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چكیده
عدم اطمینان محیطی سازمان ممکن است منجر به تغییرپذیری بیشتر در گزارش سود شرکت شود ،بنابراین مدیران برای کاهش
این تغییرات نیاز به انعطاف پذیری ویژه ای دارند .که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری انعطاف پذیری مدیری ت ،شرایط را برای
مدیریت سود و اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی را فراهم می کند .بنابراین هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر
اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در این پژوهش برای اندازهگیری عدم
اطمینان محیطی از (ضریب تغییرات فروش پنج ( )5سال گذشته) و برای اندازهگیری اجتناب از مالیات از (نرخ مؤثر مالیات و
میانگین  5سال اخیر نرخ مؤثر مالیات) و برای اندازه گیری فرار مالیاتی از تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات استفاده شده
است .بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و دادههای مربوط به  241شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای
دورهی زمانی بین سالهای  2931تا  2931مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مدلی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دادههای
تابلویی با رویکرد اثرات ثابت بررسی و آزمون شده است .نتایج بدست آمده نشان داد که عدم اطمینان محیطی تأثیر مثبت و
معناداری بر اجتناب از مالیات دارد  .هم چنین نتایج پژوهش نشان داد که عدم اطمینان محیطی تاثیر مثبت و معناداری بر فرار
مالیاتی دارد.
واژههای کلیدی :عدم اطمینان محیطی ،اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی.
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 -1مقدمه
یکی از عواملی که میتواند باعث متفاوت بودن واکـنش
بـازار بـه مدیریت سود و اجتناب از مالیات شـود ،عـدم
اطمینـان است .عدم اطمینان محیطی بهعنوان نرخ
تغییرپذیری در محیط خارجی سازمانها ،کـه شـامل محیطی
مشتریان عمده ،رقبا ،قوانین دولتی و اتحادیههای کارگری
هستند تعریف شده است (حبیب و همکـاران  )1122عدم
اطمینان محیطی باال ،ریسک تخمین دقیق سودهای آتـی
توسـط سـهامداران را افـزایش میدهد و آن را به یک موضوع
بغرنج برای آنها تبدیل میسازد .در صورتی که مدیریت اقدام
مناسبی را بـرای کاهش این نوسان پذیری انجام ندهد ،عدم
تقارن اطالعاتی بین مدیریت و سهامداران حادتر میشود .عـدم
اطمینان محیطی ،محدودیتهای جدی برای شرکت ایجاد
می کند و بر اسـتراتژی و تصـمیمات مـدیران در شرکت مؤثر
است .در چنین شرایطی مدیران فرصتهای استراتژیکی برای
مقابلـه بـا ایـن شـرایط خواهنـد داشت .یکی از این فرصتها،
اجتناب از پرداخت مالیات است (کارمیر ،هول و لیداکس،
.)1129
از یک طرف ،مالیات منبع سالمی جهت تأمین هزینههای
حاکمیتی دولت به منظور رفع نیازهای ملت است و از طرف
دیگر ،عامل انگیزشی مهمی در تصمیمگیریهای شرکت
محسوب میشود .البته باید توجه داشت که نگرش شرکتها
نسبت به قانون مالیات یکسان نبوده و در یک طیف وسیع از
اجتناب مالیاتی تا پرداخت مالیات قرار دارد .در واقع ،تمکین
مالیاتی مودیان را میتوان ابزاری برای توسعه یک نظام مدنی
پیشرو دانست (ناک و کیفیر )2331 ،که هم برای رعایت
عدالت و انصاف در جامعه (امسیکی )2393 ،و هم برای
پیشرفت سرمایه اجتماعی (سلمرود )2331 ،ضروری به نظر
می رسد .از طرف دیگر ،عدم تحقق درآمد مالیاتی دولت در
نتیجه اجتناب از مالیاتی شرکتی ،مشکل عمدهای است که
موجب اختالل در سیستم اقتصادی کشور شده و ممکن است
خسارات اقتصادی و اجتماعی زیادی به جامعه تحمیل نماید
(سلمرود1114،؛ ویلیامز .)919-1111:1 ،اجتناب مالیاتی
شرکت می تواند اثرات منفی و غیرقابل جبرانی بر وضعیت
اجتماع داشته باشد و به بنیانهای جامعه آسیب وارد نماید
(فریدمن1119 ،؛ سلمرود1114 ،؛ لندولف.)1111 ،
با این وجود ،پژوهش های کمی در ارتباط بین عدم
اطمینان محیطی و اجتناب مالیات شرکت وجود دارد .ویلد و
همکاران ( )1124بیان میکنند که عدم اطمینان منجر به
تردید در کسب مزایای ناشی از صرفهجویی در پرداخت مالیات
میشود و در نتیجه کاهش احتمال سرمایهگذاری ناشی از
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اجتناب مالیاتی را سبب میشود .االبرو گالمر ( )1125دریافتند
که شرکتهایی که در شرایط نامطمئن محیطی کار میکنند،
از کیفیت اطالعات داخلی خود برای جلوگیری از پرداخت
مالیات بیشتر کمک میگیرند .همچنین هوانگ و همکاران
( )1121معتقدند که مدیران در مواجه با شرایط عدم اطمینان
محیطی باال احتمال دارد که فعالیتهای اجتناب از مالیات
بیشتری داشته باشند که خود را در نرخهای مؤثر مالیات
پایین تر (و یا مزایای مالیات ناشناخته باالتر) نشان میدهد .از
اینرو در نظر است که در این تحقیق به این پرسش پاسخ داده
شود که  :آیا عدم اطمینان محیطی بر اجتناب از مالیات در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر
دارد یا خیر؟
ضرورت انجام این تحقیق از چند بعد حائز اهمیت است:
اول اینکه مدیران در مواقعی که با یک شرایط نامطمئن
محیطی روبرو میشوند اقدام به استفاده بیشتر از اقالم تعهدی
اختیاری برای مدیریت سود میکنند .وبدین طریق مالیات
پرداختی برای اهداف فرصت طلبانه مدیریت می کنند .دوم
عدم اطمینان محیطی باال موجب عدم تقارن اطالعاتی گردیده
و ریسک سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران افزایش می
دهد .سوم ،در صورتی که عدم اطمینان موجب اجتناب از
مالیات گردد ،درآمدهای مالیاتی تحقق نمی یابد و بدینطریق
اثرات نامطلوبی بر جامعه خواهد داشت .همچنین نگارندگان
اهمیت این پژوهش را در این دیده که به مدیران،
سرمایهگذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان میدهد؛ چه
ارتباطی بین عدم اطینان محیطی و اجتناب مالیات وجود دارد
و آنها بر اساس این نتایج میتوانند تصمیمات آگاهانهتری اخذ
کنند ،بهمین دلیل به بررسی این موضوع پرداخته شده است.
انتظار براین است تا نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و ارزش
افزوده علمی به شرح زیر داشته باشد:
اول این که نتایج این تحقیق میتواند موجب بسط مبانی
نظری متون مرتبط با عدم اطینان محیطی و اجتناب مالیات
گردد .دوم نتایج تحقیق به عنوان یک دستاورد علمی میتواند
اطالعات سودمندی را در اختیار دولت ،سرمایهگذاران و مدیران
جهت رسیدن به اهداف خود قراردهد .سوم این که نتایج این
پژوهش میتواند ایدههای جدیدی برای انجام پژوهشهای
بعدی در خصوص موضوع تحقیق پیشنهاد نماید.
 -2مبانی نظری و ادبیات پژوهش
 -1-2مفهوم اجتناب از مالیات
یکی از منابع دولت ،وصول مالیات از شرکتهاست .مبـانی
نظـری و شـواهد تجربـی نشـان میدهد شرکتها در تالشاند
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مالیات بر درآمد خود را کاهش داده یا به تعویـق بیندازنـد.
اجتنـاب مالیاتی ،فرار مالیاتی ،مدیریت سود و غیره ابزاری
است که در صورت لزوم ،شـرکتهـا با توجه به وضعیت موجود
ممکـن اسـت بـرای کاهش مالیات از آنها استفاده کننـد .در
این پژوهش اجتناب مالیاتی یا یکی از ابزار کاهش مالیات
بررسی میشود .از دیدگاه نظری منظور از اجتناب مالیاتی،
تالش برای کاهش مالیاتهای پرداختی است (هلمن و
اسلمرد .)1113،فرار مالیاتی نوعی تخلف قانونی اما اجتناب از
مالیات ،در واقع نوعی استفاده از خألهای قانونی در قوانین
مالیاتی برای کاهش مالیات است؛ بنابراین ،از آن جا که اجتناب
مالیاتی ،فعالیتی بهظاهر قانونی است به نظر میرسد که بیشتر
از فرار مالیاتی در معرض دید باشد و چون اجتناب مالیاتی در
محدوده ای معین برای استفاده از مزایای مالیاتی است بهطور
عمده قوانین محدودکنندهای در زمینه کنترل آن وجود ندارد
(جم .) 2913،دسایی و دارماپاال در پژوهشی عنوان کردند که
اجتناب از مالیات مستلزم ارائه صورتهای مالی به شیوهای
است که مراجع قانونی قادر به درک انگیزههای گریز از مالیات
مدیران نباشند .پژوهشهای چن و همکاران ( )1121و کیم و
همکاران ( ) 1121نشان داد که اجتناب مالیاتی آثار منفی بر
محیط اطالعاتی و گزارشگری شرکت دارد .این موضع به
مدیران امکان می دهد تا در راستای دستیابی به منافع شخصی
خود ،معیارهای عملکرد شرکت را دستکاری کنند.
 -2-2مفهوم عدم اطمینان محیطی و تأثیر آن بر اجتناب
از مالیات
اولسون و قوش ( )1113عدم اطمینان محیطی را بهعنوان
تغییرات متنوعی که ناشی از فعالیتهای محیطی مربوط به
عملیات شرکت است تعریف میکنند .عدم اطمینان محیطی در
واقع طبیعتی تغییرپذیر و غیر قابل پیشبینی دارد .ملیکن
( )2391بیان میکند که عدم اطمینان محیطی نشان دهنده
عواملی از جمله )2 :ناتوانی در پیشبینی احتمال رویدادهای
آتی (دانکن2311 ،؛پنینگز2392،؛ پفر و ساالنسیک)1 .)2319،
کمبود اطالعات برای پیشبینی روابط علت-معلولی (دانکن،
2311؛ الرنس و لورچ )9 .)2311 ،ناتوانی در پیشبینی نتایج
آتی (دانی و اسلکام2315 ،؛ دانکن2311 ،؛ هیکسون و
همکاران 2312؛ اشمیت و کامینگز ،)2311 ،میباشند .عدم
اطمینان محیطی یک مفهوم اصلی در مدیریت و نظریه
سازمانی است (دیل2359،؛ دانکن2311،؛ قوش و
اولسن1113،؛ الرنس و لورسچ .)2311،تامپسون ()2311
استدالل میکند که "عدم اطمینان محیطی یک مشکل اساسی

است که مدیران اجرایی سطح باال با آن مواجه میشوند"؛ زیرا
محیط خارجی همیشه در حال تغییر است و مدیران میبایست
برای رسیدن به اهداف خود با این تغییرات مقابله کنند .سنایدر
و گلوک ( )2391نشان میدهند که واکنش شرکتها در
شرایط عدم اطمینان محیطی تأثیر قابل توجهی در عملکرد
آنها دارد .همچنین اولسون و قوش ( )1113بیان میکنند که
اگرچه محیط خارجی محدودیتهای زیادی را در شرکت ایجاد
میکند ،ولی مدیران همچنان فرصت دارند تا در شرایط عدم
اطمینان به طور استراتژیک از خود واکنش نشان دهند؛ به
عبارت دیگر در شرایط روبرو شدن با عدم اطمینان محیطی
مدیران می توانند با اتخاذ تصمیمات استراتژیک بیشترین و
بهترین بهره وری و سودآوری را برای سهامداران خود داشته
باشند .همچنین آنها دریافتند که مدیران در مواقعی که با یک
شرایط نامطمئن محیطی روبرو میشوند اقدام به استفاده بیشتر
از اقالم تعهدی اختیاری (مدیریت سود فرصتطلبانه) میکنند.
مطالعات پیشین چگونگی مقابله مدیران در شرایط روبرو
شدن با عدم اطمینان محیطی را بررسی میکنند .اسکندر
( )2332نشان می دهد که مدیران در شرایط عدم اطمینان
محیطی با تصمیمات استراتژیک و غیرمتمرکز از خود واکنش
نشان میدهند .بدین معنی که مدیران سطح باال ،زمانی که با
محیط خارجی بیثباتتری روبرو میشوند ،مسئولیت بیشتری
را به مدیران سطح پایین واگذار میکنند و بهاصطالح دست
آنان را در گرفتن تصمیمات به جا و بهموقع باز میگذارند.
چنگ و کسنر ( )2331نشان میدهد که شرکتها در شرایط
عدم اطمینان محیطی منابع بیشتری را به سمت فعالیتهایی
که اثربخشی بیشتری در بازار خارجی دارد را اختصاص
میدهند .هانلون و هایتمن ( )1121بیان میکنند که بیشتر
فعالیتهای برنامه ریزی مالیاتی شرکت در خصوص اجتناب
مالیاتی میباشد زیرا شرکتها بیشترین انگیزه برای کاهش
مالیات خود دارند .بهطور خالصه میتوان بیان کرد که شرایط
محیطی بیثبات باعث میشود تا مدیران به دنبال فرصتهای
صرفهجویی در هزینه برای تثبیت جریانهای نقدی خود و ارائه
یک تصویر مناسب تری از وضعیت شرکت به سهامداران
میباشند (اولسون و قوش .)1113 ،از این رو انتظار میرود که
مدیران انگیزهای برای صرفهجویی در مالیات ،بهعنوان یکی از
اجزای صرفهجویی در هزینههای اصلی ،در شرایط روبرو شدن
با عدم اطمینان محیطی داشته باشند.
 -3-2پیشیینه پژوهش
فبریانتو و فورنسیه ( )1129در پژوهشی به بررسی تاثیر
اجتناب مالیاتی ،مدیریت سود تعهدی ،مدیریت سود واقعی و
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مخارج سرمایه ای بر هزینه سرمایه پرداختند .نتایج پزوهش
آن ها نشان داد که اجتناب از مالیات ،مدیریت سود تعهدی،
مدیریت سود واقعی تاثیر مثبت و معناداری بر هزینه سرمایه
دارد .همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که مخارج
سرمایهای تاثیر منفی و معناداری بر هزینه سرمایه دارد.
هانگ و همکاران ( )1121در پژوهشی به بررسی تأثیر
عدم اطمینان محیطی بر اجتناب از مالیات پرداختند .آنها
برای اندازه گیری اجتناب از مالیات از سه معیار شامل نرخ مؤثر
مالیات ،میانگین  5سال اخیر نرخ مؤثر مالیات و تفاوت سود
حس ابداری و سود مشمول مالیات استفاده کردند .نتایج بررسی
آنها نشان داد که عدم اطمینان محیطی تأثیر مثبت و
معناداری بر اجتناب از مالیات دارد.
وانگ ( )1125در پژوهشی به بررسی تأثیر تمکین مالیاتی
بر رابطه پرخاشگری مالیاتی با سطح نگهداشت وجه نقد در
شرکتهای چینی در بازده زمانی  2331تا  1121پرداختند.
نتایج بررسی آنان نشان داد با افزایش سطح اجتناب مالیاتی،
انگیزه های احتمالی نگهداری پول نقد و همچنین میزان
محدودیت مالی افزایش مییابد که باعث میشود سطح پس
انداز نقدی شرکت افزایش یابد .در عین حال ،گرچه اجتناب
مالیاتی سبب کاهش شفافیت و افزایش هزینههای نمایندگی
می شود ،ولی باعث افزایش میزان وجه نقد نگهداری شده در
شرکت میشود .افزون بر این ،تمکین مالیاتی میزان شفافیت
اطالعات را افزایش داده و باعث کاهش اجتناب و پرخاشگری
مالیاتی میشود و در نتیجه میزان وجه نقد نگهداری شده در
شرکت کاهش مییابد.
چایز و همکاران ( )1124در پژوهشی با عنوان اطمینان
بیش از حد مدیریتی و اجتناب مالیاتی به بررسی تأثیر
اطمینان بیش از حد مدیریتی بر اجتناب مالیـاتی پرداختنـد.
نتـایج ایـن پـژوهش نشان داد اطمینان بیش از حد مدیریتی
بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت معناداری میگذارد .از نتایج
دیگر اینکه اطمینان بیش از حد مدیریتی ،نرخ مؤثر مالیات
نقدی را  1/1درصد کاهش میدهد و بر تفاوت سود حسابداری
و سود مشمول مالیات  2/5درصد میافزاید .دالیوال و همکاران
( )1122در مطالعهای با عنوان " اجتناب مالیاتی و ارزش و
سطح نگهداشت وجه نقد " به بررسی رابطه بین اجتناب
مالیاتی و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط شرکت
پرداختند .نتایج بررسیهای آنها نشان داد که بین اجتناب
مالیاتی و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتها رابطه
منفی وجود دارد .آنها همچنین دریافتند که رابطه منفی بین
این دو متغیر در شرکتهایی که از نظام راهبری قویتری
برخوردارند ،ضعیفتر است .یافتههای این مطالعه همچنین
11

نشان داد که ارزیابی سرمایهگذاران از میزان وجه نقد نگهداری
شده در شرکتهایی که اقدام به فعالیتهای اجتناب مالیاتی
کردهاند ،کمتر است.
دیپانکرقش و همکاران ( )1113در پژوهشی با عنوان رابطه
بین عدم اطمینان محیطی و اقالم تعهدی به بررسی این که آیا
تحت شرایط عدم اطمینان باال که سودهای مدیریت نشده
تغییرپذیری بیشتری دارند ،مدیران از اختیارات خود در
شناسایی اقالم تعهدی استفاده مینمایند و از آنها در کاهش
نوسانات استفاده میکنند پرداختند؟ نتایج پژوهش رابطه
مثبتی را بین سودهای مدیریت نشده و عدم اطمینان محیطی
نشان داد .نتایج پژوهش همچنین نشان داد که تغییرپذیری
سودهای مدیریت نشده در شرایط عدم اطمینان باالتر ،بیشتر
میباشد و در شرایط عدم اطمینانی باال ،مدیران از اقالم تعهدی
اختیاری بیشتر استفاده میکنند و همچنین اختالف بین
واریانس سودهای مدیریت نشده و سودهای گزارش شده بهطور
معناداری در شرایط عدم اطمینان باالتر است.
حساس یگانه و همکاران ( )2931در پژوهشی به بررسی
تاثیر شفافیت در گزارشگری و نرخ موثر مالیاتی پرداختند .آن-
ها از معیارهای هموارسازی سود ،اقالم تعهدی اختیاری،
کیفیت افشا و کیفیت حسابرسی برای تبیین شفافیت
گزارشگری مالی ستفاده کردهاند .نتایج پزوهش آنها نشان داد
که هموارسازی سود و اقالم تعهدی اختیاری به عنوان معیاری
دستکاری سود ،دارای رابطه مثبت و معنادار با نرخ مؤثر
مالیاتی میباشد و کیفیت افشا به عنوان معیاری مستقیم از
شفافیت گزارشگری مالی ،دارای رابطه منفی و معنادار با نرخ
مؤثر مالیاتی میباشد .همچنین ،نتایج پژوهش آنها نشان داد
که کیفیت حسابرسی به عنوان معیاری مستقیم از شفافیت
گزارشگری مالی ،دارای رابطه منفی و معنادار با نرخ مؤثر
مالیاتی است.
قوی پنجه و غریب ( )2931در پژوهشی به بررسی رابطه
بین محدودیت در تامین مالی و اجتناب مالیاتی پرداختند.
برای اندازه گیری محدودیت درتأمین مالی از شاخص کاپالن و
زینگالس ( ) 2331که توسط تهرانی و حصارزاده ()2999بومی
شده است ،استفاده برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی نیز از دو
معیار نرخ مؤثرمالیاتی و تفاوت دفتری مالیات استفاده شده
است .نتاتج پژوهش آنها نشان داد که بین محدودیت در
تأمین مالی و اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه معناداری وجود
ندارد.
دیانتی دیلمی و همکاران ( )2935تأثیر عدم اطمینان
محیطی بر اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت در بورس
اوراق بهادار تهران را سنجیدند .نتایج پژوهش نشان میدهد که
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عدم اطمینان محیطی بر سودمندی ابزارهای حسابداری
مدیریت تأثیر مثبت داشته است .همچنین ،نتایج بیانگر تأثیر
مثبت سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت بر عملکرد
شرکتها میباشد .بعالوه عدم اطمینان محیطی بهواسطه
سودمندی ابزارهای حسابداری مدیریت ،تأثیر مثبت بر عملکرد
شرکتها دارد.
مشایخی و علی پناه ( ،)2934در پژوهشی با عنوان "تأثیر
راهبری شرکتی بر اجتناب از مالیات و ارزش شرکت " به این
نتیجه دست یافتن د که با بهبود ساختار راهبری شرکتی ،تأثیر
مثبت فعالیتهای اجتناب از مالیات بر ارزش شرکت بیشتر
میشود.
خدادادی و همکاران ( )2934به بررسی تأثیر عدم
اطمینان محیطی بر رابطهی بین مدیریت سود و عدم تقارن
اطالعاتی پرداختند .نتایـج پژوهش نشان داد که مدیـریت
سـود در شرکتهای مورد مطالعه با عدم تقارن اطالعاتی
ارتباط مثبت و معناداری دارد .همچنین ،در یک محیط با عدم
اطمینان باال ،شدت ارتباط مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی
کاهش مییابد .به بیان دیگر ،با افزایش عدم اطمینان محیطی،
مدیریت با اعمال بیشتر مدیریت سود عدم تقارن اطالعاتی را
کاهش میدهد.
فروغی و محمدی ( )2931به بررسی رابطه بین اجتناب
مالیاتی و ارزش و سطح نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج بررسی آنان
نشان داد اجتناب مالیاتی ،پرداختهای صورت گرفته به
مقامات مالیاتی را کاهش میدهد؛ اما جریان اطالعات خاصی از
شرکتها را نیز محدود کرده که این امر موجب تشدید تضاد
منافع بین مدیران و سهامداران میشود .اگر سرمایهگذاران،
اجتناب مالیاتی را بهعنوان امکان انحراف از منابع شرکت تلقی
کنند ،تأثیر منفی بر ارزیابی آنها از سطح نگهداشت وجه نقد
شرکت خواهد داشت .همچنین نتایج نشان داد اجتناب مالیاتی
بر سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد نگهداری شده
توسط شرکت تأثیر منفی دارد.
 -3فرضیه های پژوهش
با توجه به مبانی نظری مطرح شده فرضیههای پژوهش به-
صورت زیر بیان میشود؛
فرضیه اول :عدم اطمینان محیطی تأثیر معناداری بر اجتناب
از مالیات دارد.
در این پژوهش از دو معیار اجتناب از مالیات شامل و نرخ مؤثر
مالیات ،میانگین  5سال اخیر نرخ مؤثر مالیات (این دو معیار
به عنوان معیار معکوس اجتناب از مالیات) مطابق پژوهش هانگ

و همکاران ( )1121استفاده شده است؛ بنابرای فرضیات فرعی
اول و دوم پژوهش به شرح زیر بیان میشود.
فرضیه فرعی اول :عدم اطمینان محیطی تأثیر معناداری بر
نرخ مؤثر مالیات دارد.
فرضیه فرعی دوم :عدم اطمینان محیطی تأثیر معناداری بر
میانگین  5سال اخیر نرخ مؤثر مالیات دارد..
فرضیه دوم :عدم اط مینان محیطی تأثیر معناداری بر فرار
مالیاتی دارد.
 -4روش پژوهش
 -1-4تجزيه و تحلیل اطالعات
به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در
فرایند تصمیمگیری استفاده شود ،این پژوهش از لحاظ هدف
کاربردی است .همچنین ،این پژوهش از لحاظ ماهیت،
توصیفی -همبستگی است ،زیرا در این نوع پژوهشها پژوهشگر
به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر است .در این
پژوهش بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها و استخراج نتایج
پژوهش از نرم افزار  Excel 2010و  Eviews 8و Stata24
استفاده شده است .همچنین ،سطح اطمینان مورداستفاده برای
آزمون فرضیهها و بررسی فروض کالسیک رگرسیون  35درصد
است .برای برآورد پارامترهای مدلهای رگرسیون ،آزمون
فروض کالسیک از اهمیت ویژهای برخوردار است .از جمله
مهمترین این فروض فرضهای مربوط به خود همبستگی و
عدم ناهمسانی واریانس بین باقیماندههای مدل است .بهمنظور
ت شخیص وجود خود همبستگی بین باقیماندهها ،از آماره
وولدریج استفاده شد .مقدار این آماره برای مدلهای پژوهش،
نشان دهندهی نبود خود همبستگی بین باقیماندههاست .در
خصوص بررسی همخطی نیز قابل ذکر است که با اینکه
استفاده از دادههای ترکیبی خود یکی از روشهای جلوگیری از
بروز همخطی است ،اما برای بررسی وجود احتمالی همخطی از
روش تورم واریانس ( )vifاستفاده شد.
 )2جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی - 31
 2931است .در این پژوهش بهمنظور نمونهگیری از
روش نمونهگیری هدفمند (حذف نظاممند) استفاده
شده است .به این منظور کلیه شرکتهای جامعه
آماری که دارای شرایط زیر بودند بهعنوان نمونه
انتخاب و بقیه حذف شد.
 )1بهمنظور قابل مقایسهبودن اطالعات ،پایان سال مالی
آنها  13اسفند باشد.
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 )9بهمنظور همگنبودن اطالعات ،فعالیت آنها تولیدی
باشد.
 )4معامالت سهام آنها طی دوره پژوهش بیش از سه ماه
در بورس اوراق بهادار تهران متوقف نشده باشد.
 )5اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این
پژوهش در دسترس باشد.
با اعمال شرایط مذکور از بین شرکتهای پذیرفته در بورس
اوراق بهادار تهران ،تعداد  241شرکت بهعنوان نمونه آماری این
پژوهش انتخاب شد.
متغیرهای این پژوهش مشتمل بر سـه دسـته متغیـر مسـتقل،
متغیر وابسته و متغیر کنترلی به شرح زیر است:

1

 BTD i,tمیانگین فرار مالیاتی سال اخیر شرکت iدر
پایان سال مالی  ACCINC i,t،tسود قبل از کسر مالیات شرکت
iدر پایان سال مالی  TAXINC i,t ،tسود مشمول مالیات
ابرازی شرکت  iدر پایان سال مالی t؛ که سود مشمول مالیات
ابرازی خود از تقسیم هزینه مالیات ابرازی تقسیم بر نرخ
مجموع داراییهای
مالیات ،بهدست میآید و
شرکتiشرکت iایان سال مالی.t
 -2-2-4متغیر مستقل

 -2-4متغیرهای پژوهش

 عدم اطمینان محیطی()EU
در این پژوهش از ضریب تغییرات فروش  5سال گذشته شرکت
به عنوان معیار عدم اطمینان محیطی اسـتفاده شـده اسـت کـه
بهصورت رابطه ( )4محاسبه میشود.

 -1-2-4متغیرهای وابسته
 اجتناب از مالیات
 )1معیار نرخ مؤثر مالیات ):(ETR
5

̅̅̅

نشان دهنده کل هزینه مالیات
نشان دهنده سود
شرکت  iدر سال  tو
نرخ مؤثر سال
قبل از مالیات شرکت  iدر سال است.
میباشد و این معیار معکوس اجتناب از مالیات میباشد و نرخ
مؤثر کمتر نشان دهنده این است که یک شرکت در سطح
نسبتاً باالیی درگیر اجتناب مالیاتی است.
 )2معیار میانگین  5سال اخیر نرخ مؤثر مالیات (

)

که با استفاده از رابطه ( )6اندازهگیری میشود.
1

∑

̅

̅

فروش شرکت  iدر سال ، k
که در رابطه ()4
میانگین فروش  5سال شرکت  iمیباشد .برای حذف اثر
بر معیار عدم اطمینان محاسبه شده برای
صنعت،
شرکتهای همان صنعت در همان دوره ،تقسیم میشود.
حاصل معیار نهایی برای عدم اطمینان محیطی هر شرکت
است.
 -3-2-4متغیرهای کنترلی

نشان دهنده کل هزینه مالیات
،
نشان دهنده سود
شرکت  iدر سال  tو
میانگین نرخ
قبل از مالیات شرکت  iدر سال است،
مؤثر سال اخیر و این معیار معکوس اجتناب از مالیات میباشد
و نرخ مؤثر کمتر نشان دهنده این است که یک شرکت در
سطح نسبتاً باالیی درگیر اجتناب مالیاتی است.
 فرار مالیاتی ()BTD
برای اندازهگیری فرار مالیاتی از تفاوت سود مشمول
مالیات ابراز شده و سود مشمول مالیات قطعی شده به
مجموع داراییهای واحد تجاری استفاده شده است و به
شرح رابطه ( )1اندازهگیری میشود.
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4

∑√

اندازه شرکت ( :)SIZEبرابر با لگاریتم جمع ارزش بازار
حقوق صاحبان سهام شرکت (هانگ و همکاران.)1121،
نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام
( :)MTBبرابر با تقسیم ارزش دفتری شرکت بر ارزش بازار
شرکت است (هانگ و همکاران.)1121،
اهرم مالی ( :)LEVبرابر نسبت مجموع بدهیهای بر جمع
داراییهای شرکت (هانگ و همکاران.)1121،
نسبت جريانهای نقد عملیاتی ( :)CFOانحراف معیار 5
سال اخیر نسبت جریانهای نقد عملیاتی به کل داراییهای
واحد تجاری (هانگ و همکاران.)1121،

سال نهم  /شماره سيوششم /زمستان 9611

تأثیر عدم اطمینان محیطي بر اجتناب از مالیات و فرارمالیاتي در شرکتهاي پذيرفته شده در  / ...سعید نصیري ،احمد کعب عم یر و سیدصابر درسه

زيان دوره مالی (

) :در صورتی که شرکت زیان ده

باشد؛ معادل یک و در غیر این صورت ،معادل صفر در نظر
گرفته میشود(شود ( و همکاران.)1121،

که در آن ها:
 = ETRنرخ مؤثر مالیات =ETR5 ،میانگین  5سال اخیر نرخ
مؤثر مالیات(= BUD ،فرار مالیاتی) تفاوت سود حسابداری و
سود مشمول مالیات = EU ،عدم اطمینان محیطی= CFO ،
انحراف معیار جریان نقد عملیاتی = LEV ،اهرم مالیROA ،
= نرخ بازده داراییها = SIZE ،اندازه شرکت = MTB ،فرصت
رشد = INTAN ،نسبت داراییهای نامشهود به مجموع
داراییها = LOSS ،زیان دوره مالی

نسبت دارايیهای نامشهود ( :)INTANبرابر است نسبت
داراییهای نامشهود به مجموع داراییهای واحد تجاری (هانگ
و همکاران.)1121،
در این پژوهش از دو معیار اجتناب از مالیات شامل ،نرخ
مؤثر مالیات ،میانگین  5سال اخیر نرخ مؤثر مالیات و تفاوت
سود حسابداری و سود مشمول مالیات بهعنوان معیار
اندازه گیری فرار مالیاتی استفاده شده است .بنابراین برای
آزمون فرضیه های پژوهش به ترتیب از سه مدل زیر استفاده
شده است.
مدل ( )2برای آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش

2

مدل ( )1برای آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش
1

 -5يافتههای پژوهش
 -1-5آمارههای توصیفی
نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول ( )2نشان داده
شده است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده
نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای
نشان دادن مرکزیت دادههاست .برای مثال میانگین متغیر
ارزش شرکت ( )SIZEبرابر است با  24/149است که نشان
میدهد بیشتر دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه
تمرکز یافتهاند .میانه یکی دیگر از شاخصهای مرکزی است که
وضعیت جامعه را نشان میدهد.

مدل ( )9برای آزمون فرضیه دوم پژوهش
9

جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

ETR

1/135

1/1919

1/919

1/111

1/1341

ETR5

1/215

1/214

1/959

1/1112

1/119

BUD

1/192

1/129

1/112

-1/119

1/211

EU

1/921

1/199

2/129

1/111

1/211

CFO

1/1393

1/192

1/531

1/111

1/119

LEV

1/143
1/211

1/159
1/135

1/333
1/195

1/1131
-1/514

1/291
1/249

ROA
SIZE

24/149

29/315

23/243

21/514

2/919

MTB

9/191

1/923

29/332

1/919

1/112

INTAN

1/111

1/112

1/1319

1/111

1/1133

LOSS

1/231

1/111

2

1/111

1/939

منبع :یافتههای پژوهش
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همان گونه که در جدول ( )2مشاهده میشود ،میانه
متغیر اهرم مالی ( )LEVبرابر با  1/159که نشان میدهد نیمی
از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار
هستند .به طورکلی ،پارامترهای پراکندگی معیاری برای تعیین
میزان پراکندگی دادهها با یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها
نسبت به میانگین است ازجمله مهمترین پارامترهای
پراکندگی ،انحراف معیار است .مقدار این پارامتر برای متغیر
نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام ( )MTBبرابر
 1/112و برای متغیر نسبت داراییهای نامشهود به مجموع
داراییها ( )INTANبرابر با  1/1133است که نشان میدهد در
بین متغیرهای پژوهش MTB،و  INTANبه ترتیب دارای
بیشترین و کمترین میزان پراکندگی هستند .همچنین ،الزم به
توضیح است بهمنظور اجتناب از تأثیر دادههای پرت بر نتایج

تحقیق ،کلیه دادههای پرت متغیرها در سطح یک درصد حذف
شدهاند.
 -2-5آمار استنباطی
قبل از برآورد مدلها ،ابتدا باید با اجرای آزمونهای چـاو،
برش-پاگان و هاسمن ،مدل مناسب برآورد هـر مـدل مشـخص
شود؛ نتایج این آزمـون در جـدول ( )1مشـاهده مـیشـود .در
خصوص مدل پژوهش معنادار بود آزمونهـای چـاو ،هاسـمن و
برش -پاگان نشان می دهد مدل یاد شـده بـا اسـتفاده از مـدل
دادههای تابلویی با رویکرد اثرات ثابت برآورد شدهاند.
با این حال ،در برآورد مدلهای ( 2تا  )9پـژوهش معنـادار
بودن آمارههای چاو ،هاسمن و بروش ـ پاگان بیـان کننده ایـن
است که مدلهای یاد شده با بکار گیری مدل دادههای تابلویی
با رویکرد اثرات ثابت شده است.

جدول ( :)2نتايج آزمونهای انتخاب مدل مناسب برآورد مدلها
مدل مورد بررسی

آزمون چاو

برش پاگان

آزمون هاسمن

آماره

معناداری

آماره

معناداری

آماره

معناداری

مدل شماره ()2

1/22

1/111

592/21

1/111

14/93

1/111

مدل شماره ()1

23/92

1/111

2121/92

1/111

299/19

1/111

مدل شماره ()9

4/11

1/111

131/11

1/111

21/11

1/1115

* منبع :یافتههای پژوهش
جدول ( :)3نتايج حاصل از برآورد مدل ( )1پژوهش ()ETR
متغیر

ضريب متغیر

آماره تی

سطح خطا

1/429

5/91

1/111

EU

-1/199

-1/92

1/115

2/15

CFO

1/294

4/11

1/111

2/15

LEV

-1/144

-1/21

1/191

2/51

ROA

1/241

1/19

1/111

2/99

SIZE

-1/111
-1/1125

-4/15
-2/92

1/111
1/112

2/21
2/11

INTAN

-1/519

-2/51

1/299

2/11

-1/1491

-1/15

1/111

2/53

MTB

LOSS

ضریب تعیین

1/923

ضریب تعیین تعدیل شده

1/132

آمارهی F
احتمال آمارهی F

99/12
1/111

آماره وولدریچ

1/119

احتمال آماره وولدریچ

1/911
*منبع :یافتههای پژوهش
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با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول ( )9و با توجه
آمارهی  Fبدست آمده ( )99/12و سطح خطای آن (،)1/111
می توان ادعا کرد که در مجموع مدل پژوهش از معناداری
باالیی برخوردار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین
تعدیل شده بدست آمده برای مدل که برابر  13درصد است،
می توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل
پژوهش بیش از  13درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح
می دهند .افزون بر این ،با توجه به معنادار نبودن آماره وولدریج
( ) 1/911به این معناست که باقی مانده مدل پژوهش با هم
خود همبستگی سریالی ندارند ..همچنین مقادیر تورم واریانس
(آماره  )vifبیان میکند متغیرهای مستقل ،مشکل همخطی
ندارند.

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول ( )4و با توجه
آمارهی  Fبدست آمده ( )9/92و سطح خطای آن (،)1/111
می توان ادعا کرد که در مجموع مدل پژوهش از معناداری
باالیی برخوردار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین
تعدیل شده بدست آمده برای مدل که برابر  11درصد است،
می توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل
پژوهش بیش از  11درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح
می دهند .افزون بر این ،با توجه به معنادار نبودن آماره وولدریج
( ) 1/451به این معناست که باقی مانده مدل پژوهش با هم
خود همبستگی سریالی ندارند ..همچنین مقادیر تورم واریانس
(آماره  )vifبیان میکند متغیرهای مستقل ،مشکل همخطی
ندارند.

جدول ( :)4نتايج حاصل از برآورد مدل ( )2پژوهش ()ETR5
متغیر

ضريب متغیر

آماره تی

سطح خطا

آماره Vif

EU

1/231
-1/111

4/19
-1/51

1/111
1/112

2/15

CFO

1/115

9/91

1/111

2/15

LEV

1/121

2/13

1/231

2/51

ROA

1/1111

4/45

1/111

2/99

SIZE

-1/111

-1/19

1/119

2/21

MTB

-1/1121
-1/211

-1/91
-1/92

1/112
1/411

2/11
2/11

-1/111

-2/31

1/155

2/53

INTAN
LOSS

ضریب تعیین

1/192

ضریب تعیین تعدیل شده

1/119

آمارهی F

9/92

احتمال آمارهی F

1/111
1/559

آماره وولدریچ

1/451

احتمال آماره وولدریچ
*منبع :یافتههای پژوهش

جدول ( :)5نتايج حاصل از برآورد مدل ( )3پژوهش ()BUD
متغیر

ضريب متغیر

آماره تی

سطح خطا

1/129

-1/11

1/149

EU

1/212

5/41

1/111

2/15

CFO

1/113
-1/295

4/199
-4/21

1/111
1/111

2/15
2/51

ROA

-1/141

-2/23

1/194

2/99

SIZE

1/111

-1/13

1/115

2/21

MTB

1/1111

2/13

1/131

2/11

INTAN

1/325

2/11

1/193

2/11

LEV
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متغیر

ضريب متغیر

آماره تی

سطح خطا

آماره Vif

LOSS

-1/219

-21/93

1/111

2/53

ضریب تعیین

1/111

ضریب تعیین تعدیل شده

1/112

آمارهی F

93/59

احتمال آمارهی F

1/111

آماره وولدریچ

1/191

احتمال آماره وولدریچ

1/111
*منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج قابل مشاهده در جدول ( )5و با توجه
آمارهی  Fبدست آمده ( )93/59و سطح خطای آن (،)1/111
می توان ادعا کرد که در مجموع مدل پژوهش از معناداری
باالیی برخوردار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین
تعدیل شده بدست آمده برای مدل که برابر  11درصد است،
می توان بیان کرد که در مجموع متغیرهای مستقل و کنترل
پژوهش بیش از  11درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح
می دهند .افزون بر این ،با توجه به معنادار نبودن آماره وولدریج
( ) 1/111به این معناست که باقی مانده مدل پژوهش با هم
خود همبستگی سریالی ندارند ..همچنین مقادیر تورم واریانس
(آماره  )vifبیان میکند متغیرهای مستقل ،مشکل همخطی
ندارند.
 -3-5نتايج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه فرعی دوم :به بررسی تأثیر عدم اطمینان
محیطی بر اجتناب از مالیات (معیار میانگین  5سال اخیر نرخ
مؤثر مالیات) میپردازد .با توجه به نتایج بدست آمده در جدول
( )4از برآورد مدل ( ،)1ضریب عدم اطمینان محیطی برابر با
 - 1/111است و با توجه به  P-Valueآن که برابر با 1/112
کمتر از سطح خطای  1/15است؛ بنابراین ،ضریب منفی عدم
اطمینان محیطی نشان دهنده آن است که افزایش عدم
اطمینان محیطی موجب کاهش نرخ مؤثر مالیات و درنتیجهی
کاهش نرخ مؤثر مالیات موجب افزایش اجتناب از مالیات
میشود .در نتیجه ،این فرضیه در سطح اطمینان  1/35مورد
تأیید قرار میگیرد .نتیجه آزمون این فرضیه منطبق با مبانی
نظری و با پژوهش هانگ و همکاران ( )1121مطابقت دارد.
آزمون فرضیه دوم

 -1-3-5آزمون فرضیه فرعی اول

فرضیه دوم  :به بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر

فرضیه فرعی اول :به بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی
بر اجتناب از مالیات (معیار نرخ مؤثر مالیات) میپردازد .در این
پژوهش برای اندازهگیری اجتناب از مالیات از نرخ مؤثر مالیات
(معیار معکوس اجتناب از مالیات) استفاده شده است .با توجه
به نتایج بدست آمده در جدول ( )9از برآورد مدل ( ،)2ضریب
عدم اطمینان محیطی برابر با  - 1/199است و با توجه به P-
 Valueآن که برابر با  1/115کمتر از سطح خطای  1/15است؛
بنابراین ،ضریب منفی عدم اطمینان محیطی نشان دهنده آن
است که افزایش عدم اطمینان محیطی موجب کاهش نرخ
مؤثر مالیات و درنتیجهی کاهش نرخ مؤثر مالیات موجب
افزایش اجتناب از مالیات میشود .در نتیجه ،این فرضیه در
سطح اطمینان  1/35مورد تأیید قرار میگیرد .نتیجه آزمون
این فرضیه منطبق با مبانی نظری و با پژوهش هانگ و
همکاران ( )1121مطابقت دارد.

45

 -2-3-5آزمون فرضیه فرعی دوم

فرار مالیاتی ( تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات)
میپردازد .با توجه به نتایج بدست آمده در جدول ( )5از برآورد
مدل ( ،)9ضریب عدم اطمینان محیطی برابر با  1/212است
و با توجه به  P-Valueآن که برابر با  1/111کمتر از سطح
خطای  1/15است؛ بنابراین ،ضریب مثبت عدم اطمینان
محیطی نشان دهنده آن است که افزایش عدم اطمینان
محیطی موجب افزایش فرار مالیاتی میشود .در نتیجه ،این
فرضیه در سطح اطمینان  1/35مورد تأیید قرار میگیرد .نتیجه
آزمون این فرضیه منطبق با مبانی نظری و با پژوهش هانگ و
همکاران ( )1121مطابقت دارد.
 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مطالعه تالش شد تا تأثیر عدم اطمینان محیطی بر
اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی بررسی شود .بدین منظور سه
فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و دادههای موجود مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
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عدم اطمینان محیطی تأثیر منفی و معناداری بر هردو شاخص
اجتناب از مالیات ( یعنی معیارهای معکوس نرخ مؤثر مالیات و
میانگین  5سا ل اخیر نرخ مؤثر مالیات) و تأثیر مثبت و
معناداری بر فرار مالیاتی (تفاوت سود حسابداری و سود
مشمول مالیات) دارد .بدین معنی است که شرکتها در شرایط
عدم اطمینان محیطی منابع بیشتری را به سمت فعالیتهایی
که اثربخشی بیشتری در بازار خارجی دارد را اختصاص
میدهند و مدیران چنین شرکتهایی در هنگام مواجهه با عدم
اطمینانهای محیطی ،برای کاهش نوسانات در سود گزارش
شده از اقالم تعهدی اختیاری و مدیریت سود و مدیریت
مالیاتی (فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات) استفاده میکنند.
همچنین در شرایط عدم اطمینان باال ،ریسک ارزیابی سودهای
آینده کاهش خواهد یافت و در نتیجه این انگیزه برای مدیر
ایجاد خواهد شد که با استفاده از مدیریت سود نوسان سودهای
گزارش شده را کاهش دهد .همچنین روندهای عمده اقتصادی
و جهانی شدن به دلیل پیشرفت تکنولوژی و افزایش رقابت
ممکن است موجب افزایش عدم اطمینان محیطی گردد؛ و در
چنین شرایطی مدیران اغلب از انعطاف پذیری و قدرت اختیار
خود برای انطباق بهتر با تغییرات محیطی استفاده کنند و
مدیران در مواقعی که با یک شرایط نامطمئن محیطی روبرو
میشوند اقدام به استفاده بیشتر از مدیریت مالیاتی (فرار
مالیاتی و اجتناب از مالیات) میکنند .بهطور خالصه میتوان
بیان کرد که مدیرانی که با عدم اطمینان محیطی باالیی مواجه
میشوند نیاز به تغییرات متفاوتی در استراتژیهای خود دارند
تا بتوانند با عدم اطمینان بیشتری کنار آیند و تصویر بهتری از
وضعیت شرکت را به استفاده کنندگان برون سازمانی (استفاده
کنندگان صورتهای مالی) نشان دهند؛ که این امر موجب
افزایش مدیریت مالیاتی (فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات)
می شود؛ بنابراین به دلیل ابهام و پیچیدگی محیط اطالعاتی و
ساختار گزارشگری مالی شرکت ،مدیران از فرصتها و توانایی
بیشتری برای استفاده از مدیریت سود فرصتطلبانه و مدیریت
مالیاتی (فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات) دارند که این امر
موجب میشود که عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت و
سهامداران حادتر شود .وقتی عدم تقارن اطالعاتی زیاد است
احتمال حجم مدیریت مالیاتی (فرار مالیاتی و اجتناب از
مالیات) افزایش مییابد.
با توجه به نتایج آزمون فرضیههای پژوهش مبنی بر وجود
رابطه ی معنادار میان عدم اطمینان محیطی و اجتناب از
مالیات و فرار مالیاتی پیشنهاد میشود که کلیه استفاده-
کنندگان در تصمیمات سرمایهگذاری خود همواره باید این
نکته را مدنظر قرار دهند که عدم اطمینان محیطی منجر به

افزایش ریسک سرمایهگذاری میشود و مدیران برای کاهش
این ریسک ممکن است اقدام به مدیریت سود نمایند و بدین
طریق از پرداخت مالیات قانونی اجتناب یا گریزان شوند.
بنابراین سرمایهگذاران هنگام انتخاب پرتقوی سرمایه گذاری
خود و همچنین اداره دارایی به عنوان نماینده دولت هنگام
رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت به این موضوع توجه نمایند.
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