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چكیده
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه بین ابعاد راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد .دادههای مورد استفاده ،از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،در طی سالهای  4831تا  4829استخراج شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از
الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش بیانگر این است که
بین نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره با اجتناب مالیاتی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز بین میزان
مالکیت و نفوذ دولت در شرکت و اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه معنی داری وجود ندارد سایر فرضیههای این
پژوهش حاکی از آن است که بین نوسان پذیری بازده ،ریسک تجاری باال ،پاداش هیئت مدیره ،سهام تحت
تملک اعضای هیئت مدیره و درصد سهام شناور آزاد با اجتناب مالیاتی رابطهی مثبت و معنیدار و بین ریسک
تجاری پایین ،تفکیک مدیر عامل از اعضا و مالکیت سهامداران نهادی با اجتناب مالیاتی ،رابطه منفی و معنادار
در سطح اطمینان  %29تایید شده تلقی گردیده است.
واژههاي كلیدي :اجتناب مالیاتی ،ابعاد داخلی راهبری شرکتی ،ابعاد خارجی راهبری شرکتی.
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 -1مقدمه
در اکثر کشورها ،بخش عمدهای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تامین میشود .سهم از کل
درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است .در این میان ،اجتناب و فرار مالیاتی در کشورها باعث شده
است تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه برآورد شده است کمتر باشد .بنابراین ،از جمله موضوعات
بسیار مهم که در حال حاضر در اکثر پژوهشها مورد توجه است ،بحث اجتناب و فرار مالیاتی و عوامل مؤثر بر
آن و نتایجی است که از آن حاصل میشود .از دیدگاه نظری ،منظور از اجتناب مالیاتی ،تالش در جهت کاهش
مالیاتهای پرداختی است .فرار مالیاتی نوعی تخلف قانونی ،اما اجتناب از مالیات ،در واقع نوعی استفاده از
خالءهای قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است؛ بنابراین از آنجاییکه اجتناب مالیاتی ،فعالیتی
به ظاهر قانونی است به نظر میرسد که بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید باشد و چون اجتناب مالیاتی در
محدودهای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است و بهطور عمده قوانین محدودکنندهای در زمینه کنترل
اجتناب مالیاتی وجود ندارد ،بنابراین به نظر میرسد بسیاری از شرکتها درگیر اجتناب مالیاتی باشند و به
همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح اجتناب مالیاتی در شرکتها دارای اهمیت زیادی است.
مالیات بهعنوان اصلیترین ابزار کسب درآمد برای دولتها جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی
مطرح است .گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و همچنین نقش فزایندۀ دولتها در ایجاد و گسترش خدمات
عمومی ،تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تالش در جهت تحقق
رشد اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد ،پرداخت و دریافت مالیات را به مسالههای مهم و مؤثر تبدیل نموده است.
در هر کشوری مالیات بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در اقتصاد ،نقش بسیار مهمی را ایفا میکند.
بهگونهای که امروز در کشورهای صنعتی ،بهبود و توسعۀ کارایی و اثربخشی اظهار مالیات مقامیان و مطالبه آن
توسط کارشناسان امور مالیاتی ،ضمن رعایت اصل عدالت مالیاتی ،از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است.
(پژویان)4831 ،
لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ابعاد مختلف راهبری شرکتی بر اجتناب مالیاتی
تأثیرگذار میباشد؟
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
رگو )9113( 4اجتناب از پرداخت مالیات را بهعنوان استفاده از روشهای برنامهریزی مالیاتی که بهطور
قانونی ،پرداخت مالیات بر درآمد شرکتها را کاهش میدهد ،تعریف کرده است .اجتناب از پرداختهای مالیات
بهطورکلی کاهش آشکار مالیات تعریف شده است (هانلون و هتزمن .)9112 ، 9فعالیتهای اجتناب از پرداخت
مالیات بهطور متداول به ابزارهای صرفهجویی مالیات که منابع را از دولت به سهامداران انتقال میدهد و بنابراین
ارزش بعد از مالیات شرکت را افزایش میدهد ،مربوط میشود (دسایی و دارماپاال .)9112،8بسیاری از پژوهشها
در پاسخ به این سؤال انجامشده است که چرا بعضی از شرکتها بیش از بقیه از پرداخت مالیات اجتناب
میکنند؟ بعضی از محققان عوامل مختلفی را بهعنوان محرک و منافع برای فعالیتهای اجتناب از پرداخت ،برای
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پاسخ به سؤال موردنظر مطرح کردهاند .گوپتا و نیوبری )4221( 1بر ویژگیهای شرکت مثل نوع صنعت ،اندازه
شرکت ،عمر شرکت و غیره و دیگر پژوهشها ،انگیزههایی مثل پاداش ،ساختار مالکیت و نقد شوندگی را بهعنوان
عوامل محرک بر فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات ذکر کردهاند( .گراهام و توکر)9119 ،9
از آنجاییکه سپر مالیاتی شکلی از حمایت مالیاتی میباشد ،شرکتهایی که سپر مالیاتی را به کار میبرند،
بدهی کمتری دارند و صرفهجویی جریان نقدی ناشی از سپر مالیاتی میتواند جانشینی برای میزان بدهی شرکت
باشد (گراهام و توکر .)9119 ،بهطور خالصه ابعاد مختلف نقد شوندگی میتواند عامل تأثیرگذار بر اجتناب
مالیاتی شرکتها باشد.
کوشش برای کاستن از بار مالیاتی درگذشته و حال امر رایجی بوده و افراد بسیاری هم زمان خود را مصروف
یافتن راههای جهت نیل به این مقصود مینمایند .راههای مذکور را میتوان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد.
نخست ،راه مبتنی بر قانون ،بدین معنی که مؤدی تالش میکند با استفاده از مواد قانون و مفرهای قانونی،
مالیات کمتری را بپردازد بی آنکه از صورت ظاهر قانون عدول کند و یا به پنهانکاری و خالفکاریهای نظیر آن
مبادرت ورزد این شیوههای عمل را ترفند مالیاتی گویند .دومین روش از آنکسانی است که با مبادرت به استتار
یا تقلب یا دیگر اعمال خالف قانونگریز از مالیات میکنند .اجتناب مالیاتی اعمال یک سری راهحلها ،ترتیبات
قانونی توسط افراد و بنگاههاست ،که بر اساس آن میزان بدهی مالیاتی خود را به حداقل ممکن برسانند .اما
منظور و هدف از فرار مالیاتی ،نوعی ترتیبات غیرقانونی جهت حداقل کردن مالیات پرداختنی است( .توکل،
)4839
راهبری شرکتی یک موضوع چند رشته ای است و در هر رشته چارچوب نظری متناسب با آن زمینه
مطرحشده است .هر یک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و بهصورت متفاوت به موضوع راهبری شرکتی
پرداختهاند که ناشی از زمینههای علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرند .بهعنوان مثال،
تئوری نمایندگی ناشی از زمینههای مالی و اقتصادی است ،درصورتیکه تئوری هزینه معامالت  9ناشی از تئوری-
های اقتصادی ،حقوقی و سازمانی است و تئوریهای ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع
حاکمیت شرکتی است( .حساس یگانه)4831،
ترکیب سهامداران شرکتهای مختلف متفاوت است .بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و
اشخاص حقیقی قرار دارد .این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتا به اطالعات در دسترس عموم،
همانند صورتهای مالی منتشره اتکا می کنند .این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در
اختیار سهامداران حرفهای عمده قرار دارد که بر خالف گروه سهامداران نوع اول ،اطالعات داخلی با ارزش دربارۀ
چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و غیره شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار
ایشان قرار میگیرد( .نوروش و ابراهیمی)4831،
آرمسترانگ 1و همکاران ( )9149به بررسی تأثیر راهبری شرکتی بر اجتناب مالیاتی پرداختند .آنها دریافتند
تأثیر راهبری شرکتی بر اجتناب مالیاتی بیشتر در دو سر طیف یا به عبارتی دیگر دنباله های جدول آماری اجتناب
مالیاتی وجود دارد .نکته قابل توجه و مهم این بود که این محققین رابطۀ مثبتی بین درصد اعضای غیر موظف و
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همچنین ،مهارت مالی و خبرگی هیأت مدیره در سر طیف باالی تابع اجتناب مالیاتی مشاهده کردند؛ ولی این
رابطه را در سر طیف پایین یا به بیان دیگر ،دنباله پایین تابع اجتناب مالیاتی مشاهده ننمودند .همچنین ،آنها
رابطۀ معناداری بین راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی ،چه در میانه و چه در میانگین تابع توزیع ،مشاهده ننمودند.
آنها استدالل کردند که راهبری شرکتی درصدد ایجاد توازن اجتناب مالیاتی است و در شرکت هایی که اجتناب
مالیاتی خیلی باال است ،گرایش به کاهش آن دارد و در شرکتهایی که اجتناب مالیاتی بسیار پایین است ،نیز
راهبری شرکتی درصدد افزایش اجتناب مالیاتی می باشد .در واقع ،شاید به همین دلیل بود که در تحقیق آنها
رابطۀ معناداری مشاهده نگردید.
کرانا و موسر )9112( 3به این موضوع پرداختند که آیا مالکیت نهادی بر اجتناب از مالیات مؤثر است یا خیر.
آنها برای اندازه گیری اجتناب از مالیات از نرخ مؤثر مالیات نقدی  9ساله و  BTDدائمی ساالنه طی سالهای
 4229الی  9113استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سطح مالکیت نهادی باالتر عموماً از
پرداخت مالیات ،بیشتر اجتناب میکنند.
چن و همکاران )9141( 2سطح اجتناب از مالیات شرکتهای خانوادگی و غیر خانوادگی را با یکدیگر مقایسه
کردند و به این نتیجه رسیدند که شرکت های خانوادگی نسبت به رقبای خود از پرداخت مالیات کمتر اجتناب
میکنند .منظور از شرکتهای خانوادگی ،شرکتهایی هستند که اعضای خانوادهی مؤسس شرکت ،اعم از نسبی
و سببی ،در مقام مدیریت ارشد ،هیئتمدیره یا سهامداران عمده و بلوکی به فعالیت خود ادامه میدهند.
دسای و دارماپاال ( )9111پس از بررسی رابطهی اجتناب از مالیات و ارزش شرکت ،به دیدگاه ارزشآفرینی
برای فعالیتهای اجتناب از مالیات رسیدند .آنها با تشکیل نمونهای از شرکتهای بزرگ سهامی عام آمریکایی،
اثر اجتناب از مالیات بر منافع سهامداران را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که میانگین اثر اجتناب از
مالیات بر ارزش شرکت تفاوت اساسی با صفر ندارد اما برای شرکتهایی که ساختار حاکمیتی قوی (نظیر
مالکیت نهادی باالتر) دارند ،رابطهی مثبت میان اجتناب از مالیات و ارزش شرکت وجود دارد .یافتهی آنها
داللت بر این دارد که در محیطی که نظارت و کنترل بهطور مؤثر تالشهای فرصتطلبانهی مدیریت را از طریق
استفاده از فعالیتهای اجتناب از مالیات محدود میکند ،اجتناب از مالیات سود خالص به همراه دارد.
ایندرخورانا و موسر )9112(41در بررسی رابطه ی اجتناب مالیاتی با سهامداران نهادی نشان دادند که مالکیت
نهادی بر پوشش مالیاتی تأثیر معناداری دارد .در شرکتهایی که افق سرمایهگذاری کوتاهمدت باشد پنهانکاری
مالیاتی بیشتر است .چون میخواهند در کوتاهمدت مالیات بیشتری ذخیره شود تا سود و ارزش سهام خود را
افزایش دهند .اما اگر افق سرمایهگذاری بلندمدت باشد ،شدت رابطهی مالکیت نهادی بابا پوشش مالیاتی تعدیل
میگردد.
44
سارتوری ( )9113نشان داد که واکنش بین حاکمیت شرکتی و مالیات بهصورت متقابل بوده ،در حقیقت از
یکسو ،قواعد حاکمیت شرکتی تأثیرات ساختاری در برآورده کردن تعهدات مالیاتی شرکتها دارد و از سوی
دیگر ،طرحهای مالیاتی (از دیدگاه دولت) و ارتباط دادن آنها به استراتژیهای مالیاتی (از دیدگاه شرکت) می-
تواند تأثیر بسزایی در ایجاد یک حاکمیت شرکتی پویا داشته باشد .وی به این نتیجه رسید که میتوان از قوانین
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مالیاتی جهت بهتر فهمیدن قواعد حاکمیت شرکتی بهره برد .همچنین از قواعد حاکمیت شرکتی نیز میتوانیم
در جهت تفهیم تدابیر مالیاتی استفاده کنیم.
مشایخی و سیدی ( )4821به بررسی رابطۀ برخی از معیارهای مهم راهبری شرکتی؛ شامل درصد مالکیت
نهادی ،استقالل هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره؛ و اجتناب مالیاتی پرداختند .برای این منظور  419شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ زمانی  4834الی  4824مورد بررسی قرار گرفت .نتیجۀ بررسی
 4991سال شرکت به صورت الگوی پنل نامتوازن؛ مبین آن است که رابطۀ معناداری بین راهبری شرکتی و
اجتناب مالیاتی وجود ندارد .عالوه بر این ،رابطۀ منفی و معناداری بین متغیرهای کنترلی سودآوری و اندازۀ
شرکت و همچنین رابطۀ مثبت و معناداری بین حسابرسی مالیاتی و اجتناب مالیاتی مشاهده گردید.
دیدار و همکاران ( )4828به بررسی رابطۀ بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی پرداختند .این
ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل استقالل هیئت مدیره ،دوگانگی
نقش مدیرعامل ،سهامداران نهادی ،مالکیت دولتی ،حسابرسی داخلی ،اظهار نظر حسابرس ،تغییر حسابرس و
معامله با اشخاص وابسته با شکاف مالیاتی انجام گرفته است  .همچنین برای نتیجهگیری بهتر ،دو متغیر کنترلی
اندازۀ شرکت و اهرم مالی نیز وارد مدل پژوهش شده است .برای این منظور 441 ،شرکت نمونه برای یک دورۀ
شش ساله در بازۀ زمانی  4839تا  4821بررسی شده است .آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش
رگرسیونی چندمتغیره بر اساس دادههای تلفیقی انجام گرفت .نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطۀ متغیرهای
استقالل هیئت مدیره  ،مالکیت دولتی ،نوع اظهارنظر حسابرس ،تغییر حسابرس و اهرم مالی با شکاف مالیاتی،
منفی است و متغیرهای حسابرسی داخلی و اندازۀ شرکت رابطۀ مثبتی با شکاف مالیاتی دارند .همچنین متغیرهای
دوگانگی نقش مدیرعامل ،سهامداران نهادی و معامله با اشخاص وابسته ،رابطۀ معناداری با شکاف مالیاتی ندارند.
باباجانی و عبدی ( )4832به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم
حاکمیت شرکتی با درصد اختالف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفت .آنها با در نظر گرفتن
 83شرکت به عنوان نمونه به این نتیجه رسیدند که تفاوت معنیداری بین میانگین درصد اختالف سود مشمول
مالیات ابرازی و قطعی در شرکتهایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند ،با گروه شرکتهایی که فاقد
معیارهای مزبور هستند ،وجود ندارد .این در حالی بود که در هر دو گروه شرکتها ،درصد اختالف بین سود
مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنیدار بوده است.
 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است ،که با استفاده از دادههای ثانویه مستخرج از
صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطهی همبستگی
میپردازد .انجام این پژوهش در چهارچوب استدالل قیاسی– استقرایی صورت گرفته است .و برای تجزیه و
تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.
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در این پژوهش برای گردآوری ادبیات پژوهش و مبانی نظری از روش کتابخانهای بهره گرفته شد ،بهطوری
که اطالعات مربوط به ادبیات پژوهش و مبانی نظری از کتابخانهها و مقاالت داخلی و خارجی به روش فیش
برداری استخراج شد .برای گردآوری دادههای پژوهش نیز از بانک اطالعاتی تدبیرپرداز ،ره آورد نوین ،بانک
اطالعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده
است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 4831
الی  4829میباشد .در این مطالعه برای اینکه نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد،
برای انتخاب نمونه از روش غربالگری (49حذفی) استفادهشده است .بررای ایرن منظرور معیارهرای زیرر در نظرر
گرفتهشده و درصورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کررده باشرد برهعنروان یکری از شررکتهرای نمونره
انتخابشده است .در این پژوهش به تعیین نمونه براساس معیارهای زیر اقدام شده است:
 )4قبل از سال  4838در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند؛
 )9سال مالی شرکت منتهی به تاریخ پایان اسفندماه هرسال باشد؛
 )8شرکت طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشند؛
 )1شرکتهای تحت بررسی جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ  ،واسطهگری مالی و بیمه نباشند؛
 )9اطالعات و دادههای آنها در دسترس باشد؛ و
 )9معامالت سهام شرکت بهطور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف
معامالتی بیش از سه ماه در مورد سهام یادشده اتفاق نیفتاده باشد.
با توجه به شرایط و محدودیتهای فوق ،از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در مجمروع
 489شرکت بهعنوان نمونه آماری پژوهش انتخابشده است.
 -4مدل و متغیرهاي پژوهش
در این پژوهش بر مبنای مدل زیر تأثیر ابعاد مختلف راهبری شرکتی با اجتناب مالیاتی شرکتها موردبررسی
قرار میگیرد( .آرمسترانگ و همکاران)9149،
%ROA.

BOBO +

%STCA+

)(4

Roa

%OMBS+
SIZE+

M/B

)+

%ROA (1%POIN+

+
%FRFL+

 :نوسان پذیری بازده

 :OMBSاعضای غیرموظف هیئتمدیره
 :STCAسهام هیئت دولت
 :BOBOپاداش هیئتمدیره
 :SOICمالکیت و نفوذ دولت در شرکتها
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 :FRFLسهام شناور آزاد
 :POINمالکیت سهامداران نهادی
 :Sizeلگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
 :M/Bارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیمبر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
اجتناب مالیاتی
در این پژوهش برای محاسبه اجتناب مالیاتی از فرمول هانلون و هیتزمن )9141( ،استفاده میکنیم.
()9

 :GETRنرخ مالیات مؤثر بر اساس اصول پذیرفتهشدهی حسابداری
 :Txtکل هزینه مالیاتی شرکت  iبرای دوره زمانیt
 :Piدرآمد قبل مالیات شرکت  iبرای دوره زمانیt
نوسان پذیري بازده
نوسان پذیری بازده عبارت است از مابهالتفاوت کل داراییها و داراییهای ابتدای دوره تقسیم بر داراییهای
ابتدای دوره
سازوكارهاي داخلی راهبري شركتی
الف) اعضاي غیرموظف هیئتمدیره
اعضای غیرموظف هیئت مدیره از طریق نظارت بر مدیران موظف ،بر روی تصمیمات آنان نظارت دارد .در
نتیجه ترکیب هیئتمدیره میتواند بر عملکرد مالی شرکتها اثرگذار باشد .این متغیر از طریق تقسیم اعضای
غیرموظف بهکل اعضا به دست میآید.
ب) پاداش هیئتمدیره
پاداش مصوب مجمع عمومی سالیانه که از صورتحساب سود و زیان شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران است که از طریق تقسیم پاداش هیئتمدیره بهکل داراییها به دست میآید.
ج) تفكیک مدیرعامل از اعضا
این تغییر نسبی درواقع بیان میدارد که در شرکت موردبررسی شخص مدیرعامل از اعضای هیئتمدیره
جداست یا خیر .بهعبارتدیگر آیا مدیرعامل شخصی غیر از اعضای هیئتمدیره است یا اینکه یکی از اعضای
هیئتمدیره بهطور همزمان مسئولیت مدیرعاملی شرکت را نیز برعهدهگرفته است .برای نشان دادن این موضوع
از متغیرهای مجازی (صفر و یک) استفاده میشود.
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د) سهام هیئت دولت
دمساز و لن  )4239(48بهطور تجربی نشان دادند که دارندگان سهام بیشتر انگیزه باالتری را برای تحمل
هزینههای نظارتی بر مدیریت در مقایسه با مالکیتهای پراکنده دارند .این متغیر از طریق تقسیم سهام هیئت
دولت بهکل سهام به دست میآید.
سازوكارهاي خارجی راهبري شركتی
الف) درصد سهام شناور آزاد
در بورس اوراق بهادار شرکت ها تعریف دقیق ،مشخص و یکسانی از سهام شناور آزاد و چگونگی محاسبه آن
ارائه نشده است .اما مسئوالن بورسهای مختلف ،آن بخش از سهام هر شرکتی را سهام شناور آزاد میدادند که
احتمال بیشتری برای حضور در فرآیند معامالت داشته باشد چون در واقع عرضه و تقاضای این بخش از سهام
است که قیمت سهام شرکت را تعیین کرده و قابلیت نقد شوندگی سهام را نشان میدهد .این متغیر از طریق
تقسیم سهام شناور آزاد بهکل سرمایه سهام به دست میآید.
ب) درصد مالكیت سهامدار نهادي
41

سرمایهگذاران نهادی مطابق با تعریف بوش سهامداران نهادی در واقع سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانک،
شرکتهای بیمه ،شرکتهای سرمایهگذاری و ...هستند .درصد مالکیت سهامداران نهادی از طریق تقسیم سهام
سهامداران نهادی بهکل سهام به دست میآید.
د) مالكیت و نفوذ دولت در شركتها
این متغیر از طریق تقسیم سهام دولت و نهادهای دولتی بهکل سهام به دست میآید.
متغیرهاي كنترلی
اندازه شركت
اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری جمع داراییهای شرکت محاسبه میشود .بخشی از کل
ریسک شرکت که مربوط به ترکیب داراییها و تصمیمات عملیاتی است ریسک تجاری نامیده میشود اغلب
ریسک تجاری را برحسب تغییرپذیری سود عملیاتی بیان میکنند هر قدر درجه اهرم عملیاتی بزرگتر باشد
ریسک تجاری بزرگتر میشود و از طریق تقسیم بدهیهای بلندمدت شرکت بهکل داراییهای ابتدای دوره
شرکت تعیین میشود.
ارزش بازار به ارزش دفتري
از طریق تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به دست میآید.
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 -5فرضیههاي پژوهش
در پژوهش حاضر فرضیهها به شرح زیر تدوین یافتهاند:
فرضیه  :1بین نوسان پذیری بازده سهام شرکتها با اجتناب مالیاتی آنها رابطهی معنیداری وجود دارد.
فرضیه :2بین نوسان پذیری بازده سهام شرکتها با اجتناب مالیاتی آنها در شرکتها با ریسک تجاری براال برا
این رابطه در شرکتها با ریسک تجاری پایین تفاوت معنیداری وجود دارد.
فرضیه  :3بین سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه  :1-3بین نسبت اعضاء غیرموظف هیئتمدیره به اعضاء موظف هیئتمدیره شرکت و اجتناب مالیاتی
شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :2-3بین سهام تحت تملک اعضای هیئتمدیره و اجتناب مالیاتی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :3-3بین میزان پاداش هیئتمدیره و اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :4-3بین تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئتمدیره شرکت و اجتناب مالیاتی شرکتهرا رابطره
معناداری وجود دارد.
فرضیه  :4بین سازوکارهای خارجی راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد
فرضیه  :1-4بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت و اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه معنراداری وجرود
دارد.
فرضیه  :2-4بین درصد سهام شناور آزاد و اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه  :3-4بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
 -6یافتههاي پژوهش
در جدول ( ) 4برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها ،شامل میانگین ،میانه،حداقل مشاهدات ،حداکثر
مشاهدات و انحراف معیار ارائهشده است .اصلیترین شاخص مرکزی میانگین است که نشاندهنده نقطه تعادل و
مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است .برای مثال مقدار میانگین برای
) برابر با  0.103134میباشد که نشان میدهد بیشتر دادهها حول این نقطه
متغیر مالکیت نهادی (
تمرکزیافتهاند .میانه یکی دیگر از شاخصهای مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان میدهد .همانطور که در
برابر با  0.099789میباشد که نشاندهنده این است که نیمی
جدول ( )4مشاهده میشود میانه متغیر
از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند .انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهای
پراکندگی است و معیاری برای میزان پراکندگی مشاهدات از میانگین است .مقدار این پارامتر برای متغیر
برابر با  0.088063است.
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جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
متغیرها

تعداد

میانگین

میانه

ماكزیمم

مینیمم

انحراف معیار

4991

0.103134

0.099789

0.675169

-0.029159

0.088063

4991

0.189765

0.131237

10.42235

-0.853115

0.398937

4991

0.650778

0.600000

0.80000

0.000000

0.199278

4991

22.34444

23.62000

33.15000

2.990000

6.645171

4991

0.104878

0.008642

15.95396

2.79E-06

0.811190

4991

0.120098

0.000000

1.000000

0.000000

0.325209

4991

44.39666

49.70000

99.45000

0.000000

33.12936

4991

21.39556

19.22000

90.00000

0.040000

14.51814

4991

56.71115

57.43500

88.78000

21.35000

14.52803

4991

13.00437

12.92494

18.45324

9.254357

1.501349

4991

2.570564

1.779243

124.9500

-15.71429

4.736638

مشاهدات

 :سهام هیئت
 :اعضای غیرموظف هیئتمدیره؛
 :نوسان پذیری بازده ؛
 :معیار اجتناب مالیاتی ؛
:
 :مالکیت و نفوذ دولت در شرکتها؛
 :تفکیک مدیرعامل از اعضاء؛
 :پاداش هیئتمدیره ؛
دولت ؛
 :نسبت ارزش بازار
 :لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام؛
 :مالکیت سهامداران؛
سهام شناور آزاد؛
حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.

بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از نتایج تخمین مدل ارائهشده در جدول ( )9بهره گرفتهشده است.
مقدار احتمال(یا سطح معناداری)  Fبرابر  101111بوده و چون این مقدار کمتر از  1019است ،فرض صفر در
سطح اطمینان  29درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین واتسون  1.966میباشد که
این مقدار ،عدم وجود خود همبستگی را نشان میدهد .نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان میدهد ،تقریباً %47
تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل ،توضیح داده میشوند.
آزمون فرضیه اصلی اول
در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر

 0.007567 ،بوده که نشاندهنده تأثیر مثبت

نوسان .پذیری بازده سهام شرکتها بر اجتناب مالیاتی میباشد که با توجه به آماره  tضریب متغیر
معنیدار میباشد و با توجه به موارد فوق میتوان فرضیه اصلی اول پژوهش را تأییدشده تلقی نمود که با نتایج
پژوهش آرمسترانگ و همکاران ( )9149مطابقت دارد.
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جدول ( :)2نتایج تخمین مدل پژوهش
متغیر

ضریب برآوردي

خطاي استاندارد

آماره t

احتمال

0.198418
0.007567
-0.008842
0.022957
0.001349
0.003440
-0.020080

0.197531
0.008362
0.010599
0.012463
0.000413
0.004857
0.008031

1.004490
2.904865
-2.834248
1.842058
3.267852
2.708281
-2.500194

0.015053
-0.000105
0.000326
-0.000515
-0.004034
-0.000217

0.010594
0.000111
0.000138
0.000203
0.014027
0.000384

2.720935
-0.947454
2.366061
-2.542859
-0.287605
-0.564727

0.3154
0.0027
0.0043
0.0657
0.0011
0.0089
0.0126
56110.

ضریب تعیین

0.469

ضریب تعین تعدیلشده

0.396

دوربین-واتسون

1.966

آماره F

6.4631

احتمال (آماره )F

0.0000

0.3436
0.0182
0.0111
0.7737
0.5724

آزمون فرضیه اصلی دوم
 ،به ترتیب  -0.008842و
و
در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر
 0.015053بوده که نشاندهنده این است که در شرکتها ی دارای ریسک پایین نوسان پذیری بازده سهام
شرکتها بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی دارد درحالیکه ،در شرکتهای دارای ریسک باال نوسان پذیری بازده
و
سهام شرکتها بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت دارد که با توجه به آماره  tضریب متغیر
معنیدار میباشد ،با توجه به موارد فوق میتوان فرضیه اصلی دوم پژوهش را تأییدشده تلقی نمود
که با نتایج پژوهش آرمسترانگ و همکاران ( )9149مطابقت دارد.
آزمون فرضیه اصلی سوم
بهمنظور آزمون این فرضیه ،چهار فرضیه فرعی تدوین گردیده است که نتایج آزمون این فرضیات به شرح زیر
ارائه میگردد:
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آزمون فرضیه فرعی اول
 0.022957 ،بوده که نشاندهنده تأثیر مثبت
در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر
معنیدار
اعضاء غیرموظف هیئتمدیره بر اجتناب مالیاتی میباشد ولی با توجه به آماره  tضریب متغیر
نمیباشد ،با توجه به موارد فوق نمیتوان فرضیه اصلی دوم پژوهش را تأییدشده تلقی نمود که با نتایج پژوهش
آرمسترانگ و همکاران ( )9149مطابقت دارد.
آزمون فرضیه فرعی دوم
 0.001349 ،بوده که نشاندهنده تأثیر مثبت سهام
در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر
معنیدار
تحت تملک اعضای هیئتمدیره بر اجتناب مالیاتی میباشد که با توجه به آماره  tضریب متغیر
میباشد ،با توجه به موارد فوق میتوان فرضیه فرعی دوم پژوهش را تأییدشده تلقی نمود که با نتایج پژوهش
آرمسترانگ و همکاران ( )9149مطابقت دارد.
آزمون فرضیه فرعی سوم
 0.003440 ،بوده که نشاندهنده تأثیر مثبت
در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر
معنیدار میباشد ،با
پاداش هیئتمدیره بر اجتناب مالیاتی میباشد که با توجه به آماره  tضریب متغیر
توجه به موارد فوق میتوان فرضیه فرعی سوم پژوهش را تأییدشده تلقی نمود .که با نتایج پژوهش آرمسترانگ و
همکاران ( )9149مطابقت دارد.
آزمون فرضیه فرعی چهارم
 -0.020080 ،بوده که نشاندهنده تأثیر منفی
در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر
تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئتمدیره شرکت بر اجتناب مالیاتی میباشد که با توجه به آماره  tضریب
معنیدار میباشد ،با توجه به موارد فوق میتوان فرضیه فرعی چهارم پژوهش را تأییدشده تلقی
متغیر
نمود که با نتایج پژوهش دیدار و همکاران ( )4828مطابقت دارد.
آزمون فرضیه اصلی چهارم
بهمنظور آزمون این فرضیه ،سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است که نتایج آزمون این فرضیات به شرح زیر ارائه
میگردد.
آزمون فرضیه فرعی پنجم
در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر

 -0.000105 ،بوده که نشاندهنده تأثیر منفی

میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت بر اجتناب مالیاتی میباشد ولی با توجه به آماره  tضریب متغیر
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معنیدار نمیباشد ،با توجه به موارد فوق نمیتوان فرضیه فرعی پنجم پژوهش را تأییدشده تلقی نمود که با نتایج
پژوهش کرانا و موسر ( )9112مطابقت دارد.
آزمون فرضیه فرعی ششم
 0.000326 ،بوده که نشاندهنده تأثیر مثبت
در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر
معنیدار میباشد،
درصد سهام شناور آزاد بر اجتناب مالیاتی میباشد که با توجه به آماره  tضریب متغیر
با توجه به موارد فوق میتوان فرضیه فرعی ششم پژوهش را تأییدشده تلقی نمود که نتایج پژوهش دیدار و
همکاران ( )4828مطابقت دارد.
آزمون فرضیه فرعی هفتم
 -0.000515 ،بوده که نشاندهنده تأثیر منفی
در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر
معنیدار
درصد مالکیت سهامداران نهادی بر اجتناب مالیاتی میباشد که با توجه به آماره  tضریب متغیر
میباشد ،با توجه به موارد فوق میتوان فرضیه فرعی هفتم پژوهش را تأییدشده تلقی نمود که نتایج پژوهش
دیدار و همکاران ( )4828مطابقت دارد.
 -7نتیجهگیري و بحث
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش بیانگر این است که بین نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره با
اجتناب مالیاتی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت و اجتناب
مالیاتی شرکتها رابطه معنیداری وجود ندارد .سایر فرضیههای این پژوهش حاکی از آن است که بین نوسان
پذیری بازده ،ریسک تجاری باال ،پاداش هیئت مدیره ،سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره و درصد سهام
شناور آزاد با اجتناب مالیاتی رابطهی مثبت و معنیدار و بین ریسک تجاری پایین ،تفکیک مدیر عامل از اعضا و
مالکیت سهامداران نهادی با اجتناب مالیاتی ،رابطه منفی و معنادار در سطح اطمینان  %29تایید شده تلقی
گردیده است .پژوهش حاضر امکان ارائه پیشنهادهایی به شرح زیر را داده است:
 )4با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول پژوهش (بین نوسان پذیری بازده سهام شرکتها با اجتناب
مالیاتی آنها رابطهی معنی داری وجود دارد ).سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی میتواند از
تأثیری که بازده سهام بر اجتناب مالیاتی میگذارد درک عمیقی داشته و جهت جلوگیری از اجتناب مالیاتی
برنامهریزی مناسبی داشته باشند.
 )9با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم پژوهش (بین نوسان پذیری بازده سهام شرکتها با اجتناب
مالیاتی آنها در شرکتها با ریسک تجاری باال با این رابطه در شرکتها با ریسک تجاری پایین تفاوت
معنیدار ی وجود دارد ).سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی میتواند از تأثیری که بازده سهام

سال ششم /شماره بیستوسوم /پائیز 6921

226

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

بر اجتناب مالیاتی در شرکتهای که دارای ریسک باال یا پایینی دارند درک عمیقی داشته و جهت جلوگیری
از اجتناب مالیاتی برنامهریزی مناسبی داشته باشند.
 )8با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اصلی سوم پژوهش (بین سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی و اجتناب
مالیاتی شرکتها رابطه معنیدار ی وجود دارد ).سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی میتواند از
تأثیری که سازوکارها ی داخلی حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی دارد درک عمیقی داشته و جهت
جلوگیری از اجتناب مالیاتی برنامهریزی مناسبی داشته باشند.
 )1با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اصلی چهارم پژوهش (بین نسبت اعضاء غیرموظف هیئتمدیره و اجتناب
مالیاتی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد ).سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی میتواند از
تأثیری که نسبت اعضاء غیرموظف هیئتمدیره بر اجتناب مالیاتی دارد درک عمیقی داشته و جهت
جلوگیری از اجتناب مالیاتی برنامهریزی مناسبی داشته باشند.
پیشنهادات آتی به شرح زیر ارائه میگردد:
 )4با توجه به اینکه شرکتهای با فعالیت واسطهگری مالی از نمونه پژوهش حذفشده بودند ،پیشنهاد میگردد
پژوهشی در ارتباط با رابطه ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی با اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران در این نوع شرکتها انجامگرفته و نتایج آن با یافتههای تحقیق حاضر مقایسه گردد.
 )9پیشنهاد میگردد پژوهشی در رابطه با مطالعه تأثیر سازوکار خارجی و داخلی حاکمیت شرکتی با فرار مالیاتی
در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرد.
 )8پیشنهاد میگردد پژوهشی در رابطه با مطالعه تأثیر سازوکار خارجی و داخلی حاکمیت شرکتی با پیچیدگی
مالیاتی در شرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرد.
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