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نرخ مؤثر مالیات نقدی و تفاوت سود از دو سنجۀ  اجتناب مالیاتیگیری هرای اندازه

منرور دساتیاهی هام اهاداف    هماستفاده شده است.  حساهداری و سود مشمول مالیات

های آمااری رگرسایون خطای    دو فرضیم تدوین و هرای آزمون آنها، روش ،پژوهش

هاای پاژوهش نشاان    چند متغیره هم کار رفتم است. نتایج حاصل از آزماون فرضایم  

ی هاا شارکت تأثیر مثبت معناداری هر اجتناب مالیااتی در   ،توانایی مدیریتدهد می

تاأثیر   ۀدهناد ها نشانافتمهمچنین ی پذیرفتم شده در هور  اوراق ههادار تهران دارد.

 .و اهرم مالی هر اجتناب مالیاتی است اندازۀ شرکتغیرمستقیم 

تفاوت سود حساهداری و سود مشمول مالیاات،  اجتناب مالیاتی، ، مدیریت ییتوانا کلیدی: هایواژه

 .گذاری انتقالیقیمت ،نرخ مؤثر مالیات نقدی
 مقدمه

کننهد، اا درآمهداایی مهی ینوعبههای است که بر تمام واحدهای انتفاعی که هزینه ،مالیات

واحهدهایی تققهی  عنوانبههو اشهاا  حقهوقی  هاشهرکتشود. چنانچه جانب دولت تحمیل می

تهوان انتاهار داشهت کهه بهه دنبهال کنند، مهیشوند که در راستای کسب سود و انتفاع فعالیت می

پرداختی خود باشند. در ادبیات مهالی در کشهورهای خهارجی، راهکارهایی برای کاهش مالیات 

های متفهاوتی خود را به نام هزینۀ مالیاتکاهش  مناوربه هاشرکتها و راهکارهای قانونی تالش

 طوربههشناسهند. مالیاتی جسورانه مهی ۀاا قبیل مدیریت مالیات، اجتناب اا پرداخت مالیات و روی

شهود اطهال  مهی یجویی مالیاتپرداخت مالیات به ابزارهای صرفه های اجتناب اامتداول، فعالیت

دههد و بنهابرای ، اراش بعهد اا مالیهات شهرکت را که منابع را اا دولت به سهامداران انتقهال مهی

 (.5151ران، پورحیدری و همکادهد )افزایش می

پرداختهی  یههااتیمالاا دیدگاه مبانی ناری، مناور اا اجتناب مالیاتی، تالش برای کاهش 

(. فرار مالیاتی نوعی تاقف قانونی است، امها اجتنهاب اا مالیهات، 0252و هیتزم ،  هانقوناست )

مالیات است. بنابرای ، اا  در واقع نوعی استفاده اا خألهای قانونی در قوانی  مالیاتی برای کاهش
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رسد که بیشتر اا فهرار مالیهاتی در قانونی است، به نار می ظاهربهآنجا که اجتناب مالیاتی فعالیتی 

ای معهی  بهرای اسهتفاده اا مزایهای مالیهاتی معرض دید باشد و چون اجتناب مالیاتی در محهدوده

خهانی ود نهدارد )اجتناب مالیاتی وج امینۀ کنترلای در عمده قوانی  محدودکننده طوربهاست و 

درگیر اجتناب مالیهاتی باشهند و اا ایه   هاشرکترسد بسیاری اا به نار می ،(5151و همکاران، 

در اغقهب اهمیهت ایهادی دارد.  هاشرکترو تعیی  عوامل تأثیرگذار بر سطح اجتناب مالیاتی در 

بیی  عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی صورت گرفتهه، تأکیهد بهر هایی که تاکنون با هدف تپژوهش

ههای های اخیهر ویژگهیبوده است؛ ای  در حالی است که پژوهش هاشرکتهای خا  ویژگی

کنهد مالیاتی بررسی می کنندۀ اجتنابتعیی عوامل  تری مهمیکی اا  عنوانبهشاصیتی مدیران را 

دهد ( نشان می0256کِوستر و همکاران، های پیشی  )نتایج پژوهش(. 0256همکاران، کِوستر و )

 یکی اا عوامل تأثیرگذار بر اجتناب مالیاتی، مفهوم توانایی مدیریت است.

های انسانی، که نقش مهمی در تبدیل منابع شرکت به درآمد و خقق ثهروت یکی اا سرمایه

ی تجاری هسهتند. اطالعهات مهرتبا بها قابقیهت مهدیران هاشرکتران دارد، مدیران برای سهامدا

گذاری، تأمی  منهابع، تاصهی  های سرمایه، اا قبیل توانایی آنها در استفاده اا فرصتهاشرکت

ی هاشهرکتهای نامشهود آنها، یکی اا ابعاد مهم و اراشمند دارایی ۀبهینه منابع، و دانش و تجرب

به موارد یاد شده، سؤال اصهقی کهه  با توجه(. 5151نماای و غفاری، )شوند می تجاری محسوب

، ایه  اسهت کهه آیها بهی  توانهایی مهدیریت و اجتنهاب استای  پژوهش به دنبال یافت  پاسخ آن 

د یها رابطهۀ معنهاداری وجهود دار ،ی پذیرفته شده در بورس اورا  بهادار تهرانهاشرکتمالیاتی 

 بررسهیپهژوهش حارهر  ههدف؟ استخیر؟ در صورت وجود رابطۀ معنادار، نوع رابطه چگونه 

 است.تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی 
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 مبانی نظری

سهت کهه ا هاشهرکتانسهانی  ۀدر ادبیات حسابداری، توانایی مدیریت یکی اا ابعاد سهرمای

 (0251، 0250دیمرجهان و همکهاران ) ،مثال عنوانبهشود. بندی میدارایی نامشهود طبقه عنوانبه

کارایی مهدیران نسهبت بهه رقبها در تبهدیل منهابع شهرکت بهه درآمهد  عنوانبهتوانایی مدیریت را 

ههای اداری ها، هزینههشامل بهای موجودی هاشرکتکنند. ای  منابع تولید درآمد در تعریف می

هههای تحقیههق و توسههعه و هههای عمقیههاتی، هزینههههههای ثابههت، اجههارهش، دارایههیو توایههع و فههرو

. توانهایی مهدیریتی بها تر (0250دیمرجهان و همکهاران، )شهود نامشهود شرکت مهی یهاییدارا

ههای بحرانهی خصوصها  در دوره شرکت شهود، ۀتواند منجر به مدیریت کاراتر عمقیات رواانمی

تواند تأثیر بسزایی بر عمقکهرد شهرکت داشهته باشهد. های مدیریتی میگیریعمقیات، که تصمیم

گیهری روسهت، مهدیران توانهاتر تصهمیمهایی که شهرکت بها بحهران روبههافزون بر آن، در دوره

(. 0251اران، آنهدرو و همکهتری در ارتباط بها تهأمی  منهابع مهورد نیهاا خواهنهد داشهت )مناسب

ههای و مدیریت کارای کارکنان نیز اا ویژگهی تربااراشهای تر در پروژهگذاری مناسبسرمایه

رود، مهدیران توانهاتر بتواننهد درآمهد مهدت انتاهار مهیمدیران توانمند است. در نتیجه در کوتهاه

بیشتری با استفاده اا سطح معینی اا منابع کسب کنند، یا با استفاده اا منابع کمتر، به سطح معینهی 

و بهالعک،، تصهمیمات رهعیف و مههارت  (0250دیمرجان و همکهاران، یابند )اا درآمد دست 

 .شرکت را به سمت ورشکستگی سو  دهد تواندپایی  مدیریت در رهبری می

ههای پرداختنهی اسهت. در واقهع مناور اا اجتناب مالیاتی، تالش در جهت کهاهش مالیهات

قانونی در قوانی  مالیهاتی در جههت کهاهش مالیهات  یخألهااجتناب اا مالیات، نوعی استفاده اا 

ن شکسهت  ومالیات یک فعالیت گریهز اا مالیهات بهد (. اجتناب اا0252، هیتزم هانقون و است )

اغقهب  (. اجتناب اا مالیات0222ل، اواَگرچارچوب قوانی  مالیات است )خطوط قوانی  و درون 

یرنه  و ادمفههومی اا تعریهف  صهورتبهشود. ایه  تعریهف کاهش مالیات تعریف می عنوانبه

تهأثیر  هاشهرکتکهه روی بهدهی مالیهاتی را معهامالتی  ۀکنهد و همهپیروی می (0228اران )همک
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اا طریهق دو  هاشهرکت ،کقهی طوربهه(. 5151خهانی و همکهاران، کنهد )منعک، می ،گذاردمی

نماینهد. انتقهال توانند اا پرداخت مالیهات اجتنهاب گذاری انتقالی میروش انتقال درآمد و قیمت

، یها قهرض گهرفت  اتیمال منطقۀ کمبا مالیات با  به یک  ۀانتقال سود اا حوا درآمد یک روش

است. ای  عمل ویژه به ادودن درآمهد  اتیمال منطقۀ کمبا  و کمتر در  منطقۀ با مالیاتبیشتر در 

ی هاشهرکتی وابسهته و یها بهدهی بهه هاشرکتقرض به  ۀکند، که در آن بدهی گیرنداشاره می

ی هاشهرکتمثال، شهرکت مهادر ممکه  اسهت بهه  عنوانبهشود. ، مشمول مالیات نمیوابسته ریغ

 ۀتوانهد سهود را اا حهوا(. روش دیگهری کهه شهرکت مهی0251گراول، خود قرض دهد ) ۀتابع

گذاری کا ها و خدمات فروختهه شهده انتقال دهد، قیمت یاتیکم مالحواۀ دارای مالیات با  به 

ی وابسته است. برای انعکاس درآمد، قیمت کا ها و خدمات فروخته شده توسها هاشرکتبی  

پرداخت شهود.  وابسته ریغتواند توسا اشاا  ی وابسته باید همان قیمتی باشد که میهاشرکت

ههای ی وابسته در حهواههاشرکتمادر و با کاهش دادن قیمت کا ها و خدمات توسا شرکت 

 مسئقۀ مهم (.0251گراول، توان منتقل نمود )با مالیات با  و با  بردن قیمت خرید، درآمد را می

 ۀدهنهدهای نامشههود نشهانگذاری انتقالی، انتقال مالکیت دارایی نامشهود است. داراییدر قیمت

گذاری انتقالی اسهت. عهالوه بهر ایه ، تبقیبهات بهرای ایجهاد مشی قیمتمشکل خاصی برای خا

گهذاری انتقهالی بها توجهه بهه تجاری نیز قابل کسر و معاف اا مالیات است. قوانی  قیمهت یهانام

ههای وابسهته گهذاری هزینهه، کهه در آن شهعبههای اشهترا نامهدارایی نامشهود به دلیل موافقت

گذاری هزینه، با احتمهال ی با اشترا هاشرکتند، پیچیده است. ماتقف در هزینه مشارکت دار

 (.5151خانی و همکاران، بیشتری به مشارکت در انتقال سود دخیل هستند )

شود مدیران توانمند در کنترل اثرباش منابع، عموما  تصمیماتی اتاها  نماینهد می ینیبشیپ

 رودانتاهار مهی(. 0256کِوسهتر و همکهاران، ش دهند )درآمد را کاههای مالیات بر که پرداخت

درگیهر اجتنهاب  ،در مدیریت ثمرباش منابع ،، مدیران دارای توانایی بیشتریکسانشرایا  درکه 
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مدیران توانمنهد در  ناست،  توان مطرح کرد.در ای  رابطه سه دلیل می. مالیاتی بیشتری باشند

توانند تصمیمات تجاری را بها بهتر می آنهاهم با یی اا محیا عمقیاتی شرکت خویش دارند. و ف

ثر را شناسهایی و ؤریزی مالیاتی مهای برنامهآسانی فرصتو به کردههای مالیاتی همسو استراتژی

مثهال،  عنوانبهه. اسهتفاده کننهدبهرداری و قبقی اا محیا عمقیاتی شرکت اا آنها بهره در بنا به 

کسهب  یبهراههای تحقیهق و توسهعه، مفهاهیم مهمهی یهابی فعالیتبنهدی و جهتبندی، طبقهامان

 کیه تواننهدیم، مدیران توانمندتر دوم اینکه(. 0256کِوستر و همکاران، ) هستندمزایای مالیاتی 

 هانههیهزه حهداقل رسهاندن کید بر بهبا تأ (نام و ترتیب در سطوح با ی شرکت) یاخالقفضای 

مستعدتر خواههد بهود.  اهدافشانرسیدن به در راستای در مدیریت ثمرباش منابع  هک کنندمیترس

امها مهدیران توانمنهدتر در مهدیریت  ،ها وجهود داردکاهش هزینهه ۀمدیران انگیز ۀیکقدر  اگرچه

. دارنهد بیشهتریتوانهایی هها یهابی بهه کهاهش قابهل توجهه هزینههستثمرباش منابع شرکت در د

مالیهاتی خصوصها  بهه  مقامهاتبهه  وجهه نقهدههای خهرو  رود کاهش جریانهمچنی ، انتاار می

در پرداخهت  کهاهش گهردد.واگهذار  ،کننهدبع را مهدیریت میثمرباشی منا طرا بهکه  یرانیمد

های هزینههکهاهش  گذارد، در حهالی کههبر عمقکرد شرکت برجای نمی تأثیر نامطقوبی ،مالیات

ثیرات نهامطقوبی بهر عمقکهرد توانهد تهأد، نیهروی کهار و غیهره( مهیعمقیاتی )مثل باااریابی، تولیه

 وتوانهد باعهک کهاهش فهروش شهود مثهال، کهاهش باااریهابی مهی عنوانبه 5.شرکت داشته باشد

شهود. در مقابهل، کهاهش تحقیق و توسعه و دسهتمزد کارکنهان مهانع نهوآوری مهی ۀکاهش هزین

عمقکهرد شهرکت ندارنهد. بنهابرای ، انتاهار  برمستقیم تأثیرات نامطقوب  طوربههای مالیاتی هزینه

ها را اا طریهق رود که نگهرش مهدیران در کنتهرل و مهدیریت کارآمهد منهابع، کهاهش هزینههمی

(. در نهایهت، 0256کِوسهتر و همکهاران، کهامال  جهذابی دنبهال کننهد ) ۀاجتناب اا مالیات به شیو

با اتاها  تصهمیمات  ،کنندکارآمد منابع شرکت را مدیریت می طوربهرود مدیرانی که انتاار می

 ،یپرداختهایهرا ههر ریهال مالیهات  ،تجاری جریان خروجی نقد مالیات بر درآمد را کاهش دهند
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بهرای  خاصهیبهاادۀ و  شود اندوختهگذاری و در شرکت سرمایه دوباره تواندینمپولی است که 

 مناوربههعمقیهات شهرکت  بههتوانهد نقهدی می اتیمالجویی دهد، اما صرفهنمی دستبهشرکت 

رود هدایت مجدد منهابع شهرکت . انتاار میابدیمثبت تاصی   یگذارباادۀ سرمایهایجاد یک 

کِوسهتر و تهر باشهد )کارآمد منهابع شهرکت جهذاب ۀبرای مدیران توانمندتر برای ادار باصو 

 (.0256همکاران، 

اا سوی دیگر، د یل متعددی مبنهی بهر عهدم اجتنهاب مالیهاتی مهدیران توانمنهد نسهبت بهه 

حهداکثر رسهاندن  بهه ۀمدیران انگیز ۀمدیران با توانایی کمتر وجود دارد. در شرایا یکسان، کقی

های برابهر آنها اا فرصهت ۀهمسود پ، اا مالیات اا طریق کاهش مالیات بر درآمد را دارند، اما 

دهد عوامهل ماتقهف اثرگهذار بهر ها نشان میاجتناب مالیاتی برخوردار نیستند. پژوهش به مناور

 اندشهدهمنهتج  پیشی  مدیران راهبردیتصمیمات  ااشرکت(،  هایویژگیاجتناب مالیاتی )شامل 

ترکیب صهنایع تجهاری را تبییهر  کهجدید  راهبردی(. اتاا  تصمیمات 0252هانقون و هیتزم ، )

های تحقیق و توسهعه را تبییهر دههد و یها بهه تبییهر محهل راهبردیداده، عمقیات را جابجا کرده، 

اجتناب مالیاتی، ممک  اسهت بهرای مهدیران مقهرون  مناوربهفعالیت شرکت منتهی شود، آن هم 

ههای جبهران خهدمات بهر دهد کهه طهرحهای پیشی  نیز نشان مینباشد. همچنی  پژوهش صرفهبه

گهارتنر، ؛ 0251آرمستران  و همکاران، ؛ 0250رگو و ویقسون گذارد )اجتناب مالیاتی تأثیر می

0251.) 

ههای جبهران های شرکت و طهرحمالیاتی را ویژگی کنندۀ اجتنابتعیی اگر بیشتری  عوامل 

تهأثیر قابهل توجهه بهر  بهه مناهورنقشی برای توانایی مدیریت  چیهخدمات در نار بگیریم، آنگاه 

های و فرصهت ههاپاداشماند. حتی امانی کهه باقی نمی هاشرکتهای اجتناب اا مالیات سیاست

ها وجهود داشهته باشهد، د یهل متعهدد دیگهری مبنهی بهر عهدم کافی و مؤثر برای کاهش مالیات

یهک شهرکت وجهود دارد. مهدیران  یاتیهمالهای اجتناب تأثیرگذاری توانایی مدیریت بر فعالیت
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انش مالیهاتی فنهی مهورد نیهاا بهرای دارای در  عمیق اا محیا عمقیاتی شرکت، ممک  است د

مهدیران  کههباشند. همچنی  ممک  است  نداشتههای اجتناب مالیاتی را طراحی و تحقق استراتژی

مالیهاتی، تصهمیمات  یههازهیانگ کههبر عمقیات تجاری اصهقی متمرکهز باشهند  قدرآنتوانمندتر 

ههای (. عهالوه بهر ایه ، مهارت0256کِوستر و همکاران، عمقیاتی را تحت تأثیر خود قرار ندهد )

تواند اا آمواش تاصصی و تاص  مورد نیهاا بهرای  ام برای مدیریت ثمرباش منابع نیز می

های مسهتقیم و های اجتناب مالیاتی مجزا باشد. در نهایت، هزینههساای استراتژیشناسایی و پیاده

های مسهتقیم شهامل اختصها  منهابع ایهد نیسهتند. هزینههاا فو تهرمهمغیرمستقیم اجتناب مالیهاتی 

ههای سهاای سیسهتمریزی مالیهاتی اا قبیهل نیهروی انسهانی باهش مالیهات، پیهادهبرنامه بهشرکت 

همکاران، براون و ؛ 0251لینچ جایی مکان فیزیکی عمقیات و غیره است )اطالعاتی مالیات، جابه

های شههرت، تهأثیرات گهزارش های سیاسهی، دغدغهههای غیرمستقیم شامل هزینهه(. هزینه0259

؛ 0251گراههام و همکهاران، ) اسهتههای مهالی و غیهره مالی و بررسی دقیق حسابرسهی صهورت

توانایی مدیران و اجتناب مالیهاتی سهؤال تجربهی ارتباط بی   ،(. بنابرای 0250هوپ، و همکاران، 

 پژوهش حارر است.
 

 پیشینة پژوهش

در پژوهشی به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیهاتی  (0256کِوستر و همکاران )

مدیران توانمنهد بهه دلیهل در  بها یی کهه اا محهیا  که نتایج پژوهش آنها نشان داد .ندپرداخت

های مالیاتی همسهو کهرده توانند تصمیمات تجاری را با استراتژیدارند، می هاشرکتعمقکردی 

به شهواهد قابهل اعتمهادی مبنهی بهر  آنهاریزی مالیاتی مؤثر را شناسایی کنند. های برنامهو فرصت

را  هاشرکتتناب مالیاتی )که پرداخت مالیات نقدی های اجمشارکت مدیران توانمند در فعالیت

به ای  نتیجهه رسهیدند کهه  مطالعۀ خوددر  (0259چ  و همکاران )دهد( دست یافتند. کاهش می
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های نوآوری بوده و دارای ارتباط گیریتوانایی مدیران یکی اا اجزای اصقی موفقیت در تصمیم

 ست.هاشرکتر مثبتی با اراش بااا

مدیریت و عمقکرد شرکت  رابطۀ تواناییدر پژوهشی به بررسی  (0251آندرو و همکاران )

شهرکت بهی   0111های مربوط بهه با بررسی داده آنهاپرداختند.  0228در طول بحران مالی سال 

رابطهۀ  ،، به ای  نتیجه رسیدند که توانهایی مهدیریت بها عمقکهرد شهرکت0255تا  0228 یهاسال

ای ها و ماار  سهرمایهمدیران تواناتر، منابع شرکت، بدهی 0228دارد و در طول بحران  مستقیم

دیمرجهان و انهد. کاراتری مهدیریت کهرده صورتبهتر، را نسبت به مدیران دارایی توانایی پایی 

و  رابطهۀ مثبهت، هاشهرکتدر پهژوهش خهود نشهان دادنهد کهه کیفیهت سهود  (0251همکاران )

معناداری با توانایی مدیریت آن شرکت دارد. مدیران تواناتر منجر بهه ایجهاد درآمهدهای بها تر، 

  شوند.ض میکیفیت سود بیشتر، خطای کمتر در تأمی  مالی نامناسب اا طریق استقرا

و ریسک سقوط قیمهت  هاشرکتدریافتند که بی  اجتناب مالیاتی  (0255و همکاران ) میک

ای با ای  دیدگاه مطابقت دارد که اجتنهاب ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. چنی  نتیجه ،سهام

طقبانهه، اخبهار بهد را پنههان و رفتارهای فرصتکند تا با مالیاتی برای مدیران فرصتی را فراهم می

شود قیمت سهام بیش اا واقع ارایابی شده و حباب قیمت ایجهاد انباشته کنند. ای  امر موجب می

شرکت، فرصت انجهام اقهدامات اصهالحی  ۀاینکه پنهان کردن اطالعات منفی دربار ترمهمشود. 

مهدیره  ئهتیهگهذاران و را اا سهرمایه ههای رهعیف و نامناسهبیا کنهار گذاشهت  پهروژه موقعبه

شهوند، قیمهت آشهکار مهی بهارهکیرسند و همه بهه گیرد. امانی که اخبار بد به او  خود میمی

 کند.سهام شرکت سقوط می

آفرینهی و تئهوری نماینهدگی در تهأثیر متفهاوت اراش دگاهیدبا اشاره به دو  (0255وان  )

تناب اا مالیات بر اراش شرکت، به ای  نتیجه رسید که اا آنجایی کهه اجتنهاب اا های اجفعالیت

دههد، اا ناهر سههامداران یهک رویکهرد انتقال ثروت اا شرکت به دولت را کاهش مهی ،مالیات
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یی کهه در هاشهرکتی شهفاف، یعنهی هاشرکتآفری  است. همچنی  وی دریافت که در اراش

 مسئقهآن مسائل نمایندگی کمتری وجود دارد، سطح اجتناب اا مالیات شرکت با تر است. ای  

بیانگر ای  موروع است که مدیران اجتناب اا مالیات را صرفا  در راستای حهداکثر کهردن منهافع 

ههای الیتنتایج پژوهش وی نشان داد، سهامداران در ااای فع عالوهبهدهند. سهامداران انجام می

کننهد کهه ایه  صهرف ریسهک بها شهفافیت بیشهتر اجتناب مالیاتی یک صرف ریسک طقب مهی

 یابد.)کاهش شاخ  ابهام( کاهش می

چ پژوهشهی یدهد تاکنون هدر داخل کشور نیز نشان می صورت گرفتههای بررسی پژوهش

آن بر اجتناب مالیاتی انجام نشده است. در ادامه بهه بعضهی اا  ریتأثدر رابطه با توانایی مدیریت و 

نشهان داد  (5151) پناه یعقمشایای و پژوهش  جینتا گردد.های داخقی مربوط اشاره میپژوهش

تئههوری  ،اجتنههاب اا مالیههات و اراش شههرکت رابطههۀ بههی  ۀایههران دربههار ۀکههه در بههااار سههرمای

ههای اجتنهاب اا حاکم است. به ای  معنی که فعا ن بااار سرمایه، نسبت به فعالیهت ینیآفراراش

طقبانه، بقکه تالش نگرش مثبتی دارند و آن را نه ابزاری برای رفتارهای فرصت هاشرکتمالیات 

داننهد. بهه همهی  دلیهل بهه ایه  شرکت برای کاهش انتقهال ثهروت اا سههامداران بهه دولهت مهی

 دهند.واکنش مثبتی نشان می ،هاشرکتافزایش قیمت سهام  صورتبهها، فعالیت

ارائهۀ عنهوان تهأثیر توانهایی مهدیریت بهر تجدیهد  بادر پژوهشی  (5151سپاسی و همکاران )

طقبانه، دریافتنهد کهه فقها هنگهامی بهی  توانهایی های فرصتهای مالی با تأکید بر انگیزهصورت

 ،ی وجههود دارد کههه نههوع رفتههاررابطههۀ معنههادارهههای مههالی ارائههۀ صههورتتجدیههد  مههدیریت بهها

طقبانهه افزایشهی و غیهر طقبانه )غیر فرصتطقبانه باشد و در انواع ماتقف رفتار غیر فرصتفرصت

 نمهاای و غفهاریی وجود ندارد. بهر اسهاس نتهایج پهژوهش رابطۀ معنادارطقبانه کاهشی( فرصت

تهر تهأثیر تهر و بهینهه، اطالعات مربوط به توانایی مدیران در انتااب سهبد سههام مطقهوب(5151)

 معناداری دارد. مثبت
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شهرکتی و اجتنهاب مالیهاتی  رابطۀ راهبریدر پژوهشی به بررسی  (5151مشایای و سیدی )

ی بی  راهبری شرکتی و اجتناب مالیهاتی اررابطۀ معنادپرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که 

و معنهاداری بهی  متبیرههای  رابطۀ منفهیوجود ندارد. عالوه بر ای ، نتایج پژوهش آنها نشان داد 

و معناداری بی  حسابرسهی مالیهاتی و اجتنهاب  رابطۀ مثبتو همچنی   اندااۀ شرکتسودآوری و 

 رابطهۀ توانهاییدر پژوهشهی بهه بررسهی  (5151) ااده صهالحو  اصهل بزرگمالیاتی وجود دارد. 

های نقدی پرداختند. نتایج نشهان داد مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی و جریان

 رابطهۀ مثبهتکه بی  توانایی مدیریت با پایداری سود و پایهداری اجهزای تعههدی و نقهدی سهود 

ایی مدیریت و پایداری باش تعهدی نسبت بهه باهش نقهدی توان رابطۀ بی وجود دارد. همچنی  

 تر است.قوی

ریهزی مالیهاتی، ههای برنامههفعالیهت (5151پورحیهدری و همکهاران )مطابق نتایج پژوهش  

ههای اجتنهاب اا پرداخهت . بهه بیهان دیگهر، فعالیهتدهدیمشفافیت گزارشگری مالی را کاهش 

پنهان کردن حقایق و معامالت پیچیده است که بر محیا اطالعاتی شهرکت تهأثیر مالیات مستقزم 

آمده حاکی  دستبهشود. نتایج گذارد و باعک کاهش شفافیت گزارشگری مالی شرکت میمی

گهرفت   در ناهربها بی  توانایی مدیریت و کیفیت اقالم تعههدی بهود.  رابطۀ معناداراا عدم وجود 

 شود:های پژوهش بدی  شرح مطرح میگذشته و نتایج آنها، فرریههای مبانی ناری، پژوهش

 توانایی مدیریت تأثیر معناداری بر نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی دارد.: فرریۀ اول

توانایی مدیریت تأثیر معناداری بر تفاوت سهود حسهابداری و سهود مشهمول مالیهات :فرریۀ دوم

 دارد.
 

 شناسی پژوهشروش

ی پذیرفته شده در بورس اورا  بههادار تههران طهی هاشرکتای  پژوهش را  جامعۀ آماری

شهروط  بهر اسهاستشکیل داده است. در پژوهش حارر جامعهۀ آمهاری  5151تا  5186ی هاسال
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ههای ایهر مهورد توجهه قهرار ویژگهی هاشهرکتاند. بنهابرای ، در انتاهاب مندی تعدیل شدهناام

 گرفت:

گری مالی نباشد )به دلیل تفهاوت در ماهیهت واسطه هایشرکتاا جمقه مورد نار  شرکت .الف

 فعالیت(.

 معامقه شده باشد. دورۀ پژوهشی هاسالدر طول هر یک اا  سهام شرکت .ب

 باشد. اسفندماهاا منار افزایش قابقیت مقایسه، پایان سال مالی شرکت، منتهی به پایان  .پ

 فعالیت نداده باشد.ی مورد مطالعه تبییر سال مالی یا هاسالطی  .ت

ی پذیرفته شهده در بهورس هاشرکتمورد نار اا ابتدا تا انتهای پژوهش در فهرست  شرکت .ث

 باشد.

 در دسترس باشد. 5151الی  5186ی هاسالدر طی  های مورد نیاا آنتمامی داده . 

اا لحها   هاشهرکت. په، اا بررسهی اسهت 5151تها  5186ای  تحقیق اا سال  دورۀ امانی

شههرکت مههورد بررسههی قههرار گرفتههه اسههت. در  -سههال 818هههای مههذکور، در مجمههوع ویژگههی

آورد نهوی  و بانهک اطالعهاتی سهاامان بهورس و اورا  بههادار افهزار رهها اا نرمگردآوری داده

های اینترنتی مرتبا با بورس استفاده شد. الگوی رگرسهیونی کهه بهرای آامهون )کدال( و پایگاه

رابطۀ به شرح  (0256کِوستر و همکاران )استفاده شده است، مطابق پژوهش  پژوهش یهافرریۀ

 است: 5
(5) 𝑇𝑎𝑥 𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡

+ ∑ 𝛽𝑞(𝑞𝑡ℎ𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡

𝑚

𝑞=2

 

 

بیههانگر  :𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖,𝑡اجتنهاب مالیهاتی و  :𝑇𝑎𝑥 𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡؛ فههو  یالگهوکهه در 

 اند:هر یک اا متبیرهای پژوهش در ادامه معرفی شده توانایی مدیریت است.
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ههای و به روش ای وجود نداردشدهپذیرفتهو اجتناب مالیاتی تعریف عمومی  اا اجتناب مالیاتی:

گیهری های انهدااهبرخی اا روش 5شمارۀ جدول گیری کرد. در توان آن را اندااهگوناگونی می

محمهدی شهورکی، پورحیهدری و گهل؛ 0252ههانقون و هیتهزم ، اجتناب مالیهاتی آمهده اسهت )

ای  پژوهش است. بدی  مناهور اا  ۀمتبیر وابست (،𝑇𝑎𝑥 𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡(. اجتناب مالیاتی )5151

 نهرخ (:0256کِوستر و همکهاران، گیری اجتناب مالیاتی استفاده شده است )دو معیار برای اندااه

اا طریهق  کهه tسهال  در i(: نرخ مؤثر مالیات نقهدی شهرکت 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐸𝑇𝑅𝑖,𝑡مؤثر مالیات نقدی )

ایه   ۀتقسیم مالیات نقدی پرداختی بر سود قبل اا کسر مالیات محاسبه شده است. ههر چهه انهداا

ههای مهؤثر تر باشد، سطح اجتناب اا مالیات شرکت کمتر اسهت. اا ایه  رو نهرخشاخ  بزرگ

ارتبهاط  ۀدهندنشان پژوهش شود تا نتایج( ررب می-5مالیاتی محاسبه شده در عدد منفی یک )

توانایی مدیریت و اجتنهاب مالیهاتی در شهرکت باشهد.  ام بهه  کهر اسهت انهواع گونهاگونی اا 

عمده ناشهی اا  طوربههای آنها های مؤثر مالیاتی در ادبیات موروعی وجود دارد که تفاوتنرخ

نرخ مؤثر مالیات متوسا و نرخ مؤثر مالیات نهایی است. تفاوت سود حسابداری و سود مشهمول 

اا طریق  که tدر سال  i(: تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات شرکت 𝐵𝑇𝐷𝑖,𝑡مالیات )

تفاوت سود حسابداری )سود قبل اا کسر مالیات( و سود مشهمول مالیهات محاسهبه شهده اسهت. 

 های تقسیم شده است.ساای، متبیر فو  بر جمع داراییهمگ  مناوربههمچنی  

دیمرجان و  الگویگیری توانایی مدیریت اا مناور اندااهوهش حارر بهدر پژتوانایی مدیریت: 

گیری کهارایی شهرکت و ، با اسهتفاده اا انهدااهالگواستفاده شده است. در ای   (0250همکاران )

ههای عنوان متبیر وابسته و کنتهرل ویژگیسپ، وارد کردن آن در رگرسیون خطی چند متبیره به

گیری کههارایی شههرکت، مناور انههدااهگههردد. بههه اتههی شههرکت، توانههایی مههدیریت محاسههبه می

 الگهویاند. ( استفاده کردهDEAها )تحقیل پوششی داده ویالگاا  (0250دیمرجان و همکاران )
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گیری عمقکهرد سیسهتم بها آمهاری اسهت کهه بهرای انهدااه الگهویها، نوعی تحقیل پوششی داده

 های ورودی و خروجی کاربرد دارد.استفاده اا داده
 گیری اجتناب مالیاتیهای اندازهروش .1جدول شمارۀ 

 روش محاسبه یریگاندااهروش 

 نرخ مؤثر مالیاتی مبتنی بر سود حسابداری
هزینۀ مالیات بر عمقکرد

سود قبل اا مالیات
 

 نرخ مؤثر مالیات نقدی
مالیات بر عمقکرد پرداختی

سود قبل اا مالیات
 

سود حسابداری –سود مشمول مالیات تفاوت کل سود حسابداری و سود مشمول مالیات  

تفاوت موقت سود حسابداری و سود مشمول 

 مالیات

هزینۀ مالیات معو 

نرخ قانونی مالیات بر عمقکرد
 

ابداریاراش فعقی مالیات بر مبنای هر واحد افزایش در سود حس نرخ نهایی مالیات  
 

(0) 𝑚𝑎𝑥𝑣𝜃 =  
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑣1𝐶𝑜𝐺𝑆 + 𝑣2𝑆𝐺&𝐴 + 𝑣3𝑁𝑒𝑡𝑃𝑃𝐸 + 𝑣4𝑂𝑝𝑠𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒 + 𝑣5𝑅&𝐷 + 𝑣6𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 + 𝑣7𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛
 

ههای عمهومی، هزینهه :𝑆𝐺&𝐴 ؛tبهای کها ی فهروش رفتهه در سهال  :𝐶𝑜𝐺𝑆، الگودر ای  

آ ت و تجهیهزات در ابتهدای مانده خال  امال ، ماشی  :𝑁𝑒𝑡𝑃𝑃𝐸 ؛tاداری و فروش در سال 

 ؛tدر سهال  0هزینهه تحقیهق و توسهعه :𝑅&𝐷 ؛tهزینه اجاره عمقیاتی در سال  :𝑂𝑝𝑠𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒 ؛tسال 

𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 : سرقفقی خریداری شده در ابتدای سالt؛ 𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛: خال  دارایی نامشههود در  ۀماند

بهرای ههر یهک اا متبیرههای ورودی  الگهو. در ایه  اسهت میزان فروش :𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠و ؛ tابتدای سال 

متبیرهای ورودی بر خروجی )فهروش(  ۀهم ( در نار گرفته شده است. ایرا اثر𝑣رریب خا  )

گیهرد کهه قرار می 5تا  محدودۀ صفر. مقدار محاسبه شده برای کارایی شرکت در ستینیکسان 

تهر آمده کمتر باشد، یعنی کارایی شهرکت پهایی  دستبهو هر چه مقدار  5حداکثر کارایی برابر 

شههرکت، سههنجش توانههایی مههدیریت اسههت و اا آنجهها کههه در  محاسههبۀ کههاراییاسهت. هههدف اا 
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تهوان توانهایی های  اتهی شهرکت نیهز دخالهت دارنهد، نمهیمحاسبات مربوط به کارایی، ویژگی

ها، بیشتر یا کمتر اا مقدار واقعی گیری کرد. ایرا متأثر اا ای  ویژگیاندااه یدرستبهمدیریت را 

های  اتهی شهرکت در کنترل اثر ویژگی مناوربه (0250دیمرجان و همکاران )شود. محاسبه می

 اتهی  یههایژگهیوکارایی شرکت را به دو باش جداگانه، یعنی کارایی بر اساس  ،خود الگوی

ای  کار را با استفاده اا کنترل پنج ویژگی  اتهی  آنهااند. شرکت و توانایی مدیریت تقسیم کرده

سهم بااار شهرکت، جریهان نقهدی شهرکت، عمهر پهذیرش شهرکت در  ،اندااۀ شرکتشرکت )

 عنوانبهههانههد. هههر یههک اا ایهه  پههنج متبیههر بههورس و فههروش خههارجی )صههادرات(( انجههام داده

توانند به مدیریت کمک کنند تا تصمیمات بهتری اتاا  نمایهد یها های  اتی شرکت، میویژگی

ایهر کهه توسها  الگهویکننهد. در در جهت عک، عمل کهرده و توانهایی مهدیریت را محهدود 

 :اندارائه شده، ای  پنج ویژگی کنترل شده (0250دیمرجان و همکاران )
(1) 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =  𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑖𝑧𝑒 + 𝛼2𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 + 𝛼3𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟

+ 𝛼4𝐴𝑔𝑒 + 𝛼5𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑛 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 +  𝜏 

 ؛ههای شهرکتو برابر با لگاریتم طبیعهی مجمهوع دارایهی اندااۀ شرکت :𝑆𝑖𝑧𝑒که در آن؛ 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒: ؛سهم بااار شرکت و برابر با نسبت فهروش شهرکت بهه فهروش کهل صهنعت 

𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟: های نقهدی عمقیهاتی ای  متبیر در صورت مثبت بودن جریان

عمهر پهذیرش  :𝐴𝑔𝑒 ؛برابر یک و در صورت منفی بودن برابر صهفر در ناهر گرفتهه شهده اسهت

یی کهه شهرکت در بهورس هاسهالشرکت در بورس اورا  بهادار و برابر با لگاریتم طبیعی تعداد 

یی هاشهرکتمتبیر دامی است که برای  :𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑛 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟؛ پذیرفته شده است

و در غیر ای  صورت صهفر در ناهر گرفتهه  5اند برابر که صادرات )فروش با ارا خارجی( داشته

دیمرجهان و همکهاران، میزان توانایی مدیریت است ) دهندهنشاننیز  الگومانده شده است و باقی

 (.5151، صالح اادهو  بزرگ اصل؛ 0250

 اند:متبیرهای کنترلی پژوهش نیز به شرح ایر معرفی شده
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رهرب اا لگاریتم اراش بااار سهام شرکت )حاصهل اندااۀ شرکت ۀمحاسب یبرا شرکت: ۀانداز

انهدااۀ قیمت سهام در تعداد سهام( در پایهان سهال اسهتفاده شهده اسهت. در ارتبهاط بها مالیهات و 

دو  ۀها عموما  بهر پایههای ماتقفی صورت گرفته است. مبانی ناری ای  پژوهشپژوهش شرکت

نشهان دادنهد کهه  (5586واته، و ایمهرم  ). هسهتندهای سیاسی و قهدرت سیاسهی فرریه هزینه

گیرنهد و بیشهتر در معهرض مواجههه بها بیشتر تحت ناارت دولت قرار مهی تررگبزی هاشرکت

گهرایش کمتهری بهه اجتنهاب  هاشهرکترود ایه  انتاهار مهی ،های سیاسی هستند. بنهابرای هزینه

سها مون و سهیگفرید سیاسی قهرار دارد کهه توسها  فرریۀ قدرتمالیاتی داشته باشند. در مقابل 

اا قهدرت سیاسهی و اقتصهادی  تهری بهزرگهاشهرکتتوسعه یافت. مطابق ای  فررهیه،  (5522)

بها اسهتفاده اا قهدرت  هاشهرکتبرنهد. ایه  تهر بههره مهیی کوچهکهاشرکتممتاای نسبت به 

ههای ها و پروژهو سعی دارند در طرح هستندگری، درصدد اثرگذاری بر قوانی  اقتصادی و  بی

و  انهدااۀ شهرکتی بهی  رابطهۀ معنهادارتوان انتاار داشت ی نمایند. میگذار، سرمایهکاه اتیمال

؛ 5151مهرانههی و سههیدی، ؛ 0256کِوسههتر و همکههاران، اجتنههاب مالیههاتی وجههود داشههته باشههد )

 (.5155سروستانی، 

ای  متبیر اا تقسیم اراش بااار حقو   :1دفتری حقوق صاحبان سهامنسبت ارزش بازار به ارزش 

شهود. اراش بهااار صاحبان سهام شرکت به اراش دفتهری آن در پایهان سهال مهالی محاسهبه مهی

ررب تعهداد سههام عهادی در قیمهت سههام در پایهان سهال مهالی حقو  صاحبان سهام اا حاصل

 .شودشرکت استارا  می ۀنیز اا تراانام آید. اراش دفتری حقو  صاحبان سهاممی دستبه

کِوسهتر و آیهد )مهی دسهتبههها ها بر جمع داراییطریق تقسیم جمع بدهی اا :1درجه اهرم مالی

 .(0252هانقون و هیتزم ، ؛ 0256همکاران، 

آیهد مهی دسهتبههها تقسیم سود قبل اا بهره و مالیات به میانگی  دارایهی اا ها:بازدۀ دارایینرخ 

 .(0256کِوستر و همکاران، )
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مهورد مطالعهه قهرار  ،های مالیهای پیوست صورتای  مناور یادداشت یبرا :9حسابرسی مالیاتی

گرفتند و چنانچه شرکت در سال مذکور، مورد رسیدگی حسابرسی مالیهاتی توسها حسهابداران 

گهردد. قهوانی  عدد یک و در غیر ای  صهورت عهدد صهفر مناهور مهی ،رسمی قرار گرفته باشد

 020 ۀادمه موجببههمند شوند. در ایران نیهز مالیاتی نیز به مؤدیان اجااه داده اا ای  خدمات بهره

مالیاتی موظف است گهزارش حسابرسهی مالیهاتی را بهدون  ادارۀ امورهای مستقیم، قانون مالیات

ههایی رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشهای  مالیهات صهادر نمایهد. یکهی اا اسهتراتژی

ا گذارد، استفاده اا خدمات مالیاتی خارجی نایر استفاده اقانونی که بر تصمیمات مالیاتی اثر می

ههای الزحمههدههد کهه حهقهها نشهان مهی. پهژوهشاستای حسابرسی مالیاتی و خدمات مشاوره

خهدمات  ارائهۀ ایه شهود. صرف شده برای خدمات مالیاتی منجر به کاهش نرخ مؤثر مالیاتی می

بهه اسهتقالل  تنهانههآورد و توسا مؤسسات حسابرسی مزایایی برای مؤدیهان مالیهاتی فهراهم مهی

و دولت و جامعه فهراهم  هاشرکتای برای کند، بقکه منافع اراندهای وارد نمیحسابرسان خدشه

خههدمات توسهها  ارائههۀ ایهه در صههورت  ،دهههدآورد. در ایهه  خصههو  مطالعههات نشههان مههیمههی

؛ 0250حسهینو و کهالم، شهود )تهری ارائهه مهیصحیح طوربه هاشرکت هزینۀ مالیاتحسابرسان، 

 (.5151مهرانی و سیدی، 

شهدۀ جهونز اسهتفاده تعدیل الگویتعهدی اختیاری اا  محاسبۀ اقالمبرای  اقالم تعهدی اختیاری:

بینهی، ابتدا باید در یک دورۀ پهیش ،یاریاخت ریغ. برای تفکیک اقالم تعهدی اختیاری اا شودیم

واقعی در دورۀ رویداد به محاسهبۀ  یدادها بر اساسرا برآورد نمود و سپ،  اقالم تعهدی الگوی

ههای گزارشهگری اقالم تعهدی اختیاری پرداخت. دلیل استفاده اا ایه  متبیهر، کنتهرل اثهر رویهه

نمایش  1رابطۀ تعدیل شدۀ جونز در  الگوی .(0259دوئقم  و همکاران، متهورانۀ شرکت است )

 :داده شده است

(1) 𝑇𝐴𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1

= 𝛼 (
1

𝐴𝑖,𝑡−1

) +
𝛽1(∆𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 − ∆𝑅𝑒𝑐𝑡)

𝐴𝑖,𝑡−1

+ 𝛽2 (
𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡

𝐴𝑖,𝑡−1

) + 𝜀𝑖 
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منهای درآمهد  tدرآمد سال  :𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡∆ ؛برابر است با کل اقالم تعهدی شرکت :𝑇𝐴𝑖,𝑡که در آن؛

برابر اسهت بها  :𝑅𝑒𝑐𝑡∆ ؛هاشرکتآ ت و تجهیزات برابر است با اموال ماشی  :𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡 ؛t-1سال 

 t-1ها شهرکت در سهال برابر با کل دارایی :𝐴𝑖,𝑡−1 ، وtی دریافتنی در سال هاحسابتبییرات در 

 است.

 های پژوهشیافته
 آمار توصیفی

آنها اخهتالف انهدکی دارنهد.  ۀدهد میانگی  مشاهدات و میاننشان می 0شمارۀ نتایج جدول 

هها اا توایهع نرمهال برخوردارنهد. کند کهه دادهنزدیک بودن مقادیر میانگی  و میانه مشا  می

مهد ناهر را در  توان متبیرههایهمچنی  انحراف معیار متبیرهای استفاده شده صفر نیست، لذا می

( بیهانگر آن اسهت BTD)وارد کرد. میانگی  تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات  الگو

 ۀها بیشتر اا سهود مشهمول مالیهات آنهاسهت. کمینهطور متوسا سود قبل اا مالیات شرکتکه به

های مهورد دهد که در برخی اا شهرکتنشان می ،تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات

یهز نشهان مهؤثر مالیهاتی ن کمینۀ نهرخ. استمطالعه، سود حسابداری کمتر اا سود مشمول مالیات 

 اند.مالیاتی پرداخت نکرده گونهچیهها با وجود گزارش سود، برخی اا شرکت دهدیم

متبیرههای  ۀ، آامهون رهرایب همبسهتگی پیرسهون بهرای همهخطیهمبرای اطمینان اا نبود 

چهون تمهام -نتهایج حاصهل اا ایه  آامهون  بهر اسهاسهای رگرسیونی انجام شد. الگوتوریحی 

 ،کننهدهبهی  متبیرههای مسهتقل و تعهدیل -پهذیر بودنهدمعنهادار و تفکیهکررایب برآورد شهده 

ههای مهورد اسهتفاده در پهژوهش حارهر دهد آمهارهها نشان میخودهمبستگی دیده نشد. بررسی

ی رگرسهیونی ههالیتحقمشهکالتی کهه در  اا مناسب و مطقوب بوده اسهت. ،برای انجام پژوهش

های رگرسیون اسهت. بسهیاری الگوشدید بی  متبیرهای مستقل در  خطیهم مسئقهکند، بروا می

حقی وجود ندارد و تنها راه اطمینهان راه خطیهم ۀمسئقنار دارند که برای ان اتفا گرپژوهشاا 
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شدید بی  متبیرهای توریحی، بررسی ررایب همبستگی پیرسهون اسهت. بهرای  خطیهماا نبود 

متبیرههای تورهیحی  ۀیب همبسهتگی پیرسهون بهرای همه، آامهون رهرخطهیهماطمینان اا نبود 

. بر اساس نتهایج حاصهل آورده شده است 1که در جدول شمارۀ  های رگرسیونی انجام شدالگو

پذیر بودند بی  متبیرهای مسهتقل اا ای  آامون چون تمام ررایب برآورد شده معنادار و تفکیک

همبسهتگی بهی  متبیرههای توانهایی کننده خودهمبسهتگی دیهده نشهد. همچنهی  بررسهی و تعدیل

مدیریت با نرخ مؤثر مالیات نقدی و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات نیهز حکایهت 

اا همبستگی مثبت بی  توانایی مدیریت با نرخ مؤثر مالیات نقهدی و تفهاوت سهود حسهابداری و 

ی اجتنهاب مالیهاتی هاسود مشمول مالیات دارد. همبستگی مثبت بی  توانایی مدیریت و شهاخ 

 تواند بیانگر تأیید تأثیر مثبت توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی در محیا ایران باشد.می

 . آمار توصیفی کل متغیرهای پژوهش2جدول شمارۀ 
 متبیرها نماد متبیر میانگی  میانه بیشینه کمینه انحراف معیار

018/2 266/2- 918/2 221/2 225/2 ManagerialAbility توانایی مدیریت 

211/2 655/2- 200/2 501/2- 512/2- Cash ETR نرخ مؤثر مالیات نقدی 

 

510/2 

 

210/2- 

 

956/2 

 

228/2 

 

529/2 
 

BTD 
تفهاوت سههود حسهابداری و سههود 

 مشمول مالیات

125/2 256/52 120/51 585/52 159/55 Size اندااۀ شرکت 

 

501/2 

 

529/2 

 

521/5 

 

252/5 
 

255/0 

 

MTB 
اراش بهههااار بهههه اراش  نسهههبت

 دفتری حقو  صاحبان سهام

599/2 288/2 516/2 921/2 985/2 Lev اهرم مالی 

101/2 021/2- 881/2 505/2 565/2 ROA  هاباادۀ دارایینرخ 

256/2 2 5 2 152/2 Tax Auditing حسابرسی مالیاتی 

516/2 221/2- 555/2 562/2 590/2 DAcc اقالم تعهدی اختیاری 

 هاآزمون فرضیهنتایج 

ههای امهانی و مقطعهی اسهت کهه های رگرسیونی ای  پهژوهش ترکیبهی اا دادهماهیت داده

ههای رگرسهیونی تقفیقی یا تابقویی برااش کرد. نتایج آامون چاو الگو صورتبهتوان آنها را می
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آمارۀ اف.لیمر را به  سطح معناداری های تابقویی(پژوهش برای تعیی  نوع آامون )تقفیقی یا داده

درصهد( نشهان داد. در نتیجهه، اولویهت در اسهتفاده اا  9)کمتهر اا  202/2و  255/2ترتیب اعداد 

ههای تهابقویی )اثهرات های تابقویی است. اا آامون هاسم  برای تعیی  نوع روش دادهروش داده

ای تهابقویی بها اثهرات ههثابت یا اثرات امانی( استفاده شد که طبهق نتهایج، اسهتفاده اا روش داده

مناور تشهای  نرمهال بهودن توایهع نیز به 6برا -ثابت در اولویت قرار گرفت. اا آامون جار 

بهرا بهه ترتیهب برابهر بها  -آمارۀ جهار  سطح معناداریشده است.  ها استفادهالگواجزای اخالل 

ت آمهده اسهت؛ دسهبه 29/2محاسبه شده است، اا آنجا که ای  مقدار بیشهتر اا  012/2و  151/2

تهوان رد کهرد؛ لهذا توایهع اجهزای اخهالل فرض صفر مبنی بر نرمال بودن اجزای اخهالل را نمی

های بها تعهداد مشهاهدات ، ررایب در دادهقضیۀ حد مرکزی بر اساسنرمال است. با وجود ای ، 

مناور آامهون (. بهه0255ری ، گهتوایع اجزا نرمال نباشهد ) هرچند ؛شوندبا  نرمال محسوب می

های رگرسیونی، اا نتایج برآورد رگرسیون ارائهه شهده در جهدول الگوهای پژوهش برای فرریه

 استفاده شده است. 1شمارۀ 

دهد که رریب متبیر توانهایی مهدیریت برابهر بها نتایج آامون فرریۀ اول پژوهش نشان می

دسهت آمهده اسهت، فهرض صهفر به 29/2کمتر اا است. با توجه به اینکه سطح معناداری  295/2

 %59اطمینهان به بیان دیگر ایه  رهریب در سهطح  .شودمبنی بر صفر بودن ای  رریب تأیید نمی

به عالمهت  با توجهمعنادار است و تأثیر متفاوتی اا صفر بر متبیر نرخ مؤثر مالیات نقدی دارد که 

ارتبهاط مثبهت معنهاداری وجهود  ،ب مالیهاتیتوان گفت بی  توانایی مدیریت و اجتنامثبت آن می

درصهد کهاهش  5/9توانایی مدیریت نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختهی را  ،دارد. به عبارت دیگر

توان نتیجه گرفت افهزایش توانهایی می ،گردد. لذافرریۀ اول پژوهش تأیید می ،دهد. بنابرای می

دههد ها نشان میگردد. همچنی  یافتهاتی میطور معناداری منجر به افزایش اجتناب مالیمدیران به

است. اا سوی دیگر، رهریب  %9سطح معناداری محاسبه شده برای متبیر اندااۀ شرکت کمتر اا 
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برآورد شده برای متبیر اندااۀ شرکت منفی است؛ یعنی اندااۀ شرکت بهر اجتنهاب مالیهاتی تهأثیر 

درصهد اا  19دهد که حدود ل نشان میاو الگویتعیی  تعدیل شده  بیرر منفی معناداری دارد.

شود. آمارۀ دوربهی  واتسهون بهه تبییرات متبیر وابسته توسا متبیرهای مستقل و کنترلی تبیی  می

وسهیقه بینهی شهده بهدهد که خطاهها یها تفهاوت بهی  مقهادیر واقعهی و پیشنشان می 281/0میزان 

 رگرسیونی، اا یکدیگر مستقل هستند. الگوی
 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .3شمارۀ جدول 
 1متبیر  1متبیر  0متبیر  5متبیر  

    5 : توانایی مدیریت5متبیر 

   5 212/2 : اندااۀ شرکت0متبیر 

  5 -558/2 295/2 : نسبت اراش بااار به اراش دفتری حقو  صاحبان سهام1متبیر 

 5 101/2 -280/2 029/2 : اهرم مالی1متبیر 

 -296/2 -529/2 550/2 550/2 هاباادۀ دارایینرخ : 9 متبیر

 -526/2 -208/2 260/2 225/2 : نرخ مؤثر مالیات نقدی6متبیر 

 220/2 -111/2 -212/2 556/2 تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات: 2متبیر 

  2متبیر  6متبیر  9متبیر  

     : توانایی مدیریت5متبیر 

     : اندااۀ شرکت0متبیر 

     : نسبت اراش بااار به اراش دفتری حقو  صاحبان سهام1متبیر 

     : اهرم مالی1متبیر 

    5 هاباادۀ دارایینرخ : 9 متبیر

   5 288/2 : نرخ مؤثر مالیات نقدی6متبیر 

  5 119/2 -209/2 تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات: 2متبیر 

 ریهمتبحهاکی اا آن اسهت کهه رهریب  1شهمارۀ های معناداری ارائه شده در جدول اندااه

به اینکه سطح  با توجهاست.  285/2مناور آامون فرریۀ دوم پژوهش برابر با یی مدیریت بهتوانا

دست آمده است، فرض صفر مبنی بر صهفر بهودن ایه  رهریب تأییهد به 29/2معناداری کمتر اا 
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تأثیر متفاوتی اا صفر بر  ومعنادار است  %59اطمینان به بیان دیگر ای  رریب در سطح  .شودنمی

بهه عالمهت مثبهت آن  بها توجههمتبیر تفاوت سود حسهابداری و سهود مشهمول مالیهات دارد کهه 

سهود حسهابداری و سهود مشهمول مالیهات تهأثیر مثبهت  بر تفاوتتوان گفت توانایی مدیریت می

تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات  ،ارت دیگر، توانایی مدیریتمعناداری دارد. به عب

 گردد. ای  رو فرریۀ دوم پژوهش نیز رد نمی اا دهد.درصد افزایش می 5/8را 
 های پژوهشآزمون فرضیه ةنتیج .1جدول شمارۀ 

 9( کمتر اا سطح معنهاداری 250/2سطح معناداری محاسبه شده برای متبیر اندااۀ شرکت )

درصد است. اا سوی دیگر، رریب برآورد شده برای متبیر انهدااۀ شهرکت منفهی اسهت؛ یعنهی 

 
 نرخ مؤثر مالیات نقدی

 (Cash ETR) 

تفاوت سود حسابداری و سود مشمول 

 (BTDمالیات )

 tآمارۀ  متبیررریب  الگومتبیرها و رریب تعیی  
سطح 

 معناداری
 tآمارۀ  متبیررریب 

سطح 

 معناداری

قل
ست
م

 

 - - - 229/2 100/1 295/2 توانایی مدیریت

 208/2 021/0 285/2 - - - توانایی مدیریت

لی
نتر
 ک
ی
رها
تبی
م

 

 250/2 -156/1 -199/2 220/2 -251/9 -521/2 اندااۀ شرکت

اراش بههااار بههه اراش نسههبت 

 دفتری حقو  صاحبان سهام
206/2 552/2 516/2 181/2 209/2 055/2 

 222/2 -528/1 -551/5 221/2 -951/1 -105/2 اهرم مالی

 221/2 055/9 521/2 225/2 892/9 519/2 هانرخ باادۀ دارایی

 102/2 -211/2 -596/2 091/2 -515/5 -525/2 حسابرسی مالیاتی

 185/2 922/2 555/2 656/2 055/2 215/5 تعهدی اختیاریاقالم 

 211/2 255/0 550/2 252/2 659/0 265/2 الگومقدار ثابت  

 222/2 222/2 سطح معناداری آمارۀ فیشر 

 055/0 281/0 آمارۀ دوربی  واتسون 

 12/2 19/2 رریب تعیی  تعدیل یافته 
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 الگهویمعناداری دارد. رریب تعیی  تعهدیل شهده و اندااۀ شرکت بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی 

درصهد اا تبییهرات متبیهر وابسهته توسها متبیرههای  12دهد که حهدود ن میدوم رگرسیونی نشا

دههد کهه نشهان می 055/0شود. آمارۀ دوربهی  واتسهون نیهز بهه میهزان مستقل و کنترلی تبیی  می

رگرسهیونی، اا یکهدیگر  الگهوی ۀوسهیقبینهی شهده بهخطاها یا تفاوت بی  مقهادیر واقعهی و پیش

نیهز نشهان اا تأییهد الگوهها  الگهوبرای الگوهها در ههر دو  Fارۀ مستقل هستند. سطح معناداری آم

هر یهک اا های پژوهش به تفکیک دارد. نتایج آامون فرریه %59 اطمینانطور کقی در سطح به

 نمایش داده شده است. (9جدول شمارۀ )در  هاسال

 هاسالهر یک از های پژوهش به تفکیک نتیجه آزمون فرضیه .9جدول شمارۀ 

 بحثگیری و نتیجه

های مههم کشهورها و ماصوصها  کشهورهای در مالیات واقعی یکی اا چالشعدم پرداخت 

کهه منجهر بهه کهاهش درآمهدهای مالیهاتی و نیهز کهاهش شهفافیت در اقتصهاد  استحال توسعه 

های مالیاتی )مانند نسبت مالیات به تولید ناخال  داخقی( بیانگر آن است کهه شاخ  گردد.می

های بهالقوه دارد و بهه بیهان دیگهر کاف ایادی با ظرفیتشود، شمالیات وصول می عنوانبهآنچه 

 (BTDتفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات ) (Cash ETRمؤثر مالیات نقدی )نرخ 

 سال
رریب 

 متبیر
آمارۀ 

t 

سطح 

 معناداری

رریب 

تعیی  

 شدهتعدیل 

آمارۀ 

دوربی  

 واتسون

رریب 

 متبیر
 tآمارۀ 

سطح 

 معناداری

رریب 

تعیی  تعدیل 

 شده

آمارۀ 

دوربی  

 واتسون

5186 201/2 528/1 205/2 08/2 501/5 511/2 812/5 212/2 05/2 229/0 

5182 226/2 012/1 202/2 10/2 211/0 029/2 625/0 255/2 06/2 801/5 

5188 525/2 189/1 225/2 09/2 522/5 251/2 059/0 208/2 01/2 826/5 

5185 252/2 601/1 251/2 55/2 826/5 292/2 105/1 250/2 15/2 512/0 

5152 020/2 259/1 200/2 16/2 882/5 585/2 502/1 259/2 01/2 010/0 

5155 052/2 156/1 252/2 11/2 519/0 590/2 586/1 226/2 10/2 552/5 

5150 555/2 215/1 225/2 18/2 520/5 191/2 581/5 211/2 12/2 086/0 

5151 221/2 951/1 221/2 11/2 021/0 255/2 156/0 200/2 11/2 122/0 
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هها در ادبیات مالی کشورهای دیگر، تهالش. دهدیمفرار و اجتناب مالیاتی ایادی در کشور رخ 

های گوناگونی چون مدیریت با نام هزینۀ مالیاتکاهش  مناوربه هاشرکتو راهکارهای قانونی 

ههای اجتنهاب اا شود. معمو   فعالیهتمالیاتی جسورانه شناخته می ۀمالیات، اجتناب مالیاتی و روی

شهود کهه منهابع را اا دولهت بهه جهویی مالیهات اطهال  مهیپرداخت مالیات بهه ابزارههای صهرفه

 دهد.دهد و بدی  طریق اراش پ، اا مالیات شرکت را افزایش میسهامداران انتقال می

در ایه  در پژوهش حارر به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی پرداخته شهد. 

گیری اجتناب مالیاتی اا دو سنجۀ نهرخ مهؤثر مالیهات نقهدی و تفهاوت سهود پژوهش برای اندااه

گیری توانایی مهدیریت اا اندااه مناوربههمچنی   استفاده شد. حسابداری و سود مشمول مالیات

گیهری با اسهتفاده اا انهدااه الگواستفاده شده است. در ای   (0250دیمرجان و همکاران ) یالگو

متبیهر وابسهته و  عنوانبههکارایی شرکت و سپ، وارد کردن آن در رگرسیون خطی چند متبیره 

مهون د. نتهایج حاصهل اا آا، توانهایی مهدیریت محاسهبه گردیههای  اتی شهرکتکنترل ویژگی

نهرخ مهؤثر مالیهات تأثیر مثبت معنهاداری بهر  ،توانایی مدیریت ،دهدپژوهش نشان می فرریۀ اول

توانایی مدیریت و نهرخ مهؤثر مالیهات  رابطۀ بی های پژوهش در مورد یافتهدارد. نقدی پرداختی 

نتهایج  ،عهالوه بهر ایه مطابقت دارد.  (0256کِوستر و همکاران )نقدی پرداختی با نتایج پژوهش 

دهد توانهایی مهدیریت تهأثیر مثبهت معنهاداری بهر پژوهش نشان می فرریۀ دومحاصل اا آامون 

 رابطهۀ بهی ههای پهژوهش در مهورد افتههی تفاوت سود حسابداری و سهود مشهمول مالیهات دارد.

کِوسهتر و توانایی مدیریت و تفاوت سود حسابداری و سهود مشهمول مالیهات بها نتهایج پهژوهش 

و  انهدااۀ شهرکتدهنهده تهأثیر غیرمسهتقیم ها نشانیافته  یهمچن مطابقت دارد. (0256همکاران )

اقالم تعههدی اختیهاری  ای  پژوهش در مورد ارتباط بی  جینتا اهرم مالی بر اجتناب مالیاتی است.

نتهایج پهژوهش مطابقهت نهدارد.  (0256ر و همکهاران )کِوسهتو اجتناب مالیاتی با نتایج پهژوهش 

 (5151مهرانهی و سهیدی )اهرم مالی و اجتناب مالیاتی با نتایج پژوهش  رابطۀ بی حارر در مورد 
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هها و اجتنهاب باادۀ دارایهینرخ  رابطۀ بی مطابقت ندارد. همچنی  نتایج پژوهش حارر در مورد 

 مطابقت ندارد. (5151) پناه یعقمشایای و مالیاتی با نتایج پژوهش 

گیرنهدگان توصهیه ههای گذشهته، بهه مهدیران و تصهمیمبا توجه به مبهانی ناهری و پهژوهش

، پیامهدها بقندمهدتهای مالیاتی، رم  در نار گرفت  افق دید تصمیمات و استراتژیشود در می

گهذاران نیهز های مالیاتی را مورد توجه قرار دهند. بهه سهرمایهو تأثیر احتمالی هر یک اا سیاست

، پیامهدهای هاشهرکتههای مالیهاتی ریهزیهها و برنامههشود رم  توجهه بهه اسهتراتژیتوصیه می

مهورد توجهه قهرار دهنهد و  هاشهرکته را بهر جریانهات نقهدی و عمقکهرد آتهی احتمالی مربوطه

 گیری خود لحا  نمایند. اطالعات مربوط را در الگوی تصمیم

بررسی تأثیر نوع صنعت توجه پژوهشگران آینده قرار گیرد:  تواند موردموروعات ایر می

های معرف اجتناب مالیاتی و نجهبررسی سایر س ؛بر روابا بی  اجتناب مالیاتی و توانایی مدیریت

 هاشهرکتبررسی اینکه آیا بااار به تصمیمات مالیهاتی  ؛هاتکرار ای  پژوهش بر اساس ای  سنجه

. عهدم هاشهرکتو بررسهی اجتنهاب مالیهاتی و مسهئولیت اجتمهاعی  دهد یا خیرواکنش نشان می

ی هاشهرکتی فعال در بهورس اورا  بههادار تههران، منجهر بهه محهدودیت هاشرکتایاد  ۀسابق

های مورد نیاا و قابل اتکا نیز برای محاسبه متبیرهای پهژوهش در مورد بررسی گردید. نبود داده

جامعۀ موجب عدم بررسی آنها شد که ای  امر بر قابقیت تعمیم نتایج به  هاشرکتمورد برخی اا 

ای  پژوهش متأثر اا برخی عوامل کالن نایهر نهرخ تهورم، نهرخ همچنی  گذارد. تأثیر می آماری

و مشهاهدات  هاشهرکتکه فرض شده اثر آنها برای همه  استسود تسهیالت دریافتی و نرخ ارا 

یکسان است، در حالی که ممک  است چنی  نباشد. عالوه بر ای ، تعدیالت سهنواتی و برخهی اا 

سود اسهت.  یریگاندااهابرسی اا جمقه عوامل مؤثر بر حس یهاگزارشبندهای شرط مندر  در 

اما به دلیل عدم دسترسی به اطالعات  ام، تعدیل بابت ایه  اقهالم دشهوار بهود. لهذا ایه  مهوارد 

 نیز نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد. تواندیم
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 هایادداشت
بها کیفیهت  محصهو تامهر بهه   یها البتههها را کاهش دهند، که هزینه ،تیفیکم کتوانند اا طریق خرید مواد ها می. شرکت5

هایی کههه بههرد. در مقابههل شههرکتو معروفیههت برنههد را اا بههی  می دادهتر منجههر شههده، برگشههت کهها  را افههزایش پههایی 

نتقهالی گهذاری اجویی مالیهاتی اا مهدیریت قیمتتواننهد اا طریهق صهرفهکننهد، میمحصو ت با کیفیت بها  تولیهد می

 (.0256کِوستر و همکاران، ها را کاهش دهند )مطقوب بدون هیچ تأثیری بر کیفیت کا ، هزینه

های پذیرفتطه ها توسطط رطرکتهای تحقیق و توسعه و اطالعات مرتبط با اجارهالزم به ذکر است از آنجایی که هزینه. 0

 گردد، اثر آن از الگو حذف رده است.ی مالی رناسایی نمیهاصورترده در بورس اوراق بهادار تهران در 
3. Market to Book Ratio  4. Financial Leverage 

5. Tax Auditing   6. Jark-Bera 
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