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 چکیده

ها قرار توانند مورد استفاده شرکتهايي هستند که مياجتناب مالياتي و فرار مالياتي از جمله سياست

جهت ارزيابي . حاضر بدنبال بررسي تأثير توانايي مديريت بر اجتناب مالياتي شرکتها است پژوهش. گيرند

و جهت تعيين اجتناب مالياتي از سه  (DEA)ها هاي مديريت با استفاده از تحليل پوششي دادهتوانايي

مقياس جايگزيني نرخ مؤثر هزينه ماليات، نرخ مؤثر ماليات نقدي پرداختي و تفاوت دفتري ماليات 

 17 تعداد در اين پژوهش،. استفاده شده است( تفاوت درآمد قبل از ماليات شرکت و درآمد مالياتي)

از نوع  روش پژوهش. بررسي شده است7133-7131شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 

آزمون همبستگي و  ها،روش آزمون فرضيهشبه تجربي و با استفاده از رويكرد پس رويدادي است 

هاي پژوهش نشان يافته. ه استاستفاده شد  SPSS 19ها از نرم افزاربراي آزمون فرضيه. رگرسيون است

نتيجه . ها وجود داردکه رابطه منفي و معناداري بين توانايي مديريتي و اجتناب مالياتي شرکتدهد مي

دهد که توانايي مديريت بر نرخ مؤثر هزينه ماليات و نرخ مؤثر ماليات نقدي آزمون فرضيه ها نشان مي

 .پرداختي تأثير دارد

 

 .ها، توانايي مديريتيمالياتي، کارايي شرکت، تحليل پوششي داده اجتناب :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

عامل مهمي در زمينهه اقتاهاد، ماليهه و    ( توانايي، استعداد، حسن شهرت و شيوه مديريتي)هاي ويژه مديريتي شامل مؤلفه

گيهري و سهنجش   به اين دليهل کهه انهدازه   هاي مديريت انجام نشده است، تنها تحقيقات زيادي در زمينه توانايي. مديريت است

روسهين،  )در نتيجه براي سنجش اين کميهت محققهان عهواملي  هون انهدازه شهرکت       . ميزان توانايي مديريت کار سختي است

فرانسهيس،  )و ( 1002راجگوپهال،  )؛ (1001ملبهورن،  )اي ؛ ارزيهابي رسهانه  (1001فهي و ههادو ،   )؛ بازده تاريخي سهام (7331

دادند کهه انتسهاب   را مورد توجه قرار مي( 1001برترند و اسچوار، )ت ثابت و مشخص مدير بر تاميمات شرکت و تأثيرا( 1001

. توان به توانايي به مدير نسبت دادکرد، زيرا همه عوامل موفقيت شرکت را نميهمه مسئوليتهاي شرکت به مديران را دشوار مي

 .شودت به مديران در تعيين توانايي مديريت به بزرگنمايي آنها منجر ميدر  نين مواردي، نسبت دادن معيارهاي کارايي شرک

کردن در تجارتهاي  ند بخشهي و يها حضهور در بازارههاي     بنابراين، شرکتهايي که با برخي  الشهاي تجاري مانند شرکت

ر ادبيات مالي آن است که ههر  هاي اساسي ديكي از فرض. آيندخارجي مواجهند، درصد استخدام مديراني با توانمندي باال برمي

شود و بمنظور دستيابي به هدف مذکور، مديريت شرکت بايد شرکتي با هدف حداکثر ساختن ثروت سهامداران خود تشكيل مي

وجود ماليات بر درآمد شرکتها باعث کاهش عايهدات واحهد تجهاري    . هاي خود، به عامل بازده توجه داشته باشدگيريدر تاميم

هاي آنان همچون ايجهاد شه،ل،   ليه ملل، دولتها در قبال مردم در خاوص برآورده ساختن برخي نيازها و خواستهدر ک. گرددمي

ها، تأمين اجتماعي کارا و مؤثر، ثبات سياسي، اقتاادي و فرهنگهي، بهبهود وضهعيت    برقراري امنيت داخلي و ملي، تثبيت قيمت

که دستيابي و برقراري اين اهداف مستلزم وجود منابع مالي مكفي خواهند  بديهي است. باشندتراز پرداختها و غيره پاسخگو مي

نمهوده  از اين سو بحث ماليات از ديرباز موضوعي مطرح در جوامع بوده که توجه نهادها و افراد مختلف را به خود جلب مهي . بود

زههي و  )رنگ و بوي علمي بهه خهود گرفهت     موضوع ماليات و اخذ آن از دير باز مطرح بوده و با مرور زمان موضوع ماليات. است

ماليات يكي از مت،يرهاي مهمي است که دولتها بوسيله آن در مت،يرهاي کهالن اقتاهادي؛ از قبيهل رشهد     (. 7133محمدخاني، 

 . گذارنداقتاادي، تورم و بيكاري؛ و تخايص منابع اثر مي

رداخت مخارج عمومي و اجراي سياستهاي مالي در در واقع ماليات قسمتي از درآمد و دارايي افراد است که بمنظور پ

ها هاي اجرايي دولت از افراد و بنگاهراستاي حفظ منافع اقتاادي، اجتماعي و سياسي کشور، به موجب قوانين و بوسيله اهرم

ند مورد توانهايي هستند که مياجتناب مالياتي و فرار مالياتي از جمله سياست(. 7131مهراني و سيدي، )شود وصول مي

شواهد تحقيقات اخير . ها هستنداي در بسياري از تاميمات شرکتها عوامل برانگيزنندهماليات. ها قرار گيرنداستفاده شرکت

دهد که اقدامات مديريتي صورت گرفته براي کاهش ماليات شرکتي از طريق فعاليتهاي جسورانه در نقاط مختلف دنيا نشان مي

ها در بسياري از کشورهاي جهان است به يک ويژگي معمول و فزاينده در دورنماي شرکت مالياتي در حال تبديل شدن

توانايي مديريت  ه تأثيري بر اجتناب مالياتي  :مطالعه حاضر در پي پاسخ به اين سوال است که (.7130اسعدي و همكاران، )

 ها دارد؟شرکت
 

 مبانی نظری پژوهش -2

 کشهورهاي  در. باشهد مهي  مالي دولهت  منبع ترينيافته بعنوان عمده توسعه کشورهاي مخاوصاً و کشورها اکثر در ماليات

 توسعه درحال در کشورهاي اما. باشدمي برخوردار وافري اهميت از دولت مخارج مالي تأمين در مالياتي درآمدهاي يافته توسعه

 ايهن  داخلهي  ناخهالص  توليهد  از ي درصد نها يزي ماليات درآمدهاي مالياتي، سيستم نبودن و کارا تورمي ساختار وجود دليل به

 درآمهدهاي  طريهق  از را خهود  عمهومي  ههاي ازهزينهه  درصد 39  تا 30 کشورها از برخي درحاليكه. دهدتشكيل مي را کشورها

درآمهد   ميهزان  صهحي   شناسهايي  در مالياتي سيستم و ناتواني شفافيت عدم دليل به ما کشور در ولي نمايند؛مي تأمين مالياتي

 بهه  نيز ماليات تشخياي همين از توجهي قابل بخش اينكه کما باشد؛نا يز مي عموماً تشخياي ماليات ميزان افراد؛ و هابنگاه
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 وصولي ماليات به نسبت وصول هزينه يعني گردد؛نمي رعايت آن در فايده اصل وصول گردد هم اگر و رسندنمي وصول مرحله

باشند مي مالياتي درآمدهاي بودجه، مالي تأمين در خاوص ايران دولت درآمد تريندهعم نفتي، از درآمدهاي پس .است بيشتر

 و رحمهاني،  شهورورزي ) شهود مهي  پيگيري اقتاادي تثبيت و مجدد درآمد توزيع اقتاادي، منابع تخايص هدف سه آن از که

7130.) 

 خهود  بهه  را هها دولهت  ماليهاتي  درآمهد  از تهوجهي  قابل سهم و گرددمي ها تعيينشرکت سود مبناي بر درآمد بر ماليات 

 عنهوان  بهه  ماليهاتي  قوانين هاطبق هزينه يكسري ها،شرکت سود محاسبه براي هاي مالياتي،نظام بيشتر در .دهدمي اختااص

 بيلق از متعددي داليل به نيز کشورها در بيشتر اين، بر عالوه .گردندمي کسر هاشرکت ناخالص از درآمد قبول قابل هايهزينه

 و غيهره  ايويهژه  مناطق در گذاريسرمايه از حمايت و خارجي، داخلي گذاري سرمايه جذب و تشويق صنايع، از برخي حمايت

 نهوعي  بهه  در حقيقهت  ماليهات  (.7133کالمهي،   و سهعيدي )شهود  مي ها اعطاشرکت به مالياتي هايتخفيف و معافيت يكسري

 ماليات پول المللي بين نمونه صندوق براي .است شده ارائه ماليات از مختلفي باشد، تعاريفمي اجتماعي زندگي هزينه پرداخت

 صندوق)شود مي مطالبه دولت توسط عمومي براي مقاصد که نمايدمي تعريف برگشتي قابل غير و غيرجبراني اجباري، وجوه را

 را بهر درآمهد   ماليهات  جامعه، و دولت منظر از و هزينه هاشرکت از منظر درآمد بر ماليات حال اين با (.1003پول،  المللي بين

 از جامعهه  وحقهوق  حهق  مطالبهه  ديگهر  عبهارتي  به يا و هاشرکت شده کسب درآمدهاي و سود از دولت سهم پرداخت توانمي

 مهورد  مطهرح  هاينظريه و ساير سهامداران و نفعان ذي تئوري منظر از توانمي را ماليات ماهيت موضوع .نمود تلقي هاشرکت

 .داد قرار بررسي

 گذشهته،  غيرعهادي  عملكهرد  شهرکت،  انهدازه  :مانند هاييشاخص بر عمدتاً پژوهشگران مديريتي، توانايي گيرياندازه براي

 هاداده پوششي (DEA) خاص صنعت يک داخل در تحليل ابزار از نيز و داشتند تاکيد...  و تحايالت تادي، دوران ها،خسارت

 و واحهدهاي  هها سهازمان  اطالعهات  از اسهتفاده  با که است خطي DEA ريزيبرنامه روش يک( 1077 لورتي،)کردند مي استفاده

 و هها نههاده  قالهب  در اساس اطالعات بر مرز اين .کندمي کارايي مرز ساخت به اقدام گيرنده،تاميم واحدهاي عنوان به توليدي

 بهه  گيرنهده تاهميم  واحهد  هر کارايي عدم درجه واقع در و ودشمي ساخته متوالي خطي ريزيبرنامه اساس نتايج بر و هاستانده

 (. 7131آذر و موتمني، ) است کارايي مرز تا مزبور واحد فاصله ميزان

 مثهال،  براي دهد؛مي انعكاس باشد، مديريت کنترل از خارج که را از شرکت هاييجنبه بازهم هاگيرياندازه اين از بسياري

 روش (1071)و همكهاران،   دمرجيهان  .باشهد  مديريت توانايي از غير به بسياري عوامل تأثير تحت تواندمي سهام غيرعادي بازده

ي معرفه  همگهن  صهنايع  در درآمد به شرکت منابع تبديل در مديران کارآيي اساس بر مديريت توانايي گيرياندازه براي جديدي

 رونهد  و روز ههاي تكنولهويي  از دارند، کمتريتوانايي که ديرانيم به نسبت بيشترتوانايي با مديران که داشتند انتظار آنها .کردند

 تريارزش با هايپرويه در و بينيپيش را محاوالت براي تقاضا بتوانند اتكاتري قابل بطور و باشند داشته بيشتريآگاهي صنعت

 توانهاتر  مديران ديگر، بعبارت .ندکن مديريت کارآتري باورت را خود انساني نيروي و کارمندان همچنين، و کنند گذاريسرمايه

 از مشخاهي  ميهزان  کسب براي را نياز مورد منابع برعكس، يا و کنند کسب را درآمد بيشترين اختيارشان در منابع با توانندمي

 (.1071دمرجيان، ) کنند حداقل درآمد،

ي پذيرفته شده در بورس اوراق وليدسنجش توانايي مديريت شرکتهاي ت"در تحقيقي با عنوان ( 7130)حاجيها و قيالوي 

. ها اسهتفاده شهد  هاي مديريت از روش رياضي تحليل پوششي دادهدر اين پژوهش براي ارزيابي توانايي. پرداختند "بهادار تهران

مورد تجزيه و تحليل  7131-7133شرکت توليدي پذيرفته شده در بورس براي دوره زماني  700هاي مالي در اين راستا صورت

نتايج تحقيق مبين ظرفيت باالي بكارگيري اين تكنيک در محاسبه امتياز توانايي مديريت در مقايسه با مت،يرههايي  . رفتقرار گ

 .شدمانند بازده سهام و اندازه شرکت است که در گذشته به عنوان معيار محاسبه توانايي مديريت به کار گرفته مي

شهرکت   121ي وي با بررس. پرداختند "ب مالياتي و شفافيت شرکتهاارتباط بين سط  اجتنا"به بررسي ( 7137)جهرومي 

با اين حال وقتهي  . ها وجود ندارددريافت رابطه معناداري بين اجتناب مالياتي و شفافيت شرکت 7133تا  7131طي بازده زماني 

ايي که شهفافيت کمتهري دارنهد    هوي اين رابطه را بوسيله نرخ مؤثر ماليات نقدي سه ساله مورد آزمون قرار داد دريافت شرکت
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نتيجهه تحقيهق وي مؤيهد رويكهرد ارزش آفرينهي در      . نرخ مؤثر مالياتي باالتري دارند و در نتيجه اجتناب مالياتي کمتري دارند

سهاله   9همچنين وي استدالل کرد که براي استفاده از نرخ مالياتي بهتر است از ميهانگين  . خاوص اجتناب مالياتي شرکتها بود

 .ثر مالياتي استفاده نمود تا کاهش نوسانات و دامنه ت،ييرات بهتر شودنرخ مؤ

بهدين  . پرداخهت  "بررسي رابطۀ اجتناب مالياتي با کيفيت افشها  و ارزش شهرکت  "در پژوهشي با عنوان ( 7131)حقيقت 

 7133تها   7131اله سال شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تههران در دوره هشهت سه    200اي متشكل از منظور نمونه

هاي با شفافيت باال، پتانسيل تضاد نمايندگي کمتر و اجتناب ماليهاتي  هاي پژوهش حاکي از آن بود که شرکتيافته. بررسي کرد

هها  هاي با شفافيت پايين دارند و همچنين افراد برون سازماني اهميت خاصي به اجتناب مالياتي شهرکت بيشتر نسبت به شرکت

اي شود، وجود شفافيت قابل قبهول از اهميتهت ويهژه   هاي اجتناب مالياتي اجرا ميهايي که برنامهابراين در شرکتبن. قائل نيستند

 .برخوردار خواهد بود

تأثير توانايي مديريت بر کيفيت گزارشگري مالي در طول  رخهه عمهر   "در پژوهشي به بررسي ( 7131)پيري و همكاران 

نتايج پژوهش نشان داد که دوره رشد، توانايي مهديريتي تهأثير   . پرداختند "ق بهادار تهرانشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اورا

نتهايج  همچنهين  .بههادار تههران دارد  بر روي کيفيت گزارشگري مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بهورس اوراق مستقيم معناداري 

 .گرددنجرا مکيفيت و گزارشگري اين شرکتهواند به افزايشتهاي مديريتي شرکتها نميافول، توانايي داد که در دوره بلوغ ونشان

نشان دادند کهه مالكيهت نههادي بهر      "رابطۀ اجتناب مالياتي با سهامداران نهادي"در بررسي ( 1003)موسر و ايندر خورانا 

. الياتي بيشهتر اسهت  هايي که افق سرمايه گذاري کوتاه مدت باشد، پنهان کاري مدر شرکت. پوشش مالياتي تأثير معناداري دارد

اگر افق سرمايه گذاري . خواهند در کوتاه مدت ماليات بيشتري ذخيره شود تا سود و ارزش سهام خود را افزايش دهند ون مي

 .گرددبلندمدت باشد، شدت رابطۀ مالكيت نهادي با پوشش مالياتي تعديل مي

را با يكديگر مقايسه کردند و به اين  "غيرخانوادگيسط  اجتناب مالياتي شرکتهاي خانوادگي و "( 1070) ن و همكاران 

نتهايج  . کننهد نتيجه رسيدند که شرکتهاي خانوادگي نسبت به رقباي غيرخانوادگي خود از پرداخت ماليات کمتهر اجتنهاب مهي   

ر ناشهي از  هاي بالقوه و لطمهه بهه خوشهنامي و اعتبها    تحقيق مؤيد آن است که مالكان خانوادگي بيشتر از سايرين نگران جريمه

 .باشند و انگيزه کمتري براي اجتناب مالياتي دارندمميزي دولت مي

را  "هها آيا مميزان اداره دارايهي اجتنهاب ماليهاتي شهرکت    "به بررسي اين موضوع پرداختند که ( 1077)هوپس و همكاران 

دريافتند که افهزايش در ميهزان    1003الي  7331شرکت آمريكايي طي بازه  711117ها با بررسي نمايند يا خير؟ آنکشف مي

 .شودنظارت اداره ماليات بر درآمد موجب کاهش قابل مالحظه در اجتناب مالياتي شرکت مي

. پرداختند "هارابطه تخاص مالياتي حسابرسان و سط  اجتناب مالياتي شرکت"به بررسي ( 1071)مک گواير و همكاران 

ؤسسات حسابرسي يک متخاص مالياتي باشند مشتريان آنها که خدمات ماليهاتي  ها بيانگر آن بود زماني که منتايج پژوهش آن

از سوي ديگر، نتايج حاکي از آن بهود شهرکتهايي کهه    . کنند بيشتر درگير اجتناب مالياتي هستندرا از اين موسسات دريافت مي

. ت بهه سهاير شهرکتها هسهتند    موسسات حسابرسي آنها متخاص کلي صنعت هستند داراي سط  اجتناب مالياتي باالتري نسب

ههاي ماليهاتي بهه نفهع     بعبارت ديگر متخااان کلي با ترکيب تخاص مالياتي و مالي خهود جههت بهبهود و توسهعه اسهتراتژي     

 .کنندمشتريان خود از هر دو ديدگاه صورتهاي مالي و مالياتي کمک مي

ها را در طهول دوره بحهران جههاني در سهال     رکتهاي مديريتي و عملكرد شتوانايي"رابطه بين ( 1071)آندرئو و همكاران 

در زمهاني کهه توانهايي    . نتايج گوياي اين است که رابطه بين توانايي و عملكرد شرکت کامالً مثبت اسهت  .بررسي کردند "1003

ران را گهذاري در طهول دوره بحه   شد، شرکتهاي داراي قابليت و توانايي مديريتي برتر، بيشترين سرمايهامري کافي محسوب نمي

 .انجام دادند که نتيجه آن خلق سوددهي باال و عرضه اوراق بهادار بيشتر بوده است

نتهايج  . پرداختنهد  "هها و اجتنهاب ماليهاتي   حاکميت شرکتي، انگيهزه "در پژوهشي با عنوان ( 1079)کريستوفر و همكاران 

اجتناب مالياتي و يک رابطه منفي با سطوح  هاي مالي در سط پژوهش نشان داد که يک رابطه مثبت بين استقالل و پيچيدگي

ويژگيهاي حاکميت شرکتي يک رابطه مثبت با سطوح شديدتر اجتناب مالياتي دارد که به احتمهال  . اجتناب مالياتي وجود دارد
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مورد  هاي سرمايه گذاري ديگر شامل جريان نقديهاي مديريتي، فرصتانگيزه. گذاري مديران استزياد به دليل کمبود سرمايه

انتظار مخاطر آميز و مشكالت حل نشده در شرکتهاي بزرگ ممكن است منجر بهه اجتنهاب ماليهاتي بيشهتر يها کمتهر در ايهن        

 .ها بشودشرکت

 

 های پژوهشفرضیه -3

 .ها تأثير داردتوانايي مديريت بر اجتناب مالياتي شرکت :فرضیه اصلی

 :های فرعیفرضیه

 .مؤثر هزينه ماليات تأثير داردبر نرخ توانايي مديريت : 7فرضيه 

 .بر نرخ مؤثر ماليات نقدي پرداختي رابطه وجود داردنايي مديريت توا: 1فرضيه 

 .بر تفاوت درآمد قبل از ماليات و درآمد تأثير داردتوانايي مديريت : 1فرضيه 

 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش -4

تها   7133ده در بهورس اوراق بههادار تههران در دوره زمهاني     جامعۀ آماري اين پژوهش، شامل تمام شرکتهاي پذيرفتهه شه  

بدليل ماهيت اين پژوهش که مستقيماً به . گيري اين پژوهش حذف سيستماتيک استروش نمونه. سال است 9به مدت  7131

ر صهنعت  الزحمه حسابرسي و مالياتي و هزينه ماليات قطعي و درنظر گرفتن مرتبط بودن تخاص مديران دافشاي اطالعات حق

 :اندبنابراين، از اين جامعه، شرکتهاي داراي شرايط زير بعنوان نمونه انتخاب شده. و اجتناب مالياتي مرتبط است

 .در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند 7131تا پايان اسفند ماه  .7

 .اسفند ماه باشد 13ها پايان سال مالي شرکت .1

 .لي خود را ت،يير نداده باشندها در دوره مورد نظر، سال ماشرکت .1

 . ها در دوره مورد نظر، توقف فعاليت نداشته باشندشرکت .4

اي کامهل در سهايت بهورس اوراق بههادار     بگونه 7131تا  7133صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه شرکتها در سالهاي  .9

 .موجود باشد

 .گذاري نباشدهاي سرمايهها جز  شرکتشرکت .2

 .هاي معادالت در دسترس و افشا شده باشدبه اجزاي محاسبه مت،ير تمامي اطالعات مربوط .1

 .شرکت که داراي درآمد قبل از ماليات منفي يا صفر نباشند -مشاهدات سال .3

 .شرکت، حق الزحمه حسابرسي و ماليات قطعي را افشا کرده باشند -مشاهدات سال .3

 .شرکت انتخاب گرديد -سال 923داد شرکت و تع 17با در نظر گرفتن محدوديت در جامعه آماري تعداد 

 

 شناسی پژوهشروش -5

طرح اين پژوهش، از نوع شهبه تجربهي در حهوزه    . باشداين پژوهش از لحاظ روش همبستگي و از لحاظ هدف کاربردي مي

روش  و( بها اسهتفاده از اطالعهات گذشهته    )روش پژوهش از نوع استقرايي و پس رويهدادي  . باشدتحقيقات اثباتي حسابداري مي

 .باشدآماري آن همبستگي مقطعي مي
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 متغیرهای پژوهش -6
 تخصص مدیریت  6-1

شود، افزايش هايي که در حال حاضر در مؤسسات حسابرسي براي افزايش سط  سودآوري بكار برده مياز جمله استراتژي

سهازنده جههت کمهک    هاي منظور از تخاص حسابرس در يک صنعت، شامل خلق ايده. سط  تخاص در صنعت مشتري است

ههايي اسهت کهه    ها و راه کارهاي تازه براي برخهي از موضهوع  به صاحبكاران، همچنين فرآهم نمودن ديدگاه( خلق ارزش افزوده)

 (.1003کند، )شوند صاحبكاران در صنايع مربوط به خود با آن مواجه مي

هاي خود جهت تأمين نيازهاي مختلف واناييهاي اصلي حسابرس، افزايش تکند که يكي از سياستبيان مي( 7339) پورتر

مشتري است تا از اين طريق بتواند به سط  قابل قبولي از تمايز رقابتي نسبت به رقباي خود دست يابهد و از ايهن طريهق بهراي     

افزايش سط  تخاص حسابرس در صنعت مشتري زمينهه  . هاي اقتاادي ايجاد کنندخود، مشتريان انحااري و در نهايت، رانت

دهد تا استراتژي هاي متمايزي را براي مناسبي را براي تأمين نيازهاي مختلف مشتريان فراهم مي کند و به حسابرس اجازه مي

 .هاي مشابه ارائه کنندارائه خدمات به گروه وسيعي از مشتريان با ويژگي

 

 متغیر مستقل  6-2

ها دادهري توانايي مديران در پژوهشها از تحليل پوششيگيبراي اندازه. مت،ير مستقل اين پژوهش، توانايي مديران است

(DAE)  بهاي تمام شده : مت،يرهاي ورودي اين تحليل عبارتند از. شوداستفاده مي( 1071)طراحي شده توسط دميرجيان

تي، خالص هاي عملياآالت و تجهيزات، خالص اجارهاداري و خريدخالص، اموال، ماشينهاي عموميکاالي فروش رفته، هزينه

. هاي نامشهود و مت،يير خروجي پژوهش ميزان فروش استهاي تحقيق و توسعه، سرقفلي خريداري شده و ساير داراييهزينه

، لذا اثر آن از مدل حذف شده .گرددشايان ذکر است از آنجايي که هزينه تحقيق و توسعه در صورتهاي مالي شناسايي نمي

کند، يک عدد بين صفر و توليد مي DAEکه ( θ)اندازه کارايي . کندها فراهم ميرکتيک مرز کارايي را براي ش DAE .است

 . يک است

شرکتهايي با نمره کارايي يک، شرکتهايي هستند که بسيار کارا هستند و شرکتهايي که نمهره کهارايي آنهها کمتهر از يهک      

گيهري کهارايي   بهراي انهدازه  . رآمدها بهه مهرز کهارايي برسهند    هزينه يا با افزايش داست، زير مرزکارايي قرار دارند و بايد با کاهش

 :شودشرکتها از رابطه زير که توسط دميرجيان و همكاران طراحي شده، استفاده مي
 

(7)  

 

  متغیر وابسته  6-3

بدين منظور، از سه مقياس جهايگزين بهراي   . هاستشرکت( TAXAVOIDi,t)مت،ير وابستۀ اين پژوهش، اجتناب مالياتي 

 :گيري اجتناب مالياتي استفاده مي شود که به شرح زير استدازهان

ETRit : نرخ مؤثر هزينه ماليات؛ از تقسيم هزينه ماليات شرکتi  در سالt  بر درآمد قبل از ماليات شرکتi   در سهالt   بدسهت

 .آيدمي

CASHETRit : شرکت  (تاديه شده)نرخ مؤثر ماليات نقدي پرداختي؛ نسبت ماليات نقدي پرداختيi  در سالt  به درآمد قبل از

 . tدر سال  iماليات شرکت 

ΒTDit : تفاوت دفتري ماليات؛ تفاوت درآمد قبل از ماليات شرکتi  در سالt هاي شرکت و درآمد مالياتي، تقسيم بر کل دارايي

i  ابتداي دورهt آيدبدست مي%( 19) ياتدرآمد مالياتي نيز از تقسيم هزينه ماليات قطعي بر نرخ مال. آيدبدست مي. 

(1)  ETR=β1+β2 FE i,t +β3 SIZE i,t+ β3  i,t + β4 LEV,t + β5 LEVROAt +ui,t+εi 
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(1         ) CASH – ETR =β1+β2 FE i,t +β3 SIZE i,t+ β3  i,t + β4 LEV,t + β5 LEVROAt +ui,t+εi 

(4)  PR=β1+β2 FE i,t +β3 SIZE i,t+ β3  i,t + β4 LEV,t + β5 LEVROAt +ui,t+εi 

 

 متغیرهای کنترلی 6-4

(SIZE:) باشد در خاوص ماليهات و انهدازه شهرکت مطالعهات مختلفهي در اقاهي نقهاط جههان صهورت          اندازه شرکت مي بيانگر

 .گيرندنظارت دولت قرار مي نشان دادند که شرکتهاي بزرگتر بيشتر تحت( 7332)واتس و زيمرمن . پذيرفته

(LEV :)اهرم مالي  

(MB:) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام 

(ROA:) هابازده دارايي. 

 

 تبیین مدل پژوهش -7

( 7313)اي هكمهن  مرحلهه براي کنترل اثرات اين عوامل روي ارتباط بين تخاص صنعت و اجتنهاب ماليهاتي، از روش دو   

تخمهين زده شهده تها    ( مهدل انتخهاب  )گيري خريد خدمات مالياتي حسابرس اساس، ابتدا، مدل تاميمبر اين . شوداستفاده مي

در اين زمينهه، السهيال و همكهاران    . بيني شود آيا شرکتها خدمات مالياتي را از حسابرس خود دريافت خواهند کرد يا خيرپيش

نشان دادند که تاميم شرکتها براي دريافت خدمات مالياتي از حسابرس خود، تهابع عوامهل گونهاگوني از جملهه دوره     ( 1070)

همچنين، عوامل ديگري مانند انهدازه  . الزحمه استام، استقالل مديريت و حقتادي مديريت، حاکميت شرکتي، فعاليتهاي ادغ

هها، موجهودي وجهه نقهد     هاي شرکت، بهازده دارايهي  سهام، داراييعادي، سودذاري، اقالم تعهدي غيرگشرکت، فرصتهاي سرمايه

واملي که بر روي اجتناب ماليهاتي تهاثير   گذارند زيرا عمالياتي تأثير مينه استهال  نيز روي دريافت خدماتنگهداري شده و هزي

گيري بدين منظور، مدل تاميم. شرکتها براي دريافت خدمات مالياتي از حسابرس خود ارتباط داردگذارند احتماال با تاميممي

 : خريد خدمات مالياتي مديريت

(9) 

Firm Efficincy = + (Total Assets)+ Market Share+  Positive Free Cash Flow + 

(Ago)+  Foreign Currency Indicator+  

 :، در را به باال(1071دميرجيان، )خطاهاي باقيمانده حاصل از مدل، نشان دهنده امتياز توانايي مديران است 

Firm Efficincy :آيدها به دست مييي شرکت است که با استفاده از رابطه تحليل پوشش دادهدهنده کارانشان. 

Total Assets :هاي مالي قابل استخراج استهاست که از صورتنشان دهنده جمع دارايي. 

Market Share :آيدنشان دهنده سهم بازار هر يک از شرکتهاست که با استفاده از رابطه زير به دست مي : 

(2) 
 

 

Positive Free Cash Flow :اگهر شهرکتي جريهان نقهدي مثبهت داشهته باشهد، شهاخص         . نماد جريانهاي نقدي آزاد مثبت است

 :شودجريانهاي نقدي آزاد به شرح زير محاسبه مي. جريانهاي نقدي آزاد برابر يک و در غير ايناورت برابر صفر خواهد بود

(1)  FCF=(OP-TAXP-CIP-DPP)\TA 

FCF :ي آزادهاي نقدجريان 

CIP :هزينه بهره پرداختي 

TAXP : ماليات پرداختي 
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OP : سود عملياتي قبل از استهال 

DPP : سودهاي تقسيمي پرداختني 

TA : جمع کل داراييها 

Foreign Currency Indicator: شود که اگر شرکت گيري مياين مت،ير دو وجهي بدين طريق اندازه. نماينگر ارز خارجي است

 .ات داشته باشد، اين مت،ير برابر يک و در غير اين صورت برابر صفر خواهد بودموردنظر صادر

 

 های پژوهشیافته -8

 آمار توصیفی 1-8

هاي توصيفي تالش بر آن است تا با ارائه جهداول و اسهتفاده از معيارههاي توصهيفي نظيهر شاخاههاي مرکهزي و        در روش

نتهايج شاخاههاي توصهيفي در    . ا اين امر به شفافيت موضوع کمک کنهد هاي پژوهش پرداخته شود تپراکندگي به توصيف داده

 .آورده شده است( 7)جدول 
 های پژوهشآمار توصیفی داده(: 1)جدول 

مت،ير/ شاخص  ETRit CASHETRit PR FE 

 923 923 923 923 تعداد

.03 ميانگين  117.  77.91 779.  

 .001 .01 .044 .043 خطاي معيار ميانگين

ارانحراف معي  7.74 7.01 7.14 721. 

 .711 .032 .119 7.329 واريانس

 1.93 -.149 1.94 1.111  ولگي

 .701 .701 .701 .701 خطاي استاندارد ضريب  ولگي

 114.4 4.904 117.2 31.49 کشيدگي

کشيدگيخطاي استاندارد ضريب   109. 109. 109. 109. 

 

رکت بطور خالصه ذکر شده است که ميانگين نرخ موثر هزينه ماليهات  ش -سال 920، ميانگين (7)با توجه به نتايج جدول 

درصد از نرخ ماليهات قهانوني کمتهر     3ها تقريباً درصد که نشان دهنده اين است که ماليات قابل پرداخت شرکت 3شرکتها برابر 

قبل از ماليات و سود خهالص برابهر   تفاوت سود درصد، ميانگين  11بوده و همچنين، ميانگين نرخ ماليات نقدي پرداختي برابر با 

 .درصد مي باشد 77برابر با ( شاخاي از پسماند مدل کارايي شرکت)درصد و ميانگين توانايي مديريت  0.01با 

 

 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 2-8

شد براي آزمون نرمال بانرمال بودن مت،ير وابسته ميانجام شود، نرمال يا عدمبايست ها ميقبل از آزمون فرضيه کهيمورد

همانطور کهه در جهدول زيهر ديهده      شوديا عدم نرمال بودن مت،ير وابسته از آزمون کلموگرف اسميرنف باورت زير استفاده مي

ها براي مت،ير وابسهته  شود يعني دادهمي تأييدپس فرض صفر . است 09/0از  بيشتروابسته  رشود سط  معناداري براي مت،يمي

 . کنندمي پيروياز توزيع نرمال 
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 برای متغیر وابسته پژوهش(K-S) اسمیرنف  –آزمون کلموگرف (: 2)جدول 

 نوع صنعت آماره آزمون سط  معني داري

 توانايي مديريت .147 .023

 نرخ مؤثر هزينه ماليات 7.147 .013

 نرخ ماليات نقدي پرداختي 7.147 .097

 خالصتفاوت سود قبل از ماليات و سود  7.147 .717

 

 هانتایج حاصل از آزمون فرضیه -9

 .توانايي مديريت بر نرخ مؤثر هزينه ماليات تأثير دارد: اول فرضیه

 :باشدباورت جدول زير ميتوانايي مديريت بر نرخ مؤثر هزينه ماليات نتايج حاصل از بررسي فرضيه پژوهش مبني بر تاثير 
 

 فرضیه اولبر اساس مدل  مالیات متغیرهای تأثیرگذار نرخ مؤثر نتایج (:4) جدول

 ETR=β1+β2 FE i,t +β3 SIZE i,t+ β3  i,t + β4 LEV,t + β5 LEVROAt +ui,t+εi 

 مت،ير مستقل ضرايب tآماره سط  معناداري

 مقدار ثابت .031 9.043 .000

000. 1.313 1.307 FE توانايي مديريت 

003. 7.042- 003.- SIZE ندازه شرکتا 

101. 111. 007. MB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام 

991. 939. 092. LEV اهرم مالي 

002. 7.123 103. ROA هابازده دارايي 

 ضريب همبستگي .030 دوربين واتسون 7.310

 ضريب تعيين .F 010آماره 9.01

 ضريب تعيين تعديل شده .070 سط  معناداري .002

      

کهه  . 002و سط  معناداري مهدل برابهر اسهت بها       9.01برابر است با   Fشود، آمارهمشاهده مي( 4)طورکه در جدول همان

ضهريب همبسهتگي و    .دار اسهت گام از نظر آماري معنهي بهدرصد مدل رگرسيون خطي گام 33دهد در سط  اطمينان نشان مي

درصد از ت،ييرات مربوط به نهرخ مهؤثر هزينهه ماليهات      3بارتي ديگر يا بعاست  .010و  .030ضريب تعيين مدل بترتيب برابر با 

بوسيله مت،يرهاي مستقل فوق در پژوهش حاضر و بقيه ت،ييرات آن مربوط به عواملي است که در اين پهژوهش  ( مت،ير وابسته)

  .انددر نظر گرفته نشده

تهوان  باشد مهي  1.9الي  7.9بين عدد  "واتسون دوربين"از نظر آزمون خودهمبستگي بين مشاهدات،  نانچه مقدار آماره 

بيان کرد که خودهمبستگي بين مشاهدات وجود نخواهد داشت يا بعبارت ديگر، جز  خطهاي يهک مشهاهده تحهت تهاثير جهز        

توان اظهار داشهت کهه در   که مي 7.310بر اساس اين آزمون مقدار آماره مدل فوق برابر است با . باشدخطاي مشاهده ديگر نمي

بهراي   tآمهاره  شود که بر اساس ضرايب مت،ير مستقل مشاهده مي. دل کلي تحقيق خود همبستگي بين مشاهدات وجود نداردم

بنهابراين؛ فرضهيه اول   . دار نبوده و بر نرخ مؤثر هزينه ماليات تأثير نهدارد درصد معني 9مت،ير مستقل توانايي مديريت در سط  

 .شودپذيرفته ميدرصد  39مؤثر هزينه ماليات در سط  اطمينان  مبني بر تأثير توانايي مديريت بر نرخ
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مؤثر هزينه ها با تأثير مستقيم بر مت،يروابسته نرخهمچنين مت،يرهاي کنترلي اندازه شرکت با تأثير معكوس و بازده دارايي

يوني مت،يرهاي کنترلي بشهرح  بتاي رگرسدرنتيجه مدل  ندمت،يره مربوطه پس از جايگذاري ضرايب. باشددار ميماليات معني

 :باشدزير مي

(3)  ETR = (.092)-(.009)SIZEi,t +(208)ROAi,t +εi 

  

 .توانايي مديريت بر نرخ مؤثر ماليات نقدي پرداختي تأثير دارد: دوم فرضیه

-مي( 9)باورت جدول  توانايي مديريت بر نرخ مؤثر ماليات نقدي پرداختينتايج حاصل از بررسي فرضيه دوم پژوهش مبني بر تأثير 

 :باشد
 

 فرضیه دومبر اساس مدل نقدی پرداختی  متغیرهای تأثیرگذار نرخ مؤثر مالیات نتایج (:5)جدول

CASH-ETR =β1+β2 FE i,t +β3 SIZE i,t+ β3  i,t + β4 LEV,t + β5 LEVROAt +ui,t+εi 

 مت،ير مستقل ضرايب tآماره  سط  معناداري

041.  7.312 110.  مقدار ثابت 

001.  924.-  023.-  FE توانايي مديريت 

421.  119.-  003.-  SIZE اندازه شرکت 

000.  4.341 010.  MB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام 

411.  173.-  039.-  LEV اهرم مالي 

041.  7.717-  111.-  ROA يي هابازده دارا  

.110 دوربين واتسون 7.313 همبستگي ضريب   

.F 090آماره 9.019  ضريب تعيين 

000. .040 سط  معناداري   ضريب تعيين تعديل شده 
      

کهه  . 000و سط  معناداري مدل برابهر اسهت بها     9.019برابر است با   Fشود، آمارهمشاهده مي( 9)همانطورکه در جدول 

ضهريب همبسهتگي و    .دار اسهت از نظر آماري معنهي  گامبهدرصد مدل رگرسيون خطي گام 33دهد در سط  اطمينان نشان مي

درصد از ت،ييرات مربوط به نرخ مؤثر هزينه ماليات  11يا بعبارتي ديگر است  .090و  .110ضريب تعيين مدل به ترتيب برابر با 

ملي است کهه  بوسيله مت،يرهاي مستقل فوق در پژوهش حاضر و بقيه ت،ييرات آن مربوط به عوا( مت،ير وابسته)نقدي پرداختي 

  .انددر اين پژوهش در نظر گرفته نشده

تهوان  باشد مهي  1.9الي  7.9بين عدد  "دوربين واتسون"از نظر آزمون خودهمبستگي بين مشاهدات،  نانچه مقدار آماره 

بيان کرد که خودهمبستگي بين مشاهدات وجود نخواهد داشت يا بعبارت ديگر، جز  خطهاي يهک مشهاهده تحهت تهاثير جهز        

توان اظههار داشهت کهه در    که مي 7.310فوق برابر است با بر اساس اين آزمون مقدار آماره  مدل. باشد اي مشاهده ديگر نمخط

 .مدل کلي تحقيق خود همبستگي بين مشاهدات وجود ندارد

دار د معنيدرص 7براي مت،ير مستقل توانايي مديريت در سط   tآماره شود که مت،ير مستقل مشاهده ميايباساس ضربر 

بنهابراين؛ فرضهيه دوم مبنهي بهر تهأثير معكهوس توانهايي        . بوده و بر نرخ مؤثر هزينه ماليات نقدي پرداختي تأثير معكهوس دارد 

همچنين مت،يرههاي کنترلهي   . شودپذيرفته ميدرصد  33مديريت بر نرخ مؤثر هزينه ماليات نقدي پرداختي در سط  اطمينان 

ها با تأثير معكوس بر مت،يهر وابسهته نهرخ مهؤثر هزينهه      ري سهام با تأثير مستقيم و بازده دارايينسبت ارزش بازار به ارزش دفت

 .باشدماليات نقدي پرداختي معني دار مي

 :باشددر نتيجه مدل  ندمت،يره مربوطه پس از جايگذاري ضرايب بتاي رگرسيوني مت،يرهاي کنترلي بشرح زير مي

(3)  CASH-ETR = (.320)-.069(FE i,t )+(.020)MBi,t -(.272)ROAi,t +εi 
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 .توانايي مديريت  بر تفاوت تفاوت درآمد قبل از ماليات و درآمد تأثير دارد: سوم فرضیه
 :باشدمي( 2)باورت جدول مديريت بر تفاوت درآمد قبل از ماليات و درآمد تواناييبر تأثير سوم پژوهش مبنيحاصل از بررسي فرضيهنتايج

 

 فرضیه سومبر اساس مدل متغیرهای تأثیرگذار تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد  نتایج :(6) جدول

PR =β1+β2 FE i,t +β3 SIZE i,t+ β3  i,t + β4 LEV,t + β5 LEVROAt +ui,t+εi 

 مت،ير مستقل ضرايب tآماره سط  معناداري

000.  مقدار ثابت 77.93 73.12 

331.  072.-  001.-  FE توانايي مديريت 

792.  7.41-  027.-  SIZE اندازه شرکت 

211.  411.  002.  MB نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام 

001.  7.323 331.  LEV اهرم مالي 

203.  977.  410.  ROA هاييبازده دارا  

.711 دوربين واتسون 7.339  ضريب همبستگي 

.F 079آماره 7.901  ضريب تعيين 

001. .070 سط  معناداري   ضريب تعيين تعديل شده 
     

کهه نشهان   . 001و سط  معناداري مدل برابر است بها   7.901برابر است با  Fشود، آمارهمشاهده مي( 2)همانطورکه در جدول  

ضريب تعيهين   ضريب همبستگي و .دار استگام از نظر آماري معنيبهدرصد مدل رگرسيون خطي گام 33دهد در سط  اطمينان مي

مت،يهر  )تفاوت درآمد قبل از ماليات و درآمد درصد از ت،ييرات مربوط به  71يا بعبارتي ديگر است  .079و  .711مدل بترتيب برابر با 

بوسيله مت،يرهاي مستقل فوق در پژوهش حاضر و بقيه ت،ييرات آن مربوط به عواملي است که در اين پژوهش در نظر گرفته ( وابسته

  .اندنشده

تهوان  باشد مي 1.9الي  7.9بين عدد  "دوربين واتسون"از نظر آزمون خود همبستگي بين مشاهدات،  نانچه مقدار آماره 

بيان کرد که خود همبستگي بين مشاهدات وجود نخواهد داشت يا بعبارت ديگر، جز  خطاي يهک مشهاهده تحهت تهأثير جهز       

توان اظهار داشهت کهه در   که مي 7.310مقدار آماره مدل فوق برابر است با بر اساس اين آزمون . باشدخطاي مشاهده ديگر نمي

بهراي   tآمهاره  شود که بر اساس ضرايب مت،ير مستقل مشاهده مي. مدل کلي تحقيق خود همبستگي بين مشاهدات وجود ندارد

بنهابراين؛  . تاثير ندارديات و درآمد تفاوت درآمد قبل از مالدرصد معني دار نبوده و بر  9مت،ير مستقل توانايي مديريت در سط  

-پذيرفتهه نمهي  درصد  39در سط  اطمينان تفاوت درآمد قبل از ماليات و درآمد فرضيه سوم مبني بر تأثير توانايي مديريت بر 

 .شود

. باشديدار ممعنيتفاوت درآمد قبل از ماليات و درآمد همچنين مت،ير کنترلي اهرم مالي با تاثير معكوس بر مت،ير وابسته 

 :باشددرنتيجه مدل  ندمت،يره مربوطه پس از جايگذاري ضرايب بتاي رگرسيوني مت،يرهاي کنترلي بهشرح زير مي

(70)   PR = (11.58)+(.897)LEVi,t +εi 

 

 گیریبحث و نتیجه -11

. بكهار گيرنهد   ههاي کهاهش ماليهاتي   ها عموماً تمايل دارند که سياسهت دهند شرکتمباني نظري و شواهد تجربي نشان مي

ها قهرار گيهرد و مهديران بها بهه      تواند براي اين منظور مورد استفاده شرکتباشد که مياجتناب مالياتي از جمله سياستهايي مي

اجتناب مالياتي ابزاري است کهه  . هاي خود را کاهش دهندتعويق انداختن زمان شناسايي و پرداخت ماليات، ارزش فعلي ماليات

هاي قانوني و قوانين و مقررات و يا ت،يير در نهوع فعاليهت خهود، از شناسهايي و     بوسيله آن با استفاده از خال  توانندها ميشرکت
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هايي که در تحقيقات قبلي مورد استفاده قرار گرفته بود؛ سعي در بررسهي  با بررسي همان نمونه. پرداخت ماليات اجتناب نمايند

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد تا بهه سهواالت مطهرح شهده     جنبه ديگري از موضوع اجتناب مالياتي شرکت

 .پاسخ دهد

 ها در بخش ادبيات پژوهش اشهاره شهد  هاي قبلي صورت گرفته در ساير نقاط جهان که به برخي از آندر راستاي پژوهش

ال ، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سههام و  هاي ثابت مشهود، هزينه استهاثرات مت،يرهاي اندازه شرکت، اهرم مالي، دارايي

هاي مقيهاس و پيچيهدگي شهرکت بها     جوييدهد که صرفههاي گذشته نشان ميدرآمد سهام نيز کنترل شده است، زيرا پژوهش

 عهالوه بهر ايهن، معيهار سهودآوري     (. 1070؛  ن و همكاران، 1001؛ ريگو، 7333ميلز و همكاران، )اجتناب مالياتي ارتباط دارد 

همچنين، اقالم (. 1070؛  ن و همكاران،1001ريگو، )شرکت نيز به عنوان معياري از نياز شرکت به اجتناب مالياتي کنترل شد 

 ارتباط مثبتي بين گزارشگري متهورانهه ( 1003)عادي به عنوان مت،ير کنترلي وارد مدل شد، زيرا فرانک و همكاران تعهدي غير

ن سط  نگهداري وجه نقد در شرکت که براي رفع نيازهاي شهرکت بهه وجهه نقهد الزم اسهت،      همچني. و اجتناب مالياتي يافتند

 (. هاي تأخير در پرداختاستراتژي)کنترل شده است، زيرا ممكن است انجام انواع خاصي از اجتناب مالياتي را ضروري کند 

تواند عاملي مؤثر اهرم مالي را که مي( 1070هانلون و هيتزمن، )رابطه ماليات و اندازه شرکت و ( 7332واتس و زيمرمن، )

و همكهاران،  ؛ جهي 1071وي، ؛ ليهوز و مهک  1071؛ دمرجيهان و همكهاران،   1071آندرلو و همكاران، )بر اجتناب مالياتي باشد و 

روي اجتناب  ها برمالي، بازده داراييتوانايي مديريتي، اندازه شرکت، اهرم: حاضر نيز تأثير مت،يرهايي همچوندر پژوهش( 1077

 .هاي قبلي به تفضيل تشري  شدمالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزيابي شد که نتايج آن، در بخش

در نهايت، بمنظور کنترل ساير آثار تأثيرگذار، اثرات ثابت صنعت جهت کنترل ت،ييرات مقطعي در اجتناب مالياتي همۀ صنايع، 

 .وارد مدل شده است

و براي اجتناب ماليهاتي  ( 1071)ها دمرجيان در اين خاوص براي عملياتي نمودن اجتناب مالياتي از تحليل پوششي داده

 7133طي بازه زمهاني  ( شرکت-سال 923)شرکت  17نتيجه بررسي . استفاده گرديد( 7313)و تخاص صنعت از روش همكن 

از بهين سهه   . هها وجهود دارد  توانايي مديريتي و اجتناب مالياتي شرکت دهد که رابطه منفي و معناداري بيننشان مي 7131الي 

توانايي مديريت بر نرخ مؤثر هزينه ماليات تأثير دارد، تأييد شد و نتايج پهژوهش   فرضيه مطرح شده در اين پژوهش، فرضيه اول

ي مديريت بر نرخ مؤثر ماليات نقدي پرداختي نشان داد که توانايي مديريتي بر نرخ مؤثر مالياتي تأثير دارد؛ همچنين تأثير تواناي

بهر حسهب نتهايج     .محاسهبه گرديهد  ( 1077)و ليهنس و ريچاردسهون   ( 1070)تأييد شد که مطابق با تحقيقات  ن و همكاران 

ههاي اجتنهاب   هاي بدهي بيشتر نيز انگيزه بيشتري بهه اسهتفاده از سياسهت   هاي داراي نسبتگردد شرکتپژوهش پيشنهاد مي

 .ها در نظر گرفته شودهاي کنترلي بيشتري نيز براي اين دسته از شرکتگردد مكانيزمدارند، پيشنهاد مي مالياتي

 :نمود ارائه ليذ شرح به يشنهاداتيپ ،يآت قاتيتحق براي توان يم پژوهش نيا از حاصل جهينت به توجه با

 .تر و صنايع ديگر انجام دادماني طوالنيهاي زتوان براي افزايش قابليت اطمينان نتايج، پژوهش را در دورهمي .7

 .هاي مختلف تاميم گيرندگان بر موضوع اجتناب مالياتي پرداخته شودبه بررسي نگرش گروه .1

 . بررسي موضوع کاهش ماليات و اجتناب مالياتي از منظر تئوري اخالق پرداخته شود .1

 .ليف و ارائه مقاالت و کتب اهتمام ورزندشود نسبت به تأدر خاوص توانايي مديريت به نويسندگان پيشنهاد مي .4
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 منابع -11
ماليهات تشخياهي   هاي بازرگاني و درآمد مشمولبررسي داليل اختالف بين درآمد مشمول عملياتي ابزاري شرکت(. 7133)پورزماني، زهرا، 

 (.91 مسلسل)پنجم جديد شمارهماليات، دوره، فالنامه تخااي(تهرانکل امور ماليات غربمطالعه موردي اداره)مالياتي ط واحدهايتوس
بررسي تأثير توانايي مديريت بر کيفيت گزارشهگري مهالي در طهول  رخهه عمهر      (. 7131)پيري، پرويز، ديدار، حمزه ،خدايار يگامه، سيما 

، (17)، شهماره پيهاپي   هاي حسابداري مالي، سال ششهم، شهماره سهوم   شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش
 .33-773:صص

ها و اجتناب از ماليات، رساله جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد حسابداري از دانشكده مهديريت  شفافيت شرکت(. 7137)جهرومي، مهتاب 
 .دانشگاه تهران

سنجش توانهايي مهديريت   (. 7130.)حاجيها ، زهره و قيالوي، مني . مديريت رفتار سازماني، نشر ترمه، تهران(. 7130)حقيقي، محمد علي 
  77، شماره 1شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشريه مديريت کسب و کار،دوره 

ي اجتناب ماليهاتي بها کيفيهت افشها  و ارزش شهرکت، مطالعهات کمتهي در        بررسي رابطه(. 7137)حقيقت، حميد، محمدي، محمد حسن 
 .103-113ه اول، صص مديريت، سال  هارم، شمار

، پهژوهش نامهه   (مطالعه مهوردي اسهتان آذربايجهان شهرقي    )بررسي عوامل مؤثر بر فرار مالياتي (. 7133)زهي، نقي و شهرزاد محمد خاني 
 .20-19، صص 3ماليات، شماره 

ري شهرکتهاي توليهدي، مجلهه،    تأثير ت،يير قانون ماليات بر درآمد شهرکتها بهر سهرمايه گهذا    (. 7133)سعيدي، پرويز و عبدالحكيم کالمي 
 .771-31،صص  1مديريت صنعتي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج، شماره

، مدل نظري، فالنامه تخااهي ماليهات   يک: فرار مالياتي در نظام ماليات ارزش افزوده(. 7133)يگانه، طهماسبي، فرهاد  موسوي جهرمي،
 (.91مسلسل)دوره جديد، شماره پنجم 

هها،  کارانهه بهر اجتنهاب ماليهاتي شهرکت     بررسي تأثير ماليات بر درآمد و حسابداري محافظه ،(7131)مهراني، ساسان و سيدي، سيدجالل 
 . فالنامه علمي پژوهشي، دانش حسابداري و حسابرسي مديريت، سال سوم، شماره دهم
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