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 هاتأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده/ 081

 .ها ا هی، ارزش شرکب و تحلیل پوششی توانایی ددیریب، ااب ال داییات کلیدی: هایهواژ

 مقدمه

توجه بسیاری از محققان را به  دهۀ اخیرمالیات در از پرداخت اجتناب  روند رو به رشد

ترین تصمیمات مدیران شرکت استت اجتناب مالیاتی حاصل مهمخود معطوف داشته است. 

ستاعد یتا آثتار م ،استت جلتوگیری از انتقتال منتابر شترکت بته دولتت مم تن ۀکه به واسط

خیر انتداختن أتواننتد از رریتب بته تتمدیران میجای گذارد.  نامساعدی بر ارزش شرکت بر

بترای پرداخت مالیات، مانر از خروج وجه نقد شترکت شتوند. از ایتن رو، اجتنتاب مالیتاتی 

توانتتد من تتر بتته ای تتاد فعالیتتت اجتنتتاب مالیتتاتی می ؛ امتتادارد را بتته همتتراه شتترکت منتتافعی

های استراتژی مالیاتی، هزینتهتدوین  های مستقیم مربوط بهانند هزینههای غیر مالیاتی مهزینه

 های مربتوط بته رستواییهای سیاسی و هزینههای نمایندگی، هزینهگزارشگری مالی، هزینه

ی گیتری بتراچگونه مدیران بتین تصتمیم این هبنابراین،  .(5622، 2پارک و هم اران)گردد 

گیتری دربتاره جلتوگیری از ختروج منتابر از رریتب حداکثر کردن ارزش شرکت و تصمیم

 مهم مطرح گردیده است. سؤالیک  عنوانبهشوند، قائل می اولویتاجتناب مالیاتی، 

هتای مالیتاتی شترکت نقش توانایی مدیریت در تدوین سیاستت ،موفب یهاشرکتدر 

 بته منوتورهتا استتفاده از دانتش و مهتارت ۀبته نحتو توانایی متدیریتخواهد بود.  دوچندان

ای بتر قابل مالحوته تأثیرتواند میو  شتهکارایی از منابر شرکت اشاره دادستیابی به بیشترین 

نتایج  .(2229، 4اوینا و مدویدش، 2223، 3برتراند و اسچواره باشد )های شرکت داشتاستسی

 (2222) 9گتابی   و ننیترو ، (2223) برترانتد و استچوارماننتد  پیشتینهای پژوهشبرخی 

های مدیران بر نتایج اقتصادی شرکت استت. ایتن در حتالی ویژگی ۀقابل مالحو تأثیرمؤید 

هتتای متتدیر بتته لحتتاب ت ربتتی بتتا هتتای شتترکت از ویژگیاستتت کتته تمتتایز بتتین ویژگی

بتتازدۀ (. استتتفاده از متریرهتتای 2252، 6چانتتو و هم تتارانهایی مواجتته استتت )دشتتواری

متدیران )ماننتد میتزان  ۀبودن یا اثترات ثابتت شتد (، میزان در معرض فشارROAها )دارایی

گیری توانتتایی معیتتاری بتترای انتتدازه عنوانبتته( دورۀ تصتتدیتحصتتیالت، ستتن، جنستتیت و 

هتای برختی ویژگی ۀدر برگیرنتد مدیریت با این ایراد روبه روست که این معیارهتا احتمتانً
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رفتر نمتودن ایتن . در ایتن پتژوهش بته منوتور استشرکت است که خارج از کنترل مدیر 

 7هادادهاز روی رد تحلیل پوششی  (2252دمرجیان و هم اران )مش ل به پیروی از روی رد 

تتوان آن بشتش از سن ش توانایی مدیریت استفاده شده است که بتدین رریتب می به منوور

نمود. هدف پتژوهش  گیریهای مدیریت ارتباط دارد اندازهکارایی شرکت را که با فعالیت

رابطتۀ گتذاری آن بتر  تتأثیرحاضر بررسی نقش توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و میزان 

پتژوهش حاضتر ایتن استت کته  سؤالاجتناب مالیاتی و ارزش شرکت است. از این رو،  بین

تی اجتناب مالیتا رابطۀ بینگذاری آن بر  تأثیرآیا توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و میزان 

توانتد عتالوه بتر توستعه ادبیتات نوتری دارد؟ نتایج این پتژوهش متی تأثیرو ارزش شرکت 

سترمایۀ اجتنتاب مالیتاتی را در بتازار  ۀاجتناب مالیاتی، فرضیه های رقیب مطرح شتده دربتار

 مورد آزمون قرار دهد. ایران

 پیشینۀ پژوهشمبانی نظری و 

شترکت، مستئولیت نهتایی اتشتا   ۀترین رکن اداره کنندمهم عنوانبهمدیریت شرکت 

تصمیمات راهبردی و برنامه ریزی عملیاتی شرکت را بر عهده دارد. در دنیای دائماً در حال 

تواند نقشتی تعیتین کننتده بتر آینتده و ی مدیریت میهااستراتژیترییر و بازار رقابتی امروز، 

توان توانتایی متدیران را دیدگاه تئوری و عمل می ایفا کند. از این رو از ارزش آتی شرکت

گذار بر موفقیت شترکت در محتیک کستب و کتار و در تأثیرترین عامل انسانی مهم عنوانبه

دریافت کته  (5992) 9هال (.2253، 2سیاو و چوینهایت افزایش ارزش شرکت تلقی نمود )

های راهبتردی یگذارسترمایهمدیران با شهرت بانتر از این توانایی برخوردارند که با ان ام 

 تتأثیرارزش شرکت را فزونی بششند. ی ی از تصمیماتی است که به شتدت تحتت  ،مناسب

، اجتنتاب استتدیدگاه مدیران قرار داشته و به عنوای یک استراتژی مهم در شرکت مطرح 

 (.2252، 52هانلون و هیتزمن) تمالیاتی اس

مالیتات  هاشترکتبا مالیات است. اغلب  نحوۀ برخوردی ی از تصمیمات مهم مدیران 

چترا  ؛کنندمیترین عوامل خروج وجه نقد و تهدیدی برای تداوم فعالیت قلمداد را از عمده
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همتواره  ،شترکت نتدارد. از ایتن رونگرنتد کته ستهمی در شری ی می عنوانبهکه به دولت 

راه ارهایی برای کاهش مالیتات پرداختتی همچتون فترار مالیتاتی و اجتنتاب درصدد یافتن 

فرار مالیاتی که نتوعی تشلتق قتانونی استت، اجتنتاب مالیتاتی، در . بر خالف هستندمالیاتی 

تتوان به عبارت دیگر می؛ های موجود در قوانین مالیاتی استخألواقر نوعی سوء استفاده از 

دایرنتو و های مالیاتی شترکت تعریتق نمتود )کاهش در بدهی عنوانبهاجتناب مالیاتی را 

 تتأثیر(. اجتناب مالیتاتی ی تی از تصتمیماتی استت کته بته شتدت تحتت 2222، 55هم اران

هانلون و ) استمطرح  دیدگاه مدیران قرار داشته و به عنوای یک استراتژی مهم در شرکت

 (.2252هیتزمن، 

که در یتک انتهتای آن  شودمیی مالیاتی را شامل هااستراتژیاجتناب مالیاتی ریفی از 

قترار دارد  35های متهورانهو در انتهای دیگر استراتژی فعالیت 25های قانونیاستراتژی فعالیت

تواند مزایایی برای شرکت بته (. اگرچه در ظاهر اجتناب مالیاتی می2252و هیتزمن،هانلون )

های بسیاری نیز به شرکت تحمیل خواهد نمود. از ایتن رو پیرامتون همراه آورد، لی ن هزینه

های متفتاوتی وجتود دارد. دیتدگاه ،اثرگذاری آن بر واکتنش بتازار و ارزش شترکت ۀشیو

تتوان بتر استاس دو دیتدگاه رقیتب متورد و ارزش شترکت را می اجتناب مالیتاتی رابطۀ بین

تتوان بتا استتفاده از اجتنتاب مالیتاتی اقتدام بته بررسی قرار داد. بر استاس دیتدگاه ستنتی می

زیتترا اجتترای استتتراتژی اجتنتتاب  ؛افتتزایش ارزش شتترکت و در نتی تته ارزش آفرینتتی نمتتود

اگر هزینته و ریست ی بترای اجتنتاب  گردد.مالیاتی من ر به حفظ منابر در درون سازمان می

یابتد. هتای نقتد و ستود ختالز افتزایش میمالیاتی وجود نداشته باشد، بدین ترتیتب جریان

توانند از منابر ای اد شده به منوور افزایش ثروت ستهامداران استتفاده مدیران توانمند نیز می

ز پرداختت مالیتات تمایتل بته اجتنتاب ا هاشترکتنمایند. در صورت برقراری این شترایک، 

های خواهند داشت. دیدگاه دوم مبتنی بر نوریه نمایندگی است. بر اساس این دیدگاه هزینه

تواند مزایتای آن را حتذف نمایتد و از مشهود و نامشهود ناشی از اجرای اجتناب مالیاتی می

 این رو، ارزش شرکت را کاهش دهد.
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نسانی و به کارگیری منابر بترای اجترای های مستقیم اجتناب مالیاتی زمان، منابر اهزینه

مالی، افزایش ریستک مربتوط بته دعتوای  یهاصورتاستراتژی، احتمال ت دید ارائه شدن 

حقتتوقی بتتر علیتته شتترکت، ریستتک بررستتی متتدارک شتترکت توستتک متتأموران مالیتتاتی و 

استاس ایتن دیتدگاه اجتنتاب بر  (.2252، 54چن و هم ارانهای سیاسی را شامل شود )هزینه

هتای افتزایش ارزش، فعالیت ۀتواند عالوه بر داشتن قابلیت بتالقومالیاتی اقدامی است که می

رگتتو و ، 2254 ،59 هم تتاران هاستتان وهزینتته را نیتتز بتته همتتراه داشتتته باشتتد ) ۀای تتاد کننتتد

های اجتنتاب مالیتاتی بته ایتن موضتو  ین، ارزش اجترای سیاستت(. بنتابرا2252، 56ویلسون

های اجتنتاب جویی ای اد شده از رریب اجتناب مالیاتی بیشتر از هزینتهوابسته است که صرفه

های مالیاتی و غیرمالیاتی ناشی از اجتناب مالیتاتی فراتتر از منتافر آن مالیاتی باشد. اگر هزینه

هتایی نماینتد کته زمان و فرصت خود را صترف فعالیت ندکنمیباشد، مدیران توانمند سعی 

رود من ر به افزایش عمل رد شرکت شود. از این رو، بر اساس تئوری نمایندگی انتوتار متی

پتارک و هم تاران، های اجتناب مالیاتی بپردازنتد )که مدیران با توانایی بان کمتر به فعالیت

2256.) 

گیری آنتتان استتت. بتته دلیتتل عتتاملی مهتتم در تصتتمیم ،تتتالش متتدیران هزینتتۀ فرصتتت

هتتایی محتتدودیت زمتتان و تتتالش متتدیران، متتدیران منطقتتی بایتتد تتتالش بیشتتتر را بتته پرو ه

د. برای مثال، مدیران با توانایی بان بترای ناختصاص دهند که ارزش فعلی بانتری داشته باش

اجترا و  جایبتهست تالش و کوشش خود را تبدیل منابر به درآمد به صورت کارا، مم ن ا

فرانسی  و رراحی استراتژی اجتناب مالیاتی بر روی عملیات اصلی شرکت متمرکز نمایند )

دستی و ، (4225چتن و هم تاران )های پیشین مانند (. بسیاری از پژوهش2253، 75هم اران

بته ستودمندی  (2229) 22هتانلون و ستمرودو  (2229) 59دسی و دارمپان، (2222) 52دارمپان

ا هتاند. بتراین استاس، آناجتناب مالیاتی برای شترکت از زاویته دیتد فعتانن بتازار نگریستته

، واکتنش شتودمیمعتقدند از آن ا که اجتناب مالیاتی من ر به افزایش مش الت نماینتدگی 

گردد. با توجه به مبانی نوری مطترح شتده در ایتن پتژوهش ضتمن منفی بازار را موجب می

اجتناب مالیاتی بتر ارزش شترکت نیتز  تأثیربررسی نقش توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی، 
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های مرتبک بتا موضتو  پتژوهش ارائته گیرد. در ادامه برخی از پژوهشمیمورد مطالعه قرار 

 گردد.می

بتر استاس کتارایی متدیران در ای تاد درآمتد، معیتاری  (2252دمیرجیان و هم اران )

جدید برای سن ش توانایی مدیریت ارائه نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان داد کته ستن ش 

تری با عمل ترد شترکت ای تاد قوی ۀرابط ،هاریت بر اساس تحلیل پوششی دادهتوانایی مدی

توانتایی متدیران و اجتنتاب  رابطتۀ بتیندر پژوهشتی  (2253فرانسی  و هم تاران ) کند.می

صتورت  2229تتا  5922 ۀمالیاتی را مطالعه نمودند. پژوهش در کشور آمری تا و بترای دور

و بترای  هادادهگرفت. آنها در پژوهش خود برای سن ش توانایی مدیران از تحلیل پوششی 

بدین نتی ته دستت یافتنتد کته  و مالیات استفاده نمودند مؤثرسن ش اجتناب مالیاتی از نرخ 

ران متدی ،بته عبتارت دیگتر .وجتود دارد رابطۀ منفی ،بین توانایی مدیریت و اجتناب مالیاتی

در مقایسته بتا فعالیتت  توانتدمییی دارنتد کته هتافعالیتی در گذارسرمایهتوانمند سعی در 

 کارایی بیشتری را برای شرکت فراهم سازد. ،اجتناب مالیاتی

توانتایی متدیریت و اجتنتاب  رابطتۀ بتینبته بررستی  (2253) 25چانو یول و هم اران

هتای تحقیتب آنهتا نشتان داد کته توانتایی ای پرداختند. یافتتهی کرههاشرکتمالیاتی در بین 

کته  کننتدمیبا اجتناب مالیاتی است. به عبارت دیگر، آنتان ادعتا  رابطۀ منفیمدیران دارای 

تضتاد  رابطتۀ بتین (2254) 22چیز و وایتت گذار است.تأثیرتوانایی مدیران بر اجتناب مالیاتی 

شترکت  993شتامل  نمونتۀ پتژوهشنمایندگی و اجتناب مالیاتی را مورد مطالعه قرار دادند. 

کته بتین  بتوداست. نتایج پژوهش حتاکی از ایتن  2255تا  5992 دورۀ پژوهشآمری ایی و 

وجود دارد. همچنین با افزایش نوارت  رابطۀ مثبت ،و اجتناب مالیاتی 23محوریت مدیرعامل

 .یابدمیاجتناب مالیاتی و وجود تضاد نمایندگی کاهش  رابطۀ بین سهامداران نهادی

متدیریت و اجتنتاب مالیتاتی در  رابطتۀ توانتاییبته بررستی  (2256پارک و هم اران )

پرداختند. در این پژوهش بته منوتور ستن ش توانتایی  2255تا  5999 ۀکشوره کره ری دور

دریافتند که بین اجتنتاب مالیتاتی و  آنان استفاده شده است. هادادهمدیران از تحلیل پوششی 
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وجتود دارد. همچنتین، نتتایج پتژوهش نشتان داد کته توانتتایی  رابطتۀ منفتی ،ارزش شترکت

 .دهدمیبین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت را کاهش  رابطۀ منفی ،مدیریت

و ارزش شترکت را  افشتاءمالیاتی با کیفیتت  اجتنابرابطۀ  (5392حقیقت و محمدی )

شرکت مورد مطالعته  -سال 622و با استفاده از نمونه ای متش ل از  5329تا  5322 ۀدر دور

ی بتا شتفافیت بیشتتر هاشترکتپتژوهش نشتان داد کته  ۀهای به دست آمتدقرار دادند. یافته

ی اهمیتت خاصتی بترای اجتنتاب دارای اجتناب مالیاتی بیشتری هستند و افراد بترون ستازمان

تشصتز  رابطتۀ بتینبته مطالعته  (5392ختانی و هم تاران ) قائتل نیستتند. هاشرکتمالیاتی 

ی پذیرفتته شتده در بتورس اوراه بهتادار هاشترکتحسابرس در صنعت و اجتناب مالیتاتی 

در پتژوهش ختود بترای شترکت پرداختنتد. آنهتا  47و برای  5327تا  5322 ۀتهران در دور

نقدی مالیتات و تفتاوت  مؤثرمالیات، نرخ  مؤثراجتناب مالیاتی از سه متریر نرخ  گیریاندازه

کته بتین تشصتز حستابرس در  دهتدمیمالیاتی استفاده کردند. نتایج پتژوهش آنهتا نشتان 

 صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت ارتباط معناداری وجود دارد.

توانتایی متدیریت بتر ستاختار سترمایه در  تتأثیربه بررستی  (5393)ن حاجب و هم ارا

و تعتداد شترکت  5392تا  5323 دورۀ پژوهشصنعت مواد و محصونت دارویی پرداختند. 

ی بتا متدیران توانتاتر از اهترم متالی هاشترکتشرکت است. نتایج پژوهش نشان داد که  26

تفتاوت مالیتات  ۀبته بررستی رابطت (5394رحمتانی و هم تاران ) .کننتدمیبیشتری استتفاده 

 362تحقیتب شتامل  ۀتششیصی و مالیات ابرازی با اجتناب از پرداخت مالیات پرداختند. نمون

. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت مالیتاتی است 5395تا  5329های ی سالرشرکت  -سال

بنتابراین، افتزایش اجتنتاب از مالیتات، ؛ دارد رابطتۀ معنتاداری ،حسابداری با اجتناب مالیاتی

 .دهدمیتفاوت مالیات تششیصی و ابرازی را افزایش 

ی اجتنتتاب مالیتتاتی را بتتر نتتو  گتتزارش هاسیاستتت تتتأثیر (5394فروغتتی و هم تتاران )

ورد بررستی قترار ی پذیرفته شتده در بتورس اوراه بهتادار تهتران متهاشرکتحسابرس در 

استت. آنتان بته ایتن  5329تا  5322 دورۀ پژوهششرکت و  79شامل  نمونۀ پژوهشدادند. 

رابطتۀ  ،ی اجتناب مالیاتی و گزارش غیر مقبتول حستابرسمعیارهانتی ه دست یافتند که بین 
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اجتنتاب  رابطۀ بینبر  راهبری شرکتی را تأثیر (5394مشایشی و علی پناه ) وجود دارد. مثبت

دورۀ شترکت و  96آنهتا شتامل  ۀمالیاتی و ارزش شرکت متورد بررستی قترار دادنتد. نمونت

است. نتایج پژوهش نشان داد که با بهبود کیفیت ساختار راهبتری  5392تا  5326از  پژوهش

بتزر   .شتودمیی اجتناب از مالیات بر ارزش شترکت بیشتتر هافعالیتمثبت  تأثیرشرکتی، 

بتر  تأکیتدمتدیریت و پایتداری ستود بتا  رابطۀ تواناییبه بررسی  (5394اصل و صالح زاده )

ی پذیرفتته شتده در بتورس اوراه بهتادار هاشترکتی نقتدی در هتاجریاناجزای تعهدی و 

و پایداری  بین توانایی مدیریت رابطۀ مثبتتهران پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که 

 سود وجود دارد.

 ی پژوهشهافرضیه

براساس مبانی نوری پیش گفتته متی تتوان بیتان کترد کته در خصتوص تتأثیر اجتنتاب 

دو دیتدگاه رقیتب مطترح شتده استت. بتر مبنتای دیتدگاه ستنتی،  ،مالیاتی و ارزش شرکت

شتود. امتا، بتر استاس دیتدگاه تئتوری اجتناب مالیتاتی موجتب افتزایش ارزش شترکت متی

. در دیتدگاه گترددمینمایندگی، افزایش اجتنتاب مالیتاتی موجتب کتاهش ارزش شترکت 

. شتودسنتی اجتناب مالیاتی با کاهش خروج منابر سازمان موجب افزایش ارزش شرکت می

رتبک بتا ی متهااستراتژیگاه تئوری نمایندگی، اجتناب مالیاتی در مقایسه با سایر داما، در دی

اهمیت کمتری برخوردار است و از این رو، تمرکتز بتر  ۀاز درج ،به کارگیری منابر سازمان

ی شترکت شتده و هااستتراتژیاستراتژی اجتناب مالیاتی موجب کاهش کارآمدی در سایر 

 شود:اول پژوهش به شرح زیر بیان می ۀ. بر این اساس فرضیگرددمیموجب کاهش ارزش 

 مدیریت بر اجتناب مالیاتی تأثیر دارد. فرضیۀ اول: توانایی

در صورتی که توانایی مدیریت با دیدگاه ستنتی و دیتدگاه نماینتدگی ترکیتب شتود، 

یی هااستتراتژیتوان استنباط نمود که در دیدگاه سنتی توانتایی متدیر در جهتت اجترای می

زمانی پتول،  است که بتواند منابر را در درون شرکت حفظ نموده و با در نور گرفتن ارزش

ارزش بانتری را برای شرکت ای اد کند. توجه مدیران به اجرای استراتژی اجتناب مالیتاتی 

یی شتود کته ام تان هااستتراتژیموجب کاهش زمان مدیران جهتت اجترای ستایر  تواندمی
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افزایش ثروت بیشتر را در آینده مم ن می سازد. افزون بر ایتن، اجترای استتراتژی اجتنتاب 

. امتا، بتر استاس دهتدمیه رور بالقوه شرکت را در معرض جرایم مالیاتی آتی قرار مالیاتی ب

دیدگاه تئوری نمایندگی، در شرکت هایی که مدیران از توانایی بتانیی برختوردار هستتند، 

یی استفاده نمایند که منافر آنهتا هافعالیتکه مدیران از توانایی خود در جهت  رودمیانتوار 

بیشتر باشد تا از ایتن رریتب ثتروت ستهامداران حتداکثر گتردد. بنتابراین،  شاناز هزینه های

کارا از منابر محدود سازمان، کارایی بیشتر  ۀمدیران با توانایی بان می توانند از رریب استفاد

 و 2252 دمرجیتتان و هم تتاران،) خلتتب نماینتتدو در نتی تته ارزش بیشتتتری را بتترای شتترکت 

دوم پتژوهش را بته شترح  ۀ(. با در نور گرفتن مطالب بیان شده می توان فرضی2256پارک، 

 ر بیان نمود:زی

 تأثیر دارد. ،فرضیۀ دوم: توانایی مدیریت بر رابطۀ بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت

 نمونۀ پژوهشجامعه و 

پذیرفتته شتده در بتورس اوراه بهتادار تهتران  یهاشترکتاین پژوهش  جامعۀ آماری

پذیرفتته شتده در بتورس اوراه بهتادار  یهاشترکتبنابراین قلمرو م تانی پتژوهش، ؛ است

 بته یریگنمونته استت. 5392الی  5324 یهاسال. همچنین قلمرو زمانی پژوهش استتهران 

 شده که شرایک آن به صورت زیر تعریق شده است: ان امروش حذف سیستماتیک 

 اسفند باشد. 29منتهی به  هاشرکتپایان سال مالی  دن ارالعات،به منوور قابل مقایسه بو .5

 گتری متالیو واستطه یگذارسترمایهاز نتو   هاشترکتبه منوور همگن بودن ارالعات،  .2

 باشد.ن

ترییتری در ستال متالی  دورۀ پتژوهشدر رتول  به منوور قابل ی نواخت بودن ارالعات، .3

 .اشته باشندند

 قابل دسترس باشد.پژوهش ارالعات مربوط به متریرهای انتشاب شده در این  .4

 .انتشاب گردید نمونۀ پژوهش عنوانبهشرکت  25بان تعداد  یارهایمعبر اساس 
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 روش پژوهش

 -توصتیفی ،ماهیتت و روش لحتاب بتهکتاربردی و  ،هتدف لحتاب بته حاضتر پژوهش

ی هافرضتیه آزمتونمتریتره بته منوتور  همبستگی است. در این پتژوهش از رگرستیون چنتد

ی الگوها .ه استاستفاده شد هاالگوبرازش  به منوور 53 ۀنسش 24تاو از نرم افزار است پژوهش

اقتبتاس  (2253) و هم تاران فرانسی و  (2256) پارک و هم اران هایاز پژوهش پژوهش

 شده است.

(5) 
TaxAvit = β0 + β1MAblityit + β2Cashit + β3Sizeit + β4MBit

+ β5FCFit + β6NWCit + β7DDUMit + β8Fsalseit

+ β9Copxit + εit 
 

(2) 
MVAit = β0 + β1TaxAvit + β2TaxAvit ∗ HighMAblityit + β3Cashit

+ β4Sizeit + β5MBit + β6FCFit + β7NWCit

+ β8DDUMit +  β9Fsalseit + β10Copxit + εit 
 

 بیتتانگر ارزش بتتازار :MVA ؛اجتنتتاب مالیتتاتی دهندۀنشتتان :TaxAVبتتان  یالگتتودر 

 دهندۀنشتان :MAblity ؛بتا دارایتی ابتتدای ستال تعدیل شده شرکت حقوه صاحبان سهام

بته ستت ا متریتر م تازی توانتایی متدیریت دهندۀنشان :yHighMAblit ؛توانایی مدیریت

صورت عدد  بیشتر از میانگین باشد عدد یک و در غیر این توانایی مدیریت که اگر یاگونه

موجتودی وجته  دهندۀنشان :Cash ؛(5622پارک و هم اران، ) شودمیصفر در نور گرفته 

براستاس لگتاریتم  انتدازۀ شترکت دهندۀنشتان :Size ؛نقد تعدیل شده با دارایی ابتدای سال

حقتوه  بیانگر نسبت ارزش بازار حقتوه صتاحبان ستهام بته ارزش دفتتری :MB ؛هایدارای

 ؛تعتدیل شتده بتا دارایتی ابتتدای ستال جریتان نقتد آزاد دهندۀنشتان :FCF ؛صاحبان سهام

NWC: ؛تعتدیل شتده بتا دارایتی ابتتدای ستال بیانگر خالز سرمایه در گتردش DDUM: 

که توزیر ستود تقستیمی یی هاشرکتاست که برای  متریر م ازی سود تقسیمی دهندۀنشان

متریتر م تازی  :FSalse ؛یر این صورت صفر در نور گرفتته شتدد یک و در غاند عدداشته

د یتک و در یی که فروش خارجی داشته باشند عتدهاشرکتاست که برای  خارجیفروش 

ستت کته از ا ایسرمایه بیانگر مشارج :Copx ؛شودمیدر نور گرفته غیر این صورت صفر 
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گتردد. در محاستبه متی ی ابتدای سالهاهای ثابت بر کل داراییرریب تقسیم خالز دارایی

این پژوهش جریان نقد آزاد از رریب اضافه نمودن استهالک به سود عملیاتی و کسر کردن 

از  درگتردشخالز سرمایه  .شودمیمالی و سود تقسیمی محاسبه  تأمیناقالم مالیات، هزینه 

 .آیدبه دست مینقد و بدهی جاری غیرتفاوت دارایی جاری 

مالیتات و  متؤثرتناب مالیاتی از دو متریر نرخ در این پژوهش به منوور سن ش متریر اج

ستود قبتل از مالیات از تقسیم مالیات ابرازی بتر  مؤثرتفاوت دفتری مالیات استفاده شد. نرخ 

بتر  هزینتۀ مالیتاترریتب تفتاوت  و تفتاوت دفتتری مالیتات از شتودمیکسر مالیات محاسبه 

مالیتات بتر  هزینتۀ واقعتیستن ش گردیتد.  ،مالیات بر درآمد هزینۀ واقعیدرآمد ابرازی از 

 درصتد( 9/22) ی بورستیهاشترکت نترخ مالیتاترریب تقسیم مالیات قطعتی بتر  درآمد از

مالیاتی، ارقام محاسبه شده در عتدد در نهایت، به منوور در نور گرفتن اجتناب  .محاسبه شد

مالیتاتی بیشتتر ، اجتنتاب هر چقتدر اعتداد بزرگتتر باشتند منفی ضرب گردید. بر این اساس،

 (.2253فرانسی  و هم اران،) است

 هتا وبتازدۀ دارایتیمتریتر نترخ  گیتری توانتایی متدیریت ازدر این پژوهش برای اندازه

کته مبتنتی بتر متریرهتای حستابداری  (2252) دمرجیان و هم تارانالگوی ارائه شده توسک 

 (2252) دمرجیتان و هم تاران، استفاده شده است. در پژوهش (2253سیاو و چوی، ) است

لته دوم توانتایی متدیریت ابتدا کارآیی شرکت مورد محاستبه قترار گرفتته و ستپ  در مرح

از  (2252) دمرجیتان و هم تارانکارآیی شترکت،  گیریاندازهگردد. به منوور محاسبه می

، یتک هادادهالگوی تحلیل پوششی . اندکردهاستفاده  (DEA) هادادهالگوی تحلیل پوششی 

ی هتاداده رد یک سیستتم بتا استتفاده از گیری عملالگوی آماری است که برای اندازه نو 

درآمد حاصتل از  ،استفاده در این پژوهشورودی و خروجی کاربرد دارد. در الگوی مورد 

هتای عمتومی، عنی بهای کانی فروش رفتته، هزینتهمتریر دیگر، ی 4ستاده و  عنوانبهفروش 

 عنوانبتههتای نامشتهود، ین آنت و ت هیتزات و دارایتیاداری و فروش، خالز اموال، ماش

بی بته که بته مقتدار زیتادی حتب انتشتاب متدیریت در دستتیا شده استنهاده در نور گرفته 

 دهند.درآمد مورد نور را پوشش می
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از توانمنتتدی متتدیریتی، بتترآوردی از  (2252) دمرجیتتان و هم تتارانگیتتری انتتدازه

 ۀکنتد. همتاهم متیرا فتر هاشترکتاستتفاده از منتابر  زمینتۀر چگونگی کتارآیی متدیران د

تولیتد و  بته منوتوررا هتای مولتد دارایی و منابر رایج مانند سرمایه، نیروی انسانی هاشرکت

های ت اری کیفیت بان از فرایندها و سیستم . مدیران باگیرندبه کار میای اد درآمد و سود 

هتای گرفتته شتده نستبت بته ی تاد مقتدار بیشتتر خروجتی از ورودیتولید و ا به منووربرتر 

 (2252) و هم تاران دمرجیتانالگتوی بدین ترتیب  .کنندمیکیفیت پایین استفاده  با مدیران

 :ارائه شده استبه شرح زیر 

(3) θ = S/(CoGS + SG&𝐴 + 𝑃𝑃𝐸 + 𝑂𝐼𝑁) 

 ؛بهتای کتانی فتروش رفتته شترکت :GOGS ؛بیانگر فروش شترکت :S ؛در این الگو

ASG ختتالز ماشتتین آنت و  :PPE ؛هتتای عمتتومی، اداری و فتتروش شتترکتهزینتته :&

بیتانگر کتارآیی شترکت استت کته  θدارایی نامشهود شترکت و  :OIN ؛ت هیزات شرکت

رد تحلیل پوششتی حاصل شده توسک برآو وریبهرهشاخز . استعددی بین صفر تا یک 

ا یتک متدیر قتوی صترف نوتر از زیر ؛ابل انتساب به شرکت و مدیر استق(، DEA) هاداده

 بینی روند آتی شرکت خواهد بود. این در حتالیقادر به پیشبه نحو مناسبی شرکت،  ۀانداز

تر بدون در نور گرفتن کیفیت در توانایی ختود، است که یک مدیر در یک شرکت بزر 

دوم از  ۀمرحلتدگان استت. بتر ایتن استاس، در کننت تتأمینقادر به مذاکره با  یبهتربه ش ل 

سعی در شفاف سازی برآورد  (2252)دمرجیان و هم اران  برآورد توانمندی مدیریتی ربب

 :کارآیی شرکت از کارآیی مدیران شده است. مدل مورد استفاده به شرح زیر است

(4) FFit =  β0 +  β1LTAit + β2MSti +  β3PCFit + β4 FCIit +  εit 

بیتانگر ستهم بتازار  :itMS؛هتاگر لگتاریتم ربیعتی دارایتیبیان :itLTA؛رابطۀ بانکه در 

متریتر  دهندۀنشتان :itFCIجریان نقد عملیاتی مثبت و نشانگر متریر م ازی :itPCF؛شرکت

. در (5394بتزر  اصتل و صتالح زاده، ) موهومی فروش حاصل از صادرات شرکت استت

فتروش شترکت بته درآمتد فتروش کتل این پتژوهش ستهم بتازار از رریتب تقستیم درآمتد 

 ۀتوان گفتت در معادلتدر واقر به صورت خالصه می ی بورس محاسبه شده است.هاشرکت
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لیتد و و متریرهای مستقل اثر عوامل تو استارآیی شرکت تشمینی بان، متریر وابسته میزان ک

ملی بته جتز عامتل تولیتد را عا ،های تشمیندهد. میزان باقیماندهبر کارآیی را نشان می مؤثر

برابتر توانمنتدی متدیریتی  (2252) دمرجیتان و هم تاران ۀدهد که بر اساس مطالعتنشان می

 است.

 پژوهش هاییافته

شتتاب شتتده بتترای آزمتتون نتدستتت آمتتده از آزمتتون چتتاو، روش اهبتتر استتاس نتتتایج بتت

نش نشتان داد کته ی پژوهش تلفیقی است. همچنین، نتایج آزمون ناهمستانی واریتاهافرضیه

مربعات تعمیم یافتته وجود دارد که با استفاده از روش حداقل  هادادهدر  ناهمسانی واریان 

(GLSاقدام به رفر آن شد )همچنین به منوور بررسی هتم خطتی آزمتون  .ه استVIF  بته و

عدم وجتود  دهندۀنشان ،ان ام شده که نتایج بررسی خودهمبستگی آزمون وولدریج منوور

 این دو نو  خطاست. به دلیل رعایت اختصار نتایج این آزمون ها ارائه نشده است.
 . نتایج آمار توصیفی1جدول شمارۀ 

 میانه میانگین نام متریر
انحراف 

 معیار
 میانه میانگین نام متریر

انحراف 

 معیار

 24/2 23/2 24/2 سطح وجه نقد 36/2 53/2 22/2 مالیات مؤثرنرخ 

 27/9 72/9 63/2 اندازۀ شرکت 59/5 22/2 23/2 تفاوت دفتری مالیات

 72/5 32/5 33/5 ی رشدهافرصت 54/2 59/2 52/2 بازدۀ دارایینرخ 

 -27/2 22/2 43/2 جریان نقد آزاد 225/2 224/2 225/2 کارایی مدیر

 22/2 23/2 22/2 خالز سرمایه در گردش 22/5 29/2 37/2 ارزش بازار شرکت

متریر م ازی سود 

 تقسیمی
 29/2 26/2 52/2 مشارج سرمایه ای 29/2 5 32/2

 

دهتد کته نشان می 5نتایج مربوط به آمار توصیفی متریرهای پژوهش در جدول شمارۀ 

استت. همچنتین،  36/2و  22/2میانگین و انحراف معیار متریر نرخ متؤثر مالیتات بته ترتیتب 

استت. نتتایج  59/5و  222/2میانگین و انحراف معیار متریر تفاوت دفتری مالیات بته ترتیتب 

دهتد کته در دورۀ پتژوهش، میتانگین نترخ متؤثر لیتات نشتان میآمار توصیفی نرخ متؤثر ما

درصتتد نتتدارد.  9/22های نمونتتۀ پتتژوهش تفتتاوت زیتتادی بتتا نتترخ مالیتتات مالیتتات شتترکت

همچنین، نتایج مربوط به تفاوت دفتری مالیات حاکی از این است که بین مالیتات ابترازی و 
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تتوان د دارد. در کتل، میهای نمونۀ پژوهش تفاوت اندکی وجتوشرکت ۀمالیات قطعی شد

های نمونۀ پتژوهش از اهمیتت بتانیی استنباط نمود که استراتژی اجتناب مالیاتی در شرکت

گذاران نستبت بته آن واکتنش رود که بتازار سترمایه و سترمایهبرخوردار نیست و انتوار می

 نشان ندهد.
 پژوهش فرضیۀ اولنتایج آزمون  .2جدول شمارۀ 

 )تفاوت دفتری مالیات( اجتناب مالیاتی مالیات( مؤثرنرخ ) یاتیمالاجتناب  متریر وابسته

 بازدۀ دارایینرخ  کارایی مدیر بازدۀ دارایینرخ  کارایی مدیر متریر مستقل

 مبدأعرض از 
29/2- 

(94/2-) 

54/2- 

(22/2-) 

*29/2 

(27/3) 

*34/2 

(53/9) 

 توانایی مدیریت
*59/2- 

(32/2-) 

*32/2- 

(62/2-) 

22/2 

(66/2) 

*55/2- 

(69/2-) 

 وجه نقد
23/2- 

(67/2-) 

57/2- 

(92/2-) 

52/2- 

(76/2-) 

29/2- 

(95/2-) 

 اندازۀ شرکت
25/2 

(49/2) 

25 

(69/2) 

*24/2- 

(95/3-) 

*29/2- 

(42/9-) 

 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
25/2- 

(29/5-) 

227/2 

(93/2) 

*25/2- 

(72/3-) 

222/2- 

(26/2-) 

 جریان نقد آزاد
29/2- 

(22/5-) 

24/2- 

(27/5-) 

25/2 

(62/2) 

22/2 

(39/5) 

 خالز سرمایه در گردش
52/2- 

(72/5-) 

24/2- 

(66/2-) 

24/2- 

(92/5-) 

227/2- 

(26/2-) 

 متریر م ازی سود تقسیمی
*26/2- 

(97/2-) 

42/2 

(94/5-) 

22/2- 

(25/5-) 

22/2- 

(95/2-) 

 متریر م ازی فروش خارجی
52/2 

(43/5) 

53/2 

(42/5) 

*56/2- 

(74/4-) 

*57/2- 

(49/9-) 

 ایمشارج سرمایه
22/2- 

(26/5-) 

222/2- 

(23/2-) 

25/2 

(99/2) 

22/2 

(72/2) 

 آمارۀ والد
*44/35 

(22/2) 

*92/27 

(22/2) 

*97/63 

(22/2) 

*92/92 

(22/2) 
 است. zآمارۀ است. اعداد داخل پرانتز  دارمعنا درصد 9در سطح * 

های پژوهش برای متریر وابستته نترخ متؤثر مالیتات و الگوضریب توانایی مدیریت در 

( استت کته در ستطح -55/2( و )22/2(، )-32/2(، )-59/2تفاوت دفتری مالیات به میتزان )
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( منفتی و معنتادار استت. از ایتن رو، فرضتیۀ اول 22/2درصتد )بته غیتر از ضتریب  9خطای 

تتوان بیتان کترد کته توانتایی متدیریت بتر اجتنتاب می گردد. بر این استاسپژوهش رد نمی

اجتناب مالیتاتی  ،به عبارت دیگر با افزایش توانایی مدیران .دار داردمنفی و معنا تأثیرمالیاتی 

هتای اجتنتاب جای استفاده در جهتت فعالیتیابد. مدیران توانمند وقت خود را بهکاهش می

گذاری منفی توانایی مدیریت تأثیرند. کنکز میمالیاتی، بیشتر بر عملیات اصلی شرکت متمر

استت.  سترمایۀ ایترانای از تأیید دیدگاه تئوری نماینتدگی در بتازار بر اجتناب مالیاتی نشانه

و  (2253فرانستی  و هم تاران )، (2256پتارک و هم تاران )نتایج این پژوهش با پژوهش 

 سازگار است. (2253چانو یول کو و هم اران )

ارائته شتده استت.  3نتایج مربوط بته آزمتون فرضتیۀ دوم پتژوهش در جتدول شتمارۀ 

میزان ضریب متریر مستقل اجتناب مالیاتی برای نرخ مؤثر مالیات و تفاوت دفتری مالیتات بته

دار درصتتد معنتتا 9کتته در ستتطح خطتتای ( استتت -229/2( و )-226/2(، )223/2(، )-32/2)

داری نتدارد. ضتریب معنتا تتأثیربه عبارت دیگر، اجتناب مالیتاتی بتر ارزش شترکت ؛ نیست

(، 32/2تعاملی متریر توانایی مدیریت بتا اجتنتاب مالیتاتی در الگوهتای پتژوهش بته میتزان )

ه عبتارت بت؛ دار نیستتدرصد معنا 9( است که در سطح خطای -52/2( و )59/2(، )-32/2)

داری معنتا تتأثیردیگر، ضریب تعاملی توانایی مدیریت و اجتناب مالیاتی بتر ارزش شترکت 

پتارک و شتود. نتتایج ایتن پتژوهش بتا نتتایج ندارد. از این رو، فرضتیۀ دوم پتژوهش رد می

هتای اما هتم راستتا بتا پژوهش ،ر استناسازگا (2252چن و هم اران )و  (2256هم اران )

 است. (5392حقیقت و محمدی )و  (2229) 29دسی و هم اران
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هاتأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده/ 011

 پژوهش فرضیۀ دوم. نتایج آزمون 3جدول شمارۀ 
 ارزش شرکت ارزش شرکت متریر وابسته

 متریر مستقل
کارایی مدیر و 

 مالیاتنرخ مؤثر 

نرخ بازدۀ دارایی و 

 نرخ مؤثر مالیات

کارایی مدیر وتفاوت 

 دفتری مالیات

نرخ بازدۀ دارایی و 

 تفاوت دفتری مالیات

 عرض از مبدأ
29/2- 

(52/5-) 

23/2- 

(96/2-) 

72/2- 
*(36/3-) 

64/2- 
*(53/3-) 

 اجتناب مالیاتی
32/2- 

(35/5-) 

223/2 

(52/2) 

226/2- 

(35/2-) 

229/2- 

(23/2-) 

اجتناب مالیاتی و 

 توانایی مدیریت

32/2 

(34/5) 

32/2- 

(74/5-) 

59/2 

(22/5) 

22/2- 

(52/2-) 

 وجه نقد
72/2- 

(35/5-) 

63/2- 

(56/5-) 

59/2- 

(34/2-) 

29/2- 

(66/2) 

 اندازۀ شرکت
24/2- 

(22/5-) 

29/2- 

(97/5-) 

(222/2) 

(32/2) 

223/2 

(55/2) 

نسبت ارزش 

بازار به ارزش 

 دفتری

73/2 
* (42/29) 

74/2 
* (94/23) 

79/2 
*(92/35) 

74/2 
*(35/35) 

 جریان نقد آزاد
29/2- 

(77/5-) 

22/2- 

(96/5-) 

22/2- 
* (24/2-) 

24/2- 
*(47/2-) 

خالز سرمایه 

 درگردش

62/2 
* (22/4) 

69/2 

(96/4) 

23/2 
*(24/7) 

24/2 
*(24/7) 

متریر م ازی 

 سود تقسیمی

54/2 
* (47/2) 

59/2 
*(22/3) 

59/2 
*(92/3) 

57/2 
*(72/3) 

متریر م ازی 

 فروش خارجی

29/2- 

(29/2-) 

24/2- 

(22/2-) 

22/2 

(93/2) 

22/2 

(46/2) 

مشارج 

 ایسرمایه

72/2 
* (74/4) 

66/2 
*(94/4) 

73/2 
*(76/9) 

77/2 
*(59/6) 

 آمارۀ والد
24/936 
* (22/2) 

99/926 
*(22/2) 

92/5629 
*(22/2) 

64/5779 
*(22/2) 

 است. zدار است. اعداد داخل پرانتز آمارۀ معنا درصد 9در سطح * 
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 اهو پیشنهادگیری نتیجه

مدیران بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت مورد بررستی  رابطۀ تواناییدر این پژوهش 

ا کتتارکتتارا و غیر اتتصتتمیم اتشتتا براستتاس دیتتدگاه نماینتتدگی، متتدیران بتتا  .گرفتتت قتترار

هتای اجتنتاب مالیتاتی سیاستتند. شو و سهامداران موجب ترییر در ثروت شرکت توانندمی

توانتد متی ای استراتژی اجتناب مالیاتیاجراگرچه . های مدیریت استگیریی ی از تصمیم

بترای شترکت من تر بته ای تاد ارزش  لتی ن لزومتاًاز خروج منابر شرکت جلتوگیری کنتد 

ی ارتبتاط بتین میتزان ررا. از این رو، سطح مطلوب اجتناب مالیاتی باید از رریب برقشودمین

 ارزش آفرینی و صرفه جویی مالیاتی ای اد شده تعیین گردد.

رابطتۀ منفتی دارد. ایتن  ،نتایج پژوهش نشان داد که توانایی مدیریت با اجتناب مالیتاتی

های توان استنباط نمود که در شرکتنتی ه سازگار با تئوری نمایندگی است. از این رو، می

استراتژی اجتناب مالیاتی مورد حمایتت متدیران  ،اوراه بهادار تهرانپذیرفته شده در بورس 

رف وقتت ختود به عبارت دیگر، مدیران توانمند بته جتای صت؛ گیردبا توانایی بان قرار نمی

برای ان ام اجتناب مالیاتی و استفاده از خألهای قانونی، زمان و منتابر ختود را صترف ستایر 

اجتنتاب مالیتاتی  ،کنند. بنابراین، بتا افتزایش توانتایی متدیرانگذاری میهای سرمایهفرصت

ر معنتاداری بتر ینشتان داد کته اجتنتاب مالیتاتی تتأث یابد. همچنین، نتایج پتژوهشکاهش می

رزش شرکت ندارد و نیز توانایی مدیر بر رابطۀ بین اجتناب مالیتاتی و ارزش شترکت تتأثیر ا

معنادار ندارد. این نتی ه حاکی از این است که مشارکت کننتدگان بتازار سترمایه نستبت بته 

تتوان بته دهنتد. بتر استاس نتتایج پتژوهش میاستراتژی اجتناب مالیاتی واکنشتی نشتان نمی

عنوان روشتتی بتترای کتته از انتشتتاب استتتراتژی اجتنتتاب مالیتتاتی بتته متتدیران پیشتتنهاد نمتتود

های جلتتوگیری از ختتروج منتتابر ختتودداری نماینتتد و زمتتان و منتتابر شتترکت را در فرصتتت

دهتد کته بتین گذاری نمایند. افزون بر این، نتایج آمتار توصتیفی نشتان میسرمایه ،سودآور

د قطعی تفاوت زیادی وجود نتدارد. ایتن میانگین مالیات بر درآمد ابرازی و مالیات بر درآم

های نمونه به منوور جلوگیری از وقو  جرایم مالیاتی و ستایر دهد که شرکتنتی ه نشان می

اند که درآمدهای مشتمول مالیتات را ربتب قتوانین مالیتات های نمایندگی، سعی کردههزینه
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هتای قتانونی بته شی مشتمول مالیتات در نوتر بگیرنتد و از رودرآمتدها ۀمستقیم در محاسب

منوتتور دستتتیابی بتته استتتراتژی اجتنتتاب مالیتتاتی استتتفاده ن ننتتد و شتتفافیت بیشتتتری را در 

 درآمدهای مشمول مالیات از خود نشان دهند.

مالیاتی، به  استراتژی اجتناب یجویی منابر ناشی از اجرابا توجه به دیدگاه سنتی صرفه

هتتای آتتی ارزش نگهداشتتت وجته نقتتد ناشتتی از در پتتژوهش شتودمیپژوهشتگران توصتتیه 

همچنتین، در  دهنتد. رمتورد بررستی قترا بتر توانتایی متدیریت تأکیتدرا بتا اجتناب مالیتاتی 

 آتی می توان برای سن ش توانایی مدیریت از رگرسیون توبین استفاده نمود. هایپژوهش
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