان

 (. که در آن:2012همکاران )
Size  های شرکت است. : اندازه شرکت و برابر با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی 

Market Shareکت به فروش کل صنعت :سهم بازار شرکت و برابر با نسبت فروش شر
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 است.

𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟  متغیری دامی )مصنوعی(که در صورت مثبت بودن:
های نقدی آزاد برابر یک و در صورت منفی بودن برابر صفر در نظر گرفته شده  جریان

داختی و سود های نقدی آزاد برابر با جریان وجه نقد عملیاتی منهای بهره پر است. جریان
است )یانگ و جیانگ،  tها در سال  جمع دارایی سهام پرداختی به سهامداران تقسیم بر

2008.) 
Age هایی  : عمر پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار و برابر با لگاریتم طبیعی تعداد سال

 که شرکت در بورس پذیرفته شده است.
Foreign Currency Indicator هایی  صنوعی( است و برای شرکتدامی)م : نیز متغیر

 در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است . 1اند برابر  که صادرات داشته
ε دهنده میزان توانایی مدیریت است. مانده مدل که نشان : باقی 
 

در این پژوهش تعدادی از متغیرها به عنوان متغیر کنترلی در نظر  متغیرهای کنترلی:
گذارند  شده بر اجتناب مالیاتی شرکت تأثیر می های قبلی انجام اند که در پژوهش شده گرفته

(. این متغیرها عبارتند 2003؛ فیلیپس، 2008؛ دایرینگ و همکاران، 2012)رگو و ویلسون، 
 از: 

SIZE :گیری  ها در پایان سال اندازه گاریتم طبیعی مجموع داراییاندازه شرکت؛ که با ل
 شود. می

PPEهای ثابت مشهود شرکت  های ثابت مشهود؛ با تقسیم خالص دارایی : خالص داراییi 
 شود. محاسبه می tدر پایان سال  iهای شرکت  بر کل دارایی tدر پایان سال 

∆PPEهای ثابت مشهود  م خالص داراییهای ثابت مشهود؛ با تقسی : تغییرات خالص دارایی
 t-1در پایان سال  iهای ثابت مشهود شرکت  منهای خالص دارایی tدر پایان سال  iشرکت 

 شود. محاسبه می tدر پایان سال  iهای شرکت  بر کل دارایی
Leverage های بلندمدت شرکت  یبده: اهرم مالی شرکت؛ از تقسیمi  در پایان سالt  به

 شود. تعیین می tدر پایان سال  iهای شرکت  ییداراکل 
Intangibles :ی نامشهود شرکت ها ییدارای نامشهود؛ با تقسیم خالص ها ییداراi  در

 شود. محاسبه می tدر پایان سال  iی شرکت ها ییدارابر کل  tپایان سال 
ROAکت های شر ییداراها؛ بیانگر نسبت سود قبل از مالیات به کل  : بازده داراییi  در
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 است. tسال 
MTB از طریق تقسیم ارزش بازار سهام شرکت :i  در پایان سالt  بر ارزش دفتری سهام

 آید. یمبه دست  tدر پایان سال i شرکت 
Sales Growth رشد فروش؛ با تقسیم فروش شرکت :i  در پایان سالt  منهای فروش

 شود.  محاسبه می t-1در پایان سال  iبر فروش شرکت   t-1در پایان سال  iشرکت 
Volatility نوسان فروش؛ با تقسیم قدر مطلق فروش شرکت :i  در پایان سالt  منهای

محاسبه  t-1در پایان سال  iهای شرکت  بر کل دارایی  t-1در پایان سال  iفروش شرکت 
 شود. می

Age س یی که شرکت برای اولین بار در بورها تعداد سال: سن شرکت؛ برابر با لگاریتم
 پذیرفته شده است.  

INDUSTRY FIXED EFFECTS اثرات ثابت صنعت؛ قوانین مالیاتی کشور به :
نحوی است که برخی از صنایع قابلیت و توانایی بیشتری برای مدیریت مالیات دارند. به 
عنوان مثال در صنعتی که امکان تولید محصوالت صادراتی یا کشاورزی وجود دارد، 

 141و  81را دارند که از معافیت مالیاتی بیشتری طبق مواد شماره ها این قابلیت  شرکت
های مستقیم برخوردار باشند. طبق مواد یادشده درآمدهای حاصل از  قانون مالیات

 شده تمامهای کشاورزی و همچنین درآمدهای حاصل از صادرات محصوالت  فعالیت
یدری و پور حهستند )درصدی مالیاتی برخوردار  100صنعتی و کشاورزی از معافیت 

 (.1392سروستانی، 
YEAR FIXED EFFECTS.اثرات ثابت زمان : 

 

 های پژوهش  یافته
 آمار توصیفی 

در این جدول متغیرها، تعداد . آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون را در بر دارد 1جدول 
همان  .است مشاهدات، میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر متغیرها آورده شده

شده است، میانگین نرخ موثر مالیاتی دفتری و نرخ موثر  نشان داده 1طور که در جدول 
است. همچنین میانگین نرخ موثر مالیاتی نقدی  16/0و  14/0مالیاتی نقدی به ترتیب برابر با 

ه باشد. ب بلندمدت بیشتر از نرخ موثر مالیاتی دفتری و کمتر از نرخ موثر مالیاتی نقدی می
، نرخ موثر قانونی مالیاتی 1380های مستقیم مصوب سال  قانون مالیات 143عالوه طبق ماده 
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 که میانگین نرخ موثر مالیاتی دفتری و باشد، درحالی درصد می 5/22های بورسی  شرکت
درصد است. به عبارت دیگر، نرخ موثر مالیاتی  16/0و  14/0نقدی در محدوده 

رس اوراق بهادار تهران کمتر از نرخ قانونی مالیات است. شده در بو های پذیرفته شرکت
توان گفت  و نزدیک به صفر است، می 0031/0همچنین مقدار میانه توانایی مدیریت برابر با 

ها کارایی را به منظور مدیریت عملیات شرکت انتخاب  تقریباً نیمی از مدیران شرکت
دهنده پراکندگی زیاد  یز نشانن 27/0و حداکثر  -35/0اند و مقادیر حداقل  کرده

 های نمونه است. های ذاتی مدیران فعال در شرکت توانایی

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 نام متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 میانه میانگین

انحراف 
 معیار

 حداقل حداکثر

Book ETR 854 1366/0 1561/0 0802/0 2650/0 0 

Cash ETR 726 1578/0 1632/0 1014/0 5947/0 0 
Long-Run Cash 

ETR 
726 1483/0 1572/0 0692/0 3319/0 0 

Mgrl  Ability 854 0038/0 0031/0 1465/0 2674/0 3514/0- 

SIZE 854 809/13 654/13 3787/1 009/19 086/10 

PPE 854 2632/0 2241/0 1751/0 8906/0 0038/0 

∆PPE 854 0257/0 0080/0 0837/0 7432/0 5001/0- 

Leverage 854 0737/0 0453/0 0823/0 4670/0 0 

Intangibles 854 0061/0 0021/0 0103/0 0967/0 0 

ROA 854 1764/0 1477/0 1321/0 7001/0 0018/0 

MTB 854 2728/2 7769/1 2431/1 9592/7 2299/0 

Sales Growth 854 2196/0 1748/0 3583/0 2122/5 9310/0- 

Volatility 854 2344/0 1566/0 2582/0 8729/1 0 

Age 854 6291/2 6735/2 5422/0 8712/3 6931/0 

 

 پژوهش نتایج آزمون فرضیه
دهد که مدل کلی پژوهش حاضر بر اساس  نشان می 2در جدول   Fنتایج مربوط به آماره 

گیری اجتناب مالیاتی معنادار است؛ چرا که سطح  هر سه معیار مورد استفاده برای اندازه
باشد. نتایج می 01/0( و کمتر از سطح خطای 000/0معناداری در هر سه ستون برابر با )

فاده از آماره دوربین واتسون نیز بیانگر همبستگی جمالت خطا با است حاصل از بررسی خود
 همبستگی بین خطاهای مدل بود که برای رفع آن، از مدل اتو رگرسیون  وجود خود
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AR(1) استفاده شده است. الزم به ذکر است که در برآورد اولیه مدل، نتایج حاصل از
انی واریانس ها با استفاده از آزمون وایت، بیانگر وجود ناهمس آزمون ناهمسانی واریانس

 های مدل بود که برای رفع این مشکل، از تصحیح وایت استفاده شده است. باقیمانده

 

 پژوهش  فرضیه آزمون از حاصل نتایج. 2جدول

 Book ETR Cash ETR Long-Run اجتناب مالیاتی
Cash ETR 

متغیرهای 
 توضیحی

 متغیرها
 ضرایب رگرسیون

 (t)آماره 
 ضرایب رگرسیون

 (t)آماره 

 ضرایب رگرسیون
 (t)آماره 

C 0β 
3499/0 

*(7682/5) 

3291/0 
*(4781/5) 

3139/0 
*(7598/4) 

Mgrl Ability 1β 
0671/0 

*(9378/2) 
1112/0 

**(4792/2) 
0317/0 

***(7482/1) 

SIZE 2β 
0142/0- 

*(4865/4-) 

0136/0- 
*(9098/3-) 

0100/0- 
*(7153/2-) 

PPE 3β 
0025/0 

(0810/0) 
0627/0 

*** (6927/1) 
0347/0- 

(0676/1-) 

∆PPE 4β 
0248/0 

(9357/0) 

0071/0- 
(1933/0-) 

0348/0 
(4035/1) 

Leverage 5β 
0271/0- 

(6234/0-) 

0439/0 
(5561/0) 

0161/0- 
(4290/0-) 

Intangibles 6β 
5512/0- 

(6276/1-) 

6404/0- 
(3473/1-) 

1149/0- 
(5436/0-) 

ROA 7β 
0297/0 

(8675/0) 

1490/0- 
*(4502/3-) 

0541/0- 
** (1442/2-) 

MTB 8β 
0002/0- 

(1976/0-) 

0033/0 
(3352/1) 

0013/0 
(8400/0) 

Sales 
Growth 9β 

0181/0 
*(0735/3) 

0219/0- 
(3850/1-) 

0047/0 
(7839/0) 

Volatility 10β 
0134/0- 

(3361/1-) 

0131/0 
(6308/0) 

0078/0 
(8912/0) 

Age 11β 
0017/0- 

(1735/0-) 

0138/0 
(3545/1) 

0034/0 
(3286/0) 

 لحاظ شده است اثرات سال و صنعت
 (0.0000)987/9 (0.0000)627/4 (0.0000) 821/19 )احتمال( Fآماره 
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 884/1 999/1 081/2 آماره دوربین واتسون
 286/0 164/0 419/0 ضریب تعیین

 258/0 129/0 398/0 شده لیتعدضریب تعیین 
 .% معنادار است10و % 5 ،% 1 خطای سطحدر و *** به ترتیب  ** * ،

 
بر اساس فرضیه پژوهش بیان شده بود که بین توانایی مدیریت و اجتناب مالیاتی  

ها رابطه معناداری وجود دارد.این فرضیه با استفاده از سه معیار نرخ موثر مالیاتی  شرکت
دفتری، نرخ موثر مالیاتی نقدی و نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت مورد استفاده برای 

مالیاتی شرکت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از  های اجتناب سنجش فعالیت
 ارائه شده است.  2آزمون فرضیه در جدول 

( با استفاده از 1βشود ضریب توانایی مدیریت ) مشاهده می 2طور که در جدول  همان 
باشد با توجه به آماره این متغیر، نتایج نشانگر  هر سه معیار اجتناب مالیاتی مثبت می

توانایی مدیریت بیانگر این  مثبت بودن ضریبباشد.  معناداری این متغیر از لحاظ آماری می
گردد.   میاست هر چقدر توانایی مدیریتی مدیران باالتر باشد منجر به اجتناب مالیاتی بیشتر 

فرضیه پژوهش مورد تایید قرار  2از این رو، با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 
ها رابطه منفی و  گیرد. همچنین از بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و بازده دارایی می

 معنادار با اجتناب مالیاتی دارد.   
 

 تجزیه و تحلیل اضافی
وسیله  سازی ارزش شرکت به ه عنوان توانایی حداکثردر این پژوهش، توانایی مدیران ب

های فرصت  استفاده کارا از منابع محدود در اختیار مدیریت تعریف شده است. اگر هزینه
های مدیریت باشد، مدیران با سطح باالیی از توانایی  اجتناب مالیاتی بیشتر از سایر فعالیت

ها به منظور حداکثر کردن درآمد  فعالیتدهند منابع در اختیار خود را در سایر  ترجیح می
هایی با  کارگیرند. برای آزمون این فرض، نمونه پژوهش به دو گروه شرکت کل شرکت به

یک از  ( برای هر1هایی با عملکرد بد تقسیم شد. سپس، رابطه ) عملکرد خوب و شرکت
( به عنوان ROAها ) ها به طور جداگانه آزمون شد. در این پژوهش از بازده دارایی گروه

هایی با بازده دارایی بیشتر از  طوری که شرکت ها استفاده شده است، به عملکرد شرکت
هایی با بازده دارایی  هایی با عملکرد خوب و شرکت میانه بازده دارایی، به عنوان شرکت

 هایی با عملکرد بد تقسیم شدند.  کمتر از میانه بازده دارایی، به عنوان شرکت
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و اجتناب  بین توانایی مدیریت بر رابطهها  تأثیر عملکرد شرکت آزمون از حاصل نتایج. 3جدول
 مالیاتی

 Book ETR Cash ETR اجتناب مالیاتی

 good ها عملکرد شرکت
performance 

bad 
performance 

good 
performance 

bad 
performance 

متغیرهای 
 توضیحی

 متغیرها
 ضرایب رگرسیون

 (t)آماره 
 رگرسیونضرایب 

 (t)آماره 

 ضرایب رگرسیون
 (t)آماره 

 ضرایب رگرسیون
 (t)آماره 

C 0β 
3094/0 

*(6304/4) 

3828/0 
*(4930/5) 

4038/0 
*(2980/5) 

1994/0 
*(6688/2) 

Mgrl  
Ability 1β 

0626/0 
*(8614/1) 

0726/0 
*(6694/2) 

1328/0 
*(4586/3) 

1835/0 
*(4666/3) 

SIZE 2β 
0155/0- 

*(0459/3-) 

0155/0- 
*(4764/3-) 

0155/0- 
*(0947/3-) 

0112/0- 
**(0707/2-) 

PPE 3β 
0847/0 

* (9469/1) 
0779/0- 

**(3688/2-) 
0005/0- 

(0112/0-) 
1296/0 

(4103/2) 

∆PPE 4β 
0279/0- 

(6529/0-) 

0404/0 
(2104/1) 

0063/0- 
(1258/0-) 

0054/0 
(0888/0) 

Leverage 5β 
0519/0- 

(8989/0-) 

0642/0 
(2560/1) 

0813/0- 
(0004/1-) 

0286/0 
(3378/0) 

Intangibles 6β 
1756/0- 

(4854/0-) 

7596/0- 
(3559/1-) 

8475/0- 
(3543/1-) 

2221/0 
(4249/0) 

ROA 7β 
0465/0 

(6597/0) 

0166/0 
(4504/0) 

1984/0- 
*(1914/4-) 

1038/0- 
(6072/1-) 

MTB 8β 
0004/0 

(3123/0) 

0011/0- 
(4637/0-) 

0007/0 
(2901/0) 

0090/0 
(5927/2) 

Sales 
Growth 9β 

0208/0 
*(0395/3) 

0227/0 
** (0690/2) 

0121/0- 
(7859/0-) 

0107/0 
(1057/1) 

Volatility 10β 
0214/0- 

(3930/1-) 

0143/0- 
(1067/1-) 

0171/0 
(1229/1) 

0153/0- 
(7125/0-) 

Age 11β 
0046/0 

(3598/0) 

0019/0- 
(1659/0-) 

0107/0 
(9644/0) 

0262/0 
*** (7784/1) 

 (0.0000) 259/6 (0.0000) 011/20 (0.0000) 921/36 (0000/0) 591/16 )احتمال( Fآماره 
 936/1 065/2 083/2 053/2 آماره دوربین واتسون

 195/0 412/0 513/0 329/0 ضریب تعیین
 164/0 392/0 499/0 309/0 شده لیتعدضریب تعیین 

 .%  معنادار است10و % 5 ،% 1 خطای سطحدر و *** به ترتیب  ** * ،
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شود ضریب بین توانایی مدیریت و اجتناب  مشاهده می 3طور که در جدول همان 
هایی با عملکرد  باشد ولی این ضریب در شرکت مالیاتی مثبت و از لحاظ آماری معنادار می

مدیرانی با سطح دهد که  هایی با عملکرد بد است. این نتایج نشان می خوب کمتر از شرکت
توانایی باالتر نسبت به مدیرانی با سطح توانایی پایین عملکرد شرکت را با کاهش سطح 

مدیرانی با سطح  گونه استنباط کرد توان این بخشند. بنابراین، می اجتناب مالیاتی بهبود می
د را در های اجتناب مالیاتی منابع در اختیار خو توانایی باالتر بجای درگیر شدن در فعالیت

ها به منظور حداکثر کردن درآمد و سود شرکت بکار گیرند که در نهایت  سایر فعالیت
 منجر به افزایش ارزش شرکت گردد. 

 

 گیری  بحث و نتیجه
کنند، از  ای است که بر کلیه واحدهای انتفاعی که به نوعی درآمدزایی می مالیات هزینه

ها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی  شود. چنانچه شرکت جانب دولت تحمیل می
توان انتظار داشت که به دنبال  کنند، می تلقی شوند که در راستای کسب سود فعالیت می

های اجتناب از پرداخت  یات پرداختی خود باشند. فعالیتراهکارهایی در جهت کاهش مال
جویی مالیات که منابع را از دولت به سهامداران  مالیات به طور متداول به ابزارهای صرفه

شود و  دهد، مربوط می دهد و بنابراین ارزش بعد از مالیات شرکت را افزایش می انتقال می
ریزی مالیاتی و مدیریت مالیات دارد. از  ی، برنامههای جسورانه مالیات معنی مشابهی با فعالیت

تواند بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت تأثیر بگذارد که  سوی دیگر، عوامل متعددی می
های خاص  ها و توانایی با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، یکی از این عوامل ویژگی

بر اجتناب از پرداخت مالیات در مدیران است. در این پژوهش تأثیر توانایی مدیران 
شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به این  های پذیرفته شرکت

منظور از معیار نرخ موثر مالیاتی دفتری، نرخ موثر مالیاتی نقدی و نرخ موثر مالیاتی نقدی 
  بلندمدت به عنوان معیارهای اجتناب از پرداخت استفاده شده است.

بینی شد که یک رابطه معنادار بین توانایی مدیریتی و  بر طبق فرضیه پژوهش پیش 
اجتناب از پرداخت مالیات وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که بین 

شده برای اجتناب از پرداخت مالیات رابطه مثبت و  توانایی مدیریتی و هر سه معیار استفاده
ارد. به این معنی که توانایی مدیریتی منجر به افزایش فعالیت اجتناب از معناداری وجود د

گردد. نتایج حاصل از این پژوهش مطابق با دیدگاه سنتی  پرداخت مالیات شرکت می
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است، مطابق دیدگاه سنتی اجتناب از پرداخت مالیات منجر به افزایش ارزش شرکت 
اهش انتقال منابع از شرکت به دولت همراه های اجتناب مالیاتی با ک گردد زیرا فعالیت می

است. بنابراین، کاهش مخارج مالیاتی و افزایش سود خالص در یک زمان و افزایش وجه 
تواند منجر به ارزش آفرینی برای  های اجتناب مالیاتی می نقد نگهداری شده از فعالیت

( و 2016مکاران )های کاستر و ه شرکت گردد. نتایج حاصل از این پژوهش همسو با یافته
 ( است. 2016(، پارک و همکاران )2013های فرانسیس و همکاران ) مغایر با یافته

دهد مدیران با توانایی باالتر درک بهتری از محیط  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می 
سازد که تصمیمات تجاری بهتری با  ها را قادر می رو آن عملیاتی شرکت دارند، از این

ریزی مالیاتی را تعیین کنند. بنابراین،  های برنامه های مالیاتی بگیرند و فرصت استراتژی
های  یابد ارزش افزوده ایجادشده از فعالیت های فرصت مدیران کاهش می که هزینه هنگامی

گذاری با  های اجتناب مالیاتی یک گزینه سرمایه یافته و فعالیت اجتناب مالیاتی افزایش
هایی که  دهد شرکت یران خواهد شد. همچنین، نتایج نشان میجذابیت بیشتر برای مد

های اجتناب مالیاتی  عملکرد بهتری دارند مدیران با سطح توانایی باال کمتر درگیر فعالیت
های فرصت اجتناب مالیاتی  کند که اگر هزینه شوند. این نتایج دیدگاهی را حمایت می می

دیران با سطح توانایی باالتر تالش و زمان خود را های دیگر مدیران باشد، م بیشتر از فعالیت
های  های دیگر از قبیل افزایش فروش، بازاریابی به منظور افزایش فروش صرف فعالیت

های اجتناب مالیاتی برای  های تامین مالی بجای فعالیت گذاری و فعالیت خارجی، سرمایه
یار خود را در منافع حداکثر سازی و سودآوری شرکت خواهند داشت و منابع در اخت

طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد عالوه بر  گیرند. به اقتصادی با کارایی بیشتر بکار می
های اجتناب مالیاتی را هدایت  تواند فعالیت های شرکت، توانایی مدیریتی نیز می ویژگی

مالیاتی های اجتناب  کننده استراتژی کند. بنابراین توانایی مدیریتی یکی از عوامل تعیین
رو، پژوهش  گذارد. از این شرکت است که بر عملکرد و تصمیمات شرکت تأثیر می

حاضر شواهدی از نقش مدیران در تصمیمات شرکت با نشان دادن اهمیت توانایی مدیریتی 
 در اجتناب مالیاتی شرکت فراهم آورد.

 
 
 
 
 
 



  45 ...  شرکت یاتیدر اجتناب مال یریتیمد یینقش توانا

  منابع:

مدیریت شناسایی و تبیین عوامل موثر بر  » (1392ی، امید و امید سروستانی)دریپورح
 .110-89، صص 12، سال چهارم، شماره مجله دانش حسابداری«. مالیات

اجتناب از  ریتأثبررسی (. »1393)نیا و میثم امینی محمدحسنپور حیدری، امید، فدوی، 
در بورس اوراق  شده رفتهیپذهای  پرداخت مالیات بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت

 .85-69، صص 52، سال چهاردهم، شماره فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد«. بهادار تهران
 توانایی تأثیر بررسی»( 1394غفاری) و محمدجواد ، علی، غیوری مقدمحمیدرضاحاجب، 

 حسابداری فصلنامه «.دارویی محصوالت و مواد صنعت در سرمایه ساختار بر مدیریت

 .17-1،صص 9 پیاپی شماره سوم، شماره سوم، سال ،سالمت
بررسی تأثیر توانایی مدیران » (1396ن، فصیحی، صغری و بهنام کرمشاهی)حجازی، رضوا

فصلنامه «. شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفته بر سیاست تقسیم سود شرکت
 .67-87، صص 54، شماره 14، سال مطالعات تجربی حسابداری مالی

رابطه بین نرخ موثر مالیات و » (1392یحیی و مجتبی گل محمدی شورکی)ه، حساس یگان
-239، صص 12سال نوزدهم، شماره  فصلنامه پژوهشنامه مالیات،«. های شرکت ویژگی

264. 

تاثیر توانایی » (1394انواری رستمی و علی صیادی سومار) اصغر علیسپاسی، سحر، 
دانش  «.طلبانه فرصت های انگیزهد بر مالی با تاکی های صورتمدیریت بر تجدید ارائه 

 . 89-110، صص 4، شماره 2، دوره حسابداری مالی
گذاری و ریسک سقوط  توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه»( 1395ی)زاده فرد، مهد مراد

-56، صص 50، شماره 13، سال فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی«. قیمت سهام
25. 

Andreou, P.; Daphna, E.; and C. Louca(2013) Managerial Ability and 
Firm Performance: Evidence from the Global Financial Crisis. 
Available at: http://www.efmaefm.org. [Online][15 April 2014] 

Armstrong, C.S., Blouin, J.L., Larcker, D.F)2012 (The Incentives for 

Tax Planning. Journal of Accounting and Economics, Vol. 53, No. 
1-2, Pp. 391–411. 

Badertscher, B. Katz, S. & Rego, S.( 2013) The Separation of 
Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance. Journal of 
Accounting and Economics, Vol. 56 (2, 3),pp. 228-250. 

Baik, B., J. Chae, S. Choi, and Farber, D, B. (2013). Changes in 
Operational Efficiency and Firm Performance: A Frontier Analysis 



 1397بهار ـ  57ـ شماره  14سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   46

Approach. Contemporary Accounting Research, Vol. 30 (3): 996–
1026. 

Bertrand, M., Schoar, A., (2003). Managing with Style: The Effects of 
Managers on Firm Policies. The Quarterly Journal of  Economics, 
Vol.118(4), 1169-1208. 

Demerjian, P., Lev, B., Lewis, M., & McVay, S. (2013) Managerial 
Ability and Earnings Quality. The Accounting Review, Vol. 88 (2): 
463–498. 

Demerjian, P., Lev B., & McVay, S. (2012). Quantifying Managerial 
Ability: A New Measure and Validity Tests. Management Science, 
Vol. 58 (7): 1229–1248. 

Desai, M., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and 
Firm Value. The Review of Economics and Statistics, Vol. 91(3), 
537-546. 

Desai, M., & Dharmapala D. (2006). Corporate Tax Avoidance and 
High-powered Incentives. Journal of Financial Economics, Vol. 
79, 145-179. 

Dyreng, S., Hanlon, M., Maydew, E., )2010(. The Effects of 

Executives on Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review, 
Vol. 85 (4), 1163-1189. 

Dyreng, S., M. Hanlon, and E. Maydew. (2008). Long- run Corporate 
Tax Avoidance.  The Accounting Review, Vol. 83(1): 61–82. 

Francis, B, Sun, X., & Wu, Q. (2013). Managerial Ability and Tax 
Avoidance. Available at: http://ssrn.com/abstract=2348695. 

Graham, J. R., M. Hanlon, T. J. Shevlin, and N. Shroff. (2014). 
Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the 
Field. The Accounting Review, Vol. 89, No. 3, pp. 991-1023. 

Hanlon, M., Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. Journal 
of Accounting and Economics, Vol. 50 (2-3), 127-178. 

Hasan, I., S. Hoi, Q. Wu, and H., Zhang. (2014). Beauty is in the Eye 
of the Beholder: The Effect of Corporate Tax Avoidance on the 
Cost of Bank Loans. Journal of Financial Economics, Vol. 113(1): 
109-130. 

Hope, O., Ma, M., Thomas, W. B. (2013) Tax Avoidance and 
Geographic Earnings Disclosure. Journal of Accounting and 
Economics, Vol. 56 (2-3), 170-189. 

Koester, A., Shevlin, T., & Wangerin, D. )2016(. The Role of 

Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance. Management 
Science, Vol. 56 (2-3), 3285-3310. 

Park, Joonho., Youl Ko, c., Jung, H., & Yong-Seok Lee, Y, S. (2016). 
Managerial Ability and Tax Avoidance: Evidence from Korea.  
Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, Vol. 23(4): 449–
477. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2148407##


  47 ...  شرکت یاتیدر اجتناب مال یریتیمد یینقش توانا

Phillips, J.D. (2003). Corporate Tax-Planning Effectiveness: the Role 
of Compensation-Based Incentives. The Accounting Review, Vol. 
78, No. 3, Pp. 847–874. 

Rego, S., Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax 
Aggressiveness. Journal of Accounting Research, Vol. 50, No. 3, 
Pp. 775–810. 

Robinson, J.R., Sikes, S.A., Weaver, C.D. (2010). Performance 
Measurement of Corporate Tax Departments. The Accounting 
Review, Vol. 85, No. 3, Pp. 1035–1064. 

Rose, N. L., Shepard, A. (1997). Firm Diversification and CEO 
Compensation: Managerial Ability or Executive Entrenchment. The 
RAND Journal of Economics, Vol. 28 (3), 489-514. 

Shavinina, L. V., Medvid, M.  (2009). Understanding Managerial 
Talent. In International Handbook on Giftedness, Springer, 
Netherlands, pp. 839-851. 

Slemrod, J. (2004). The Economics of Corporate Tax Selfishness. 
National Tax Journal, Vol. 57(4): 877–899. 

Wilson,  R. (2009). An  Examination  of  Corporate  Tax  Shelter 
Participants. The Accounting Review, Vol. 84, No. 3, Pp. 969-999. 

Yang, J., and Jiang, Y. (2008). Accounting Information Quality, Free 
Cash Flow and Overinvestment: A Chinese Study.  The Business 
Review, Vol. 11(1): 159-166. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	p.pdf
	چکیده
	جایگاه پدیده تغییر طبقه بندی در مدیریت سود 
	علی ثقفی (
	مظفر جمالیانپور ((

	صفحات 1 تا 23
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 14 ـ شماره 57 ـ بهار 1397

	p.pdf
	چکیده
	صفحات 49 تا 72
	تحلیلی بر پایداری سود،جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی در مقیاس صنایع و شرکتها
	فرخ برزیده (
	سید مصطفی حسن زاده دیوا  ((

	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 14 ـ شماره 57 ـ بهار 1397

	p.pdf
	چکیده
	توانایی مدیریت و ناکارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
	موسی بزرگاصل (
	بیستون صالحزاده ((

	صفحات 73 تا 94
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 14 ـ شماره 57 ـ بهار 1397

	p.pdf
	چکیده
	ارائه مدلی با ثبات از محافظهکاری باسو با استفاده از روش GMM-sys
	فرهاد فلاح نژاد (
	حسین فخاری ((

	صفحات 95 تا 122
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 14 ـ شماره 57 ـ بهار 1397

	p.pdf
	چکیده
	بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات حسابداری بر واکنش سرمایهگذاران به اعلام سود
	مهدی عربصالحی (
	نرگس حمیدیان ((

	صفحات 147 تا 170
	فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی ـ سال 14 ـ شماره 57 ـ بهار 1397


