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چكیده
پرداختن به مقوله مسئولیت اجتماعی شرکتی که از مسایل مهم و کلیدی محیط تجاری کنونی است ،حایز اهمیت بسیاری است.
از طرفی توجه به نقش مالیات و تمکین مالیاتی شرکتی نیز در دستیابی دولت به اهداف اقتصادی و اجتماعی ،اهمیت زیادی دارد .با
توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی میپردازد .از آنجا که تمکین
مالیاتی شرکتی یکی از مصادیق مشارکت در جامعه و کمک به دولت جهت تحقق اهداف اجتماعی است ،لذا انتظار میرود که
مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی رابطه معنادار و مثبتی داشته باشند .در این پژوهش برای سنجش مسئولیت اجتماعی
شرکتی ،از ابزار پرسشنامه و برای اندازه گیری تمکین مالیاتی شرکتی ،از معیاری مبتنی بر تفاوت مالیات ابرازی و قطعی شرکتها
استفاده شده است .تعداد  03شرکت از شرکتهای اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ طی دوره زمانی  7031الی  7037بررسی
شده و با آزمون فرضیه پژوهش ،به این نتیجه رسیدیم که هرچه شرکتها در فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی بیشتر
مشارکت مینمایند ،تمکین مالیاتی آنها نیز بیشتر است.
واژههای كلیدی :مسئولیت اجتماعی شرکتی ،مالیات ،درآمد مالیاتی ،تمکین مالیاتی شرکتی.
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مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی از مباحث
مهم در حوزه حسابداری و مدیریت به شمار میآیند (هوی و
همکاران ،)2370 ،اما اغلب تحقیقات انجام شده در ادبیات
موجود صرفا به بررسی جداگانه این مباحث پرداخته و تا حدود
زیادی مستقل از هم عمل نمودهاند که این امر نشان میدهد
به رابطه حساس بین آنها توجه کمی شده است .با توجه به
اهمیت موضوع ،این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت
اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی پرداخته و شواهد تجربی در
این خصوص فراهم مینماید.
مسئولیت اجتماعی شرکتی ،باور شرکت در این خصوص
است که کلیه اقدامات آن (از جمله سیاستهای مربوط به
پرداخت مالیات شرکت) بر تمام ذینفعان از جمله سهامداران،
کارکنان ،جامعه ،دولت ،مشتریان و سایرین تاثیر میگذارد .از
این دیدگاه ،فعالیتهای مسئوالنه عبارتند از توجه نمودن به
تاثیرات اقدامات شرکت و تالش جهت اثرگذاری مثبت و حفظ
منافع کلیه ذینفعان و فعالیتهای غیرمسئوالنه نیز اقداماتی
تعریف میشوند که اثرات منفی داشته و به طور گسترده به
راهبری شرکتی ،روابط کارکنان ،جامعه ،بهداشت عمومی،
حقوق بشر ،محیط زیست و غیره آسیب میرسانند (هوی و
همکاران.)2370 ،
مالیات نیز بخشی از درآمدها یا سودهای فعالیتهای
اقتصادی جامعه است که نصیب دولت میشود چراکه ابزار و
امکانات دستیابی به این درآمدها و سودها را دولت فراهم نموده
است .به عبارت بهتر ،مالیات نوعی هزینه اجتماعی است که
افراد جامعه متناسب با استفاده از خدمات اجتماعی ،پرداخت
آن را تقبل مینمایند (اسکندری .)7033 ،همچنین در تعریف
صندوق بین المللی پول آمده است که مالیات وجوهی اجباری،
غیرجبرانی و غیرقابل برگشت است که دولت برای مقاصد
عمومی و اجتماعی مطالبه مینماید.
اهداف دولت از وضع مالیات عبارت از :تامین قسمتی از
هزینههای بخش عمومی مخصوصا هزینههای جاری دولت،
تعدیل توزیع درآمد و ثروت در جامعه و بهبود شاخصهای
اقتصادی مانند نرخ تورم ،نرخ بیکاری ،نرخ سرمایهگذاری ،مهار
برخی پدیدههای مخرب اقتصادی مانند رکود یا تورم ،کنترل
حجم واردات و صادرات و به طور کلی تامین نیازهای جامعه
است (شهبازیان .)7010 ،از یک طرف ،مالیات منبع سالمی
جهت تامین هزینههای حاکمیتی دولت به منظور رفع نیازهای
ملت است و از طرف دیگر ،عامل انگیزشی مهمی در تصمیم-
گیریهای شرکت محسوب میشود .البته باید توجه داشت که
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نگرش شرکتها نسبت به قانون مالیات یکسان نبوده و در یک
طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین قرار دارد.
در صورت تمکین مالیاتی ،شرکت سهم عادالنه خود از
مالیات واقعی را به دولت به منظور تامین مالی کاالهای عمومی
و خدمات اجتماعی پرداخت مینماید (فریدمن2330 ،؛ فریز و
همکاران .)2333 ،بدین ترتیب تحقق درآمد مالیاتی دولت در
نتیجه تمکین مالیاتی شرکتی در تمام کشورها اعم از توسعه-
یافته و در حال توسعه ،موجب رونق سیستم اقتصادی کشور
شده و عالوه بر سرمایهگذاری دولت در زیرساختهای
اقتصادی ،افزایش خدمات اجتماعی و به طور کلی بهبود
وضعیت جامعه را به دنبال خواهد داشت (بمالدرد و همکاران،
 .)2370در واقع ،تمکین مالیاتی مودیان را میتوان ابزاری برای
توسعه یک نظام مدنی پیشرو دانست (ناک و کیفیر )7331 ،که
هم برای رعایت عدالت و انصاف در جامعه (امسیکی )7333 ،و
هم برای پیشرفت سرمایه اجتماعی (سلمرود )7332 ،ضروری
به نظر میرسد .بنابراین از دیدگاه اجتماعی ،تمکین مالیاتی
شرکتی را میتوان به عنوان رفتار اجتماعی مسئوالنه شرکت در
نظر گرفت (ارل2333 ،؛ ژان .)2333
در مقابل در صورت عدم تمکین مالیاتی ،شرکت سهم
عادالنه خود از مالیات واقعی را به دولت به منظور تامین مالی
کاالهای عمومی و خدمات اجتماعی پرداخت نمینماید و به
عبارتی از پرداخت مالیات میگریزد (فریدمن2330 ،؛ فریز و
همکاران .)2333 ،عدم تحقق درآمد مالیاتی دولت در نتیجه
عدم تمکین 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 (سلمرود،
2339؛ ویلیامز  .)2331 ،در واقع ،از آنجا که تمکین مالیاتی
شرکتی متضمن تامین مالی کاالهای عمومی و خدمات
اجتماعی است (فریز و همکاران ،)2333 ،عدم تمکین مالیاتی
شرکت میتواند اثرات منفی و غیرقابل جبرانی بر وضعیت
اجتماع داشته باشد و به بنیانهای جامعه آسیب وارد نماید
(فریدمن2330 ،؛ سلمرود2339 ،؛ لندولف .)2332 ،بنابراین از
دیدگاه اجتماعی ،عدم تمکین مالیاتی شرکت را میتوان به
عنوان رفتار اجتماعی غیرمسئوالنه آن شرکت در نظر گرفت
(ارل2333 ،؛ ژان .)2333
به طور کلی ،از آنجا که تمکین مالیاتی شرکتی (عدم
تمکین مالیاتی شرکت) یک رفتار اجتماعی مسئوالنه (یک
رفتار اجتماعی غیر مسئوالنه) در نظر گرفته میشود ،میتوان
نتیجه گرفت که هرچه شرکتها در فعالیتهای مرتبط با
مسئولیت اجتماعی بیشتر مشارکت نمایند ،تمکین مالیاتی آن-
ها نیز بیشتر خواهد بود .با وجود اهمیت زیاد جنبههای
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اجتماعی تمکین مالیاتی شرکتی ،تحقیقات اندکی به طور
مستقیم به بررسی این موضوع پرداختهاند که آیا رویکرد
شرکت نسبت به مسئولیت اجتماعی با سطح تمکین مالیاتی
آن شرکت ارتباط دارد یا خیر (دسایی و دارماپاال2332 ،؛
ویلیامز 2331 ،؛ آوی-یونا .)2333 ،از این رو ،هدف پژوهش
حاضر بررسی تجربی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تمکین
مالیاتی شرکتی است.
 -2مبانی نظری و مرور بر پیشینه پژوهش
 -2-1مبانی نظری
با توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش به بررسی رابطه
بین مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی در ایران می-
پردازد .در ادامه پژوهش ،ابتدا به بررسی مفاهیم مسئولیت
اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی به صورت جداگانه پرداخته
و سپس مبانی نظری در خصوص رابطه مسئولیت اجتماعی و
تمکین مالیاتی شرکتی را بیان مینماییم.
 -2-1-1مسئولیت اجتماعی شركتی
مسئولیت اجتماعی شرکتی را میتوان به طرق مختلف تعریف
نمود که برخی از تعاریف کلی آن در زیر آمده است:
 مسئولیت اجتماعی شرکتی عبارت است از اقدامات و
فعالیتهای موثر شرکت جهت پیشبرد اهداف اجتماعی که
فراتر از اهداف صرفا اقتصادی و مالی هستند (امسی ویلیام
و سیگل2333 ،؛ هارجوتو.)2377 ،
 مسئولیت اجتماعی شرکتی بدین مفهوم است که شرکت
نسبت به تمام گروههای فعال در جامعه ،عالوه بر
سهامداران و فراتر از آنچه در قوانین و مقررات الزامی
شده است ،مسئولیت و تعهد دارد (جونز7332 ،؛ جانسون
و همکاران.)2373 ،
 مسئولیت اجتماعی شرکتی یعنی تعهد همیشگی شرکت
برای اخالقی رفتار نمودن و مشارکت کردن در توسعه
اقتصادی کشور توام با بهبود سطح کیفیت زندگی نیروی-
های انسانی و خانوادههای آنها در جامعه (هولم و واتس،
.)2333
 مسئولیت اجتماعی شرکتی بیانگر این موضوع است که
شرکت به تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی فعالیتها
خود توجه داشته و در راستای به حداکثر رساندن تاثیرات
مثبت و به حداقل رساندن تاثیرات منفی فعالیتهای خود
در جامعه ،عمل مینماید (دولت انگلستان.)2339 ،

 همچنین با توجه به اینکه میزان مشارکت شرکت در
مسئولیت اجتماعی ،اجباری نیست لذا یک دیدگاه به
رسمیت شناخته شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا (
 )2337عبارتست از اینکه مسئولیت اجتماعی شرکتی
مفهومی است که به موجب آن شرکتها به طور داوطلبانه
برای بهبود وضعیت اجتماع و کمک به داشتن جامعهای
بهتر و محیطی پاکتر تصمیمگیری میکنند .به عبارت
دیگر ،مفهومی که به موجب آن شرکتها در عملیات و
فعالیتهای خود و در تعامل با تمام ذینفعان ،به صورت
داوطلبانه در مسایل اجتماعی و زیست محیطی مشارکت
مینمایند.
همچنین در خصوص دلیل مشارکت یا عدم مشارکت شرکت
در فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی ،دیدگاههای
مختلفی وجود دارد:
 دیدگاه سنتی شامل نظریه نمایندگی که توسط واتس و
زیمرمن ( )7333 ،7313در حوزه حسابداری توسعه یافته
است ،بیان میکند که شرکت صرفا نسبت به سهامداران
مسئولیت دارد و از آنجا که مسئولیت اجتماعی شرکتی
منافع سایر ذینفعان عالوه بر سهامداران را در نظر می-
گیرد ،لذا تالشی بدون توجیه ،غیر قابل قبول و نامشروع
توسط مدیریت است .گستره نظریه نمایندگی در تحقیقات
حسابداری ،به توضیح این نکته کمک مینماید که چرا
مطالعات حسابداری محدود و اندکی تاثیر فعالیتهای
مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی را بر رویههای
شرکت از جمله سیاستهای مالیاتی در نظر گرفتهاند
(دسایی و دارماپاال2332 ،؛ آوی-یونا.)2333 ،
 دیدگاه گسترده که جامعتر از دیدگاه سنتی و نظریه
نمایندگی است ،با دید وسیعتری به رسالت شرکت می-
نگرد .در واقع در این دیدگاه ،یک شرکت بیش از فقط یک
مجموعه از قراردادهاست و ذینفعان دیگری نیز عالوه بر
سهامداران برای تداوم عملیات شرکت مهم میباشند (به
عنوان مثال ،ابراهیم و همکاران )2330 ،که این دیدگاه،
توسط فریدمن ( ،)2330آوی-یونا ( ،)2333ژان ()2333
و النیز و ریچاردسون ( )2372نیز به کار رفته است .نکته
با اهمیت در این دیدگاه عبارتست از اینکه شرکت بر
مبنای مدیریت ،سهامداران و تمام ذینفعان خود (از جمله
دولت و جامعه) موجودیت یافته و ادامه فعالیت آن نیز
منوط به حفظ منافع آنها میباشد .بنابراین به نظر می-
رسد که مسئولیت اجتماعی شرکتی یک عامل کلیدی در
موفقیت و بقای شرکت میباشد.
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در پژوهش حاضر از دیدگاه گسترده به شرکت نگریسته
شده و فعالیتهای اجتماعی آن در نظر گرفته میشود .شرکت
بخش جدایی ناپذیری از جامعه است که مانند هر شخص
دیگری ،قادر به تنظیم برنامهها و سیاستهای خود برای
پیشبرد اهدافش بوده (ویلیامز 2331 ،؛ ژان )2333 ،و برای بقا
نیاز به اعتبار و حمایت دارد (گری و همکاران 7331 ،؛ رابرتس،
7332؛ دیگان .)2332 ،فعالیتهای مرتبط با مسئولیت
اجتماعی شرکتی ،در راستای کمک به دولت و انجام وظایف
اخالقی شرکت نسبت به اجتماع هستند که موجب افزایش
اعتبار و شهرت شرکت میشوند (فریدمن 2330 ،؛ ویلیامز،
2331؛ ژان ،2333 ،آوی -یونا )2333 ،لذا جزء فعالیتهای
ضروری شرکت به حساب میآیند .اما هیچ نظام قانونی ،انجام
فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی را اجباری
ننموده است ( ویلیامز 2331 ،؛ آوی -یونا؛  .)2333از این رو،
هر شرکتی برای اتخاذ یک رویکرد خاص نسبت به مسئولیت
اجتماعی حق انتخاب داشته و خود برای مشارکت در فعالیت-
های مربوطه تصمیمگیری و اقدام مینماید .بنابراین در این
شرایط و با توجه به تفاوت در نگرش شرکتها نسبت به انجام
فعالیتهای اجتماعی ،انتظار داریم که سطح مشارکت شرکتها
در فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی ،به طور قابل
توجهی متفاوت از هم باشد.
 -2-1-2تمكین مالیاتی شركتی
با توجه به تفاوت در باورها ،ترجیحات و تصمیمات شرکت-
ها نسبت به اقدامات اجتماعی از جمله سیاستهای مالیاتی،
رفتار مودیان مالیاتی در برابر قانون مالیات یکسان نبوده و در
یک طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین قرار دارد .در یک
سوی طیف رفتاری مودیان ،تمکین مالیاتی قرار گرفته است و
منظور از تمکین مالیاتی این است که مودیان ،قوانین و مقررات
مالیاتی کشور را رعایت میکنند .این رعایت شامل ثبت نام در
سیستم مالیاتی ،تسلیم اظهارنامه ،نگهداری و ارایه اسناد و
مدارک ،محاسبه ،گزارش و پرداخت صحیح و کامل بدهی
مالیاتی در زمان مقرر میباشد ،بنابراین تمکین مالیاتی یعنی
رعایت قانون مالیات از سوی مودی (شمیرانی و اسدزاده بالی،
 )7032که در نهایت موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و
بهبود وضعیت جامعه میشود.
طبق ماده  731قانون مالیاتهای مستقیم ،جمع درآمد
شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص
حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل
میشود ،پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر
معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این
قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد ،مشمول مالیات به نرخ
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21درصد خواهند بود .رعایت قوانین و مقررات مالیاتی توسط
شرکت یعنی انطباق هرچه بیشتر مالیات ابرازی (که بر اساس
قوانین و مقررات تعیین شده و توسط شرکت در اظهارنامه
مالیاتی موضوع ماده  773قانون مالیاتهای مستقیم درج می-
شود) با مالیات قطعی (که از جانب ماموران مالیاتی سازمان
امور مالیاتی کشور تشخیص داده شده و قطعی میشود) و این
یعنی همان تمکین مالیاتی از سوی مودی.
در سوی دیگر طیف رفتاری مودیان ،عدم تمکین قرار دارد.
مفهوم عدم تمکین مالیاتی نیز شامل یک طیف وسیع از
اجتناب مالیاتی تا فرار مالیاتی است .هرچند اجتناب مالیاتی و
فرار مالیاتی هر دو از مصادیق عدم تمکین هستند اما تفاوت
اساسی آنها در این است که اجتناب مالیاتی ،عدم تمکین
قانونی (استفاده از راههای قانونی برای عدم پرداخت مالیات)
است در حالی که فرار مالیاتی ،عدم تمکین غیرقانونی (استفاده
از راههای غیرقانونی از جمله کتمان درآمد ،حسابسازی و ...
برای گریز از پرداخت مالیات) است .متاسفانه اقدامات مدیریتی
طراحی شده به منظور به حداقل رساندن مالیات شرکت یا
همان عدم تمکین مالیاتی اعم از اجتناب یا فرار ،به طور
فزایندهای در حال تبدیل به یکی از ویژگیهای مشترک اغلب
شرکتها در سراسر جهان است (هوی و همکاران.)2370 ،
 -2-1-3مسئولیت اجتماعی و تمكین مالیاتی شركتی
همانطور که اندرونی و همکاران ( )7333بیان کردند
موضوع تمکین مالیاتی شرکتی ،یک موضوع قدیمی به قدمت
خود مالیات است که از اهمیت خاصی برای دولتها در سراسر
جهان برخوردار است .میتوان یک گام فراتر نهاده و نشان داد
که عالوه بر دولتها ،ملتها نیز خواهان تمکین مالیاتی
شرکتها هستند (ویلیامز .)2331 ،بنابراین زمانی که شرکتی
عدم تمکین مالیاتی داشته باشد ،رفتار آن برخالف خواسته هم
دولت و هم ملت بوده و ممکن است تاثیر منفی بر اجتماع
داشته باشد (فریدمن2330 ،؛ سلمرود2339 ،؛ لندولف2332 ،؛
ویلیامز .)2331 ،شرکتها نیز با توجه به فرهنگ سازمانی خود،
برای تصمیمگیری جهت تمکین مالیاتی تحت تاثیر نگرش خود
نسبت به مسئولیت اجتماعی به لحاظ قانونی و اخالقی هستند
(کریستنسن و مورفی2339 ،؛ آوی -یونا.)2333 ،
مطابق با نظر آوی -یونا ( )2333و دیگر محققان (به عنوان
مثال ،فریدمن 2330 ،؛ لندولف2332 ،؛  ،ویلیامز،)2331 ،
هرچند که اجتناب مالیاتی یعنی تالشهای قانونی مدیریت
برای به حداقل رساندن مالیات پرداختی شرکتها میتوانند در
روح قانون مشروع تلقی شود ،اما در این پژوهش هرجا که
شرکتها به عمد در رفتارهای استراتژیک طراحی شده به
منظور کاهش مالیات (یعنی عدم تمکین مالیاتی اعم از اجتناب
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یا فرار) مشارکت نمایند ،رفتار آنها یک رفتار اجتماعی
غیرمسئوالنه در نظر گرفته میشود (فریدمن2330 ،؛ لندولف،
2332؛ ویلیامز .)2331 ،به طور کلی انتظار میرود شرکتهایی
که در فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی مشارکت می-
نمایند ،سهم واقعی خود از مالیات را پرداخت نموده و اصوال
کمتر از مالیات بگریزند.
 -2-1-3-1دیدگاه گسترده نسبت به رساالت شاركت:
مسئولیت اجتماعی و تمكین مالیاتی شركتی
همانطور که اشاره شد ،انجام مطالعات اندک درخصوص
ارتباط مسئولیت اجتماعی با تمکین مالیاتی شرکتی ممکن
است به دلیل گستره دیدگاه سنتی نسبت به شرکت در
تحقیقات حسابداری باشد (دسایی و دارماپاال2332 ،؛ آوی-
یونا؛  .)2333در این دیدگاه که تا حد زیادی مبتنی بر نظریه
نمایندگی است ،شرکت صرفا نسبت به سهامداران مسئول است
و مهمترین تعامل در شرکت بین مدیران (نمایندگان) و
سهامداران (مالکان) میباشد لذا فعالیتهای خارج از این
محدوده اهمیتی نداشته و موجب سودآوری شرکت نمیشوند
(فریدمن .)7322 ،با توجه به این دیدگاه ،ارتباط کمی بین
مسئولیت اجتماعی شرکتی و رویههای شرکت وجود دارد (
واتس و زیمرمن .)7333 ،7313 ،در واقع طبق نظریه
نمایندگی ( فاما7333 ،؛ فاما و جنسن ،)7330 ،یک شرکت
تنها زمانی در فعالیتهای مختلف از جمله فعالیتهای مرتبط
با مسئولیت اجتماعی مشارکت مینماید که موجب افزایش
سودآوری شرکت شوند .در این شرایط ،معموال هزینه چنین
فعالیتهایی به عنوان هزینههای شهرت یا هزینههای سیاسی
در نظریه نمایندگی تلقی میشوند (شولز و همکاران2331 ،؛
چن و همکاران.)2373 ،
در این پژوهش مطابق با نظر آوی -یونا ( ،)2333ژان
( )2333و النیز و ریچاردسون ( ،)2372دیدگاه گسترده نسبت
به شرکت در پیش گرفته میشود .یعنی اعتقاد بر این است که
شرکت عالوه بر سهامداران خود ،تاثیرات قابل توجهی بر سایر
ذینفعان داشته و نسبت به آنها نیز مسئول است .به عبارت
دیگر ،شرکت یک نهاد فعال در دنیای واقعی در نظر گرفته می-
شود که باید در یک محیط تجاری کامال رقابتی باقی مانده و
در این محیط با بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر
تعامل داشته باشد (ژان2333 ،؛ آوی -یونا .)2333 ،در نتیجه،
شرکت به منظور کسب نتایج مطلوب در این محیط تجاری
پیچیده و بقا در دنیای رقابت ،سیاستها ،استراتژیها و
عملیات خود را توسعه داده ،رویههای خود را فراتر از حفظ
منافع سهامداران بنا نهاده و برای حفظ منافع تمام ذینفعان (به
عنوان مثال ،سازمانهای دولتی ،گروههای سیاسی ،اتحادیههای

تجاری ،جامعه ،کارکنان ،تامینکنندگان و مشتریان) و اجتماع
برنامهریزی مینماید تا در نهایت خود نیز قادر به ادامه فعالیت
باشد.
باتوجه به نظر آوی -یونا ( ،)2333کاربرد این دیدگاه این
است که میتوان مسئولیت اجتماعی شرکتی را به عنوان یک
فعالیت قانونی تجاری در نظر گرفت و نه صرفا یک هزینه در
مسیر به حداکثر رساندن ثروت سهامداران .ویلیامز ()2331
یک گام جلوتر رفته و بیان مینماید که شرکت به منظور نشان
دادن مسئولیت خود نسبت به جامعه ،باید فعالیتهای مرتبط
با مسئولیت اجتماعی شرکتی را در استراتژیها و فعالیتهای
اصلی خود نشان دهد .از آنجا که حتی طبق قوانین و مقررات
بسیاری از کشورهای توسعه یافته ،فعالیتهای مرتبط با
مسئولیت اجتماعی شرکتی اجباری و الزامی نمیباشد (به
عنوان مثال ،استرالیا ،کانادا ،بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا)
ممکن است بین سطح مشارکت شرکتها در فعالیتهای
مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی تفاوت قابل توجهی وجود
داشته باشد (ویلیامز2331 ،؛ آوی -یونا .)2333 ،موزر و مارتین
( )2372نیز نگاه وسیعی درخصوص تعیین فعالیتهای مرتبط
با مسئولیت اجتماعی شرکتی دارند و از محققان حسابداری
میخواهند که هنگام بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتی،
ر ویکردی فراتر از دیدگاه سنتی داشته باشند چراکه استفاده از
رویکرد گسترده موجب بهبود درک مسئولیت اجتماعی شرکتی
و رسالت واقعی شرکت خواهد شد.
گاهی شرکت با انگیزه خوب و بشردوستانه به فعالیتهای
مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی میپردازد و گاهی به
صورت کامال خودخواهانه و با انگیزه افزایش شهرت و اعتبار
خود در این فعالیتها مشارکت مینماید .باید توجه داشت که
تفاوت قایل شدن بین مسئولیت اجتماعی خوب و مسئولیت
اجتماعی خودخواهانه ،همیشه مفید نیست (ویلیامز)2331 ،
زیرا بسیاری از اقدامات شرکتها با انگیزههای دوگانه انجام
میشود .بنابراین صرف نظر از نیت شرکتها برای مشارکت در
فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی ،مهم این است که
مشارکت در این نوع فعالیتها چگونه میتواند بر رویکرد
شرکت نسبت به تمکین مالیاتی تاثیر بگذارد (ویلیامز.)2331 ،
در دیدگاه سنتی ،پرداخت مالیات به عنوان یکی از هزینه-
های عملیاتی شرکت در نظر گرفته میشود ،لذا شرکت برای به
حداقل رساندن میزان مالیات پرداختی خود تالش نموده و از
مالیات میگریزد (آوی -یونا .)2333 ،اما در دیدگاه گسترده و
با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی شرکتی ،از یک طرف
شرکت مالحظات اخالقی و منافع سایر ذینفعان را مورد توجه
قرار میدهد و نسبت به قانون مالیات تمکین میکند ،از طرف
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دیگر میتواند با رفتار تمکین مالیاتی ،مشروعیت و اعتبار
مناسبی در جامعه به دست آورده و بقای خود را توام با
موفقیت و اقتدار مالیاتی حفظ نماید (کریستنسن و مورفی،
2339؛ استاس2339 ،؛ رز.)2331 ،
البته نکته مهم این است که تمکین مالیاتی شرکتی تنها
در صورتی مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی خواهد بود که
پیامدهای قابل توجهی بر بخش اعظمی از جامعه داشته باشد
(النیز و ریچاردسون .)2372 ،فریدمن ( ،)2330لندولف
( ،)2332فریز و همکاران ( ،)2333ادعا نمودند که تمکین
مالیاتی شرکتی دارای پیامدهای بااهمیتی برای جامعه و
اجتماع میباشد چرا که تامین مالی کاالهای عمومی و خدمات
اجتماعی در جامعه (از قبیل آموزش و پرورش ،دفاع ملی،
بهداشت عمومی ،حمل و نقل عمومی و اجرای قانون) تابعی از
درآمدهای مالیاتی حاصل از تمکین مالیاتی شرکتهاست.
درآمدهای مالیاتی حاصل از تمکین مالیاتی شرکتها ،یکی
از مهمترین و قابلاتکاترین منابع درآمدی کشورهاست .در
کشورهای توسعهیافته ،وصول مالیات که یکی از اساسیترین
مظاهر حق حاکمیت است ،به درستی محقق شده و دولتها
میتوانند به درآمدهای مالیاتی اتکا نمایند .این امر مولد
اقتصادی سالم و باثبات میشود چراکه دولتها به کمک
تمکین مالیاتی شرکتها ،نیازهای جامعه را تامین نموده و
رضایت مردم را جلب مینمایند .در واقع اگر عدالت مالیاتی
محقق شود ،یعنی تمام شرکتها مالیات قانونی خود را پرداخت
نمایند و گریز مالیاتی وجود نداشته باشد ،عدالت اجتماعی نیز
برقرار شده و شرکتها در کنار دولتها موجب بهبود وضعیت
جامعه میشوند.
با در نظر گرفتن این دیدگاه که شرکت یک نهاد موثر با
تمام تعهدات و مسئولیتهای اجتماعی در دنیای واقعی است و
تمکین مالیاتی از سوی آن جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد،
آنگاه یکی مسئولیتهای اجتماعی شرکت عبارت است از
تمکین مالیاتی یعنی اینکه شرکت سهم عادالنه خود را از
مالیات واقعی و قانونی به دولت پرداخت نماید (کریستنسن و
مورفی .)2339 ،بنابراین ،هرگونه تالشی به منظور تمکین
مالیاتی شرکتی و کمک به دولت جهت افزایش رفاه جامعه،
مسئولیت اجتماعی تلقی میشود (ویلیامز .)2331 ،بنابراین
تمکین مالیاتی شرکتی یکی از مصادیق مسئولیت اجتماعی
شرکتی بوده و در ارتباط مستقیم با آن است.
ممکن است شرکت به طور قانونی بتواند میزان مالیات
پرداختی خود راکاهش دهد اما اگر تعمدا در رفتارهای
استراتژیک طراحی شده به منظور به حداقل رساندن مالیات
مشارکت نماید ،این رفتار نوعی رفتار اجتماعی غیرمسئوالنه
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برای آن شرکت در نظر گرفته میشود (آوی -یونا .)2333 ،اگر
یک شرکت از مالیات بگریزد (عدم تمکین مالیاتی داشته
باشد) ،در واقع سهم عادالنه خود از مالیات واقعی را به دولت و
جهت تامین مالی کاالهای عمومی پرداخت نمینماید (فریدمن،
2330؛ فریز و همکاران.)2333 ،
عدم تمکین مالیاتی ،زیان عظیم و غیرقابل جبرانی را به
کل اجتماع (دولت ،ملت و شرکت) تحمیل مینماید (فریدمن،
2330؛ سلمرود2339 ،؛ ژان .)2333 ،چراکه از یک طرف
کاهش درآمد مالیاتی ناشی از تمکین مالیاتی شرکتی موجب
عدم تحقق اهداف اجتماعی دولت میشود و از طرف دیگر،
آسیب جدی به شهرت یک شرکت (به خصوص در رابطه با
وظایف و تعهدات مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی) با
طیف وسیعی از ذینفعان وارد مینماید و در بدترین حالت حتی
ممکن است منجر به توقف فعالیت شرکت شود (ویلیامز،
 2331؛ ارل ،2333 ،هارتنت.)2333 ،
به طور کلی ،با توجه به مطالب فوق میتوان گفت که وقتی
شرکت مشارکت در فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی را
انتخاب میکند ،به احتمال بسیار کمی از مالیات میگریزد چرا
که این امر مغایر با تعهدات مسئولیت اجتماعی شرکتی است.
در واقع انتظار میرود که یک شرکت با داشتن مسئولیت
اجتماعی باالتر ،سطح تمکین مالیاتی باالتری داشته باشد.
بنابراین به طور بالقوه تمکین مالیاتی میتواند رابطه معنادار و
مثبتی با فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی
داشته باشد.
 -2-1-3-2فرهنگ سازمانی :مسئولیت اجتماعی و
تمكین مالیاتی شركتی
فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعهای از باورهای مشترک
درخصوص رفتار درست در داخل شرکت درنظر گرفته میشود
(کرپس7333 ،؛ هرمالین .)2337 ،این دیدگاه منجر به ایجاد
این تصور میشود که فرهنگ سازمانی به عنوان ابزاری برای
تعیین رفتار مناسب شرکت ،میتواند منافع ذینفعان را از طریق
افزایش هماهنگیها در داخل شرکت و کاهش هزینههای
معامالت حفظ نموده و به عنوان جایگزینی برای روابط و
مذاکرات هزینهبر در نظر گرفته شود (هرمالین .)2337 ،برخی
محققان بر این باورند که فرهنگ سازمانی مجموعهای از باورها
و قراردادهای تجاری مشترک را شکل میدهد و موجب کاهش
مشکالت نمایندگی میشود (وندناستین 2331 ،و .)2373
نظریهپردازان بسیاری معتقدند که فرهنگ سازمانی تاثیر
بسزایی بر سیاستها و رویههای شرکت دارد (کرپس7333 ،؛
هرمالین .)2337 ،از آنجا که فرهنگ سازمانی پدیدهای
پیچیده و چندبعدی است ،شناسایی اثرات آن در تحلیلهای
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تجربی بسیار دشوار میباشد .با این وجود ،تحقیقات متعددی
اثرات فرهنگ سازمانی را به طور تجربی نیز بررسی نموده و به
این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی از عوامل مهم موثر بر
سیاستها و رویههای موجود در شرکت میباشد (کرونویست و
همکاران2331 ،؛ فالیشر2331 ،؛ فرانک و همکاران.)2377 ،
مطابق با نظریههای فرهنگ سازمانی (به عنوان مثال،
کرپس ،)7333،فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی
شرکتی را میتوان به عنوان یک باور مشترک در شرکت در نظر
گرفت .در واقع مسئولیت اجتماعی شرکتی عبارتست از باوری
مشترک در خصوص مجموعهای از اقدامات شرکت که نه تنها
اثرات اقتصادی بلکه اثرات اجتماعی ،زیست محیطی و سایر
اثرات خارجی اقدامات شرکت را نیز در نظر میگیرد (هوی و
همکاران .)2370 ،بنابراین یکی از ابعاد مهم فرهنگ سازمانی،
مسئولیت اجتماعی شرکتی است که تحقیقات پیشین آن را
نادیده گرفتهاند و یکی از رویهها و سیاستهای شرکت نیز،
سیاست مالیاتی است (هوی و همکاران .)2370 ،از آنجا که
فرهنگ سازمانی رویهها و سیاستهای شرکت را تحت تاثیر
قرار میدهد (کرپس7333 ،؛ هرمالین2337 ،؛ فالیشر2331 ،؛
فرانک و همکاران )2377 ،لذا انتظار میرود که مسئولیت
اجتماعی شرکتی نیز تمکین مالیاتی شرکتی را تحت تاثیر قرار
دهد .به طور کلی ،اگر فرهنگ سازمانی سیاستهای شرکت را
تعیین نماید ،مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی
رابطه معنادار و مثبتی دارند
 -2-2پیشینه پژوهش
مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی از موضوعات
بسیار مهمی هستند که هرکدام به طور جداگانه ،توجه زیادی
در ادبیات علمی و دانشگاهی را به خود جلب نمودهاند (به
عنوان مثال ،گری و همکاران7331 ،؛ رابرتس7332 ،؛ دیگان،
2332؛ دیگان و همکاران2332 ،؛ دسایی و دارماپاال2332 ،؛
فرانک و همکاران2333 ،؛ هانلن و سلمرود2333 ،؛ چن و
همکاران .)2373 ،با اینحال ،تحقیقات پیشین به ندرت رابطه
بین مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی را مورد
بررسی قرار دادهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
فری و ویک-هانمن ( )7339در پژوهشی مقایسهای به
تفاوتهای قابل توجهی در رفتار عدم تمکین مالیاتی کشورها
دست یافتند .آلم و همکاران ( )7333مدلی از رفتار
تمکین/عدم تمکین مالیاتی را با استفاده از اطالعات کشور
جامائیکا آزمون نمودند .آلم ،سانچز و دی خوان ( )7331از یک
روش تجربی برای مقایسه رفتار تمکین مالیاتی در اسپانیا و
ایاالت متحده استفاده نمودند .کومینگز و همکاران ( ،)2339با

استفاده از دادههای تجربی و پیمایشی رفتار تمکین مالیاتی در
بوتسوانا ،آفریقای جنوبی و ایاالت متحده را بررسی نمودند .این
مطالعات ،در سطح تمکین مالیاتی کشورهای مورد بررسی
تفاوتهای زیادی یافتند و این تفاوتها را در درجه اول ناشی
از تفاوت در انصاف در ادارات امور مالیاتی ،درک مودیان
مالیاتی از تبادالت مالی و نگرش کلی نسبت به دولتهای
متبوع میدانند.
ریاحی -بلکویی ( )2339اثر فرهنگ سازمانی بر تمکین
مالیاتی شرکتی را تایید نمودند .پیکور و ریاحی -بلکویی
( )2332مطالعه ریاحی -بلکویی ( )2339را بسط داده و
دریافتند که سطح بوروکراسی ،کنترل فساد و روحیه مالیاتی
نیز به تمکین مالیاتی شرکتی مرتبط هستند.
ریچاردسون ( )2332نیز مطالعه ریاحی -بلکویی ()2339
را بسط داده و اثرات عوامل موثر غیراقتصادی را بر عدم تمکین
مالیاتی در  91کشور جهان بررسی نمود .در واقع ،وی به
بررسی رابطه برخی جنبههای خاص ارزشهای فرهنگی و عدم
تمکین مالیاتی پرداخت .مانند ریاحی -بلکویی ،او نیز از گزارش
رقابت جهانی (برای سالهای  2332الی  )2339جهت بهدست
آوردن معیار عدم تمکین مالیاتی استفاده نمود .نتایج پژوهش
او نشان میدهد که پیچیدگی قانون مالیات ،سطح آموزش
عمومی ،منبع درآمدی ،انصاف درک شده و روحیه مالیاتی
مودیان به میزان قابل توجهی به عدم تمکین مالیاتی در بین
کشورها مرتبط است.
در پژوهشی تساکومیس و همکاران ( )2331به بررسی
رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و فرار مالیاتی شرکتها در 13
کشور دنیا پرداختند .آنها از ابعاد فرهنگی هافستد ()7333
برای سنجش فرهنگ ملی کشورهای مختلف استفاده نموده و
به این نتیجه رسیدند که فرهنگ ملی عامل بسیار مهمی در
تعیین سطح فرار مالیاتی در کشورهای گوناگون میباشد.
ریچاردسون ( )2333پژوهشی بر اساس کار تساکومیس و
همکاران ( )2331انجام داده و به بررسی بیشتر رابطه بین
فرهنگ و گریز مالیاتی در کشورهای مختلف پرداختند و اثر
متغیرهای دیگری از جمله متغیر قانون ،سیاست و مذهب را بر
گریز مالیاتی در کشورهای مختلف مطالعه نمودند .نتایج
پژوهش آنها نیز رابطه معناداری بین فرهنگ ملی و گریز
مالیاتی را نشان میدهد.
بمآلدرد و همکاران ( )2370پژوهشی با عنوان فرهنگ ملی
و سطح گریز مالیاتی شرکتی انجام دادند .با استفاده از تئوری
ناهنجاری سازمانی نشان میدهند که ارزشهای فرهنگی می-
توانند رفتارهای ناهنجار شرکتها از جمله عدم تمکین مالیاتی
(گریز مالیاتی) را توضیح دهند .بررسی گستردهای با استفاده از
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دادههای واقعی  0333شرکت در  07کشور دنیا صورت گرفت.
در نهایت نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که عوامل فرهنگی
بر سطح گریز مالیاتی شرکتی تاثیر بسزایی دارد.
دسایی و دارماپاال ( ،)2332ویلیامز ( )2331و آوی-یونا
( )2333معتقدند که به طور کلی مسئولیت اجتماعی شرکتی
میتواند رویهها و سیاستهای شرکت از جمله سیاستهای
مالیاتی آن (تمکین یا عدم تمکین مالیاتی شرکت) را تحت
تاثیر قرار دهد و و فرایندهای شرکت را در جهت رفاه جامعه
هدایت نماید.
النیز و ریچاردسون ( )2377در پژوهش گستردهای نشان
دادند که اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی به طور بالقوه می-
توانند عدم تمکین مالیاتی شرکت را از طریق هیات مدیره آن
شرکت تحت تاثیر قرار دهند .آنها بیان نمودند که مدیران
غیرموظف ،نسبت به نیازهای جامعه مسئولیتپذیرتر بوده و
بیشتر پاسخگو میباشند ،در نتیجه ممکن است کل هیات
مدیره را تحت تاثیر قرار داده و آنها را از موضع رفتارهای
اجتماعی غیرمسئوالنه و اتخاذ سیاستهای عدم تمکین مالیاتی
دور نمایند.
النیز و ریچاردسون ( )2372در پژوهش دیگری با تمرکز بر
دیدگاه گستره نسبت به رسالت واقعی شرکت ،به این نتیجه
رسیدند که مطابق با آنچه که در فرضیه پژوهش بیان شده
است ،در واقعیت نیز فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی
شرکتی رابطه منفی با عدم تمکین مالیاتی شرکتها دارند.
هوی و همکاران ( )2370در پژوهشی با این عنوان که آیا
مسئولیت اجتماعی شرکتی با گریز مالیاتی شرکتی (عدم
تمکین مالیاتی) در ارتباط است یا خیر ،به بررسی رابطه بین
مسئولیت اجتماعی و عدم تمکین مالیاتی پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که هرچه شرکتها در فعالیتهای مرتبط با
مسئولیت اجتماعی بیشتر مشارکت مینمایند ،عدم تمکین
مالیاتی آنها کمتر میباشد.
اما در ایران پژوهش خاصی در این زمینه صورت نگرفته و
این پژوهش ،اولین مطالعهای است که به بررسی رابطه بین
مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی میپردازد.
 -3فرضیه پژوهش
این پژوهش رابطه مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی
شرکتها را بررسی مینماید .با توجه به مبانی نظری ،فرضیه
پژوهش به صورت زیر بیان میشوند:
فرضیه :رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی

در ادامه نحوه اندازهگیری مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی
شرکتی تشریح میشود.
 -4روش شناسی پژوهش
برای آزمون فرضیه این پژوهش از تحلیل همبستگی بین
دو متغیر مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی استفاده
شده است .تحلیل همبستگی آماری برای نوع و میزان رابطه
بین یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر بهکار میرود و ضریب
همبستگی نیز یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین
همبستگی بین دو متغیر است .در این پژوهش برای بررسی
نرمال بودن دادهها از آزمون کلمگرف -اسمیرنف استفاده می-
شود و بر اساس نرمال بودن یا نبودن دادهها یکی از ضرایب
همبستگی پیرسن و اسپیرمن بهکار میرود.
پس از مشخص شدن ضریب همبستگی مناسب فرض آماری
زیر را آزمون می نماییم:
H0: ρ ≤ 0
H1: ρ > 0

که در آن  ρضریب همبستگی بین دو متغیر میباشد .در
این آزمون مفهوم معنیداری عبارت است از اینکه آیا
همبستگی بین دو متغیر را می توان تصادفی دانست یا واقعا
نشان میدهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد .زیرا این
موضوع که ضریب بدست آمده معنیدار است یا نه از خود
ضریب بدست آمده مهمتر میباشد.
همچنین با استفاده از تحلیل رگرسیون ،رابطه هر یک از
ابعاد مسئولیت اجتماعی با تمکین مالیاتی شرکتی مورد بررسی
قرار گرفت .میانگین نمره سواالت مربوط به هر یک از ابعاد
مسئولیت اجتماعی مطرح در پرسشنامه (نگرش عمومی شرکت
نسبت به مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت اجتماعی شرکت در
محیط زیست ،مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط کار،
مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور و مسئولیت
اجتماعی شرکت در محیط بازار و صنعت) به عنوان شاخص
مسئولیت اجتماعی در آن بعد در نظر گرفته شده و در معادله
رگرسیون قرار میگیرد.
جامعه آماری مورد پژوهش ،اداره کل امور مالیاتی مودیان
بزرگ میباشد .انتخاب این اداره به این دلیل است که اداره کل
امور مالیاتی مودیان بزرگ سهم عمدهای از مالیاتهای کل
کشور را وصول نموده و بهترین واحد اجرایی در سطح کشور
میباشد .شرکتهایی که شرایط زیر را به طور همزمان داشته-
اند ،انتخاب شدهاند:

شرکتی مثبت و معنادار است.
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 )7واسطه مالی ،شرکت سرمایهگذاری ،بیمه ،بانک،
لیزینگ و  ...نباشند.
 )2دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه هر سال
باشد و سال مالی آنها در طول سالهای پژوهش
تغییر نکرده باشد.
 )0مالیات آنها قطعی شده باشد.
 )9اطالعات مالی مورد نیاز آنها در دسترس باشد.
با توجه به محدودیتهای فوق ،تعداد  19شرکت در دوره
زمانی پنج سالهای که مالیات شرکتها قطعی شده باشد ،از
سال  7031لغایت  ،7037انتخاب شدند .از این تعداد در نهایت
 03شرکت به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند و در تحلیل-
های آماری لحاظ شدند.
روش انجام پژوهش به صورت کتابخانهای ،اسنادکاوی و
پرسشنامهای میباشد .مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش
کتابخانهای و جستجوی اینترنتی استخراج شدهاند .اطالعات
مربوط به تمکین مالیاتی شرکتی نیز از روی داداههای واقعی
شرکتها مندرج در اظهارنامه مالیاتی و برگ مالیات قطعی
موجود در پرونده مالیاتی شرکتها و اطالعات مربوط به
مسئولیت اجتماعی شرکتی از طریق پرسشنامه بدست آمده
است .برای پردازش دادهها از الگوی تحلیل دادههای ترکیبی
بوسیله نرم افزار  Excelو  SPSSاستفاده شده است.
 -5متغیرهای پژوهش
 -5-1متغیر وابسته :تمكین مالیاتی شركتی
اندازهگیری واقعی معیار تمکین مالیاتی شرکتی نامشخص
و تا حدودی غیر ممکن است و صرفا میتوان شاخصی برای آن
درنظر گرفت .برای محاسبه شاخص عدم تمکین مالیاتی
 TAigابتدا درآمد اظهار شده توسط مودی را از درآمد قطعی
تشخیصی توسط ممیز مالیاتی کسر میکنیم ،عدد بدست آمده
نشان دهنده میزان فرار مالیاتی مودی میباشد .سپس برای
شرکتهای نمونه مقدار متوسط فرار مالیاتی را محاسبه کرده و
آن را از فرار مالیاتی هر مودی کسر میکنیم و در ادامه مقادیر
منفی تفاضل از میانگین فرار مالیاتی که نشان دهنده تمکین
کامل مودی مربوطه است را مساوی صفر قرار داده و مقادیر
مثبت را همان مقدار محاسبه شده در نظر میگیریم.
سپس این مقادیر جدید بدست آمده را به یک نرمال می-
کنیم یا به عبارت دیگر این دادهها را بین صفر و یک مرتب
میکنیم .دادهها را به این دلیل به یک نرمال میکنیم که
مقیاس دادهها کوچکتر شود و نیز تصویر روشنتر نسبت به
عدم تمکین مالیاتی مودیان داشته باشیم.

بدین ترتیب مودیانی که عدد شاخص عدم تمکین برای
آنها صفر است از دسته مودیانی هستند که بهطور کامل
تمکین کردهاند و آنهایی که عدد شاخص عدم تمکین آنها
بین صفر و یک است هرچه به صفر نزدیکتر باشند سطح
تمکین آنها بیشتر و هرچه به یک نزدیکتر باشند سطح
تمکین آنها کمتر است .درنهایت  7- TAigشاخص تمکین (
 (TCigمالیاتی خواهد بود (زنگنه.)7033 ،
 -5-2متغیرهای مستقل :مسئولیت اجتماعی شركتی
متغیر مستقل این پژوهش ،مسئولیت اجتماعی شرکتی
است که برای سنجش آن از ابزار پرسشنامه با  02سوال
استفاده شده است .نمرهگذاری پرسشنامه استفاده شده بر
اساس طیف  1درجهای لیکرت انجام شده است .سواالت مطرح
در این پرسشنامه ابعاد مسئولیت اجتماعی را در پنج بخش
بررسی نموده است که  1سوال اول مربوط به نگرش عمومی
شرکت نسبت به مسئولیت اجتماعی 1 ،سوال در خصوص
مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط زیست 3 ،سوال
مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط کار 2 ،سوال
درباره مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور و  2سوال
پایانی در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط بازار و
صنعت است.
مجموع نمرات این  02سوال بیانگر شاخص مسئولیت
اجتماعی شرکتهاست .نمره کل این پرسشنامه برابر با 723
است .چنانچه نمره محاسبه شده عددی بین  02تا  93باشد،
سطح مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت در حد پایین و ضعیف
میباشد .چنانچه نمره محاسبه شده عددی بین  93تا 771
باشد ،سطح مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت در حد متوسط
بوده و اگر نمره محاسبه شده بین  773تا  723باشد ،سطح
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت در حد باالست.
پایایی ابزار اندازهگیری ،یعنی اینکه ابزار اندازهگیری
انتخاب شده در صورت تکرار اندازهگیری متغیرها در شرایط
یکسان ،تا چه حد نتایج مشابهی را ارائه میکند (خاکی،
 .) 7031برای بررسی پایایی و آزمون ثبات نتایج اندازهگیری
پرسشنامه  02سوالی مورد استفاده در این پژوهش ،از معیار
آلفای کرونباخ استفاده شد .نتیجه این آزمون نشان میدهد که
ضریب آلفای کرونباخ برابر  3/31میباشد و از آنجا که این
ضریب باالتر  3/1بوده مشخص میشود که پرسشنامه از پایایی
کافی و مطلوب برخوردار است.
از دیگر موضوعات اصلی در خصوص ابزار اندازهگیری،
اعتبار آن است .روایی یا اعتبار یعنی اینکه ابزار اندازهگیری تا
چه حد مناسب انتخاب شده و میتواند متغیر مورد نظر را
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اندازهگیری نماید (خاکی .)7031 ،در این پژوهش ،مواردی در
پرسشنامه مطرح شد که در سایر تحقیقات معتبر مورد بررسی
قرار گرفته و تایید شدهاند .سپس پرسشنامه اولیه بین
کارشناسان توزیع شد و طبق نظر و پیشنهاد آنها ،موارد
ضروری به پرسشنامه اضافه و سواالت نارسا از آن حذف شد که
در نهایت  02سوال به تایید رسید .آزمون روایی محتوایی
پرسشنامه با قضاوت متخصصان و خبرگان انجام پذیرفت که بر
اساس نظر آنها روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

جدول  :1آمار توصیفی داده ها
تمكین مالیاتی

مسئولیت اجتماعی

میانگین

3/23

732/32

ماکسیمم

7

712

مینیمم

3/0

12

انحراف معیار

3/21

22/31

ضریب چولگی

-3/372

-3/990

ضریب کشیدگی

-7/911

-3/210

جدول  :2آزمون كلمگرف -اسمیرنف

 -6یافتههای پژوهش

تمكین مالیاتی

 -6-1آمار توصیفی
جدول  7آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نمایش میدهد.
همانگونه که مشخص است میانگین تمکین در حد
مناسبی بوده و نشان میدهد که شرکت های نمونه از سطح
تمکین مناسبی برخوردار هستند .همچنین شاخص مسئولیت
اجتماعی نشان میدهد که در کل سطح مسئولیت اجتماعی در
شرکتهای نمونه متوسط است.
 -6-2نتایج آزمونها
در ابتدا برای تعیین نرمال بودن متغیرهای تمکین مالیاتی
و مسئولیت اجتماعی از آزمون کلمگرف-اسمیرنف استفاده می
نماییم تا قابلیت استفاده از ضریب همبستگی پیرسن
(پارامتریک) و یا اسپیرمن (ناپارامتریک) را بررسی نماییم.
نتایج این آزمون در سطح  33درصد نشان دهنده نرمال بودن
داده ها است و می توان از ضریب همبستگی پیرسن
(پارامتریک) استفاده نمود.
ماتریس ضرایب همبستگی و سطح معنیداری آنها به شرح
جدول  0میباشد.
با توجه به نتایج جدول  0فرض آماری  H0مبنی بر
کوچکتر یا مساوی صفر بودن ضریب همبستگی در سطح
معنیداری  31درصد رد شده و میتوان گفت ضریب
همبستگی بین دو متغیر مثبت و معنیدار است .با توجه به
موارد مذکور فرضیه پژوهش در خصوص وجود رابطه مثبت و
معنیدار بین دو متغیر تمکین مالیاتی و مسئولیت اجتماعی
تایید میگردد و میتوان گفت با افزایش سطح مسئولیت
اجتماعی ،تمکین مالیاتی نیز افزایش مییابد.
همانگونه که قبال ذکر شد جهت تکمیل نتایج پژوهش،
رابطه بین ابعاد مسئولیت اجتماعی و سطح تمکین مالیاتی
شرکتی با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد آزمون
قرار گرفته است که نتایج مربوطه در جدول  9ارائه شده است.
78

مسئولیت

تعداد مشاهدات
آماره  Zآزمون کلمگرف-اسمیرنف
خطا ()Sig

اجتماعی
02
3/732
3/372

02
3/719
3/327

جدول  :3تحلیل همبستگی
پیرسن

اسپیرمن

ضریب همبستگی

3/972

3/910

سطح خطا ()Sig

3/372

3/332

کواریانس

3/313

-

جدول  :4آمارههای مدل رگرسیون (خطی)
ضریب همبستگی چندگانه3/3127 R ،
آماره دوربین -واتسون
آماره

F

7/302
31/300

ضریب تعیین،

R2

سطح معنی داری
Sig

F

3/390
%31
3/3333

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،با توجه به
مقدار بدست آمده برای آماره  Fمیتوان نتیجه گرفت که فرض
معنیداری ضرایب مدل تایید میشود .آماره دوربین واتسون
بدست آمده نیز نشان میدهد فرض  H0آزمون مبنی بر مستقل
بودن خطاها تایید شده است که این امر پیشفرض رگرسیون
درخصوص مستقل بودن خطاها را تایید مینماید .همچنین
ضریب تعیین تعدیل شده این مدل برابر  39/0درصد است که
این امر در کنار تایید پیشفرضهای رگرسیون ،نشان میدهد
بخش قابل توجهی از تغییرات در سطح تمکین مالیاتی شرکتی
توسط متغیرهای مربوط به مسئولیت اجتماعی توضیح داده
میشود.
جدول  1نیز آمارهها و ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون
را نشان میدهد .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،با
توجه به مقادیری که برای عامل تورم واریانس بدست آمده
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است میتوان نتیجه گرفت که همخطی جدی بین متغیرهای
مستقل وجود ندارد .در خصوص پسماندها نیز نتایج آزمون
حاکی از صفر بودن میانگین آنها و برابری واریانس آنها با
 3/33است که حکایت از نرمال بودن آنها دارد.
با توجه به ضرایب بدست آمده مشخص میشود که به جز
بعد مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور ،تمام ابعاد
مسئولیت اجتماعی با سطح تمکین مالیاتی شرکتی رابطه
معنی داری دارند و این رابطه به جز در مورد مسئولیت
اجتماعی شرکت در محیط زیست ،در سایر موارد مثبت و
معنی دار است که این امر تایید فرضیه پژوهش مبنی بر وجود
رابطه مستقیم بین سطح مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت و
تمکین مالیاتی شرکتی است .در واقع نتایج حاصل از آزمون
اضافی انجام شده نیز تایید کننده نتایج بدست آمده در بخش
آزمون فرضیه پژوهش میباشند .بنابراین شرکتهای دارای
سطح مسئولیتپذیری اجتماعی باالتر ،نسبت به سایر شرکتها
تمکین مالیاتی بیشتری دارند.
از یک طرف ،با توجه به نتایج آماری بدست آمده میتوان
گفت که مطابق با دیدگاه گسترده نسبت به رسالت شرکتها،
وقتی یک شرکت سطح مسئولیت اجتماعی باالتری دارد و در
فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی بیشتر مشارکت می-
نماید ،کمتر از مالیات میگریزد چرا که گریز مالیاتی را مغایر
با اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی میداند .در واقع یک

شرکت با داشتن سطح مسئولیت اجتماعی باالتر ،سطح تمکین
مالیاتی باالتری نیز دارد .بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه
مثبت و معنادار بین مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی
شرکتی تایید میشود.
از طرف دیگر ،با توجه به نتایج آماری بدست آمده میتوان
گفت که مطابق با نظریههای فرهنگ سازمانی ،مسئولیت
اجتماعی شرکتی که خود تحت تاثیر فرهنگ سازمانی شرکت
است ،سیاستهای شرکت از جمله سیاستهای مالیاتی آن را
تحت تاثیر قرار میدهد .در واقع پذیرش مسئولیت اجتماعی
شرکتی باالتر که متاثر از فرهنگ سازمانی است موجب افزایش
تمکین مالیاتی شرکتی میشود .بنابراین فرضیه پژوهش مبنی
بر رابطه مثبت و معنادار بین مسئولیت اجتماعی و تمکین
مالیاتی شرکتی تایید میشود.
به طور کلی ،نتایج آماری بدست آمده بیانگر تاثیر معنادار و
مثبت سطح مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تمکین مالیاتی
آنها میباشند .بدینترتیب که شرکتهای دارای سطح
مسئولیتپذیری اجتماعی باالتر ،نسبت به سایر شرکتها
تمکین مالیاتی بیشتری دارند .از آنجا که این پژوهش ،اولین
مطالعهای است که به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی
به منظور توضیح سطح تمکین مالیاتی شرکتی میپردازد ،می-
تواند نقطه شروعی برای توسعه چارچوب تمکین مالیاتی
شرکتی باشد.

جدول  :5آمارهها و ضرایب رگرسیون
اندازه

نام متغیر

ضریب

آماره t

وضعیت تایید

عامل تورم
واریانس

Sig

ثابت

0/2012 3/7733

تایید میشود

7/39

3/3301

نگرش عمومی نسبت به مسئولیت اجتماعی

73/239 3/7332

تایید میشود

7/917

3/3333

مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط زیست

-2/9172 -3/3323

تایید میشود

2/020

3/3273

2/1337

تایید میشود

2/732

3/3729

3/2232 3/3391

تایید نمیشود

2/790

3/1333

2/0211

تایید میشود

7/233

3/3233

مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط کار
مسئولیت اجتماعی شرکت در جامعه و کشور
مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط بازار و صنعت

3/323
3/392

 -7نتیجه گیری و بحث
این پژوهش به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و تمکین
مالیاتی شرکتی در ایران پرداخته است .بدین منظور ابتدا به
بررسی مفاهیم مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی به
صورت جداگانه پرداخته شد و سپس مبانی نظری در خصوص
رابطه مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی بیان گردید.
در پژوهش حاضر شرکتهای اداره کل امور مالیاتی مودیان

بزرگ مورد مطالعه قرار گرفتند و برای سنجش مسئولیت
اجتماعی شرکتها از ابزار پرسشنامه و برای اندازهگیری تمکین
مالیاتی آنها ،از معیاری مبتنی بر تفاوت مالیات ابرازی و قطعی
استفاده شده است.
نتایج آماری بدست آمده بیانگر تاثیر معنادار و مثبت سطح
مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تمکین مالیاتی آنها میباشند.
در واقع نتایج حاصل از آزمون مدل ارایه شده در پژوهش
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حاضر ،در تایید این فرضیهاند که مسئولیت اجتماعی شرکتی
در توضیح سطح تمکین مالیاتی شرکتی بسیار مهم و تاثیرگذار
است .این امر مطابق با تحقیقات انجام شده توسط دسایی و
دارماپاال ( ،)2332ویلیامز ( )2331و آوی-یونا ( )2333می-
باشد ،زیرا آنها معتقدند که به طور کلی مسئولیت اجتماعی
شرکتی میتواند رویهها و سیاستهای شرکت از جمله تمکین
مالیاتی آنها را تحت تاثیر قرار دهد .همچنین نتایج این
پژوهش در راستای نتایج پژوهش النیز و ریچاردسون ()2372
نیز میباشد چراکه آنها به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای
مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی رابطه منفی با عدم
تمکین مالیاتی شرکتها دارند.
نتایج پژوهش هوی و همکاران ( )2370نیز بیانگر این
موضوع است که هرچه شرکتها در فعالیتهای مرتبط با
مسئولیت اجتماعی بیشتر مشارکت مینمایند ،عدم تمکین
مالیاتی آنها کمتر میباشد .بنابراین به طور کلی میتوان گفت،
میزان مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها به شکل معناداری
با تمکین مالیاتی آنها رابطه مثبت دارد.
همانطور که گفته شد از دیدگاه کمیسیون اتحادیه اروپا
( )2337مسئولیت اجتماعی شرکتی مفهومی است که به
موجب آن شرکتها به طور داوطلبانه برای بهبود وضعیت
اجتماع و کمک به داشتن جامعهای بهتر تصمیمگیری نموده و
در تعامل با تمام ذینفعان ،به صورت داوطلبانه در مسایل
اجتماعی مشارکت مینمایند .بنابراین میزان مشارکت شرکتها
در مسئولیت اجتماعی ،اجباری نیست لذا با توجه به نتایج
بدست آمده از این پژوهش که نشاندهنده رابطه مثبت بین
مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی است و از آنجا
که تمکین مالیاتی شرکتی یک رفتار اجتماعی مسئوالنه در نظر
گرفته میشود ،پیشنهاد کاربردی پژوهش حاضر این است که
از طریق فرهنگسازی و در صورت لزوم از طریق اعمال قانون،
انگیزه شرکتها را برای مشارکت در رفتارهای اجتماعی
مسئوالنه افزایش دهیم .چراکه هرچه شرکتها در فعالیتهای
مرتبط با مسئولیت اجتماعی بیشتر مشارکت نمایند ،تمکین
مالیاتی آنها به طور اخص و فایده آنها در جامعه به طور اعم،
افزایش خواهد یافت.
محدودیتهایی در این پژوهش وجود دارند که در تفسیر و
تعمیم نتایج باید مورد توجه قرار گیرند و پیشنهاد میشود در
تحقیقات آتی برای رفع آنها تالش شود .این محدودیتها
عبارتند از:
 )7پژوهش حاضر ،بر مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان
توضیح دهنده اصلی سطح تمکین مالیاتی شرکتی تمرکز
نموده است .پیشنهاد میشود که به منظور توسعه یک
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مدل تمکین مالیاتی شرکتی جامع و کامل ،تحقیقات آتی
در کنار متغیر مسئولیت اجتماعی شرکتی متغیرهای
دیگری از جمله وضعیت نظام مالی و مالیاتی کشور و سایر
متغیرهای موثر را نیز مورد بررسی قرار دهند.
 )2با توجه به محدودیت در دسترسی به پرونده مالیاتی
شرکتها ،نمونه این پژوهش شامل  03شرکت از شرکت-
های اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ میباشد .لذا
پیشنهاد میشود بررسیهای گستردهتری صورت گیرد تا
اطمینان حاصل شود که نتایج بدست آمده قابل تعمیم به
سایر شرکتها نیز میباشند.
 )0ممکن است ابزار مورد استفاده برای سنجش مسئولیت
اجتماعی شرکتی و معیار بهکار رفته برای اندازهگیری
تمکین مالیاتی شرکتی ،شاخصهای کاملی برای تعیین
متغیرهای اصلی پژوهش نباشند .بررسی این امر خود
مستلزم انجام تحقیقات جداگانهای است ،لذا پیشنهاد می-
شود که تحقیقات آتی به دنبال تعیین شاخصهای
مناسبی برای سنجش میزان مسئولیتپذیری اجتماعی و
تمکین مالیاتی شرکتی باشند.
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