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 چکیده

رخی از سازوکارهاي راهبري شرکتی و میزان اجتناب هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ ب

در این راستا تأثیر . دباش می هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مالیات شرکت

شامل اندازة هیأت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف در (برخی سازوکارهاي راهبري شرکتی 

الکیت اعضاي هیأت مدیره، حضور هیأت مدیره، حضور مدیرعامل در هیأت مدیره، درصد م

بر ) متخصص مالی غیرمؤظف در هیأت مدیره، دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل و کمیتۀ حسابرسی

شرکت  255نمونۀ مورد بررسی در این پژوهش شامل . اجتناب مالیاتی بررسی شده است

و آزمون ها براي تجزیه و تحلیل داده. دباش می 1392الی  1384پذیرفته شده طی دورة زمانی 

هاي تجربی نشان داد که یافته. ها از الگوي رگرسیون چندمتغیره استفاده شده استفرضیه

ارتباط منفی معناداري بین متغیرهاي اندازة هیأت مدیره، حضور مدیرعامل در هیأت مدیره، 

افزون بر این، بین . دوگانگی نقش مدیرعامل و کمیتۀ حسابرسی با اجتناب مالیاتی وجود دارد

تغیرهاي درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره، اندازة شرکت و اهرم با اجتناب مالیاتی م

اما ارتباط معناداري بین متغیرهاي درصد مالکیت اعضاي . رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد

هیأت مدیره، حضور متخصص مالی غیرمؤظف در هیأت مدیره و رشد شرکت با اجتناب مالیاتی 

ه عبارت دیگر، در ایران درصد مالکیت اعضاي هیأت مدیره، حضور متخصص ب. مشاهده نشد

 . مالی غیرمؤظف در هیأت مدیره و رشد شرکت تأثیري بر اجتناب مالیاتی ندارد

  JEL :G34, H26بندي  طبقه

  راهبري شرکتی، ساختار هیأت مدیره، کمیته حسابرسی، اجتناب از مالیات :کلیدواژه
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   مقدمه

هاي سهامی و  انقالب صنعتی در قرن هجدهم و با توسعۀ شرکتپس از آغاز 

گذارانی به وجود آمدند که در ادارة ها، انبوه سرمایه تخصصی شدن فعالیت شرکت

واحدهاي اقتصادي مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و از طریق انتخاب 

حاصل این . یگماردندها، بر ادارة واحد اقتصادي خود همت م هیأت مدیره و نظارت بر آن

با جدا شدن مالکیت و مدیریت، . ها بود فرآیند، تفکیک مالکیت از مدیریت شرکت

گیري رابطۀ با شکل. کنندمدیران به عنوان نمایندة سهامداران، شرکت را اداره می

ایجاد ) از جمله دولت(نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و سایر ذینفعان 

آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که به طور بالقوه این امکان به وجود می گردد و می

از (در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتا در جهت منافع سهامداران و سایر ذینفعان 

 ). 1983، ١فاما و جنسن(شود نباشد که به آن مسأله نمایندگی گفته می) جمله دولت

یکی از ذینفعان  - تئوري ذینفعان-شرکتی  در رویکردهاي گستردة نظام راهبري

، دولت است که در قالب مالیات سهم خود را از سود شرکت دریافت  ها اصلی شرکت

عملیات شرکت به سود چه  چنانبدین ترتیب که ). 2010، 2کیم و همکاران(نماید  می

سبه و منتهی شود، قبل از هر تصمیمی در رابطه با این سود، سهم دولت از آن باید محا

مالیات بیانگر یک هزینه ). 1389باباجانی و عبدي، (تحت عنوان مالیات پرداخت شود 

از آنجایی . مهم و یک کاهش در وجوه نقد باقیمانده براي شرکت و سهامداران آن است

چنین کاهش سهم سایر ذینفعان  که پرداخت مالیات منجر به کاهش ارزش شرکت و هم

هایی را براي کاهش  طبیعی است که مدیران استراتژيشود،  می از جمله سهامداران

ها اجتناب مالیاتی  میزان مالیات قابل پرداخت به کار گیرند که یکی از این استراتژي

  ). 2010کیم و همکاران، (است 

گذاري در دسترس مدیران در هاي سرمایه اجتناب مالیاتی به عنوان یکی از فرصت

هاي شخصی گذاري، مدیران انگیزهر تصمیمات سرمایهمشابه با دیگ. شود می نظر گرفته

براي انتخاب مقدار معینی از اجتناب مالیاتی دارند که ممکن است مورد عالقه 

همانند دیگر . دگرد می سهامداران نباشد، بنابراین موجب افزایش مشکالت نمایندگی

  

 

1- Fama & Jensen 
2- Kim, et al. 
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گی ناشی از مشکالت نمایند تواند می مشکالت نمایندگی، سازوکارهاي راهبري شرکتی

از این رو سؤال اصلی پژوهش این است که آیا . اجتناب مالیاتی را کاهش دهد

در واقع این تحقیق در سازوکارهاي راهبري شرکتی بر اجتناب مالیاتی اثر دارد یا خیر؟ 

در این . دباش می و اجتناب مالیاتیسازوکارهاي راهبري شرکتی پی تبیین رابطۀ بین 

بررسی تأثیر خصوصیات راهبري شرکتی مرتبط با هیأت مدیره  راستا به طور ویژه به

شامل اندازة هیأت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره، حضور مدیرعامل در 

هیأت مدیره، درصد مالکیت اعضاي هیأت مدیره، حضور متخصص مالی غیرمؤظف در 

ناب مالیاتی پرداخته هیأت مدیره، دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل و کمیتۀ حسابرسی بر اجت

  . خواهد شد

د که در ادامه چارچوب نظري و سابقۀ باش می ساختار بقیه مقاله به این صورت

سپس به توسعۀ . تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه خواهد شد

در بخش بعدي روش تحقیق، جامعه و نمونۀ . هاي پژوهش خواهیم پرداخت فرضیه

در نهایت تحقیق با نتایج حاصل از . دگرد می متغیرهاي تحقیق ارائهآماري، و تعریف 

گیري و ارائه پیشنهادهاي حاصل از پژوهش خاتمه ها، نتیجهي آماري فرضیهها آزمون

  . یابدمی

  

  چارچوب نظري و پیشینۀ تحقیق

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادي، نظام راهبري شرکتی است که در 

اي از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر وعهبرگیرندة مجم

کند که از طریق آن  راهبري شرکتی ساختاري را فراهم می. دباش می هاي ذینفع گروه

 اهداف واحد تجاري تنظیم و وسایل دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد تعیین

داف واحد تجاري را در مدیریت ایجاد چنین، انگیزة الزم براي تحقق اه هم. دگرد می

ها منابع را با اثر  به این ترتیب، شرکت. کند کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می

 وجود نظام راهبري شرکتی مناسب). 1385مکرمی، (گیرند تري به کار می بخشی بیش

گذاري هها به سرمای گذاران و تشویق آنها را در جلب اعتماد سرمایه شرکت تواند می
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ي تجربی انجام شده ها پژوهشکمک کند و اجراي این اصول در سطح شرکت طبق 

  ). 2006، ١بلک و همکاران( شود  می بهبود عملکرد مالی و افزایش ارزش شرکت سبب

ز کنندة ین عامل متمایترعمده. متنوع است یف ارائه شده براي راهبري شرکتیتعار

هاي محدود، دگاهیدر د. دانست یراهبري شرکتتوان گسترة شمول  ف را میین تعاریا

 یمیک الگوي قدی نیا. شود می به رابطۀ شرکت و سهامداران محدود یراهبري شرکت

را  یف، راهبري شرکتیدر آن سوي ط. شود می انیب یندگیاست که در قالب تئوري نما

و مالکان آن  ن شرکتید که نه تنها بیاز روابط داي  مجموعهتوان به صورت  می

ان، ینفعان از جمله کارکنان، مشترذیادي از یک شرکت و عدة زین یبلکه ب) سهامداران(

در قالب تئوري  یدگاهین دیچن. وجود دارند... فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و

 ). 1384حساس یگانه، ( شود  می دهید ٢ذینفعان

، دولت است که در قالب  ها بر اساس تئوري ذینفعان، یکی از ذینفعان اصلی شرکت

در ایران ). 2010کیم و همکاران، (نماید مالیات سهم خود را از سود شرکت دریافت می

درصد  25، معادل 1380هاي مستقیم مصوب  اصالحی قانون مالیات 105بر اساس مادة 

هاي قانونی، سهم دولت بوده و باید به  از سود اشخاص حقوقی پس از کسر معافیت

قانون  240از طرف دیگر طبق مفاد ماده . الیات در وجه دولت واریز شودعنوان م

که سود قابل  هاي سال مالی و احراز این تجارت، مجمع عمومی پس از تصویب حساب

تقسیم وجود دارد، بایستی مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، 

مالیات متعلقه از آن کسر گردیده این سود قابل تقسیم سودي است که . تعیین نمایند

د تا سود قابل گرد می ها کسر به عبارت دیگر یکی از اقالمی که از سود شرکت. است

تقسیم بین سهامداران به دست آید، سهم و حق دولت از سود یا همان مالیات است 

  ). 1389باباجانی و عبدي، (

ها به  که افراد و بنگاه ندباش می ايهاي عمدههاي مالیاتی از جمله هزینههزینه

که پرداخت مالیات  با توجه با این. شوندهاي درآمدزاي خود، متحمل می موجب فعالیت

چنین کاهش ارزش شرکت و  و هم شود  می منجر به انتقال ثروت از شرکت به دولت

هایی را براي  ها استراتژي کاهش سهم سایر ذینفعان را در پی دارد، طبیعی است که آن

  

 

1- Black, et al. 
2- Stakeholder Theory 
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فرار مالیاتی ). 2010کیم و همکاران، (یزان مالیات قابل پرداخت به کار گیرند کاهش م

وسیله آن سعی  ها به هایی است که ممکن است شرکت و اجتناب مالیاتی از جمله فعالیت

در یک عبارت ساده؛ به هر نوع اقدام غیرقانونی جهت عدم . در کاهش مالیات نمایند

ي دفاتر، و انجام فعالیت سازي، عدم ارائه پرداخت صحیح مالیات از قبیل حساب

  . دگرد می اقتصادي بدون رسم و نشان، فرار مالیاتی اطالق

در ادبیات حسابداري، اجتناب مالیاتی از دو بعد گسترده و محدود تعریف شده 

کاهش آشکار مالیات به ازاي هر ریال "در بعد گسترده، اجتناب مالیاتی به صورت . است

کمیته ). 2010، ١هانلون و هیتزمن(د گرد می تعریف "قبل از مالیاتسود حسابداري 

هر گونه ": کند تعریف می گونه اینمشترك محاسبات مالیاتی آمریکا اجتناب مالیاتی را 

دهند، بدون  ها جهت کاهش یا عدم پرداخت مالیات انجام می برنامه یا اقدامی که شرکت

 "شود  می ده باشند، اجتناب مالیاتی تلقیکه زیان یا ریسک اقتصادي را تحمل کر این

طبق این تعریف تمام معامالتی که بر بدهی مالیاتی آشکار شرکت ). 2009، 2ویلسون(

هاي واقعی با  گیرند و بین فعالیتگذارند، در زمره اجتناب مالیاتی قرار میاثر می

شوند و م میهاي اجتنابی که به منظور کاهش مالیات انجا مطلوبیت مالیاتی، فعالیت

شود شوند، تفاوتی قائل نمیهایی که براي کسب مزایاي مالیاتی انجام میالبی

طبق این تعریف، اگر اجتناب مالیاتی را به صورت طیفی از ). 1391جهرومی، (

ریزي مالیاتی در نظر بگیریم، در یک سر طیف اجتناب مالیاتی هاي برنامهاستراتژي

و در سر دیگر طیف اجتناب مالیاتی ) ر اوراق مشارکتگذاري دنظیر سرمایه(قانونی 

از سوي دیگر، برخی اجتناب ). 2010هانلون و هیتزمن، (گیرد غیرقانونی قرار می

مالیاتی را به صورت انجام اقدامات قانونی به منظور کاهش بدهی مالیاتی تعریف 

ب مالیاتی ریشه در در بعد محدود، تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتنا. نمایند می

که  فرار مالیاتی نوعی تخطی از قانون است؛ زمانی. قانونی بودن اقدامات مؤدیان دارد

کند،  مؤدي از گزارش درآمد مشمول مالیات مربوط به کار یا سرمایه خود خودداري می

دست به یک اقدام غیرقانونی میزند که وي را در معرض برخورد قانونی از جانب مراجع 

 در مقابل، اجتناب مالیاتی در چارچوب قوانین مالیاتی انجام. دهد می ی قرارمالیات

  

 

1- Hanlon & Heitzman 
2- Wilson 
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و مؤدي دلیلی براي نگرانی بابت کشف احتمالی اقدامات خویش ندارد  شود  می

به عبارت دیگر، فرار مالیاتی یک نوع تخلف و تخطی از قانون است، ). 1391جهرومی، (

نی و یا به تعبیري دیگر سوء استفاده رسمی از اما اجتناب مالیاتی، استفاده از خأل قانو

  . هاي قانونی است ها و مشوق قوانین و معافیت

  

  ساختار هیأت مدیره

هایی نظیر هیأت مدیره، حسابرسان هاي داخلی راهبري شرکتی شاخصهمکانیسم

ترین معیار داخلی راهبري شرکتی برجسته. گیردرا دربرمی... داخلی و کمیته پاداش و

د باش می مدیرة شرکت است که معموال در ارتباط با نظارت بر مدیریت استراتژیکهیأت 

هاي معروف و خوش  توان ادعا کرد که راز موفقیت شرکت در واقع می). 2004، 1کنان(

ترین نقش  مهم. ها از یک هیأت مدیره مؤثر و کارا نهفته است نام، در برخورداري آن

ست که منافع سهامداران در همۀ شرایط حمایت هیأت مدیره حصول اطمینان از این ا

توانایی و قدرت هیأت مدیره در اجرایی و ). 1385حساس یگانه و باغومیان، (شده است 

هاي واحدهاي تجاري در جهت منافع سهامداران به ها و استراتژيعملیاتی کردن برنامه

در هیأت مدیره، اندازة هیأت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف  هاي آن از جمله ویژگی

  . بستگی دارد... دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل و

  

  اندازة هیأت مدیره

 - اعم از مؤظف و غیرمؤظف- اندازة هیأت مدیره به تعداد کل اعضاي هیأت مدیره 

قانون تجارت، حداقل تعداد اعضاي هیأت مدیرة  107بر اساس مادة . شود می اطالق

  . دباش می هاي سهامی عام پنج نفر شرکت

ة بهینۀ شواهد تجربى حاکى از آن است که هیچ گونه اتفاق نظري در خصوص انداز

چه که مشخص است اینست که هیأت مدیره باید  هیأت مدیره وجود ندارد؛ البته آن

به خاطر داشتن  تر بزرگبرخی معتقدند که هیأت مدیرة . اندازه اى معقول داشته باشد

سیعی از تجربه و تخصص براي محافظت از منابع تر و برخورداري از طیف و توانایی بیش
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) 1989(  2؛ زهرا و پیرس)2006( 1ابدل رحمان و علی. تر هستندبخش سهامداران اثر

 شود  می ها که روي هم انباشت ، فراوانی دیدگاه آنتر بزرگهاي معتقدند در هیأت مدیره

برخی به این دیدگاه از سوي دیگر، . بخشدبه احتمال زیاد تضاد شناختی را بهبود می

ریزي، هماهنگی در  به خاطر برنامه تر بزرگکنند و معتقدند که هیأت مدیرة انتقاد می

شوند و از اثربخشی گیري و برگزاري مرتب جلسات با مشکل مواجه میکارها، تصمیم

 . تر برخوردارند ي نسبت به هیأت مدیرة کوچکتر کم

  

  درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره

صد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره که از حاصل تقسیم تعداد مدیران در

آید، معموال به عنوان به تعداد اعضاي هیأت مدیره به دست می) غیراجرایی(غیرمؤظف 

از دیدگاه تئوري نمایندگی، . شود می معیاري از استقالل هیأت مدیره درنظر گرفته

نظارتی آنان به عنوان افرادي  حضور مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و عملکرد

در جلسات هیأت  مستقل، منجر به کاهش تضاد منافع میان سهامداران و مدیران شرکت

گزارش کدبري توصیه کرده است که هیأت مدیره، . کند مدیره کمک شایان توجهی می

باید حداقل داراي سه عضو غیرمؤظف باشد؛ تا اعضاي مزبور، توان تأثیرگذاري بر 

چنین این اعضا باید از لحاظ ظاهري و واقعی  هم. هیأت مدیره را داشته باشند تصمیمات

ترین توصیه انجام  نیز، مهم ٣در گزارش هیگز. داراي استقالل کافی باشند) در عمل(

شده این است که نیمی از اعضاي هیأت مدیره باید متشکل از مدیران مستقل 

  . غیرمؤظف باشند

ت زمانی که نسبت مدیران غیرمؤظف در ترکیب هیأت به طور کلی پذیرفته شده اس

به عبارت ). 1996، 4یرماك(تر و کاراتر است  مدیره باالتر باشد، هیأت مدیره مستقل

تر باشد، اثربخشی هیأت مدیره  بیش) غیراجرایی(دیگر، هر چه تعداد مدیران غیرمؤظف 

نظارت و کنترل رفتار در انجام وظایف حداکثرسازي ثروت براي سهامداران به واسطۀ 

اما برخی دیگر از محققان مانند . تر خواهد بود غیربهینه و فرصت طلبانۀ مدیران بیش
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معتقدند که ) 1991(، 3؛ هرمالین و ویسباخ)2006(، 2؛ بلخیر)2008(، 1آدامز و مهران

 . ترکیب هیأت مدیره تأثیري بر حداکثر کردن ثروت ندارد و به رابطۀ معناداري نرسیدند

  

  درصد مالکیت اعضاي هیأت مدیره

، تعهد مالکیت سهام هیأت مدیره )1386(نامه راهبري شرکتی بر اساس آیین

مشمول تعهد مالکیت سهام طبق قانون تجارت و اساسنامه هستند که براساس تمهیدات 

هاي معین و به شرط حصول درنظـر گرفتـه شده در آن، به محض اجراي دستور العمل

ند، باید تعداد باش می ر طول مدتی که عضو هیأت مدیره یا مدیریت ارشدشرایط تعهد، د

به . شوند در اختیار داشته باشندسهام عادي الزم را تا تاریخی که مشمول تعهد می

هاي تابعه، هیأت مدیره تمهیداتی  منظور افزایش کارآمدي کارکنان و مدیران و شرکت

. معینی از سهام را در اختیار داشته باشند خواهد اندیشید که کارکنان و مدیران تعداد

 . این حداقل تعداد سهام تا تاریخ همکاري کارکنان و مـدیران باید حفظ شود

  

  دوگانگی نقش مدیرعامل

دوگانگی نقش مدیرعامل به این موضوع اشاره دارد که مدیرعامل کسی است که 

 ٦کادبري در گزارش). 2007، ٥دالتون و همکاران(هم باشد  ٤همزمان رئیس هیأت مدیره

توصیه شده است که بین اعضاي هیأت مدیره، باید  )2003( ٧و هیگز) 2002( ٦کادبري

قید و شرط فرآیند  توازن قدرت وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل بی

، نیز در این )1385(دستورالعمل راهبري شرکتی در ایران . گیري شرکت نباشدتصمیم

ها ها و نسپردن مسئولیتدلیل اصلی تفکیک نقش. اي داردبهخصوص رهنمودهاي مشا

گاه نقش  هر دو نقش به یک فرد سپرده شود آنچه  چنانبه یک فرد واحد آن است که 
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) در قالب مدیرعامل(در برابر مسئولیت اجرایی ) به عنوان رئیس هیأت مدیره(نظارتی 

  . آسیب جدي خواهد دید

امل به عنوان محدودیتی بر استقالل هیأت مدیره به طور کلی، دوگانگی نقش مدیرع

حضور مدیرعامل شرکت در نقش رئیس هیأت مدیره در واقع . شود می در نظر گرفته

در این حالت که رهبري . تمرکز دو وظیفه اجرایی و نظارت در یک شخص واحد است

هنتیگاال و آرمسترانگ، ( شود  می نقش نظارت دچار اختاللشود،  می مرکب نامیده

استدالل کردند وقتی که مدیرعامل ) 2009( 1در نقطۀ مقابل، لیو و لین). 2011

همزمان رئیس هیأت مدیره نیست، او قادر است شرکت را به شیوة بی طرفانه تر اداره 

، )1994( ٢دونالدسون و دیویس. یابدکند و بنابراین، نقش نظارت هیأت مدیره بهبود می

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و  نیز در

تر در  هایی است که به دلیل اعطاي استقالل بیش مدیرعامل از جمله محرك

  . شود می گیري، موجب کاهش مشکالت نمایندگی و بهبود عملکرد تصمیم

  

  کمیتۀ حسابرسی

ي کمیتۀ حسابرسی ، ترکیب اعضا)1386(نامه راهبري شرکتی بر اساس آیین

شــامل پنج عضـو است که حداقل دو عضـو آن از اعضـاي غیـــرمؤظف هیـأت مـدیره 

هیأت مدیره اعضاي کمیته . ندباش می و بقیـه از خارج شرکت و به انتخاب هیأت مدیره

هریک از اعضاي کمیتۀ حسابرسی باید مستقل و . نمایدو رئیس کمیته را منصوب می

حداقل دو نفر از اعضاي کمیته باید حسابدار رسمی . و امور مالی باشد آشنا با حسابداري

هیچ یک از اعضاي کمیتۀ حسابرسی نباید . یا کارشناس و خبره امور مالی باشند

همزمان به عنوان عضو کمیتۀ حسابرسی بیش از دو شرکت سهامی عام دیگر انجام 

  . وظیفه نمایند

توان در نظریۀ نمایندگی مشاهده  می پشتوانۀ نظري تشکیل کمیتۀ حسابرسی را

بر اساس نظریۀ نمایندگی، سهامداران و بستانکاران به عنوان مالکان درصدد کسب . کرد

کنند ها انجام وظیفه می حداکثر سودمندي از مدیریت هستند که به عنوان نمایندة آن
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داران قادر به دلیل جدایی میان مالکیت و مدیریت، سهام). 1998، ١کالبرز و فوگارتی(

بنابراین، ). 1976جنسن و مکلینگ، (به مشاهدة مستقیم اعمال مدیریت نیستند 

از دنبال کردن اهدافی که  تا مدیران را شود  می هایی از جانب سهامداران برقرارکنترل

نیز، همسو کردن  ها کنترلهدف این . مانع حداکثر کردن ثروت سهامداران شده، باز دارد

هاي فرصت طلبانه مدیران  ان و سهامداران و هم محدود کردن فعالیتهاي مدیرانگیزه

یی ها کنترلهاي حسابرسی مثالی از چنین کمیته). 2005، ٢دیالپورتاس و دیگران(است 

 ها شرکتدر واقع نقش اصلی کمیتۀ حسابرسی . یی در راهبري شرکتی استها کنترل

کمیتۀ حسابرسی اغلب به استقالل . دباش ها می شرکتنظارت بر فرایند گزارشگري مالی 

عنوان ویژگی ضروري تأثیرگذار بر اثربخشی کمیتۀ حسابرسی در فرایند نظارت بر 

زیرا اعضاي کمیتۀ مدیران خارجی و مستقل از  شود  می گزارشگري مالی در نظر گرفته

تخصص و مهارت اعضاي کمیتۀ حسابرسی، ویژگی دیگري از . مدیریت هستند

است که با اثربخشی کمیتۀ حسابرسی ارتباط تنگاتنگی  هاي کمیتۀ حسابرسی ویژگی

که وجود کمیتۀ  دهد می نشان) 1996( ٣در ایاالت متحده، بیسلی. داشته است

 ٤پینکاس. دهد می حسابرسی و استقالل مدیران، تقلب گزارشگري مالی را کاهش

 دریافتند که جدایی مدیریت از سهامداران) 1989( ٥، راسبارسکی و وانگ)1989(

دهند نسبت به  یی که به طور اختیاري کمیتۀ حسابرسی تشکیل میها شرکتشرکت؛ در 

  . تر است یی که کمیتۀ حسابرسی ندارند، کمها شرکت

  

  سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته

 تر کممطالعات بسیار کمی در زمینۀ راهبري شرکتی و اجتناب مالیاتی انجام شده و 

آرمسترونگ و (صورت مستقیم مورد بررسی قرار داده است  پژوهشی این ارتباط را به

در ادامه به برخی از تحقیقات عمده که در این خصوص انجام شده ). 2013، ٦همکاران

  . شود می اشاره
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  مطالعات و تحقیقات تجربی در کشورهاي خارجی -1- 1

تأثیر راهبري شرکتی بر اجتناب "، به بررسی )2013( آرمسترونگ و همکاران

ها دریافتند تأثیر  آن. پرداختند "2010- 2007هاي امریکایی طی سال  لیاتی شرکتما

هاي تر در دو سر طیف یا به عبارتی دیگر دنباله راهبري شرکتی بر اجتناب مالیاتی بیش

نکته قابل توجه این بود که این محققین رابطۀ . جدول آماري اجتناب مالیاتی وجود دارد

چنین مهارت مالی هیأت مدیره در سر طیف  رمؤظف و هممثبتی بین درصد اعضاي غی

باالي تابع اجتناب مالیاتی مشاهده کردند؛ ولی این رابطه را در سر طیف پایین یا به 

ها به رابطۀ  چنین آن هم. بیان دیگر دنباله پایین تابع اجتناب مالیاتی مشاهده نکردند

ر میانه و چه در میانگین تابع معناداري بین راهبري شرکتی و اجتناب مالیاتی، چه د

ها استدالل کردند که راهبري شرکتی در صدد ایجاد توازن  آن. توزیع دست نیافتند

هایی که اجتناب مالیاتی خیلی باال است، گرایش به  اجتناب مالیاتی است و در شرکت

هایی که اجتناب مالیاتی بسیار پایین است نیز راهبري  کاهش آن دارد و در شرکت

  . دباش می ی در صدد افزایش اجتناب مالیاتیشرکت

بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی "، در پژوهشی به )2012( 1رابینسون و همکاران

ها دریافتند که تخصص مالی کمیتۀ  آن. پرداختند "و تخصص مالی کمیته حسابرسی

گمان کنند  ها هاي مالیاتی دارد، اما زمانی که آن حسابرسی در کل ارتباط مثبتی با طرح

  . هاي اجتناب مالیاتی ریسکی هستند، این ارتباط منفی خواهد بودبرنامه

اثر ترکیب هیأت مدیره بر رویۀ مالیاتی "، به بررسی )2011( ٢النیس و ریچاردسون

ها در مطالعۀ خود به این نتیجه رسیدند که تعداد  آن. پرداختند "ها متهورانه شرکت

به . اي منفی و معنادار با رویۀ مالیاتی متهورانه دارداعضاي غیرمؤظف هیأت مدیره رابطه

به  تر کمتر باشد، شرکت  ت مدیره بیشعبارت دیگر، هرچه تعداد اعضاي غیرمؤظف هیأ

  . آوردمدیریت مالیات روي می

رابطۀ بین اجتناب مالیاتی و "، در پژوهش خود به بررسی )2010(کیم و همکاران 

یی که ها شرکتها نشان داد در  هاي آنبررسی. پرداختند "ریسک سقوط قیمت سهام

 تر بیشقوط آتی قیمت سهام اند، ریسک ساقدام به اجتناب از پرداخت مالیات کرده
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چنین نشان داد که رابطۀ مثبت بین اجتناب مالیاتی و  هاي این پژوهش همیافته. است

تري دارند، یی که نظام راهبري قويها شرکتریسک سقوط آتی قیمت سهام، در 

ي بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط تر کمتر است؛ به عبارت دیگر رابطۀ مثبت ضعیف

اي مطابق این دیدگاه است که اجتناب مالیاتی چنین نتیجه. وجود داردقیمت سهام 

طلبانه، اخبار بد را پنهان و آورد تا با رفتارهاي فرصتبراي مدیران فرصتی فراهم می

که قیمت سهام بیش از واقع ارزیابی شود و  شود  می این امر موجب. انباشته نمایند

ی کردن اطالعات منفی دربارة شرکت فرصت تر این که مخف مهم. حباب قیمتی رخ دهد

هاي ضعیف و نامناسب را از انجام اقدامات اصالحی به موقع یا برکناري پروژه

رسند و همه به وقتی اخبار بد به اوج خود می. گیردگذاران و هیأت مدیره می سرمایه

  . شوند، شاهد سقوط قیمت سهام خواهیم بودیکباره آشکار می

هاي راهبري  رابطۀ بین ویژگی"اي به بررسی ، در مطالعه)2010( ١مینیک و نوگا

هاي پاداش به عنوان  ها نشان دادند که طرح آن. پرداختند "شرکتی بر مدیریت مالیات

کاه عمل هاي بلندمدت و مالیات گذاري در طرحمحرکی براي مدیران جهت سرمایه

مالیات سهامداران را منتفع ها نشان داد که مدیریت  هاي آنچنین یافته هم. کند می

این مطلب مبین آن بود که . سازد و رابطۀ مثبتی با افزایش بازدة سهامداران دارد می

این محققان استدالل . زا هستندهاي ارزش مدیریت مالیات و اجتناب مالیاتی فعالیت

در نمایند و هاي راهبري، نقشی مهم در فرآیند مدیریت مالیات ایفا میکردند مکانیزم

  . شوندبهبود عملکرد شرکت می سبببلندمدت نیز 

آیا مالکیت نهادي "، در پژوهشی به این موضوع پرداختند که )2010( ٢کرانا و موسر

ها براي عملیاتی نمودن  آن. "د یا خیر؟باش می نهادي عاملی اثرگذار بر اجتناب مالیاتی

الیات دفتري دائمی اجتناب مالیاتی، از نرخ مؤثر مالیات نقدي پنج ساله و تفاوت م

هایی که  استفاده کردند و نتیجه گرفتند شرکت 2008تا  1995ساالنه طی بازة زمانی 

  . تري دارند تري دارند، اجتناب مالیاتی بیش مالکین نهادي بیش

اثرات  ناشی از رفتارهاي مالیاتی "، در تحقیقی تحت عنوان )2008( ٣سارتوري

هاي بین راهبري شرکتی و مالیات اد که واکنشنشان د "استراتژیک بر راهبري شرکتی

  

 

1- Minnick & Noga 
2- Khurana & Moser 
3- Sartori 
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به صورت متقابل بوده؛ در حقیقت، از یک سو، قواعد حاکمیت شرکتی تأثیرات 

هاي  دارد و از سوي دیگر، طرح ها شرکتساختاري در برآورده کردن تعهدات مالیاتی 

از دیدگاه (هاي مالیاتی ها به استراتژي و ارتباط دادن آن) از دیدگاه دولت(مالیاتی 

 . سزایی در ایجاد یک راهبري شرکتی پویا داشته باشدد تأثیر بهتوان می )شرکت

رابطۀ بین اجتناب "، در تحقیق خود به بررسی )2007( ١دسایی، دایک و زینگالس

هاي  نتایج پژوهش نشان داد که نرخ. پرداخت "هاي پرقدرت ها و مشوق مالیاتی شرکت

هاي  شود و برعکس، نرخهاي راهبري شرکتی میسیستم بدتر شدن سببمالیاتی باال، 

هاي راهبري شرکتی شده، افزایش درآمدهاي مالیاتی پایین مالیاتی باعث بهبود سیستم

  . را در پی خواهد داشت

. پرداختند "بندي و راهبري شرکتی مالیات"، به بررسی )2006( ٢فریز و همکاران

ها را را با  اصول راهبري شرکت تواند می لیاتها به این نتیجه رسیدند که قانون ما آن

به عالوه ساختار اصول راهبري . ارائه امتیازات یا تحمیل مجازات تحت تأثیر قرار دهد

. گیردکند، قرار می که شرکت چگونه مالیات را مدیریت می ها تحت تأثیر این شرکت

ورة پرداخت سود ها را در د اصول راهبري شرکت تواند می چنین، سیستم مالیاتی هم

  . سهام تحت تأثیر قرار دهد

  

 مطالعات و تحقیقات تجربی در بورس اوراق بهادار تهران -2- 1

تأثیر اجتناب مالیاتی بر تفاوت مالیات "، به بررسی )1392(مهرانی و سیدي 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازة زمانی  تشخیصی و ابرازي شرکت

هاي پژوهش نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداري بین یافته. پرداختند "1390- 1381

نتیجۀ این . سطح اجتناب مالیاتی و اختالف مالیات تشخیصی و ابرازي وجود دارد

نمایند، مالیات هایی که اجتناب مالیاتی می تحقیق نشان داد دولت تمایل دارد از شرکت

لیات به وسیلۀ استراتژي اجتناب مالیاتی تر اخذ نماید؛ در نتیجه سیاست کاهش ما بیش

  . ها نداشته باشد ممکن است کارایی الزم را براي این شرکت

  

 

1- Desaia & Dyckb & Zingalesc 
2- Friese, et al. 
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ارتباط بین سطح اجتناب مالیاتی و شفافیت "، به بررسی )1391(جهرومی 

وي در پژوهش خود به این نتیجه . پرداخت "1389-1387ها طی بازة زمانی  شرکت

با . ها وجود ندارد اجتناب مالیاتی و شفافیت شرکترسید که رابطۀ معناداري بین 

حال وقتی این رابطه را به وسیلۀ نرخ مؤثر مالیات نقدي سه ساله مورد آزمون قرار  این

ي دارند، نرخ مؤثر مالیاتی باالتري دارند و در تر کمهایی که شفافیت  داد دریافت شرکت

نتیجۀ تحقیق انجام شده مؤید رویکرد ارزش . ي دارندتر کمنتیجه اجتناب مالیاتی 

  . ها بود آفرینی در خصوص اجتناب مالیاتی شرکت

درصد (رابطۀ برخی معیارهاي راهبري شرکتی "، )1389(باباجانی و همکاران 

و ) اعضاي غیرمؤظف، نقش ترکیبی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و سهامداران نهادي

. را مورد ارزیابی قرار دادند "ول مالیات ابرازي و قطعیدرصد اختالف بین سود مشم

ها به این نتیجه رسیدند که بین وجود یا عدم وجود معیارهاي راهبري شرکتی و  آن

  . درصد اختالف سود مشمول مالیات ابرازي و قطعی رابطۀ معناداري وجود ندارد

  

  هاي پژوهشفرضیه

هاي این پژوهش با توجه فرضیه براي تحقق هدف پژوهش و پاسخ به سؤال تحقیق،

  :به مبانی نظري مطرح شده، به صورت زیر تدوین شده است

  . بین اندازة هیأت  مدیره و اجتناب مالیاتی رابطۀ معناداري وجود دارد) فرضیه اول

بین درصد مدیران غیرمؤظف و اجتناب مالیاتی رابطۀ معناداري وجود   )فرضیه دوم

  . دارد

ر مدیرعامل در هیأت مدیره و اجتناب مالیاتی رابطۀ بین حضو) فرضیه سوم

  . معناداري وجود دارد

بین درصد مالکیت اعضاي هیأت مدیره و اجتناب مالیاتی رابطۀ ) فرضیه چهارم

  . معناداري وجود دارد

بین حضور متخصص مالی غیرمؤظف و اجتناب مالیاتی رابطۀ ) فرضیه پنجم

  . معناداري وجود دارد

ن دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل و اجتناب مالیاتی رابطۀ معناداري بی) فرضیه ششم

  . وجود دارد
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  . بین کمیته حسابرسی و اجتناب مالیاتی رابطۀ معناداري وجود دارد) فرضیه هفتم

  

 شناسی و طرح پژوهشروش

  جامعۀ آماري و نمونۀ پژوهش -1- 1

ته از هاي عضو نمونۀ آماري از بین آن دس به منظور انجام تحقیق، شرکت

اند، هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شرایط زیر را دارا بوده شرکت

  ):گیري حذفی سیستماتیکنمونه(اند انتخاب و مابقی حذف شده

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده  1384شرکت تا قبل از شروع سال ) 1

  . ده باشدنیز از بورس خارج نش 1392باشد و تا پایان سال 

  . ها منتهی به پایان اسفند باشد به منظور افزایش قابلیت مقایسه، دورة مالی آن) 2

  . تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد 1392تا  1384طی دورة زمانی ) 3

هاي همراه تمامی اطالعات مالی و غیرمالی مورد نیاز، از جمله یاداشت) 4

  . رس باشندها در دست هاي مالی آن صورت

، افشاي مالی و ساختار راهبري شرکتی مرتبط با به دلیل تفاوت ناشی از فعالیت) 5

ي ها شرکتگري مالی، گذاري، واسطهي سرمایهها شرکت(ها و مؤسسات مالی  گروه بانک

  . نباشددر زمرة این گروه ؛ )هلدینگی و لیزینگی

 1384هاي  شرکت در دورة زمانی بین سال 255با توجه به معیارهاي فوق، تعداد 

  . به عنوان نمونۀ آماري انتخاب شدند) سال 9( 1392الی 

  

  مدل و متغیرهاي پژوهش  -2- 1

) الگوي(براي بررسی تأثیر سازوکارهاي راهبري شرکتی بر اجتناب مالیاتی از مدل 

هاي ترکیبی و به طور خاص مدل یافته دادهکلی رگرسیون حداقل مربعات تعمیم 

 1ارائه شده توسط دیرنگ و همکاران ر نقديگذا راجتناب مالیاتی نرخ مالیات تأثی

  :شود  می استفاده شده است که به صورت زیر ارائه) 2008(

  

 

1- Dyreng, et al.  
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TaxAggit = β0 + β1BSIZEit + β2OUTSit + β3CEOit +β4BOSit + β5FDit + 
β6DUALITYQit + β7AUDITit + β8SIZEit + β9LEVERAGEit + β10GROWTHit 
+ μit 

  

  متغیر وابسته

در این پژوهش معیار . است) TaxAggit(متغیر وابستۀ تحقیق، اجتناب مالیاتی 

این . است) 1CETR(اجتناب از مالیات، میانگین بلندمدت میزان مالیات مؤثر نقدي 

  :به صورت زیر تعریف شده است) 2008(معیار بر مبناي پژوهش دیرنگ و همکاران 

 

  it it
it

it it

Cash Taxes Paid TXPD
CETR

Pr eTax Income PI
   

  که در آن؛

CETRit :برابر است یا با نرخ مالیات تأثیرگذار نقدي .  

TXPDit : سال ) در صورت گردش وجوه نقد(برابر است با مجموع مالیات پرداختنی

  . جاري و چهار سال گذشته

PIit :برابر است با درآمد قبل از مالیات .  

. تر استمقادیر باالتر میزان مالیات مؤثر نقدي نشان دهندة اجتناب مالیاتی پایین

ي موقتی و دائمی مالیات پرداختنی و مالیات ابرازي ها تفاوتاین معیار نشان دهندة 

ست، اجتناب هاي جاري مالیاتی آمده ااست، و از اثرات تعهدي مالیاتی که در هزینه

عالوه بر این، این معیار تحت تأثیر تغییرات ). 2010هانلون و هیتزمن، (نماید می

گیرد، و از این رو، ارزیابی دقیقی از هاي مالیاتی شرکت قرار نمی رویدادها و حمایت

دیرنگ و همکاران، ( دهد می هاي اجتناب از مالیات در سطح شرکتی به دست فعالیت

ین، محاسبۀ میزان مالیات مؤثر در طول یک دورة پنج ساله از عالوه بر ا). 2008

هاي موفق در اجتناب از  نماید و شرکتثباتی در میزان مالیات مؤثر ساالنه اجتناب می بی

  ). 2013، ٢بون و همکاران(کند  مالیات را در بلندمدت شناسایی می

 

  

 

1- Cash Effective Tax Rate 
2- Boone, et al. 
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  متغیرهاي مستقل

  . ة هیأت مدیره استتعداد اعضاي تشکیل دهند: اندازة هیأت مدیره -1

نسبت اعضاي غیرمؤظف هیأت مدیره : درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره -2

 . به کل اعضاي هیأت مدیره است

بیانگر وجود مدیرعامل در اعضاي تشکیل : حضور مدیر عامل در هیأت مدیره -3

 . دهندة هیأت مدیره است

ت کلیۀ جمع درصدهاي مالکی: نسبت سهام تحت تملک اعضاي هیأت مدیره -4

 . شود اعضاي هیأت مدیره بر تعداد اعضاي هیأت مدیره آن شرکت تقسیم می

بیانگر وجود متخصصان مالی : حضور متخصصان مالی غیرمؤظف در هیأت مدیره -5

 . غیرمؤظف در اعضاي تشکیل دهندة هیأت مدیره است

ترکیب نقش مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره در یک : دوگانگی نقش مدیرعامل -6

 . شخص واحد است

  . کمیتۀ حسابرسی -7

 

 متغیرهاي کنترلی

  . هاي شرکت است لگاریتم طبیعی ارزش دفتري کل دارایی: اندازة واحد تجاري -1

 . دباش می ها بر کل دارایی ها بدهی تقسیم کل): میزان اهرم(نسبت بدهی  -2

فروش خالص سال جاري منهاي فروش خالص سال قبل تقسیم بر : ترشد شرک -3

 . فروش خالص سال قبل است

آمده ) 1(ها به طور خالصه در جدول  متغیرهاي پژوهش، نوع و شیوه محاسبۀ آن

  . است
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  ها  هاي راهبري شرکتی و نحوة سنجش آنمکانیسم - 1جدول 

نوع  نماد نام متغیر

 متغیر

 تعریف عملیاتی

متغیر  BSIZEit اندازة هیأت مدیره

 مستقل

 تعداد اعضا در هیأت مدیره

درصد مدیران غیرمؤظف 

 در هیأت مدیره

OUTSit  متغیر

 مستقل

نسبت اعضاي غیرمؤظف هیأت مدیره 

 .به کل اعضاي هیأت مدیره

حضور مدیر عامل در 

 هیأت مدیره

CEOit  متغیر

 مستقل

اگر مدیرعامل، عضو هیأت مدیره نیز 

عدد صفر و در غیر این صورت  باشد

 عدد یک

نسبت سهام تحت تملک 

 اعضاي هیأت مدیره

BOSit  متغیر

 مستقل

جمع درصدهاي مالکیت کلیۀ اعضاي 

هیأت مدیره بر تعداد اعضاي هیأت 

 شود مدیره آن شرکت تقسیم می

حضور متخصصان مالی 

غیرمؤظف در هیأت 

 مدیره

FDit  متغیر

 مستقل

 در صورت وجود متخصص یا

متخصصان مالی غیرمؤظف عدد یک 

 و در غیر این صورت، عدد صفر

متغیر  DUALITYQit دوگانگی نقش مدیرعامل

 مستقل

اگر نقش مدیرعامل از رئیس هیأت 

مدیره تفیکک نشده باشد عدد یک، و 

 در غیر این صورت عدد صفر

متغیر  AUDITit کمیتۀ حسابرسی

 مستقل

در صورت وجود کمیتۀ حسابرسی در 

عدد یک، و در غیر این صورت  شرکت

 عدد صفر

متغیر  SIZEit اندازة واحد تجاري

 کنترلی

لگاریتم طبیعی ارزش دفتري کل 

 ها دارایی

میزان (نسبت بدهی 

 )اهرم

LEVERAGEit  متغیر

 کنترلی

 ها بر کل دارایی ها بدهی تقسیم کل

متغیر  GROWTHit رشد شرکت

 کنترلی

فروش خالص سال جاري منهاي 

خالص سال قبل تقسیم بر فروش 

 فروش خالص سال قبل
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ها و محاسبۀ متغیرهاي الزم به ذکر است که براي تجزیه و تحلیل اولیه داده

ي آماري و تجزیه و تحلیل نهایی از نرم ها آزمونو به منظور  Excelپژوهش از نرم افزار 

 . استفاده شده است STATAافزار 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 توصیفیآمار  -1- 1

دهد که هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش را نشان می، آماره)2(جدول 

این پارامترها عمدتاً . دباش می بیانگر پارامترهاي توصیفی براي هر متغیر به صورت مجزا

ي مرکزي نظیر میانگین، میانه، حداکثر وحداقل؛ و ها شاخصشامل اطالعات مربوط به 

  . ي پراکندگی نظیر انحراف معیار استها شاخصه چنین اطالعات مربوط ب هم
  

  آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي مستقل، وابسته و کنترلی پژوهش - 2جدول 

انحراف  بیشینه کمینه میانه میانگین نماد متغیر نام متغیر

 معیار

TaxAggit 1010/0 اجتناب مالیاتی  0870/0  2358/0  - 9774/0  8363/0  

 BSIZEit 4366/6 7 9 5 0406/1 اندازة هیأت مدیره

درصد مدیران غیرمؤظف 

 در هیأت مدیره

OUTSit 4644/0 4285/0 8/0  1428/0 0980/0 

حضور مدیرعامل در هیأت 

 مدیره

CE0it 1010/0 0 1 0 3015/0 

نسبت سهام تحت تملک 

 اعضاي هیأت مدیره

BOSit 8714/0 87/0  97/0  65/0  0443/0 

حضور متخصصان مالی 

 در هیأت مدیرهغیرمؤظف 

FDit 1629/0 0 1 0 3694/0 

 Dualityit 1520/0 0 1 0 3591/0 دوگانگی نقش مدیرعامل

 AUDITit 8714/0 0 1 0 0443/0 کمیته حسابرسی

SIZEit 3172/12 اندازه واحد تجاري  7711/12  5496/18  4068/4  6540/2  

LEVERAGEit 6920/0 اهرم  6958/0  2220/11  1479/0  9996/0  

GROWTHit 7556/8 شرکترشد   1391/2  6513/14  - 7458/6  4722/9  

  . رقم اعشار آورده شده است 4اعداد تا * 
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ها به طور میانگین  که متوسط اجتناب مالیاتی شرکت دهد می نشان) 2(جدول 

بر اساس این نگاره، تعداد حداقل و حداکثر اعضاي هیأت مدیره در . دباش می% 10حدود 

میانگین متغیر درصد مدیران غیرمؤظف در . دباش می 9و  5ترتیب دورة مورد بررسی به 

هاي مورد بررسی، به طور این بیانگر این نکته است که در دوره. است %44/46هیات 

ي مورد ها شرکتدر . انداعضاي هیأت مدیره، از مدیران غیرمؤظف بوده %44/46متوسط 

) یا نایب رئیس(در سمت رئیس  مدیران عامل داراي نقش ترکیبی بوده، %2/15بررسی، 

چنین در دورة مورد بررسی، متوسط اندازة  هم. کردندهیأت مدیره نیز فعالیت می

 31/12برابر ) شودگیري میها اندازه هاي آن که با لگاریتم طبیعی جمع دارایی( ها شرکت

بررسی انجام شده نیز حاکی از آن است که . بوده است %09/0و رشد شرکت مساوي 

ها  کنند و متوسط نسبت بدهی آني ایرانی به مقدار زیادي بر اعتبارات اتکا میها کتشر

  . است  69%

  

  آمار استنباطی -2- 1

هاي ترکیبی ابتدا از ند، در دادهباش می هاي این پژوهش به صورت ترکیبیداده

ها بودن داده )Panel(یا تابلویی  )Pool(تا تلفیقی  شود  می لیمر استفاده Fآزمون 

درصد باشد، روش  5تر از  بیش لیمر Fآزمون احتمال  که صورتیدر . مشخص گردد

و در غیر این صورت روش  شود  می ها انتخابهاي تلفیقی براي آزمون داده داده

، سطح )3(دست آمده در جدول  با توجه به نتایج به. دگرد می هاي تابلویی انتخاب داده

د که این مقدار بیانگر رد فرضیۀ صفر باش می 0000/0لیمر عدد  Fمعناداري براي آزمون 

بوده و حکایت از آن دارد که براي تخمین الگوي پژوهش باید از ) کارایی روش تلفیقی(

با توجه به تابلویی بودن الگو، باید براي تعیین نوع . هاي تابلویی استفاده شودروش داده

. از آزمون هاسمن استفاده نمود) اثرات تصادفیروش اثرات ثابت یا (هاي تابلویی داده

است  4780/0د، سطح معناداري این آزمون گرد می مالحظه) 3(طور که در جدول  همان

 که این مقدار حاکی از استفاده از روش اثرات تصادفی در مقابل روش اثرات ثابت

 . دباش می
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ستقالل خطاها گیرد، ا هایی که در رگرسیون مدنظر قرار میفرض یکی از پیش

از یکدیگر ) تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون(

فرضیه استقالل خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی  که صورتیدر . است

بدین منظور، . داشته باشند، در این حالت امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد

هاي تابلویی، از آزمون وولدریج استفاده شده ل خطاها در دادهمنظور بررسی استقال به

تر از  بیش) 2970/0(بر اساس آزمون انجام شده، سطح معناداري آزمون وولدریج . است

  . درصد بوده و این مقدار بیانگر عدم خودهمبستگی بین اجزا اخالل است 5

  

  شي استفاده شده براي مدل پژوهها آزموننتایج  -3جدول 

 نتیجه سطح معناداري آمارة آزمون شرح

کارایی روش تابلویی 05932/40000/0 لیمر Fآزمون 

کارایی روش اثرات تصادفی 5817/94780/0 آزمون هاسمن

استقالل خطاها2513/12960/0 آزمون وولدریج

  

خطی در بین متغیرهاي هاي رگرسیون، عدم وجود همیکی دیگر از پیش فرض

این . انجام شده است ١هاي تورم واریانسبدین منظور آزمون عامل .دباش می توضیحی

که تا چه حد واریانس ضرایب تخمینی نسبت به  دهد می آزمون این موضوع را نشان

در صورتی که . حالتی که متغیرهاي تخمینی همبستگی خطی ندارند، متورم شده است

باشد، بیانگر این است که  10تر از عدد  در این آزمون مقدار عامل تورم واریانس بیش

میان متغیرهاي معادلۀ رگرسیونی همخطی شدیدي وجود دارد، اما در صورتی که این 

، )4(بر اساس نتایج جدول . دباش می باشد، همخطی قابل اغماض 10از عدد  تر کممقدار 

فاصلۀ چشمگیري دارند؛  10مقدار این آماره براي کلیۀ متغیرهاي توضیحی از عدد 

  . دباش می ین همخطی بین متغیرها قابل اغماضبنابرا

  

 

  

 

1- Variance Inflation Factors 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


360        رانیا یاتیمال و یمال يها استیس شیهما نیهشتممجموعه مقاالت  

 

 

  نتیجۀ آزمون عامل تورم واریانس براي الگوي پژوهش -4جدول 

 VIF ضریب همبستگی نماد متغیر نام متغیر

 BSIZEit 020427/0 453934/3 اندازة هیأت مدیره

 OUTSit 364089/2 548453/3 درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره

 CE0it 074999/0 065434/1 در هیأت مدیره حضور مدیرعامل

 BOSit 675273/3 128823/1 نسبت سهام تحت تملک اعضاي هیأت مدیره

 FDit 048819/0 038779/1  حضور متخصصان مالی غیرمؤظف در هیأت مدیره

 Dualityit 051264/0 033362/1 عامل دوگانگی نقش مدیر

 AUDITit 056873/0 047200/1 کمیته حسابرسی

SIZEit 000947/0 اندازه واحد تجاري  042618/1  

LEVERAGEi اهرم

t 
006494/0  014017/1  

GROWTHit 029724/0 رشد شرکت  035872/1  

  . رقم اعشار آورده شده است 6اعداد تا * 

  
  . دهد می نتایج برازش مدل پژوهش را نشان -5جدول 

  
  نتایج تخمین مدل پژوهش - 5جدول 

 احتمال tآمارة  ضریب  متغیر

 اندازة هیأت مدیره 3378/4  3249/2 0156/0 

8252/0 درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره 2282/29 0000/0 

 حضور مدیرعامل در هیأت مدیره 0658/0  0000/2 0458/0 

0198/0 نسبت سهام تحت تملک اعضاي هیأت مدیره 6065/0 5443/0 

 حضور متخصصان مالی غیرمؤظف در هیأت مدیره 8009/5  9771/0 3290/0 

 دوگانگی نقش مدیرعامل 1808/7  1425/2 0324/0 

 کمیته حسابرسی 5309/7  2893/2 0480/0 

1236/0 اندازه واحد تجاري 9423/3 0001/0 

2272/0 اهرم 7115/35 0000/0 

0580/0 رشد شرکت 5262/0 5989/0 

6951/0 عرض از مبدأ 3950/35 0000/0 

 4193/159 ):سطح معناداري(  Fآماره 8477/0: تعدیل شدهضریب تعیین 

)0000/0(

  . رقم اعشار آورده شده است 4اعداد تا *
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استفاده شده  فیشر Fبه منظور معناداري کلی معادلۀ رگرسیون، از احتمال آمارة 

د، در نتیجه معادلۀ باش می درصد 5از  تر کم Fکه مقدار احتمال آمارة جا  آن است؛ از

عالوه بر این، ضریب تعیین تعدیل . رگرسیون از معناداري و اعتبار باالیی برخوردار است

اجتناب (درصد تغییرات در متغیر وابسته  77/84شده نیز نشان دهنده این است که 

  . شود می توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده) مالیاتی

 tو احتمال آمارة نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ اول تحقیق نشان داد که ضریب 

در نتیجه، ارتباط . دباش می 0156/0و  - 337822/4متغیر اندازه هیأت مدیره به ترتیب 

اگر یک واحد اندازة هیأت . منفی بین اندازه هیأت مدیره و اجتناب مالیاتی برقرار است

 واحدي در نرخ مالیات تأثیرگذار نقدي 33/4مدیره افزایش یابد، منجر به کاهش 

  . شود می نابراین فرض اول تأییدب. شود می

مطابق فرضیه دوم تحقیق ارتباط معناداري بین درصد مدیران غیرمؤظف و اجتناب 

متغیر درصد مدیران غیرمؤظف هیأت  tضریب و احتمال آمارة . رفتمالیاتی انتظار می

د، که بیانگر ارتباط مثبت بین درصد اعضاي باش می 0000/0و  825258/0مدیره 

 %99د، این ارتباط در سطح اطمینان باش می هیأت مدیره و اجتناب مالیاتیغیرمؤظف 

به عبارت دیگر، هرچه اعضاي غیرمؤظف در هیأت مدیره شرکت . دباش می معنادار

بنابراین، فرضیه دوم تحقیق مورد . تر خواهد بود تر باشد، اجتناب مالیاتی نیز بیش بیش

  . گیردتأیید قرار می

رتباط معناداري را بین حضور مدیرعامل در هیأت مدیره و فرضیه سوم تحقیق ا

ضریب و شود،  می مشاهده) 4(طور که در جدول  اجتناب مالیاتی پیش بینی نمود، همان

 0458/0و  - 065820/0حضور مدیرعامل در هیأت مدیره  متغیر tاحتمال آمارة 

بین حضور ) %95 در سطح اطمینان(د، که نشان دهنده ارتباط منفی و معنادار باش می

بدین صورت که اگر یک واحد . دباش می مدیرعامل در هیأت مدیره و اجتناب مالیاتی

واحدي در مالیات  06/0حضور مدیرعامل در هیأت مدیره افزایش یابد، منجر به کاهش 

  . شود می بنابراین فرضیه سوم پژوهش تأیید. شود می تأثیرگذار نقدي

بر اساس فرضیه چهارم، انتظار بر این است که بین درصد مالکیت اعضاي هیأت 

، ضریب و احتمال )4(مطابق جدول . مدیره و اجتناب مالیاتی رابطۀ معناداري وجود دارد

 5443/0و  019856/0درصد مالکیت اعضاي هیأت مدیره در هیأت مدیره  متغیر tآمارة 
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بین درصد ) %95در سطح اطمینان (معنادار  د، که نشان دهندة عدم ارتباطباش می

بنابراین فرضیه چهارم . دباش می مالکیت اعضاي هیأت مدیره و اجتناب مالیاتی در ایران

  . شود می پژوهش رد

کند که رابطۀ معناداري بین حضور متخصص  فرضیه پنجم پژوهش، پیش بینی می

، ضریب و احتمال )4(ل بر اساس جدو. مالی غیرمؤظف و اجتناب مالیاتی وجود دارد

و  - 8009/5حضور متخصصان مالی غیرمؤظف در هیأت مدیره  متغیر tآمارة 

بین ) %95در سطح اطمینان (باشد، که نشان دهندة عدم ارتباط معنادار می3290/0

. دباش می حضور متخصص مالی غیرمؤظف در هیأت مدیره و اجتناب مالیاتی در ایران

  . رد شده است بنابراین فرضیه پنجم پژوهش

مطابق فرضیه ششم تحقیق ارتباط معناداري بین دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل و 

متغیر دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل  tضریب و احتمال آمارة . اجتناب مالیاتی وجود دارد

د، که بیانگر ارتباط منفی بین دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل و باش می 0324/0و  - 1808/7

یک واحد دوگانگی نقش  که صورتیبه عبارت دیگر؛ در . دباش می اجتناب مالیاتی

. شود می واحدي مالیات تأثیرگذار نقدي 18/7مدیرعامل افزایش یابد، منجر به کاهش 

بنابراین، فرضیه ششم تحقیق مورد . دباش می معنادار %95این ارتباط در سطح اطمینان 

  . گیردتأیید قرار می

د که بین کمیته حسابرسی و اجتناب کن فرضیه هفتم پژوهش پیش بینی می

متغیر کمیته حسابرسی  tضریب و احتمال آمارة . مالیاتی رابطۀ معناداري وجود دارد

د، که بیانگر ارتباط منفی بین کمیته حسابرسی و اجتناب باش می 0480/0و  - 5309/7

فرضیه  بنابراین،. دباش می معنادار %95این ارتباط در سطح اطمینان . دباش می مالیاتی

  . گیردهفتم تحقیق مورد تأیید قرار می

  

  گیري و پیشنهاداتنتیجه

و از طرفی  دهد می اي را در صورت سود و زیان تشکیلهزینۀ مالیات رقم عمده

اجتناب مالیاتی باعث کاهش مالیات پرداختی شرکت و بهبود عملکرد شرکت از طریق 

دیگر، ساختار راهبري شرکتی نقش از سوي . شود می افزایش سود بعد از کسر مالیات

از این رو این پژوهش به دنبال یافتن . اي در راهبرد مالیاتی شرکت داردتعیین کننده
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پاسخی براي این سوال بود که آیا سازوکارهاي راهبري شرکتی بر اجتناب مالیاتی 

، درصد گذارد یا خیر؟ در این راستا، از معیارهاي اندازة هیأت مدیرهها تأثیر می شرکت

مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره، حضور مدیرعامل در هیأت مدیره، درصد مالکیت 

اعضاي هیأت مدیره، حضور متخصص مالی غیرمؤظف در هیأت مدیره، دوگانگی وظیفۀ 

. مدیرعامل و کمیتۀ حسابرسی به عنوان سازوکارهاي راهبري شرکتی استفاده گردید

یز از میانگین بلندمدت میزان مالیات مؤثر چنین، براي سنجش اجتناب مالیات ن هم

  . نقدي استفاده شده است

درصد،  95نشان داد که در سطح اطمینان ها هاي حاصل از آزمون فرضیهیافته

حضور مدیرعامل در هیأت ارتباط منفی معناداري بین متغیرهاي اندازة هیأت مدیره، 

افزون بر این، بین . ود داردمدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل با اجتناب مالیاتی وج

متغیرهاي درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره، اندازة شرکت و اهرم با اجتناب 

که در ایران،  دهد می این نتیجه نشان. مالیاتی رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد

. تري به اجتناب مالیاتی دارند تر گرایش بیش به دلیل امکانات بیش تر بزرگهاي  شرکت

تري نسبت  ي هستند، داراي تمایل بیشتر بزرگهایی که داراي اهرم  چنین شرکت مه

دست آمده، ارتباط معناداري بین  اما بر اساس نتایج به. به اجتناب مالیات هستند

مالکیت اعضاي هیأت مدیره، حضور متخصص مالی غیرمؤظف در متغیرهاي درصد 

به عبارت دیگر، در ایران . هده نشدبا اجتناب مالیاتی مشا هیأت مدیره و رشد شرکت

مالکیت اعضاي هیأت مدیره، حضور متخصص مالی غیرمؤظف در هیأت مدیره و درصد 

  . رشد شرکت تأثیري بر اجتناب مالیاتی ندارد

  :توان ارائه کرد با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادات زیر را می

دیگر اهمیت مالیات  ها و از طرف با توجه به اهمیت ساختار اصول راهبري شرکت -1

در  شود  می گذاران و سایر ذینفعان پیشنهادو سود شرکت به سرمایه

  . شان نتایج این تحقیق را مدنظر قرارردهندهايگیري تصمیم

ها براي شناسایی اجتناب  در حسابرسی شرکت شود  می به حسابرسان پیشنهاد -2

ازوکارهاي راهبري مالیاتی شرکت در بلندمدت نتایج این تحقیق را در خصوص س

هاي  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی شرکتی شرکت

  . خاص هر شرکت مدنظر قرار دهند
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با در نظر گرفتن راهبرد شرکت در  شود  می به هیأت مدیره و مدیران پیشنهاد -3

 . خصوص اجتناب مالیات در انتخاب حسابرس نتایج این تحقیق را در نظر بگیرند

تحقیقات آتی بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر مالیات تعیین شده توسط دولت،  در

بررسی تأثیر مالیات تشخیصی و قطعی بر اجتناب مالیاتی سنوات آتی شرکت، بررسی 

 هاي اخالق پیشنهاد چنین اجتناب مالیاتی از منظر تئوري موضوع کاهش مالیات و هم

از اندازة هیأت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف در عالوه بر این، در این مطالعه . دگرد می

هیأت مدیره، حضور مدیرعامل در هیأت مدیره، درصد مالکیت اعضاي هیأت مدیره، 

حضور متخصص مالی غیرمؤظف در هیأت مدیره، دوگانگی وظیفۀ مدیرعامل و کمیتۀ 

در شود پیشنهاد می. ي نظام راهبري شرکت استفاده شدها شاخصحسابرسی به عنوان 

ي موجود در این زمینه نظیر مدت تصدي عضویت در ها شاخصمطالعات آتی از سایر 

هیأت مدیره، تعداد جلسات هیأت مدیره، سطح دانش، مالکیت و صالحیت اعضاي هیأت 

هاي بورسی مورد آزمون  ها بر اجتناب از مالیات شرکت استفاده شود و تأثیر آن... مدیره و

 . قرار گیرد

 

  ربوط به تعمیم نتایجهاي م محدودیت

در فرآیند تحقیق علمی، مجموعه شرایط و مواردي وجود دارد که خارج از کنترل 

برخی . نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار دهد تواند می د، ولی به طور بالقوهباش می محقق

 ها ذاتی و برخی ناشی از شرایط محیطی و محدودیت زمانی تحقیق از این محدودیت

هاي موجود  رت دارد نتایج تحقیق علمی، با مدنظر قرار دادن محدودیتضرو. دباش می

  :هاي این تحقیق به شرح زیر بوده است محدودیت. مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد

آید،  ترین محدودیت نیز به شمار می گفت مهم توان می نخستین محدودیت که -1

ی متداول ویژگی خاص تحقیق نیمه تجربی است که در حوزة علوم اجتماع

ها خارج از دسترس  به سخن دیگر، تأثیر متغیرهاي دیگري که کنترل آن. است

. ها بر نتایج پژوهش منتفی نیست محقق است و امکان تأثیرگذاري آن

متغیرهایی مانند عوامل کالن اقتصادي نظیر نرخ تورم، نرخ بهره و بی ثباتی 

، تحصیالت و تجربه ها شرکتسیاسی و اقتصادي، وضعیت بازار سرمایه، عمر 
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. ، تعدادي از متغیرهایی هستند که ممکن است اثرگذار باشندها شرکتمدیران 

  . هاي این تحقیق باید با توجه به این شرایط استفاده شوددر نتیجه، یافته

هاي مربوط به متغیرهاي مستقل محدودیت دیگر مربوط به گردآوري داده -2

ا غیرمؤظف بودن مدیران بود که پژوهش، مانند اطالعات مربوط به مؤظف ی

در این خصوص در دسترس  ها شرکتصورت جلسات مجمع عمومی تعدادي از 

ي ها صورتهاي توضیحی پیوست نبود و در گزارش هیأت مدیره و یادداشت

که یکی از  مالی افشاي کافی در این خصوص صورت نگرفته بود و به دلیل این

ها بود، چنین دسترس بودن دادهشرایط انتخاب نمونه این تحقیق در 

یی از نمونه حذف گردیدند؛ که این امر بر امکان تعمیم نتایج به ها شرکت

هاي  اگر این محدودیت نبود، امکان بررسی شرکت. گذاردجامعۀ آماري تأثیر می

تري نتایج به کل جامعه قابل تعمیم  تري وجود داشت و با اطمینان بیش بیش

 . بود

که براي محاسبۀ اجتناب مالیاتی از مجموع مالیات پرداختنی  با توجه به این -3

محدود  سببسال جاري و چهار سال گذشته استفاده شده است، لذا این عامل 

  . ر باشدگذا ربر نتایج تحقیق اث تواند می شدن جامعۀ آماري تحقیق گردید که

 به آن اشاره شده است،) 2010(که توسط هانلون و هیتزمن  CETRمحدودیت  -4

هاي حقیقی که در راستاي حمایت از مالیات  بین فعالیت CETRاین است که 

شوند، تمایزي هاي دیگري که براي کاهش مالیات انجام می هستند و فعالیت

ها را  به بیان دیگر، میزان مالیات مؤثر محدودة وسیعی از فعالیت. شودقائل نمی

به عنوان (خالقی نیستند ها خطرناك یا غیرا گیرد، که بسیاري از آندربر می

رو، از این). مثال، فرار از مالیات از طریق خریداري اوراق قرضه معاف از مالیات

و مدل مزایاي ناشناختۀ مالیاتی به  ١توان از مدل شلتر براي تحقیقات آتی می

 . منظور برآورد اجتناب مالیاتی استفاده نمود

  

  

 

1- Shelter Model 
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