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چکیده
پژوهش حاضر از منظر نظریه نمایندگی ،تاثیر هزینههای نمایندگی را بر اجتناب مالیاتی شرکتها مورد ارزیابی
قرار می دهد .از آنجایی که اجتناب مالیاتی به شکلی جسورانه در زمره فعالیتهای خطرزا قرار دارد و میتواند
موجبات متضرر شدن سهامداران را فراهم نماید ،شرکتهای ریسکگریز چنین فعالیتهایی را دنبال نمیکنند .با
این وجود در شرکتهایی که هزینههای نمایندگی باالیی وجود دارد ،پیشبینی میشود درجه ریسکپذیری باالیی
نیز وجود داشته باشد و رویکردی جسورانه را در قبال مالیات اتخاذ کنند .بنابراین ممکن است میزان هزینههای
نمایندگی موجود در شرکت ها بر اجتناب مالیاتی آنان موثر باشد .نتایج به دست آمده در این پژوهش این اظهارات را
توجیه میکند .در راستای آزمون تجربی این موضوع ،از  831شرکت در بازه زمانی  8311الی  8333استفاده شده
است .نتایج به دست آمده از تاثیرگذاری مثبت هزینههای نمایندگی بر اجتناب مالیاتی پشتیبانی میکند .پژوهش
حاضر میتواند به فهم دقیق تری از نقش نظریه نمایندگی در چارچوب اجتناب مالیاتی منجر شود و نشان دهد که
چگونه مشکالت نمایندگی رویکرد مالیاتی شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد.
واژههای كلیدی :اجتناب مالیاتی ،نظریه نمایندگی ،نرخ موثر مالیات ،هزینههای نمایندگی.

 -8استاد حسابداری ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول) Shkhajavi@rose.shirazu.ac.ir
 -2دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشکده مدیریت ،اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران sarvestani.amir@gmail.com
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 -1مقدمه
پژوهش حاضر به تببین آثار هزینههههای ناشهی از
رابطه نمایندگی بر سطح اجتناب مالیاتی 8شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهیپهردازد.
بههر اسههاس نظههر فامهها و جنسههن ،)8313 ( 2مشههکالت
نمایندگی معمهوال در شهرکتههای سههامی بهه دلیه
ماهیت نامحدود حقوق باقیمانده مرتبط با سهام عادی
که می تواند به شکاف بین منافع مدیران و سههامداران
3
شرکت منجر شود ،ایجاد میشود .ههانلون و هیتهزمن
( )2282نیههز اجتنههاب مالیههاتی را بههه عنههوان کههاهش
مالیات مستقیم پرداختی شرکت تعریه مهی نمایهد و
پهژوهش ههای انجهام شهده در ایهن زمینهه نیهز یه
متنوعی از واژهها مانند مدیریت مالیهات ،برنامههریهزی
مالیاتی ،رویکرد جسورانه مالیاتی ،فرار مالیهاتی و سه ر
مالیاتی را برای تبیین این مفهوم به کار بردهاند .با این
حال ،به نظر می رسهد زمهانی کهه حهحبت از رویکهرد
جسورانه نسبت به مالیات 4می شود ،بیشتر بعد منفهی
اجتناب مالیاتی مدنظر باشد .در واقع شرکتهایی کهه
با رویکردی جسورانه تالش مینمایند پرداخت مالیهات
خود را کاهش دهنهد یها فهرار مالیهاتی داشهتهباشهند،
تصمیماتی را اتخاذ می نمایند که تنها به عدم پرداخت
مالیههات معطههوف مههیشههود و از ایههن رو بههه عنههوان
شرکتهای فاقد مسئولیت اجتماعی به آنها نگریسهته
می شود .شرکتی که به مسئولیتهای اجتمهاعی خهود
واق نبوده و توجهی نمینماید ،بها خطهرات مختلفهی
ممکن اسهت مواجهه شهود .بهه هور خهان ،اجتنهاب
مالیاتی به نحوی جسورانه ،ممکهن اسهت هزینههههای
مهمههی از قبیهه حههقالزحمههههههای پرداختههی بههه
کارشناسان مالیاتی ،زمانهای اختصان داده شهده بهه
ح ممیزی ها و حسابرسیهای مالیاتی ،بی اعتبارشدن
شرکت (تهاثیر مخهرب بهر شههرت شهرکت) و جهرایم
پرداختی به مقامات مالیاتی را بر شرکت و مهدیران آن
تحمی ه نماید(بادرتشههر و همک هاران .)2283،1کههاهش
تخفی های مالیاتی ،احتمال وضع مالیاتههای بیشهتر و
یا تعیین جرایم مالیاتی و همچنین فشارهای سیاسهی
و اجتماعی و کاهش مسئولیت اجتمهاعی شهرکتهها و
به تبع آن کهاهش ارزش شهرکت از جملهه پیامهدهای
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غیرمستقیم استراتژیهها و برنامههریهزیههای مالیهاتی
جسورانه میباشند (هانلون و هیتهزمن .)2282 ،عهالوه
بهر ایههن ممکههن اسههت جامعهه نیههز شههرکتهههایی کههه
سیاستهای مالیاتی جسورانهای در پیش گرفتند را نیهز
جریمه و یا تحریم نمایند و این اسهتراتژیهها شههرت
منفی برای شرکت بوجود بیهاورد (حسهینو و کالمهم،6
 .)2282با این تفاسیر ،ساده انگهاری اسهت کهه فهر
شود تالش حداکثری جهت کمینهسازی هزینه مالیات
همواره مطلوب خواهد بود .در پژوهش حاضر با در نظر
گرفتن هزینههههای فهوق ،از منظهر نظریهه نماینهدگی
پیش بینی شد که در شرکت های با هزینهه نماینهدگی
باالتر ،رویکرد جسورانه نسبت بهه مالیهات نیهز حهادتر
باشد .در واقع پیشبینی بر آن است که در شرکتهای
با هزینه نمایندگی باالتر ،تمایه بهه ورود پهروژهههای
ریسکی نیز از جانب مدیران و تصمیم گیرندگان بیشتر
باشههد و از ایههن رو ممکههن اسههت مههدیران چنههین
شههرکتهههایی بیشههتر بههه فکههر ورود بههه تصههمیمات و
اقدامات کاهنده مالیهات بهه شهکلی جسهورانه باشهند.
مطالعه حاضر با در نظر گهرفتن  8242سهال-شهرکت
( 831شرکت در ی  3سال) به بررسهی تجربهی ایهن
موضوع در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بههادار
تهههران پرداخههت .نتههایج حاحه بیههانگر آن اسههت کههه
نمیتوان ایهن ادعها را رد نمهود .بهه عبهارت دیگهر ،در
مجموع نتایج گهواه آن اسهت شهرکتههای بها هزینهه
نمایندگی بیشتر ،دارای رویکردی جسورانهتر نسبت به
پرداخت مالیات هستند.
ساختار بقیه مقاله بدین حورت است کهه در ابتهدا
ادبیات پژوهش مورد بحث قرار مهیگیهرد .پها از آن
روش پژوهش و موارد مرتبط با آن ارائه میشود .نتایج
مرتبط با آمهار توحهیفی و اسهتنبا ی قسهمت بعهدی
مقال هه را تشههکی خواهههد داد .در انتههها نیههز بحههث و
نتیجهگیری مطرح خواهد شد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پژیشینه پژوهش
رابطه نمایندگی و هزینههای وابسته به آن
دسای و دارماپاال )2226( 7استدالل مینمایند که
مدیران ممکن است از ریق اتخاذ رویکرد جسورانه
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مالیاتی رانت لبی ا العاتی که را در چارچوب رابطه
نمایندگی شک میگیرد را پنهان نمایند و این امر در
حورتی میتواند محقق شود که تعام بین رویکرد
جسورانه مالیاتی و رانت لبی قاب تعری باشد .در
مجموع پژوهشهای متنوعی انجام شده است که
تلویحاً بر این مفهوم داللت دارند که رویکردهای
جسورانه نسبت به مالیات در شرکتهای با مشکالت
نمایندگی حادتر ،بیشتر مشاهده میشود(مانند
پژوهش چن و همکاران2282 ،1؛ بادرتشر و همکاران،
 2283؛ استیورز و نیسکانن .)2283 ،3با این حال ،تا
کنون پژوهشی که به ور مستقیم اثر هزینههای
نمایندگی را بر رویکرد جسورانه مالیاتی ارزیابی کند،
حورت نگرفتهاست.
منشأ پدیدار شدن نظریه نمایندگی ،ایجاد رابطه
نمایندگی بین کارگزار (مدیر) و کارگمار (مالک) است
و این نظریه یکی از بحثانگیزترین مباحث موجود در
مالیه شرکتی بودهاست .رابطه نمایندگی قراردادی
است که به موجب آن افراد و گروههای مختل  ،فرد
یا گروهی را به عنوان مباشر یا نماینده خود انتخاب
میکنند و او را در جایگاه مسئول و مأمور ارائه
مجموعهای از خدمات مشخص ،قرار میدهند
(واالس .)8312،82انعقاد این قرارداد مستلزم تفویض
اختیار تصمیمگیری به نماینده و همچنین پرداخت
حقالزحمه به وی است .با ایجاد رابطه نمایندگی،
هریک از رفین به دنبال حداکثر کردن منافع
شخصی خود هستند .در برخی موارد الزاماً افزایش
ثروت مدیران یا نمایندگان در راستای افزایش منافع
سایر ذینفعان از جمله مالک یا سهامداران نیست.
مالکان یا سهامداران جهت کاهش تضاد و همچنین
رفع شرایطی که مدیر میتواند در راستای منافع
شخصی خود قدم بردارد ،متحم هزینههایی
میشوند .این هزینهها را هزینههای نمایندگی
نامیدهاند .چنانچه رابطه نمایندگی برقرار گردد ،حذف
کلیه هزینههای نمایندگی مستلزم شرایطی ایدهآلی
است که در عم هیچگاه مشاهده نمیشود (لونتیا و
همکاران .)2288 ،88جهت سنجش هزینههای
نمایندگی از معیارهای مختلفی استفاده شدهاست.

نسبتهای کارآیی و تعام بین فرحتهای رشد
شرکت و جریانهای نقد آزاد از جمله پرکاربردترین و
مهمترین این معیارها است.
در خصون سنجش نسبتهای کارآیی ،نسبت
هزینههای عملیاتی به فروش ساالنه و نسبت گردش
داراییها دو مورد از این نسبتها میباشند.
فلوراکیا )2221(82و فلمینگ و همکاران)2221( 83
از جمله پژوهشگرانی هستند که در پژوهش خود
جهت اندازهگیری هزینههای نمایندگی از معیار نسبت
گردش داراییها استفاده کردهاند.
تعام بین جریانهای نقد آزاد و فرحتهای رشد
شرکت از دیگر معیارهای سنجش هزینههای
نمایندگی است .بر اساس این معیار ،شرکتهایی که
دارای جریانهای نقد آزاد باال و فرحتهای رشد و
سرمایهگذاری کم میباشند ،دارای هزینه نمایندگی
باالیی هستند .محققانی همچون هنری،)2282(84
86
مک نایت و ویر )2221( 81و دوکاس و همکاران
( )2221از این معیار در راستای سنجش هزینههای
نمایندگی استفاده کردهاند.
مالیات و رویکرد جسورانه به آن
منظور از برنامههای مالیاتی جسورانه ،ی
گستردهای از معامالتی است که عمدتاً بدون انجام یک
اقدام واقعی توسط شرکت ،به منظور کاهش بدهی
مالیاتی انجام میشوند (هانلون و هیتزمن.)2282 ،
سیاستهای مالیاتی در معنای عام و برنامهریزی
مالیاتی جسورانه بطور خان؛ ممکن است پیامدهای
بالقوه مستقیم و غیر مستقیم برای شرکت بوجود
آورد .کاهش هزینه مالیات و افزایش جریان نقدی و
افزایش ثروت سهامداران از جمله پیامدهای مستقیم؛
و کاهش تخفی های مالیاتی ،احتمال وضع
مالیاتهای بیشتر و یا تعیین جرایم مالیاتی و
همچنین فشارهای سیاسی و اجتماعی و کاهش
مسئولیت اجتماعی شرکتها و به تبع آن کاهش
ارزش شرکت از جمله پیامدهای غیرمستقیم استراتژی
ها و برنامه ریزیهای مالیاتی میباشند (هانلون و
هیتزمن .)2282 ،عالوه بر این ممکن است جامعه نیز
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شرکتهایی که اجتناب مالیاتی جسورانهای در پیش
میگیرند را نیز جریمه و یا تحریم کنند و این
استراتژیها شهرت منفی برای شرکت به وجود بیاورد
(حسینو و کالمم.)2282 ،
از نگاه ونزل کاهش مالیات که با استفاده از
ابزارهای قانونی حورت میگیرد ،اجتناب مالیاتی
تعری میشود و عدم پرداخت مالیات و بدهی مالیاتی
با استفاده از ابزارهای مجرمانه ،فرار مالیاتی
است(ونزل .)2222 ،87به نظر میرسد رویههای
مالیاتی جسورانه ،رویههایی باشد که بین این دو
ی  ،یعنی اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی ،قرار گیرد
اما به مورد دوم نزدیکتر باشد و دارای ریسک و
پیامدهای ناخوشایند بیشتری نسبت به اجتناب
مالیاتی است.
مشکالت نمایندگی و اجتناب جسورانه مالیاتی
در بررسی ادبیات تجربی و نظری مرتبط با موضوع
پژوهش به پژوهشهایی میتوان اشاره داشهت کهه بهه
ور ضمنی هزینههای نمایندگی و هزینههای ناشی از
اتخاذ رویکرد جسورانه نسبت به مالیات را بها یکهدیگر
مههرتبط مههیداننههد( ماننههد پههژوهشهههای بادرتشههر و
همکاران2283 ،؛ استیورس و نیسکانن2284 ،؛ چن و
همکارن2282 ،؛ دسای و دارماپاال2226 ،؛ باباجهانی و
عبهههدی8313 ،؛ پورحیهههدری و سروسهههتانی8332 ،؛
س اسی و فتحی8334 ،؛ کرمهی و همکهاران 8331 ،و
عابههههههدی و همکههههههاران .)8331 ،اسههههههتیورس و
نیسکانن( )2284از منظر نظریه نمایندگی بهه تبیهین
این موضوع پرداختند که آیا در شرکتهای خصوحهی
بهها مالکیههت خههانوادگی رویکههرد جسههورانه نسههبت بههه
پرداخههت مالیههات تفههاوت معنههاداری بهها شههرکتهههای
غیرخانوادگی دارد یا خیر؟ محققان مذکور بر این بهاور
بودند در شرکتهای خانوادگی به دلی کمرنگ بهودن
روابط نمایندگی و مشکالت منتج شهده از آن ،انتظهار
بر آن است تمای به اتخاذ رویکردهای جسهورانه و بهه
ور خان در مورد مالیات کمتر باشد و ریسهکههای
مرتبط با گزارشگری مالیاتی متهورانه را متحم نشده
و از این رو اجتناب مالیاتی کمتهری مشهاهده خواههد
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شد .آزمون های تجربی پژوهشگران مزبهور از ادعاههای
نظری آنان پشتیبانی نمود .در واقع به نظر میرسد در
شرکت هایی که نظریه نمایندگی در مورد آنها مصهداق
نهدارد و رابطههه نماینههدگی شههک کهمرنگههی بههه خههود
میگیرد ،تمای ورود به رحهای جسورانه و پرریسک
کم میشهود و انگیهزه رانهتخهواهی و کسهب منفعهت
توسط مدیران به ضرر سهامداران به دلی عدم جدایی
مالکیت از مدیریت وجود نخواهد داشت.
شواهد تجربی به دسهت آمهده از پهژوهش چهن و
همکاران ( )2282نیز موید این موضوع میباشد .یکهی
از موارد مطرح در نظریه نمایندگی رانت جویی و عهدم
تقارن ا العاتی اسهت کهه بهه دلیه عهدم دسترسهی
مسههتقیم سهههامداران بههه ا العههاتی کههه در اختیههار
کههارگزاران و نماینههدگان (مههدیران) قههرار دارد ،شههک
میگیرد .رانتجویی اشاره به فعالیتهای متعهدد فاقهد
ارزشی دارد که تصمیم گیرندگان شرکتها بهه قیمهت
متضرر شدن سههامداران اتخهاذ مهیکننهد و از جملهه
شام گزارشگری مالی متهوارنهه ،مصهارف بهیرویهه و
معههامالت بهها اشههخان وابسههته مههیشههود (چههن و
همکهاران .)2282،دسههای و دارماپهاال ( )2226متههذکر
میشوند که فعالیتهای قاب انجام در راستای اجتناب
از پرداخت مالیات از جمله جست و جهو بهرای انتقهال
کههاال بههه منهها ق دارای معافیههت مالیههاتی یهها ایجههاد
ساختارهای معامالتی پیچیده مانند معامله با اشهخان
وابسههته دارای معافیههتهههای مالیههاتی ،اغلههب داد و
ستدهای بسیار پیچیده ای را در بر میگیرد کهه بهرای
پنهان کهاری و جلهوگیری از کشه تخلفهات از سهوی
سازمان امور مالیاتی ،راحی میشوند .بنابراین به نظر
می رسد وجود تضاد های نمایندگی ،جدایی مالکیهت از
مدیریت و افزایش هزینههای نماینهدگی مهیتوانهد بهه
اتخاذ رویکرد جسورانه و متهورانهه نسهبت بهه مالیهات
کمک کند.
بخشی از فسادهای بزرگهی نیهز کهه در دهههههای
اخیر رخ داده است ،ناشی از ایجاد سودهایی متهورم از
ریق گزارشگری مالیاتی جسورانه بودهاست .به عنوان
مثال کمیته مشترک مالیاتی کنگره ایاالت متحهده در
گههزارش خههود در سههال  2223بههه سههودهههایی اشههاره
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می نماید که شرکت انرون به واسطه رویکرد جسهورانه
مالیاتی ایجاد نمودهبود که الزامهاً ههم نشهانگر مزایهای
واقعی نبودند (چن و همکاران .)2282،به هرحال ایهن
موضوع در اکثر شرکتهای ورشکسته که از هزینههای
نمایندگی رنج میبردهاند به وضوح دیده میشود.
یکههی دیگههر از مسههائلی کههه همزمههان بهها رابطههه
نمایندگی شک میگیرد ،قراردادهای جبران خهدماتی
است که بین کارگزار و کارگمهار منعقهد مهیشهود .در
بسیاری از موارد ،مزایهای مهرتبط بها جبهران خهدمات
مبتنی بر اعداد و ارقام حسهابداری و عملکهرد شهرکت
است و این خود میتواند انگیزههای مضهاعفی را بهرای
مدیران و کهارگزاران در راسهتای ورود بهه گزارشهگری
مالیاتی متهورانه به منظور بهتهر نشهان دادن عملکهرد
شرکت ایجاد کند .در واقع مالکان بهه منظهور کهاهش
هزینه های نمایندگی اقدام به عقد چنین قراردادههایی
با مدیران مینمایند لیکن برخهی از معیارههای تعیهین
شده در چنین قراردادهایی خود میتواند به هور غیهر
مستقیم منجر به افزایش هزینه های نماینهدگی شهود.
به هرحال هرآنچه احتمال برود هزینهههای نماینهدگی
ناشی از نماینده بیشتر باشد ،ممکن است پرداختهای
مبتنی بهر عملکهرد (پرداخهتههای نهامطمئن جبهران
خههدمات یهها مبتنههی بههر ریسههک) بیشههتری در نظههر
گرفتهههشههود و ایههن پرداخههت نههامطمئن و مبتنههی بههر
عملکرد میتواند توجیه و انگیزه الزم را بهرای اجتنهاب
از پرداخت مالیات و تحم خطر مربوط به ایهن امهر را
برای مدیر فراهم آورد .پژوهش تجربهی آرمسهترانگ و
همکههاران )2283( 81در مههورد مشههوقهههای اجتنههاب
مالیاتی از این نظریه پشتیبانی می کند .بنابراین از این
منظر نیز میتوان انتظار داشهت ،افهزایش هزینههههای
نماینههدگی و وجههود مشههکالت نماینههدگی بیشههتر بههه
افزایش اجتناب از پرداخت مالیات به شکلی جسهورانه
بیانجامد .از این رو فرضیه کلی پهژوهش حاضهر را بهه
ترتیب زیر میتوان بیان نمود:
" با فر ثبات سایر عوام  ،افهزایش هزینههههای
نمایندگی منجر به افزایش اجتناب از پرداخت مالیهات
به شکلی جسورانه خواهد شد".

 -3فرضیههای پژوهش
با توجهه بهه اینکهه در راسهتای سهنجش اجتنهاب
مالیههاتی از دو معیههار نههرخ مههوثر مالیههاتی بههر اسههاس
استانداردهای حسابداری و نهرخ مهوثر مالیهاتی نقهدی
استفاده شده است و همچنین به منظور انهدازهگیهری
هزینههههههای نماینههدگی نیههز از دو معیههار تعامه بههین
جریانهای نقد آزاد و فرحتهای رشد و نسبت گردش
داراییها بهرهگیری شده است ،فرضیهههایی بهه شهرح
زیر راحی و ارائه شده است:
 )8تعام بین جریانهای نقد آزاد و فرحتهای رشهد
تاثیر منفی و معناداری بهر نهرخ مهوثر مالیهاتی بهر
اساس استانداردهای حسابداری دارد.
 )2نسبت گردش داراییها تاثیر مثبت و معناداری بهر
نههرخ مههوثر مالیههاتی بههر اسههاس اسههتانداردهای
حسابداری دارد.
 )3تعام بین جریانهای نقد آزاد و فرحتهای رشهد
تاثیر منفی و معناداری بر نرخ موثر مالیاتی نقهدی
دارد.
 )4نسبت گردش داراییها تاثیر مثبت و معناداری بهر
نرخ موثر مالیاتی نقدی دارد.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش ههای شهبه تجربهی در
حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری می باشهد و از حیهث
هدف ،از نوع پهژوهشههای کهاربردی مهیباشهد .روش
پژوهش حاضر از نوع اسهتقرایی و پها رویهدادی (بها
اسههتفاده از ا العههات گذشههته) مههیباشههد .ا العههات
شههرکتههها بههه حههورت تلفیقههی و بههه وسههیله الگههوی
رگرسههیون چندگانههه حههداق مربعههات معمههولی مههورد
بررسی قرار گرفته است .ا العات مزبور از نرمافهزار ره
آورد نوین استخراج و بها ا العهات حهورتههای مهالی
تطبیق یافت و برای آماده سهازی ا العهات ،از حهفحه
گسترده اکس و جههت تجزیهه و تحلیه ا العهات از
نسخه  6نرم افهزار  EVIEWSو نسهخه  86نهرم افهزار
 SPSSاستفاده گردید.
جامعه آماری ایهن پهژوهش را کلیهه شهرکتههای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ی سال
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های  8311تا  8333تشکی مهی دههد .در راسهتای
امکانپذیری انجام پژوهش و اعتبار هرچهه بیشهتر آن،
شرکت هایی که دارای شرایط زیر نبودهانهد از فرآینهد
بررسی کنار گذاشته شدهاند:
 )8شرکت هایی که تا پایان سال  8314در بورس
اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 )2درزمره شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری
مالی به دلی متفاوت بودن ماهیت فعالیت آنها
قرار نگرفته باشد.
 )3سال مالی آنها منتهی به  23اسفندماه باشد و در
دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.
 )4در تمامی سال های مورد بررسی در چهارماهه
پایان سال سهام آنها حداق یک بار مورد معامله
قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در
پایان سال به دست آورد.
 )1ا العات مورد نیاز جهت انجام این پژوهش در
مورد آنها وجود داشته باشد.
با توجه به شرایط فوق  831شرکت جهت اسهتفاده در
این پژوهش انتخاب شدند.
 -5الگو و متغیرهای پژوهش
الگههوهههای مههورد اسههتفاده در ایههن پههژوهش ،الگههوی
رگرسیونی  8و  2به شرح زیر است:
الگوی ()8
GAAP-ETRi,t = α0 + β1FCFGROWTHi,t + β2ASSETUTi,t +
β3LEVERAGEi,t + β4 TOBIN’S Qi.t + β5 INVINTi,t + β6
CINTi,t + β7 SIZEi,t + β8 INSTOWNERi,t + β9 AUDITi,t +
β10 INDUSTRYi,t + ε

که در این الگو:
 :GAAP-ETRi,tبیانگر نرخ موثر مالیات بهر اسهاس
اسهههتانداردهای حسهههابداری اسهههت .ایهههن معیهههار در
پههژوهشهههای افههرادی همچههون بادرتشههر و همکههاران
( )2283و چههن و همکههاران ( )2282بههرای سههنجش
اجتنههاب مالیههاتی جسههورانه مههورد اسههتفاده قههرار
گرفته است .معیار مزبور از ریهق رابطهه  8بهه دسهت
میآید:
رابطه )8
= GAAP_ETR

02

که در این رابطه:
 :GAAP_ETRنهههرخ مهههوثر مالیهههاتی بهههر اسهههاس
استانداردهای حسابداری میباشد.
 :TAX EXPENSEمیههانگین هزینههه مالیههات ابههرازی
شرکت در ی سه سال  tو  t-1و  t-2میباشهد کهه در
حورت سود و زیان نشان داده میشود.
 :PRETAX INCOMEمیانگین سود قبه از مالیهات
شرکت در ی سه سال  tو  t-1و  t-2میباشهد کهه در
حورت سود زیان وجود دارد.
متغیر مستقل
 :FCFGROWTHi,tمعیههههار اول هزینههههههههههای
نمایندگی و بیهانگر تعامه بهین فرحهتههای رشهد و
جریانات نقد آزاد است .در راستای محاسبه این معیار،
فرحت های رشد به وسیله نسبت  Qتهوبین سهنجیده
شد که از ریق رابطه  2به دست می آید:
رابطه ()2
تعداد سهام در دست سهامداران ارزش بازار هر سهم

=Tobin’s-Q
ارزش دفتری بدهی ها

ارزش دفتری ک دارایی های شرکت

پا از محاسبه نسبت مذکور ،بهرای ههر سهال بها
استفاده از میانه نسبت  Qتوبین ،شرکتهای نمونه بهه
دو گروه باالتر و پایینتر از میانهه تقسهیمبنهدی شهده،
س ا به شرکت های گروهی که نسهبت  Qتهوبین آن
باالی میانه باشد عدد حفر و به شرکتهای گهروه دوم
عدد یک اختصان یافهت .در واقهع شهرکتههایی کهه
نسبت  Qتوبین آنها باالتر از میانه است ،دارای فرحهت
رشد باالتری نسبت به سایر شرکتها هستند و از ایهن
رو انتظههار مههیرود هزینههه نماینههدگی کمتههری داشههته
باشند(هنری .)2282 ،جریانهای نقد آزاد به پیروی از
یوان و جیانگ )2221( 83به ترتیب رابطهه  3محاسهبه
شد:
رابطه ()3
FCFit = OPERCASHNETit – INTSTit – DIVIDENDit

که در این رابطه:
 : FCFitجریان نقد آزاد شرکت  iدر سال  tمیباشد
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 : OPERCASHNETitخالص جریانات نقدی حاح از
فعالیتهای عملیاتی شرکت  iدر سال  tمیباشد
 : INTSTitبهره پرداختی شرکت  iدر سال  tمیباشد
 : DIVIDENDitسود تقسیمی شرکت  iدر سال t
میباشد.
پا از محاسهبه جریهانههای نقهد آزاد بهرای ههر
شرکت بهه منظهور افهزایش قابلیهت مقایسهه ،برمبله
فروش شرکت تقسیم شهد .از ریهق ضهرب دو عامه
مذکور ،هزینه های نمایندگی برای شرکت های مهورد
بررسی حاح شد.
 : ASSETUTitدومین معیار سهنجش هزینههههای
نمایندگی و متغیهر مسهتق پهژوهش اسهت و معهرف
نسبت گردش دارایی هها اسهت .ایهن نسهبت از جملهه
نسبتهای معروف است که بیهانگر کهارایی مهدیریت و
چگههونگی بهههره گیههری وی از دارایههی ههها مههی باشههد.
هرآنچه نسبت مذکور باالتر باشد ،مبین کارایی بیشهتر
مدیر و در نتیجه هزینهههای نماینهدگی کمتهر اسهت.
نسههبت مههذکور از ریههق تقسههیم فههروش شههرکت بههر
مجموع داراییهای آن حاح میشهود (پورحیهدری و
همکاران.)8338 ،
 :LEVERAGEi,tمتغیر کنترلی پژوهش و نشهانگر
نسبت بدهی شرکت  iدر سهال  tاسهت کهه از ریهق
تقسیم مجموع بدهی به مجموع دارایهیهها بهه دسهت
میآید.
 :OPPORTUNITYi.tمتغیههر کنترلههی پههژوهش و
نشانگر فرحت رشد شرکت  iدر سال  tمی باشد که به
وسیله نسبت  Qتوبین اندازهگیری شدهاست.
 :INVINTi,tبیانگر شدت سرمایهگذاری در
موجودی کاال توسط شرکت  iدر سال  tاست .هرآنچه
موجودی کاالی پایاندوره یک شرکت بیشتر باشد،
بهای تمام شده کمتر و سود خالص بیشتری خواهد
داشت و این امر منجر به افزایش سود قب از مالیات و
در نهایت کاهش نرخ موثر مالیاتی خواهد شد .این
متغیر از ریق تقسیم جمع موجودی کاال بر جمع
داراییها به دست میآید.
 :CINTi,tنشانگر شدت سرمایهگذاری در
داراییهای سرمایهای توسط شرکت  iدر سال  tاست.

هرآنچه یک شرکت داراییهای ثابت بیشتری در
اختیار داشتهباشد ،با هزینه استهالک بیشتری مواجه
خواهد شد و این امر در نهایت بر نرخ موثر مالیاتی
میتواند تاثیرگذار باشد .این متغیر از ریق تقسیم
جمع داراییهای ثابت بر جمع داراییها حاح
میشود.
 :SIZEi,tبیانگر اندازه شرکت است و از ریق
لگاریتم بیعی ارزش داراییهای شرکت محاسبه
میشود .بر اساس فرضیه هزینه سیاسی و همچنین
نظریه قدرت سیاسی میتوان انتظار داشت بین اندازه
شرکتها و رویکرد مالیاتی آنها رابطه وجود
داشتهباشد.
 :INSTOWNERi,tبیانگر درحد سهام تحت تملک
مالکان نهادی میباشد .پژوهش کارونا و
موزر )2282(22حاکی از اثرگذاری مالکیت نهادی بر
سطح اجتناب مالیاتی شرکتها است.
 :AUDITi,tبیانگر کیفیت حسابرسی شرکتهای
مورد بررسی و یک متغیر دو وجهی است و بر اساس
مبانی و پیشینه تجربی مرتبط در ایران ،در حورتی که
حسابرس شرکت سازمان حسابرسی باشد ،عدد یک
منظور شده و در غیر این حورت عدد حفر لحاظ
میشود .پژوهشهای تجربی پیشین مانند مینیک و
نوگا ( )2282بیانگر اثرگذاری کیفیت حسابرسی بر
سطح اجتناب مالیاتی شرکتها است.
 :INDUSTRYi,tبا استفاده از یک متغیر مجازی
اثر نوع حنعت نیز مورد کنترل قرار گرفتهاست .بدین
ترتیب که چنانچه شرکت مورد بررسی عضو حنایع
سیمان و مواد کانی باشد عدد یک لحاظ شده و در
غیر این حورت عدد حفر برای متغیر منظور میشود.
الگوی ()2
CASH-ETRi,t = α0 + β1FCFGROWTHi,t + β2ASSETUTi,t +
β3LEVERAGEi,t + β4 TOBIN’S Qi.t + β5 INVINTi,t + β6
CINTi,t + β7 SIZEi,t + β8 INSTOWNERi,t + β9 AUDITi,t +
β10 INDUSTRYi,t + ε

در این الگو:
 :CASH_ETRمتغیر وابسهته و بیهانگر نهرخ مهوثر
مالیهات نقهدی اسهت .معیهار دیگهری کهه در راسهتای
سنجش اجتنهاب مالیهاتی اسهتفاده اسهت ،نهرخ مهوثر
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مالیات نقدی است که بهر اسهاس مالیهات پرداختهی و
نشان داده شده در حورت جریان وجه نقهد بهه دسهت
مههیآیههد و در پههژوهش افههرادی همچههون بادرتشههر و
همکههاران ( )2283و چههن و همکههاران ( )2282بههرای
سنجش اجتناب مالیاتی جسورانه مورد اسهتفاده قهرار
گرفته است .این معیار بهر اسهاس رابطهه  4بهه دسهت
میآید:
رابطه )4

 -6یافته های پژوهش
 -1-6آمار توصیفی
در ابتدا و قب از آزمون فرضیههها ،آمهار توحهیفی
محاسبه شده شام میهانگین ،میانهه و انحهراف معیهار
متغیرهای مورد بررسی در جدول  8نشهان داده شهده
است.
 -2-6نتایج تجربی
در ابتدا و قب از برازش الگو ،میزان همخطی بین
متغیرهههای مسههتق پههژوهش از ریههق آزمههون تههورم
واریانا مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مرتبط با عام
تورم واریانا و تلورانا متغیرههای مسهتق پهژوهش
نشان داد کهه کلیهه متغیرههای پهژوهش دارای عامه
تورم واریانا کمتر از  1هستند که این امهر حهاکی از
عدم وجود همخطی شهدید بهین متغیرههای مسهتق
است.
همچنین الزم به ذکر است برای انتخاب بین روش
دادههههای ترکیبههی ( )poolingو تلفیقههی ( )panelاز
آزمون چاو استفاده شده است .بها توجهه بهه اینکهه p-
 valueحاح از این آزمون برای الگهوی اول و دوم بهه
ترتیههب برابههر بهها ( )2/2327و ( )2/222اسههت(p- ،
) value>0.05روش دادههههای ترکیبههی اسههتفاده شههد.
جدول  ،2آماره  Fو سطح معناداری مربوط بهه آزمهون
چاو را نشان میدهد.

= CASH_ETR

که در این رابطه:
 :CASH_ETRنرخ موثر مالیاتی نقدی میباشد.
 :CASH TAX PAIDمیههانگین مالیههات نقههدی
پرداختههی شههرکت در ههی سههه سههال  tو  t-1و t-2
می باشد که در حهورت جریهان وجهه نقهد نشهان داده
میشود.
 :PRETAX INCOMEمیههانگین سههود قبهه از
مالیات شرکت در ی سه سال  tو  t-1و  t-2میباشهد
که در حورت سود زیان وجود دارد.
سایر متغیرهای الگوی دوم مشهابه متغیرههای الگهوی
اول پژوهش است که به تفصی شرح داده شد.

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخص

میانگین

میانه

انحراف معیار

نرخ موثر مالیات بر اساس استانداردهای حسابداری

2/881

2/83

2/211

نرخ موثر مالیاتی نقدی

2/24

2/82

2/261

جریانهای نقدی آزاد

2/226

2/24

2/864

فرحت های رشد

8/48

8/22

2/771

نسبت گردش داراییها

2/131

2/772

2/447

شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال

2/233

2/232

2/884

شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت

2/262

2/222

2/877

اندازه شرکت

1/13

1/71

2/173

مالکیت نهادی

2/424

2/32

2/34

کیفیت حسابرسی

2/272

2

2/44

متغیر

00
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جدول  -2نتایج آزمون چاو ( Fلیمر)
Effect Test

الگوی اول
الگوی دوم

نتیجه آزمون

statistic

d.f

Prob

period F

8/7211

()128224

2/2327

period Chi-square

83/761

1

2/211

روش ترکیبی یا
انتخاب میشود

period F

8/333

()128224

2/222

period Chi-square

82/777

1

2/284

روش ترکیبی یا
انتخاب میشود

در ادامه نتایج حاح از برازش الگوی اول پژوهش
در جدول  3ارائه شده است .به منظور آزمون دو
فرضیه زیر از الگوی اول استفاده شده است:
 )8تعام بین جریانهای نقد آزاد و فرحتهای رشهد
تاثیر منفی و معناداری بهر نهرخ مهوثر مالیهاتی بهر
اساس استانداردهای حسابداری دارد.
 )2نسبت گردش داراییها تاثیر مثبت و معناداری بهر
نههرخ مههوثر مالیههاتی بههر اسههاس اسههتانداردهای
حسابداری دارد.
ضریب مربوط به معیار اول هزینههای نمایندگی
یعنی تعام بین فرحتهای رشد و جریانهای نقد
آزاد برابر با  -2/244و دارای سطح معناداری
( )2/281است .منفی بودن ضریب این متغیر و
همچنین سطح معناداری آن ،حاکی از اثرگذاری
معکوس این متغیر بر نرخ موثر مالیاتی بر بق
استانداردهای حسابداری است .بنابراین فرضیه اول
پژوهش رد نمیشود .این نتیجه موید آن است که با
افزایش هزینههای نمایندگی ،نرخ موثر مالیاتی کاهش
مییابد .کاهش در نرخ موثر بیانگر افزایش در اختالف
سود حسابداری و سود مشمول مالیات است و این امر
نشان از جسورانهتر شدن رویکرد مالیاتی شرکت است.
به عبارت دیگر همانگونه که در بخش مبانی نظری
عنوان شد ،در شرکتهای دارای هزینههای نمایندگی
باال ،تمای به ورود در پروژههای ریسکی به مراتب
بیشتر میباشد و با توجه به اینکه رویکرد جسورانه
نسبت به مالیات از جمله مواردی است که با
ریسکهای متنوعی همراه است ،افزایش در هزینههای
نمایندگی میتواند مسبب اتخاذ رویکرد جسورانه
نسبت به مالیات شود .ضریب مربوط به معیار دوم
هزینههای نمایندگی نیز برابر با  2/244و دارای سطح
معناداری ( )2/222است .معیار دوم مورد استفاده

Pooling

Pooling

جهت سنجش هزینههای نمایندگی ،نسبت گردش
داراییها بود .عالمت مربوط به این متغیر (مثبت
بودن) و سطح معناداری متغیر بیانگر اثرگذاری
مستقیم متغیر مذکور بر نرخ موثر مالیاتی بر بق
استانداردهای حسابداری است .بنابراین فرضیه دوم
پژوهش رد نمیشود .این در حالی است که افزایش در
نسبت در گردش داراییها ،نشانگر کاهش هزینههای
نمایندگی است و از رف دیگر افزایش در نرخ موثر
مالیاتی نیز حاکی از کاهش اجتناب مالیاتی شرکت به
شکلی جسورانه است .بنابراین با در نظر گرفتن نسبت
گردش داراییها به عنوان معیار هزینههای نمایندگی،
میتوان مشاهده نمود که سطح هزینههای نمایندگی
یک شرکت بر رویکرد جسورانه مالیاتی آن موثر است
و در شرکتهای با هزینههای نمایندگی کم ،اتخاذ
رویکرد جسورانه مالیاتی نیز کمتر است .همچنین الزم
به ذکر است که در ابتدا ،آماره دوربین واتسون الگوی
اول ،کمتر از  821بود و از این رو یک متغیر خود
رگرسیو مرتبه اول ( )AR1به الگو اضافه گردید و پا
از آن همانگونه که در جدول  3مشخص است ،آماره
دوربین واتسون به عدد  2نزدیک شد و از این رو
مشکلی از بابت همبستگی بین خطاهای الگو وجود
ندارد.
در جدول شماره  ،4نتایج مربوط به برازش الگوی دوم
پژوهش ارائه شده است .در راستای آزمون فرضیههای
زیر از الگوی دوم استفاده شده است:
 )3تعام بین جریانهای نقد آزاد و فرحتههای
رشد تاثیر منفهی و معنهاداری بهر نهرخ مهوثر
مالیاتی نقدی دارد.
 )4نسههبت گههردش دارایههیههها تههاثیر مثبههت و
معناداری بر نرخ موثر مالیاتی نقدی دارد.
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جدول شماره  -3نتایج حاصل از برازش الگوی اول پژوهش
GAAP-ETRi,t = α0 + β1FCFGROWTHi,t + β2ASSETUTi,t + β3LEVERAGEi,t + β4 TOBIN’S Qi.t + β5 INVINTi,t + β6 CINTi,t + β7 SIZEi,t + β8
INSTOWNERi,t + β9 AUDITi,t + β10 INDUSTRYi,t + ε

متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

2/8622

2/244

3/617

()2/222

تعام بین جریانهای نقد آزاد و فرحتهای رشد

-2/244

2/2817

-2/311

()2/281

نسبت گردش داراییها

2/244

2/227

6/322

()2/222

نسبت بدهی

-2/212

2/282

-4/221

()2/222

فرحتهای رشد

-2/223

2/223

-8/281

()2/323

شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال

2/217

2/227

2/276

()2/231

شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت

-2/2867

2/283

-2/171

()2/373

اندازه شرکت

-2/282

2/226

-8/681

()2/826

درحد مالکیت نهادی

2/283

2/282

8/313

()2/874

کیفیت حسابرسی

2/224

2/227

2/112

()2/112

نوع حنعت

2/283

2/281

2/118

()2/371

متغیر خودرگرسیو مرتبه اول

2/182

2/224

22/128

()2/222

2/338

ضریب تعیین تعدی شده

2/321

11/363

دوربین-واتسون

2/221

ضریب تعیین
آماره

F

در الگوی دوم ،معیار اجتناب مالیاتی جسورانه به
نرخ موثر مالیاتی نقدی تغییر پیدا کرده و نتایج به
دست آمده از برازش الگو با قدرت کمتری مبانی
نظری ذکر شده را تایید میکند .ضریب مربوط به
معیار اول هزینههای نمایندگی (تعام فرحتهای
رشد و جریانات نقد آزاد) برابر با ( )-2/624است لیکن
سطح معناداری متناظر آن برابر با ( )2/238است و از
این رو معنادار نیست .بنابراین فرضیه سوم پژوهش رد
میشود .در واقع اگرچه عالمت منفی ضریب متغیر
موید آنچه پیشبینی شده ،میباشد ،اما نمیتوان با
درجه ا مینان معقولی اثرگذاری معکوس این متغیر را
بر نرخ موثر مالیات نقدی پذیرفت .معنادار نشدن این
متغیر را میتوان به نحوه پرداخت مالیات شرکتها در
ایران مرتبط نمود .سیستم اخذ مالیات کشور به نحوی
است که مودیان این حق را دارند که نسبت به مالیات
تشخیصی توسط سازمان امور مالیاتی اعترا کنند و
برخی اوقات رسیدگی و ح اختالف بین رفین تا
چندین سال ممکن است به درازا بکشد .لذا زمانی که
نرخ موثر را بر اساس مالیات پرداختی محاسبه
مینمایند ،ممکن است مالیات پرداختی در برگیرنده
مالیاتهای مربوط به چندین دوره قب باشد که به
دلی قطعی شدن در سال مورد نظر در پژوهش،
02

پرداخت میشوند و این امر در نهایت میتواند منجر به
نامربوط شدن نرخ موثر مالیاتی نقدی شود.
اگرچههه معیههار اول هزینههههههای نماینههدگی رابطههه
معناداری با نرخ موثر مالیاتی نقدی نداشت ،معیار دوم
هزینهههههای نماینهدگی دارای ضههریبی برابههر  2/116و
سطح معناداری ( )2/222اسهت و از ایهن رو بهه هور
معناداری نرخ موثر مالیاتی را تحت تاثیر قرار میدههد.
مثبت بودن عالمت ضریب نیز موید آنچه میباشد کهه
در مبانی نظری مطرح شد زیرا که افهزایش در نسهبت
گردش دارایی ها (معیهار دوم هزینههههای نماینهدگی)
نشانگر کاهش هزینه ههای نماینهدگی اسهت .بنهابراین
فرضیه چهارم پژوهش رد نمیشود .این امر بیانگر ایهن
است که با افزایش نسبت گهردش دارایهیهها (کهاهش
هزینه های نمایندگی) نرخ موثر مالیاتی نقدی افهزایش
مییابد (اجتناب جسورانه از پرداخهت مالیهات کهاهش
مییابد).
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جدول شماره  -4نتایج حاصل از برازش الگوی دوم پژوهش
CASH-ETRi,t = α0 + β1FCFGROWTHi,t + β2ASSETUTi,t + β3LEVERAGEi,t + β4 TOBIN’S Qi.t + β5 INVINTi,t + β6 CINTi,t + β7 SIZEi,t + β8
INSTOWNERi,t + β9 AUDITi,t + β10 INDUSTRYi,t + ε

متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

-2/733

2/734

-2/323

()2/316

تعام بین جریانهای نقد آزاد و فرحتهای رشد

-2/624

2/173

-8/211

()2/238

نسبت گردش داراییها

2/116

2/842

4/812

()2/222

نسبت بدهی

2/781

2/214

2/127

()2/288

فرحتهای رشد

-2/263

2/216

-2/128

()2/423

شدت سرمایهگذاری در موجودی کاال

-2/212

2/622

-2/217

()2/332

شدت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت

2/871

2/361

2/413

()2/621

اندازه شرکت

2/282

2/887

2/217

()2/332

درحد مالکیت نهادی

2/216

2/818

2/382

()2/716

کیفیت حسابرسی

2/224

2/844

2/262

()2/373

نوع حنعت

2/812

2/238

2/647

()2/187

2/222

ضریب تعیین تعدی شده

2/282

2/683

دوربین-واتسون

2/821

ضریب تعیین
آماره

F

در مجموع نتایج به دست آمهده از بهرازش ههر دو
الگوی پژوهش گواه بر آن است که در شرکتههای بها
مشکالت نمایندگی حادتر ،اجتناب از پرداخت مالیهات
بیشتر است .به هرحهال همانگونهه کهه فامها و جنسهن
( )8313مطرح می نمایند در شرکتهایی کهه جهدایی
مالکیهههت از مهههدیریت کمتهههر باشهههد ،مهههدیران و
تصمیمگیرندگان ریسهکگریزتهر عمه مهیکننهد و از
ورود به رحهای ریسک دار دوری می کنند .لهیکن در
شرکت های سهامی عام و دارای سهاختاری مبتنهی بهر
جههدایی مالکیههت از مههدیریت ،هزینههههههای نماینههدگی
بیشتری مشهاهده خواههد شهد و ورود بهه هرحههای
ریسههکدار شههایعتههر مههیشههود .از ایههن رو بهها افههزایش
هزینه های نمایندگی ،رویکرد جسهورانه و ریسهکی بهه
مالیات و فرار مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت .بادرتشر
و همکاران ( )2283نیز در مطالعه خود که به بررسهی
جههدایی مالکیههت از مههدیریت و تههاثیر آن بههر اجتنههاب
مالیاتی پرداخته بودند به نتیجهای مشابه دست یافتند.
افزون بر ایهن اسهتیورز و نیسهکانن ( )2284و چهن و
همکاران ( )2283نیهز در بررسهیههای خهود بهه ایهن
نتیجه رسیدند که در شرکتههای خهانوادگی اجتنهاب
مالیاتی کمتری وجود دارد.

 -7نتیجه گیری و بحث
اجتناب مالیاتی از جمله مباحثی است که در هی
چند سال اخیر ،توجه محافه دانشهگاهی را بهه خهود
جلب نموده اسهت .توجهه بهه ایهن موضهوع از ماهیهت
پیچیده و متناقض آن نشأت می گیرد .در ابتهدا تصهور
بر آن بود که تالش حداکثری برای اجتناب از پرداخت
مالیات و کاهش مالیات بر درآمهد شهرکتهها ،حهداق
برای سهامداران نهه کلیهه ذینفعهان ،امهری مطلهوب و
پسندیده سهامداران است .با ایهن حهال در هی دههه
اخیر پژوهشهها و اظههارات کارشناسهان حهاکی از آن
است که رویکهرد جسهورانه نسهبت بهه مالیهات دارای
ریسکههای مختلفهی اسهت کهه مهیتوانهد در نهایهت
متضرر شدن شهرکت و سههامداران آن را نیهز در پهی
داشته باشد .بنابراین تالش برای اجتنهاب از پرداخهت
مالیات نوعی بازی ریسکی مهیباشهد و در حهالتی کهه
اشخان ریسکگریز باشند وارد این بازی نخواهند شد.
در شرکت ههای سههامی عهام کهه جهدایی مالکیهت از
مههدیریت بههه وضههوح دیههده مههیشههود و هزینههههههای
نمایندگی وجود دارد ،ممکن است تالش برای اجتناب
مالیاتی به شکلی جسورانه بیشهتر باشهد زیهرا مهدیران
می توانند از ریق عدم شفافیتی که از ریق معامالت
پیچیده در این راستا ایجاد میشود در برابر سهامداران
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رانت جویی ا العات داشتهباشند و همچنین بها تهالش
حداکثری در عدم پرداخت مالیات ،عملکرد خود را در
ظاهر و کوتاه مدت بهتر نشان داده و به مزایایی دسهت
یابند .از این رو پژوهش حاضر به دنبال آن بهود تها بهه
نحوی تجربی به بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بهر
سطح اجتناب مالیهاتی جسهورانه شهرکتهها ب هردازد.
نتایج تجربی به دست آمده عمدتاً از تاثیرگذاری مثبت
هزینه های نماینهدگی بهر اجتنهاب مالیهاتی جسهورانه
شرکتها پشتیبانی مینمود .این نتیجه بها یافتههههای
پژوهشهای افهرادی همچهون اسهتیورس و نیسهکانن
( ،)2284چن و همکهارن ( ،)2282دسهای و دارماپهاال
( )2226و عابدی و همکاران ( )8331در تطابق اسهت
زیرا نتایج پژوهشههای مهذکور عمهدتاً حهاکی از آثهار
مخرب اجتناب مالیاتی جسورانه بود.
به هرحال این پژوهش به دنبال آن بود تا بها یهک
رویکرد مبتنی بر کارگزار-کارگمار (نظریه نماینهدگی)
به بررسی اجتناب مالیاتی شرکت ها ب ردازد .نتایج این
پژوهش می تواند به فهم دقیق تری از مسائ مربوط به
کنترل و حسابرسیهای مالیاتی در شرکتهای سهامی
عام در چارچوب اجتناب مالیاتی شود و نشان دهد که
چگونه مشکالت نمایندگی رویکرد مالیاتی شرکتها را
تحت تاثیر قرار میدهد .بها توجهه بهه نتهایج پهژوهش،
پیشنهاد می شهود ممیهزان سهازمان امهور مالیهاتی بهه
هنگام بررسی ها و ممیزی های مالیاتی در شرکتههای
سهامی عام که مسئله نمایندگی و جهدایی مالکیهت از
مدیریت بیش از سایر اشخان حقوقی در آنها مطهرح
اسهت ،توجههه مضههاعفی را در خصههون حههحیح بههودن
مالیات ابرازی آنان مبذول داشته و با تردیهد حرفههای
بیشتری امر رسهیدگی را انجهام دهنهد .همچنهین بهه
پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود پژوهش حاضر را در
سطح حنایع مختل انجام دهند زیرا قهوانین مالیهاتی
ممکن است حنایع را به حهورت یکسهان تحهت تهاثیر
قههرار ندهنههد و از ایههن رو امکههان اجتنههاب از پرداخههت
مالیات در حنایع مختل متفاوت باشد.
در پایان الزم به ذکهر اسهت ،پهژوهش حاضهر نیهز
همانند بسیاری از پهژوهشههای دیگهر در ایهن حهوزه
دارای محدودیت هایی است .جهت محاسبه معیارههای
01

رویکرد جسورانه مالیاتی از مالیاتهای ابرازی اسهتفاده
شده است .این در حالی است که همواره بهین مالیهات
ابرازی از رف شرکتها و مالیهات قطعهی مهورد نظهر
مقامههات مالیههاتی اخههتالف وجههود دارد .ممکههن اسههت
چنانچه از مالیات قطعی استفاده می شد ،نتایج دیگری
به دست می آمهد .افهزون بهر ایهن شهرکتههای مهورد
بررسی در این پژوهش ،محدود به شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران میشود و در تعمهیم
نتایج به دست آمده به سایر شرکتهها و بازارهها بایهد
احتیاط کافی را لحاظ نمود.
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