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تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران
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تاريخ پذيرش39/9/11 :

چكیده
مالیات یکی از عوامل انگیزشی در بسیاری از تصمیمگیریهاست .تحقیقات اخیر نشان میدهند فعالیتهای
مدیریت منحصراً در جهت کاهش مالیات شرکت از طریق سیاستهای تقلیلدهنده مالیاتی میباشد .به منظور
بررسی این امر در این پژوهش رابطه برخی از ویژگیهای حاکمیت شرکتی همچون(نسبت هیأت مدیره موظف،
نسبت تغییرات هیأت مدیره و نقش دوگانه رئیس هیأت مدیره) بر سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی مورد بررسی
قرار گرفته است .نمونه مورد بررسی شامل  79شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 ،0939-0971و روش آماری مورد استفاده ،مدل رگرسیون لجستیک است .نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است
که نسبت هیأت مدیره موظف ،نسبت تغییرات هیأت مدیره و نقش دوگانه رئیس هیأت مدیره ،تأثیر معناداری بر
سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی ندارد .اما این درحالی است که وضعیت مالیاتی و نسبت بازده داراییها به
ترتیب رابطهای منفی و مثبت با سیاست تقلیلدهنده مالیاتی دارند.
واژههای کلیدی :ساختار هیأت مدیره ،سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی ،حاکمیت شرکتی.
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شد و عکس العمرل برازار اوراق بهرادار را بره دنبرال

 -1مقدمه
از مهمتررین هزینره هرای شررکتها،هزینرههرای

خواهد داشت .تحقیقات مختلفی در خارج کشرور در

مالیات بر درآمد میباشد و معموال شرکتهرا آنررا بره

این خصو

انجام شده که همگی مؤید واکنش بازار

عنوان هزینهای که نباید پرداخت نمایند ،تلقی میکنند.

سهام نسبت به این نوع سیاستها مریباشرد(گاربارینو

لذا سعی در کاهش این هزینره دارنرد و در شناسرایی

( ،)2113اسررلمرود ( ،)2117چن،چنررو و شرراولین

هزینهها و درآمدهای شرکتهرا نهایرت جانبرداری را

( ،)2101اسررتیجورس و نیسررکانن ( ،)2100لنرریس و

مینمایند تامالیات کمتری به دولرت پرداخرت نماینرد

ریچاردسون ( )2100و اوسیمک (.))2100آیا فعالیت-

وبه تبع نقدینگی کمتری را از شرکت خارج

نمایند.

های مردیریت از طریرق سیاسرتهرای تقلیرلدهنرده

سیاسررتهررای تقلیررلدهنررده مالیات،فعالیررتهررایی

مالیاتی به نحروی اسرت کره موجرب کراهش مالیرات

هستند که مدیریت با استفاده از اختیارات خود و ارقام

شرکت شود یا خیر؟به عبرارتی آیرا سراختار اع رای

تعهدی حسابداری اقدام به کاهش و دسرتکاری سرود

هیات مدیره بر سیاست هرای متهورانره مالیراتی تراثیر

به منظور کاهش مالیات پرداختی مینمایند؛ از آنجا که

معناداری دارد؟از اینرو ،هدف پژوهش حاضر بررسری

هزینههای مالیاتی یکی از مهمترین هزینههای شرکت-

رابطرره برخرری از ویژگرریهررای حاکمیررت شرررکتی بررر

ها را تشکیل میدهرد و موجرب خرروج نقردینگی از

سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی می باشد.

شرکتها شده و سود سهام سهامداران را کاهش مری-
دهد ،هزینه مالیات و مالیرات قابرل پرداخرت همرواره

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینهی پژوهش

مورد توجه مدیران اجرایی و هیأت مدیره و همچنرین

سیاست های تقلیلدهنرده مالیراتی فعالیرت هرایی

سهامداران شرکتها میباشد ،لذا اتخاذ سیاسرتهرای

است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود و ارقرام

مالیاتی تقلیلدهنده از جمله خط مشیهایی اسرت کره

تعهدی حسابداری اقدام به کاهش و دسرتکاری سرود

در ارزیابی عمل مدیران از سروی سرهامداران و هرم-

به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید .از آنجا که

چنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار میگیرد.

هزینههای مالیاتی یکی از مهمترین هزینههای شرکت-

ارتباط و تاثیر هزینههای مالیات و سیاست تقلیل-

ها را تشکیل میدهرد و موجرب خرروج نقردینگی از

دهنده مالیاتی از دیدگاه تئوری نمایندگی نیز تفسریر و

شرکتها شده و سود سهام سهامداران را کاهش مری-

تعبیرمیشود؛ بطوریکه هیأت مردیره همرواره بردنبال

دهد ،هزینه مالیات و مالیرات قابرل پرداخرت همرواره

منافع خود و حداکثر سازی آن است و الزاماً در جهت

مورد توجه مدیران اجرائی و هیات مدیره و همچنرین

منافع سهامداران و دولت نیست ،لذا ممکرن اسرت در

سهامداران شرکتها میباشد ،لذا اتخاذ سیاسرتهرای

حوزه مالیاتی با اتخراذ سیاسرتی تقلیرلدهنرده خرا

مالیاتی (متهورانره یرا محافظرهکارانره) از جملره خرط

مبادرت به ایجاد هزینههایی برای سهامداران نماید .از

مشیهایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سروی

آنجا که بازار سهام همواره نسبت به اعمرال معافیرت-

سهامداران و همچنین کل بازار سررمایه مرورد توجره

های قانونی قوانین مالیرات بررای شررکتهرا واکرنش

قرار میگیرد .برازار سرهام همرواره نسربت بره اعمرال

مثبت نشان داده است ،اتخاذ سیاستهای مالیراتی کره

معافیتهای قانونی قروانین مالیرات بررای شررکتهرا

در راستای منافع سرهامداران نباشرد موجرب تحمیرل

واکررنش مثبررت نشرران داده اسررت برردین ترتیررب ایررن

هزینههایی تحت عنوان هزینههای کرارگزاری خواهرد

سیاستها میتواند از جنبره هزینرههرای نماینردگی و
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تئوری نمایندگی نیز مورد توجه و تاکیرد قررار گیررد

نیز بااهمیتترر نمایران مریشرود و آنهرا مریتواننرد

اتخرراذ سیاسررتهررای مالیرراتی کرره در راسررتای منررافع

سیاستهای مالیاتی را به نحروی انتخران نماینرد کره

سهامداران نباشد ،موجب تحمیل هزینرههرایی تحرت

هزینههای نمایندگی خرود را برر سرهامداران تحمیرل

عنوان هزینههای کارگزاری خواهد شد و عکسالعمل

نمایند.

بررازار اوراق بهررادار را برره دنبررال خواهررد داشررت
(آرمسترانو و همکاران.)2101 ،

0

دسای و هارماپال ( )2112به بررسری نقرش آثرار
بازخورد میان معافیت مالیراتی و رفتارهرای گونراگون

از سررویی دیگررر مرردیران ارشررد شرررکت (هیررات

مرردیریتی در تعیررین چگررونگی و نحرروه تاثیرگررذاری

مدیره) به عنوان مهرمتررین رکرن شررکت کره انرواع

انگیزههای باالی مدیران برر تصرمیمات فررار مالیراتی

تصمیمات مالی و مالیاتی را اتخاذ میکنند ،مریتواننرد

پرداختند .وی بیان مینمایرد افرزایش در انگیرزههرای

بر سیاستهای مالیاتی (از نوع متهورانره یرا محافظره-

جبرانی و تشویقی منجرر بره کراهش سرطا معافیرت

کارانه ) تاثیرگذار باشند .با توجه به الرزام حسابرسری

مالیاتی میشود بهگونهای که مطابق و سازگار با رابطه

مالیاتی توسط حسابرسان مستقل به موجب مراده 292

مکمل میان تنوع و فرار مالیاتی است.این اثر منفری،در

قررانون مالیرراتهررای مسررتقیم و انتخرران (پیشررنهاد)

وهله اول ناشی از وجود تدارکات و الزامات ضرعیف

حسابرسان مسرتقل توسرط هیرات مردیره و تصرویب

نظام راهبری در شرکت است .همچنین نترایج تحقیرق

مجمع عمومی صاحبان سهام ،هیات مردیره مریتوانرد

وی نشان میدهد شکافهای مالیات و ارزش دفترری

بر میزان هزینههای غیر قابل قبول مالیاتی و نیرز انرواع

در ارتباط با نرخها و بازدههای غیرعادی منفری مکررر

معافیتهای مالیاتی و تاخیر در پرداختهای مالیاتی و

هستند .دایرنو و همکراران )2113( 2معیرار جدیردی

مالیرات برر

برای مدیریت و اداره طوالنیمدت ترفندهای مالیراتی

ارزش افزوده بر حسابرسان اعمال نظرر نمروده و هرر

شرکتها تدوین کردند که بر اساس توانایی شرکتها

آنچه که خود مد نظرر دارنرد را از طریرق حسابرسران

در پرداخت مبالغ اندک هر دالر مالیات نقدی از سرود

مالیاتی تاییدیه بگیرند و با توجه به فرجه زمانی پیش-

قبل از کسر مالیات در دورههای زمانی طروالنیمردت

بینی شده در قانون مالیاتها برای رسیدگی و صردور

است.که این معیار را نرخ مؤثر مالیاتی نقدی طروالنی

برگه تشخیص مالیاتی و امکان تجدید نظر و تشرکیل

مدت نامگذاری کردهاند و در پاسخ به اینکره ترا چره

شورای حل اختالف ،مودیان شرکتها مریتواننرد در

اندازه بع ی از شرکتها قادر به اجتنان از پرداخرت

نقدینگی خود صرفهجویی زیادی به عمل آورنرد و از

مالیات در دورههای طوالنی مدت تا  01سال هستند و

ایررن مرروارد در شرررکتهررا بسرریار زیرراد اسررت .آنهررا

چگونره نررخهرای مالیراتی یکسراله بررای ترفنرردهای

همچنین میتوانند میزان درآمدها و هزینرههرای قابرل

مالیاتی طروالنی مردت،قابلیت پریشبینری دارد؛ از آن

محاسبه برای تعیین مالیرات در سرالهرای مختلرف را

استفاده نمودند .نتایج پرژوهش وی حراکی از اینسرت

دستکاری نموده و موجب انتقال هزینههای مالیاتی بره

که نرخهای موثر مالیرات تعهردی سراالنه ،از قابلیرت

دورههای آتی گردند واز آنجرا کره تعیرین حسرابرس

پیشبینی خوبی برای نرخهای مروثر مالیرات تعهردی

مستقل وحسابرس مالیاتی موضروع مراده  292قرانون

طوالنی مدت برخوردار نبوده و بنابراین نماینده خون

مالیاتها در ایران با پیشنهاد هیات مردیره در مجرامع

و مناسبی برای ترفندهای مالیاتی طوالنیمدت نیستند.

عمومی مورد تصویب قرار میگیرند ،لرذا تراثیر آنهرا

بع ی از شواهد نشان از ایستادگی و ثبات نرخ هرای

همچنین اظهرار نظرر آنهرا در خصرو
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مؤثر مالیات تعهدی ساالنه دارد .نرخهای پرایین مروثر

در ایران باباجانی و عبدی( )0937به بررسی رابطه

مالیات تعهدی ساالنه بسیار باثباتتر از نرخهای باالی

حاکمیت شرکتی و سود مشرمول مالیرات شررکتهرا

مرروثر مالیررات تعهرردی سرراالنه هستند.آرمسررترانو و

پرداختهاند .این ارزیابی ازطریرق بررسری رابطره برین

همکاران )2101(9به مطالعه انگیزههرای برنامرهریرزی

برخی از معیارهرای مهرم حاکمیرت شررکتی (درصرد

مالیاتی با استفاده از یک مجموعه از دادههرای سلسرله

اع ررای غیرموظررف در ترکیررب هیرأتمرردیره ،نقررش

مراتبی همراه با اطالعات تشویقی و جبرانری مردیران

دوگانرره رئرریس هیررأت مرردیره ،دوگررانگی وظررایف

اجرایی به بررسری روابرط میران انگیرزههرای مردیران

مدیرعامل و سهامداران نهادی) با درصد اختالف برین

مالیاتی و اصول پذیرفته شده حسابداری و آثارتعهدی

سود مشمول مالیات ابرازی و قطعری صرورت گرفتره

نرخهرای مالیراتی و شرکاف ارزش دفترری مالیرات و

است .نتایج تحقیق بیانگر عردم تفراوت معنرادار برین

معیارهای اندازهگیری اقردامات تقلیرلدهنرده مالیراتی

میانگین درصد اختالف سود مشمول مالیات ابرازی و

پرداختند .نتایج گویای اینست که انگیزههرای جبرانری

قطعی در گروه شرکتهایی کره معیارهرای حاکمیرت

و تشویقی مدیران مالیاتی ،رابطه منفری برا نررخ مروثر

شرررکتی را دارا هسررتند،با گررروه شرررکتهررایی کرره

مالیاتی اصول پذیرفته شده حسابداری دارد ،اما رابطره

معیارهررای حاکمیررت شرررکتی را دارا نیسررتند ،برروده

کمی با سایر نگرشها و رفتارهرای مالیراتی دارد.ایرن

است.این در حالی اسرت کره در هرر گرروه شررکت-

نتایج را بهصورت یک شراخص تفسریر نموده،بردین-

ها،درصد اختالف بین سود مشمول مالیرات ابررازی و

گونه که انگیزههای فراهم شده برای مدیران به منظرور

قطعی معنادار بوده است.

کاهش سطا هزینه مالیات گزارش شده در صرورت-
های مرالی اسرت .لنریس و ریچاردسرون)2100( 4بره

 -3فرضیههای پژوهش

بررسی ارتباط برین سیاسرت تقلیرلدهنرده مالیرات و

در تالش برای ارزیابی تأثیر حاکمیت شررکتی برر

مسئولیت اجتماعی شرکتها بپرداختند؛ بر این اسراس

سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی ،با توجه بره یافتره

نمونهای از  413شرکت طی سرالهرای مرالی -2117

های لنیس و ریچاردسون)2100( 2در بررسری اثررات

2113در استرالیا را انتخران نمودنرد .نترایج حراکی از

ترکیررب هیررأت مرردیران بررر اقرردامات تقلیررلدهنررده

وجود ارتباط منفی و معنراداری برین افشرا مسرئولیت

مالیاتی،فرضیههرایی بره شرری زیرر طراحری و مرورد

اجتماعی شرکتهرا و سیاسرت تقلیرلدهنرده مالیراتی

آزمون قرار گرفت:

بود.لنیس و ریچاردسون ،)2100( 5به بررسری اثررات

فرضیه اول :نسبت اع ای موظف هیرأت مردیره برر

ترکیب هیأت مدیران بر اقدامات تقلیلدهنرده مالیراتی

سیاست تعهدی تقلیلدهنرده مالیراتی ترأثیر معنراداری

پرداخت .بدین منظور  92شرکت که شامل  02شرکت

دارد.

دارای رفتارهررای تقلیررلدهنررده و  02شرررکت برردون

فرضیه دوم :نسبت تغییرات رئیس هیرأت مردیره برر

رفتارهای تقلیلدهنده مالیاتی ،به عنوان نمونه انتخران

سیاست تعهدی تقلیلدهنرده مالیراتی ترأثیر معنراداری

نمودند و از طریرق اجررای رگرسریون الجیرت بررای

دارد.

نمونه انتخابی ،بیان مینمایند وجود نسربت براالیی از

فرضیه سوم :نقش دوگانره رئریس هیرأت مردیره برر

اع ای خارجی در هیأت مدیران ،احتمرال رفتارهرای
تقلیلدهنده مالیاتی را کاهش میدهد.
05

سیاست تعهدی تقلیلدهنرده مالیراتی ترأثیر معنراداری
دارد.
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برسد .این پژوهش از یک طبقهبندی دو وجهی بررای

 -4روششناسی و طرح پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوع پژوهشهای شبهتجربری و

تقسیم شرکتهای مورد بررسی به دو گروه شررکت-

پسرویدادی است و با اسرتفاده از اطالعرات گذشرته

های استفادهکننده از سیاسرت تقلیرلدهنرده مالیراتی و

انجام شده است .دوره زمانی این پژوهش  5سرال ،از

شرکتهای بدون سیاست تقلیلدهنده مالیاتی ،استفاده

سال  0939تا  0970و جامعه آماری این پژوهش نیرز

شده اسرت .بره منظرور تبیرین سیاسرت تقلیرلدهنرده

متشکل از کلیه شرکتهای پذیرفتره شرده در برورس

شرررکت ،از مرردل مطررری شررده توسررط لنرریس و

اوراق بهادار تهران تا ابتدای سال  0939اسرت .برراین

ریچاردسون ( ،)2100استیجورس و نیسکانن ()2100

اساس ،به لحاظ افزایش قابلیرت مقایسره ،دوره مرالی

استفاده میشود.ارزیابی کلی این الگرو ،برا اسرتفاده از

شرکتها باید منتهی به پایران اسرفندماه باشرد و طری

کراکس-

آماره احتمال درستنمایی ،شاخصهرای

دوره مورد بررسی تغییرر سرال مرالی نداشرته باشرند.

اسنیل 9و

همچنررین ،طرری دوره مررورد بررسرری فعالیررت مسررتمر

جزئی الگو از آماره والد و نسبت شرانس هرر یرک از

داشته و جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری

متغیرهرای مرورد بررسری صرورت مریگیرد(پنررو 7و

نباشند .هرمچنرین ،کلیره اطالعرات مردیریتی و مرالی

همکاران .)5-2 ،2112 ،با توجه به این مطالب ،بررای

موردنیاز ،از جمله یادداشتهای همرراه صرورتهرای

آزمون فرضیههای این پرژوهش از الگروی رگرسریون

مالی نیز در دسرترس باشرد .در نهایرت برا توجره بره

لجستیک چندمتغیره به روش پلکرانی بره شرری زیرر

معیارهای ذکر شده ،تعداد  79شرکت در دوره زمرانی

استفاده شده است:
)

 0939-0970برای انجام این پرژوهش انتخران شرده

)

است .اطالعات مربوط به نقش هیأت مدیره شرکتها
از ون سایت بورس اوراق بهادار تهرران و نررمافرزار
تدبیرپرداز استخراج شد .سایر متغیرهرای پرژوهش برا
استفاده از دادههای ترازنامره و صرورت سرود و زیران
شرررکتهررا اسررتخراج شررده اسررت.برای آمررادهسررازی
متغیرها از نرمافرزار  Excelو بررای تجزیره و تحلیرل
اطالعات ،از نرمافزار آماریSpssاستفاده میگردد.
فرضرریههررای پررژوهش بررا اسررتفاده از رگرسرریون
لجستیک پلکانی تحلیل میگردند.در ایرن مردل بررای
ورود متغیرها به رگرسیون ،در ابتدا کار با مدلی آغراز
میشود که فقط دارای مقدار ثابت است و هیچ متغیرر
مستقلی در آن وارد نمیشود .سرپس تمرام متغیرهرای
مسررتقل وارد مرردل شررده و اثررر آن بررر متغیررر وابسررته
بررسی میشود .متغیرهایی کره سرطا معنرادار آن هرا
باالتر از سطا مورد نظر است از مدل خرارج شرده و

(

نگلرک 3استفاده میشود .ارزیابی ضرایب

(
)

)
) (
(

(
)

)
)

(

)

(

(
(

که در این رابطه داریم:
:01EBنسبت هیأت مدیره موظف
:00BCنسبت تغییرات هیأت مدیره
:02DCتفکیک و نقش دوگانه رئیس هیأت مدیره
:09OPنوع اظهار نظر حسابرس مستقل
 :04Tوضعیت مالیاتی شرکتها
 :ROAنسبت بازده داراییها
 :LEVEنسبت اهرمی شرکتها
 :05TOنوع مالکیت شرکتها
 :انحراف تصادفی
 :میزان تراثیر هرر یرک از متغییرر هرای مسرتقل برر
02

TAG

 :عرض از مبدأ خط رگرسیون

این کار تا زمانی ادامه مییابد که سطا خطرا بره %01
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 -3-5متغیرهای کنترلی

 -5متغیرهای پژوهش

به منظور کنترل دیگرر عوامرل احتمرالی مروثر برر

 -1-5متغیر مستقل
در این پژوهش ،سه متغیر مسرتقل مرورد بررسری

سیاست تعهردی تقلیرلدهنرده مالیراتی ،برا توجره بره

قرار گرفته است ،نسبت هیأت مدیره موظرف (تعرداد

پژوهشررلنیس و ریچاردسررون ( ،)2100اسررتیجورس و

اع ای هیأت مدیره موظف شرکت تقسیم برر تعرداد

نیسرکانن ( ، )2100متغیرهرای زیرر بره عنروان متغیررر

کل اع رای هیرأت مردیره) ،نسربت تغییررات هیرأت

کنترلی در نظر گرفته شده است:

مدیره (تقسیم تعداد هیأت مدیره تغییرر یافتره در هرر

نوع اظهار نظر حسابرس مسرتقل:اگر اظهرار نظرر

شرکت به تعداد کل هیرأت مردیره شررکت) و نقرش

حسابرس مقبول باشد عدد  0و در غیر اینصرورت بره

دوگانه رئیس هیأت مدیره (اگر رئریس هیرأت مردیره

آن عدد 1

داده خواهد شد.

اهرم مالی :برای اندازهگیرری آن از طریرق تقسریم

همان مدیر عامل باشرد عردد  0و در غیرر اینصرورت

جمع بدهیهای شرکت به جمع دارایریهرای شررکت

عدد  1به شرکت داده خواهد شد).

در متوسط  5سال اقدام

میشود.

نسبت بازده داراییها :برابر است با میرانگین سرود

 -2-5متغیر وابسته
در پژوهش حاضر ،سیاست تعهردی تقلیرلدهنرده

خالص به جمع داراییهای شرکتها.

مالیاتی ) (TAGبه عنوان متغیر وابسرته مرورد بررسری

نوع مالکیت شرکتهرا :اگرر شررکت دولتری (برر

قرار میگیرد .که به منظور محاسبه آن ابتدا نرخ مرؤثر

اساس تعریف قانون محاسبات عمومی اگرر بیشرتر از

مالیاتی و سپس متوسط نرخ مالیاتی صرنعت محاسربه

 51درصد سهام شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم

میشود که در ادامه این نرخ توضیا داده میشود:

متعلق به دولت باشد ،دولتی تلقی میشود) باشد عردد

اگر نرخ مالیاتی هر شرکت نمونه > متوسط نررخ

 0و در غیر اینصورت عدد  1به آن

داده خواهد شد.

صنعت باشرد؛ ارزش یرک مریگیررد (ارزش یرک بره

وضعیت مالیراتی شررکت :اگرر شررکت بره برگره

معنای این است که شرکت دارای سیاست تقلیلدهنده

تشخیص مالیاتی اداره دارایری اعترراض ننمروده برود،

مالیاتی میباشد).

عدد  0و در غیر اینصورت عدد  1بره آن داده خواهرد

اگر نرخ مالیاتی هر شرکت نمونه< متوسرط نررخ

شد.

صنعت باشد؛ارزش صفر مریگیررد( .ارزش صرفر بره
معنای این است که شرکت دارای سیاست تقلیلدهنده

 -6نتایج پژوهش

مالیاتی نمیباشد)(چن و همکاران.)40-42 ،2101 ،09

 -1-6آمار توصیفی

نرخ مؤثر مالیاتی :هزینه مالیات تقسیم بر سود قبل

به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیره دادههرا،
آمارههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعره محاسربه و

از مالیات شرکتها (همان منبع).
متوسط صنعت نرخ مالیاتی :از طریق تقسیم نررخ

در جدول  0ارائه گردیده است .متذکر میشویم متغیر

مؤثر تمام شرکتهای نمونه تقسیم بر تعداد شرکتها

نقش دوگانره رئریس هیرأت مردیره از همران ابتردا از

محاسبه نموده

بررسی خارج شد ،چرا که در شرکتهای انتخرابی در
هیچ یک از موارد رئیس هیأت مدیره همان نقش مدیر
عامل را ایفا نمیکرد .تعداد مشاهدات سرال -شررکت

09
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براساس دادههای نمونه  79شرکت بوده است .بررسی

الزم به ذکر است اگر نررخ مالیراتی شررکتی بریش از

متغیرهای توضیحی نشان میدهرد بره طرور میرانگین

متوسرط نرررخ صرنعت باشررد ،در گرروه شرررکتهررای

 1/94از اع ای هیأت مردیره در شررکتهرای ع رو

استفادهکننده از سیاست تقلیلدهنده مالیاتی طبقهبندی

نمونه ،موظف هستند ،که بررسی این متغیر طی سال-

میشود.

های مختلف بیانگر ثبات میانگین آن طری سرالهرای
بررسی کلی الگو

تحقیق است .از سوی دیگرر درصرد تغییررات هیرأت

در جدول  9دیده میشود شاخص

مدیره به طرور میرانگین  1/0970اسرت کره بیشرترین

تگلرک در

درصد تغییرات هیأت مدیره  0و کمترین این نسربت،

الگوی اول برابر  1/919است که بیانگر قدرت پریش-

صفر مربوط به زمرانی اسرت کره تغییررات در هیرأت

بینی الگو %91/9اسرت .در الگروی آخرر شراخص

مدیره صورت نگرفته است .همچنین بیشرترین مقردار

نگلرک 1/290و بیانگر قدرت پریشبینری %29/0الگرو

نوع مالکیت  0و کمترین آن صفر است که به ترتیرب

است ،یعنی  %29/0از تغییرات متغیرر وابسرته توسرط

نشاندهنده شرکتهای دولتی و خصوصی میباشد.

متغیرهررای مسررتقل رگرسرریون لجسررتیک تبیررین مرری-
شود.کایدو مدل در مرحله آخرر برابرر  03/102بروده

 -2-6آمار استنباطی

که سطا معنراداری آن کمترر از  5درصرد مریباشرد؛

همررانطررور کرره در جرردول  2مالحظرره مرریشررود

بنابراین متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر داشرته

بصورت خالصه میتوان گفت تقریباً  %54از شرکت-

و نشاندهنده برازش مناسبی است .صحت پریشبینری

ها از سیاست های تقلیلدهنده مالیاتی اسرتفاده نمری-

الگوی آخر در مجموع  22/9است که  2/0قویترر از

کننررد ،در مقابررل بطررور تقریررب  %42شرررکتهررا از

الگوی اول است.

سیاستهای تقلیلدهنده مالیراتی اسرتفاده مرینماینرد.
جدول  -1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
سیاست تقلیل-

نسبت بازده

نسبت

دهنده مالیاتی

داراییها

اهرمی

تعداد مشاهدات

79

79

79

79

میانگین

1/4345

0/1113

1/2255

1/9900

1/94

میانه

1/11

1/1742

1/2593

1/111

1/2

1/11

حداکثر

0

34/19

0/19

0

0

0

0

حداقل

1

-1/0

1/92

1

1

1

1

انحراف معیار

1/150

1/32535

1/10520

1/14790

1/12392

1/12539

نام متغیر

نوع اظهار نظر

نوع

وضعیت

نسبت هیات نسبت تغییرات
هیات مدیره

مالكیت

مالیاتی

79

79

79

79

1/0970

1/2934

1/9703

1/11

1/11
0
1

حسابرس مستقل مدیره موظف

1/14732 1/14594

جدول  -2تعداد و درصد شرکتهای با سیاست تقلیل و بدون سیاست تقلیل
تعدادشرکتهای
مورد بررسی
79

تعداد شرکتهای با

TAG

درصد شرکتهای

صفر و یک

باTAG

صفر و یک

صفر

یک

صفر

یک

52

45

%59/20

%42/97
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جدول  -3نتایج آماری آزمون تمام مشاهدات
آمارههای الگوی کلی

مرحله اول

مرحله آخر

آماره کای مربع

24/423

03/102

درجه آزادی

3

2

معناداری

1/12

1/11

احتمال درستنمایی

019/119

009/403

کاکس-اسنیل

1/229

1/099

نگلکرک

1/919

1/290

24/2

22/9

صحت پیشبینی الگو

بیانگر رابطه منفی بین این متغیر و احتمرال اسرتفاده از

نتایج بررسی ضرایب جزئی الگو
به منظور تجزیه و تحلیل فرضیههای این پرژوهش

سیاستهای تقلیرلدهنرده مالیراتی اسرت .هرمچنرین

از نتایج آماری مربوط به ضرایب جزئی الگو و نسبت

بررسی نسبت شانس مربوط به متغیرهای نسبت بازده

شانس استفاده میشود که برای مرحله اول و آخرر در

داراییها ،نوع اظهار نظر حسابرس مستقل بیانگر ایرن

جداول  4و  5ارائه گردیده است .اندازههای معناداری

است که برا افرزایش ایرن متغیرهرا احتمرال اقردام بره

ارائه شده در جدول  ،4حراکی از اینسرت کره الگروی

استفاده از سیاستهرای تقلیرلدهنرده مالیراتی توسرط

مرحله اول ،تمامی هفرت متغیرر مرورد بررسری را در

شرکتها افزایش مییابد.

بردارد و از بین این متغیرها ،ضرایب متغیرهای نسبت

نتایج بررسی الگوی مرحله آخر کره در جردول 5

بازده داراییها ،نوع اظهرار نظرر حسرابرس مسرتقل و

ارائرره شررده اسررت ،حرراکی از اینسررت کرره ضرررایب

وضعیت مالیاتی در سطا اطمینران  %75معنرادار مری-

متغیرهررای بررازده دارایرریهررا در سررطا اطمینرران %75

باشند .عالمت ضرایب مربروط بره متغیرهرای نسربت

معنادار است .الزم به ذکر است کره در الگروی آخرر،

بازده داراییها ،نوع اظهار نظر حسرابرس مسرتقل بره

شاخص وضعیت مالیات به رغم معنادار نبودن ضریب

ترتیب نشاندهنده رابطره مثبرت برین ایرن متغیرهرا و

این متغیر از معادله حذف نشده است؛ زیرا طبق روش

احتمال استفاده از سیاستهای تقلیلدهنده مالیراتی در

پلکانی ح ور این متغیر میتواند بره کراهش معنرادار

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لگاریتم درستنمایی(افزایش کای-دو) کمک نماید.

و عالمت ضریب متغیر مربروط بره وضرعیت مالیراتی
جدول  -4ضرایب جزئی به دست آمده در الگوی مرحله اول
آمارههای الگو مقدار ثابت
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ROA

LEVE

حسابرس مدیر موظف تغییر مدیر مالكیت وضعیت مالیات

ضریب

-2/147

3/925

1/573

1/202

0/937

1/495

-1/153

-1/725

آماره والد

0/522

5/29

1/130

0/993

2/473

1/034

1/102

9/934

معناداری

1/209

1/122

1/992

1/124

1/004

1/223

1/702

1/122

نسبت شانس

1/027

2415/214

0/307

0/344

4/102

0/545

1/744

1/979
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تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی شرکتهای پذيرفته شده در ...

بهطور کلی نتایج بررسی ضرایب جزئی مدلهرای
ارائه شده در مرحله اول و آخر،نشاندهنده این اسرت

های دارای سیاست تقلیلدهنده مالیاتی ،نسربت برازده
دارایی باالتری دارند.

که فرضیههای این پژوهش ،که به ترتیرب رابطره برین

با توجه به آماره والد و سطا معناداری مربوط بره

نسبت هیأت مدیره موظرف ،نسربت تغییررات هیرأت

آن ،متغیرنسبت بازده دارایریهرا برر سیاسرت تعهردی

مدیره و نقش دوگانه رئیس هیأت مدیره برر سیاسرت

تقلیلدهنده مالیاتی در سطا  5درصد خطرا معنریدار

تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی را مورد آزمون قررار مری-

است ،درحالیکه متغیر وضعیت مالیراتی در سرطا 01

دهد در سطا اطمینان  %75رد میشود.

درصد خطا معنیدار میباشد .براساس ایرن خروجری

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش ،که بطور خالصه

مدل لجیت را میتوان به صورت زیر ارئه کرد.

در جدولهای  2تا  5ارائره شرده ،نشران دهنرده ایرن
است که بین برازده نسربت بره دارایریهرا و وضرعیت

)

) (

(

)

(

مالیاتی با احتمال استفاده از سیاستهای تقلیرلدهنرده
مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد .هرچند توجره بره

تعبیر مدل لجیت بره ایرن صرورت اسرت کره

این نکته حائز اهمیت اسرت کره رابطره نسربت برازده

میزان تغییر در لگاریتم نسبت برتری را بره ازای یرک

داراییها و وضعیت مالیاتی با استفاده از سیاستهرای

واحد تغییر در متغیر اندازه گیری می کند.بر طبق مدل

تقلیلدهنده مالیاتی به ترتیب رابطرهای مثبرت و منفری

رگرسیون به ازای یک واحد تغییر در وضعیت مالیات،

است .ضریب منفی وضعیت مالیاتی بیانگر رابطه منفی

با فرض ثابت برودن سرایر متغیرهرا ،لگراریتم نسربت

آن با سیاست تقلیلی است ،بدین مفهوم کره شررکت-

برتری به میزان  1/372در جهت عکس آن تغییر مری-

های دارای سیاسرت تقلیرلدهنرده مالیراتی ،بره برگره

کند .این در حالی است که به ازای یرک واحرد تغییرر

تشررخیص مالیرراتی اداره دارایرری اعتررراض نمررودهانررد.

در نسبت بازده داراییها ،با فرض ثابرت برودن سرایر

ضریب مثبت نسبت بازده داراییها بیانگر رابطه مثبت

متغیرها ،لگاریتم نسربت برترری بره میرزان  9/793در

آن با سیاست تقلیلدهنده مالیاتی است ،یعنی شرکت-

همان جهت تغییر میکند.

جدول  -5ضرایب جزئی به دست آمده در الگوی مرحله آخر
آمارههای الگو

مقدار ثابت

ROA

وضعیت مالیات

ضریب

-1/259

9/793

-1/372

آماره والد

2/452

9/404

9/535

معناداری

1/009

1/112

1/153

نسبت شانس

1/520

2312/972

1/40

که انواع تصمیمات مالی و مالیاتی را اتخاذ مریکننرد،

 -9نتیجهگیری و بحث
مالیات بیانگر هزینههای با اهمیت برای شرکتهرا

میتوانند بر سیاستهای تقلیلدهنده مالیاتی تأثیرگذار

است و به طرور کلری و عمرومی انتظرار مریرود کره

باشررند .برردین صررورت کرره مرردیریت بررا اسررتفاده از

مدیران اقدامات تقلیلدهنده مالیاتی را در پیش گیرند.

اختیارات خود و ارقام تعهدی حسرابداری ،اقردام بره

هیأت مدیره شرکت به عنوان مهم ترین رکن شررکت

کاهش و دستکاری سرود بره منظرور کراهش مالیرات

مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و پنجم
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سحر سپاسی و زهرا فتحی

پرداختی مینمایند .به منظور بررسی تجربی ایرن امرر

باالیی از اع ای خارجی در هیرأت مردیران ،احتمرال

در بورس اوراق بهادار تهرران برخری از ویژگریهرای

رفتارهای تقلیلدهنده مالیاتی را کراهش مریدهرد ،در

حاکمیت شررکتی برر سیاسرت تقلیرل دهنرده مالیراتی

این پژوهش وجود رابطه بین نسبت اع رای موظرف

بررسی گردید.

هیأت مدیره با سیاست تعهدی تقلیل دهنده مالیاتی را

نتایج آزمون فرضیههای پژوهش ،که بطور خالصه

رد می نماید

در جدولهای  2تا  5ارائره شرده ،نشران دهنرده ایرن

به عبارتی نتایج پژوهش،این استدالل کره هزینره-

است که بین برازده نسربت بره دارایریهرا و وضرعیت

های مالیراتی منجرر بره فعالیرتهرای تقلیرلدهنرده و

مالیاتی با احتمال استفاده از سیاستهای تقلیرلدهنرده

کاهشدهنده مالیات ،به خصو

اقداماتی که ناشی از

مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد .هرچند توجره بره

مشکالت نمایندگی اسرت را در برورس اوراق بهرادار

این نکته حائز اهمیت اسرت کره رابطره نسربت برازده

تهران رد می نماید .نتایج حاصرل از پرژوهش بیرانگر

داراییها و وضعیت مالیاتی با استفاده از سیاستهرای

این است کره نسربت هیرأت مردیره موظرف ،نسربت

تقلیلدهنده مالیاتی به ترتیب رابطرهای مثبرت و منفری

تغییرات هیأت مدیره و نقرش دوگانره رئریس هیرأت

است .ضریب منفی وضعیت مالیاتی بیانگر رابطه منفی

مدیره تأثیر معناداری بر سیاست تعهدی تقلیرلدهنرده

آن با سیاست تقلیلی است ،بدین مفهوم کره شررکت-

مالیاتی ندارد .امرا ایرن درحرالی اسرت کره وضرعیت

های دارای سیاسرت تقلیرلدهنرده مالیراتی ،بره برگره

مالیاتی و نسبت بازده داراییهرا بره ترتیرب رابطرهای

تشررخیص مالیرراتی اداره دارایرری اعتررراض نمررودهانررد.

منفی و مثبت با سیاست تقلیلدهنده مالیاتی دارند.

ضریب مثبت نسبت بازده داراییها بیانگر رابطه مثبت

از آنجا که هزینههای مالیراتی یکری از مهرمتررین

آن با سیاست تقلیلدهنده مالیاتی است ،یعنی شرکت-

هزینههای شرکتهرا را تشرکیل مریدهرد و موجرب

های دارای سیاست تقلیلدهنده مالیاتی ،نسربت برازده

خررروج نقرردینگی از شرررکتهررا شررده و سررود سررهام

دارایی باالتری دارند.

سهامداران را کاهش میدهد ،هزینه مالیرات و مالیرات

بهطور کلی نتایج بررسی ضرایب جزئی مدلهرای

قابل پرداخت همواره مورد توجره مردیران اجرایری و

ارائه شده در مرحله اول و آخر ،نشاندهنده این است

هیأت مدیره و همچنین سهامداران شرکتها میباشرد

که فرضیههای این پژوهش ،که به ترتیرب رابطره برین

لذا اتخاذ سیاستهای مالیراتی تقلیرلدهنرده از جملره

نسبت هیأت مدیره موظرف ،نسربت تغییررات هیرأت

خط مشیهایی است که در ارزیابی عملکرد مدیران از

مدیره و نقش دوگانه رئیس هیأت مدیره برر سیاسرت

سوی سهامداران و همچنین کل برازار سررمایه مرورد

تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی را مورد آزمون قررار مری-

توجه قرار میگیرد.

دهد در سرطا اطمینران  %75رد مریشرود.به عبرارتی

طبق تئوری نمایندگی ،از آنجا که مدیریت همواره

نسبت اع ای موظف هیأت مردیره ،نسربت تغییررات

بدنبال منافع خود و حداکثر سرازی آن اسرت و الزامراً

رئیس هیأت مدیره و نقش دوگانه رئیس هیأت مدیره

در جهت منافع سهامداران و دولت نیست ،لذا ممکرن

بر سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی تأثیر معنراداری

است در حوزه مالیاتی با اتخاذ سیاسرتی تقلیرلدهنرده
خا

ندارد.
بررره عبرررارتی برررر خرررالف پرررژوهش لنررریس و

مبادرت به ایجاد هزینههرایی بررای سرهامداران

نماید.

ریچاردسون)2100( 03که بیان می نماید وجود نسربت
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-با توجه به مبانی نظری و یافتههای آزمون فرضیه
های پژوهش بره اسرتفادهکننردگان از اطالعرات مرالی
- برای تشخیص بکار برردن سیاسرت،پیشنهاد میشود
- از ویژگری،های تقلیلدهنده مالیاتی توسط مردیریت
های حاکمیت شرکت صرفاً به تنهایی استفاده نشود و
سایر متغیرهای اثرگذار همچرون وضرعیت مالیراتی و
نوع گزارش حسابرس مستقل و بازده داراییها نیز در
.نظر گرفته شود
به پژوهشگران توصیه میشود این پرژوهش را برا
در نظر گرفتن سایر ویژگیهرای حاکمیرت شررکتی و
.سیاست تقلیلدهنده مالیاتی مرورد آزمرون قررا دهنرد
هررمچنررین تررأثیر ویژگرریهررای حاکمیررت شرررکتی بررا
سیاستهای نقدی تقلیلدهنده مالیراتی مرورد آزمرون
قرار گیرد و در آخر مقایسهای میان تأثیر ویژگریهرای
حاکمیت شرکتی برر سیاسرتهرای نقردی و تعهردی
.تقلیلدهنده مالیاتی صورت گیرد
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