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حسابرسی ،اجتناب مالیاتی کاه

مییابتد همچنتین کیفیت .حسابرستی بت طتور

غیرمستیی (طری متغیر میتانجی کیفیت .گزارشتگری متالی) بتر اجتنتاب مالیتاتی
تأثیرگذار اس.

واژههای کلیدی :اجتناب از پرداخ .مالیات ،مد سازی معادالت ساختاری ،اطالعات
حسابداری ،بورس اوراق بهادار تهرا

مقدمه

مالیات یک مبحث راهبرردی ،زیربنرایو پ پویاسرت کره نقرش اساسرو پ محروری در
تحقق برنامههای توسعۀ ملو هر کشوری مانند کشور ما ایفا موکند .امررپزه مالیرات جردای
از نقش اصلو خود یعنو تأمین بخشو از هزینهها ،بهعنوان یک اهرر تأثیرگرذار در اجررای
سیاستهای انبساطو پ انقباضو دپلت در بودجهبندی بخشهای مختلف کشور موردتوجره
است؛ بنابراین لزپ تحقق درآمدهای مالیاتو بررای توسرعۀ همرهجانبرۀ کشرور بریشازپریش
احساس موشود .در کشورهای درحالتوسعه ،بهطور معمول  21درصد پ یا بیشتر از درآمرد
بالقوۀ مالیاتو ،پصول نموشود (برد .)5335 ،5در اقتصاد نوظهور ایران نیرز ،اجتنرام مالیراتو
موتواند یکو از بزرگترین مشکالتو باشد که سیستم مالیاتو با آن مواجه است.
اجتنام از پرداخت مالیات را استفاده قانونو از نظا مالیاتو بررای منرافش شخصرو ،بره
منظور کاهش مقدار مالیات قابل پرداخرت برهپسریلۀ ابزارهرایو کره در خرود قرانون اسرت،
تعریف کرده اند .براساس تعریف اسلیمرد )5119( 5نوع مشرپع اجتنام از پرداخت مالیرات
از تفاپت بین قوانین مالیاتو پ اصول پذیرفته شده حسابداری ناشو مو شود.
اجتنام پ فرار مالیاتو ،توان رقابتو عوامرل اقتصرادی را بره نفرش آنهرایو کره مالیرات
نپرداختهاند ،تغییر مودهد پ از این بابت شکاف بین گرپههرای مختلرف درآمردی را بیشرتر
خواهد کرد .چنانچه برای پیشرگیری از فعالیرت هرایو کره منجرر بره عرد پرداخرت مالیرات
موشود چارهاندیشو نشود ،ممکن است ،افراد دیگر نیز بهمنظور افزایش توان مالو خود بره
این کار ترغیب شوند پ به دلیل تأثیر رفتار اجتماعو افراد برر یکردیگر ،برهتردریج مقبولیرت
عمومو یافته پ گسترش یابد.
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از طرفو عوامل مؤثری بر اجتنام از پرداخت مالیات مرو توانرد مرؤثر باشرد .کیفیرت
حسابرس پ حسابرسو (خواجوی پ کیامهر ،)5939 ،تخصص حسرابرس (خرانو پ دیگرران،
 ،)5935پیژگوهای شرکت (ریگو ،)5119 ،9ساختار مالکیت (لریم )5155 ،9پ  ...در برخرو
از این پژپهشها ،اجتنام مالیاتو بهعنوان متغیر پابسته پ در برخرو برهعنروان متغیرر مسرتقل
مورد بررسو قرار گرفته است .حال این سؤال مطرح موشود که کدا یک از این رپیکرد-
های اتخاذشده در مطالعات باال صحیح است؟ ارتباط بین این متغیرها چگونه است؟ ارتبراط
بین اجتنام مالیاتو پ سازپکارهای اجتنام مالیاتو چگونه است؟ آیرا کیفیرت گزارشرگری
مالو ،بر ارتباط بین اجتنام مالیاتو با سازپکارهای حاکمیت شرکتو پ کیفیرت حسابرسرو،
نقش دارد؟ آیا مو توان ،الگرویو اراهره داد کره در برورس اپراا بهرادار تهرران ،اجتنرام از
پرداخت مالیات را تبیین نماید؟
ادبیات و پیشینۀ پژوهش
مبانی نظری و مدلهای پژوهش

رپابط ساختاری پ پابستگو متقابل میان پرداختکننردگان مالیرات ،صراحبنظرران پ
مقامات مالیاتو بهصورت تحلیلو پ تحت عنوان «بازی مالیاتو »2توصیف مروشرود .پرذیرش
مالیات پ همچنین گریز پ اجتنام از پرداخت آن ،فرایندهایو هسرتند کره افرراد برهصرورت
مستقیم یا غیرمستقیم پ در تبادل با یکدیگر انجا مودهنرد؛ امرا از زمرانو کره مالیراتبنردی
تبدیل به یک فرایند بسیار سراختاریافتهای از نهادهرای سرازمانیافتره شرد (ماننرد پرداخرت-
کنندگان مالیات ،صاحبنظران مالیات ،مقامات مالیاتو پ قانونگذاران) رفتار مالیراتو افرراد
در نقشها پ معیارهای ساختارهای اجتماعو قررار گرفرت پ تحرت ترأثیر آنهرا براقو مانرد.
انتظار مورپد که نقش پ مدلهای خاصو از پرداختکنندگان پ نیز سایر ایفاکنندگان بازی
مالیات پجود داشته باشد .بازی مالیاتو شامل تبادل استراتژیک پرداخرتکننردگان مالیرات،
مقامات مالیاتو ،مراجش مالیاتو پ قانونگذاران مالیاتو موشود .در مرکز ایرن برازی ،مراجرش
مالیاتو با پرداختکنندگان مالیات به رپش سلسله مراتبو پ بسریار رسرمو تبرادل مروکننرد.
فرار مالیاتو در کنار پذیرش مالیاتو ،یک استراتژی پرداخرتکننردگان در برازی محسروم
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موشود .در اینگونه مدلسازی ،پژپهشگران به دنبرال پاسرخ بره ایرن سرؤاالت هسرتند :چره
موقش ،چگونه پ چرا پرداختکنندگان با قوانین مالیاتو موافق نیستند یا هسرتند (پیکهرارت پ
پرینتز.)5159 ،6
بررسو تاریخچۀ مدل های اجتنام پ فرار مالیاتو ،با توجه بره تعردد رپیکردهرا ،نشران
مودهد که این مدلها اصوالً از تئوریها پ نتایج زیر حاصل موشوند:
تئوری اقتصادی– رپانشناسو مانند مطالعات گوردن.)5383( 9
نتایج تجربو پ آزمایشگاهو مانند مطالعات تارگلر)5119( 8؛ آلم پ جاکوبسرون )5119( 3پ
آلم.)5155( 51
مدلسازی تحلیل عاملو توسط رپشهای اقتصادی مانند مطالعات بلومکویست.)5155( 55
تعدد رپشها نشاندهندۀ پیچیده بودن بحث مالیاتگریزی پ توافقات ضمنو مالیراتو
است .هرچند به نظر مورسد این رپشها ،علورغم رقابتو که با یکدیگر بر سرر تبیرین ایرن
موضوع دارند ،مکمل یکدیگرند.
با توجه به موارد فوا ،مدل مفهومو این پژپهش پ ارتباط بین آنها ،به شرح زیر است:
Corporate
Governance
Tax
Avoidance

Quality of Financial
Reporting

Quality
Audit

شکل شمارۀ .1مدل مفهومی پژوهش

پیشینۀ پژوهش

میدپ پ شاکلفورد ،)5112( 55در پژپهشو به بررسو تغییر نقش حسابرسان در برنامه-
ریزی مالیاتو شرکتها برای مالیاتبندی درآمد شرکتها در قرن بیست پ یکم پرداخته پ
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به این نتیجه رسیدند که بین خدمات حسابرسو پ مالیاتو ،رابطۀ پایداری پجرود دارد پ بره
همین دلیل است که شرکتها به خرید خدمات از حسابرس خود تمایل نشان مودهند.

پیلسون ،)5113( 59نیز در مطالعۀ خود به اراهۀ مدلو برای پیشبینو اجتنام مالیاتو برا
استفاده از پیژگوهای خاص شرکت پرداخت .یافتههای پی نشان داد در شرکتهرایو کره
اقدا به اجتنام از پرداخت مالیات موکنند ،تفاپت برین سرود حسرابداری پ سرود مشرمول
مالیات ابرازی بیشتر بوده پ ایرن شررکتهرا از رپیرههرای گزارشرگری مرالو متهورانرهترری
استفاده موکنند .عالپه بر این شرکتهایو که اقدا به اجتنام مالیاتو موکنند ،برازدههرای
مثبت پ غیرعادی بیشتری را نشان مودهند.
ریگو پ پیلسون ،)5155( 59معتقدند اجتنام مالیاتو یک فعالیرت پرمخراطره اسرت پ
موتواند هزینههای مهمو نظیر پرداخت دستمزد متخصصران مالیرات ،زمران تخصریص داده
شده به شفافسازی حسابرسو مالیاتو پ جراهم پرداختو به متصدیان مالیاتو را به شرکت پ
مدیران تحمیل کند .لذا ،مدیران خطرگریز ترجیح مودهند ،برنامهریزیهرای مالیراتو کرم-
خطرتری را طرحریزی کنند.
ریچاردسون پ دیگران )5159( 52به این موضوع پرداختند که آیا مشواهای اعطرایو
به مدیران ،باعث کاهش اجتنام مالیاتو موگردد .نتایج تحقیق آنها نشان داد که موقعیرت
مالیاتو شرکت ،تخصص مالیاتو مدیران پ مشواهای پاداشو پابسرته بره عملکررد مردیران،
بهطور مثبت پ قابلتوجهو در تداعو با اجتنام مالیاتو موباشند.
آرمسترانگ پ همکاران ،)5152( 56به بررسو ارتباط بین حاکمیرت شررکتو ،انگیرزه
های مدیریتو پ اجتنام مالیاتو پرداختند .مشابه با دیگرر فرصرتهرای سررمایه گرذاری کره
شامل پجه نقد مورد انتظار مخاطرهآمیز ،مشکالت حل نشدۀ نمایندگو ،مدیران امکان دارد
درگیر جریان اجتنام مالیاتو گردند .نترایج پرژپهش آنهرا نشران داد کره رابطرۀ مثبترو برین
استقالل هیئت مدیره پ پیچیدگو های مالو با سطح پایین اجتنام مالیاتو پجود دارد.
باباجانو پ عبدی( ،)5983به بررسرو رابطرۀ برین حاکمیرت شررکتو پ سرود مشرمول
مالیات شرکتهای پذیرفتهشرده در برورس اپراا بهرادار تهرران پرداختنرد .ایرن ارزیرابو از
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طریق بررسو رابطۀ بین برخو از معیارهای مهم حاکمیت شررکتو برا درصرد اخرتالف برین
سود مشمول مالیات پ قطعو صورت گرفت .آنها با در نظرر گررفتن  85شررکت برهعنروان
نمونه به این نتیجه رسیدند که تفاپت معناداری بین میانگین درصرد اخرتالف سرود مشرمول
مالیات ابرازی پ قطعو در شرکتهایو کره معیارهرای حاکمیرت شررکتو را دارا هسرتند برا
گرپه شرکت هایو که فاقد معیارهای مزبور هستند ،پجود ندارد .این در حرالو برود کره در
هر دپ گرپه شرکتها ،درصد اختالف بین سرود مشرمول مالیرات ابررازی پ قطعرو معنرادار
بوده است.
پورحیدری پ سرپستانو( )5935تأثیر پیژگوهرای شررکت ،نروع صرنعت پ مالکیرت
نهادی را بر اختالف مالیات ابرازی پ قطعو بررسو نمودند .نتایج این پرژپهش نشران داد از
بین پیژگوهای شرکت ،اندازه ،فرصت های رشرد پ سرودآپری شررکت بره طرور مثبرت پ
معنادار با اخرتالف مالیرات ابررازی پ قطعرو شررکتهرای مرورد بررسرو در ارتبراط اسرت.
همچنین نتایج نشان داد که نوع صنعت نیز تأثیری معنادار برر رپی اخرتالف مرذکور دارد پ
مالکیت نهادی تأثیر معناداری بر رپی اختالف مالیات ابرازی پ قطعو ندارد.
مدرس پ زارعیان برجو( ،)5935در پژپهشو به بررسرو محتروای اطالعراتو تفراپت
مالیات ابرازی پ قطعو پ ارتباط آن باکیفیت سود شرکتها پرداختند .نتایج تحقیرق حراکو
از آن بود که بین تفاپت مالیات ابرازی پ قطعو با ارزش بازار سرها پ برازدۀ سرها  ،رابطرۀ
معناداری پجود ندارد .همچنین در شرکتهای با کیفیت سود پایین ،عامرل تفراپت مالیرات
ابرازی پ قطعو در ارزیابو عملکرد شرکتها نقش چندانو ایفاء نموکند.
پورحیدری پ سرپستانو( ،)5935عوامل مؤثر برنرخ مؤثر مالیات را مورد بررسو قرار
دادند .نترایج پرژپهش پژپهشرگران مزبرور بیرانگر آن برود کره از برین پیژگروهرای خراص
شرکت ،اندازۀ شرکت به طور منفو نرخ مؤثر مالیاتو را تحت تأثیر قرار مودهرد .همچنرین
بین نسبت بردهو ،شردت سررمایه گرذاری در موجرودی کراال پ شردت سررمایهگرذاری در
دارایوهای ثابت با نرخ مؤثر مالیاتو ،رابطۀ مثبت پ معنادار مشاهده نمودند .یافترههرای آنهرا
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بیانگر این بود که نوع صنعت نیز تأثیری معنادار بر نرخ مؤثر مالیاتو دارد پ مالکیت نهرادی
به طور منفو نرخ مؤثر مالیاتو شرکتها را تحت تأثیر قرار مودهد.
خواجوی پ کیامهر( ،)5939به بررسو تأثیر کیفیت حسابرسو برر اجتنرام مالیراتو در
شرکت های پذیرفته شرده در برورس اپراا بهرادار تهرران پرداختنرد .معیرار «انردازۀ مؤسسرۀ
حسابرسرو» جهررت تعیررین «کیفیرت حسررابرس» پ معیررار «دپرۀ تصردی» برره عنرروان «کیفیررت
حسابرسو» در نظر گرفته شد .نترایج تحقیرق آنهرا نشران داد کره کیفیرت حسرابرس (انردازۀ
مؤسسۀ حسابرسو) بر اجتنام مالیاتو شرکتهای بورسو برر اسراس هزینرۀ مرؤثر مالیراتو پ
تفاپت دفتری مالیات ،تأثیر مستقیم پ معنادار دارد .این در حالو است که کیفیت حسابرسو
(دپرۀ تصدی حسابرس) بر اجتنام مالیاتو شرکتهای بورسو تنهرا برر اسراس هزینرۀ مرؤثر
مالیاتو ،تأثیر مستقیم پ معنادار دارد.
فرضیههای پژوهش

بر اساس مبانو نظری پ پیشینۀ پژپهش پ با توجه به مدل مفهومو پژپهش ،فرضیههای
زیر بیان موشود:
فرضیۀ :5حاکمیت شرکتو بر اجتنام از پرداخت مالیات شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اپراا بهادار تهران تأثیر مستقیم دارد.
فرضیۀ :5کیفیت حسابرسو بر اجتنام از پرداخت مالیات شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اپراا بهادار تهران تأثیر مستقیم دارد.
فرضیۀ :9حاکمیت شرکتو از طریق کیفیت گزارشگری مالو بر اجتنام از پرداخت مالیرات
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اپراا بهادار تهران تأثیر دارد.
فرضیۀ :9کیفیت حسابرسو از طریق کیفیت گزارشگری مالو بر اجتنام از پرداخت مالیات
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اپراا بهادار تهران تأثیر دارد.
متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژپهش پ نحوۀ اندازهگیری آنها به شرح جدپل شمارۀ  5است:
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جدول شمارۀ  .1متغیرهای پژوهش

متغیر پنهان

متغیر آشکار

نحوۀ اندازهگیری

عنوان
در مدل

اجتنام مالیاتو
()Tax Avoid
متغیر پابسته (درپنزا)

نرخ مؤثر مالیات

ETR

مالیات بر درآمد

تعهدی
نرخ مؤثر مالیات

(زیان قبل ازکسر مالیات) سود
CETR

پجه نقد پرداختو بابت مالیات

نقدی
حاکمیت شرکتو
()Govern
متغیر مستقل (برپنزا)

اسقالل هیئت

(زیان قبل ازکسر مالیات) سود
IND

نسبت (درصد) تعداد مدیران غیرموظف بهکل
تعداد اعضای هیئتمدیره

مدیره
تمرکز مالکیت

OWN

درصد سها اپلین سهامدار عمده شرکت

سهامداران نهادی

INS

از درصد تجمعو سها شرکت که توسط

اندازۀ مؤسسۀ

SIZE

نهادهای سرمایهگذاری عمده نگهداری موشود
بهکل سها منتشره پ در دست سهامداران
کیفیت حسابرسو
()Q Audit
متغیر مستقل (برپنزا)

سازمان حسابرسو ،یک پ سایر مؤسسات صفر

حسابرسو
تخصص حسابرس

SPEL

اگر حسابرس متخصص صنعت باشد برابر با یک

در صنعت
کیفیت گزارشگری

الگوی جونز

مالو

تعدیل شده

QFR
متغیر میانجو

الگوی کازنیک

پ در غیر این صورت برابر با صفر
Jones

TACit
1
(  1
)
Ait 1
Ait 1
REVit  RECit
PPEit
( )  3
)   it
Ait 1
Ait 1
TACit
REVit  RECit
1
(  1
( ) 2
)
Ait 1
Ait 1
Ait 1
PPEit
CFOit
(  3
( ) 4
)   it
Ait 1
Ait 1

( 2

Kazn

جامعۀ آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اپراا بهادار تهران ،جامعۀ آماری پژپهش حاضرر
را تشکیل مودهند .از مجموعۀ مشاهدات به رپش غربالگری یا حذف سامانمند به جامعه پ
بعد به نمونۀ مورد نظر مورسیم؛ به این صورت که شرکتهای دارای شرایط پنجگانرۀ زیرر
بهعنوان نمونۀ موردبررسو ،انتخام پ سایر شرکتهای بورسو فاقد شرایط مرذکور حرذف
موگردند.
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 .5سال مالو شرکت منتهو به پایان اسفندماه هر سال باشد.
 .5طو سالهای  5989تا  5935تغییر سال مالو نداشته باشد.
 .9اطالعات مالو موردنیاز بهمنظور استخراج دادههای موردنیاز در دسترس باشد.
 .9تا پایان سال مالو  5985در بورس اپراا بهادار تهران پذیرفتهشده باشد.
 .2جزء بانکها ،شرکتهای بیمهای مؤسسات مالو (شرکتهای سرمایهگرذاری ،پاسرطه-
گرری مرالو ،شررکتهرای هلردینگ پ لیزینرگهرا) نباشرد؛ زیررا افشرای اطالعرات مرالو پ
ساختارهای راهبری شرکتو در آنها متفاپت است.
بر اساس معیارهای فوا 931 ،سال -شرکت شناسایو گردید .سپس کلیرۀ دادههرا موردنیراز
جهت انجا این پژپهش از بانکهای اطالعاتو بورس اپراا بهادار تهران ،نر افزار رهآپرد
نوین پ نشریههای بورس جمشآپری گردید.
ابزار تجزیه و تحلیل

در این پژپهش در خصوص تجزیهپتحلیل دادههرا ،ابتردا برا اسرتفاده از نرر افزارهرای
 Excelپ  SPSSمتغیرهررای پرژپهش از رپی دادههررای خررا  ،آمرراده پ سررپس بررا اسررتفاده از
نر افزار  SmartPLSتجزیه پتحلیل نهایو انجرا شرد .مراحرل انجرا مردلسرازی معرادالت
ساختاری در  PLSبه این ترتیب است که ابتدا به بررسو برازش مدل (شامل بررازش مردل-
های اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری پ برازش مدل کلو) خواهیم پرداخت پ سرپس بره
آزمودن فرضیههای پژپهش پرداخته موشود.
عالپه بر مراحل فوا ،برای آزمودن تأثیر یک متغیر میرانجو ،از «آزمرون سروبل »59پ
برای تعیین شدت تأثیر متغیر میانجو ،از آمارهای به نا  VAF58استفاده خواهد.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

آمار توصیفو متغیرهای آشکار پژپهش به شرح شمارۀ  5است:
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میانگی

SPEL

SIZE

1/695

1/586

جدول شمارۀ  .2آمار توصیفی
INS
INDE
OW
P
N

1/999

1/892

1/652

KAZE
N

JENE
S

ETR

CETR

1/111

1/111

5/195

1/568

ن
میانه

5/111

1/111

1/981

1/821

1/611

1/115

1/115

1/999

1/555

حداک

5/111

5/111

5/111

5/119

5/111

1/989

1/995

551/553

25/222

ثر
حداقل

1/111

1/111

1/925

1/135

1/511

-1/918

-1/959

-9/899

-5/513

انحرا

1/991

1/925

1/553

1/559

1/599

1/559

1/552

3/222

5/983

ف
معیار

با توجه به جدپل فوا ،کمترین پراکندگو مربروط بره سرهامداران نهرادی پ بیشرترین
پراکندگو مربوط به نرخ مؤثر مالیات نقدی است.
برازش مدلهای اندازهگیری

در برازش مدلهای اندازهگیری از سه معیرار پایرایو ،رپایرو همگررا پ رپایرو پاگررا
استفاده موشود .پایایو نیز از سه طریق ،سنجش بارهرای عراملو ،آلفرای کرپنبراخ پ پایرایو
ترکیبو بررسو موگرردد .مقردار مرالب بررای مناسرب برودن ضررایب بارهرای عراملو 1/9
موباشد (هوالند .)5333 ،53با توجه به ضرایب بین گویهها پ متغیر مکنون در شکل شمارۀ 5
51

مشاهده موشود که تمامو متغیرهای دارای مقدار مناسب هستند .ضریب آلفرای کرپنبراخ

پ پایایو ترکیبو 55نیز درصورتوکه باالتر از  1/9باشد حراکو از پایرایو مناسرب مردل دارد.
مقادیر مربوط برای تمامو سازهها ،باالتر از  1/9بوده ،کیفیت حسابرسو نیز به  1/9نزدیرک
است پ نشان از پایایو مناسب مدل دارد.
جدول شمارۀ .3ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای مکنون

عنوان در مدل
اجتنام مالیاتو
کیفیت گزارشگری مالو

ضریب آلفای کرپنباخ

ضریب پایایو ترکیبو

متغیرهای مکنون

()Alpha ˃0.7

()Alpha ˃0.7

Tax Avoid

1/365

1/385

QFR

1/366

1/389
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حاکمیت شرکتو

Govern

1/899

1/319

کیفیت حسابرسو

Q Audit

1/686

1/869

رپایو همگرا به بررسو میزان همبسرتگو هرر سرازه برا متغیرهرای (شراخصهرا) خرود
موپردازد .معیار  AVEمحاسبهشده توسط نر افزار  PLSبرای این منظرور بره کرار مرورپد.
مقدار مناسرب بررای  1/2 ،AVEبره باالسرت .ایرن مقردار بررای متغیرهرای مکنرون اجتنرام
مالیاتو ،کیفیت گزارشگری مالو ،حاکمیت شرکتو پ کیفیرت حسابرسرو بره ترتیرب برابرر
است با  1/962 ،1/369 ،1/369پ .1/965
رپایو پاگرا ،سومین معیار بررسو برازش مدلهای اندازهگیری است که دپ موضروع
را پوشش مودهد :الف) مقایسۀ میزان همبستگو بین شاخصهای یک سازه با آن سرازه در
مقابل همبستگو آن شاخصها با سازههای دیگر .م) مقایسۀ میزان همبستگو یک سرازه برا
شاخصهایش در مقابل همبستگو آن سازه با سایر سازهها رپش فورنل پ الرکر.)5385( 55
همانگونه که در جدپل شمارۀ  9مشخص است ،تمامو متغیرهای (شاخصها) مربوط به هر
یک از سازهها ،همبستگو بیشتری نسبت به سایر سازهها دارند .برای نمونه متغیرهای آشکار
مربوط به کیفیتحسابرسو عبارتند از اندازۀ مؤسسۀحسابرسو پ تخصص مؤسسه حسابرسو
که بار عاملو این دپ به ترتیب برابرر اسرت برا  1/896پ  .1/863درنتیجره همبسرتگو ایرن دپ
متغیر آشکار با سازه مربوط به خود -کیفیت حسابرسو -بیشتر از همبستگو این دپ متغیر برا
سازههای دیگر است .این امر رپایو پاگرای مناسب مدل را برا اسرتفاده از ایرن معیرار نشران
مودهد.
با توجه به جدپل شمارۀ  ،2مقدار جذر  AVEمتغیرهرای مکنرون در پرژپهش حاضرر
که در خانه های موجود در قطر اصلو ماتریس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگو میان آنها
که در خانه های زیرین پ چپ قطر اصلو ترتیب دادهشدهاند ،بیشتر است .ازاینرپ مروتروان
اظهار داشت که در پژپهش حاضر ،سازه ها (متغیرهای مکنون) در مدل ،تعامرل بیشرتری برا
شاخص های خود دارند تا با سازههای دیگرر .برهبیران دیگرر ،رپایرو پاگررای مردل در حرد
مناسبو است.
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جدول شمارۀ  .9بارهای عاملی شاخصهای سازههای پژوهش برای بررسی روایی واگرا

کیفیت

کیفیت

حاکمیت

متغیرها

اجتنام مالیاتو

گزارشگری مالو

حسابرسو

شرکتو

درصد اعضاء غیرموظف

1/931

1/932

1/965

1/815

تمرکز مالکیت

1/991

1/926

1/999

1/892

سهامداران نهادی

1/991

1/996

1/998

1/395

اندازۀ مؤسسۀ حسابرسو

1/259

1/995

1/892

1/956

تخصص مؤسسه حسابرسو

1/221

1/916

1/863

1/995

مدل جونز تعدیلشده

1/228

1/389

1/998

1/999

مدل کازنیک

1/228

1/389

1/259

1/938

نرخ مؤثر مالیات نقدی

1/385

1/269

1/239

1/212

نرخ مؤثر مالیات تعهدی

1/385

1/221

1/615

1/259

جدول شمارۀ  .2ماتریس فورنل و الرکر جهت بررسی روایی واگرا

سازهها

اجتنام

کیفیت

کیفیت

حاکمیت

مالیاتو

گزارشگری مالو

حسابرسو

شرکتو
1/892

حاکمیت شرکتو
کیفیت حسابرسو
کیفیت گزارشگری مالو
اجتنام مالیاتو

1/395

1/895

1/935

1/389

1/219

1/936

1/269

1/651

1/253

برازش مدل ساختاری

مطابق با الگروریتم تحلیرل دادههرا در رپش  ،PLSبعرد از بررسرو بررازش مردلهرای
اندازهگیری  ،نوبت به برازش مدل ساختاری پرژپهش مرورسرد .بخرش مردل سراختاری برر
خالف مدلهای اندازهگیری  ،به متغیرهای آشکار ،کاری نردارد پ تنهرا متغیرهرای پنهران را
همراه با رپابط میان آنها بررسو موکند.
ضرایب معناداری ( Zمقادیر )t-values
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مطابق با الگوریتم ،بررای بررسرو بررازش مردل سراختاری پرژپهش از چنردین معیرار
استفاده موشود که اپلین پ اساسوترین معیار ،ضرایب معناداری  zپ مقادیر  tاست .بررازش
مدل ساختاری با استفاده از مقادیر  tبه این صورت است که اگر تعداد نمونره بیشرتر از 551
باشد ،مقادیر بیشتر از  5/36در سطح اطمینان  %32معنادار بوده پ اگر بیشتر از  5/66باشد در
سطح  %5معنادار موباشد (داپری پ رضازاده .)5939 ،همانگونه که از شکل زیرر مشرخص
است ،ضرایب مربوط به مسیر متغیرهای مکنون همگو از  5/36بیشتر است که معنادار بودن
مسیرها پ مناسب بودن مدل ساختاری را نشان مودهد؛ به عبارتو هر چهار فرضریه پرژپهش
رد نموگردد.
38.246
124.924
5.544
9.302

ETR

633.782
6.895
638.091

CETR

345.88

INDEP

INS

62.777
Govem

OWN

JONES

399.643
Tax Avoid

KAZN

9.602

7.749
81.687

SIZE

86.219
Q Audit

معیار R2

SPEL

شکل شمارۀ  .2ضرایب معناداری  zمدل مفهومی پژوهش

دپمین معیار برای بررسو برازش مدل ساختاری در یک پژپهش ،ضرایب  R2مربوط
به متغیرهای درپنزای مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یرک متغیرر بررپنزا برر
یک متغیر درپنزا دارد پ سه مقدار  1/99 ،1/53پ  1/69بهعنوان مقدار مالب برای مقرادیر
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ضعیف ،متوسط پ قوی  R2در نظرر گرفتره مروشرود(داپری پ رضرازاده .)5939 ،مطرابق برا
شکل زیر ،مقدار  R2برای سرازه اجتنرام مالیراتو پ بررای سرازۀ کیفیرت گزارشرگری مرالو
موباشد .الز به ذکر است این ضریب برای متغیرهای بررپنزا محاسربه نمروگرردد .مطرابق
شکل زیر ،مقدار برای سازه اجتنام مالیاتو  1/983پ برای سازۀ کیفیرت گزارشرگری مرالو
 1/992محاسبه شده است که با توجه به مقدار مالب ،مناسب بودن برازش مدل سراختاری
را تأیید موکند.
0.801
0.000
0.197

ETR

0.982
0.489

0.283

Govem

OWN

JONES

0.335

0.982
CETR

INS

0.875

0.327

0.983

0.941

INDEP

0.984
Tax Avoid

KAZN

0.370

0.343
0.875

SIZE

0.000
0.869
Q Audit

SPEL

شکل شمارۀ  .3مقدار  R2مدل مفهومی پژوهش

معیار)Stone-Geisser Criterion( Q2
این معیار ،قدرت پیشبینو مدل را مشخص مروسرازد پ درصرورتوکره مقردار آن در
مورد یک سازۀ درپنزا سه مقدار  1/52 ،1/15پ  1/92را کسب نمایرد ،بره ترتیرب نشران از
قدرت پیشبینو ضعیف ،متوسط پ قوی سازه یا سازههای مربروط بره آن را دارد (داپری پ
رضازاده .)5939 ،با توجه به مقدار  Q2هر دپ سازۀ درپنزا ،نشران از قردرت قروی مردل در
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خصوص این سازههرا دارد پ بررازش مناسرب مردل سراختاری پرژپهش را برار دیگرر تأییرد
موکند.
جدول شمارۀ  .6مقدار  Q2در پیش بینی مدل اول

Total
QFR

Constructed Cross validated Redundancy
SSE
SSO
669/9995
381/1111

Tax Avoid

381/1111

659/9199

1-SSE/SSO
0/1332
0/1813

برازش مدل کلی

مدل کلو شامل هر دپ بخش مدل اندازهگیری پ ساختاری موشود پ با تأییرد بررازش
آن ،بررسو برازش در یک مدل کامل موشود .برای بررسو برازش مردل کلرو ،تنهرا یرک
معیار به نا  GOF59اسرتفاده مروشرود کره سره مقردار  1/52 ،1/15پ  1/96برهعنروان مقرادیر
ضعیف ،متوسط پ قوی برای  ،GOFدر نظر گرفته موشود .حاصل شدن مقدار  1/299برای
 GOFنشان از برازش کلو قوی مدل در پژپهش حاضر دارد.
نتایج آزمون فرضیهها

با توجه به الگوریتم تحلیل دادهها در برازش مدل اندازهگیری ،موتروان بره بررسرو پ
آزمون فرضیههای تحقیق پرداخت پ به یافتههای پژپهش رسید .این بخش شامل دپ قسمت
به شرح زیر است:
بررسی ضرایب معناداری  zمربوط به هر یک از فرضیهها

خرپجو مدل کره پریشازایرن در شرکل شرمارۀ  5آمرده اسرت ،نشران مرودهرد کره
معناداری ضرایب تمامو مسیرها بیشتر از  5/36است پ ایرن مطلرب حراکو از معنرادار برودن
تأثیر مستقیم حاکمیت شرکتو پ کیفیت حسابرس بر اجتنام مالیراتو پ معنرادار برودن ترأثیر
غیرمستقیم حاکمیت شرکتو پ کیفیت حسابرسو از طریق متغیرهای میانجو عملکررد مرالو
پ کیفیت گزارشگری مالو دارد .به عبارتو هر چهار فرضیۀ این پژپهش رد نموشود.
بررسی ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط به فرضیهها
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بعد از بررسو معنادار بودن تأثیر مستقیم پ غیرمستقیم متغیرهرای حاکمیرت شررکتو پ
کیفیت گزارشگری مالو ،حال نوبت به آن است که شدت این ترأثیرات را بررسرو نمراییم.
خرپجو مدل شمارۀ  5نشاندهندۀ شدت تأثیرات متغیرهاست.
تعیین شدت تأثیر میانجی

برای تعیین شدت تأثیر متغیر میرانجو ،عرالپه برر مروارد ذکرشرده در قسرمت براال ،از
آمارهای به نا  VAFاستفاده موشود که مقداری بین  1پ  5را اختیار موکند پ هر چره ایرن
مقدار به  5نزدیکتر باشد ،نشان از قویتر بودن تأثیر متغیر میانجو دارد .درپاقش این مقدار،
نسبت اثر غیرمستقیم براثر کل را موسنجد .همچنین برای آزمودن تأثیر یک متغیر میرانجو،
یک آزمون پرکاربرد به نا آزمون سوبل نیز پجود دارد که بررای معنراداری ترأثیر میرانجو
یک متغیر در رابطۀ میان دپ متغیر دیگر به کار مرورپد .در آزمرون سروبل ،یرک مقردار Z-

 Valueبه دست مو آید که در صورت بیشتر شردن ایرن مقردار از  5/36مروتروان در سرطح
اطمینان  %32معنادار بودن تأثیر میانجو یک متغیر را تأیید نمود.
مقدار  VAFپ سوبل مسیر متغیرر مسرتقل حاکمیرت شررکتو ،متغیرر میرانجو کیفیرت
گزارشگری مالو پ متغیر پابسته اجتنام مالیاتو به ترتیب معادل با  1/951پ  2/298پ مقردار
 VAFپ سوبل مسیر متغیر مستقل کیفیت حسابرسو ،متغیر میانجو کیفیت گزارشگری مرالو
پ متغیر پابسته اجتنام مالیاتو به ترتیب معادل با  1/518پ 2/918موباشد.
مروری بر نتایج بهدستآمده از پژوهش

نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیههای پژپهش نشان داد که:
 .5حاکمیت شرکتو به میزان  %539از تغییرات متغیر اجتنام مالیراتو را برهطرور مسرتقیم
(بدپن متغیر میانجو) تبیین موکند.
 .5مقدار ضریب مسیر در فرضیۀ شمارۀ  5معرادل  1/539پ آمرارۀ  tمعرادل  2/299اسرت
که نشان مو دهد حاکمیت شرکتو در جهت مستقیم نرخ مؤثر هزینۀ مالیرات (معیرار
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معکوس اجتنام مالیاتو) است .به عبارتو با افزایش پ بهبود سازپکارهای حاکمیت
شرکتو ،اجتنام مالیاتو کاهش پیدا موکند.
 .9حاکمیت شرکتو به طور غیرمسرتقیم پ از طریرق متغیرر میرانجو کیفیرت گزارشرگری
مالو ،به میزان  )1/589 × 1/959( %3بر متغیر اجتنام مالیاتو ترأثیر دارد .بره عبرارتو
با افزایش سازپکارهای حاکمیت شرکتو ،کیفیت گزارشگری مالو افرزایشیافتره پ
افزایش کیفیت گزارشگری مرالو باعرث افرزایش نررخ مرؤثر هزینرۀ مالیرات (معیرار
معکوس اجتنام مالیاتو) موشرود؛ بره عبرارتو افرزایش کیفیرت گزارشرگری مرالو
باعث کاهش اجتنام مالیاتو موگردد.
 .9طبق معیارهای فوا ،تأثیر مستقیم حاکمیت شررکتو برر اجتنرام مالیراتو ،قرویترر از
تأثیر غیرمستقیم پ از طریق متغیر میانجو کیفیت گزارشرگری مرالو اسرت؛ امرا طبرق
آزمون  %95 ،VAFاز اثر حاکمیت شرکتو بر اجتنام مالیراتو از طریرق غیرمسرتقیم
توسط متغیر میانجو کیفیت گزارشگری مالو تبیین موشود .طبرق ایرن معیرار ،ترأثیر
غیرمستقیم حاکمیت شرکتو از طریق متغیر میانجو کیفیت گزارشگری مالو ،بیشرتر
از تأثیر مستقیم ( )%539حاکمیت شرکتو بر اجتنام مالیاتو است.
 .2با توجه به آزمون سوبل نیز تأثیر متغیر میانجو کیفیت گزارشگری مالو بر رابطۀ برین
حاکمیت شرکتو پ اجتنام از پرداخت مالیات شرکت ،تأثیرگذار است.
 .6کیفیت حسابرسو به میزان  %99از تغییرات متغیر اجتنرام مالیراتو را برهطرور مسرتقیم
تبیین مونماید.
 .9مقدار ضریب مسیر در فرضیۀ شمارۀ  5معرادل  1/991پ آمرارۀ  tمعرادل  3/615اسرت
که نشان مودهد کیفیت حسابرسو در جهت مستقیم نرخ مؤثر هزینۀ مالیرات (معیرار
معکوس اجتنام مالیاتو) است .به عبرارتو برا افرزایش کیفیرت حسابرسرو ،اجتنرام
مالیاتو کاهش پیدا موکند.
 .8کیفیت حسابرسو بهطور غیرمسرتقیم پ از طریرق متغیرر میرانجو کیفیرت گزارشرگری
مالو ،به میزان  )1/589 × 1/999( %51بر متغیر اجتنام مالیاتو تأثیر دارد .به عبرارتو
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تأثیر مستقیم کیفیت حسابرسو بر اجتنام مالیاتو ،قرویترر از ترأثیر غیرمسرتقیم پ از
طریق متغیر میانجو عملکرد مالو است .طبرق آزمرون  VAFنیرز  %55از اثرر کیفیرت
حسابرسرو برر اجتنررام مالیراتو از طریرق غیرمسرتقیم توسرط متغیرر میرانجو کیفیررت
گزارشگری مالو تبیین موشود .طبق این معیار ،تأثیر غیرمسرتقیم کیفیرت حسابرسرو
از طریق متغیر میانجو کیفیت گزارشگری مالو بازهم کمترر از ترأثیر مسرتقیم ()%99
کیفیت حسابرسو بر اجتنام مالیاتو است.
 .3ازآنجایوکه متغیرهای آشکار کیفیت حسابرسو ،اندازۀ مؤسسۀحسابرسو پ تخصص
حسابرس در صنعت موباشد ،موتوان چنین نتیجه گرفت کره مؤسسرات حسابرسرو
بزرگتر دارای کیفیت حسابرسو بیشرتری بروده پ ایرن امرر باعرث کراهش اجتنرام
مالیاتو موشود .همچنین تخصص حسابرس در صنعت نیز باعث کراهش اجتنرام از
پرداخت مالیات موشود.
 .51نتیجۀ بهدستآمده از تأثیر حاکمیت شرکتو بر اجتنام مالیاتو ،همسو برا تحقیقرات
شرراکلفورد پ شررلوین ،)5115( 59ریچاردسررون پ همکرراران ( ،)5159خررداموپررور پ
رستمو ( )5939پ مخالف برا تحقیرق بادرسرتچر پ همکراران )5159( 59پ باباجرانو پ
عبدی ( )5983است.
 .55نتیجه بهدستآمده از تأثیر کیفیت گزارشگری مالو برر اجتنرام مالیراتو ،همسرو برا
تحقیق آتوپد پ همکاران )5151( 52پ مخالف با تحقیق پارسا پ همکراران)5119( 56
است.
پیشنهادهای ناشی از یافتههای پژوهش

 .5ازآنجایوکه متغیرهای آشرکار حاکمیرت شررکتو در ایرن پرژپهش ،درصرد اعضراء
غیرموظف هیئت مدیره ،تمرکز مالکیت پ سهامداران نهادی اسرت ،مروتروان نتیجره
گرفت که با افزایش این سه متغیر ،میزان اجتنرام از پرداخرت مالیرات کراهش پیردا
موکند .از بُعد نظری هر سه متغیر آشکار حاکمیت شرکتو ،باعث نظارت بیشرتر برر
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شرکت شده پ انتظار مرورپد کره ایرن افرزایش نظرارت ،باعرث کراهش اجتنرام از
پرداخرت مالیرات شررود .لرذا پیشررنهاد مرروشرود در راسررتای پیشررگیری از اجتنررام از
پرداخت مالیات به این سه مقوله توجه شود.
 .5با افزایش ساز پ کارهای حاکمیت شرکتو پ کیفیت حسابرسو ،کیفیت گزارشگری
مالو افزایش مویابد پ کیفیت گزارشگری مالو ،باعث کاهش اجتنام از پرداخرت
مالیاتو موشود .لذا پیشنهاد موگردد سازمانهای قانونو پ مالیاتو پ همچنین برورس
اپراا بهادار تهران ،به کیفیت گزارشگری مالو ،توجه پیژهای نمایند.
 .9با توجه به ترأثیر مسرتقیم (بردپن دخالرت متغیرهرای میرانجو) کیفیرت حسابرسرو برر
اجتنام مالیاتو ،پیشنهاد موگردد شرکتهای پذیرفتهشده در برورس اپراا بهرادار،
به تخصص مؤسسۀ حسابرسو پ اعتبرار پ بزرگرو آن توجره نمروده پ در ایرن راسرتا
باعث کاهش اجتنام مالیاتو شوند.
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

 .5پیشنهاد موشود تحقیق حاضر در سطح صنایش مختلف پ به تفکیک انجا پذیرد.
 .5با توجه به گستردگو بحث اجتنام مالیاتو ،پیشنهاد موشود متغیرهای آشرکار آن برا
استفاده از سایر رپیکردها (ماننرد رپیکردهرای اقتصرادی ،رپانشناسرو ،اجتمراعو پ
محیطو) اندازهگیری شده پ اثر سایر متغیرها بر رپی آن مورد پژپهش قرار گیرد.
 .9با توجه به اینکه ،عمدتاً تحقیقات صرورت گرفتره از طریرق  Smart PLSبرهصرورت
میدانو پ پرسشنامهای است پیشنهاد مروگرردد انردازهگیرری متغیرهرای مکنرون ایرن
پژپهش بهصورت پرسشنامه انجا پذیرد.
محدودیتهای پژوهش

 .5با توجه به محدپد بودن جامعۀ آماری به شرکتهرای پذیرفترهشرده در برورس اپراا
بهادار تهران پ اینکه سال مالو آنها منتهو به پایان اسفندماه است ،تسرری نترایج بره
سایر شرکتها بایستو بااحتیاط انجا گیرد.
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 .5در انرردازهگیررری اجتنررام مالیرراتو اجمرراع نظررر پجررود نرردارد ،درنتیجرره بررر اسرراس
دیدگاههای مختلف رپشهرای متفراپتو (ماننرد نررخ مرؤثر هزینرۀ مالیراتو ،تفراپت
مالیات ابرازی پ قطعو پ  )...برای اندازهگیری آنها پجود دارد؛ بنابراین ممکن است
استفاده از رپشهای متفاپت بر نتایج تحقیق اثرگذار باشد.
 .9در فرآیند پژپهش علمو بویژه در علو انسانو مانند حسابداری ،مواردی پجود دارد
که خارج از کنترل پژپهشگر است پ بهطور بالقوه موتواند نتایج پرژپهش را تحرت
تأثیر قرار دهد .هدف از این پرژپهش ،مردلسرازی اجتنرام از پرداخرت مالیرات برا
استفاده از اطالعات حسابداری است؛ لذا در صورت اعمال سایر متغیرهای احتمالو
تأثیرگذار بر رپی اجتنام از پرداخت مالیات مانند شررایط اقتصرادی کلرو کشرور،
نرخ تور  ،رپابط اجتماعو بین مؤدی پ سازمان مالیاتو پ  ،...احتماالً نتایج پرژپهش
تغییر موکرد.
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