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چكیده
هدف از مطالعه حاضر ،ارائه مدلی جهت بررسی رابطه شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره بر سیاست تقلیل
دهنده مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در این تحقیق برای سنجش
شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره  41شاخص بر اساس  1مولفه استفاده شده است .به منظور آزمون فرضیه05 ،
شرکت طی سال های  4831تا  855( 4811سال-شرکت) انتخاب گردیده است .داده های حاصل از گزارش
هیئت مدیره شرکت ها با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری و نرم افزار پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفته
اند .با توجه به برازش مدل ساختاری تحقیق ضریب معنا داری1/813و  )t>1/96( 6/982است که به معنای معنی
دار بودن روابط بین متغیر وابسته و مستقل است .ضریب مسیر  -5/183و ، - 834/5به معنی رابطه معکوس بین
متغیر وابسته و مستقل است .بر اساس نتیجه حاصل از آزمون فرضیات بین شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره با
سیاست تقلیل دهن ده مالیاتی رابطه معکوسی وجود دارد .به این معنا که با افزایش سطح شفافیت و اثربخشی
هیئت مدیره میزان سیاست تقلیل دهنده مالیاتی کاهش می یابد.
واژههای كلیدی :سیاست تقلیل دهنده مالیاتی ،حاکمیت شرکتی ،شفافیت گزارشگری،اثربخشی هیئت مدیره،
الگوسازی معادالت ساختاری.
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 -1مقدمه
مالیات ،قسمتی از درآمد یا دارایی سازمان ها است که برای پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاستت هتای
مالی ،در راستای حفظ منابع اقتصادی ،توسعه سرمایه گذاری اجتماعی و سیاسی کشور ،بتر استاس قتوانین و بتا
اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود .عده ای مالیات را مبلغی می دانند که دولت از اشخاص ،شرکت
ها و موسسات ،بر طبق قانون ،برای تقویت حکومت و تأمین مخارج عمومی و توسعه سترمایه گتذاری اختذ متی
نماید (فرهنگ .) 4100،بودجه ای که دولت ها برای تأمین نیازمندی های خود و ارائه خدمات اجتماعی فوق ،در
سطوح مختلف ،از جامعه می گیرند ،مالیات نامیده می شود (تقوی دامغانی.)4115 ،
مالیات یکی از عوامل مهم در بسیاری از تصمیمات مالی شرکتها است .شتواهد اخیتر نشتانگر آن استت کته
حداقل سازی هزینه مالیات از طریق اتخاذ سیاست های تقلیل مالیاتی یکی از خصیصه های مشترک چشم انداز
شرکت ها در اکثر کشورها است (النیس و ریچاردسون .) 3544،سیاست تقلیل مالیاتی ،هزینه ها و مزایتای قابتل
توجهی برای مدیران ،سهامداران و کل جامعه به همراه خواهد داشت .آنچه که مشخص است اتخاذ تصتمیمات و
ورود به طرح هایی که در راستای حداقل سازی مالیات صورت می پذیرد ،با ریسک همراه است .ریسک مالیتاتی
تعریف مشخص و یکسانی ندارد .با این حال آرلینگاوس ( ،) 4113ریسک مالیاتی را چنین شرح می دهد :احتمال
تفاوت بین بازده مالیاتی ناشی از طرح های مالیات کاه با آنچه که مورد انتظار بوده است به دالیلی از قبیل تغییر
در قوانین ،شرایط تجاری و فرآیندهای قضایی ،افز ایش حساسیت حسابرسان به موضوع مالیات و عتدم اطمینتان
نسبت به صحیح بودن تفاسیر صورت گرفته از قوانین است .بنابراین با وجود چنین ریسکی ،ستاده انگتاری استت
که فرض شود اتخاذ سیاست های تقلیل مالیاتی همواره منجر به حداکثرسازی ارزش شرکت خواهد شد .بته هتر
حال چنین فعالیت ه ایی منجر به کاهش شفافیت و کیفیتت گزارشتگری شترکت نیتز متی شتود ،زیترا مستتلزم
معامالت پیچیده و استفاده از خالء قانونی می باشد .اما در این بین آنچه که در ذهن متبادر می شود ایتن استت
که آیا عواملی از قبیل شفافیت در گزارشگری و اثربخشی هیئت مدیره به عنوان مولفه هتای حاکمیتت شترکتی
نیز می توانند بر اتخاذ سیاست تقلیل مالیاتی تأثیر گذارند یا خیر.
حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند بعدی است که شفافیت ،مسئولیت پذیری ،اثربخشی هیئت مدیره ،اثر
مالکیت و حقوق ذینفعان از جمله مفاهیم بنیادی آن است.می توان گفت حاکمیت شرکتی سازو کارهایی است
که از طریق اعمال آنها ،مشکالت نمایندگی کاهش پیدا کرده ،کیفیت اطالعات ارائه شده از سوی شرکت ها
بهبود یافته و رعایت حقوق سهامداران و سایر ذینفعان از جمله دولت و عموم جامعه مورد توجه قرار می گیرد.
بنابراین با توجه به نقش مثبت حاکمیت شرکتی در امور شرکت می توان انتظار داشت اتخاذ سیاست تقلیل
مالیاتی به دلیل ریسک باال و تاثیر نامساعد آن بر وجهه شرکت ،در شرکت هایی با سازوکارهای حاکمیتی قوی
تر کمتر مشاهده گردد.
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2سیاست تقلیل دهنده مالیاتی
تعاریف متفاوتی از سیاست تقلیل دهنده مالیاتی به وسیله محققان ارایته شتده استت .اجتنتاب از پرداختت
مالیات به عنوان کاهش مالیات آشکار هر ریال از سود قبل از مالیات تعریف شده است .سیاست تقلیل مالیاتی به
طور متداول به ابزارهای صرفه جویی مالیات که منابع را از دولت به سهامداران انتقال متی دهتد و ارزش بعتد از
مالیات شرکت را افزایش می دهد ،اطالق می شود .پاسترناک و ریکو ( ،)3553سیاست تقلیل مالیاتی را استفاده
قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی ،به منظور کاهش مقدار مالیات قابل پرداخت به وسیله ابزارهتایی کته
در خود قانون است ،تعریف کرده اند.
بر اساس تعریف اسلمرد ( ،) 3551نوع مشروع اجتناب از پرداخت مالیتات از تفتاوت بتین قتوانین مالیتاتی و
اصول پذیرفته شده حسابداری ناشی می شود .مثالی از این مورد روش محاسبه هزینته استتهالک استت .قتانون
مالیاتی ،شرکت ها را ملزم می کند که با استفاده از روشی الزامی شده در قانون ،دارایتی را مستتهلک کننتد امتا
اصول پذیرفته شده حسابداری به شرکت ها اجازه می دهد هزینه استهالک را بته گونته ای محاستبه کننتد کته
اطالعات بهتری به استفاده کنندگان صورت های مالی منتقل شود.
 -2-2حاكمیت شركتی
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه  4115میالدی در انگلیس ،آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکالت مربتو بته
اثربخشی هیئت مدیره شرکت های بزرگ مطرح گردید .مفاهیم اولیه حاکمیت شرکتی با تهیته گتزارش کتدبری
( ) 4113در انگلیس ،مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی در کانادا شکل گرفتت.
بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ،نهادهای مختلفی همچون ،بانک جهتانی ،ستازمان همکتاری و
توسعه اقتصادی در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشتر کترده انتد .یکتی از آخترین اصتول
منتشر شده در سطح جهانی اصول  OECDدر سال  3551میالدی است که شش حوزه زیر را در بر می گیرد:
 -4تأمین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی -3 ،حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی متالکیتی،
 -8مسئولیت هیئت مدیره در قبال حسابرسی و کنترل های داخلی -1 ،نقش ذینفعان در حاکمیت شترکتی-0 ،
افشا و شفافیت -6 ،کارایی و اثر بخشی هیئت مدیره.
 -3-2تبیین ارتباط بین شفافیت و سیاست های مالیاتی
اطالعا ت شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست .هرقدر
توزیع اطالعات در جوامع بیشتر باشد ،امکان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در
مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد (واناث و
کافمن .)4111،از سوی دیگر به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان
موفق عمل خواهند کرد و در نتیجه ،ارائه اطالعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حقه دولت
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خواهد شد (نوبخت .)4830،با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از سیاست تقلیل مالیاتی و با
توجه به تغییر توازن قدرت بین بازار ودولت های مختلف ،افراد و سازمان های متعددی در سراسر جهان و به
خصوص در اروپا ،مسئله مالیات را به عنوان بخش جدایی ناپذیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظر می گیرند
(هراری .)3543،در یک ارتبا دو سویه از آنجا که سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است،یک نظام
مالیاتی کارآمد و عادالنه می تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقا سطح کارآمدی اقتصادو
شفافیت اطالعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر کشور باشد .از این دیدگاه به نظر میرسد،
سیاست های مالیاتی مناسب منجربه بهبود شفافیت گزارشگری مالی ،و شفافیت گزارشگری مالی به محاسبه
دقیق مالیات خواهد انجامید.
پس از نشانه های تقلب حسابداری و پناهگاه های مالیاتی متهورانه در شرکت انرون در سال ،3554قانون
گذاران ،دانشگاهیان و روزنامه نگاران همزمان به بررسی افزایش تهور گزارش های مالی و مالیاتی در سراسر
شرکت های بزرگ آمریکا پرداخته اند .بحران ایجاد شده سبب شد موضوع شفافیت بعنوان یک پدیده الزم و مهم
در بازار ،سهم بیشتری را بخود اختصاص دهد .عدم هماهنگی بین حسابداری مالی و قوانین مالیاتی نیز فرصتی
برای مدیران فراهم آورد تا بتوانند درآمد دفتری و یا سود مشمول مالیات را دستکاری نمایند .کاهش شفافیت
گزارشگری در تخلفات ناشی از فرار مالیاتی بی تأ ثیر نبوده است .دراکثر پژوهش های انجام شده در خصوص
گزارشگری مالی عالیق استفاده کنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران ،مدیران،حسابرسان و دانشگاهیان
اساس کار قرار می گیرد .در حالی که به نقش پر اهمیت دولت به عنوان یکی از گروه های ذینفع همیشگی
گزارشگری مالی کمتر توجه می شود .توجه به ارائه اطالعات شفاف به دولت و سهم آن از گزارشگری مالی و
کمک گزارشگری مالیاتی امکان پذیر است .نقش نهادهای قانونگذار در الزامی کردن افشای اطالعات و افزایش
شفافیت برجسته تر از گذشته می شود .گرچه اطالعات کامل در بهترین شرایط نیاز به الزام قانونی دارد.
 -4-2هیئت مدیره اثربخش و رویكرد آن نسبت به سیاست تقلیل دهنده مالیاتی
نتایج برخی تحقیقات نشان م ی دهد گستردگی و تنوع هیئت مدیره می تواند باعث افزایش اثربخشی و
بهبود اجرای وظایف مدیریت گردد (یرماک .) 4116،با این حال هیئت مدیره زمانی می تواند نقش خود را
بصورت موثر ایفا نماید که قادر باشد رای و نظر افرادی که نقش کلیدی در تصمیمات هیئت مدیره دارند را به
نحو مناسب بررسی و محدود نماید (ریچاردسون و النیس .)3544،به عبارت دیگر ،کنترل هیئت مدیره توسط
افراد و گروههای خاص می تواند مانع جدی بر سر راه ایفای وظایف هیئت مدیره گردد .نفوذ مدیران موظف روی
هیئت مدیره می تواند زمینه را برای درگیر شدن مدیران به خصوص اعضای هیئت مدیره به تبانی برای تسخیر
ثروت سهامداران فراهم آورد(ویلیامسون .) 4131،مدیران معموالً فعالیت های متقلبانه خود را از طریق گزارشگری
مالی متقلبانه انجام می دهند.از منظر تئوری نمایندگی ،یکی از انگیزه های اصلی مدیران برای گزارشگری مالی
متقلبانه ،به پاداش مدیرا ن بر می گردد .سیستم پاداش مدیران می تواند انگیزه مدیران را برای گزارشگری مالی
متقلبانه و همچنین استراتژی جسورانه؛ از جمله سیاست تقلیل دهنده مالیات بیافزاید .ممکن است مدیران
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انگیزه داشته باشند که شرکت را وارد طرح ها و برنامه های مالیاتی جسورانه نمایند و بدین وسیله حداکثر
منفعت را بدست آورند .در حالی که ممکن است این استراتژی ها و برنامه ها به نفع شرکت و سهامداران نباشد و
در افق بلندمدت و یا حتی کوتاه مدت هزینه های هنگفتی به شرکت تحمیل گردد .یکی از استراتژی هایی که
سهامداران و ذینفعان می توانند اتخاذ نمایند تا بدین وسیله از این پیامدها اجتناب شود؛ ایجاد ترکیب هیئت
مدیره مناسب است تا بدین وسیله اثربخشی هیئت مدیره افزایش یابد .ترکیب مناسب مدیران می تواند عاملی
بازدارنده برای سیاست تقلیل دهنده مالیات باشد .بنابراین می توان چنین انتظار داشت که در صورت وجود
هیئت مدی ره کارا و قوی ،شرکت ها کمتر به سوی فعالیت ها و طرح های جسورانه مالیاتی حرکت نمایند.
یافته های تحقیقات نشان می دهد که هیئت مدیره اثربخش می تواند ارزش افزوده بسیاری از جمله نظارت
موثر ،کاهش فعالیت های متقلبانه و گزارشگری گمراه کننده برای شرکت ایجاد نمایند (دی آنجلوو
همکاران4111،؛ بیسلی4116،؛ اوزون و همکاران.)3551،
 -5-2پیشینه پژوهش
مشایخی و سیدی ( ) 4811در پژوهشی به بررسی رابطه برخی از معیارهای مهم راهبری شرکتی؛ شامل
درصد مالکیت نهادی ،استقالل هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره؛ و اجتناب مالیاتی پرداخته اند .نتیجه این
تحقیق مبین آن است که رابطه معناداری بین راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد .عالوه بر این ،رابطه
منفی و معناداری بین متغیرهای کنترلی سودآوری و اندازه شرکت و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین
حسابرسی مالیاتی و اجتناب مالیاتی مشاهده گردید.
سپاسی و فتحی ( ) 4811در تحقیقی به بررسی رابطه برخی از ویژگی های حاکمیت شرکتی (نسبت هیأت
مدیره موظف ،نسبت تغییرات هیأت مدیره و نقش دوگانه رئیس هیأت مدیره ) بر سیاست تعهدی تقلیل دهنده
مالیاتی پرداخته ند .نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که نسبت هیئت مدیره موظف ،نسبت تغییرات
هیئت مدیره و نقش دوگانه رئیس هیئت مدیره تأثیر معناداری بر سیاست تعهدی تقلیل دهنده مالیاتی ندارد .اما
این درحالی است که وضعیت مالیاتی و نسبت بازده داراییها به ترتیب رابطهای منفی و مثبت با سیاست تقلیل-
دهنده مالیاتی دارند.
باباجانی و عبدی ( )4831به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکتها پرداختهاند .این
ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی با درصد اختالف بین سود مشمول مالیات ابرازی و
قطعی صورت گرفته است .نتایج تحقیق بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختالف سود مشمول
مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکتهایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند ،با گروه شرکتهایی
که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند ،بوده است.
ریچاردسون و وانگ ( ) 3546در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیتی و اجتناب مالیاتی پرداخته
اند که ،نتیجه تحقیق آن ها در کشور چین نشان می دهد رابطه خطی معنی داری بین ساختار مالکیت با
اجتناب مالیاتی وجود ندارد.
سال ششم /شماره بیستويکم /بهار 6231
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الگویر و الباز ( ) 3540در تحقیقی به بررسی تأثیر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی بر فرار مالیاتی پرداخته
اند .نتیجه تحقیق آنها حاکی از آن است که ،حاکمیت شرکتی قوی و افشای اجتماعی مسئولیت اجتماعی با
سطح پایین تر فعالیت جسورانه مالیاتی همراه است اما فعالیت بیشتر در بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی با
سطح باالیی از فعالیت جسورانه مالیاتی مرتبط است.
برتشر و همکاران ( ) 3548از جمله تحقیقات صورت گرفته در زمینه اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی
است .آنها به بررسی این موضوع می پردازند که آیا جدایی مالکیت و کنترل ،برنامه ریزی مالیاتی شرکت های
خصوصی دارای ساختار مالکیت متفاوت را ،تحت تأثیر قرار می دهد یا خیر؟ آنها در می یابند که شرکت هایی
که بیشتر بر مالکیت و کنترل تمرکز دارند ،اجتناب مالیاتی کمتری دارند .آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که
هزینه های ضمنی اجتناب مالیاتی و جدایی مالکیت و کنترل هر دو ،برنامه ریزی مالیاتی شرکت های خصوصی
را تحت تأثیر قرار می دهند.
زمزم و فتوحی ( )3548در تحقیقی به بررسی تأ ثیر ویژگی های هیئت مدیره بر استراتژی مالیاتی جسورانه
در شرکتهای فرانسه برای دوره زمانی  3556تا  3545پرداخته اند .نتایج تحقیق آنها حاکی از این بود که بین
کارایی هیئت مدیره و رعایت حقوق سهامداران و استراتژی مالیاتی جسورانه رابطه معنادار منفی وجود دارد.
لنیس و ریچاردسون ( ،)3544به بررسی اثرات ترکیب هیئت مدیران بر اقدامات تقلیلدهنده مالیاتی
پرداخت .بدین منظور  83شرکت که شامل  46شرکت دارای رفتارهای تقلیلدهنده و  46شرکت بدون رفتارهای
تقلیل دهنده مالیاتی ،به عنوان نمونه انتخاب نمودند و از طریق اجرای رگرسیون برای نمونه انتخابی ،بیان می-
نمایند وجود نسبت باالیی از اعضای خارجی در هیئت مدیره ،احتمال رفتارهای تقلیلدهنده مالیاتی را کاهش
میدهد.
بلکرشنون و بولین ( ،)3544در پژوهشی تحت عنوان "آیا سیاست های مالیاتی متهورانه شفافیت گزارشگری
مالی را کاهش می دهد؟" دریافتند که اگر چه برنامه ریزی مالیاتی باعث صرفه جویی هایی در مالیات مورد
انتظار می گردد ،از طرف دیگر به طور همزمان می تواند باعث افزایش پیچیدگی سازمان گردد .و اگر این
پیچیدگی از حدی بیشتر شود باعث ایجاد مشکالت شفافیت می گردد.
کرانا و موسر ( ) 3545به این موضوع پرداختند که آیا مالکیت نهادی عاملی اثرگذار بر اجتناب مالیاتی می
باشد یا خیر .آن ها برای عملیاتی نمودن اجت ناب مالیاتی ،از نرخ موثر مالیات نقدی پنج ساله و تفاوت مالیات
دفتری دائمی ساالنه طی بازه زمانی  4110تا  3553استفاده کرده اند و نتیجه گرفته اند شرکت هایی که مالکان
نهادی بیشتری دارند ،اجتناب مالیاتی بیشتر را در دستور کار قرار میدهند.
 -3روش شناسی پژوهش
در این پژوهش ،از رویکرد قیاسی -استقرایی استفاده شده است .در روش قیاسی اقدام به مطالعه مبانی
نظری راجع به متغیرهای تحقیق شده تا بر اساس روش های مناسب ،مقادیر متغیر های مورد نظر محاسبه شود
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و پس از آن در روش استقرایی به بررسی معنادار بودن ارتبا شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره و سیاست تقلیل
دهنده مالیاتی پرداخته می شود .روش کلی پژوهش از جهت هدف ،کاربردی و از نوع پژوهش های شبه تجربی و
پس رویداد است و با استفاده از اطالعات گذشته انجام شده است .دوره زمانی این پژوهش  6سال ،از سال 4831
تا  4811است .جامعه آماری این پژوه ش نیز متشکل از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران است .نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری حذفی و در صورت دارا بودن شرایط زیر انتخاب شده
است.
 )4تاریخ پذیرش شرکت قبل از سال  4831باشد.
 )3جزء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشد.
 )8شرکت سود ده باشد.
 )1نرخ موثر مالیاتی کمتر از یک باشد.
با در نظر گرفتن شرایط باال 05 ،شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند که با توجه به اینکه بازه زمانی
پژوهش  6سال بوده است ،تعداد مشاهدات این پژوهش  855سال -شرکت بوده است.
 -4مدل پژوهش و متغیرهای آن

شكل( -)1مدل مفهومی پژوهش
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جدول ( -)1متغیرهای اصلی تحقیق
شرح/عنوان

متغیر وابسته
نرخ موثر مالیاتی

*

اجتناب مالیاتی

هزینه مالیات
سود قبل از کسر مالیات

1-

* کل دارایی ها /سود قبل از کسر مالیات

هزینه مالیات

نرخ موثر مالیات از تقسیم هزینه مالیات بر عملکرد بر درآمد قبل از کسر مالیات بدست متی آیتد .ایتن نترخ
نشان می دهد مالیات بر درآمد شرکت چند درصد درآمد قبل از مالیتات متی باشتد .بتا توجته بته اینکته تمتام
درآمدهای شرکت ممکن است مشمول مالیات نباشند ،در نتیجه این نرخ تحت تأثیر فعالیت های تقلیل مالیتاتی
شرکت قرار می گیرد .برای محاسبه نرخ قانونی مالیات شرکت؛ با توجه به ماده  6قانون توسعه ابزارها و نهادهتای
مالی که در سال  4833تصویب و در سال  4831دستورالعمل مربوطه تصویب و ابالغ گردید؛ اقدام به تعیین نرخ
مالیات می شود .نرخ مالیاتی شرکت ها تا قبل از سال  4833با نرخ  33/0و از سال  4831به بعد چنانچه ستهام
شناور شرکت حداقل  35درصد بوده باشد ،با نرخ  35درصد و در غیر این صتورت بتا نترخ  33/0درصتد تعیتین
گردیده است .اختالف بین نرخ واقعی مالیات و نرخ مالیات ،مبین آن است که شرکت چه میزان سیاستت تقلیتل
دهنده مالیاتی داشته است .عالوه بر این ،با مستثنا کردن شرکت هایی که دارای زیان سنواتی متورد تأییتد متی
باشند ،صرفاً شرکت هایی مورد بررسی قرار گرفتند که در شرایط کلی می توانستند مشمول مالیات قترار گیرنتد
(مهرانی و سیدی.)4813،
جدول( -)2كدگذاری شاخصهای افشا و اثربخشی هیئت مدیره
شاخصهای افشا و اثربخشی هیئت مدیره

مولفه ها

افشای جزیات معامالت با اشخاص ثالث
شفافیت
گزارشگری

مبالغ پرداختی به حسابرس بابت خدمات حسابرسی
داشتن سیاست تغییر حسابرس

شفافیت
شفافیت
در حقوق
سهامداران
اثربخشی
هیت مدیره

نداشتن موارد عدم رعایت چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار

اثرهیئت
مدیره

اعالم جدول زمان بندی تقسیم سود به سهامداران حداقل یک هفته قبل از مجمع
عمومی عادی سالیانه
پرداخت سود تقسیمی به سهامداران طبق قانون
اعالم سیاست تقسیم سود
داشتن دستورالعمل برای اعضای هیئت مدیره در خصوص عضویت مجاز در هیئت
مدیره سایر شرکت ها
وجود محدودیت حداکثر سن برای عضویت اعضای اجرایی در هیئت مدیره شرکت
وجود محدودیت برای حداکثر سال هایی که یک نفر می تواند در هیئت مدیره
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شاخصهای افشا و اثربخشی هیئت مدیره

مولفه ها

عضویت داشته باشد
تصویب ماموریت ،چشم انداز و ارزش ها برای شرکت
درصد مالکیت دولتی کمتر از  %05است؟
اثرمالکیت

درصد مالکیت بزرگترین سهامدار شرکت کمتر از  %05است؟
درصد سهام شناور آزاد بزرگتر یا مساوی  %35است؟

-5یافته های پژوهش
چهار مولفه شفافیت حقوق سهامداران ،شفافیت گزارشگری ،اثر هیئت مدیره و اثر مالکیت مورد استفاده قرار
گرفته است .با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی ،به ترتیب مولفه های شفافیت حقوق سهامداران ،شفافیت،
اثر مالکیت و اثربخشی هیئت مدیره دارای بیشترین افشا می باشند .با توجه به نتایج ،مطابق تئوری نمایندگی در
بین مولفه های موجود شفافیت حقوق سهامداران دارای بیشترین افشا است که نشان دهنده توجه ویژه اعضای
هیئت مدیره به سهامداران خود می باشد .و مولفه اثر هیئت مدیره دارای کم ترین افشا می باشد ،که نشان
دهنده نظارت ضعیف بر هیئت مدیره شرکت ها می باشد.
جدول( -)3آماره های توصیفی پژوهش
متغیرهای تحقیق

میانگین

میانه

مد

كمترین مقدار

بیشترین مقدار

شفافیت گزارشگری

3/36

8/55

3/00

1/25

4/00

شفافیت حقوق سهامداران

8/81

8/88

8/88

4/60

4/33

اثرهیئت مدیره

4/03

4/05

4/05

4/55

2/50

اثر مالکیت

3/10

3/60

3/60

4/88

3/67

نرخ موثر مالیاتی

5/31

5/31

5/03

5/05

5/133

اجتناب مالیاتی

5/38

5/33

5/04

5/08

5/161

جدول ( -)4آزمون كلموگروف اسمیرنوف
متغیرهای وابسته تحقیق

آماره آزمون كلموگروف اسمیرنوف

سطح معنی داری

نتیجه

نرخ موثر مالیاتی

4/100

5/531

غیرنرمال

اجتناب مالیاتی

8/140

5/555

غیرنرمال
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با توجه به جدول فوق سطح معنی داری آزمون کولموگروف – اسمیرنوف همه سواالت تحقیق کوچکتر از
 5/50می باشد .و یا مقدار آزمون کلموگروف اسمیرنف بیشتر از  4/16می باشد .بنابراین فرضیه  H1تایید می
شود یعنی توزیع داده ها در این نمونه آماری نرمال نیست.
جدول ( -)5برازش مدل اندازه گیری
آلفای كرونباخ

پایایی تركیبی

روایی همگرا

متغیرهای تحقیق
شفافیت

5/101

5/130

5/113

اثربخشی هیئت مدیره

5/134

5/104

5/144

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ  ،5/6برای پایایی ترکیبی  5/0و برای روایی همگرا 5/0
می باشد و تمامی معیارها در قسمت سنجش بارهای عاملی مقدار مناسبی دارند ،می توان مناسب بودن وضعیت
پایایی ،و روایی همگرای تحقیق را تایید کرد.

شكل( -)2آزمون معناداری مدل تحقیق
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شكل ( -)3ضریب مسیر مدل تحقیق
جدول( -)6آزمون معیار برازش مدل
متغیر وابسته تحقیق
سیاست تقلیل

ضریب تعیین

مقادیر اشتراكی

5/615

5/658
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅ √ = GOF

( Communalityمقادیر اشتراکی) = این مقدار از میانگین مجذور بارهای عاملی هر متغیر به دست می آید.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = از میانگین مقادیر اشتراکی هر متغیر درون زای مدل به دست می آید.
̅̅̅ = میانگین مقادیر ضریب تعیین متغیرهای درون زای مدل است.
√ = GOF

با توجه به سه مقدار  5030 ،5054و  5086که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای برازش مدل معرفی
شده است و حصول مقدار  50610برای برازش مدل  ،نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.
جدول( -)7نتیجه حاصل از آزمون مدل تحقیق
متغیر مستقل

متغیر وابسته

نوع مسیر

ضریب مسیر

ضریب معنی داری

نتیجه

شفافیت

سیاست تقلیل مالیاتی

مستقیم

-5/183

1/813

تایید

اثربخشی هیئت مدیره

سیاست تقلیل مالیاتی

مستقیم

-5/834

6/133

تایید
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ضریب معناداری  ) t>1/96( 1/813به این معنی است که رابطه بین متغیر مستقل یعنی شفافیت و متغیر
وابسته ،سیاست تقلیل دهنده مالیاتی معنی دار است .ضریب مسیر  ،-5/183به این معنی است که بین سطح
افشا شفافیت و سیاست تقلیل دهنده مالیاتی رابطه منفی وجود دارد.
ضریب معناداری  )t>1/96( 6/133به این معنی است که بین اثربخشی هیئت مدیره و سیاست تقلیل دهنده
مالیاتی معنی دار است .ضریب مسیر  ،-5/183به این معنی است که بین سطح اثربخشی هیئت مدیره و سیاست
تقلیل دهنده مالیاتی رابطه منفی وجود دارد.
 -6نتیجه گیری و بحث
مدیران باید نسبت به سهامداران ،دولت و سایر ذینفعان پاسخگو باشند .سهامداران به دنبال حداکثر سازی
سود خود هستند ،اما دولت ها به واسطه درآمد حاصل از مالیات به دنبال رفع نیازهای های موجود در جامعه
هستند (النیس و ریچاردسون .)3544،طبق تئوری ذینفعان ،ذینفعان انتظار دارند که هر سازمانی سهم عادالنه
خود را از مالیات پرداخت کند ،تا بدین وسیله دولت به واسطه منابع حاصل از مالیات در راستای منافع اجتماعی
از قبیل احداث کتابخانه ،توسعه حمل و نقل عمومی ،حفظ و حراست ازمحیط زیست و غیره ،با توسعه سرمایه
گذاری اجتماعی خود امکانات مورد نظر را فراهم کند(الگویر و الباز .)3540،حاکمیت شرکتی سازو کارهایی
است ک ه از طریق اعمال آنها ،مشکالت نمایندگی کاهش پیدا کرده ،کیفیت افشای اطالعات ارائه شده از سوی
شرکت ها بهبود یافته و رعایت حقوق سهامداران و سایر ذینفعان از جمله دولت ها و عموم جامعه مورد توجه
قرار می گیرد .بنابراین با توجه به نقش مثبت حاکمیت شرکتی در امور شرکت می توان انتظار داشت اتخاذ
رویکردهای تقلیل مالیاتی به دلیل ریسک باال و تأثیر نامساعد آن بر وجهه شرکت ،در شرکت هایی با
سازوکارهای حاکمیتی قوی کمتر مشاهده گردد(مشایخی و سیدی .)4811،نتایج حاصل از تحقیق هانگ
( ،)3544لنیس و ریچاردسون( )3544و برتشر و همکاران( )3548حاکی از آن است سازمان هایی که سهم خود
از مالیات را پرداخت می کنند جامعه رقبت بیشتری در سرمایه گذاری در آن سازمان ها نشان می دهند .از این
رو سازمان های با حاکمیت شرکتی قوی عالوه بر پرداخت صحیح مالیات خود ،اعتماد اجتماعی را جلب کرده و
بدین واسطه جذب سرمایه می کنند.
در تحقیق حاضر به بررسی تأ ثیر شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره بر سیاست تقلیل دهنده مالیت در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .نتایج حاصل از بررسی  855شرکت در بازه
زمانی  4831الی  4811حاکی از آن است که بین شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره با سیاست تقلیل دهنده
مالیاتی رابطه منفی معنی داری وجود دارد .به این معنی که هرچقدر میزان شفافیت در سازمان و اثر بخشی
هیئت مدیره باال رود سیاست تقلیل دهنده مالیات کمتر می شود.
ز آنجا که در غالب پژوهشهای صورت گرفته رابطه عناصر تشکیل دهنده متغیر شفافیت و اثربخشی مانند
شفافیت گزارشگری (تحقیق بلکرشنون و بولین ،)3544 ،ساختار مالکیت (تحقیقات ریچاردسون و وانگ3546 ،؛
زمزم و فتوحی ،3548 ،لنیس و ریچاردسون 3544 ،وکرانا و موسر )3545 ،و مسئولیت اجتماعی (تحقیق الگویر
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و الباز )3540 ،به همین جهت با توجه به نتایج پژوهشهای پیشین میتوان ادعا نمود که نتایج به دست آمده در
تحقیقات گذشته در این تحقیق نیز اثبات شده است.
شفافیت در اطالعات یکی از ابزارهای مسئولیت پاسخگویی مدیران است .شاهد آن هستیم که هرچقدر
میزان شفافیت اطالعات باالتر رفته است پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر شده است و
امکان رشد فساد کاهش یافته است .از این رو با ارایه اطالعات شفاف شرکتها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود
نسبت به ذینفعان موفق عمل کرده اند و در نتیجه ،شاهد آن هستیم که ارائه اطالعات شفاف موجب محاسبه
دقیق و صحیح مالیات شده است .در تحقیق حاضر یک رابطه دو سویه میان سیستم مالیات شفاف و شفافیت
اطالعات مشاهده شده است .سیاست های مالیاتی مناسب منجربه بهبود شفافیت گزارشگری و شفافیت
گزارشگری به محاسبه دقیق مالیات منتهی شده است.
با ایجاد ترکیب هیئت مدیره مناسب اثربخشی هیئت مدیره افزایش یافته است .ترکیب مناسب مدیران
موظف و غیر موظف ،مالکان نهادی و غیره سازوکاری فراهم می آورد که منافع سهامداران و مدیران بیشتر همسو
شود و افق دید مدیران افزایش یافته است .و ترکیب مناسب هیئت مدیره بر کاهش سیاست تقلیل دهنده مالیات
موثر بوده است ،همچنین با تص ویب چشم انداز و تعیین ارزش برای شرکت وبررسی و مقایسه عملکرد سازمان با
ارزش های تعیین شده میزان انحراف از معیارهای تعیین شده بهتر نمایان شده است و برای سایر ذینفعان
پیگیری عدم انطباق عملکرد با معیارهای از پیش تعیین شده فراهم شده است .نتیجه تحقیق حاضر حاکی از آن
است که شرکت هایی که بحث مالیات را جزئی از ارزش های سازمانی خود در نظر گرفته اند کمتر به سمت
سیاست تقلیل دهنده مالیات روی آورده اند.
پیشنهاد می شود نهادهای قانونگذار ،قوانینی را تصویب کنند تا شرکت ها را ملزم کند که فعالیت ها و رویه
های مالیاتی خود را ب ه صورت شفاف تر افشا کنند تا اطالعاتی مفید و قابل اتکا برای استفاده کنندگان صورت
های مالی فراهم شود .به طور مثال صورت تطبیق سود حسابداری و سود مشمول مالیات تهیه و توسط شرکت
ها ارائه گردد .همچنین در تحقیقات آتی به بررسی تحلیل کمی و کیفی عملکرد حاکمیت شرکتی و سیاست
تقلیل دهنده مالیاتی در صنایع مختلف فعال در عرصه اقتصادی کشور و مقایسه وضعیت و روند آن در ایران با
سایر کشورهای مشابه از نظر ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به ویژه کشورهای اسالمی و در حال
توسعه پرداخته شود.
فهرست منابع
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سهامداران ،مطالعات مدیریت صنعتی.364-388 .38،
گیلک حکیمآبتادی ،محمتدتقی ( ،)4831تحلیتل مقایستهای آثتار توضتیحی مالیتات بتر درآمتد در استالم
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مالیات (مورد خاص :آذربایجان شرقی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم اقتصادی.43-4 ،
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مالیتاتی بتر جمتع درآمتد در ایتران و ارائته راهحتل بتتا تأکیتد بتر اداره کتل مالیتاتهتای غترب تهتران بتته
عنوان یک الگو ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی.
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