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چكیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي اثرات سازوکارهاي نظام راهبري شرکتي و کيفيت حسابرسي بر اجتناب از پرداخت ماليات در
شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد .در راستاي این هدف 69 ،شرکت براي دوره  5ساله مورد پژوهش در
بازه زماني  0961الي  0961انتخاب شد .براي آزمون فرضيه ها از روش رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان
مي دهد که سازوکارهاي شاخص حاکميت شرکتي یعني شاخصهاي اندازهي هيأت مدیره ،استقالل هيأت مدیره و مالكيت نهادي
ارتباط منفي و معناداري ب ا شاخص اجتناب از پرداخت ماليات دارند .اما رابطه بين شاخص دوگانگي مدیرعامل و شاخص اجتناب از
پرداخت ماليات از لحاظ آماري معنادار نيست .همچنين ضریب تأثيرگذاري متغيرهاي توضيح دهنده کيفيت حسابرسي یعني اندازه
موسسه حسابرسي و دوره تصدي حسابرس بر شاخص اجتناب از پرداخت ماليات نيز منفي و معنادار است .به عبارت دیگر ميتوان
بيان داشت که با بهبود در معيارهاي نظام راهبري شرکتي و کيفيت حسابرسي ،اجتناب از پرداخت ماليات کمتري در شرکتها
مشاهده خواهد شد.
واژههاي کلیدي :حاکميت شرکتي ،کيفيت حسابرسي ،اجتناب از پرداخت ماليات.
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 -1مقدمه
در دنياي صنعتي امروز وجود اطالعات ماالي اابال اتكاا از
اهميت حيااتي برخاوردار اسات .ااتصااد بساياري از کشاورها
درکنترل شرکتهاي سهامي بزرگي ارار دارد که سارمایه ماورد
نياز خود را از ميليونها سرمایهگذار تاامين کاردهاناد .اطالعاات
مالي هنگامي اابل اعتماد و اتكا است که آثارماالي معاامالت و
سایر رویدادهاي مالي به گونه اي بيطرفانه انادازهگياري شاده و
نتااایج اناادازهگيااريهااا معتباار و ااباال تایيااد مجاادد باشااد.
استفاده کننادگان از صاورتهاي ماالي هنگاامي ماي توانناد باه
اطالعات مالي منعكس در صورتهاي مالي اتكا کنند که شخصي
مستقل ،ذیصالح و بيطرف نسبت به ميزان اعتبار این اطالعات،
نظر حرفاه اي ارائاه کارده باشاد .در سيساتمهاي اجتمااعي –
ااتصادي کنوني ،وظيفه اظهارنظر نسبت به صورتهاي ماالي باه
حسابرساان مساتقل واگاذار شااده اسات .فعاليات حسابرسااان
مستقل بيشتر در االب موسسات حسابرساي انجاام مايگيارد.
همچنين کيفيت حسابرسي ،یكي از موضاوعات باا اهميات در
حوزه حسابرساي و باازار سارمایه اسات  .باه منظاور شاناخت
مفاهيم و ابعاد مختلف کيفيت حسابرسي  ،مطالعات گونااگوني
انجام شده است تا رابطه بين کيفيت حسابرسي و دیگار متغيار
هاي آن کشف شود  .به هر حال  ،از آنجا که کيفيت حسابرسي
در عمل به سختي اابل مشاهده است ،پژوهش ها در این زمينه
همواره با مشكالت زیادي روبه رو باوده اناد .ایان پاژوهش هاا
نشان ميدهد که عوامل مختلفي مانند معقول بودن حق الزحمه
حسابرسااي  ،تعااویو ادواري حسابرسااان ،تشااكيل کميتااه
حسابرسي در شرکتها ،محدودیت ارتباط با صاحبكاران  ،ادغاام
موسسات کاوچكتر و تشاكيل موسساات حسابرساي بزرگتار ،
پاسخگو کردن حسابرسان  ،تخصص گرایي حسابرساان  ،رتباه
بناادي موسسااات حسابرسااي  ،وجااود اااوانين حمااایتي از
حسابرسان و موارد دیگر منجر به تقویت کيفيت حسابرسي مي
شود  .از طرفي به دنبال تخصصي شدن فعاليت شرکتهاا و در
نتيجه تفكيك مادیریت از مالكيات آنهاا ،مادیران باه عناوان
نماینده سهامداران ،شرکت را اداره ميکنند .با برااراري رابطاه
نمایندگي به این صورت ،هر یاك از طارفين رابطاه باه دنباال
حداکثر کردن منافع خود ميباشاند.از آنجاکاه تاابع مطلوبيات
طرفين درگير در رابطه نمایندگي متفااوت اسات ،باين آنهاا
تضاد منافع به وجود ميآید .پس این امكان وجود دارد که یكي
از طرفين در راستاي منافع شخصي خود ،ااداماتي انجام دهاد
که با هدف به حداکثر رساندن مناافع ساایرگروههاا در تضااد
باشد( فاما و جنسن .)0699 ،از تعارضهااي موجاود باين ذي
نفعان شرکت ،تضاد منافعي است که باين دولات و ساهامداران
وجود دارد.در رویكردهاي گسترده نظام راهبري شرکت ،دولات
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نيز به عنوان یكي از ذي نفعان شرکت اصلي ایفاي نقاش ماي-
کند .بدین ترتيب که چنانچه عمليات شرکت باه ساود منتهاي
شود ،ابل از هر تصميمي در رابطه با این سود ،ساهم دولات از
آن باید محاسبه و تحت عنوان ماليات پرداخت شاود(باباجاني و
عبدي .)96 ،0996،بنابراین اجتناب و فرار مالياتي ،هر دو منجر
به کاهش درآمد ماليااتي دولاتهاا ماي شاوندل ولاي از لحااظ
مفهومي ،دو پدیده کامال جدا از هم هساتند .فارار ماليااتي باه
معناي اتخاذ ترتيبات غير اانوني جهت اختفا یا نادیاده گارفتن
بادهي ماليااتي بكااار ماي رود و اجتناااب از پرداخات ماليااات،
استفاده از راههاي ااانوني مختلاف توساو ماودي ،باه منظاور
کااهش ميازان مالياات خااود را گویناد .از ایان رو ،اجتناااب از
ماليات ،رفتاري اانوني استل در حالي که فرار مالياتي ،رفتااري
غير اانوني محسوب مي شود.
هدف این تحقيق با عنایت به نقش ماليات در ااتصااد کاه
یك اهرم مالي تخصيصي -توزیعي ميباشد ،پدیده فرار ماليااتي
و اجتناب از پرداخت ماليات به عنوان یك ضدارزش مايتواناد
تهدید جدي براي تداوم زندگي اجتماعي و تحقق رفاه اجتماعي
باشد و به همين علت ضروت شناخت عوامل بروز و تشدید این
دو مقولااه و تمهيااد و ارائااه راهكارهااا و پيشاانهادهاي علمااي-
کاربردي به ویژه در رابطه با اجتناب از پرداخات مالياات کاه از
مجراي اانوني شكل ميگيرد و کشف آن به مراتب سخت تار از
فرار مالياتي است ،امري اجتناب ناپذیر خواهد باود.همچنين باا
توجه به اینكه انتخاب مؤسسه حسابرساي ،باا پيشانهاد هياأت
مدیره و تصویب مجمع عمومي صورت مي گيرد ،این تحقيق ،به
بررسي رابطه بين راهبري شرکتي و اجتناب از پرداخت مالياات
مي پردازد.از این رو این سوال مطرح مي شود که آیا مايتاوان
با انجام حسابرساي باا کيفيات باا تر ،از اجتنااب از پرداخات
ماليات در شرکتهااي پذیرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار
جلوگيري کرد؟ آیا معيارهااي نظاام راهباري شارکتي (سااز و
کارهاي حاکميت شرکتي) ماي تواناد بار اجتنااب از پرداخات
ماليات تأثير بگذارد؟
 -2مباني نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
 -1-2مباني نظري
مباني نظري و شواهد تجربي نشان مي دهناد شارکت هاا
سعي در کاهش و به تعویق اناداختن مالياات بار درآماد خاود
دارند.اجتناب از پرداخت ماليات  ،فرار مالياتي ،مادیریت ساود،
محافظه کاري و غيره ابزارهایي هستند که شارکت هاا ممكان
است در صورت لزوم بسته به شرایو از آن ها استفاده نمایند.به
عنوان مثال (واتس )2119 (0چهار عامل را براي اعمال محافظه
کاري بيان مي کند که یكي از آنها ماليات مي باشاد.اجتناب از
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مالياااااااااات و فااااااااارار ماليااااااااااتي از جملاااااااااه
استراتژي هاي کاهش ماليات بر عملكرد هساتند و اجتنااب از
پرداخت ماليات ابزاري اانوني است که پرداخت مالياات را باه
طور کلي منتفي مي کند .از مسائل مهمي که به دليل رسوایي
هااي گساترده مااالي دهاه هااي اخياار ماورد توجاه محققااان
ارارگرفته و به عناوان یكاي از موضااعات مهام باراي سارمایه
گذاران مطرح شده موضوع راهبري شرکتي است که به بررساي
لزوم نظارت برمدیریت و تفكيك واحد ااتصادي از مالكيت آن و
درنهایاات حفااو حقااوق ساارمایه گااذاران و ذي نفعااان مااي
پردازد.بررسي علل و شرایو ایجاد این رسوایي ها مشخص کرده
است که در موارد فقدان نظاارت بار مادیریت ،راهباري ناااص
سهامداران شرکت ها بر نحاوه اداره اماور و سارردن اختياارات
نامحدود باه مادیران اجرایاي زميناه مسااعدي را باراي ساو
استفاده آنان فراهم کرده است.جلوگيري از بروز چنين شرایطي
مستلزم اعمال راهبري صحيح سهامداران ازطریق نظارت دايق
بر مدیریت اجرایي و حسابرساي مانظم شارکت هاا اسات کاه
درمجموع تحت عنوان فرآیند راهباري شارکتي شاناخته ماي
شود .راهبري شرکتي به مجموعه روابو ميان مدیریت اجرایاي،
هيأت مدیره ،سهامداران و ساایر طارف هااي مرباوط در یاك
شرکت مي پردازد تعریفهاي موجود از راهبري شرکتي در یاك
طيف وسيع ارار مي گيرند .دیدگاههاي محادود در یاك ساو و
دیاادگاههاي گسااترده در سااوي دیگاار طيااف ااارار دارنااد .در
دیاادگاههاي محاادود ،راهبااري شاارکتي بااه رابطااه شاارکت و
سهامداران محدود مايشاود .ایان ،الگاویي اادیمي اسات کاه
دراالااب نظریااه نمایناادگي بيااان ماايشااود .درآن سااوي
طيف،راهبري شرکتي راميتوان به صورت شبكه اي از روابو در
نظرگر فت که نه تنها ميان شرکت و مالكاان آنهاا (ساهامداران)
بلكه ميان شرکت و تعداد زیادي از ذي نفعان ازجمله کارکنان،
مشتریان،فروشااندگان،دارندگان اوراق ارضااه و ...وجااوددارد.
چنين دیادگاهي دراالاب نظریاه ذي نفعاان دیاده مايشاود.
تعریفهاي گسترده تار راهباري شارکتي بار ساطح پاساخگویي
وسيعتري نسبت به سهامداران و دیگر ذي نفعان تاکياد دارناد.
تعریفهاي تریگر ( ،)0691مگينسون ( )0661و رابارت ماانگز و
نل مينو ( )0665که به گروه بيشتري از ذي نفعان تاکيد دارند،
از مقبوليت بيشتري نازد صااحبنظران برخوردارناد .تعریفهااي
گسترده تر نشان مي دهند که شرکت هاا در برابار کال جامعاه،
نسلهاي آینده و منابع طبيعي (محيو زیست) مسئوليت دارناد.
در این دیدگاه ،سيساتم راهباري شارکتي مواناع و اهارمهااي
تعادل درونسازماني و برونسازماني باراي شارکت هاسات کاه
تضمين ميکند ،آنها مسئوليت خود را نسبت به تمام ذي نفعان
انجام مي دهند و در تمام زمينه هاي فعاليت تجاري ،به صاورت

مسئو نه عمل ميکنندل همچناين ،اساتد ل منطقاي در ایان
دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقو ميتوان با درنظار
گرفتن منافع ذي نفعان برآورده کرد .اهميت راهباري شارکتي
در جهااان بااه آن حااد اساات کااه موسسااه رتبااه بناادي
( )standard&poorمعيارهاي چهار گانه زیار راباراي سانجش
وضعيت راهبري شرکتي معرفي کرده است:
2
 )0ساختار مالكيت
9
 )2روابو ذي نفعان مالي
1
 )9ساختار و عملكرد هيأت مدیره
5
 )1پاسخگویي شفافيت و افشاي اطالعات
در ا دبيات حرفه اي کيفيت حسابرسي در رابطه با ميزان
رعایت استانداردهاي حسابرسي مربوطه تعریف مي شود .اگر
چه کيفيت درک شده حسابرسي مي تواند با کيفيت وااعي
حسابرسي مرتبو باشد اما لزوماً یكسان نيست .بنابراین  ،حسن
شهرت و مراابت حرفه اي براي حفو ویژگي هاي وااعي
کيفيت حسابرسي و کيفيت درک شده استفاده مي شود .به
عالوه ،باید در نظر داشت که مراابت حرفه اي حسابرس،
کيفيت اطالعات صورت هاي مالي را تحت تاثير ارار مي دهد
در حالي که حسن شهرت حسابرس چگونگي درک ذي نفعان
از اطالعات مذکور را متاثر مي سازد.توانایي نظارت حسابرس به
توان ایي حسابرس براي بهبود کيفيت اطالعات و اثبات مشكالت
به اندازه گيري مستقيم مربوط مي شود .حسن شهرت
حسابرس بر مبناي شناخت ذي نفعان ارار دارد .از دیدگاه
نظري چندین دليل براي رابطه مستقيم مورد انتظار بين حسن
شهرت حسابرس ،که شاخص آن اندازه موسسه حسابرسي مي
باشد ،و توانایي نظارت حسابرس وجود دارد .حسابرسان بزرگتر،
صاحبكاران بيشتري دارند و این امر موجب واوع زیان هاي
بيشتر از عملكرد حسابرسي با کيفيت مي شود .همچنين دي
آنجلو استد ل مي کند که هزینه هاي ارزیابي کيفيت سبب
مي گردد تا حسابرسان در یكنواخت نمودن سطح کيفيت،
متخصص گردند .موسسه هاي حسابرسي بزرگ در واکنش به
هزینه هاي ارزیابي و هزینه هاي کاهش استقالل  ،ایجاد شدند.
از این رو بر اساس استد ل دي آنجلو استقالل حسابرس از
کيفيت حسابرس مشتق مي شود .از دیدگاه حسابرسان ،اندازه
حسابرسي یكي از ویژگي هایي است که بر کيفيت حسابرسي
اثر دارد .دي آنجلو معتقد است که مؤسسات حسابرسي بزرگتر،
خدمات حسابرسي با کيفيت با تر ارئه مي کنند ،زیرا عالاه
مند هستند که شهرت بهتري در بازار کار به دست آورند و از
آنجا که تعداد مشتریانشان زیاد است نگران از دست دادن آن
ها نمي باشند .تصور بر این است که چنين مؤسساتي به دليل

سال ششم  /شماره بیستوچهارم /زمستان 6931

14

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

دسترسي به منافع و امكانات بيشتر براي آموزش حسابرسان
خود و انجام آزمون هاي مختلف ،خدمات حسابرسي را با
کيفيت با تري ارائه مي کنند (مجتهد زاده و آاایي،0999 ،
.)59دوره تصدي حسابرس یكي از معيارهاي دیگر اندازه گيري
کيفيت حسابرسي است که به تعداد سال هاي متوالي که
موسسات حسابرسي یك صاحبكار را مورد رسيدگي و
حسابرسي ارار مي دهد ،اطالق مي شود انجام عمليات
حسابرسي صاحبكار توسو یك موسسه حسابرسي طي سنوات
متمادي ،به دليل آشنایي تيم حسابرسي با عمليات حسابرسي
صاحبكار ،مي تواند موثرتر صورت گيرد چنانچه مؤسسه
حسابرسي تجربه انجام حسابرسي مؤسسه صاحبكار براي
چندین سال را داشته باشد ،عالوه بر اینكه اعضاي تيم
حسابرسي شناخت بيشتري نسبت به کار صاحبكار خواهد
داشت ،موجب تسریع در انجام عمليات حسابرسي ،کاهش
هزینه هاي حسابرسي و افزایش کيفيت حسابرسي مي گردد.
بحث اج تناب از پرداخت ماليات بيشتر بنظر مي رسد در
مورد شرکت هایي با جدایي مالكيت مطرح باشد ،زیرا افراد
حقيقي به خاطر وجود احتمال کشف و جریمه شدن و ریسك
گریزي و یا انگيزه هاي دروني مثل وظيفه اجتماعي ،کمتر،
درگير فرار و اجتناب از پرداخت ماليات مي شوند (الينگام و
سندمو .)0692 ،9همچنين مدیریت براي کاهش انتقال منابع
مالكان به دولت وتعدیل هزینه ماليات ،اادام به اجراي برنامه
هاي اجتناب از پرداخت ماليات ميکنند  .به طورکلي شرکتها
ازطریق دو روش از پرداخت ماليات اجتناب مي نمایند که یكي
روش انتقال سودازحوزه با ماليات با ب ه یك منطقه کم ماليات،
یا ارض گرفتن بيشتر در منطقه با ماليات با و کمتر در
منطقه کم ماليات است .این عمل ویژه به زدودن درآمد اشاره
مي کند ،که درآن بدهي گيرنده ارض به شرکتهاي وابسته و
یا بدهي به شرکتهاي غيروابسته ،مشمول ماليات نمي شود .به
عنوان مثال ،شرکت مادر ممكن است به شرکتهاي تابعه خود
ارض دهد (گراول .)2109 ،9روش بعدي که شرکت ميتواند
سود را از حوزه داراي ماليات با به حوزه کم مالياتي انتقال
دهد ايمت گذاري کا ها و خدمات فروخته شده بين
شرکتهاي وابسته است .اجتناب از پرداخت ماليات پيامدهاي
بالقوه مست قيم وغيرمستقيمي را به همراه خواهدداشت.کاهش
هزینه ماليات و افزایش جریان نقدي و افزایش ثروت
سهامداران از جمله پيامدهاي مستقيمل و کاهش پناهگاههاي
مالياتي و احتمال وضع ماليات بيشتر و در نظر گرفتن جرایم
مالياتي و فشار احتمالي دولت براي درنظر گرفتن ماليات بيشتر
از این بنگاهها  ،کاهش مسئوليت اجتماعي شرکت ها و به تبع
آن کاهش ارزش شرکت ازجمله پيامدهاي غيرمستقيم
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فعاليتهاي اجتناب از پرداخت ماليات مي باشند (هانلون و
هيتزمن .)2101 ،9عالوه بر این ممكن است جامعه نيز
شرکتهایي را که رویه متهورانه اي در خصوص ماليات دارند را
جریمه و تحریم نمایند و عدم مسووليت پذیري شرکت ها براي
آنها شهرت منفي بوجود آوردکه این مواردنيز از جمله
پيامدهاي غيرمستقيم فعاليتهاي اجتناب از پرداخت ماليات مي
باشند(حسينووکالمم .)2102 ،انتظار مي رود مدیران در
راستاي تحقق پاداش هاي در نظر گرفته شده از جانب
سهامداران براي آنها انگيزه زیادي براي اجتناب از پرداخت
ماليات داشته باشند ،زیرا اجتناب از پرداخت ماليات در نهایت،
به افزایش سود خالص و کاهش جریان هاي نقدي خروجي
ناشي از ماليات منجر ميشود و بين طرحهاي تشویقي پاداش
مدیران مالياتي با نرخ مؤثر مالياتي محاسبه شده بر اساس
استانداردهاي حسابداري رابطه اي منفي و معنادار وجود دارد
(آرمسترانگ و همكاران .)2102 ،6نگراني هاي گزارشگري مالي
نيز عامل باز دارنده اي براي برنامه ریزي مالياتي محسوب مي
شود انگيزه هاي گزارشگري مالي اغلب با انگيزه حداال کردن
ماليات در تضاد است ،به این دليل که کاهش در سود مشمول
ماليات ،غالباً سودحسابداري کمتري را نتيجه ميدهد
(شاکلفورد و شولين .)2110 ،01فرارمالياتي ،یك نوع تخلف
وتخطي از اانون است ،اما اجتناب از پرداخت ماليات استفاده از
خال اانوني و یا به تعبيري دیگر سو استفاده رسمي ازاوانين و
معافيت ها و مشوق هاي اانوني است .از جمله تفاوت دیگر فرار
مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات ميتوان به واکنش و بازتاب
افشا عمل اشاره کرد .دراجتناب از پرداخت ماليات فرد نگران
برمال شدن عمل خود نيست ،چرا که وي عمل غيراانوني انجام
نداده است ،ولي در فرار مالياتي برمال شدن عمل فرد ميتواند
تبعات اانوني وجرایم وتنبيه هایي را براي آن به همراه داشته
باشد ،هرچند هدف هر دو فعاليت منتفي نمودن ماليات ،ولي
نحوه ي دست یابي به آن متفاوت مي باشد و این دو موضوع را
ميتوانداز هم متمایز نماید (هانلون و هيتزمن .)2101 ،00نتایج
فرانك و همكاران )2116 (02حاکي از این است که فعاليت هاي
اجتناب از پرداخت ماليات باعث نبود شفافيت در گزارشگري
مالي مي شود .بنابراین ،به ميزاني که کيفيت گزارشگري مالي
پایين است ،عدم اطمينان اطالعات افزایش مي یابد .این
مطالعات نشان مي دهد اجتناب از پرداخت ماليات ميتواند
منجر به تضعيف کيفيت و دات اطالعات حسابداري شرکت
شود و در نتيجه عدم اطعيت سرمایه گذاران را در مورد
جریانات نقدي آینده شرکت افزایش ميدهد .در نتيجه این امر،
هزینه سرمایه افزایش مي یابد .دساي و دهارماپا )2119( 09
استد ل مي کنند که فعاليت هاي کاهش ماليات ميتواند
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فعاليت هاي متقلبانه مدیریت و از بين رفتن ارزش سهامداران
را تسهيل کند .اجتناب از پرداخت مالياتي بيشتر ميتواند سبب
بدتر شدن مشكالت نمایندگي بين شرکت و سهامدارانش شود.
استراتژي هاي اجتناب از پرداخت ماليات مستلزم پنهان کردن
حقایق است که این کار با هدف کاهش ميزان ماليات از طریق
پنهان کردن حقایق از مميزان مالياتي صورت مي پذیرد .در
نتيجه ،اثر معكوسي بر محيو اطالعاتي شرکت دارد و به
مدیران اجازه ميدهد منافع را از شرکت خارج کنند (دساي و
دارما پا  .)2119 ،01صرفه جویي هزینه ناشي از فعاليتهاي
اجتناب از پرداخت مالي ات ميتواند مبلغي ارزشمند براي ضعف
مالي شرکت باشد و تامين مالي ازطریق بدهي یا وجه نقد را
کاهش دهد (کيم و همكاران .)2115 ،05از آنجایي که سرر
مالياتي شكلي از حمایت مالياتي مي باشد ،شرکتهایي که سرر
مالياتي را به کار مي برد ،بدهي کمتري دارند و صرفه جویي
جریان ن قدي ناشي از سرر مالياتي ميتواند جانشيني براي
ميزان بدهي شرکت باشد (گراهام و توکر.)2119 ،09
در این تحقيق سعي شده است تا رابطه بين معيارهاي
نظام راهبري شرکتي و کيفيت حسابرسي با اجتناب از پرداخت
ماليات در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران مورد برسي ارار گيرد.
 -2-2پیشینه پژوهش
09

شولين و همكاران ( )2109به بررسي تأثير اجتناب از
پرداخت ماليات بر هزینه سرمایه شرکتها پرداختند .براي این
منظور از نرخ مؤثر مالياتي نقدي بلند مدت و تفاوت سود
حسابداري و سود مشمول ماليات به عنوان معيار اجتناب از
پرداخت ماليات استفاده کردند .نتایج نشان داد هرچه اجتناب
از پرداخت ماليات کمترباشد ،هزینه سرمایه به صورت
معناداري کاهش مي یابد .تجزیه و تحليل بيشتر نشان داد این
تأثير در شرکتهاي با نظارت خارجي بهتر ،منافع نهایي بيشتر از
صرفه جویي مالياتي وکيفيت اطالعاتي بهتر ،اویتر است.
مك گوایر و همكاران( )2102به بررسي رابطه تخصص
مالياتي حسابرسان و سطح اجتناب از پرداخت ماليات شرکت
ها پرداختند .نتایج پژوهش آنها بيانگر آن بود زماني که
موسسات حسابرسي یك متخصص مالياتي باشند مشتریان آنها
که خدمات مالياتي را از این موسسات دریافت مي کنند بيشتر
درگير اجتناب از پرداخت ماليات هستند .از سوي دیگر ،نتایج
حاکي از آن بود شرکت هایي که موسسات حسابرسي آن ها
متخصص کلي صنعت هستند داراي سطح اجتناب از پرداخت
ماليات با تري نسبت به سایر شرکت ها هستند .به عبارت
دیگر متخصصان کلي با ترکيب تخصص مالياتي و مالي خود

جهت بهبود و توسعه استراتژي هاي مالياتي به نفع مشتریان
خود از هر دو دیدگاه صورتهاي مالي و مالياتي کمك
ميکنند.
09
پژوهش هاي جيونگ و بن کيم ( )2101بيان ميكند که
رابطه ي مستقيم و معناداري بين اجتناب از پرداخت ماليات و
ریسك سقوط ايمت آتي سهام وجود دارد .این نتيجه با نظریه
اي که بيان ميدارد اجتناب از پرداخت ماليات سو استفاده
مدیریت را تسهيل مي کند و اخبار بد فعاليتها برا یچندین دوره
انباشته مي شود براي این که مدیریت مي خواهد جایگاه شغلي
خود را حفو کند .زماني که دوره تصدي مدیریت به اتمام
رسيد ،اخبار بد انباشته شده به یكباره افشا مي گردد و منجر
به سقوط زیاد ايمت سهام مي گردد .اما اگر در شرکت سازوکار
افشاي کارآمد و اوي مثل سهامداران نهادي ،تجزیه و تحليل
هاي صورت گرفته از گزارشهاي مالي شرکت ،وجود داشته
باشد ،همه اخبار بد انباشته نمي شوند که در صورت انتشار
یكجاي آنها کاهش شدید ايمت سهام اتفاق بيفتد ،مطابقت
دارد.
حسين و همكاران ( )2101در بررسي خود به این نتيجه
رسيدند که بين کيفيت راهبري شرکتي و اندازه موسسه
حسابرسي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و این ارتباط به
وسيله ميزان حمایت اانوني از سهامداران االيت در سطح کشور
تقویت مي شود.
لين و همكاران ( )2116به بررسي تاثير ساز و کارهاي
حاکميت شرکتي بر موسسات حسابرسي بزرگ پرداختند .
نتایج حاصل از بررسي آنها بيانگر این بود که اعمال کنترل
توسو سهامدارام عمده و یكسان بودن مدیرعامل و ریيس
هيات مدیره باعث کاهش احتمال انتخاب  01حسابرس بزرگ
چيني مي شود.
گيودهامي و همكارن ( )2116به بررسي تاثير ساختار
مالكيت بر انتخاب موسسات حسابرسي پرداختند .آنها ،پس از
کنترل عوامل مربوط به اندازه شرکت ،اهرم مالي ،نسبت
موجودي کا بر کل دارایي ها ،رشد فروش و توليد ناخالص
سرانه ،به این نتيجه رسيدند که در شرکت هاي مورد مطالعه
مالكيت دولتي و مالكيت خارجي داراي رابطه معني دار منفي با
انتخاب  1موسسه حسابرسي بزرگ هستند.
گال و همكاران ( )2116در پژوهشي به بررسي رابطه بين
دوره تصدي حسابرس با کيفيت حسابرسي پرداختند .آن ها به
این نتيجه رسيدند که رابطه بين دوره تصدي کم با کيفيت
سود در زماني که شرکت ها توسو متخصصان صنعت
حسابرسي مي شوند بسيار ضعيف تر از زماني است که توسو
یك موسسه غير متخصص ،حسابرسي مي شوند.
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عرب صالحي و هاشمي ( )0961در بررسي تاثير بيش
اطميناني مدیریت بر اجتناب از پرداخت ماليات در یافتند که
اثر اطمينان بيش از حد مدیریتي بر اجتناب از پرداخت ماليات
 ،مثبت و معنادار است .به بيان دیگر ،اطمينان بيش از حد به
مدیران ارشد سبب افزایش اجتناب از پرداخت ماليات در فرایند
گزارشگري مالي ميشود.
پورحيدري و همكاران ( )0969در تحقيقي تحت عنوان
بررسي تاثير اجتناب از پرداخت ماليات بر شفافيت گزارشگري
مالي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طي سال ها  0991الي  0996دریافتند که فعاليت برنامه ریزي
مالياتي ،شفافيت گزارشگري مالي را کاهش مي دهد .نتایج
بررسي انها نشان داد که فعاليت هاي اجتناب از پرداخت
ماليات مستلزم پنهان کردن حقایق و معامالت پيچيده است که
بر محيو اطالعاتي شرکت تاثير منفي و باعث کاهش شفافيت
گزارشگري مالي شرکت مي شود.
مهراني و سيدي ( )0962به بررسي تاثير ماليات بر درآمد
و محافظه کاري بر اجتناب از پرداخت ماليات پرداختند و
دریافتند بين مالي ات ابرازي و محافظه کاري با اجتناب از
پرداخت ماليات رابطه منفي و معناداري وجوددارد و همچنين
اجتناب از پرداخت ماليات و محافظه کاري ابزاري جایگزین
براي کاهش هزینه ماليات مي باشد که مورد استفاده شرکتهاي
ایراني ارار مي گيرند و همچنين با افزایش ماليات ابرازي
سنو ات ابل ،انگيزه اجتناب از ماليات افزایش نمي یابد.
حساس یگانه و آذین فر ( )0996در ایران رابطه اندازه
موسسه حسابرسي و کيفيت حسابرسي را بررسي کردند ،به
همين منظور مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران
رسمي در زمره مؤسسات حسابرسي کوچك و سازمان
حسابرسي به دليل کارکنان زیاد و ادمت بيشتر در زمره
حسابرس بزرگ ارارگرفته است .تجزیه و تحليل هاي آماري
صورت گرفته در این پژوهش ،مبين رابطه معني دار و معكوس
کيفيت حسابرسي و اندازه حسابرس (مؤسسه حسابرسي) است.
 -3فرضیه هاي پژوهش
فرضیه اصلي اول :بين کيفيت حسابرسي و اجتناب از
پرداخت ماليات رابطه معناداري وجود دارد.
براي بررسي فرضيه اصلي فوق فرضيه هاي فرعي زیر مطرح
شده است :
فرضیه فرعي اول :بين اندازه موسسه حسابرسي و
اجتناب از پرداخت ماليات رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعي دوم :بين دوره تصدي حسابرسي و اجتناب
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از پرداخت ماليات رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه اصلي دوم :بين معيارهاي نظام راهبري شرکت و
اجتناب از پرداخت ماليات رابطه معناداري وجود دارد.
براي بررسي فرضيه اصلي فوق فرضيه هاي فرعي زیر مطرح
شده است:
فرضیه فرعي سوم :بين اندازهي هيأت مدیره و اجتناب
از پرداخت ماليات رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعي چهارم :بين استقالل هيأت مدیره و
اجتناب از پرداخت ماليات رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعي پنجم :بين دوگانگي مدیرعامل و اجتناب
از پرداخت ماليات رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعي ششم :بين مالكيت نهادي و اجتناب از
پرداخت ماليات رابطه معناداري وجود دارد.
 -3روش شناسي پژوهش
با توجه به اینكه پژوهش حاضر در پي بررسي رابطه ميان
معيارهاي نظام راهبري شرکتي و کيفيت حسابرسي با اجتناب
از پرداخت ماليات است ،بنابراین به دليل اینكه نتایج آن به حل
یك مشكل یا موضوع خاص ميپردازد از لحاظ هدف کاربردي
و از آنجایي که در پي یافتن رابطه بين دو متغير ميباشد ،از
لحاظ ماهيت و روش تحقيق ازنوع همبستگي است.
جامعه آماري این تحقيق  ،کليه شرکتهاي پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 0961الي 0961مي
باشد  .فرآیند نمونهگيري مبتني بر روش حذفي و با توجه به
محدودیتهایي انتخاب شده است که این محدودیت ها به
شرح زیر مي باشند :
 )0شرکتهاي نمونه تا ابتداي سال  0961در بورس اوراق
بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 )2اطالعات مورد نياز و صورتهاي مالي آنها براي هریك
از سالهاي  0961لغایت  0961در دسترس باشد.
 )9شرکتهایي که بيش از سه ماه وافه معامالتي نداشته
باشند.
 )1شرکتهاي زیان ده از فهرست بررسي حذف مي
شوند.
 )5به منظور افزایش اابليت مقایسه ،شرکتهایي که سال
مالي آنها غير از  02/26بوده از فهرست حذف
ميشوند.
 )9به دليل ماهيت خاص فعاليت و ریسك مرتبو،
شرکتهاي واسطه گري و سرمایهگذاري از فهرست
حذف ميشوند.
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به این ترتيب تعداد  69شرکت ( 191مشاهده) به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند.
 -4مدلها و متغیرهاي پژوهش و نحوه اندازهگیري آنها
 -1-4مدلهاي پژوهش
براي انجام آزمون فرضيه هاي تحقيق  ،با توجه به در دسترس
بودن اطالعات ،مدلهایي بشرح زیر مورد تجزیه و تحليل ارار
ميگيرند:
مدل: 0

مدل:2

 -2-4متغیرهاي پژوهش
متغيرهاي مورد استفاده در این مدلها به شرح زیر ميباشند:
الف -متغیر وابسته
متغير وابسته ( )Tax Avoiditاجتناب از پرداخت ماليات در
سال  tميباشد .متغير توضيح دهنده براي اندازهگيري اجتناب
از پرداخت ماليات ،به شرح زیر است:
نرخ موثر مالياتي ( :)Effective Tax Rateاز تقسيم هزینه
ماليات شرکت  iدر پایان سال مالي  tبر درآمد ابل از ماليات
شرکت  iدر پایان سال مالي  tبه دست ميآید .هرچه اندازهي
این شاخص بزرگتر باشد ،سطح اجتناب از پرداخت ماليات
شرکت کمتر است.
ب -متغیرهاي مستقل
متغير مستقل( )AQualityitاستفاده شده در این پژوهش
عبارتند از:
 - 0کيفيت حسابرسي :براي تعيين کيفيت حسابرسي از دو
متغير " اندازه موسسه حسابرسي" و "دوره تصدي حسابرس"
به صورت متغييرهاي مجازي استفاده ميشود .در این پژوهش،
سازمان حسابرسي به عنوان موسسه بزرگ و داراي اعتبار و
شهرت با (درجه  )0و در مقابل سایر موسسات حسابرسي
(موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي) ،که اندازه
آنها نسبت به سازمان حسابرسي کوچكتر است ،به عنوان
موسسات داراي اعتبار و شهرت پایين(درجه )2در نظر گرفته
شده است .در صورتي که حسابرس شرکت صاحبكار طي دوره
پژوهش ،سازمان حسابرسي بوده است ،مقدار متغير مجازي

اندازه حسابرسي برابر با یك و در غير این صورت مقدار آن
برابر صفر در نظر گرفته شد .به همين ترتيب در صورتي که
طي دوره پژوهش  00ساله ،حسابرس بيش از  1سال،
حسابرس شرکت صاحبكار بوده باشد ،مقدار متغير مجازي دوره
تصدي حسابرس برابر با یك و در غير این صورت مقدار آن
برابر با صفر در نظر گرفته مي شود (مجتهد زاده و
آاایي. )0999،
 - 2چهار معيار راهبري شرکتي (:)CGit
 اندازهي هيأت مدیره (تعداد اعضاي هيأت مدیره)
 استقالل هيأت مدیره (تعداد اعضاي غير موظاف
درترکيب هيأت مدیره)
 دوگانگي مدیرعامل (مدیر عامل رئيس هيأت مدیره
باشد)
 مالكيت نهادي ( درصدي ازسهام یك شرکت سهامي
است که متعلق به بانكها ،بيمهها ،نهادهاي مالي،
شرکتهاي هلدینگ ،ساازمان ونهادها و شرکتهاي
دولتي ميباشد).
بنابراین مدل شماره  0به دو زیر مدل زیر تقسيم ميشود:

که در آنها:
( AFSIZEاندازه موسسه حسابرسي) :در صورتي که
حسابرس شرکت صاحبكار طي دوره پژوهش ،سازمان
حسابرسي بوده است ،مقدار متغير مجازي اندازه حسابرسي
برابر با یك و در غير این صورت مقدار آن برابر صفر در نظر
گرفته شد.
( ATدوره تصدي حسابرس) :در صورتي که طي دوره
پژوهش  00ساله ،حسابرس بيش از  1سال ،حسابرس شرکت
صاحبكار بوده باشد ،مقدار متغير مجازي دوره تصدي حسابرس
برابر با یك و در غير این صورت مقدار آن برابر با صفر در نظر
گرفته مي شود.
و مدل شماره  2نيز به چهار زیر مدل زیر تقسيم ميشود:
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 -5يافته هاي پژوهش
 -1-5آمار توصیفي

که در آنها:
( :DSIZEاندازهي هيأت مدیره) :تعداد اعضاي هيأت مدیره.
( :INDMANاستقالل هيأت مدیره) :مدیر غيرموظف ،عضو پاره
وات هيأت مدیره است که فااد مسئوليت اجرایي در شرکت
مي باشد .این متغير نشان دهنده نسبت اعضاي غير موظف
هيأت مدیره به کل اعضاي هيأت مدیره ميباشد.
( :DABLEدوگانگي مدیرعامل) :براساس تئوري نمایندگي،
براي استقالل هيأت مدیره ،ر ئيس هيأت مدیره و با ترین مقام
اجرایي نباید شخص واحدي باشند  .براي نشان دادن این متغير
از متغيرهاي اسمي ( 1و  )0استفاده گردید.
( :INSPEمالكيت نهادي) :منظور از سهامداران نهادي،
سهامداران حقواي مي باشند که واسطه بينافراد و شرکت ها
بوده و از طرف افراد اادام به تهيه پرتفوي سهام مي نمایند .این
متغير از طریق درصدکل سهام تملك شده به وسيله سهامداران
نهادي به کل سهام سرمایه اندازهگيري ميشود.
ج -متغیرهاي کنترلي
الف :وافه انتشار صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت  iدر
پایان سال مالي :)Delayit( tکه از طریق لگاریتم طبيعي
فاصله زماني بين پایان سال مالي شرکت و تاریخ مجمع
عمومي ،به دست مي آید.
ب :اهرم مالي شرکت  iدر پایان سال مالي  :)Leverage( tکه از
طریق تقسيم کل بدهي ها بر کل دارایي هاي شرکت در
پایان سال به دست مي آید.
ج :اندازه شرکت  iدر پایان سال مالي  : )FSIZEit(tلگاریتم
طبيعي کل دارایيها به عنوان نماینده اي از اندازه شرکت
د :سن شرکت ( :)Ageسالهاي فعاليت شرکت  iدر سال t
ه :اندازه بازار ( :)MSIZEلگاریتم طبيعي فروش شرکت iدر
سال t

14

در جدول شماره  ،0آماره هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق
نشان داده شده است  .زم به توضيح است که ميانگين
متغيراجتناب از پرداخت ماليات برابر با  1/129ميباشدکه
نشان ميدهد بيشتر دادههاي مربوط به این متغير ،حول این
نقطه تمرکزیافتهاند .انحراف معيار براي متغيرسن برابر21/96و
براي متغير اجتناب از پرداخت ماليات برابر  1/1525است که
نشان مي دهد در بين متغيرهاي پژوهش ،سن و اجتناب از
پرداخت ماليات به ترتيب داراي بيشترین و کمترین ميزان
پراکندگي ميباشند.ضریب چولگي متغير مالكيت نهادي برابر با
 9/61ميباشد ،یعني این متغير چولگي به راست دارد و به این
اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد .همچنين کشيدگي تمامي
متغيرهاي
مدل ها مثبت است.
زم به ذکر است ل ابل از آزمون فرضيه ها باید نرمال
بودن متغير ها (بجز متغيرهاي باینري) مورد آزمون ارارگيرد،
در این تحقيق این موضوع از طریق آماره جارک -برا مورد
بررسي ارارميگيرد .از آنجائي که احتمال آماره بيشتر از 1/15
است ،فرضيه صفر مبني بر نرمال بودن توزیع متغير مربوطه
ابول ميشود .بنابراین داده هاي ما نرمال است .و براي ایستایي
(مانایي) متغيرهاي مورد استفاده در مدل ها (بجز متغيرهاي
باینري) از آزمون ریشه واحد استفاده مي شود که در جدول
شماره  2نشان داده شده است.
جدول  2نشان مي دهد که چون ضریب احتمال کمتر از 1/15
مي باشد داده هاي ما مانا یا ایستا هستند .
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جدول-1آمارههاي توصیفي متغیرهاي پژوهش
متغیر
آماره

اجتناب از

اندازهي

استقالل

پرداخت

هیأت

هیأت

مالیات

مديره

مديره

)Tax) Avoid

)(DSIZE

))INDMAN

مالكیت

وقفه

اهرم مالي

نهادي

انتشار

شرکت

))INSPE

)(Delay

)(LEV

اندازه شرکت اندازه بازار سن شرکت
))MSIZE
)(AGE
)(FSIZE

ميانگين

1/1299

-1/991

95/9291

1/9692

91/619

1/9561

09/2690

00/9299

95/905

بيشينه

1/9111

-1/199

66/9199

00/126

66/919

9/1911

09/1111

09/6929

90/511

کمينه

1/1119

-1/999

1/15996

-2/191

-1/229

1/1959

0/11111

1/26115

02/691

انحراف معيار

1/1525

1/5019

09/9599

1/5110

09/911

1/2696

0/09999

0/90001

21/962

چولگي

9/1560

-2/296

1/11905

9/6116

1/1129

2/2551

-0/0599

1/09159

1/0110

کشيدگي

02/152

00/995

2/19199

099/91

2/1611

01/999

01/9990

9/16956

2/5995

آماره
جارک-برا

1/5620

1/2969

22/95

0901

22/59

1/9591

1/9926

6/195

9/9995

احتمال
جارک-برا

1/290

1/190

1/5990

1/990

1/209

1/599

1/999

1/999

1/59510

مشاهدات

191

191

191

191

191

191

191

191

191

منبع :بر اساس خروجي نرمافزار

Eviews

جدول - 2نتايج آزمون ريشه واحد پنل ديتا ((Pool unit root test
آزمونهاي ريشه واحد ديكي فولر Augmented Dickey-Fuller Test
شوارتزـ بیزينSchwarz Baysian

مرتبه تفاضل گیري

*Prob.

t-Statistic

متغیرها

در سطح

0.0000

-15.4223

اجتناب از پرداخت ماليات

Tax Avoid

"

0.0000

-34.1648

اندازهي هيأت مدیره

DSIZE

"

0.0000

-18.6093

استقالل هيأت مدیره

INDMAN

"

0.0000

-199.277

مالكيت نهادي

INSPE

"
"

0.0000

63.1903

وافه انتشار صورتهاي مالي حسابرسي شده

Delay

0.0000

-17.6797

اهرم مالي شرکت

LEV

"

0.0000

-28.9635

اندازه شرکت

FSIZE

"

0.0000

-5370.00

اندازه بازار

MSIZE

"

0.0000

-55.5241

سن شرکت

AGE

منبع:

بر اساس خروجي نرمافزارEviews

 -2-5نتايج فرضیه ها
ابل از تخمين مدلها در فرضيه هاي فرعي زم است که
روش تخمين (تلفيقي یا تابلویي) مشخص گردد .براي این
منظور از آزمون  Fليمر استفاده شده است.که در جدول شماره
 9براي مدل هاي  0و  2و در جدول شماره  1براي مدل هاي
 9الي  9نشان داده شده است.

جداول  9و  1نشان ميدهد که چون مقدار ضریب احتمال
آزمون  fکمتر از 1/15مي باشد بنابراین مي توانيم از روش پنل
دیتا استفاده کنيم.
روش پنل دیتا خود با استفاده از دو روش "اثرات تصادفي"
و "اثرات ثابت" مي تواند انجام گيرد .براي تعيين اینكه از کدام
روش استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده گردیده است.که
در جدول شماره  1براي مدل هاي  0و  2و در جدول شماره 5
براي مدل هاي  9الي  9نشان داده شده است .
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جدول -3نتايج آزمون Fبراي مدل هاي 1و2
مقدار ارزش احتمال

d.f.

Statistic

Effects Test

0.0000
0.0000
0.0000

)(95,436
95
)(95,329

7.127952
562.741201
10.960984

Cross-section F
Cross-section Chi-square
Cross-section F

0.0000

95

725.533260

Cross-section Chi-square

))PV

منبع :بر اساس خروجي نرمافزار

مدل
مدل 0
مدل 2

Eviews

جدول -4نتايج آزمون Fبراي مدل هاي  3الي 6
مقدار ارزش احتمال

d.f.

Statistic

Effects Test

مدل

0.0000
0.0000

)(95,436
95

4.963214
443.758957

Cross-section F
Cross-section Chi-square

مدل 9

0.0000
0.0000
0.0375

)(95,332
95
)(95,1025

7.653398
576.554890
2.371528

Cross-section F
Cross-section Chi-square
Cross-section F

0.0352
0.0000
0.0000

95
)(161,804
161

11.973609
14.991414
1347.966896

Cross-section Chi-square
Cross-section F
Cross-section Chi-square

))PV

منبع :بر اساس خروجي نرمافزار

مدل 1
مدل 5
مدل 9

Eviews

جدول -4نتايج آزمون هاسمن براي انتخاب روش با اثرات ثابت وتصادفي براي مدل هاي  1و 2
Prob.

Chi-Sq. d.f.

Chi-Sq. Statistic

Test Summary

مدل

0.3843

4

4.164004

Cross-section random

مدل 0

0.0000

5

31.708654

Cross-section random

مدل 2

منبع :بر اساس خروجي نرمافزارEviews

جدول -5نتايج آزمون هاسمن براي انتخاب روش با اثرات ثابت و تصادفي براي مدل هاي  3-4تا 6-4
Prob.

Chi-Sq. d.f.

Chi-Sq. Statistic

Test Summary

مدل

0.5878

5

2.823308

Cross-section random

مدل 9

0.5109

5

13.5422911

Cross-section random

مدل 1

0.1905

5

11.203014

Cross-section random

0.0000

5

66.928767

Cross-section random

مدل 5
مدل 9

منبع :بر اساس خروجي نرمافزارEviews

جداول فوق نشان مي دهد که چون ضریب احتمال در
مدل ( )0بيشتر از 1/15مي باشد تخمين با روش اثرات
تصادفي است .ولي در مدل( )2چون ضریب احتمال کمتر از
 1/15مي باشد تخمين آن با روش ثابت انجام مي گيرد (جدول
 .)1همچنين چون ضریب احتمال در مدلهاي 9الي 5بيشتر از
1/15مي باشد تخمين با روش اثرات تصادفي است .ولي در
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مدل ( )9چون ضریب احتمال کمتر از  1/15ميباشد تخمين
آن با روش ثابت انجام مي گيرد (جدول .)5
براي بررسي فروض کالسيك پنل در رگرسيونها از آزمون
ناهمساني واریانس و خودهمبستگي براي مدلهاي پنل
استفاده شده ،که در جدول شماره  9براي مدل هاي  0و  2و
در جدول شماره  9براي مدل هاي 9الي  9نشان داده شده
است .
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جدول -6نتايج آزمون ناهمساني واريانس و خود همبستگي براي مدلهاي پنل
مدل 1

آزمونها

مدل 2

آماره

prob

آماره

prob

آزمون ناهمساني واریانس بين گروهي (والد تعدیل شده)

0/922

1/0995

0/1661

1/0969

آزمون خودهبستگي (آزمون وولدریج)

0/11691

1/2999

1/6690

1/2099

منبع :بر اساس خروجي نرمافزار

Eviews

جدول  -7نتايج آزمون ناهمساني واريانس و خود همبستگي براي مدلهاي پنل  3الي 6
مدل 3

آزمونها

آماره

prob

مدل 4
آماره

prob

مدل 5
آماره

مدل 6
prob

آماره

prob

آزمون ناهمساني واریانس بين گروهي (والد تعدیل
شده)

1/99990 1/15091 1/91006 1/29669 1/56190 1/502211 1/9592 1/19519

آزمون خودهبستگي (آزمون وولدریج)

1/92009 1/09226 1/91669 1/29169 1/96190 1/09699 1/99992 1/09295
منبع :بر اساس خروجي نرمافزار

جداول فوق نشان مي دهد از آنجائي که P-valueآزمون
ناهمساني واریانس بزرگتر از  1/15است درنتيجه فرض صفر
مبني بر همساني واریانسها پذیرفته ميشود .به عبارتي ،نتيجه
آزمون والد تعدیل شده حاکي از عدم وجود ناهمساني واریانس
بين واحدهاي مقطعي ( 69شرکت) است و از آنجائي کهP-
valueآزمون خودهبستگي بزرگتر از  1/15است دال بر عدم
وجود خودهمبستگي ميباشد.به عبارتي نتایج بدست آمده از
آزمون وولدریج نشان دهنده تایيد فرضيه صفر و حاکي از عدم
وجود خود همبستگي ميباشد.
 -1-2-5نتايج آزمون فرضیه فرعي اول و دوم
نتایج حاصل از تخمين مدل ها براي این دو فرضيه فرعي در
جدول شماره  9نشان داده شده است.
جدول  9نمایانگر این است که در مدل( )0اندازه موسسه
حسابرسي اثر منفي بر اجتناب از پرداخت ماليات دارد و در
سطح ٪66معنادار است(چون ضریب احتمال( )probآن کمتر
از  1/10مي باشد) .یعني با بهبود در شاخص اندازه موسسه
حسابرسي به ميزان یك واحد ،شاخص اجتناب از پرداخت
ماليات را به ميزان 1/919کاهش مي دهد .این ضریب در
تخمين مدل منفي و معنادار ميباشد .بنابراین مي توان گفت
بين حسن شهرت حسابرس و شاخص آن که اندازه موسسه
حسابرسي است رابطه مستقيم وجود دارد زیرا موسسات
حسابرسي بزرگتر عالاه مند هستند که شهرت بهتري در بازار
کار به دست آورند به این دليل خدمات حسابرسي با کيفيت تر
ارائه مي کنند  .از طرف دیگر اندازه موسسه حسابرسي یكي از

Eviews

ویژگي هایي است که بر کيفيت حسابرسي اثر دارد و هرچه
موسسات حسابرسي بزرگتر باشد کيفيت حسابرسي افزایش مي
یابدل و به تبع آن از اجتناب از پرداخت ماليات کاسته مي شود
 .بنابراین بين اندازه موسسه حسابرسي و اجتناب از پرداخت
ماليات رابطه منفي و معناداري وجود دارد .و فرضيه فرعي اول
پذیرفته مي شود .و در مدل ( )2دوره تصدي حسابرس اثر
منفي بر اجتناب از پرداخت ماليات دارد و در سطح
٪66معنادار است(چون ضریب احتمال( )probآن کمتر از
 1/10مي باشد) .یعني با بهبود در شاخص دوره تصدي
حسابرس به ميزان یك واحد ،شاخص اجتناب از پرداخت
ماليات را به ميزان 1/909کاهش مي دهد .این ضریب در
تخمين مدل منفي و معنادار ميباشد .بنابراین هر چه تعداد
سال هاي متوالي که موسسات حسابرسي ،انجام عمليات
حسابرسي یك صاحبكار را مورد رسيدگي ارار مي دهندل
بيشتر باشد به دليل آشنایي نسبت به کار صاحبكار موجب
سرعت بخشيدن در انجام عمليات حسابرسي  ،کاهش هزینه
هاي حسابرسي و افزایش کيفيت حسابرسي مي گردد  .و به
تبع آن اجتناب از پرداخت ماليات کاهش مي یابد .بنابراین بين
دوره تصدي حسابرسي و اجتناب از پرداخت ماليات رابطه
منفي و معناداري وجود دارد  .و فرضيه فرعي دوم پذیرفته مي
شود.
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جدول -8نتايج حاصل از تخمین مدل اول و دوم
متغیر وابسته  : Tax Avoidاجتناب از پرداخت مالیات
مدل 2
سطح

سطح آماره

معناداري

t-Statistic

مدل 1
سطح
ضرايب تخمین

prob

سطح آماره

معناداري

t-Statistic

prob

0.0000

34.45021

2.478363

0.0000

20.81750

2.476236

عرض از مبدا

C

-

-

-

0.0000

-18.67957

-0.807143

اندازه موسسه
حسابرسي

AFSIZE

0.0000

-29.11002

-0.813124

-

-

-

دوره تصدي حسابرس

AT

0.0002

3.697292

0.001669

0.0000

4.137156

0.007344

وافه انتشار صورتهاي
مالي

Delay

0.0816

1.744699

0.001751

0.0000

7.838033

0.002247

اهرم مالي شرکت

LEV

0.0004

-3.584748

-0.002549

0.0968

-1.662427

-1.794373

اندازه شرکت

FSIZE

0.0000

12.38762

5.281443

0.0000

5.582495

0.320048

اندازه بازار

MSIZE

0.0000

4.802443

0.256160

0.1561

1.419629

0.235219

سن شرکت

AGE

0.509072
1.765995
]47.91246 [0.000000

0.650796
2.376879
]99.36377 [0.000000

منبع :بر اساس خروجي نرمافزار

 -2-2-5نتايج آزمون فرضیه فرعي سوم الي ششم
نتایج حاصل از تخمين مدل ها براي این چهار فرضيه فرعي در
جدول شماره  6نشان داده شده است.
جدول  6نمایانگر این است که در مدل ( )9اندازه هيات
مدیره اثر منفي بر اجتناب از پرداخت ماليات دارد و در سطح
٪66معنادار است(چون ضریب احتمال( )probآن کمتر از
 1/10مي باشد) .یعني با بهبود در شاخص اندازهي هيأت مدیره
(یكي از سازوکارهاي نظام راهبري شرکتي) به ميزان یك واحد،
شاخص اجتناب از پرداخت ماليات را به ميزان  1/99کاهش
مي دهد .این ضریب در تخمين مدل منفي و معنادار ميباشد.
بنابراین مي توان گفت با بهبود بخشيدن در تعداد اعضاي
هيات مدیره مسئوليتها تقسيم و نظارت برکليه فرآیند
حسابرسي شرکت با کيفيت با تري انجام مي پذیرد  .در نتيجه
موجب ارتقاي راهبري شرکتي مي شود و از اجتناب از پرداخت
ماليات کاسته مي شود .بنابراین بين اندازه هيات مدیره و
اجتناب از پرداخت ماليات رابطه منفي و معناداري وجود دارد.
و فرضيه فرعي سوم پذیرفته مي شود .در مدل ( )1استقالل
هيات مدیره اثر منفي بر اجتناب از پرداخت ماليات دارد و در
سطح ٪66معنادار است(چون ضریب احتمال( )probآن کمتر
از  1/10مي باشد) .یعني با بهبود در شاخص استقالل هيأت
مدیره (یكي از سازوکارهاي نظام راهبري شرکتي) به ميزان
یك واحد ،شاخص اجتناب از پرداخت ماليات را به ميزان
44

ضرايب تخمین

متغیرهاي مستقل

Adjusted R-squared
Durbin-Watson stat
])F-statistic [Prob(F-statistic

Eviews

 1/102کاهش مي دهد .این ضریب در تخمين مدل منفي و
معنادار ميباشد .بنابراین مي توان گفت انسجام ،توانایي و
استقالل اعضاي هيات مدیره یعني عضو غيرموظف که فااد
مسئوليت اجرایي در شرکت باشد سبب شفافيت و راهبري
شرکتي صحيح شرکت مي گردد .این امر موجب ارتقا و بهبود
راهبري شرکتي و همچنين بهبود در مدیریت شرکت مي شود.
و در نتيجه اجتناب از پرداخت ماليات کمتر مي شود .بنابراین
بين استقالل هيات مدیره و اجتناب از پرداخت ماليات رابطه
منفي و معنادار وجود دارد  .و فرضيه فرعي چهارم پذیرفته مي
شود .در مدل ( ) 5دوگانگي مدیرعامل اثر منفي بر اجتناب از
پرداخت ماليات دارد ولي از لحاظ آماري معنادار نيست(چون
ضریب احتمال ( )probبيشتراز  1/0مي باشد) .یعني با بهبود
در شاخص دوگانگي مدیرعامل (یكي از سازوکارهاي نظام
راهبري شرکتي) به ميزان یك واحد ،شاخص اجتناب از
پرداخت ماليات را به ميزان ناچيز  1/11119کاهش مي دهد.
این ضریب در تخمين مدل منفي و از لحاظ آماري معنادار
نميباشد .بنابراین براساس تئوري نمایندگي ،براي استقالل
هيأت مدیره ،ر ئيس هيأت مدیره و با ترین مقام اجرایي نباید
شخص واحدي باشند  .پس بين دوگانگي مدیرعامل و اجتناب
از پرداخت ماليات از لحاظ آماري رابطه معناداري وجود ندارد.
و فرضيه فرعي پنجم رد مي شود .و در مدل ( )9مالكيت نهادي
اثر منفي بر اجتناب از پرداخت ماليات دارد و در سطح
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٪66معنادار است(چون ضریب احتمال( )probآن کمتر از
 1/10مي باشد) .یعني با بهبود در شاخص مالكيت نهادي
(یكي از سازوکارهاي نظام راهبري شرکتي) به ميزان یك واحد،
شاخص اجتناب از پرداخت ماليات را به ميزان  1/102واحد
کاهش مي دهد .این ضریب در تخمين مدل منفي و معنادار
ميباشد .بنابراین سرمایه گذاران نهادي ،با نظارت کارآمد خود
محرک هایي براي بهبود عملكرد دارند و توان تنبيه مدیراني
که در جهت منافع شان حرکت نمي کنند را نيز دارا مي
باشند .همچنين مالكيت نهادي بر پوشش مالياتي تاثير معنادار
دارد .پس با افزایش این شاخص از اجتناب از پرداخت ماليات
کاسته خواهد شد .در نتيجه بين مالكيت نهادي و اجتناب از

پرداخت ماليات رابطه منفي و معناداري وجود دارد .و فرضيه
فرعي ششم پذیرفته مي شود.
همچنين به منظور بررسي استقالل خطاها (تفاوت بين
مقادیر وااعي و پيشبيني شده توسو معادله رگرسيون) در
دورههاي مختلف از آزمون دوربين  -واتسون استفاده شده
است .مقدار  D.Wمحاسبه شده براي کليه مدلها بين  0/5تا
 2/5استل بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که جمالت خطا در
دورههاي مختلف مستقل ميباشند .به عبارت دیگر مقادیر
خطا تصادفي بوده و فرض وجود خودهمبستگي بين خطاهاي
مدل برآورد شده رد ميشوند.

جدول  -9نتايج حاصل از تخمین مدلهاي  3الي6
متغیر وابسته : Tax Avoidاجتناب از پرداخت مالیات
مدل 5

مدل 6

مدل 3

مدل 4

سطح

ضرايب

سطح

ضرايب

سطح

ضرايب

سطح

ضرايب

معناداري

تخمین

معناداري

تخمین

معناداري

تخمین

معناداري

تخمین

متغیرهاي مستقل

0.0000

-0.713064

0.0004

-0.022970

0.0000

-0.713064

0.0000

-2.694707

عرض از مبدا

C

-

-

-

-

-

-

0.0000

-0.732509

اندازهي هيأت مدیره

DSIZE

-

-

-

-

0.0000

-0.012580

-

-

استقالل هيأت مدیره

INDMAN

-

-

0.9900

-0.000483

-

-

-

-

دوگانگي مدیرعامل

DABLE

0.0000

-0.012580

-

-

-

-

-

-

مالكيت نهادي

INSPE

0.0002

0.000538

0.9887

0.000547

0.0002

0.000538

0.0150

0.167118

وافه انتشار صورتهاي مالي

Delay

0.0000

0.071578

0.0000

0.021420

0.0000

0.071578

0.0252

0.079863

اهرم مالي شرکت

LEV

0.0000

-0.032950

0.0000

-0.060621

0.0000

-0.032950

0.0407

-0.011242

اندازه شرکت

FSIZE

0.0000

0.007911

0.0000

0.082199

0.0002

5.281443

0.0982

0.036738

0.0000

0.183171

0.0008

0.279624

0.0002

0.256160

0.2747

0.704411

اندازه بازار
سن شرکت

MSIZE

0.624777
1.656555
]26.57690[0.000000

0.183171
1.585793
]33.89097[0.000000

0.614777
1.756555
]26.57690[0.000000

0.660304
1.655752
]91.83610[0.000000

منبع :بر اساس خروجي نرمافزار

 -6نتیجه گیري و بحث
طبق نتایج بدست آمده از آزمون فرضيه ها در این
پژوهش ،نشان مي دهد که سازوکارهاي شاخص نظام راهبري
شرکتي یعني شاخص هاي اندازه هيات مدیره ،استقالل هيات
مدیره و مالكيت نهادي رابطه منفي و معناداري با شاخص
اجتناب از پرداخت ماليات دارند  .ولي رابطه بين شاخص
دوگانگي مدیرعامل و شاخص اجتناب از پرداخت ماليات از
لحاظ آماري معنادار نيست  .همچنين متغيرهاي توضيح دهنده
کيفيت حسابرسي یعني اندازه موسسه حسابرسي و دوره

AGE

Adjusted R-squared
Durbin-Watson stat
]F-statistic [Prob

Eviews

تصدي حسابرس بر شاخص اجتناب از پرداخت ماليات یك
رابطه منفي و معنادار است  .بنابراین به بياني دیگر مي توان
اظهار داشت که با بهبود و اصالح معيارهاي نظام راهبري
شرکتي و کيفيت حسابرسي مي توان شاهد اجتناب از پرداخت
ماليات کمتري در شرکتها باشيم  .از طرفي شرکتها براي
اعتباربخشي و افزایش کيفيت سود گزارش شده مي توانند از
حسابرسان متخصص و شاغل در سازمان حسابرسي استفاده
کنند تا از این طریق اعتماد سرمایه گذاران را کسب نمایند.
چرا که نتایج نشان ميدهد که شاخص اندازه موسسه
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حسابرسي ارتباط منفي و معنادار با شاخص اجتناب از پرداخت
ماليات دارد .تبصره  2ماده  01دستورالعمل مؤسسات حسابرسي
معتمد سازمان بورس مصوب  99/5/9شوراي عالي بورس بيان
مي کند ،موسسات حسابرسي مجاز نيستند بعد از گذشت چهار
سال ،دوباره سمت حسابرس مستقل و بازرس اانوني شرکت
واحدي را برذیرند .بنابراین سازمان امور مالياتي براي جلوگيري
از اجتناب هاي مالياتي ،مي تواند به مساله دوره تصدي و
استمرار رابطه بين موسسات حسابرسي و شرکت ها توجه
بيشتري کند .افزایش تعداد اعضاي هيأت مدیره و همزمان
استقالل اعضا  ،ویژگي نظارتي بر عملكرد مالي را افزایش داده
و اجتناب از پرداخت ماليات را کاهش ميدهد .بر اساس نتایج
حاصل شده ،از آنجایيكه افزایش سرمایه گذاران نهادي شامل
بانك ها ،شرکتهاي بيمه ،صندوقهاي بازنشستگي،
شرکتهاي سرمایهگذاري و سایرموسسههایي است که به خرید
و فروش حجم با یي از اوراق بهادار ميپردازد و با استفاده از
ميزان حق راي با در مجامع شرکتها به صورت مستقيم
برتصميمات مدیریتي شرکت هاي سرمایه پذیر موثر هستند،
سبب کاهش اجتناب از پرداخت ماليات ميگردد ،بنابراین مي
توان با افزایش مالكيت نهادي در شرکتها به اعتباربخشي و
افزایش کيفيت سود گزارش شده پرداخت .نتایج این تحقيق در
آزمون فرضيه فرعي اول مشابه پژوهش حساس یگانه و آذین فر
( ) 0996مي باشد که بيانگر آن است هر چه موسسات
حسابرسي بزرگتر باشد خدمات حسابرسي بهتري ارائه خواهند
داد و بر کيفيت حسابرسي تاثير مي گذارد و در نتيجه کيفيت
حسابرسي سبب مي گردد اجتناب از پرداخت ماليات کمتري
در شرکتها دیده شود .آزمون فرضيه فرعي دوم مشابه پژوهش
گال و همكاران ( )2116مي باشد که بيانگر آن است هر چه
دوره تصدي حسابرس بيشتر باشد نسبت به صنعت و کار
صاحبكار آشنایي بيشتري خواهد داشت و بر کيفيت حسابرسي
تاثير مي گذارد در نتيجه کيفيت حسابرسي سبب مي گردد
اجتناب از پرداخت ماليات کمتري در شرکتها مشاهده شود .و
آزمون فرضيه هاي فرعي سوم الي ششم مشابه پژوهش لين و
همكاران ( ) 2116مي باشد که بيانگر آن است هر چه در معيار
هاي نظام راهبري شرکتي (یكي از سازو کارهاي حاکميت
شرکتي) بهبود حاصل گرددل موجب ارتقا و بهبود در مدیریت
شرکت مي شود در نتيجه نظارت بر برکليه فرآیند حسابرسي
شرکت با کيفيت با تري انجام مي پذیرد و در نتيجه این
کيفي ت سبب مي گردد اجتناب از پرداخت ماليات کمتري در
شرکتها مشاهده گردد.
با توجه به اینكه نظام راهبري در شرکت هاي ایران
پيچيده و موارد خاص خود را دارد (مانند دخالت دولت در
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انتخاب هيات مدیره و تاثير نخبگان سياسي در نظام راهبري
شرکتي) و عدم ابراز هزینه ها و علي الخصوص هزینه هاي
مالياتي باعث گردیده است که نتایج بدست آمده در پژوهش
حاضر با مباني نظري و پژوهش هاي مشابه در کشورهاي
پيشرفته ،کامال همسو نباشد .زم به ذکر است که در پژوهش
هاي سيمونيك  0691که در بورس اوراق بهادار آمریكا صورت
گرفته بود ،تاثير مثبت سهامداران نهادي را بر هزینه هاي
مالياتي نشان داده بود .همچنين در پژوهشي که در بورس
چين صورت گرفته است رابطه منفي بين استقالل هيات مدیره
با هزینه مالياتي نشان داده شده است .در ایران و در اکثر
شرکت هاي بزرگ و علي الخصوص شرکت هایي که در آن
دولت تاثير گذار است ،بعد از انتخابات (مانند انتخابات ریاست
جمهوري) حاکميت شرکتها دستخوش تسویه حساب سياسي
گردیده و هيات مدیره و به تبع آن مدیر عامل تغيير مي یابد.
در این ميان هزینه هاي مالياتي و سایر مسایل از این دست
کمتر مورد عالاه مدیران براي مدیریت است .و مسایلي
همچون تغييرات در سيستم و تغيير حسابرس بيشتر جلب
تااوجه مي نماید .پيشنهاد مي شود در پژوهش هاي آتي به
رابطه فعال و غير فعال بودن سهامداران نهادي در ترکيب هيات
مدیره با هزینه هاي مالياتي نيز مورد برسي ارار گيرد .به عالوه
 ،براي کنترل بهتر تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته به مدل
مورد استفاده نوع صنعت اضافه گردد .پيشنهاد مي شود در
پژوهش هاي آتي رابطه استفاده از نوع اظهارنظر حسابرس با
هزینه هاي مالياتي نيز مورد بررسي ارار گيرد.
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