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چکیده
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 /981تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی

مقدمه

وجود زمینه های مناسب برای دستكاری سود توسط مدیران ،باعث شده استت ستود
واقعی یك بنگاه از سود گزارش شده در صورتهای مالی ،متفاوت باشد و شترکتهتا
از اجتناب مالیاتی به عنوان یك روش صرفهجویی در هزینهها استفاده کنند .فعالیتهای
اجتناب از پرداخت مالیات به طور روشاول ،ابزارهای صترفهجتویی مالیتات هستتند کته
منابع را از دولت به سهامداران انتقال میدهد و بنابراین ارزش بعد از مالیتات شترکت را
افزایش میدهد (دسایی و دارماپتا  .)6113 ،5بته عاتارتی سیاستتهتای مالیتاتی ،مشتابه
تصمیمهای سرمایهگذار ی هستتند کته ازطریتج اجتنتاب از مالیتات بترای شترکت منتابع
اقتصادی ایجاد میکند (فرانسیس6و همكاران .)6159 ،مدیران با توجه بته نارستاییهتای
موجود در فرآیند برآوردها و پیشبینیها و اختیار زمانبندی شناسایی درآمد و هزینهها
با برنامهریزی صحیح برروی اقالم تعهتدی بته اهدافشتان بترای افتزایش ستود و اجتنتاب
مالیاتی دست مییابند .توانایی مدیریت ،بیانگر استفادۀ بهینه از منتابع موجتود در فرآینتد
تحقج اهداف سازمانی است .به عاارت دیگر ،مدیر توانا کسی است که بتواند با استفاده
از حداقل امكانات ،حداکثر بهره را به سازمان برساند (هندریكسون و ون بردا.)5336 ،9
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی بوده است.
مبانی نظری پژوهش

توانایی مدیریتی مفهوم بسیار گستردهای دارد که میتواند شتامل دانتش متدیران در
هموارسازی سود ،مهارت مدیران در تخمین اقالم تعهتدی ،ادرا

متدیران در انتختاب

روش های حستابداری و آگتاهی متدیران در انتختاب پترو ه هتا و خالقیتت متدیران در
تخصیص بهینۀ منابع باشد .هریك از این تواناییهتا متیتوانتد بتر روی اجتنتاب مالیتاتی
تأثیر بگذارد ،چراکه مدیر در انتخاب و بتهکتارگیری اصتول و قواعتد حستابداری و در
تخمین اقالم تعهدی از قضاوت و برآورد استفاده میکند که این به نوبۀ خود بر ستود و
در نهایت اجتناب مالیاتی تأثیرگذار میباشد (دمرجیتان و همكتاران .)6156 ،متدیریت،
فرآیند به کارگیری مؤثر منابع انسانی و امكانتات متادی بترای تحقتج اهتداف ستازمانی
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است .تحقج این فرآیند بته وستیلۀ انجتام واتایا اساستی متدیران ،یعنتی برنامتهریتزی،
سازماندهی  ،هدایت ،رهاری وکنترل و با توجه به نظام ارزشی حاکم بر ستازمان امكتان
مییابد (رضایی نژاد و همكاران.)5936 ،
مدیران همواره سعی دارند با اتخاذ سیاستهای مالی و عملیاتی مناسب ،بهرهوری و
سود آوری شترکت را حتداکثر و رضتایت ستهامداران را نستات بته میتزان ستودآوری
شرکت جلب نمایند .اگر استراتژیهای انتخابی توسط مدیر نتواند انتظارات ستهامداران
از سودآوری شرکت را برآورده نماید ،آنگاه این انگیزه برای مدیر ایجاد خواهتد شتد
که با استفاده از راهكارهای دیگر نظیر اجتنتاب مالیتاتی ،ستعی در رستاندن ستودآوری
شرکت به حد مورد انتظار سهام داران نماید (دمرجیان و همكاران ،)6156 ،چرا که اگر
مدیران نتوانند ارزش شرکت را افزایش دهند ،سهامداران جدید حتماً مدیران را برکنتار
و مدیران مورد نظر خود را جانشین آنها خواهند کرد (بشیریمتنش .)5931 ،از دیتدگاه
نظری منظور از اجتناب مالیاتی تالش به منظور کاهش مالیاتهای پرداختی با استفاده از
خالءهای قانونی است (هانلون9و هیتزمن .)6151 ،به عاارتی سیاستهای مالیاتی ،مشتابه
تصمیمهای سرمایهگذاری هستند که از طریج اجتناب از پرداخت مالیات بترای شترکت
منابع اقتصادی ایجاد میکند (فرانسیس و همكاران.)6159 ،
اگر توانایی مدیریت در راهاری شرکت با باشد ،سیاستهتای اتختاذ شتده توستط
وی خواهد توانست حداکثر سودآوری را برای شرکت بته دناتال داشتته باشتد .در ایتن
حالت ،استفاده از اجتناب مالیاتی به منظور رساندن سود بته حتد متورد نیتاز ستهامداران
ضروری نخواهد بود ،چرا که مطالعات اخیر نشان داده استت کته فعالیتتهتای اجتنتاب
مالیتاتی عتتالوه بتتر اینكتته بتهطتتور بتتالقوه بتترای شترکت ارزش افتتزوده ایجتتاد متیکنتتد،
هزینه هایی را نیز بته شترکت تحمیتل متیکنتد (ریجتو و ویلستون .)6156 ،1هزینتههتای
مستقیم مربوط به اجتناب از مالیات شامل برنامهریزی مالیاتی ،هزینتۀ دعتوی حقتوقی در
برابر مقامات مالیاتی و جریمههای تحمیلشده به وسیلۀ این مقامات میباشد و هزینههای
غیرمستقیم شامل هزینههای سیاسی و همچنین خسارت بالقوه به شهرت شترکت استت.
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یكی از هزینههایی که بهطور ویژه از فعالیتهای اجتناب مالیاتی ناشی متیشتود ،هزینتۀ
فرصت از دست رفته تالش مدیران میباشتد .متدیران توانتاتر بتیشتترین زمتان ختود را
صرف پرو ههتایی متیکننتد کته دارای بتیشتترین ارزش افتزوده هستتند .وقتتی هزینتۀ
فرصت از دست رفتۀ تالش مدیران در نتیجۀ اجتناب مالیتاتی افتزایش پیتدا متیکنتد ،بتا
توجه به راهكارهای مشابه دیگری که به منظور کسب سود وجتود دارد ،ارزش افتزودۀ
ایجاد شده از طریج اجتناب از مالیاتی ناچیز خواهد بود .بنابراین ،انتظار متیرود متدیران
تواناتر کمتر خود را درگیر فعالیتهتای اجتنتاب مالیتاتی کننتد (دمرجیتان و همكتاران،
.)6156
همچنین امكان دارد در مواردی ،رابطتۀ توانتایی متدیریتی و اجتنتاب مالیتاتی تحتت
تأثیر تئوری نمایندگی قرار گیرد .مدیران قادرند از اجتناب مالیاتی بته عنتوان یتك ست ر
استفاده نموده و از انگیزۀ زم برای دستكاری سود به منظور حداکثر کردن منافع ختود
برخوردار باشند (سجادی و عربی .)5931،طاج نظریۀ نمایندگی ،فعالیتهای اجتنتاب از
پرداخت مالیات میتواند منجر به تصمیمهای مالیاتی شتود کته منتافع شخصتی متدیر را
دناال کند که دامنۀ آن از دستكاری و سترقت ستود شترکت تتا پتاداش بتیش از انتدازه
مدیران در شكلهای مختلا متغیر است (وانگ .)6151 ،2بنابراین ،اجتناب از پرداختت
مالیات همیشه ثروت سهامداران را افزایش نمیدهد (هانلون و اسلمرود.)6113 ،
اجتناب از پرداخت مالیات ممكن است بهطور بالقوه ارزش بعد از مالیات شرکت را
کاهش دهد و از اینرو سهامداران از مدیران میخواهند که در فعالیتتهتایی ستودآور
غیر از اجتناب مالیاتی سرمایهگذاری کنند و متحمل چنتین هزینتههتایی نگردنتد کته بته
منافع سهامداران لطمه وارد نشود (فرانسیس و همكتاران .)6159 ،دمرجیتان و همكتاران
( )6159در پژوهشی با عنوان«توانتایی متدیریت و کیفیتت ستود» بته بررستی رابطتۀ بتین
کیفیت سود و توانایی متدیریت پرداختنتد ،نتتای پتژوهش آنتان نشتان داد کته متدیران
تواناتر سود باکیفیت با تری را گزارش میکنند و همچنین توانتایی متدیریتی باکیفیتت
سود رابطۀ مثات دارد .پژوهشهای انجامشتده نظیتر فرانستیس و همكتاران ( )6159نیتز
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نشان داد که ویژگیهای ذاتی شرکت نظیر اندازۀ شرکت ،نسات رشد شترکت ،درجتۀ
اهرم مالی شرکت و بازدۀ داراییهای شرکت بر اجتناب مالیاتی مؤثر میباشد.
الف .اندازۀ شرکت ()SIZE

دو دیدگاه در مورد رابطۀ بین نرخ متؤثر مالیتاتی و انتدازۀ شترکت وجتود دارد کته
شامل تئوری هزینۀ سیاسی و تئوری قدرت سیاستی متیباشتد .بتهموجتب تئتوری هزینتۀ
سیاسی ،شرکتهای بزرگتر و شكوفاتر قربانی فعالیتهای دولتمردان شتده و مواتا
به انتقال ثروت هستتند (واتتز و زیمترمن .)5332 ،7بتر استاس ایتن تئتوری شترکتهتای
بزرگ دارای نرخ مؤثر مالیاتی بیشتری هستتند .دیتدگاه مقابتل ماتنتی بتر نظریتۀ قتدرت
سیاسی است که بیان میدارد شرکتهای بزرگتر ،نرخ مؤثر مالیاتی پایینتتری دارنتد،
زیرا آنها دارای منابع ذاتی و اساسی هستند و فرآیندهای سیاسی را از طریج شترکت در
برنامهریزی مالیاتی و سازماندهی کردن خود برای نیل بهصرفه جویی مالیاتی بهینته بته
نفع خود مدیریت کنند (زیگفرید.)5379 ،3
ب .نسبت رشد شرکت ()MTB

برختتی قتتوانین مالیتتاتی موجتتود در کشتتور بیتتانگر آن استتت کتته شتترکتهتتای بتتا
فرصتهای سرمایهگذاری و رشد بیشتر میتوانند از معافیت مالیتاتی بیشتتری برختوردار
شوند (سروستانی .)5935 ،بهعنوان مثال طاج مادۀ  593قانون مالیاتهتای مستتقیم ،ستود
ابرازی شرکت که برای توسعه ،بازسازی ،نوسازی یا تكمیل واحدهای صنعتی یا معدنی
خود یا ایجاد واحد جدید در آن سال صرف میشود به شرط اخذ مجتوز از وزارتخانته
ذیربط از  %11مالیات ماده  511معاف میباشند .در نتیجته فرصتت رشتد متیتوانتد بتر
اجتناب مالیاتی اثر بگذارد از اینرو این متغیر بهعنتوان متغیتر کنترلتی در ایتن پتژوهش
مورد استفاده قرار گرفت.
ج .درجۀ اهرم مالی ()Leverage

اهرم مالی نشاندهندۀ توانایی شرکت در بازپرداخت بدهیها ،خصوصتاً بتدهیهتای
بلندمدت است .منافع مالیاتی یكی از عواملی است که راهكار تامین مالی را تحت تتأثیر
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قرار میدهد (گراهام .)5332 ،3میزان بدهیهای شترکتهتای متقلتب (دارای تقلتب در
صورتهای مالی) بیشتر از بدهیهای شرکتهایی استت کته در آنهتا تقلتب رخ نتداده
است .در این حالت مدیریت برای رسیدن به سطح معینی از بدهی ،صورتهای مالی را
دستكاری میکند .در نتیجه سطح با ی بدهیها ،هزینۀ بهره را افزایش و ستود شترکت
را کاهش میدهد که این به نوبۀ خود هزینه مالیات شرکت را کاهش میدهد (هاشتمی
و مهرابی.)5937 ،
د .بازدۀ داراییها ()ROA

این نسات که بازدۀ سرمایهگذاریها ( )ROIنیز نامیده میشتود ،اثربخشتی متدیریت
در ایجاد سود از کل سرمایهگذاری در داراییها را اندازهگیری میکند .میتتوان چنتین
انتظار داشت که سودآوری یك شرکت بر نرخ مؤثر مالیاتی آن اثرگذار میباشد زیترا
هرچه سود یك بنگاه بیشتر باشد ،قاعدتاً هزینۀ مالیات بیشتری خواهد داشت .از ایتنرو،
با استفاده از نرخ بازدۀ داراییها ،عملكرد شرکتهای مورد بررستی کنتترل شتده استت
(پورحیدری و سروستانی.)5936 ،
پیشینۀ پژوهش

فرانسیس و همكاران( )6159در پژوهشی بتا عنتوان «توانتایی متدیریتی و اجتنتاب از
مالیات» به بررسی رابطۀ بین توانایی مدیریت و اجتناب از مالیتات پرداختنتد آنهتا بترای
اندازهگیری اجتناب از مالیاتی از دو معیار نرخ مؤثر مالیاتی و نترخ متؤثر مالیتات نقتدی
استفاده کردند .در این پژوهش برای اندازهگیری توانایی مدیران از رویكرد دمرجیتان و
همكاران ( )6156استفاده شده است .نتای پژوهش آنها حتاکی از ایتن بتوده استت کته
مدیران تواناتر اجتناب از مالیاتی کمتری دارند و توانایی مدیریت بتا اجتنتاب از مالیتاتی
رابطۀ منفی دارد.
دالیوال55و همكاران ( )6155در مطالعهای به بررستی «رابطتۀ بتین اجتنتاب مالیتاتی و
میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط شرکت» پرداختند .نتتای بررستی آنهتا نشتان داد
که بین اجتناب مالیاتی و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شترکتهتا ،رابطتۀ منفتی
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وجود دارد .آنها همچنین دریافتند که رابطۀ منفی بین این دو متغیر در شرکتهتایی کته
از نظام راهاری قویتری برخوردارند ،ضعیاتر است .یافتتههتای ایتن مطالعته همچنتین
نشان داد که ارزیابی سرمایهگذاران از میزان وجه نقد نگهداری شتده در شترکتهتایی
که دارای اجتناب مالیاتی بیشتری هستند ،کمتر است.
کیم56و همكاران ( )6151در پژوهش خود به بررسی «رابطۀ بتین اجتنتاب مالیتاتی و
ریسك سقوط قیمت سهام» پرداختنتد .بررستیهتای آنتان نشتان داد شترکتهتایی کته
اجتناب مالیتاتی بیشتتری دارنتد ،ریستك ستقوط قیمتت آتتی آنهتا ستهام بیشتتر استت.
یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد که رابطۀ مثات بتین اجتنتاب مالیتاتی و ریستك
سقوط آتی قیمت سهام ،در شرکتهایی که نظام راهاری قویتتری دارنتد ،ضتعیاتتر
است.
در پژوهشهای داخلی ،پژوهشی که بهطور مستقیم به بررسی تأثیر توانایی متدیریتی
بر اجتناب مالیاتی پرداخته باشد یافت نشد .علیرغم این ،سایر پژوهشهای انجتام شتده
در این حوزه به شرح زیر است.
پورحیدری و همكاران ( )5939در پژوهشی تأثیر اجتناب از پرداختت مالیتات را بتر
شفافیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شتده در بتورس اوراب بهتادار تهتران
مورد بررسی قرار دادند .شاخصهای مورد استفاده برای اجتنتاب از پرداختت مالیتات و
شفافیت گزارشگری مالی به ترتیب نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت اقالم تعهدی است .نتای
حاصل از آزمون فرضیۀ پژوهش نشان داد که فعالیتهای برنامهریزی مالیتاتی ،شتفافیت
گزارشگری مالی شرکت را کاهش میدهد.
مهرانی و سیدی ( )5936در پژوهشی بتا عنتوان «بررستی تتأثیر مالیتات بتر درآمتد و
حسابداری محافظهکارانه بر اجتناب مالیاتی شرکتها» به بررسی این موضوع پرداختنتد
که کدام یك از این استراتژیها بیشتر متورد استتفادۀ شترکتهتای پذیرفتته در بتورس
اوراب بهادار قرار میگیرند .در پژوهش فوب دو فرضیه مانتی بتر وجتود رابطتۀ مثاتت و
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معنادار بین مالیات ابرازی و تشخیصی و محافظهکاری مطرح گردیتد و در پایتان رابطتۀ
معناداری بین مالیات تشخیصی و محافظهکاری مشاهده نگردید.
فروغی و همكاران ( )5935در پژوهشی تأثیر فرار مالیتاتی بتر ریستك ستقوط آتتی
قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادند .در پژوهش متذکور فترار مالیتاتی تحتت عنتوان
کاهش عمدی سود مشمول مالیات ابرازی ،به منظور افزایش ارزش شرکت تعریا و از
طریج تفاوت بین درآ متد مشتمول مالیتات قطعتی شتده و ستود مشتمول مالیتات ابترازی
محاساه شد .نتای آنها نشان داد که فرار از پرداخت مالیات ،منجتر بته افتزایش ریستك
سقوط آتی قیمت سهام میشود .همچنین در شرکتهایی که از نظام راهاری قویتتری
برخوردارند ،اثر فرار مالیاتی بر افزایش ریسك سقوط آتی سهام کمتر است.
فرضیۀ پژوهش

با توجه به مطالب بیانشده در ماانی نظری ،فرضیۀ پژوهش بته صتورت زیتر تتدوین
شده است:
فرضیه :توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی و معنادار دارد.
روش پژوهش

به دلیل اینكه نتای حاصل از این پژوهش میتوانتد در فرآینتد تصتمیمگیتری متورد
استفاده قرار گیرد ،این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیتت ،توصتیفی
هماستگی است .در این پژوهش به منظور گردآوری اطالعات مربوط به ماانی نظتری و
پیشینه پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شده است .در این راستا دادههتای موردنیتاز
از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفتته شتده در بتورس اوراب بهتادار
تهران ،نرمافزار «رهآورد نوین» و سایت اینترنتی «مدیریت پتژوهش ،توستعه و مطالعتات
اسالمی سازمان بورس اوراب بهادار» 59جمعآوری شده است .به منظور محاساۀ کارآیی
شرکت ها از رگرسیون چندگانه برمانای روش مقطعی استفاده شتده استت و بته منظتور
آزمون فرضیۀ پژوهش از رگرسیون چندگانه ماتنی دادههای ترکیای استفاده شده است.
همچنین اندازهگیری کارآیی شرکتهای عضو نمونه به روش  DEAانجام شده است.
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جامعه و نمونۀ آماری

در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بتورس اوراب بهتادار تهتران بته عنتوان
جامعۀ آماری در نظر گرفته شده است .بته منظتور نمونتهگیتری از روش نمونته1گیتری
هدفمند استفاده شده است .بتدین منظتور کلیتۀ شترکتهتای جامعتۀ آمتاری کته دارای
شرایط زیر بودهاند بهعنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف شدهاند:
 .5نام شرکت تا پایان سال  5936در فهرست شرکتهای پذیرفتهشتده در بتورس در
شده باشد.
 .6سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
 .9در بازدۀ زمانی پژوهش تغییر سال مالی رخ نداده باشد.
 .9برای شرکتهای نمونه ،وقفۀ معامالتی بیشتر از سه ماه نااشد.
 .1جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمه ،بانك ولیزینگ نااشد.
 .2اطالعات مالی و مالیاتی شرکت طی دورۀ مورد مطالعه در دسترس باشد.
در روش تحلیل پوششی داده هتا زمتانی کته تعتداد واحتدها کتم و تعتداد ورودی و
خروجیها زیاد باشد ،تعداد واحدهای تصمیمگیرنتده زیتادی روی مترز کتارآیی قترار
میگیرند ،بنابراین زم استت حتداقل تعتداد واحتدهای هتر صتنعت سته برابتر مجمتوع
ورودیها و خروجیها باشند تا این مشكل پیش نیایتد .از آنجتایی کته در دورۀ متورد
بررسی تعتداد شترکت هتای موجتود در بعضتی صتنایع انتد

بتوده یتا دادههتای کلیتۀ

شرکتهای آن صتنعت در دستترس ناتود ،لتذا بته استتناد پتژوهش نمتازی و ابراهیمتی
( )5933صنایع مشابه بهعنوان یك مجموعه در نظر گرفته شدند .با اعمال شرایط مذکور
تعداد  35شرکت به عنوان نمونۀ آماری این پژوهش انتخاب گردید.
دورۀ زمانی پژوهش از سال  5939تا  5936است که به سه بخش تقسیم شده استت:
بخش اول از سال  5931تتا  5933استت کته دادههتای اصتلی پتژوهش بترای ایتن دوره
جمعآوری و آزمون شده است .بخش دوم ستال  5939استت کته دادههتای مربتوط بته
ارزش داراییهای پایان سال مذکور در الگوی مورد استفاده قترار گرفتته استت .بختش
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سوم سالهای  5931تا  5936است که دادههای مربوط به محاساۀ اجتناب مالیاتی بتر آن
مانا حاصل شده است.
متغیرهای پژوهش

قال از آنكه نحوه آزمون فرضیۀ پژوهش بیان شود ،نحتوۀ محاستاۀ متغیرهتای متورد
استفاده تشریح میشود:
متغیر وابسته این پژوهش اجتناب مالیاتی ( )Tax Avoidanceاست .در این پتژوهش
به منظور محاساۀ اجتناب مالیاتی هر شرکت همانند پژوهشهای دایرنگ 59و همكتاران
( ،)6113آیرز 51و همكاران ( )6113و مایاری 52و همكاران ( )6159از نرخ مؤثر مالیات
پرداختی ( )CASHETRبهعنوان نمایندۀ متغیر وابسته استفاده شده استت .بتراین استاس
هر چقدر میانگین نرخ مؤثر مالیات پرداختی یك شرکت طی سالهای  t+5تا ستال t+9

کمتتتر باشتتد ،دارای اجتنتتاب مالیتتاتی بیشتتتری استتت .نتترخ متتؤثر مالیتتات پرداختتتی
( )CASHETRبهصورت رابطۀ شمارۀ  5محاساه شده است:
()5

مجموع مالیات پرداختی از سال  t+5تا t+9
مجموع سود مشمول مالیات از سال  t+5تا t+9

=CASHETR

متغیر مستقل فرضیۀ پژوهش ،توانایی مدیریتی است .اولین مرحله محاساه ،مربوط به
محاساۀ کارآیی شرکتها با استفاده از روش تحلیل پوششتی دادههتا متیباشتد .تحلیتل
پوششی دادهها برای اولین بتار توستط چتارنز و کتوپر  )5337(57بترای مقایستۀ کتارآیی
چندین شرکت رقابتی درون یك صنعت معرفی گردید .بهطتور کلتی ،تحلیتل پوششتی
دادهها کارآیی نسای واحدهایی را کته دارای ورودی و خروجتیهتای مشتابهی باشتند،
اندازهگیری میکند .اینگونه واحدها را واحدهای تصمیمگیرنده ( )DMUمینامند .در
واقتع ،ایتتن رویكترد ،کتتارآیی یتك واحتتد تصتمیمگیرنتتده را در مقایسته بتتا واحتتدهای
تصمیمگیرنده دیگر درون یك سازمان و یا در یك صنعت مشابه متیستنجد .بته همتین
دلیل امتیاز کارآیی حاصل ،یك امتیاز نسای خواهد بود .کارا بودن یا ناودن یك واحتد
تصمیمگیرنده ،بستگی به عملكرد آن واحد در انتقال ورودیهتا بته خروجتیهتایش در
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مقایسه با سایر واحدها در یك حوزه خاص دارد (علیزاده زوارم .)5935 ،روش تحلیتل
پوششی دادهها ماتنی بر دو روش ورودی محور و خروجتی محتور متیباشتد .در روش
ورودی محور با فرض ثابت بودن ستادهها ،از حداقل کتردن نهتادههتا بترای رستیدن بته
کارآیی با تر استفاده میشود و در روش ستاده محور فرض میشود که نهادههتا ثابتت
هستند و برای رسیدن به کارآیی با تر از افزایش ستادهها استتفاده متیشتود .ایتن روش
یك مرز کارآیی را برای شرکتها فتراهم متیکنتد .انتدازۀ کتارآیی را کته ایتن روش
تولید میکند ،یك عدد بین صفر و یتك استت .شترکتهتایی بتا نمترۀ کتارآیی یتك،
شرکتهای بسیار کارا هستند و شرکتهایی که نمرۀ کارآیی آنها کمتر از یتك استت
زیر مرز کارآیی قرار دارند و باید با کاهش هزینه یا با افزایش درآمتد بته مترز کتارآیی
برسند (دمرجیان و همكتاران .)6156 ،در ایتن پتژوهش کتارآیی شترکتهتا بته استتناد
پژوهش دمرجیان و همكاران ( )6156برای هر صتنعت و در هتر ستال بتر استاس رابطتۀ
شمارۀ  6محاساه شده است:
()6
که در آن،

 :بیانگر کارآیی کل شرکت  :Salesدرآمد فروش شرکت

به عنوان خروجی  :COGSبهای تمامشده کا ی فروش رفته  :SG&Aهزینههای
عمومی واداری فروش شرکت  :PPEخالص داراییهای ثابت مشهود شرکت است و
 :Other assetsسایر داراییهای شرکت شامل :پیشپرداخت بلندمدت ،داراییهای
ثابت بالاستفاده و وجوه نقد مسدود شده میباشد.
پس از اندازهگیری کارایی کلتی هتر شترکت بتا استتفاده از رابطتۀ شتمارۀ  ،6بترای
تعدیل کارایی کلی شرکت و خنثی کردن عوامل ذاتی شرکت -که بر تالشهای مدیر
اثرگذار است -جهت محاساۀ توانایی مدیریتی از رابطۀ شمارۀ - 9که بر اساس پژوهش
دمرجیان و همكاران ( )6156تعدیل شده است -استفاده شده است .این رابطه به کمك
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رگرسیون مقطعی همانند کارآیی شرکت ها ،برای هر سال و در هر صنعت بته صتورت
جداگانه برآورد شده است که جز باقیمانتده الگتو بته عنتوان توانتایی متدیریتی در نظتر
گرفته میشود.
+

()9

که در آن،
استتت

)+

+

+

= +

+

 :کارایی کلی شرکت  iدر سال  tکه از رابطۀ شمارۀ  6محاساه شده
 :لگتتاریتم طایعتتی مجمتتوع دارایتتیهتتا در ابتتتدای دوره

فروش شرکت  iبه کل فتروش در صتنعت مربوطته

 :نستتات

 :جریتان نقتدی آزاد کته در

صورت مثات بودن عدد یك و در غیر ایتن صتورت عتدد صتفر را متیپتذیرد .در ایتن
پژوهش از الگوی لن و پلسن )5333( 53که در رابطتۀ شتمارۀ  9بیتان شتده بترای انتدازه
گیری جریانهای نقدی آزاد واحد تجاری استفاده میشود( .

 :لگاریتم طایعی

سن بورسی شرکت) که از زمان ورود شرکت بته بتورس تتا زمتان متورد نیتاز را در بتر
میگیرد.

 :شاخص ارز خارجی که اگر سود و زیان تسعیر ارز شترکت  iدر ستال t

صفر نااشد عدد 5و در غیر این صورت عدد صفر میپذیرد.
()9

FCFit = (INCit- TAXit- INTEPit- CSDIVit)/ Ai,t-1

که در این رابطه :FCFit ،جریانهای نقتدی آزاد شترکت  iدر ستال  :INCit tستود
عملیاتی قال از استهال

شرکت  iدر سال  :TAXit tکل مالیات پرداختی شرکت  iدر

سال  :INTEPit tهزینۀ بهره پرداختی شرکت  iدر سال  :CSDIVit tستود ستهامداران
عادی پرداختی شرکت  iدر سال  :Ai,t-1 tکل ارزش دفتتری دارایتیهتای شترکت  iدر
سال  t-1است .و جز خطای رابطۀ شمارۀ  9توانایی مدیریتی ( )MAشترکت  iدر ستال t

است.
بعد از برآورد الگوی رگرسیونی فوب ،جتزء باقیمانتده الگتو (توانتایی متدیریتی) بته
محیط اکسل انتقال یافتته و ست س بترای قابتل مقایسته بتودن در طتی زمتان و صتنعت و
همچنین کاهش تأثیر مشاهدات پرت ،بر اساس هر سال و هر صنعت دهك بنتدی شتده
است .برای این کار ابتدا جز باقیمانده در محیط اکسل از بزرگ به کوچك مرتب شده
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و اعداد به  51قسمت مساوی تقسیم گردیده به بزرگترین دهك عدد  51و کوچكترین
دهك عدد  5تعلج گرفته است .در نهایت براساس دهكی که به آنها تعلج گرفتته ،رتاته
بندی شده است .طی مراحل فوب ،متغیرهای مورد نیتاز بترای بترآورد الگتوهتای اصتلی
پژوهش آماده شده و در نهایت الگوی کلی پژوهش برآورد شده است.
برای نمونه مراحل محاساۀ توانتایی متدیریت یكتی از شترکتهتای عضتو نمونته بته
صورت جدول شمارۀ  5میباشد.
جدول شمارۀ  .1مراحل محاسبۀ توانایی مدیریت شرکت سیمان خزر -سال 5931
مالغ

کارآیی کلی

توانایی

رتاهبندی توانایی

نماد

مالغ

استاندارد

شرکت

مدیریتی

مدیریتی

)(MAi,t

)(MAranki,t

1/129

3

درآمد فروش

Sales

191223

5/92

بهای تمام شده

COGS

691122

5/59

SG&A

19195

9/16

PPE

51933

1/27

شده

کا ی فروخته شده
هزینه های عمومی
و اداری
سایر داراییها

(

)
1/127

متغیرهای کنترلی این پژوهش شامل موارد زیر است:
اندازۀ شرکت ( :)SIZEدر این پژوهش برای محاساۀ اندازۀ شترکت از لگتاریتم طایعتی
ارزش بازار حقوب صاحاان سهام استفاده میشود (دستگیر و همكاران.)5933 ،
متغیر رشد شرکت ( :)MTBاز نسات ارزش بازار حقوب صاحاان سهام به ارزش دفتری
حقوب صاحاان سهام بهعنوان نمایندهای برای رشد شرکت استفاده میشود( .هاشتمی و
همكاران.)5933 ،
درجۀ اهرم مالی ( :)Leverageدر این پژوهش از نسات جمع بدهیها به جمع داراییهتا
به منزله متغیر اهرم مالی استفاده شده است .بازدۀ داراییهتا ( ،)ROAنستات نگهداشتت
وجه نقد ( ،)Cash Holdingنسات وجه نقد وسرمایهگتذاری کوتتاه متدت بته مجمتوع
داراییهای ابتدای دوره
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داراییهای ثابت مشهود ( :)PPEشاخص ارز خارجی ( ،)FCنسات داراییهای نامشهود
( )Intangibleسایر متغیرهای کنترلی میباشند.
الگوی کلی پژوهش

برای آزمون فرضیۀ پژوهش مانی بر تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیتاتی مطتابج
پتتژوهش فرانستتیس و همكتتاران ( )6159از الگتتوی رگرستتیون چندگانتته بتتا استتتفاده از
دادههای ترکیای به شرح رابطۀ شمارۀ  1استفاده شده است:
()1

9Leveragei,t+

9M/Bi,t+

Sizei,t+

Intagiblei,t+

3

6

1MAranki,t+

FCi,t +

3

PPEi,t+

7

= 0+

 t+9و

2ROAi,t+

Tax avoidancei,t+5

Holdingi,t +

به منظور آزمون فرضیه ضریب متغیر ( )MAi,tبررسی میشود .چنانچته

5

1Cash

در ستطح

اطمینان  31درصد مثات و معنادار باشد ،آنگاه توانتایی متدیریتی بتر  CASH ETRبته
عنوان معیار اجتناب مالیاتی ،تأثیر مثاتت و معنتادار و بتر اجتنتاب مالیتاتی تتأثیر منفتی و
معنادار دارد و فرضیۀ پژوهش رد نخواهد شد.
نتایج آمار توصیفی

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پتژوهش شتامل اجتنتاب مالیتاتی بته عنتوان متغیتر
وابسته و توانایی مدیریت به عنوان متغیر مستقل و همچنین اندازه شرکت ،رشد شرکت،
درجۀ اهرم مالی ،نسات نگهداشت وجه نقد ،بازدۀ داراییها ،خالص اموال ،ماشینآ ت
و تجهیزات و شاخص ارز خارجی و داراییهای نامشهود به عنوان متغیرهای کنترلی در
جدول شماره  6ارائه گردیده است.
نتایج آزمون فرضیۀ پژوهش

با توجه به اینکه از داده های ترکیای استفاده شده است ،لذا با انجام آزمونهای  Fلیمر و
هاسمن مشخص گردید که بترای فرضتیۀ پتژوهش ،دادههتا از نتوع تتابلویی بتا اثترات ثابتت
میباشد .همچنین سطح معناداری محاستاه شتده در نتیجته آزمتون ناهمستانی واریتانس 1/11
می باشد که کمتر از  1/11است بنابراین ،الگوی پژوهش دارای ناهمسانی واریانس خواهنتد
بود .به منظور رفتع ناهمستانی واریتانس ،از روش حتداقل مربعتات تعمتیمیافتته ( )GLSبترای
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برآورد الگو استفاده شده است .خالصه نتای مربوط بته آزمتون فرضتیۀ پتژوهش در جتدول
شمارۀ  9آورده شده است.
جدول شمارۀ  .2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

نام متغیر

نماد

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف

چولگی

کشیدگی

معیار
CASH ETR

1/59

1/51

5/13

1/11

1/179

9/127

25/36

MArank

1/35

2/11

51/11

5/11

9/523

1/563

5/22

اندازه شرکت

Size

1/393

1/35

7/35

9/23

1/913

1/23

9/69

نسب رشد

M/B

1/99

1/52

1/99

1/657

59/63

55/93

529/1

درجۀ اهرم مالی

Leverage

1/3

/111

5/9

1/111

6/536

59/11

691

نسات نگهداشت

Cash Holding

1/59

1/19

1/66

1/111

5/27

3/91

511

ROA

1/27

1/99

1/75

1/13

1/63

55/31

513

PPE

1/556

1/6

1/25

1/11

9/963

51/59

553

INTAGIBLE

1/99

1/59

1/19

1/111

9/93

3/96

33

اجتناب مالیاتی
توانایی مدیریتی

وجه نقد
بازدۀ داراییها
داراییهای ثابت
مشهود
داراییهای
نامشهود

با توجه به اطالعتات ارائته شتده در جتدول شتمارۀ  ،9نتتای حاصتل از آزمتون فرضتیۀ
پژوهش نشان می دهد که سطح معناداری آمارۀ  Fکمتر از  %1است .ضتریب تعیتین تعتدیل
شده نیز حاکی ازآن است که حتدوداً  1/6753رفتتار متغیتر وابستته توستط متغیتر مستتقل و
متغیرهای کنترلی توضیح داده میشود .در نهایت با توجته بته مقتدار احتمتال آمتارۀ  tمتغیتر
مستقل که  1/11می باشد ،در سطح معناداری  %1توانایی مدیریتی بتر اجتنتاب مالیتاتی تتأثیر
معناداری دارد .ضریب محاساه شده برای متغیر مستقل  1/1199متیباشتد کته حتاکی از آن
است که هرچه توانایی مدیریتی بیشتر باشد وجه نقد پرداختی بابت مالیات نیز بیشتر خواهتد
بود و هرچه وجه نقد پرداختی بابت مالیات بیشتر باشد ،اجتناب مالیاتی کمتر است .پتس در
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نهایت نتای پژوهش بیانگر آن است که توانایی مدیریتی بر اجتنتاب مالیتاتی تتأثیر منفتی و
معناداری دارد ،بنابراین فرضیۀ پژوهش رد نمیگردد.
جدول شمارۀ  .3نتایج حاصل از برآورد الگوی  - 1تابلویی
9Leveragei,t+

Intagiblei,t+

9M/Bi,t+
3

Sizei,t+

FCi,t +

متغیر

3

PPEi,t+

6
7

نماد

1MAranki,t+
2ROAi,t+

= 0+

 t+9و

Holdingi,t +

ضریب

خطای

متغیر

استاندارد

Tax avoidancei,t+5

1Cash

آمارۀ t

سطح
معناداری

توانایی مدیریت

MA

1/1199

1/1112

1/773

1/11

اندازۀ شرکت

Size

-1/1631

1/1195

-3/593

1/11

نسات رشد شر

M/0B

1/1111

1/1115

9/611

1/11

بازدۀ داراییها

ROA

1/1159

11591

1/3616

1/92

درجۀ اهرم مالی

LEVERAGE

1/1555

1/1159

3/5152

1/11

نسات نگهداشت وجه نقد

CASHHOLDING

1/117

داراییهای ثابت مشهود

1/1169

6/37

1/119

PPE

-1/1113

1/1112

-3/639

1/11

شاخص ارز خارجی

FC

1/1152

1/1199

1/97

1/75

داراییهای نامشهود

Intagible asset

1/1119

1/1195

-1/3136

1/96

آمارۀ  Fفیشر

9/573

ضریب تعیین

1/97

آمارۀ دوربین واتسون

6/93

ضریب تعیین تعدیلشده

1/676

نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش به بررسی رابطۀ توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی پرداخت شده است.
لذا ،نتیجۀ حاصل از آزمون فرضیۀ پژوهش حاکی از تأثیر منفی و معنادار توانتایی متدیریتی
بر اجتناب مالیاتی در سطح اطمینان  %31است و فرضیۀ پژوهش رد نمیشتود .علتت وجتود
رابطۀ منفی را میتوان به این دلیل دانست که متدیران کتارا ،توانتایی استتفادۀ بهتتر از منتابع
موجتتود را در فرآینتتد تحقتتج اهتتداف ستتازمانی دارنتتد (هندریكستتون و ون بتتردا )5336 ،و
رضایت سهامداران را نستات بته میتزان ستودآوری شترکت جلتب نماینتد .پتس در نهایتت
استتراتژیهتای انتختتابی توستط متتدیر بایتد انتظتارات ستتهامداران از ستودآوری شتترکت را
برآورده نماید .مدیران توانتا بیشتترین زمتان ختود را صترف پترو ههتای ستودآور و دارای
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ارزش افزوده میکنند و از فعالیتهایی که دارای هزینۀ فرصت از دست رفته هستتند ( مثتل
اجتناب مالیاتی) پرهیز میکنند ،چرا که زمان گذاشتن بر روی فعالیتهایی همچون اجتناب
مالیاتی از مدیر ،هم وقت و هم هزینه میگیرد و این احتمتال وجتود دارد کته انجتام چنتین
فعالیت هایی توسط مقامات مالیاتی شناستایی و حتتی منجتر بته جریمته و خستارت شترکت
گردد و بر حسن شهرت شرکت لطمه وارد نماید .در غیر اینصورت ،این انگیزه برای مدیر
ایجاد خواهد شد که با استتفاده از راهكارهتای غیرقتانونی نظیتر اجتنتاب مالیتاتی ،ستعی در
رساندن سودآوری شرکت به حد متورد انتظتار ستهام داران نمایتد (دمرجیتان و همكتاران،
 .)6156چرا که اگر مدیران نتوانند ارزش شرکت را افزایش دهند ،سهامداران جدیتد حتمتاً
مدیران را برکنار و مدیران متورد نظتر ختود را جانشتین آنهتا خواهنتد کترد (بشتیریمتنش،
 .)5931همچنین یافتههای ناشی از تجزیه و تحلیل فرضیۀ پتژوهش بتا پتژوهش فرانستیس و
همكاران ( )6159و کریشنان و همكاران ( )6151مطابقت دارد.
با توجه به نتای پژوهش پیشنهادهای کاربردی زیر را میتوان ارائه نمود:
 .5در ابتدا به حسابداران رسمی عضو سازمان حسابرسی و جامعۀ حستابداران رستمی ایتران
توصیه میشود که هنگام برخورد با ماحث مالیات بر درآمد شرکتها در حسابرسیهای
خود ،مفهوم نرخ مؤثر مالیات نقدی را در نظر گرفته و بهجای موکول کتردن ااهتارنظر
به مقامات مالیاتی و منظتور نمتودن بنتد محتدودیت در دامنتۀ رستیدگی در حسابرستی،
تصمیمات قاطعتری نسات به مالیات اتخاذ کنند.
 .6با توجه به نتای فرضیه این پتژوهش ،حسابرستان مالیتاتی بایتد هنگتام مشتاهدۀ وضتعیت
تواناییهای مدیریتی شرکت ،احتمال وجود اجتناب مالیاتی را در هنگام برآورد ریسك
حسابرسی مد نظر قرار دهند .همچنین سرمایهگذاران باید بتوانند رابطۀ توانتایی متدیریت
شرکت و بازده سهام را در

کرده و تأثیر آن را بر بازدههای آتی سهام ،مورد ارزیابی

قرار دهند.
با توجه به نتای پژوهش توصیههای زیر برای پژوهشهای آینده ارائه میگردد:

 تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی/913

 در پژوهش حاضتر جهتت انتدازهگیتری اجتنتاب مالیتاتی از میتانگین نترخ متؤثر مالیتات.5
 پیشتنهاد متیشتود در تحقیقتات.پرداختی شرکتها برای یك دورۀ سه ساله استفاده شتد
 ماننتد نترخ متؤثر مالیتات، از معیارهتای دیگتری نیتز،آتی جهت محاساۀ اجتناب مالیتاتی
 همچنین در این پژوهش به منظتور.دفتری و اختالف مالیات ابرازی و قطعی استفاده شود
 پیشنهاد میشود تحقیقات آینده.محاساه اجتناب مالیاتی از دورههای سه ساله استفاده شد
.توانایی مدیریتی و اجتناب مالیاتی را طی دورههای طو نیتری محاساه کنند
 صنایع مشابه به عنوان یتك، در این پژوهش به منظور محاساۀ کارآیی و توانایی مدیریتی.6
 محاستاۀ،صنعت انتخاب شدهاند در همتین راستتا پیشتنهاد متیشتود در مطالعتات آینتده
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