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مقدمه -1
ها و جوامع با تحوالت شگرف محيطي و تكنولوژي و به پرتالطم امروزي كه سازمان جهان در

ورد م توان دستيابي به سطح مطلوب و هستند، و جهاني شدن رو به روتبع آن تجارت جهاني 
تواند حيات بالنده چه ميآن اين رهگذر، در ابهام فرو رفته است. از ايهاله عملكرد در انتظاري از

يگر، دسخنيو كارآمد است. به  ها را تضمين كند، وجود نظام مديريتي مقتدرو رو به رشد سازمان
ها توان حسن عملكرد سازمانركن مديريت سازمان است كه مياين  ،توانمندي و صورت اقتدار در

اين است كه تا  نكته ظريف و قطعي در ).1384بوزنجاني،  (فرهيمنجر شود را در شرايط فعلي 
اري عدم برخوردزيرا  كند. همكاران و زيردستان خود نفوذ تواند درتوانا و كارآمد نباشد نمي مدير

روابط غيررسمي سعي در شود تا كاركنان با ايجادباعث مي انجام امور، هاي الزم درتوانايي از
كل هجا بتصميمات نابه وظايف اصلي خود خارج شوند و با افراد از رفع و رجوع كردن امور كنند،

).1380آذربايجاني، و (عطا فر سيستم ضربه بزنند

 2010هاي مختلف هستند (ديرنگ و همكاران، از آنجا كه مديران ارشد سازمان با درجه توانايي
هاي ها، قابليتهاي نامشهود ارزشمند شركت)، لذا يكي از دارايي2012و دمرجيان و همكاران، 

مديران بوده كه توجه به آن باعث بهبود عملكرد سازمان و افزايش توان رقابت آن در بازار 
2). از ديدگاه كيو2013، 1شود (پنياديس و همكارانمي

و1993( ) قابليت نتيجه كاربرد دانش
3مهارت، و تركيب مناسب آن دو است. به اعتقاد كلين

) قابليت، عبارت است از رفتارهايي 1996(
راز ها را با ثبات بيشتري ابكه افراد با عملكرد برتر در مقايسه با افراد با عملكرد متوسط، آن

مديران به توجه اخير حسابداري چنين، مطالعات). هم2000، 5و استيون 4كنند (نقل از فرنهاممي
سدرمي نظر به مثال، عنوان به. دهدسازماني را نشان مي رفتار و حسابداري هايگزينه زمينه در

وبامب(خود در سازمان  داوطلبانه افشاي شيوه بر روي توجهيقابل توانند تأثيرمديران مي ر
.داشته باشند )1020 ،7همكاران ديرنگ و( شركت مالياتي و رفتار )2010 ،6همكاران

ور منظها بهكارهاي قانوني شركتها و راهاز سوي ديگر، در ادبيات مالي كشورهاي غربي، تالش
هاي متفاوتي از قبيل مديريت ماليات، اجتناب از پرداخت ماليات و رويه كاهش ماليات، به نام
هاي ). به طور متداول، فعاليت1393 شناسند (پورحيدري و همكاران،مالياتي جسورانه مي

 شود كه منابع را از دولتجويي از ماليات گفته مياجتناب از پرداخت ماليات به ابزارهاي صرفه
و  8دهد (دساييدهد و بنابراين، ارزش بعد از ماليات شركت را افزايش ميداران انتقال ميبه سهام

عنوان استفاده قانوني از نظام مالياتي براي به ). اجتناب از پرداخت ماليات2009، 9دهارماپاال
وسيله ابزارهايي كه در خود قانون منافع شخصي، جهت كاهش ميزان ماليات قابل پرداخت به

)، اما اين امر به فعاليت غيرفانوني كه موجب 2008، 11و ريكو 10شود (پاسترناكاست، تعريف مي
خدمات رفاهي و عمومي نياز است، مربوط  كاهش درآمدهاي دولت كه براي امور زيربنايي و



هاران بر اجتناب از پرداخت ماليات شركتهاي مديبررسي اثرگذاري قابليت/ 25

- دهد، بسياري از شركت). از آنجا كه ماليات، سود شركت را كاهش مي2011، 12شود (اتسانيانمي

هاي اجتناب از پرداخت ماليات را با هدف كاهش درآمد مشمول ها به ميزان زيادي فعاليت
در نتيجه، اجتناب از پرداخت ماليات، در ). 2010، 13برند (نور و همكارانمالياتشان را به كار مي

). تصور نتايج اجتناب از 2009، 14ها است (گراويلحال تبديل شدن به نگراني اصلي دولت
هاي پيرامون اين موضوع باشد. يكي از ترين بحث در پژوهشتواند مهمپرداخت ماليات، مي

دهند، ويژگي جانشين نجام ميهاي اجتناب از پرداخت ماليات را اها فعاليتداليلي كه شركت
ديگر، صرفه جويي ). به سخني2011، 17و ليم 2006، 16و توكر15بدهي بودن آن است (گراهام

ن تواند براي تأميشود، ميها كه از فعاليت اجتناب از پرداخت ماليات حاصل ميمالياتي شركت
حاضر پاسخ به اين در اين راستا، هدف اصلي پژوهش هاي شركت استفاده شود. مالي پروژه

پرسش اساسي است؛ آيا مديران باقابليت از شكاف بين استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي 
در جهت كاهش ماليات پرداختني استفاده خواهند كرد؟. بنابراين، باتوجه به اهميت موضوع 

رسي ان، برچنين، تأثير حضور مديران باقابليت در پيشرفت سازمماليات در عصر حاضر و هم
هاي تر سياستسازي مطلوبتواند كمك شاياني جهت پيادهها با يكديگر ميتجربي رابطه آن

ا موضوع هاي مرتبط بمالياتي در شركت نمايد. اين نوشتار نيز با مباني نظري و پيشينه پژوهش
وابيهاي برگرفته از مسئله و مباني نظري پژوهش ادامه ميچنين روش پژوهش و فرضيهو هم د

، مباني هاها مطرح شده و در نهايت با توجه به نتايج آزمون فرضيهپس از آن نتايج آزمون فرضيه
رسد.گيري شده و با ذكر پيشنهادها به پايان مينظري و پيشينه مطرح شده، نتيجه

مباني نظري و پيشينه پژوهش -2
اير هاي دقيق نسبت به سبينييشچنين انجام پمديران توانا، قادر به انجام قضاوت صحيح و هم

وته،كند دانش بيشتري داشو در مورد شركت و صنعتي كه شركت در آن فعاليت مي هستندافراد 
18دارند (ليبي هاي قابل اعتمادتربينيتوانايي تركيب بهتر اطالعات را جهت انجام پيش

،19و الفت 
ني خود كه بيبر روي پيش رگذاريهاي تأثبه اين دليل كه مديران توانا بسياري از واقعيت ).1993

 بيني حدآورند. براي مثال در مورد پيشكنند را در نظر ميمعموالً ديگران از آن صرف نظر مي
مديران ضعيف معموالً فقط به ميزان مطالبات سوخت شده چند  ،مجاز مطالبات غير قابل وصول

وانا نرخ تاريخي مطالبات الوصول را كنند، در صورتي كه مديران تسال گذشته شركت توجه مي
چنين تغيير در نيازهاي مشتريان شركت با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، روند صنعت و هم

چگونه كهاين مورد در متفاوت نظريه رو، دواز اين ).2013دمرجيان و همكاران،كنند (تعديل مي
هانئوكالسيك اقتصادي نظريه طرف، يك از گذارد، وجود دارد. اثر شركت يك تواند درمدير مي

 بر عالوه. باشندمي سازمان يك در تعويض قابل قطعات همگن، مانند مديران كه دهدمي نشان
تأثير تنهاي در باشد، داشته وجود اگر گيريتصميم و تعصبات آنان مانند فردي هايويژگي اين،



كه ي،مديريت مبادله مفهوم اين حققانم حال، اين با. دارند كل يك عنوان به شركت در كمي بسيار
21ميسون و 20هامبريك ينظريه توسعه به منجر

تئوري. اندكشيده چالش به شود رامي )1984( 
مهم شركت نتايج در هاآن فردي هايويژگي و باال سطح مديران كه است آن از حاكي هاآن

يل ن كارايي مديران نسبت به رقبا در تبدعنواتوان بههاي مديران را ميراستا، قابليتدراين .هستند
ها، ها شامل بهاي موجوديمنابع شركت به درآمد تعريف كرد، كه اين منابع توليد درآمد در شركت

وهاي عملياتي، هزينههاي ثابت، اجارههاي اداري، عمومي و فروش، داراييهرينه هاي تحقيق
هاي باالتر رو، قابليت). ازاين2012مكاران، هاي نامشهود دانست (دمرجيان و هتوسعه و دارايي

حراني هاي بويژه در دورهتواند منجر به مديريت كاراتر عمليات شركت شود، بهدر بين مديران مي
د. سزايي بر عملكرد شركت داشته باشتواند تأثير بههاي مديريتي ميگيريعمليات، كه تصميم

گيري رو است، مديران با قابليت از تصميمران روبههايي كه شركت با بحبراين، در دورهافزون
چنين، ). هم2015تري در ارتباط با تأمين مالي مورد نياز برخوردارند (آندرو و همكاران، مناسب

تري در ارتباط با مشتريان و شرايط كالن اقتصادي مديران داراي قابليت دانش و آگاهي بيش
جرا ها را به درستي اتر داشته و آنا استانداردهاي پيچيدهدارند و قادرند درك بهتري در ارتباط ب

).2013نمايند (دمرجيان و همكاران، 

هاي تئوري نمايندگي اين است كه مديريت در تالش است ثروت خود از سوي ديگر، از فرضيه
هاي مختلف نمايندگي ناشي از نظارت و مسايل مريوط به قرارداد را از طريق حداقل كردن هزينه

چنين، مديريت سعي در بيشينه كردن پاداش خود دارد و اين كار بايد در چارچوب بيشينه كند. هم
گذاري يا ساير معيارهاي حسابداري و نيز با تالش در جهت افزايش سود خالص، بازده سرمايه

 كه تالش اصلي مديريتبهادار شركت انجام شود. در حالي ايجاد تغييرات مثبت در قيمت اوراق
ه طور معمول در جهت بهبود عملكرد است، شايد وي تالش كند آن دسته از قواعد حسابداري ب

جاي افزايش در طول زمان، بالفاصله به حداكثر رسانده و از اين طريق را برگزيند كه سود را به
). براي نمونه در اين باره 47: 2013، 22در واقع پاداش خود را بيشينه كند (ولك و همكاران

هاي مدير در جهت اجتناب از پرداخت ماليات اشاره داشت. بر مبناي تعريف وان به فعاليتتمي
23اسلمرد

) نوع مشروع اجتناب از پرداخت ماليات از تفاوت بين قوانين مالياتي و اصول 2004(
وشود. نمونهپذيرفته شده حسابداري ناشي مي اي از اين مورد روش محاسبه هزينه استهالك

اهشك جهت در تالش مالياتي، اجتناب از ترتيب، منظوراينم شده موجودي كاال است. بهبهاي تما
درون و قوانين خطوط شكستن بدون ماليات از گريز فعاليت يك كه است، پرداختي هايماليات

).1393 همكاران، و خاني( است ماليتي قوانين چارچوب

 جويي ماليات كه منابعول به ابزارهاي صرفههاي اجتناب از پرداخت ماليات به طور متدافعاليت
و2009شود (دسايي و دهارماپاال، دهد، گفته ميداران انتقال ميرا از دولت به سهام ). پاسترناك

) اجتناب از پرداخت ماليات را استفاده قانوني از نظام مالياتي براي منافع شخصي، 2008ريكو (
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وسيله ابزارهايي كه در خود قانون است، تعريف ت بهمنظور كاهش مقدار ماليات قابل پرداخبه
تواند مبلغي هاي اجتناب از پرداخت ماليات ميجويي هزينه ناشي از فعاليتاند. صرفهكرده

ارزشمند براي ضعف مالي شركت باشد چراكه تأمين مالي از طريق بدهي، منجر به افزايش تعهدات 
جا كه سپر مالياتي شكلي از چنين، از آن. هم)2005، 24شود (كيم و همكارانآتي شركت مي

-فهبرند، بدهي كمتري دارند و صرهايي كه سپر مالياتي را به كار ميحمايت مالياتي است، شركت

تواند جانشيني براي ميزان بدهي شركت باشد (گراهام جويي جريان نقدي ناشي از سپر مالياتي مي
هاي در نظر ر داشت كه مديران در راستاي تحقق پاداشتوان انتظارو، مي). از اين2006و توكر، 

ها، انگيزه زيادي براي اجتناب مالياتي داشته باشند، زيرا داران براي آنگرفته شده از جانب سهام
هاي نقدي خروجي ناشي از ماليات اجتناب مالياتي منجر به افزايش سود خالص و كاهش جريان

وسيله آرمسترانگ . اين موضوع در پژوهش انجام شده به)1393شود (پورحيدري و همكاران، مي
25و همكاران

ش هاي تشويقي پادااند كه بين طرحگران نشان داده) نيز تأييد شده و پژوهش2012( 
مديران مالياتي با نرخ مؤثر مالياتي محاسبه شده بر اساس استانداردهاي حسابداري رابطه منفي 

و معناداري وجود دارد.
26مكارانبامبر و ه

) نشان دادند كه بعضي از مديران سبك خاصي در مورد ارتباط ميل 2010(
و ها دارند.هاي نتايج رهنمودو رغبت خود با هدايت موضوعات و ويژگي در موردي مشابه جي

27همكاران
29لين و 28) و ديجن2011( 

بر  ثبات در سمت مديران) به آزمون اثرات 2010( 
به اين نتيجه رسيدند ) 2010( ي پرداختند و مشابه بامبر و همكارانهاي گزارشگري مالسياست

هاي حسابداري يكسان توسط مديران ها، به دليل عدم بكارگيري رويهكه در بعضي از شركت
30و همكاران متفاوت است. ديرنگهاي افشاي اطالعات و حسابداري سياستخصوصي 

تعيين عوامل اجتناب از پرداخت ماليات اشاره ) به تأثيرگذاري اثرات ثابت مديريتي در 2010(
31كرد. فرانسيس و همكاران

-تهاي مديران و فعالي) نيز با بررسي ارتباط مؤثر بين قابليت2014( 
هاي مديران نشان دهنده هاي اجتناب از پرداخت ماليات، چنين اظهار داشتند كه اگر چه قابليت

-اب از پرداخت ماليات لزوما استراتژي افزايشهاي اجتنافزايش ارزش شركت است ولي فعاليت

دهندگي در ارزش شركت را ندارند. مديران عقاليي بايد تالش و زمان خود را اختصاص به 
ت هاي فرصشوند؛ و هنگامي كه مدير هزينههايي دهند كه منجر به افزايش ارزش شركت ميپروژه

اجتناب از پرداخت ماليات كاهش پيدا وسيله دهد، ارزش افزايشي اضافه شده بهرا افزايش مي
 گذاري كمتر جذابشود كه اجتناب از پرداخت ماليات به يك گزينه سرمايهكند و مشاهده ميمي

شود.تبديل مي
) در پژوهشي نشان دادند كه 2010هاي پژوهش، چن و همكاران (در راستاي بررسي پيشينه

سك سقوط قيمت سهام رابطه دارد. اين نتيجه اي مثبت با رياجتناب از پرداخت ماليات به گونه
با اين ديدگاه كه اجتناب از پرداخت ماليات، امكان خارج كردن منافع مديريتي و پنهان كردن 



راهم طلبانه را فهايي براي اين رفتار فرصتها و حوزهاخبار بد از طريق فراهم كردن ابزارها، نقاب
هاي متوالي ريسك سقوط قيمت كردن اخبار بد طي دورهكند، سازگاري دارد. پنهان و انباشته مي

وند رسهام را دربر خواهد داشت. به اين دليل كه اخبار بد انباشته شده از يك نقطه اوج فراتر مي
شوند. افزون براين، آنان بيان كردند كه ارتباط مثبتي بين اجتناب باره آشكار ميو همگي به يك

ها از يك ساز و كار نظارت قيمت سهام، زماني كه شركتاز پرداخت ماليات و ريسك سقوط 
شود.خارجي مانند مالكيت نهادي دارند، ضعيف مي

) در مطالعه خود از نرخ مؤثر مالياتي نقدي بلندمدت جهت آزمون 2010ديرنگ و همكاران (
از مطالعه ساله استفاده كردند. نتايج حاصل  10ها براي بازه زماني ميزان اجتناب از ماليات شركت

ها توسيله شركاي در اجتناب از پرداخت ماليات بهآنان نشان داد كه اختالف مقطعي قابل مالحظه
ها توانايي اين را دارند كه نرخ مؤثر مالياتي نقدي را زير درصد شركت 25وجود دارد و تقريبا 

درصد نگه دارند. 20
هاي جسورانه ع پرداختند كه آيا رويه) در پژوهشي به اين موضو2012باالكريشنان و همكاران (

تقارن اطالعاتي، گران از معيار عدمدهد يا خير. پژوهشمالياتي، شفافيت شركت را كاهش مي
تايج عنوان معيار شفافيت شركت استفاده كردند. نگران بهبيني تحليلكيفيت سود و خطاي پيش

، چنيندهد. همكت را كاهش ميپژوهش نشان داد كه استراتژي جسورانه مالياتي شفافيت شر
كنند مسأله شفافيت را با افزايش دادن هاي با رويه جسورانه مالياتي تالش ميمديران در شركت

سطح افشاي مالياتي كاهش دهند.
) نيز اقدام به بررسي رابطه بين قابليت مديران و عملكرد شركت در 2013پنياديس و همكاران (

و نشان دادند كه توانايي مديران رابطه مثبت و معناداري با عملكرد طول بحران مالي جهاني كردند 
شوند، در طول دوره هايي كه توسط مديران توانا اداره ميها دارد. به اين معني كه شركتشركت

ي آورند و در صورت عدم دسترسگذاري بيشتري كرده، و سود بيشتري بدست ميبحران سرمايه
كنند. همچنين نتايج مطالعه حاكي از بدهي مي اوراقدام به انتشار به سود مورد نظر و كافي، اق

رابطه معكوس بين توانايي مديران و تقارن اطالعاتي دارد.
و) نيز در پژوهشي اقدام به بررسي رابطه بين قابليت2013دمرجيان و همكاران ( هاي مديران
ا براساس ها ابتدا كارايي مديران رادهها با استفاده از تكنيك تحليل پوششي دكيفيت سود كردند. آن
هاي مرهن ريتأثها محاسبه و پس از آن با استفاده از رگرسيون چند متغيره منابع ورودي و ستاده

وگيري كردند. نتايج حاكي از رابطه مثبتكارايي مديران را بر روي معيارهاي كيفيت سود اندازه
اي هكردند كه مديران توانا كمتر به ارائه مجدد صورتها بيان معنادار بين اين دو متغير است. آن

اي هپردازند، سود و اقالم تعهدي ايستاي بيشتري داشته، خطاي كمتري در ارائه بدهيمالي مي
ها زياد است. در واقع مديران با بيني شده آنغير قابل وصول دارند و كيفيت اقالم تعهدي پيش

د.كننتر ميكيفيت، اقدام به ارائه سود با كيفيتهاي صحيح و با انجام تخمين و قضاوت
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) در پژوهشي اقدام به بررسي رابطه بين قابليت مديران و اجتناب از 2013كو و همكاران (
ا و مدل هگيري قابليت مديران از تكنيك تحليل پوششي دادهپرداخت ماليات كرده و براي اندازه

و) استفاده كردند. نت2012دمرجين و همكاران ( ايج حاكي از آن است كه بين قابليت مديران
اجتناب از پرداخت ماليات رابطه منفي و معناداري وجود دارد.

) در پژوهشي اقدام به بررسي رابطه بين قابليت مديران و اجتناب 2014فرانسيس و همكاران (
از آن پرداختند. نتايج حاكي  2009-1988هاي شركت طي سال 7001از پرداخت ماليات براي 

است كه رابطه منفي معناداري بين قابليت مديران و اجتناب از پرداخت ماليات وجود دارد. 
چنين، بازار سرمايه واكنش منفي كمتري به هنگام افشاي اخبار در زمينه پناه مالياتي در هم

هايي كه توسط مديران شوند نسبت به شركتوسيله مديران توانا اداره ميهايي كه بهشركت
دهد.شوند، نشان مييركارآمد اداره ميغ

اي به ارتباط بين اجتناب از پرداخت ماليات و رفتار افزايشي ) در مطالعه2014چن و همكاران (
هاي پذيرفته شده در بورس كشور چين در شركت 2001-2009ارزش شركت براي بازه زماني 

ودهزينه نمايندگي را افزايش مي پرداختند. آنان يافتند كه رفتار اجتناب از پرداخت ماليات، هد
چنين، شفافيت اطالعاتي منجر به تعامل با اجتناب از پرداخت باعث كاهش ارزش خواهد شد. هم

ود. شماليات شده و اين امر باعث تعديل رابطه بين اجتناب از پرداخت ماليات و ارزش شركت مي
هند داجتناب از پرداخت ماليات نشان ميگذاران در كشور چين واكنش منفي به رفتار لذا، سرمايه

) 2014چنين، كرابتر و كوبيك (توان با شفافيت اطالعات كاهش داد. هماما اين رابطه منفي را مي
موقع بودن گزارش درآمد ساالنه براي در پژوهشي رابطه بين اجتناب از پرداخت ماليات و به

را مورد بررسي قرار دادند.  1993-2010هاي شركت) بين سال-سال 16340شركت ( 908
نتايج پژوهش آنان بيانگر اين شد كه افزايش سطح اجتناب از پرداخت ماليات به نمايش گذاشته 

شده با كاهش اطالعات مندرج در گزارش سود ساالنه در ارتباط است. 
كي ان ي) در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه توانايي مدير2015براين، چن و همكاران (افزون

هاي نوآوري بوده و داراي ارتباط مثبتي با ارزش بازار گيرياز اجزاي اصلي موفقيت در تصميم
ها است.شركت

) به تبيين رابطه بين فرار مالياتي و ريسك سقوط آتي قيمت سهام 1391فروغي و همكاران (
 اليات واقعيگران از تفاوت سود مشمول ماليات قطعي شده و سود مشمول مپرداختند. پژوهش

عنوان معيار فرار مالياتي استفاده كردند. نتايج حاكي از آن شد كه فرار مالياتي به ريسك سقوط به
فرار از  هايي را برايسخني ديگر، در شرايطي كه شركت فعاليتشود. بهآتي قيمت سهام منجر مي

ري مبهم گز يك سيستم گزارشها مستلزم استفاده اكه اين فعاليتدهد، به دليل آنماليات انجام مي
داري و انباشت اطالعات منفي در داخل شركت افزايش و پيچيده است، توانايي مديران براي نگه

و در نتيجه، ريسك سقوط آتي قيمت سهام افزايش پيدا خواهد كرد.



شركت پذيرفته شده در  75اي متشكل از ) با استفاده از نمونه1392پورحيدري و سروستاني (
به بررسي عوامل مؤثر بر مديريت ماليات پرداختند. نتايج  1380-1389براي بازه زماني  بورس

ياتي طور منفي نرخ مؤثر مالهاي خاص شركت و اندازه شركت، بهبيانگر اين شد كه از بين ويژگي
وچنين، بين نسبت بدهي، شدت سرمايهدهد. همرا تحت تأثير قرار مي گذاري در موجودي كاال

ردند. داري مشاهده كگذاري در دارايي ثابت با نرخ مؤثر مالياتي رابطه مثبت و معنيرمايهشدت س
ر هاي رشد و عمر شركت با نرخ مؤثبا اين وجود، نتايج پژوهش بيان كننده آن بود كه بين فرصت

 هچنين، نتايج پژوهش گواه آن بود كه مالكيت نهادي بداري وجود ندارد. هممالياتي رابطه معني
دهد.ها را تحت تأثير قرار ميطور منفي نرخ مؤثر مالياتي شركت

و1392نيا (پور و امنييخدامي ) در پژوهشي به بررسي ارتباط بين اجتناب از پرداخت ماليات
بهادار تهران پرداختند و اينكه آيا سطح  هاي پذيرفته شده در بورس اوراقهزينه بدهي در شركت

-1389هاي كند يا خير. بازه زماني پژوهش براي سالهه را تعديل ميمالكيت نهادي اين رابط

اي منفي بين اجتناب از پرداخت ماليات و هزينه بود. نتايج پژوهش نشان داد كه رابطه 1380
بدهي وجود دارد. اين رابطه منفي بيانگر آن است كه، اثر مناسب مالياتي ناشي از اجتناب از 

رو، اجتناب از پرداخت عنوان بدهي براي شركت به كار رود. از اينتواند بهپرداخت ماليات مي
عنوان جانشين استفاده از بدهي باشد. افزون بر اين، نتايج حاصل از مالكيت تواند بهماليات مي

نهادي بيانگر آن شد كه مالكيت بر ارتباط بين اجتناب از پرداخت ماليات و هزينه بدهي تأثير 
معناداري ندارد.

اي به بررسي تأثير اجتناب از پرداخت ماليات بر ) در مطالعه1393حيدري و همكاران (پور
پذيرفته شده در  شركت 75شفافيت گزارشگري مالي پرداختند. نمونه آماري مطالعه آنان شامل 

بود. نتايج مطالعه حاكي از آن شد كه  1380-1389بورس اوراق بهادار تهران براي بازه زماني 
خني سدهد. بهرا كاهش مي ريزي مالياتي، شفافيت گزارشگري مالي شركتي برنامههافعاليت

وتوان گفت كه فعاليتديگر، مي هاي اجتناب از پرداخت ماليات مستلزم پنهان كردن حقايق
افيت گذارد و باعث كاهش شفمعامالت پيچيده است كه بر محيط اطالعاتي شركت تأثير منفي مي

شود.ت ميگزارشگري مالي شرك
، كنندهايي كه از پرداخت ماليات اجتناب مي) بيان داشتند شركت1394نيا (پور و امينيخدامي

رو هايي كه با محدوديت مالي روبهچنين، در شركتنمايند. همداري ميميزان وجه نقد بيشتري نگه
جه نقد داشت ونگه تري است. در نتيجه، بين اجتناب از پرداخت ماليات وهستند، اين رابطه قوي

) با 1394بين، نتايج پژوهش منصورفر و همكاران (رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. دراين
و بررسي توانايي مديريت بر كيفيت سود حاكي از آن است كه توانايي مديريت تأثير مثبت

شود. دي ميهمعناداري بر كيفيت سود داشته و باعث پايداري بيشتر سود و كيفيت بهتر اقالم تع
و1394چنين، نمازي و غفاري (هم ) نيز، با بررسي اهميت و نقش اطالعات توانايي مديران
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هاي پذيرفته شده در هاي مالي به عنوان معياري در انتخاب سبد بهينه سهام در شركتنسبت
به  نبورس اوراق بهادار تهران، بيانگر اهميت و ارزش تحليل اطالعات مرتبط با توانايي مديرا

هاي مالي است.عنوان اطالعات مكمل نسبت
ود رهاي مرتبط مطرح شده، در پژوهش حاضر انتظار ميدر نتيجه، بر اساس مباني نظري و پيشينه

اق هاي پذيرفته شده در بورس اورهاي مديران بر فعاليت اجتناب از پرداخت ماليات شركتقابليت
بهادار تهران تأثيرگذار باشد.

هاي اجتناب از پرداخت ماليات د دارد كه مديران با قابليت باال اقدام به فعاليتاين فرض وجو
هاي قبلي ذكر شده، فرضيه اصلي و فرعي پژوهش كنند. مطابق با اين استدالل و پژوهشنمي

شود:حاضر به اين صورت بيان مي
وهاي مديران و اجتناب از پرداخت ماليات راب: بين قابليتفرضيه اصلي پژوهش طه منفي
معناداري وجود دارد.

هاي فرعي:فرضيه
هاي مديران و نرخ موثر ماليات رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. الف. بين قابليت
هاي مديران و نرخ موثر نقدي ماليات رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. ب. بين قابليت
بطه منفي و معناداري وجود دارد.هاي مديران و اختالف دفتري ماليات راپ. بين قابليت

روش پژوهش -3
رويكرد از استفاده با و تجربيشبه نوع از آن پژوهش طرح. است كاربردي حاضر پژوهش

هك شودمي استفاده رويداديپس روش از زماني. است) گذشته اطالعات طريق از( رويداديپس
دستكاري امكان اين، بر افزون. پردازدمي موضوع بررسي به رويدادها وقوع از پس پژوهشگر
گيري شاخص كارايي در ابتدا، به اندازه ).49 و 39 :1389 نمازي،( ندارد وجود مستقل متغيرهاي

د. ها پرداخته شتحليل پوششي دادهاز هاي مدل با استفاده ها و خروجيشركت با توجه به ورودي
) جهت بدست 2يي شركت (رابطه به آزمون مدل كارا گيري از رگرسيون توبيتسپس، با بهره
ته هاي پذيرفجامعه آماري اين پژوهش شامل كليه شركت هاي مديران پرداخته شد.آوردن قابليت

است. به  1392الي  1383ساله از سال  10شده در بورس اوراق بهادار تهران براي يك دوره 
نمونه آماري مد نظر قرار ها ميان اعضاي جامعه، شرايط زير براي انتخاب دليل برخي ناهماهنگي

گرفت:
گري گذاري، واسطههاي سرمايهها و مؤسسات مالي (شركتهاي نمونه جزء بانكالف. شركت

ها) نباشند؛ زيرا افشاي اطالعات مالي و ساختارهاي هاي هلدينگ و ليزينگمالي، شركت
ها متفاوت است.راهبردي شركتي در آن

ان اسفند ماه هر سال باشد.ها منتهي به پايب. سال مالي شركت



در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته باشند. 1382پ. تا پايان سال مالي 
ت. در دوره زماني مورد نظر تغيير سال مالي نداده باشند.

هاي مورد نياز در دسترس باشد.اطالعات مالي مورد نياز به منظور استخراج دادهث. 
شركت در صنايع انتخابي، تعداد  8و با شرط حداقل حضور هاي انجام شده با توجه به بررسي

حائز شرايط باال بوده و براي نمونه آماري انتخاب  1392الي  1383شركت در دوره زماني 145
شدند.

توضيحي هاييادداشت و مالي هايصورت به مراجعه با منتخب هايشركت نياز مورد اطالعات
سامانه در موجود تهران بهادار اوراق بورس در شده هپذيرفت هايشركت مالي هايصورت همراه
افزارنرم از استفاده با هاداده نهايت در. اندشده گردآوري 3 نسخه نوين آوردره افزارنرم و كدال

.است گرفته انجام نهايي تحليل و تجزيه 7 نسخه اي وي يوز

متغيرهاي پژوهش 
  متغير مستقل

يري گبراي اندازه .ودشميه عنوان متغير مستقل در نظر گرفته در اين پژوهش قابليت مديران ب
وا) و مطابق با مدل دمرجي2013( ن و همكاراناهاي مديران مشابه با پژوهش دمرجيقابليت ن

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق ي كارايي هر يك از مديران شركت) نمره2012( همكاران
الي، ها سرمايه م. شركتمحاسبه خواهد شد هاوششي دادهبهادار تهران به وسيله تكنيك تحليل پ

بنابراين،. رنديگيهاي خالق خود را در راستاي ايجاد درآمد به كار مفيزيكي و ديگر دارايي
 ائينيپنسبت به مديراني كه كارشان از كيفيت باشند كه كيفيت كاري بااليي داشته  مديراني

.كنندصي داده، مقدار بيشتري ستاده توليد ميدار مشخمق در رابطه بابرخوردار است، 

ها در داده پوششي تحليل تكنيك از استفاده با ،)2012( همكاران و دمرجيان پژوهش با مطابق
شده استفاده هايورودي شرط با آن) Sales( فروش مقايسه با شركت كارايي سطح صنايع،

هايهزينه ،)CoGS( رفته فروش يكاال شده تمام بهاي: شامل( هاشركت از يك هر وسيلهبه
عملياتي اجاره ،)PPE( دارايي ثابت مشهود خالص ،)SG&A( عمومي و اداري فروش،

)Opsleasev(، توسعه و تحقيق مخارج خالص )R&D(،  سرقفلي)Goodwill (هايدارايي ديگر و
ايبر هادهدا پوششي تحليل تكنيك از. شودمي بينيپيش) OtherIntan( شده خريداري نامشهود

شود:مي استفاده زير مسئله حل
)1رابطه(

در نظر  1تا  0گيري كارايي براي هر شركت عددي بين منظور اندازهباال، به با توجه به رابطه
وتر باشد، نشانگرفته خواهد شد كه هر چه اين عدد بيش دهنده مطلوب بودن منابع شركت
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زان و فروش كاال و خدمات خود به نحو صحيح است. از توانايي مديران در استفاده از منابع ار
ها و يا افزايش دارند، بايد اقدام به كاهش هزينه 1ي كارايي كمتر از هايي كه نمرهاين رو شركت

درآمدهاي حاصل از فروش خود جهت دسترسي به كارايي الزم نمايند.
.گيردمي بر در را شركت كل و بودهن مديران به منحصر باال روش با مطابق شده محاسبه كارايي اما

ركتش در هاروند بينيپيش به قادر شركت اندازه از نظرصرف توانا مديران كه هرچند مثال، براي
دگانكننمينتأ با ترراحت كنندمي فعاليت بزرگ هايشركت در كه مديراني معموالً اما هستند،

اب شركت، كارايي كل اثرات كردنخنثي براي رو،اين از. كنندمي وگوگفت و مذاكره خود منابع
كارايي عنوان به آن ماندهباقي و محاسبه) 2( رگرسيون توبيت در سطح صنايع رابطه از استفاده
شـده  حـدودم مـوارد برخي در وابسته متغير كه ترتيب، زمانياينبه .شودمي گرفته نظر در مديران
دست به α از داريتورش تخمين معمولي، ربعاتم حداقل از تخمين صورت استفاده در باشد،

عنيمبي منفي مقدار( ندارد وجود منفي مقدار شركت كل كارايي سنجش در كه آنجا اما از آيدمي
در معمولي مربعات حداقل روش از استفاده رواين از ،)ندارد مفهومي منفي كارايي زيرا است،

از استفاده كه ايگونهبه ؛)1393 همكاران، و نيسلطاخليفه( بود خواهد اريب) 2( رابطه تخمين
معادله ا،راستدراين. شود منجر وابسته متغير مورد در نادرست هايتوصيه به تواندمي پارامتر اين

.است شده برآورد صنايع از يك هر سطح در توبيت رگرسيون از استفاده با) 2(

)2رابطه(
Positive Free 3Market Share + α2ts) + αLn (Total Asse1+ α 0Firm Efficiency = α

Year Indicators + ε6Foreign Currency Indicator + α5Ln(Age) + α4Cash Flow + α 

Ln(Total Assets) :هاي شركت، اندازه شركت كه برابر است با لگاريتم طبيعي جمع دارايي
Market Share: گيريهيرشمن اندازه -يندالسهم از بازار شركت كه با استفاده از الگوي هرف 

جريان وجه نقد آزاد كه برابر است با سود قبل از استهالك : Positive Free Cash Flowشود، مي
لگاريتم طبيعي عمر واحد تجاري (مدت زمان  :Ln(Age)منهاي تغيير در سرمايه در گردش، 

شاخص : Foreign Currency Indicatorبورس اوراق بهادار تهران)،در i پذيرش شركت 
فروش  tمرزي شركت (يك متغير مجازي است؛ در صورتي كه شركت در سال هاي برونفعاليت

با واحد پولي به جز ريال داشته و از اين بابت، تعديالت تسعير ارز انجام داده باشد، مقداري برابر 
سال هاي شاخص: Year Indicatorsبا يك و در غير اين صورت صفر خواهد بود) (صادرات)، 

هاي مديريت در شركت است.قابليت دهندهمانده الگوي رگرسيون كه نشان: مقدار باقيεو 
 متغيرهاي وابسته

اباجتن محاسبه متغير وابسته پژوهش حاضر، اجتناب از پرداخت ماليات ماليات است. براي
نكته .شودمي استفاده بوده، مالياتي موثر نرخ بر مبتني عموما كه متعددي هايروش از مالياتي

مدلي زا محيطي، شرايط به توجه با بايستمي مالياتي اجتناب بررسي براي كهاين توجه قابل
اين رد. نمود گيرياندازه بهتر را هاشركت مالياتي اجتناب هايفعاليت بتوان كه نمود استفاده



توجه بررسي مورد محيط مالياتي مقررات و قوانين به همواره بايستمي كه است بديهي خصوص
:باشدمي ذيل بصورت مالياتي اجتناب كردن عملياتي براي استفاده مورد مدل. نمود الزم

نرخ واقعي ماليات - نرخ قانوني ماليات = اجتناب مالياتي)                         3رابطه (
.آيدمي بدست ماليات كسر از قبل سود بر درآمد بر ماليات تقسيم از شركت ماليات واقعي نرخ

اب باشد؛مي ماليات كسر از سود قبل درصد چند شركت درآمد بر ماليات دهدمي نشان نرخ اين
تحت نرخ اين نتيجه در نباشند، ماليات مشمول است ممكن شركت درآمدهاي تمام كهاين به توجه
شركت؛ اتمالي قانوني نرخ محاسبه براي. گيردمي قرار شركت مالياتي اجتناب هايفعاليت تاثير

سال در و تصويب 1388 سال در كه مالي نهادهاي و ابزارها توسعه قانون 6 ماده به توجه با
بدين .شودمي ماليات نرخ تعيين به اقدام گرديد؛ ابالغ و تصويب مربوطه دستورالعمل 1389

معافيت درصد 10( درصد 5/22 نرخ با 1388 سال از قبل تا هاشركت مالياتي نرخ كه صورت
بعد به 1389 سال از و) مستقيم هايماليات قانون 143 ماده موضوع بورسي؛ هايشركت الياتيم

صورت اين غير در و درصد 20 نرخ با باشد؛ بوده درصد 20 حداقل شركت شناور سهام چنانچه
يمال هايصورت پيوست هاييادداشت خصوص اين در. است گرديده تعيين درصد 5/22 نرخ با

اختالف. ابدي تطبيق و تعيين شركت ماليات قانوني نرخ با تا گرددمي بررسي و عهمطال هاشركت
اشتهد مالياتي اجتناب ميزان چه شركت كه است آن مبين ماليات نرخ و ماليات واقعي نرخ بين

باشند،مي تاييد مورد سنواتي زيان داراي كه هاييشركت كردن مستثني با اين، بر عالوه. است
اين. ندهست قرار ماليات مشمول كلي شرايط در گيرند كهمي قرار بررسي مورد اييهشركت صرفا
كهاين به ظرن سخني ديگر، به است؛ شركت خاص ويژگي مبناي بر مالياتي اجتناب محاسبه طريق

دارد سعي مدل اين باشد؛ متفاوت مختلف هايشركت در است ممكن مالياتي اجتناب هايفعاليت
رسدمي نظر هب نتيجه در. نمايد گيرياندازه مربوطه صنعت يا شركت به توجه با را مالياتي اجتناب

با  .دباش ايراني هايشركت در مالياتي اجتناب نمودن عملياتي براي تريمناسب معيار مدل اين
ها از سه متغير زير استفاده هاي مشابه براي سنجش اجتناب مالياتي شركتتوجه به پژوهش

خواهد شد:
شود : نرخ موثر ماليات از تقسيم ماليات بر سود قبل از كسر ماليات محاسبه ميمؤثر ماليات نرخ

و معياري معكوس از اجتناب مالياتي به  )1392و خاني و همكاران،  2010(چن و همكاران، 
آيد.شمار مي

ه شده) دي: نرخ مؤثر نقدي ماليات از تقسيم ماليات نقدي پرداخت شده (تأنرخ مؤثر نقدي ماليات
)1392و خاني و همكاران،  2010شود (چن و همكاران، بر سود قبل از كسر ماليات محاسبه مي

آيد.و معياري معكوس از اجتناب مالياتي به شمار مي
i ركتش ماليات مشمول سود و ماليات از قبل حسابداري سود بين : تفاوتاختالف دفتري ماليات

از خارجي تحقيقات از بسياري همانند مالياتي جسورانه درويكر محاسبه براي. است t سال در
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كسر از قبل حسابداري سود تفاوت از) 2010(همكاران  و چن و) 2002( پلسكو و مانزن جمله
گرديده است. سود مشمول ماليات شركت از تقسيم ماليات  استفاده ماليات مشمول سود و ماليات

) محاسبه % 22,5در بورس اوراق بهادار تهران ( هاي پذيرفته شدهشركت بر نرخ ماليات شركت
شود.مي

  متغيرهاي كنترلي

غيرهاي پژوهش مؤثرند، مت مسئلهوتحليل يهتجزكنترل ساير متغيرهايي كه به نحوي در  منظوربه
متون به شرح زير تعيين شدند: مروربهكنترلي الزم با توجه 

هاي مقياس و پيچيدگي ييجوصرفه كه هدديمي گذشته نشان هاپژوهش: )SIZEاندازه شركت (
؛ چن و همكاران، 2003؛ ريگو، 2001شركت با اجتناب مالياتي ارتباط دارد (ميلز و نيوبري، 

ها يا شركت از معيارهايي نظير لگاريتم مجموع دارايي اندازه متغير محاسبه براي معموالً). 2010
ها در و نامربوط بودن ارقام تاريخي داراييشود اما با توجه به شرايط تورمي فروش استفاده مي

ود شعنوان معياري از اندازه شركت استفاده ميايران از لگاريتم طبيعي ارزش بازار سهام شركت به
.)102: 1383(نمازي و خواجوي، 

نياز شركت به اجتناب مالياتي كنترل شدمعياري از  عنوانبه): ROA( معيار سودآوري شركت
درگير مديريت ماليات ها ). زيرا يكي از داليلي كه شركت2010ن و همكاران، ؛ چ2003(ريگو، 

منظور كنترل عملكرد كل و مشخص شدن اثر خالص مديريت هستند بهبود عملكرد است. به
ها حاصل ها استفاده شده است. بازده داراييماليات در پژوهش حاضر از نسبت بازده دارايي

هاي پايان دوره است.تقسيم سود خالص بر كل دارايي
): براي رفع نيازهاي شركت به وجه نقد الزم است، CASH( سطح نگهداري وجه نقد در شركت

در  يرتأخهاي ياستراتژزيرا ممكن است انجام انواع خاصي از اجتناب مالياتي را ضروري كند (
دن وجه نقد ). اين معيار از طريق تقسيم كر1392و خاني و همكاران،  2003پرداخت) (ريگو، 

آيد.بدست مي tبراي سال  iهاي ابتداي دوره شركت بر دارايي tبراي سال  iپايان دوره شركت 
-اي داللت دارد كه يك شركت از طريق وام يا استقراض تأمين: به حد و اندازه)LEVاهرم مالي (

هاي اهرم، قياسترين م). يكي از مهم37: 1384تبريزي و مشيرزاده مؤيدي، (عبده مالي كرده است
ايهآيد. از اين متغير در پژوهشدست ميها بهها به دارايينسبت بدهي است كه از تقسيم  بدهي

چنين، ) استفاده شده است. هم1392و پورحيدري و همكاران ( )2013دمرجيان و همكاران (
شود.) نشان داد كه سطح باالي بدهي موجب ايجاد مسائل نمايندگي مي1986جنسن (



هاي پژوهشيافته -4
آمار توصيفي -1-4

گونه كه جدول ذيل دهد. هماني متغيرهاي پژوهش را نشان ميآمار توصيفي براي همه 1جدول 
دهد، ميانگين قابليت مديران نزديك به صفر است لذا، اين امر باتوجه به عدد بيشينه، نشان مي

ا هاي نسبتهاي نمونه از قابليتران شركتكمينه و انحراف معيار بازگوكننده آن است كه مدي
نامناسبي برخوردارند. از سويي، اندازه شركت داراي بيشترين ميزان انحراف معيار و ميانگين 

دهنده آن است كه در نيز نشان 674/0بر اين، ميانگين اهرم مالي با نمايش عدد است. افزون
چنين، مالحظه هم ها تأمين شده است.هيها از محل بدهاي شركتحدود بيش از نيمي از دارايي

است؛ اين بازدهي پايين،  19/0هاي نمونه در حدود هاي شركتشود كه ميانگين بازده داراييمي
هاي مديران باشد.بودن (كاهش) قابليتاحتمال دارد به دليل نامناسب

توصيفي متغيرهاي پژوهش : آمار1جدول 
انحراف   ميانگين    كمينه  بيشينه  متغير   

 معيار

كشيدگي  چولگي

-159/1  17/2  242/0  0005/0-619/0  492/0 قابليت مديران

نرخ مؤثر 
ماليات

406/0  801/0-131/0  086/0  025/1  089/0-

نرخ مؤثر نقدي 
ماليات

692/0  603/0-151/0  562/0  032/1  412/0-

اختالف دفتري 
ماليات

711/0  000023/0202/0  803/0  055/1  673/0-

نرخ بازده 
هادارايي

941/0  260/0-189/0  152/0  143/2-  137/2

-305/1  096/0  824/1  126/10041/12  071/14اندازه شركت

-563/1  056/0  692/0  129/0674/0  671/1اهرم مالي

سطح نگهداري 
وجه نقد

48/2  000/0074/0  326/1  124/0  459/0-

- لگاريتم دارايي

ها
956/9  323/3195/6  033/6  003/0  378/1

624/2  087/0  196/0  000/0279/0  690/0  سهم از بازار
-217/3  326/3  272/0  034/0-480/0  391/0  جريان نقد آزاد

-426/0  367/4  26/13  00/498/33  00/58عمر شركت

543/0  -569/2  11/30  07/3666/65  88/175شاخص سال
762/2  018/1  098/6  108/2085/6  994/9  لگاريتم فروش
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لگاريتم بهاي 
تمام شده كاالي 

فروش رفته

706/7  802/1963/5  617/6  189/1  659/2

هاي هزينه
اداري و فروش

503/6  025/1757/4  255/4  549/2-  803/1

لگاريتم خالص 
امالك، ماشين 
آالت و 

تجهيزات

217/7  067/3558/5  102/6  124/1  501/3

لگاريتم ساير 
يي نامشهوددارا

158/5  701/0079/3  900/3  763/4-  414/1

لگاريتم 
سرقفلي

731/3  000/0722/1  153/2  987/2  406/1

لگاريتم اجاره 
عملياتي

141/3  716/1735/2  702/2  129/2  306/0-

ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش -2-4
در الگو مورد بررسي قرار گيرد. در قبل از برآورد الگو بايد ايستايي متغيرهاي مورد استفاده 

ع هاي متوالي آن را ايستا كرد تا از وقوگيريصورتي كه متغيري ايستا نباشد، بايد با تفاضل
در كليه متغيرهاي مستقل، وابسته و كنترلي  2مطابق با جدول  رگرسيون كاذب جلوگيري شود.

دهنده است كه نشان 05/0ر از تريشه واحد لوين، لين و چو، كوچك سطح معناداري در آزمون
در طول متغيرها واريانس و ميانگين كه است معني بدان اين اين است كه متغيرها پايا هستند.

مورد هاينتيجه، شركت است. در بوده ثابت مختلف هايسال بين متغيرها كوواريانس و زمان
آمدن وجود باعث به مدل در متغيرها اين از استفاده و نداشته ساختاري تغييرات بررسي

شود. مشاهده مي 2آزمون در جدول شود كه نتايج اين نمي كاذب رگرسيون
 : نتايج حاصل از آزمون پايايي متغيرهاي پژوهش2جدول 

آزمون لوين، لين و چوآزمون لوين، لين و چومتغيرها
آماره 
 آزمون

آماره متغيرها  سطح معناداري
 آزمون

سطح معناداري

0000/0-215/11  هانرخ بازده دارايي0000/0-111/15رانقابليت مدي
0000/0-923/9اندازه شركت0000/0-908/17نرخ موثر ماليات

0001/0-803/1اهرم مالي0086/0-380/2  نرخ موثر نقدي ماليات
0000/0-255/11  سطح نگهداري نقد0000/0-955/10  اختالف دفتري ماليات



نباطيآمار است -3-4
هاي پژوهش طراحي و مورد آزمون قرار گرفت.فرضيه ،هدف پژوهشا دستيابي بهمنظور به

يكي از از رگرسيون، مدل تخمين منظوربه شود،مي استفاده تركيبي هايداده از كه زماني
روش تشخيص براي .شودمي استفاده تصادفي اثرات و ثابت اثرات مشترك، اثرات هايروش

اثرات بين گزينش براي ابتدا ترتيب، كه بدين داد. انجام مختلفي هايآزمون بايد مناسب تخمين
 05/0بدست آمده كمتر از  p-value  شود. اگرمي استفاده چاو آزمون از ثابت اثرات و مشترك
تصادفي، اثرات و ثابت اثرات بين گزينش جهت ،به طور موازي شود.مي انتخاب ثابت باشد اثر

ثابت باشد اثر 05/0بدست آمده كمتر از  p-value  شود. اگرمي استفاده نهاسم آزمون از
را فرعي هايفرضيه از يك هر براي مدل انتخاب به مربوط نتايج )3( جدول. شودمي انتخاب

.دهدمي نشان

فرعي هايفرضيه از يك هر براي مدل انتخاب به مربوط نتايج :3 جدول
نوع مدليسطح معنادارآماره آزمونآزمون

اثرات ثابت2102/000005/0آزمون چاوفرضيه فرعي اول
712/100005/0آزمون هاسمن

اثرات ثابت2232/000005/0آزمون چاوفرضيه فرعي دوم
712/100005/0آزمون هاسمن

تصادفي اثرات132/300045/0آزمون چاوفرضيه فرعي سوم
0001/0997/0آزمون هاسمن

  زمون فرضيه فرعي اولآ

Fنتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول ارائه شده است. با توجه به مقدار آماره  4در جدول 

است، بيانگر معنادار بودن مدل  674/17ها، كه برابر با ، در سطح كليه شركت4مندرج در جدول 
اتسون ارائه شده در بر اين، با توجه به مقدار آماره دوربين ودرصد است. افزون 95در سطح 

درپي را در است، وجود خود همبستگي پي 907/1ها كه برابر با در سطح كليه شركت 4جدول 
adjكند. مقدار اجزاي اخالل رگرسيون رد مي

2R  است؛ بنابراين، با توجه به اين  134/0برابر با
ي مستقل و كنترل وسيله متغيرهايدرصد از تغييرات متغير وابسته را به 4/13توان مقدار مي

و 4بيني كرد. جدول پيش ضرايب مربوط به مدل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه فرعي اول
دهد. طبق اين جدول، سطح معناداري مربوط به متغير سطح معناداري مربوط را نيز نشان مي

وبدهنده آن است كه بين قابليت مديران و نرخ مؤثر ماليات رابطه مثقابليت مديران نشان ت
معناداري وجود دارد.
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: خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي اول4جدول 
نرخ مؤثر ماليات متغير وابسته:

سطح معناداريtآماره خطاي استانداردضرائب  متغيرها

099/0043/0302/2022/0 قابليت مديران
027/0-057/0124/2-121/0  هانرخ بازده دارايي

004/0002/0262/3003/0اندازه شركت
106/0047/0255/2025/0اهرم مالي

سطح نگهداري وجه 
نقد

007/0011/0635/0152/0

466/8961/081/8000/0مقدار ثابت
2

Radj
2

Rآمارهدوربين واتسن Fسطح معناداري
147/0134/0907/1674/17000/0

ETAXRj,t = α0 + α1 MABILITY,t + α2 ROA,t + α3 FSIZE,t + α4 LEV,t + α5 CASH,t + εj,t 

  آزمون فرضيه فرعي دوم 

Fشده است. با توجه به مقدار آماره  نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي دوم ارائه 5در جدول 

است، بيانگر معنادار بودن مدل  480/17ها، كه برابر با ، در سطح كليه شركت5مندرج در جدول 
بر اين، با توجه به مقدار آماره دوربين واتسون ارائه شده در درصد است. افزون 95در سطح 

درپي را در جود خود همبستگي پياست، و 899/1ها كه برابر با در سطح كليه شركت 5جدول 
adjكند. مقدار اجزاي اخالل رگرسيون رد مي

2R  است؛ بنابراين، با توجه به اين  113/0برابر با
وسيله متغيرهاي مستقل و كنترلي درصد از تغييرات متغير وابسته را به 3/11توان مقدار مي

وضرايب مربوط به مدل رگرسيوني حاصل  5بيني كرد. جدول پيش از آزمون فرضيه فرعي دوم
دهد. طبق اين جدول، سطح معناداري مربوط به متغير سطح معناداري مربوط را نيز نشان مي

دهنده آن است كه بين قابليت مديران و نرخ مؤثر نقدي ماليات رابطه مثبت قابليت مديران نشان
و معناداري وجود دارد.

: خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي دوم5جدول 
نرخ موثر نقدي ماليات متغير وابسته:

سطح معناداريtآماره خطاي استانداردضرائب  متغيرها
179/0052/0445/3001/0قابليت مديران

- نرخ بازده دارايي

 ها
121/0-057/0147/2-031/0

142/0174/0815/0173/0اندازه شركت
295/0096/0073/3009/0اهرم مالي

ي سطح نگهدار
 نقد

189/0091/0084/2039/0

109/7894/0952/7000/0مقدار ثابت



2
Radj

2
R آماره   دوربين واتسنF  سطح معناداري

142/0113/0899/1480/17000/0
cashetaxrj,t = α0 + α1 mability,t + α2 roa,t + α3 fsize,t + α4 lev,t + α5 cash,t + εj,t 

  فرضيه فرعي سوم آزمون

Fنتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي سوم ارائه شده است. با توجه به مقدار آماره  6در جدول 

است، بيانگر معنادار بودن مدل  021/15ها، كه برابر با شركت، در سطح كليه 6مندرج در جدول 
بر اين، با توجه به مقدار آماره دوربين واتسون ارائه شده در درصد است. افزون 95در سطح 

درپي را در است، وجود خود همبستگي پي 919/1ها كه برابر با در سطح كليه شركت 6جدول 
adjار كند. مقداجزاي اخالل رگرسيون رد مي

2R  است؛ بنابراين، با توجه به اين  152/0برابر با
وسيله متغيرهاي مستقل و كنترلي درصد از تغييرات متغير وابسته را به 2/15توان مقدار مي

و 6بيني كرد. جدول پيش ضرايب مربوط به مدل رگرسيوني حاصل از آزمون فرضيه فرعي سوم
طبق اين جدول، سطح معناداري مربوط به متغير  دهد.سطح معناداري مربوط را نيز نشان مي

وقابليت مديران نشان دهنده آن است كه بين قابليت مديران و اختالف دفتري ماليات رابطه منفي
معناداري وجود دارد. 

: خالصه نتايج آزمون فرضيه فرعي سوم6جدول 
اختالف دفتري ماليات متغير وابسته:

سطح معناداريtآماره خطاي استانداردضرائب  متغيرها
000/0-006/0501/3-021/0قابليت مديران

- نرخ بازده دارايي

 ها
083/0038/0210/2024/0

085/0037/0324/2021/0اندازه شركت
478/0073/2991/0246/0اهرم مالي

سطح نگهداري 
 نقد

913/0802/0873/0341/0

746/5843/0817/6000/0مقدار ثابت
2Radj

2Rآماره دوربين واتسنFسطح معناداري
167/0152/0919/1021/15000/0

btaxdiffj,t = α0 + α1 mability,t + α2 roa,t + α3 fsize,t + α4 lev,t + α5 cash,t + εj,t 

گيري و پيشنهادهانتيجه -5
اي هها به ميزان زيادي فعاليتدهد، بسياري از شركتاز آنجا كه ماليات، سود شركت را كاهش مي

وشان را به كار مياجتناب از پرداخت ماليات را با هدف كاهش درآمد مشمول ماليات برند (نور
). در نتيجه، اجتناب از پرداخت ماليات، در حال تبديل شدن به نگراني اصلي 2010همكاران، 

ترين تواند مهم). لذا، تصور نتايج اجتناب از پرداخت ماليات، مي2009ها است (گراويل، دولت
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هاي ها فعاليتهاي پيرامون اين موضوع باشد. زيرا، يكي از داليلي كه شركتبحث در پژوهش
وناب از پرداخت ماليات را انجام مياجت دهند، ويژگي جانشين بدهي بودن آن است (گراهام

درجه با هاسازمان در حاضر ارشد مديران كه آنجا ). از سويي، از2011و ليم،  2006توكر، 
ودمرجيان ؛2002 همكاران، و هورتون( انجام شده هستند؛ طبق مطالعات مختلفي هايتوانايي

كاركردهايشان  اساس بر را آنان نياز مورد هايمهارت تواندر اين زمينه، مي) 2013 همكاران،
مديريت رهبري، وظايف، و اهداف مديريت انساني، منابع مديريت چون هاييمهارت كرد؛ تعيين
هاي در نظر گرفته شده از رو، مديران در راستاي تحقق پاداشازاين. زيردستان كنترل و افراد

ها، انگيزه زيادي براي اجتناب مالياتي داشته باشند، زيرا اجتناب مالياتي اران براي آندجانب سهام
شود هاي نقدي خروجي ناشي از ماليات ميمنجر به افزايش سود خالص و كاهش جريان

حاضر شواهدي را در اين خصوص فراهم  پژوهش در اين بين،). 1393(پورحيدري و همكاران،
ته شده ي پذيرفهاشركت قابليت مديران و اجتناب از پرداخت مالياتي بين اكند كه آيا رابطهمي

هاي با استفاده از دادهحاضر پژوهش  به اين ترتيب، .وجود دارد؟ در بورس اوراق بهادار تهران
1392تا  1383شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني  145مربوط به 

خ مؤثر ماليات، نرخ مؤثر نقدي ماليات و اختالف مالياتي به عنوان معيارهاي كارگيري نرو با به
اجتناب مالياتي به بررسي تجربي اين موضوع در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري اطالعات جمع آوري شده، با استفاده از با 
 قابليت مديران و اجتنابدهنده آن است كه به طور كلي بين شانرگرسيون خطي چند متغيره ن

ايزهاندا هر توان چنين بيان كرد، بهدر اين رابطه ميمعناداري وجود دارد.  نفي ورابطه ممالياتي 
تري كيفيت با و صحيح هايبرخوردار باشند داراي قضاوت بيشتري هايقابليت از مديران كه

ها در بين آنان، جهت سودآوري هرچه بيشتر و بهتر، مديران با درك بليتهستند لذا، با افزايش قا
هاي مرتبط مالياتي و كاهش ريسك گيريمناسب از سيستم حسابداري و قوانين موجود، تصميم

 هاي مولد آتي (مانند: مديريتهاي بلندمدت و فعاليتگذاريمالي بيشتر به سمت و سوي سرمايه
وهش پژ، نتايج نهايتدر كنند. آن در بخش توليد و ...) سوق پيدا مي گيري ازوجوه نقد و بهره

چنين، در خصوص مقايسه نتايج پژوهش با مباني نظري پژوهش سازگاري كامل دارد. همحاضر 
ايج توان بيان نمود كه نتهاي صورت پذيرفته در خارج از كشور، ميحاضر با نتايج ساير پژوهش

) و فرانسيس و همكاران 2013)، كو و همكاران (2011و همكاران (ديرينگ اين پژوهش با نتايج 
ي كاربردي و پژوهش پيشنهادهاي پژوهش، هاييافته مبناي راستا، بردراين مطابقت دارد. )2014(

:شودمي اي ذيربط و محققان ارائهبه سازمان زير

-ممان حسابرسي)، سيستگذاران (مانند سازمان امور مالياتي و سازشود سياستالف. پيشنهاد مي
اي طراحي كنند كه شكاف بين سود هاي مالياتي آينده و استانداردهاي حسابداري را به گونه

حسابداري و سود مشمول ماليات كاهش يابد.



اي ها ملزم به افشگذار، قوانيني را تصويب كنند، كه شركتشود نهادهاي قانونب. پيشنهاد مي
عنوان مثال، تهيه صورت تطبيقي سود حسابداري و سود مشمول ي مالياتي خود كنند؛ به رويه

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار.ماليات از سوي شركت
د توانشود، از آنجا كه اجتناب از پرداخت ماليات ميهاي آتي پيشنهاد ميپ. در زمينه پژوهش

بين  هاي آتي به ارتباطهششود در پژوبر محيط اطالعاتي شركت تأثيرگذار باشد، پيشنهاد مي
اجتناب از پرداخت ماليات، محيط اطالعاتي و شفافيت گزارشگري مالي مورد بررسي قرار گيرد.

شود كه محققين به بررسي ارتباط بين نگرش مديران (مانند: اطمينان چنين، پيشنهاد ميت. هم
ماليات بپردازند. هاي اجتناب از پرداختنگري و ...) و انتخاب رويهبيش از حد، كوته
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  نامهكتاب
). رابطه متغيرهاي مهم كالن 1386( .سيد مهدي، برادران شركاء، حميدرضا و سيد مطهري. 1

-35 ):20( 5، مالي حسابداريتجربي مطالعات ، تغيرهاي عمده حسابداري در ايراناقتصادي با م

2.
 ). شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر مديريت ماليات،1392. پورحيدري، اميد و سروستاني، امير. (2

.110-89): 12،  (دانش حسابداري

ررسي تأثير اجتناب از ). ب1393نيا، ميثم. (. پورحيدري، اميد؛ فدوي، محمدحسن؛ و اميني3
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخت ماليات بر شفافيت گزارشگري مالي شركت

.85-69): 52( 14، پژوهشنامه اقتصاديتهران، 

بررسي رابطه بين تخصص حسابرس  ).1392. خاني، عبداهللا؛ ايماني، كريم؛ و ماليي، مهنام. (4
دانش ، هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندر صنعت و اجتناب مالياتي شركت

.68-43): 51( 13، حسابرسي
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واجتناب از ماليات، نحوه اندازه). 1392(يوسفي، امين.  و كريم؛ ايماني، عبداهللا؛ . خاني،5 گيري
143-121: )3( 4، پژوهش حسابداري عوامل مؤثر بر آن،

و1392نيا، ميثم. (پور، احمد و اميني. خدامي6 ). بررسي ارتباط بين اجتناب از پرداخت ماليات
.155-135): 19( 21، پژوهشنامه مالياتهزينه بدهي و تأثير مالكيت نهادي بر اين رابطه، 

و1394نيا، ميثم. (پور، احمد و اميني. خدامي7 ). بررسي رابطه بين اجتناب از پرداخت ماليات
-67): 1( 2، دانش حسابداري ماليمحدوديت مالي، داشت وجه نقد با لحاظ شرايط ميزان نگه

82.

مؤثر عوامل بررسي). 1393. (ساعدي، رحمان و حسنعلي اخالقي، سيداحمد؛ سلطاني،. خليفه8
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