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  چکیده
    

شرکت فعال بورس اوراق   ٨٢مالیاتی در حاضر شناسایی ارتباط میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب ھدف پژوھش 
است. پرسش اصلی این است کھ سطح مالکیت نھادی چگونھ رابطھ شفافیت مالیاتی  ١٣٩٢تا  ١٣٨٦بھادار تھران در دوره 

و معنادار بین شفافیت   الگوی رگرسیون فازی وجود رابطھ معکوس  کند؟با استفاده ازو اجتناب مالیاتی را تعدیل می
الی (معیار کیفیت افشاء و شفافیت سود) و اجتناب مالیاتی (معیارھای نرخ مؤثر ھزینھ مالیات و تفاوت دفتری گزارشگری م

ای ھھای با مالکیت نھادی پایین نسبت بھ شرکتتأیید شده است. شرکت  در این شرکت ھا در دوره مورد بررسی   مالیات)
-عالیتدھند. بدین معنا کھ فشگری مالی و اجتناب مالیاتی را نشان میتر بین شفافیت گزاربا مالکیت نھادی باال رابطھ قوی

دھد، در صورتی کھ تأثیر سطح مالکیت نھادی بر ریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاھش میھای برنامھ
  رابطھ میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی برخالف انتظار و معکوس بوده است.
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  چکیده

شرکت فعال بورس اوراق   ٨٢حاضر شناسایی ارتباط میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در ھدف پژوھش 
است کھ سطح مالکیت نھادی چگونھ رابطھ شفافیت مالیاتی  است. پرسش اصلی این ١٣٩٢تا  ١٣٨٦بھادار تھران در دوره 

 و معنادار بین شفافیت   الگوی رگرسیون فازی وجود رابطھ معکوس   کند؟با استفاده ازو اجتناب مالیاتی را تعدیل می
فاوت دفتری تگزارشگری مالی (معیار کیفیت افشاء و شفافیت سود) و اجتناب مالیاتی (معیارھای نرخ مؤثر ھزینھ مالیات و 

ای ھھای با مالکیت نھادی پایین نسبت بھ شرکتتأیید شده است. شرکت   در این شرکت ھا در دوره مورد بررسی   مالیات)
ھای عالیتدھند. بدین معنا کھ فتر بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی را نشان میبا مالکیت نھادی باال رابطھ قوی

دھد، در صورتی کھ تأثیر سطح مالکیت نھادی بر شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاھش می ریزی مالیاتی،برنامھ
  رابطھ میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی برخالف انتظار و معکوس بوده است.

    

  .شفافیت گزارشگری مالی، مالکیت نھادی، اجتناب مالیاتی، رگرسیون فازی ھای کلیدی:واژه
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  مقدمھ -١

شود. یکی از اقدامات اساسی در جھت حداکثر ساختن ارزش وجود مالیات بردرآمد، باعث کاھش عایدات واحد تجاری می
شرکت و ثروت سھامداران استفاده از راھکارھایی است کھ از طریق آن، مالیات پرداختنی کاھش یابد. در ادبیات مالی 

ھایی از قبیل مدیریت مالیات، اجتناب از پرداخت مالیات و ھا بھ منظور کاھش ھزینھ مالیات را بھ نامکتتالش قانونی شر
ن راھکار کاھش میزان مالیات ). اجتناب مالیاتی بھ عنوا٢٠٠٩،]i[شناسند (دسایی و دارماپاالرویھ مالیاتی جسورانھ می

ھای استراتژیک کامال قانونی و ھا و برنامھایی از فعالیتتعلق گرفتھ بھ سود حاصل از عملکرد واحدھای تجاری ، زنجیره
ھای مالی و رونده در اخذ معافیت مالیاتی است کھ منجر بھ وجود آمدن فضای خاکستری در ارائھ اطالعات و گزارشپیش

)؛ در نتیجھ اجتناب از پرداخت مالیات، در حال ٢٠١٠،]ii[گردد (ھانلون و ھیتزمنفراد برون سازمانی میمالیاتی بھ ا
  ھاست.تبدیل شدن بھ نگرانی اصلی دولت

-ی اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است، بدنبال وقایع ناگوار و بحرانھامقولھ شفافیت گزارشگری مالی و اھمیتی کھ در سال
، افشای ماجرای ٢٠٠٠و سپس حادثھ یازدھم سپتامبر  ١٩٩٧ھای جھان و بھ ویژه سپتامبر سیاه ھای بھ وجود آمده در بورس

ھای بورس تھران در سال در سطح جھان و سقوط شاخص ]vi[و سپس پارماالت ]v[، زیراکس]iv[، انرون]iii[ورلدکام
ھای مالی بھ عنوان یک پدیده مورد لزوم و ضروری در بازار سھام، اھمیتی ، باعث گردید موضوع شفافیت صورت١٣٨٣

وم خود بھ ترین مفھ). اصطالح شفافیت در گسترده١٣٩٠بیشتری را بھ خود اختصاص دھد (عرب مازار و ھمکاران،
ھای مالی و معنای ارائھ اطالعات است. منظور ھمان انتشار اطالعات مالی و غیرمالی و اثرگذار یک شرکت در گزارش



ان بھ عنوان یکی از ابزارھای ایفای مسئولیت تو). اطالعات شفاف را می١٩٩٢،]vii[غیرمالی است (ھندریکسن و فن بردا
 گیری آگاھانھ و پاسخگویی بخشپاسخگویی مدیران دانست. ھرقدر توزیع اطالعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم

یابد (واناث و خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر و امکان رشد فساد نیز کاھش می
ھا در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت بھ ذینفعان از سوی دیگر، بھ ھمان اندازه نیز شرکت   ).١٩٩٩،]viii[کفمن

دولت خواھد شد موفق عمل خواھند نمود و در نتیجھ، ارائھ اطالعات شفاف موجب محاسبھ دقیق و صحیح مالیات حقھ 
ھا برای افشاء اطالعات ) یکی از مھمترین دالیل کاھش انگیزه شرکت٢٠٠٢( ]ix[). از نظر داموداران١٣٨٥(نوبخت،

ھ میزان ھای بورسی تا چکھ ساختار مالکیت در شرکتدر کنار دالیلی چون کنترل و تقلب، مزایای مالیاتی این واقعیت است 
عمده یا پراکنده ھستند . بھ ھمین دلیل انسجام و عدم انسجام ھیئت مدیره کھ نتیجھ ساختار مالکیت است نیز در کنار وجود 
اطالعات مالی بھنگام، دقیق و صحیح حایز اھمیت و نزد سرمایھ گذاران در بورس مورد توجھ است (سینایی و 

ھای نظارتی خارجی یا بیرونی، بھ عنوان عنصر کنترلی مھمی ). در زمان وجود تضاد منافع، فعالیت١٣٨٨مکاران،ھ
) ادعا ١٩٨٦( ]x[روند. شیلفر و ویشنیکنندگان خارجی بھ شمار میشود. سھامداران نھادی یک گروه از نظارتقلمداد می

کنند. سھامداران نھادی دھی بھ فعالیت مدیران ایفا میگذاران نھادی نقش مھمی در فرآیند نظارت و نظامکنند کھ سرمایھمی
ھای ارتباطی مؤثر، اختیار سھام عمده و حق رأی با توجھ بھ برخورداری از دانش و تخصص کافی، دسترسی بھ شبکھ

کنند تا بر عملکرد اقتصادی تمرکز و از رفتارھای مغایر با منافع شرکت اجتناب کنند. مدیران را مجبور می ناشی از آن،
گذاران نھادی بخاطر مسئولیت امانتداری کھ بر عھده دارند، از انگیزه مضاعفی در راستای اطمینان افزون بر این سرمایھ

در    ).٢٠٠١،]xi[شود، برخوردار ھستند (بوشیثروت سھامداران میاز این کھ تصمیمات اتخاذ شده منجر بھ حداکثرسازی 
است، آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام یک ارتباط دو سویھ از آن جا کھ سیستم مالیاتی بھترین راه شفافیت درآمدی 

تواند خود یک کنترل کننده نرم افزاری و علمی جھت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد و شفافیت مالیاتی کارآمد و عادالنھ می
ھای مالیاتی رسد، سیاستھای مختلف اقتصادی ھر کشور باشد. از این دیدگاه بھ نظر میاطالعات منتشر شده در حوزه

شود و نیز شفافیت مناسب گزارشگری مالی بھ محاسبھ دقیق مالیات، اسب منجر بھ بھبود شفافیت گزارشگری مالی میمن
گیری ھای اقتصادی ) و پاسخگویی و تصمیم١٣٩١کاھش عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و مالکان (قائمی و ھمکاران،

  ).١٣٩٢آگاھانھ بیانجامد (ھمت فر و ھمکاران،

ھای مدیریت افزایش داده و گذاران را از فعالیتھای واحد اقتصادی، درک سرمایھس، وجود شفافیت در فعالیتبراین اسا
ھای پنھان اجتناب ھای اجتناب مالیاتی را تعدیل و نگرانی مالکان را از ھزینھعدم تقارن اطالعاتی ناشی از اجرای برنامھ

)، چرا کھ ارائھ اطالعات شفاف و اثرگذار از طرف واحدھای ٢٠٠٨،]xii[دھد (مک نیکولز و استوبنمالیاتی تقلیل می
گران مالی را فراھم و باعث کاھش مدیریت سود اقتصادی، امکان برآورد دقیق و صحیح سود واحد تجاری توسط تحلیل

  ).٢٠١٠،]xiii[شود (آتوود و ھمکارانسازمانی میتوسط افراد درون 

شود: اولین پرسش کلیدی این است کھ آیا شفافیت گزارشگری مالی با اجتناب در این پژوھش بھ دو مسئلھ پرداختھ می
دوم این کھ آیا سطح مالکیت نھادی بر این رابطھ تأثیرگذار است؟ برای این منظور ابتدا مالیاتی رابطھ معناداری دارد. 

ردد. گشود. سپس فرضیھ ھای تحقیق ارائھ میمفھوم و مبانی نظری اجتناب مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی مطرح می
تایج ھا، نبراساس تجزیھ و تحلیل دادهھای تحقیق بررسی و گیری متغیرھا، فرضیھضمن تشریح نحوه گردآوری و اندازه

  گردد.حاصل از تحقیق بیان و پیشنھادھای الزم ارائھ می

    

  مبانی نظری و پیشینھ تحقیق  -٢

  اجتناب مالیاتی -١-٢

ھا سعی در کاھش و بھ تعویق انداختن مالیات بر درآمد خود دارند. دھند شرکتمبانی نظری و شواھد تجربی نشان می
 ھا در صورت لزوم بستھ بھ شرایطکاری ابزارھایی ھستند کھ شرکتتی، فرار مالیاتی، مدیریت سود، محافظھاجتناب مالیا

کنند. در ادبیات حسابداری، مفھوم اجتناب مالیاتی از دو بعد گسترده و محدود تعریف شده است. در بعد ھا استفاده میاز آن
ز سود قبل از مالیات تعریف شده و در برگیرنده تمامی معامالتی است گسترده اجتناب مالیاتی را کاھش مالیات ھر دالر ا

ھای واقعی با مطلوبیت مالیاتی، ) . در این روش بین فعالیت٢٠١٠گذارند (ھانلون و ھمکاران،کھ بر بدھی مالیاتی اثر می



رد، گیایای مالیاتی انجام میھایی کھ برای کسب مزشود و البیھای اجتنابی کھ بھ منظور کاھش مالیات انجام میفعالیت
تفاوتی وجود ندارد. در بعد محدود، تمایز مفھومی بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ریشھ در قانونی بودن اقدامات مؤدیان 
دارد. فرار مالیاتی نوعی تخطی از قانون است، زمانی کھ مؤدی از گزارش درآمد مشمول مالیات مربوط بھ کار یا سرمایھ 

) عدم گسترش ١زند. شایع ترین دالیل فرار مالیاتی عبارتند از نماید، دست بھ یک اقدام غیرقانونی میمتناع میخود ا
) تشخیص ٣) مبادلھ نکردن کامل اطالعات و نبودن نظام نظارت و پیگری در اخذ مالیات، ٢فرھنگ مالیاتی در جامعھ، 

) عدم ظھور نمودھای ٥ھای اجرایی، ونی یا ضعیف بودن ضمانت) فقدان الزامات قان٤علی الرأس و ضعف در اجرای آن، 
ھا بھ خصوص در بخش مالیات مشاغل ) نشناختن مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمدھای آن٦پرداخت مالیات در جامعھ، 

ز شود. اام میھای وسیع، متنوع و نابرابر؛ در مقابل اجتناب مالیاتی در چارچوب قوانین مالیاتی انج) وجود معافیت٧و 
توان بھ واکنش و بازتاب افشاء عمل اشاره کرد. در اجتناب مالیاتی فرد دلیلی برای نگرانی بابت جملھ تفاوت دیگر را می

تواند وی را در معرض برخورد قانونی از جانب کشف احتمالی اقدامات خویش ندارد، ولی در فرار مالیاتی عمل فرد می
این پژوھش، تعریف محدود اجتناب مالیاتی مدنظر قرار دارد و اقدامات قانونی صورت پذیرفتھ مراجع قانونی قرار دھد. در 

ھای اجتناب مالیاتی تلقی ھای رسمی از قانون و مقررات در جھت کاھش تعھدات مالیاتی در زمره فعالیتسوء استفاده
ھا بیش از بقیھ از پرداخت بعضی از شرکت ھا در پاسخ بھ این سؤال انجام شده است کھ چراشود. بسیاری از پژوھشمی

  کنند؟مالیات اجتناب می

ھای اجتناب از پرداخت مالیات وجود دارد: دیدگاه نخست بھ طور کلی دو دیدگاه پیرامون تحقیقات تجربی در مورد فعالیت
از پرداخت مالیات را  ھای اجتنابجویی وجھ نقد، فعالیتاین است کھ مدیران با ھدف کاھش تعھدات مالی شرکت و صرفھ

دھنده ارزش شرکت است و مدیران گذاران، اجتناب از پرداخت مالیات افزایشدھند. بنابراین، از منظر سرمایھانجام می
ھای رکترسد در مورد شھایی باید تشویق شده و پاداش بگیرند. دیدگاه دوم نیز بھ نظر میبرای بھ کار بستن چنین فعالیت

ای ھگریزی و یا انگیزهمطرح باشد؛ زیرا افراد حقیقی بھ خاطر وجود احتمال کشف، جریمھ شدن، ریسکبا جدایی مالکیت 
ھا ). در شرکت١٩٧٢،]ivx[شوند (الینگھام و ھمکاراندرونی مثل وظیفھ اجتماعی، کمتر درگیر فرار و اجتناب مالیاتی می

بھ طور معمول، سھامداران انتظار دارند کھ مدیران بھ دنبال منافع شخصی خود باشند و تا مادامی کھ منافع اضافی حاصل 
ھای مالیاتی و ھا باشد، بھ دنبال کاھش بدھیھای اضافی مورد انتظار برای آنھای احتمالی بیشتر از ھزینھاز کاھش بدھی

تواند انعکاسی از نظریھ مسئلھ نمایندگی باشد و ممکن است منجر بھ ی باشند؛ بنابراین، اجتناب مالیاتی میاجتناب مالیات
ھای پیش روی سھامداران و ھیأت تصمیمات مالیاتی شود کھ منافع شخصی مدیر را دنبال کند؛ از این رو، یکی از چالش

). ١٩٧٦،]xv[ھای نمایندگی را بھ حداقل برسانند (جنسن و مکلینھای کنترلی است تا ھزینھھا و انگیزهمدیره، یافتن روش
ه و تر کرد) معتقدند مدیرانی کھ بھ دنبال منافع شخصی خود ھستند، ساختار شرکت را پیچیده٢٠٠٧دسای و ھمکاران (

شود، انجام و بھ این شیوه منابع شرکت را در جھت منافع شخصی خود بھ کار باعث کاھش مالیات میمعامالتی را کھ 
ھا معتقدند کھ وجود مأموران مالیاتی قوی، باعث افزایش نظارت بر کار مدیران و کاھش سوء استفاده از منابع گیرند. آنمی

مداران شود. ترکیب سھاایش در سطح اجتناب مالیاتی میشود. ھمچنین حاکمیت شرکتی ضعیف باعث افزھا میداخلی شرکت
ھا در اختیار سھامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این ھای مختلف متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکتشرکت

د. نکنھای مالی منتشره اتکاء میگروه برای نظارت بر عملکرد مدیران عمدتا بھ اطالعات در دسترس عموم، مانند صورت
ایی عمده قرار دارد کھ بر خالف گروه ھا، در اختیار سھامداران حرفھاین در حالی است کھ بخش دیگری از مالکیت شرکت

سھامداران نوع اول، اطالعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازھای آتی و راھبردھای تجاری شرکت از طریق ارتباط 
) معتقدند ٢٠٠٦( ]xvi[). گراھام و توکر١٣٨٤گیرد (نوروش و ھمکاران،می مستقیم با مدیران شرکت در اختیار آنھا قرار

 ھای اجتناب از پرداخت مالیاتاز منظر مالکیت نھادی، و از منظر نمایندگی کھ بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و فعالیت
دھد و بر روی تصمیمات مربوط بھ بھره را کاھش می ]xvii[ھایی، منافع نھایی سپر مالیاتیکند، چنین فعالیتید میتأک

تر می شود. از سوی دیگر، اگر اجتناب ساختار سرمایھ تأثیرگذار است. بنابراین، انحراف منافع برای مدیران کم ھزینھ
 شود کھ باعث کاھشمالیاتی توسط مقامات مالیاتی تشخیص داده شود، شرکت مجبور بھ پرداخت ھای اضافی و جریمھ می

شود. دیدگاه دیگری کھ در مورد اجتناب مالیاتی مطرح شد این کھ ھای نقدی ورودی و کاھش ثروت سھامداران میجریان
ای انگیزشی ھکنترل از مالکیت، پدیده اجتناب مالیاتی می تواند ارزشمند باشد . اگر مالکان بتوانند زمینھ علی رغم تفکیک

ھای مالیاتی صحیح، تصمیمات اثربخش مالیاتی اتخاذ کنند، ارزش ھا با برنامھ ریزیالزم را در مدیران ایجاد کنند تا آن
  ).٢٠١٠خواھد یافت (ھانلون و ھمکاران،شرکت افزایش و در نتیجھ ثروت سھامداران افزایش 

    



  شفافیت گزارشگری مالی -٢-٢

طور آورد. با این حال، بھجویی مالیاتی برای شرکت بھ ارمغان میھای اجتناب از پرداخت مالیات، صرفھ برنامھ ریزی
خش ھای خارج از شرکت توان با بدھد و بھ حدی می رسد کھ نمیھمزمان پیچیدگی مالی و سازمانی شرکت را افزایش می

(مانند سرمایھ گذاران، بستانکاران و تحلیلگران) بھ درستی ارتباط برقرار کرد و بدین صورت مشکالت شفافیت 
). شفافیت اطالعاتی، شاخص عملکرد مدیریت ٢٠١١،]xviii[یابد (باالکریشنان و ھمکارانگزارشگری مالی افزایش می

در ارائھ اطالعات ضروری بھ شکل صحیح، روشن، بھ موقع و قابل دسترسی است. این شاخص منعکس کننده این است 
دھد، دارند یا خیر؟ با وجود این کھ واژه شفافیت گذاران تصویری واقعی از آنچھ در داخل شرکت روی میکھ آیا سرمایھ

ھای افشای اطالعات مالی و نیز در استانداردھای حسابداری کاربرد فراوانی دارد، ولی در رابطھ با این واژه مدر سیست
 ]xix[تعریف مشترکی کھ ھمگان در مورد آن اتفاق نظر داشتھ باشند، وجود ندارد. بھ عنوان نمونھ بوشمن و ھمکاران

) شفافیت اطالعات مالی را توان دسترسی گسترده بھ اطالعات مربوط و قابل اتکاء در مورد عملکرد مالی، وضعیت ٢٠٠١(
نماید. ھای سھامی عام تعریف میھا، ارزش و ریسک شرکتگذاری، نظام راھبری شرکتھای سرمایھمالی، فرصت

، شفافیت را بھ موقع بودن و کفایت افشای کارکردھای مالی و عملیاتی ]xxi[S&P) بھ دنبال تعریف ٢٠٠٦( ]xx[آکسا
ھای ) بھترین تعریف شفافیت در حوزه تجاری عبارت از صورت٢٠٠٩( ]xxii[راون و ھمکارانداند. از نظر بشرکت می

کننده اطالعات در ) درباره شفافیت بر این باورند کھ استفاده٢٠٠٩( ]xxiii[مالی با کیفیت است. ھمچنین نیلسن و ھمکاران
  تواند ھر موضوعی را مورد بررسی قرار دھد.ھر زمانی بھ ھمھ چیز واقف است و او براساس اطالعات شفاف می

عات قابل اتکاء و بھ موقع در خصوص ارزش دھد کھ ھمواره اطالوجود شفافیت از یک سو بھ سھامداران خرد اطمینان می
ھا نیستند و از سوی دیگر مدیران برای شرکت را دریافت خواھند کرد و سھامداران عمده و مدیران در پی تضییع حقوق آن

از  توانشوند. در نتیجھ میتالش در جھت افزایش ارزش شرکت، بھ جای پیگیری منافع کوتاه مدت شخصی ترغیب می
ایی ھای مالی با شفافیت کم مجموعھ). صورت١٣٨٥ھای مالی بھ میزان قابل توجھی بکاھد (نوبخت،ت رسواییمیزان و شد

کند کھ شامل باال رفتن ھزینھ تامین سرمایھ از طریق سھام و بدھی، تشدید مشکالت ھا را بر شرکت تحمیل میاز ھزینھ
ھای اخیر برای اندازه گیری ). در تالش٢٠٠٦،]xxiv[ریگذاری است (بیدل و ھیالوری سرمایھحاکمیتی و کاھش بھره

). در ھر صورت ٢٠٠٨،]xxv[شفافیت از معیارھایی مانند بحران مالی یا ھموارسازی سود استفاده شده است (الندر
 باشند (حساسشفافیت و افشای کامل و صادقانھ اطالعات عاملی کلیدی در کارکرد مطلوب یک بازار کارای سرمایھ می

  ).١٣٨٥یگانھ و ھمکاران،

    

  پیشینھ پژوھش -٣

ست؛ از این رو پژوھشگران زیادی رابطھ بین اجتناب مالیاتی یکی از مباحث مھمی است کھ در زمینھ مالیات مطرح ا
اجتناب مالیاتی و عوامل مختلف را مورد بررسی قرار دادند. تحقیقات قبلی بھ بررسی رابطھ بین اجتناب مالیاتی و مالکیت 

) در بررسی رابطھ اجتناب مالیاتی با سھامداران نھادی نشان دادند کھ ٢٠٠٩( ]xxvi[نھادی پرداختند. خورآنا و موسر
- ھ میکمدت، بدلیل اینھایی با افق سرمایھ گذاری کوتاهمالکیت نھادی بر پوشش مالیاتی تأثیر معناداری دارد. در شرکت

را افزایش دھند، پنھان کاری مالیاتی بیشتر مدت مالیات بیشتری ذخیره شود تا سود و ارزش سھام خود خواھند در کوتاه
  گردد.گذاری بلندمدت باشد، شدت رابطھ مالکیت نھادی با پوشش مالیاتی تعدیل میاست، اما اگر افق سرمایھ

جسورانھ بودن مالیات را بررسی کرد. نتایج پژوھش او نشان داد کھ  ) تأثیر مالکیت نھادی بر٢٠١٢( ]xxvii[جوی
ھ را ریزی جسورانمدت، بھ احتمال بیشتری برنامھگذاری کوتاهھای با سطح باالتر مالکیت نھادی دارای افق سرمایھشرکت

دارد.  یاتی رابطھ منفی وجودبرند ھمچنین، بررسی بیشتر نتایج نشان داد کھ بین مالکیت نھادی و نرخ موثر مالبھ کار می
) در پژوھشی با عنوان بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر ھزینھ سرمایھ سھام ١٣٩٣پور حیدری و ھمکاران (

ھای پژوھش نشان داد پرداختند. یافتھ ١٣٨٩تا  ١٣٨٠ھای رشد و مالکیت نھادی طی بازه زمانی عادی، با لحاظ فرصت
شود. ھمچنین فرصت رشد و مالکیت نھادی تأثیر معناداری بر ت باعث کاھش ھزینھ سرمایھ میاجتناب از پرداخت مالیا

  رابطھ بین اجتناب از پرداخت مالیات و ھزینھ سرمایھ ندارد.



ھای مؤثر جھت اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم محدود کردن جریان بسیاری از مطالعات اخیر نشان دادند کھ استراتژی
 ]xxviii[ت شرکت بھ بازار سرمایھ و سایر مراجع است. در این زمینھ می توان بھ مطالعھ کیم و ژانگروان اطالعا

سقوط سھام" بھ این نتیجھ رسیدند در ) اشاره کرد کھ در مطالعھ خود با عنوان "اجتناب مالیاتی شرکت و خطر ٢٠١١(
) با استفاده از ٢٠١٣( ]xxix[ھایی کھ اجتناب مالیاتی داشتند، احتمال سقوط قیمت سھام باالتر است. یو و ھمکارانشرکت

) بھ عنوان جانشینی برای گزارشگری مالی ٢٠٠٩( ]xxx[توسط خان و واتزمعکوس معیار محافظھ کاری طراحی شده 
متھورانھ، بھ شواھدی دست یافتند کھ نشان داد بین گزارشگری متھورانھ و آگاھی بخشی قیمت سھام رابطھ منفی و معنادار 

  دارد.وجود 

 ٧٠) در بررسی ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سھام براساس داده ھای ١٣٩٥مرادی و ھمکاران (
، رابطھ مثبت گریز مالیاتی با ریسک سقوط قیمت سھام و عدم تأیید ١٣٩٠الی  ١٣٨٣ھای شرکت بورسی ایران طی سال

  ین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سھام را دریافتند.رابطھ مالکیت نھادی و مدیران غیر موظف بر رابطھ ب

ھای مدیریتی از جملھ مواردی ست کھ رابطھ آن با اجتناب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت. آرمسترانگ و انگیزه
ھای تشویقی مدیران مالیاتی با نرخ مؤثر مالیاتی ر پژوھش خود بھ این نتیجھ رسیدند بین طرح) د٢٠١٠( ]xxxi[ھمکاران

محاسبھ شده براساس استانداردھای حسابداری رابطھ منفی و معناداری وجود دارد. ھمچنین آنان در پژوھشی دیگر در سال 
" با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بھ وجود با عنوان "حاکمیت شرکتی، انگیزه ھای مدیریت و اجتناب مالیاتی ٢٠١٥

ھای مالی برای سطوح پایین اجتناب مالیاتی و رابطھ منفی برای سطوح رابطھ مثبت بین استقالل ھیئت مدیره و پیچیدگی
  باالتر دست یافتند.

دھد کھ جدایی مالکیت )، در زمینھ اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی نشان می٢٠١٣( ]xxxii[برتشر و ھمکاران  تحقیق
ا ھدھد . آنھای خصوصی دارای ساختار مالکیت متفاوت را تحت تأثیر قرار میریزی مالیاتی شرکتو کنترل ، برنامھ

منی اجتناب ھای ضد، اجتناب مالیاتی کمتری دارند و ھزینھھایی کھ بیشتر بر مالکیت و کنترل تمرکز دارندریافتند شرکت
دھد. مشایخی و ھمکاران ھای خصوصی را تحت تأثیر قرار میریزی شرکتمالیاتی و جدایی مالکیت و کنترل، برنامھ

) در پژوھش خود بھ بررسی برخی از معیارھای مھم راھبری شرکتی شامل درصد مالکیت نھادی، استقالل و ١٣٩٤(
 ١٣٨١ھای شرکت پذیرفتھ شده در بورس اوراق بھادار تھران طی سال ١٤٦ھیئت مدیره و اجتناب مالیاتی با نمونھ    ازهاند

پرداختند. نتیجھ بررسی آنان با استفاده از الگوی پنل نامتوازن نشان دھنده عدم رابطھ معنادار بین راھبری  ١٣٩١الی 
  شرکت و اجتناب مالیاتی است.

خلی اندکی در زمینھ اجتناب مالیاتی و رابطھ آن شفافیت گزارشگری مالیاتی شرکت وجود داد؛ در این زمینھ اما تحقیقات دا
) اشاره کرد. آنان رابطھ شفافیت در گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی با ١٣٩١می توان بھ پژوھش رضایی و ھمکاران (

کھ معیار میان اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت در زمانی ایی معکوسھا را بررسی و نشان دادند کھ رابطھارزش شرکت
کھ اجتناب مالیاتی با نرخ ) باشد وجود دارد . در زمانیLCETRسنجش اجتناب مالیاتی نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت (

 ) سنجیده شود، رابطھ معناداری میان ارزش شرکت وPBTD) یا اختالف دائمی مالیات (CETRمؤثر مالیات نقدی (
اجتناب مالیاتی وجود ندارد؛ ھمچنین بین اجتناب مالیاتی و شفافیت گزارشگری رابطھ معناداری مشاھده نکردند. جھرومی 

دریافت رابطھ معناداری بین اجتناب مالیاتی و شفافیت  ١٣٨٩الی  ١٣٨٧شرکت طی بازه زمانی  ٣٦٧) با بررسی١٣٩١(
بطھ را بھ وسیلھ نرخ مؤثر مالیات نقدی سھ سالھ مورد آزمون قرار داد شرکت ھا وجود ندارد، با این حال وقتی وی این را

  ھای با شفافیت کمتر، نرخ مؤثر مالیاتی باالتر و در نتیجھ اجتناب مالیاتی کمتری دارند.دریافت کھ شرکت

ھای نمایندگی را افزایش و ارزش شرکت ) در پژوھشی یافتند کھ اجتناب مالیاتی، ھزینھ٢٠١٤( ]xiiixx[چن و ھمکاران
ی و کننده رابطھ بین اجتناب مالیاتدھد. شفافیت گزارشگری مالی با اجتناب مالیاتی شرکت تعامل دارد و تعدیلرا کاھش می

ن دھند، اما ایاب مالیاتی شرکت واکنش منفی نشان میگذاران در چین نسبت بھ رفتار اجتنارزش شرکت است. سرمایھ
  تواند با شفافیت اطالعات کمتر شود.واکنش منفی می

ر بھ ھایی کھ کمته در شرکتمیان شفافیت با فشار مالیاتی بھ ویژ   ) بھ ھمبستگی منفی٢٠١٢( ]xxxiv[الیول و ھمکاران
تشویق شفافیت  گذاری واند رسیدند. گسترش تأمین مالی باعث افزایش اثر مثبت شفافیت بر سرمایھتأمین مالی خارجی وابستھ

گذاری و دسترسی بھ تأمین مالی بھ طور مثبت با شود. در نھایت سرمایھھای وابستھ بھ تأمین مالی میبھ وسیلھ شرکت



ھایی کھ بھ تأمین مالی خارجی بیشتر وابستھ ھستند مرتبط و با فشار مالیاتی ھمبستگی ی بھ ویژه در شرکتشفافیت شرکت
) در ارتباط بین معیار توسعھ یافتھ از تھاجم مالیاتی و معیارھای عدم قطعیت ٢٠١١منفی دارد. باالکریشنان و ھمکاران (

ریزی مالیاتی، تھاجمی ابھام محیط اطالعاتی را باال ھند کھ برنامھداطالعات، عدم تقارن اطالعاتی و کیفیت سود نشان می
  دھند.برده و مدیران برای کاھش این مشکالت حجم افشاء را افزایش می

) در پژوھشی با عنوان بررسی تأثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری ١٣٩٠عرب مازار یزدی و ھمکاران (
گزارشگری مالی، بھ بررسی ارتباط آن با گزارشگری مالیاتی پرداختند. نتایج پژوھش مالی با تأکید بر موضوع شفافیت 

آنان بیانگر وجود یک رابطھ مثبت بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی بوده است، بھ طوری کھ در صورت 
  یادی تأمین خواھد شد.تھیھ گزارشگری مالیاتی بھ ضمیمھ گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود ز

  روش شناسی پژوھش -٤

  بھ منظور حصول اھداف پژوھش، فرضیھ ھای زیر طراحی و مورد آزمون قرار گرفت:

  بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی رابطھ معناداری وجود دارد؛    )١

  بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در شرکت ھای با مالکیت نھادی زیاد رابطھ معناداری وجود دارد؛    )٢

  بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در شرکت ھای با مالکیت نھادی کم رابطھ معناداری وجود دارد.    )٣

معیار لحاظ شده است،  ٣و معیار و برای محاسبھ اجتناب مالیاتی از آن جا کھ برای محاسبھ شفافیت گزارشگری مالی د
  فرضیھ فرعی می باشد. ١٨پژوھش دارای 

ھا، پژوھشی توصیفی بوده و روش پژوھش از نوع پس رویدادی است .چون این پژوھش از لحاظ شیوه جمع آوری داده
ع پژوھش کاربردی است. اطالعات مورد نیاز این پژوھش تواند در فرآیند استفاده از اطالعات کاربرد داشتھ باشد، لذا نومی

 آوردھای اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بھادار تھران و نرم افزار رهایی و از طریق بانکبا استفاده از روش کتابخانھ
  نوین گردآوری شده است.

 ١٣٩٢تا ١٣٨٦ان طی دوره زمانی ھای پذیرفتھ شده در بورس اوراق بھادار تھرجامعھ آماری این پژوھش، تمام شرکت
  ھای حائز شرایط زیر بھ عنوان نمونھ انتخاب شده است:گیری، شرکتاست، از این جامعھ بدون نمونھ

  در بورس اوراق بھادار تھران پذیرفتھ شده باشند. ١٣٨٥تا پایان اسفندماه     )١

  ی مورد بررسی تغییری در آن ایجاد نشده باشد.ھا منتھی بھ پایان اسفندماه باشد و در دوره زمانسال مالی آن    )٢

ھا بدون وقفھ با اھمیت مورد معاملھ قرار گرفتھ ھا طی دوره مورد بررسی، فعالیت مستمر داشتھ و سھام آنشرکت    )٣
  باشد.

  گذاری نباشند.ھای سرمایھجز شرکت    )٤

  بھ طور کامل ارائھ کرده باشند. ١٣٩٢تا  ١٣٨٦اطالعات مالی مورد نیاز برای این پژوھش را در دوره زمانی     )٥

ھای مالیاتی در نظر گرفتھ در این پژوھش سعی شده حداکثر بازده زمانی ممکن با توجھ بھ محدودیت در بدست آورده داده
در نظر گرفتھ شد. در نظر  ١٣٩٠-١٣٨٦ھای شود. برای استخراج مالیات قطعی برای بازه پنج سالھ، بازه زمانی بین سال



شود، لذا مالیات بدین دلیل است کھ مالیات قطعی ھر سال، حداقل دو سال بعد اعالم می ١٣٩٠گرفتن بازه زمانی تا سال 
  ارائھ شده است. ١٣٩٣ھا در تیر ماه استخراج شده کھ این صورت ١٣٩٢ھای مالی سال از صورت ١٣٩٠قطعی سال 

    

    

  الگو پژوھش

گیرد. اگر چھ مدل رگرسیون خطی کالسیک توزیع احتمالی خطاھا در نظر می رگرسیون کالسیک، فرضیاتی را در زمینھ
کاربردھای بسیار دارد، اما برای ساختن مدل در بعضی مواقع با مشکالتی از جملھ تعداد کم یا نامناسب بودن مشاھدات، 

ادھا، در وقوع یا درجھ وقوع رویدمشکالت تعریف تابع توزیع مناسب، ابھام در رابطھ بین متغیرھای مستقل و وابستھ، ابھام 
ھای دیگر از قبیل رگرسیون استوار و رگرسیون خطی توان از روشبیدقتی و خطا مواجھ است. برای حل این مسئلھ می

شود کھ مشاھدات و متغیرھا دقیق و ابھام در مدل و فازی استفاده کرد. در رگرسیون خطی با ضرایب فازی، فرض می
  ).١٣٨٨دایی،ضرایب رگرسیون است (خ

بھ مجموعھ  xتوسط یک تابع از  Xاز  Aیک مجموعھ مرجع دلخواه باشد. ھر زیر مجموعھ معمولی  Xفرض کنید 
  شود کھ عبارت است از:}، بھ نام تابع نشانگر، تعریف می٠و١{

)١(                                 

    

، xآید کھ بھ ھر عضو [ توسعھ داده شود، یک می٠و١} بھ بازه ]٠و١حال اگر برد تابع نشانگر از مجموعھ دو عضوی {
شود. در نشان داده می x(µÃشود و با نماد (نامیده می Ãدھد و تابع عضویت مجموعھ [ نسبت می٠و١عددی را از بازه ]

ھ شود. بدین ترتیب، یک مجموعنامیده می xتعمیمی از مفھوم مجموعھ معمولی است و یک مجموعھ فازی از  Ãاین حالت 
  شود.[ اختیار می٠و١ایی است کھ درجات عضویت اعضای آن پیوستھ از بازه ]فازی، مجموعھ

  شود:رگرسیون فازی در حالت کلی بھ سھ نوع تقسیم می

  الف) رگرسیون فازی در حالتی کھ روابط بین متغیرھا (ضرایب مدل رگرسیونی) فازی فرض شوند؛

  متغیر وابستھ و متغیرھای مستقل نادقیق و فازی باشند؛ ھا درب) رگرسیون فازی در حالتی کھ مشاھده

ھا فازی در نظر گرفتھ شوند. در این پژوھش از ج) رگرسیون فازی در حالتی کھ ھم روابط بین متغیرھا و ھم مشاھده
ل یابی مدھای غیرفازی استفاده خواھیم نمود؛ لذا در ادامھ روش تعیین ضرایب و ارزرگرسیون فازی با ورود و خروج داده

  را توضیح خواھیم داد.

    

  تعیین ضرایب فازی -١-٤

    

)٢(  



ایی تعیین بھ گونھ m=i,...,١٬٢   ، Ãiھای غیرفازی، ھدف آن است کھ ضرایب در رگرسیون با ضرایب فازی و مشاھده
  باشد: h، حداقل دارای درجھ عضویتی بھ بزرگی  j=1,2,...,mبرای تمامی مقادیر  Ỹشود کھ اوال خروجی فازی 

)٢(      

    

  و ثانیا ابھام یا فازی بودن خروجی مدل در حداقل ممکن باشد.

امین مقدار مشاھده شده متغیر وابستھ در برآورد فازی  یعنی  کند کھ در مدل نھایی، مقدار عضویت شرط اول تضمین می
توان آن را بھ عنوان سطح د و میشوتوسط کاربر انتخاب می hباشد. مقدار  h، حداقل بھ اندازه iy(Ỹ(  آن توسط مدل، 

قل باشد. از بینی متغیر وابستھ باید حدااعتبار مدل تعبیر کرد. شرط دوم نیز بیان کننده این نکتھ است کھ ابھام در مقدار پیش
ھا را حداقل کنیم؛ بھ ھای خروجیآنجا کھ بر پایھ ھر مشاھده، یک خروجی از مدل خواھیم داشت، پس باید مجموع ابھام

  بیان دیگر باید مقدار زیر حداقل شود:

)٣(      

    

و با توجھ بھ  h) مدل بر پایھ مقدار Sensitivity Analysisشود در پژوھش حاضر، آنالیز حساسیت (خاطر نشان می
ھای مدل بھ صورت زیر انجام شده است. با توجھ بھ رابطھ مذکور محدودیت ICو شاخص اطمینان  Zمقادیر ابھام کل 

  ود:خواھد ب

)٤(      

    

)٥(      

    

شود. پس مسألھ یافتن ضرایب فازی شود کھ برای ھر مشاھده دو محدودیت ایجاد میبا توجھ بھ رابطھ فوق مشخص می
مشاھده است. بدین ترتیب با یک  mمحدودیت تولید شده توسط  m٢با توجھ بھ  Zمدل، معادل با حداقل سازی تابع ھدف 

ھای مختلف از جملھ سیمپلکس قابل حل است (محمدی و و ھستیم کھ بھ روشمسألھ برنامھ ریزی خطی روبھ ر
  ).١٣٨٤ھمکاران،

با توجھ بھ توضیحات فوق و ھمچنین تعریف عملیاتی متغیرھای وابستھ، مستقل و کنترلی تحقیق، مدل اصلی پژوھش بھ 
  شکل زیر خواھد بود:

TAX AVOIDi,t= β0 + β1 TRANSi,t+ β2 SIZEi,t+ β3 LEVi,t  

)٦(                                          +β4 ROAi,t+ β5 CINTi,t + β6 INCINTi,t+ εi,t  

  کھ در آن:



i,tTAX AVOIDاجتناب مالیاتی :  

i,tTRANSشفافیت گزارشگری مالی :  

i,tSIZEاندازه شرکت :  

i,tLEVاھرم مالی :  

i,tROAسودآوری :  

i,tCINTگذاری در دارایی ھای ثابت: شدت سرمایھ  

i,tINCINTگذاری در موجودی کاال: شدت سرمایھ  

    

با جایگزین نمودن معیارھای اجتناب مالیاتی (نرخ مؤثر ھزینھ مالیات، نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری 
-مدل)، برای کل شرکت ٦ھای حاصل (مالیات) و معیارھای شفافیت گزارشگری مالی (کیفیت افشاء و شفافیت سود)، مدل

  شود.ھای با مالکیت نھادی کم و زیاد، با استفاده از رگرسیون فازی برازش میھای نمونھ، شرکت

    

  متغیر وابستھ -٢-٤

شرکت ھاست. بدین منظور، از سھ مقیاس جایگزین برای  )i,tTAX AVOIDمتغیر وابستھ این پژوھش، اجتناب مالیاتی (
  بھ شرح زیر است:اندازه گیری اجتناب مالیاتی استفاده می شود کھ 

بر درآمد قبل از مالیات شرکت  tدر سال  i): از تقسیم ھزینھ مالیات شرکت i,tETR(]xxxv[نرخ مؤثر ھزینھ مالیات     )١
i  در سالt ٢٠١٠آید (ھانلون و ھمکاران، بھ دست می.(  

بھ  tدر سال  i): نسبت مالیات نقدی پرداختی (تأدیھ شده) شرکت i,tCASH ETR(نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی     )٢
  ).٢٠١٤(چایز و ھمکاران،  tدر سال  iدرآمد قبل از مالیات شرکت 

کھ از طریق  tدر سال  i): تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات شرکت iBTD,t(]xxxvi[تفاوت دفتری مالیات     )٣
)؛ ٢٠٠٦تفاوت سود حسابداری (سود قبل از کسر مالیات) و سود مشمول مالیات محاسبھ شده است (دسایی و ھمکاران،

تقسیم شد. الزم بھ ذکر است کھ سود مشمول ھا ھمچنین بھ منظور ھمگن سازی، این متغیر بر ارزش دفتری کل دارایی
  درصد است، بھ دست آورد. ٥/٢٢مالیات از طریق تقسیم ھزینھ مالیات شرکت بر نرخ قانونی مالیات کھ برابر با 

    

  متغیرمستقل -٣-٤

ز دو باشد کھ در این پژوھش برای تعیین آن ا)، بھ عنوان متغیر مستقل پژوھش میiTRANS,tشفافیت گزارشگری مالی (
  معیار کیفیت افشاء و شفافیت سود استفاده گردیده است.



شود، این امتیازھا از ): برای سنجش این متغیر از امتیازھای متعلق بھ ھر شرکت استفاده میDISCکیفیت افشاء (      )١
راج شده است. سوی سازمان بورس اوراق بھادار تھران و از طریق اطالعیھ کیفیت افشاء و اطالع رسانی مناسب، استخ

) نیز ٢٠٠٧)، لین و ھمکاران (٢٠٠٢( ]xxxvii[)، گلب و پولزاروین١٣٩٠این معیار در پژوھش مھرآذین و ھمکاران (
  بھ کار رفتھ است.

) استفاده ٢٠١٣( ]xxxviii[معیار بھ تبعیت از بارث و ھمکاران ): اینEerning Transparencyشفافیت سود (       )٢
  ).٧، رگرسیون ناشی از بازده سھام بر سود و تغییر در سودآوری (مدلR٢و مقدار آن برابر است با ضریب تعیین

    

)٧(                                     Ri,t = α0 + α1Ei,t/Pi,t-1 + α2∆Ei,t/Pi,t-1 + εi,t  

  در این مدل متغیرھا عبارت است از:

i,tR بازده ساالنھ سھام :i  در سالt  

i,tE سود ھر سھم قبل از اقالم غیرعادی شرکت :i  در سالt  

∆i,tE 1: تغییر در سود ھر سھم قبل از اقالم غیرعادی از سال-t تا سال t  

1-i,tP 1: قیمت سھام در پایان سال-t  

    

  متغیرھای کنترل -٤-٤

عالوه بر متغیرھای مستقل، با توجھ بھ مطالعات گذشتھ سایر عواملی کھ با اجتناب مالیاتی ارتباط دارند نیز بھ عنوان متغیر 
  کنترلی وارد مدل شدند.

  )i,tSIZE:(  بیانگر اندازه شرکتi  در سالt آید. واتس ق لگاریتم طبیعی ارزش بازار سھام بھ دست میمی باشد کھ از طری
گیرند و بیشتر در معرض مواجھ ھای بزرگتر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می) نشان دادند کھ شرکت١٩٨٦و زیمرمن (

ند. در اشھا گرایش کمتری بھ اجتناب مالیاتی داشتھ برود این شرکتباشند؛ در نتیجھ انتظار میھای سیاسی میبا ھزینھ
)، توسعھ یافت. طبق این فرضیھ، ١٩٧٧( ]xxxix[مقابل فرضیھ قدرت سیاسی قرار دارد کھ توسط ساالمون و ھمکاران

  برند.تر بھره میھای کوچکھای بزرگتر از قدرت سیاسی و اقتصادی ممتازی نسبت بھ شرکتشرکت

  )i,tLEV:(  اھرم مالی شرکتi  در سالt آید. ھا بھ دست میباشد کھ از طریق تقسیم مجموع بدھی شرکت بھ کل داراییمی
)، گوپتا و ١٩٨٢( ]xl[شود. استیکنی و مک کیدر ادبیات مالی از بدھی بھ عنوان یکی از سپرھای مالیاتی یاد می

حقیقات خود بین اجتناب مالیاتی (نرخ مؤثر مالیاتی) و سطح )، در ت٢٠١٣( ]xlii[)، وو و ھمکاران١٩٩٧( ]xli[نوبری
  اھرم مالی رابطھ منفی مشاھده نمودند.

)i,tROA:(   بیانگر بازده دارایی شرکتi  در سالt ھا بھ دست باشد کھ از تقسیم سود قبل از کسر مالیات بھ کل داراییمی
 تواند عاملی مؤثرشود، در نتیجھ سودآوری میمالیات محاسبھ می آید. با توجھ بھ این کھ مالیات بر مبنای درآمد مشمولمی

یری گھا اندازهھا باشد. این متغیر بھ صورت درآمد قبل از کسر مالیات بھ کل داراییبر انگیزه اجتناب مالیاتی شرکت
)، بین این متغیر ٢٠١٣) و وو و ھمکاران (١٩٨٦( ]xliii[)، اسپونر١٩٩٧شود و نویسندگانی چون گوپتا و ھمکاران (می

  و اجتناب مالیاتی رابطھ معنادار یافتند.



  )i,tCINTھای ثابت برای شرکت گذاری در دارایی): نشانگر شدت سرمایھi  در سالt باشد کھ از تقسیم مجموع می
کنند کھ بین نرخ مؤثر مالیاتی و ) استدالل می٢٠١٣آید. وو و ھمکاران (می   ھا بھ دستکل دارایی ھای ثابت بھدارایی

ھای بھره و ھمچنین سرعت استھالک، ھای ثابت از طریق معافیت مالیاتی حاصل از پرداختگذاری در داراییشدت سرمایھ
  رابطھ منفی وجود دارد.

  )i,tINCINT:( ی در موجودی کاال برای شرکت گذارنشانگر شدت سرمایھi  در سالt باشد کھ از تقسیم مجموع می
آید. افزایش در میزان موجودی کاالی پایان دوره منجر بھ افزایش سود و در می   ھا بھ دستموجودی کاال بھ کل دارایی

تی (اجتناب مالیاتی)، خواھد نھایت افزایش ھزینھ مالیات خواھد شد کھ این امر در نھایت منجر بھ افزایش نرخ مؤثر مالیا
  ).٢٠٠٧،]xliv[شد (ریچاردسون و ھمکاران

گذاری عمده نگھداری ): عبارت است از درصد تجمعی سھام شرکت کھ توسط نھادھای سرمایھIOمیزان مالکیت نھادی (
تایلور و    ).١٣٨٩(باباجانی و ھمکاران،tدر سال  iشود بھ کل سھام منتشره و در دست سھامداران شرکت می

 ھای استرالیایی رابطھ منفی یافتند. متغیر مالکیت) بین مالکیت نھادی و اجتناب مالیاتی در شرکت٢٠١٣( ]xlv[ریچاردسون
ھای با مالکیت نھادی زیاد و ھای نمونھ بھ دو گروه شرکتنھادی در این پژوھش، بھ صورت معیاری برای تفکیک شرکت

اثر آن بر رابطھ بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی با برازش  رود وھای با مالکیت نھادی کم، بھ کار میشرکت
  گیرد.مدل، برای ھر یک از این دو گروه مورد آزمون قرار می

    

  یافتھ ھای پژوھش -٥

، منعکس شده است. میانگین نرخ مؤثر ١اطالعات مربوط بھ آمار توصیفی متغیرھای مورد استفاده این پژوھش در جدول 
ھای پذیرفتھ شده در بورس با درصد بدست آمده؛ این در حالی است کھ نرخ مالیاتی شرکت ١٤) تقریبا ETR(   مالیاتی

درصد است کھ  ٥٩ھای مورد بررسی ) شرکتLEVباشد. متوسط اھرم مالی (درصد می ٥/٢٢درصد،  ١٠اعمال معافیت 
ین باشد. ھمچنین، میانگھای شرکت میان نسبت بھ داراییھای تأمین کننده سرمایھ بھ غیر از سھامدارمبین ادعای سایر گروه

) INVINT) و شدت سرمایھ گذاری در موجودی کاال (CINTمربوط بھ متغیر شدت سرمایھ گذاری در دارایی ثابت (
دھند. در خصوص ھای شرکت را تشکیل میحاکی از آن است کھ دو متغیر مذبور تقریبا یک چھارم از ساختار دارایی

- ھای با مالکیت نھادی کم و شرکتدرصد مالکیت نھادی داشتند، بھ عنوان شرکت ٦٦ھایی کھ کمتر نھادی، شرکت مالکیت
ھای با مالکیت نھادی باال در نظر گرفتھ شدند کھ این امر در بررسی درصد مالکیت نھادی، شرکت ٩٢ھای با بیش از 

شرکت در چارک اول و کمترین،  ١٠٤شرکت، تعداد  -ھ سالنمون ٤١٠فرضیھ دوم، سوم تأثیرگذار خواھد بود. از مجموع 
شرکت نیز در دو  ٢٠٠شرکت در چھارک چھارم و از بیشترین میزان سھامدارن نھایی، برخوردارند. تعداد  ١٠٨تعداد 

ھای با مالکیت ھای با مالکیت نھادی کم و شرکتھای اول و چھارم (شرکتچارک میانی قرار گرفتند؛ سپس برای گروه
  شود.نھادی زیاد)، رگرسیون جداگانھ محاسبھ می

    

  نتایج آماره توصیفی متغیرھای پژوھش -١جدول

تعداد   متغیر
انحراف   میانھ  میانگین  مشاھدات

  معیار
  چارک ھا

٧٥  %٥٠  %٢٥%  
DISK  ٢٥٠/١٩٢  ٥٠٠/١٢٠  ٧٥٠/٥٠  ٥٧٢/٨٥  ٥٠٠/١٢٠  ٦٩٨/١٢٦  ٤١٠

TRANS  ٤٧٩/٠  ٢١٨/٠  ٠٧٩/٠  ٢٥٣/٠  ٢١٨/٠  ٢٩٥/٠  ٤١٠  
ETR  ٢١٠/٠  ١٥٩/٠  ٠٨١/٠  ١٠٥/٠  ١٥٩/٠  ١٤٦/٠  ٤١٠  

CASH ETR  ١٩٩/٠  ١٢٢/٠  ٠٤٧/٠  ٠٣٦/١  ١٢٢/٠  ٢٠٤/٠  ٤١٠  
BTD  ٠٥٣/٠  ٠١٣/٠  -٠١٠/٠  ١٢٨/٠  ٠١٣/٠  ٠٢٧/٠  ٤١٠  



ROA  ١٨٨/٠  ١١٦/٠  ٠٦٤/٠  ١٠١/٠  ١١٦/٠  ١٣٦/٠  ٤١٠  
LEV  ٧٠٧/٠  ٦١٢/٠  ٤٧٣/٠  ١٧٤/٠  ٦١٢/٠  ٥٩٠/٠  ٤١٠  
SIZE  ١٥٠/٦  ٧٦٨/٥  ٤٦٢/٥  ٥٧٣/٠  ٧٦٨/٥  ٨٢٥/٥  ٤١٠  
CINT  ٣٤٩/٠  ٢٠٩/٠  ١٢٧/٠  ١٧٨/٠  ٢٠٩/٠  ٢٥٦/٠  ٤١٠  

INVINT  ٣٠٢/٠  ٢١٩/٠  ١٣٧/٠  ١١٨/٠  ٢١٩/٠  ٢٣٠/٠  ٤١٠  
I-OWNERSHIP  ٩٢  ٨٢  ٦٦  ٥٩٦/٢٤  ٨٢  ٢٦٤/٧٤  ٤١٠  

  ھای پژوھشگرمأخذ: یافتھ

    

  ھای پژوھشآزمون فرضیھ

ھای پژوھش، از مدل رگرسیون امکانی فازی (ضرایب برای برآورد ضرایب رگرسیونی و اظھارنظر در خصوص فرضیھ
ا، ھفازی و ورود و خروج مشاھدات غیر فازی) استفاده گردید؛ البتھ برای تعیین نقاط مرکزی در ھر یک از گروه شرکت

ھای ھای ترکیبی در مدلشود. با توجھ بھ دادهیب محاسبھ میابتدا با برازش مدل رگرسیونی بھ روش کمترین مربعات، ضرا
از آزمون چاو استفاده شد. بعالوه  ]xlvii[ھای تلفیقیو داده ]xlvi[ھای ترکیبیرگرسیونی، بھ منظور انتخاب بین داده

ھای سری ھای پنل برخالف دادهرود. الزم بھ ذکر است در دادهآزمون ھاردی برای بررسی مانایی متغیرھا بھ کار می
تعمیم یافتھ استفاده کرد؛ بلکھ الزم است مانایی ھای دیکی فولر و دیکی فولر توان از آزمونزمانی، برای آزمون مانایی نمی

باشد. می ٢جمعی آزمون شود و بدین منظور از آزمون ھاردی استفاده شد. نتایج آزمون مانایی متغیرھا بھ شرح جدول 
امی شود و تماطمینان رد می ٠٥/٠ھا در سطح دھد فرضیھ صفر مبتنی بر ریشھ واحد متغیرھا یا مانایی آننتایج نشان می

  کند.باشند و در مدل رگرسیون کاذبی را ایجاد نمیمتغیرھای بکار رفتھ در قسمت اول فرضیھ اول پژوھش مانا می

  نتایج آزمون ریشھ واحد با استفاده از آزمون ھاردی -٢جدول 

آزمون   متغیرھا
  وضعیت مانایی  آماره آزمون  )Probھاردی(

  مانا  ١٩٨/١٩  ٠٠/٠  کیفیت افشاء
  مانا  ٩٨/١٢  ٠٠/٠  اندازه شرکت

  مانا  ٧٥/١٣  ٠٠/٠  اھرم مالی
  مانا  ٨٨/١٥  ٠٠/٠  سودآوری

  مانا  ٧٩/١٥  ٠٠/٠  شدت سرمایھ گذاری در دارایی ھای ثابت
  مانا  ٣٣/١٥  ٠٠/٠  شدت سرمایھ گذاری در موجودی کاال

  ھای پژوھشگرمأخذ: یافتھ

    

) و برای مدل ٠٠٠٤/٠) و (٧٣٧/١، (١با توجھ بھ آماره و سطح معناداری حاصل از این آزمون کھ بھ ترتیب برای مدل 
ھای تابلویی رد و در نتیجھ ) می باشد، لذا فرضیھ صفر این آزمون مبنی بر استفاده از روش داده٠٠١١/٠) و (٦٦٢/١، (٣

باشد، بنابراین می ٠٥/٠برای مدل دوم بزرگتر از  Fین سطح معناداری آماره شود. ھمچنھای تلفیقی استفاده میاز روش داده
، آماره آزمون و سطح معناداری مربوط بھ ٣ھای ترکیبی برای مدل دوم انتخاب شد. جدول فرض صفر قبول و روش داده

  دھد:آزمون را نشان می



    

  )F Limerنتیجھ آزمون چاو ( -٣جدول 

  نماد ضریب  متغیرھا

i,tIDTAX AVO  
MODEL )١(  

)iETR,t(  

MODEL )٢(  

)CASH iETR,t(  

MODEL )٣(  

)iBTD,t(  

  لیمر Fآزمون 
  آماره آزمون

  (سطح معناداری)

٧٣٧/١  

)٠٠٠٤/٠(  

١٠٤/١  

)٢٧٢/٠(  

٦٦٢/١  

)٠٠١١/٠(  

انتخاب روش تلفیقی یا       نتیجھ آزمون
  پنل

انتخاب روش 
  پولینگ

انتخاب روش تلفیقی یا 
  پنل

  ھای پژوھشگرمأخذ: یافتھ

    

باشد کھ برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن ھای تلفیقی، خود دارای دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی میروش داده
رضیھ صفر آزمون فوق مربوط بھ استفاده از اثرات تصادفی و فرضیھ شود. فاستفاده می ]xlviii[اثرات از آزمون ھاسمن

باشد. با توجھ بھ آماره کای دو و سطح معناداری مربوط بھ آزمون ھاسمن کھ مقابل آن مبتنی بر استفاده از اثرات ثابت می
ابت و مدل سوم با استفاده از ھای تلفیقی با استفاده از مدل اثرات ثارائھ گردید؛ برازش مدل اول بصورت داده ٤در جدول 

  پذیرد.اثرات تصادفی صورت می

  نتیجھ آزمون ھاسمن -٤جدول 

  نماد ضریب  متغیرھا

i,tTAX AVOID  
MODEL )١(  

)iETR,t(  

MODEL )٢(  

)CASH iETR,t(  

MODEL )٣(  

)iBTD,t(  

  آزمون ھاسمن
  آماره کای دو

  (سطح معناداری)

٠٦٨/١٤  

)٠٢٨٩/٠(  

-  

-  

٣٤٢/٦  

)٣٨٥/٠(  

انتخاب روش پنل با       نتیجھ آزمون
انتخاب روش پنل با   -  اثرات ثابت

  اثرات مقطعی

  ھای پژوھشگرمأخذ: یافتھ

    

  نتایج حاصل از برازش مدل اول، ارائھ شده است. ٥در جدول 

    



  برآورد ضرایب رگرسیونی (کیفیت افشاء بھ عنوان شفافیت گزارشگری مالی) -٥جدول 

  نماد ضریب  متغیرھا

i,tTAX AVOID  
MODEL )١(  

)iETR,t(  

MODEL )٢(  

)CASH iETR,t(  

MODEL )٣(  

)iBTD,t(  

i,tDISK  

  کیفیت افشاء

١β  

  )t(آماره

  سطح معناداری

٠١٤٤/٠-  

)٥٣٣/٢-(  

٠٠٦٣/٠  

٠٠٠٦/٠  

)٩٩١٠/٠(  

٣٢٢٣/٠  

٣٣/٧× ١٠-٢-  

)٠٦٦/٢-(  

٠٢٠٥/٠  

i,tSIZE  

  اندازه شرکت

٢β  

  )t(آماره

  سطح معناداری

٠١٤٣/٠-  

)٢٨٤/٠-(  

٧٧٦/٠  

٠٧٣٦/٠  

)٧٦٣٣/٠(  

٤٤٥٧/٠  

٠٣٥٢/٠  

)٤٢٩/٣(  

٠٠٠٧/٠  

i,tLEV  

  اھرم مالی

٣β  

  )t(آماره

  سطح معناداری

٠٣٣/٠  

)٣٥٦/٠(  

٧٢١/٠  

٢٤٥١/٠  

)٦٠١٥/٠(  

٥٤٧٨/٠  

١٥٦٢/٠-  

)٦٠٠٦/٣-(  

٠٠٠٤/٠  

i,tROA  

  سودآوری

٤β  

  )t(آماره

  سطح معناداری

١١٨/٠  

)٩٧١/٠(  

٣٣٢/٠  

٦٨٣٣/٠-  

)٩٥١٤/٠(  

٣٤١٩/٠  

٣٩٠٣/٠  

)١٠٤/٥(  

٠٠٠/٠  

i,tCINT  

شدت سرمایھ گذاری در 
  دارایی ھای ثابت

٥β  

  )t(آماره

  سطح معناداری

١٢٥/٠-  

)٦٣/١- (  

١٠٢/٠  

١٦٧١/٠-  

)٥٦٠٥/٠-(  

٥٧٥٤/٠  

٠٠٩٣/٠-  

)٢٩٤/٠-(  

٧٦٨/٠  

i,tINVINT  

شدت سرمایھ گذاری در 
  موجودی کاال

٦β  

  )t(آماره

  سطح معناداری

٠٢٠٨/٠-  

)٣٣٣/٠-(  

٧٣٨/٠  

١٧٨٨/٠-  

)٣٩٢٥/٠-(  

٦٩٤٩/٠  

١٢٩٨/٠-  

)٦٧٥/٠-(  

٠٠٧٨/٠  

  کلی مدل  نتایج

  Fآماره 

  سطح معناداری

  ضریب تعیین تعدیل شده

  آماره دوربین واتسون

٠٣٢/٢٥  

)٠٠٠١/٠(  

٠٩٧٤/٠  

٨٩٩/١  

٢٩٢/١  

)٢٥٩/٠(  

٠٠٤٢/٠  

٩٥٥/١  

٥٠٣/٣  

)٠٠١/٠(  

٠٦/٠  

٤٨١/٢  



  ھای پژوھشگرمأخذ: یافتھ

) بیانگر آن است کھ با در نظر گرفتن نرخ مؤثر ھزینھ مالیات بھ عنوان متغیر اجتناب مالیاتی، ضریب ١نتایج الگوی (
کھ سطح باشد . با توجھ بھ اینمی -٠١٤٤/٠رگرسیونی شاخص کیفیت افشاء بھ عنوان متغیر شفافیت گزارشگری مالی 

است، بنابراین تأثیر کیفیت افشاء بر نرخ مؤثر ھزینھ مالیات  ٠٥/٠و کمتر از    ٠٠٦٣/٠معناداری برای متغیر مذکور 
)، با در نظر گرفتن نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی ٢). در مدل (=٠٠٦٣/٠p-value>٠٥/٠معکوس و معنادار است (

و بیشتر از  ٣٢٢٣/٠و سطح معناداری متناظر  ٠٠٠٦/٠بھ عنوان متغیر وابستھ، ضریب رگرسیونی کیفیت افشاء 
). =٣٢٢٣/٠p-value<٠٥/٠باشد (است؛ لذا تأثیر متغیر کیفیت افشاء بر نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی معنادار نمی٠٥/٠

) نیز متغیر تفاوت دفتری مالیات بھ عنوان نماینده اجتناب مالیاتی در نظر گرفتھ شده است. در این مدل، ضریب ٣در مدل (
واتسون -است. آماره دوربین ٠٥/٠کمتر از  ٠٢٠٥/٠ناداری متناظر با آن و سطح مع -٠٧٣٣/٠رگرسیونی کیفیت افشاء 

) می باشد؛ لذا خود ھمبستگی شدید مرتبھ اول بین اجزای باقیمانده مدل وجود ندارد. آماره و سطح ٥/٢) و (٥/١نیز بین (
ب تعیین بیانگر قدرت توضیح باشند. ھمچنین ضریدھد کل مدل از لحاظ آماری معنادار میفیشر نیز نشان می Fمعناداری 

) ٠٦/٠) و (٠٠٤٢/٠)، (٠٩٧٤/٠باشد کھ در این فرض برای مدل اول، دوم و سوم بھ ترتیب (دھندگی متغیرھای مستقل می
)، تأثیر ٣) و مدل (١است کھ از لحاظ آماری قابل توجھ می باشد. با عنایت بھ معناداری ضرایب برآورد شده در مدل (

ر نرخ مؤثر ھزینھ مالیات و تفاوت دفتری مالیات معکوس و معنادار بوده و فرضیھ اول پژوھش مبنی متغیر کیفیت افشاء ب
برای تأثیر متغیر  ٩٥/٠کھ "بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی رابطھ معناداری وجود دارد" با اطمینان بر این

  شود.ات در پذیرفتھ میکیفیت افشاء بر نرخ مؤثر ھزینھ مالیات و تفاوت دفتری مالی

، از ٦) در ھر سھ مدل رگرسیونی جدول i,tTRANS-Eھای ساالنھ، برای محاسبھ شاخص شفافیت سود (با توجھ بھ داده
رگرسیون چند متغیره (برآورد ضرایب بھ روش کمترین مربعات) استفاده شده است. در جدول زیر متغیر شفافیت سود بھ 

واتسون برای مدل اول، دوم و سوم بھ -ی مالی در نظر گرفتھ شده است. آماره دوربینعنوان نماینده شفافیت گزارشگر
می باشد؛ لذا خود  ٥/٢و  ٥/١) می باشد. با توجھ بھ اینکھ مقدار آماره فوق بین ٩/١) و (٨٥٣/١)، (٩٨٣/١ترتیب معادل (

فیشر نیز نشان می دھد کل مدل  Fمعناداری  ھمبستگی شدید مرتبھ اول بین اجزای باقیمانده مدل وجود ندارد. آماره و سطح
)، ٠٨٢/٠از لحاظ آماری معنادار می باشند. ھمچنین ضریب تعیین تعدیل شده نیز برای مدل اول، دوم و سوم بھ ترتیب (

) است کھ بیانگر توضیح تغییرات متغیر وابستھ توسط متغیر مستقل می باشد. نتایج بھ دست آمده ٢٥٩/٠) و (٠٠٢١/٠(
ز آن است کھ فرضیھ اول پژوھش فقط با لحاظ کردن تفاوت دفتری مالیات بھ عنوان شاخص اجتناب مالیاتی و متغیر حاکی ا

-٢شود. در حقیقت ضریب رگرسیونی شفافیت سود شفافیت سود بھ عنوان شاخص شفافیت گزارشگری مالی پذیرفتھ می

تأثیر شفافیت  ٩٥/٠باشد؛ بنابراین با اطمینان می ٠٥/٠کمتر از  ٠٢٢٣/٠سطح معناداری متناظر با آن  -٠١/٧×١٠
  باشد.گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی معکوس و معناداری می

    

    

  برآورد ضرایب رگرسیونی (شفافیت سود بھ عنوان شفافیت گزارشگری مالی) -٦جدول

  متغیرھا

    i,tTAX AVOID  

  نماد ضریب
MODEL )١(  

)i,tETR(  

MODEL )٢(  

)i,tCASH ETR(  

MODEL 
)٣(  

)i,tBTD(  

i,tTRANS-E  

  شفافیت سود

١β  

  )t(آماره

٠١٢٣/٠  

)٦٢٠٤/٠(  

٠٧٢٢/٠  

 )٣٥٢٥/٠(  

٠١/٧× ١٠-٢-  

)٠١٣١/٢- (  



  ٠٢٢٣/٠  ٧٢٤٦/٠  ٥٣٥٣/٠  سطح معناداری

i,tSIZE  

  اندازه شرکت

٢β  

  )t(آماره

  سطح معناداری

٠٤١٥/٠-  

)٦١١/٤-(  

٠٠٠/٠  

١٠٢٥/٠  

)١٠٧٥/١(  

٢٦٨٧/٠  

٠١١١/٠  

)٥٠٩١/٠(  

٦١٠٩/٠  

i,tLEV  

  اھرم مالی

٣β  

  )t(آماره

  سطح معناداری

١٨١٦/٠  

)٥٢٧٧/٤(  

٠٠٠/٠  

٢٠٥٠/٠  

)٤٩٧٢/٠(  

٦١٩٣/٠  

١٥٩٧/٠-  

)٦٣٢/٣-(  

٠٠٠/٠  

i,tROA  

  سودآوری

٤β  

  )t(آماره

  سطح معناداری

١٣٦٩/٠  

)٩٩٨٧/١(  

٠٤٦٣/٠  

٨٧٧٥/٠-  

)٢٤٦١/١-(  

٢١٣٤/٠  

٣٨٤٩/٠  

)٩٨٣٢/٤(  

٠٠٠/٠  

i,tCINT  

شدت سرمایھ گذاری در 
  دارایی ھای ثابت

٥β  

  )t(آماره

  سطح معناداری

٠٤٦٦٦/٠  

)٦٠٣٠/١(  

١٠٩٧/٠  

١٥٨١/٠  

)٢٩٩٢/٠(  

٥٩٧٤/٠  

٠٠٨١/٠-  

)٢٥٥٩/٠(  

٧٩٨١/٠  

i,tINVINT  

شدت سرمایھ گذاری در 
  موجودی کاال

٦β  

  )t( آماره

  سطح معناداری

٠٣٨٥/٠  

)٨٧٠٥/٠(  

٣٨٤٥/٠  

١٤١٥/٠-  

)٤٤٥٢/٠-(  

٧٥٦٠/٠  

١٢٨٩/٠-  

)٦٥٢٨/٢- (  

٠٠٨٣/٠  

  کلی مدل  نتایج

  Fآماره 

  سطح معناداری

  ضریب تعیین تعدیل شده

  آماره دوربین واتسون

٠٩/٧  

)٠٠١/٠(  

٠٨٢/٠  

٨٩٣/١  

١٤٧/١  

)٣٣٤/٠(  

٠٠٢١/٠  

٨٥٣/١  

٤٥٤/٢١  

)٠٠٠١/٠(  

٢٥٩/٠  

٩٠٠/١  

  ھای پژوھشگرمأخذ: یافتھ

    

ھای پانلی امکان پذیر نیست؛ لذا در ھر دو فرضیھ از روش رگرسیون برای بررسی فرضیھ دوم و سوم تحقیق استفاده از داده
چند متغیره کالسیک استفاده و پس از محاسبھ ضرایب (مقادیر اولیھ برای رگرسیون فازی)، با کمک تابع ھدف زیر، 

  شود.میبرآوردھای مورد نیاز برای رگرسیون فازی ارائھ 

    



)٨(                          TAX AVOIDi,t= a0S0 + a1S1 + a2S2 + a3S3 + a4S4 + a5S5 + a6S6  

ھای پژوھش متناسب با متغیرھای وابستھ ) برای ھر یک از فرضیھ٨، رابطھ شماره (٠.LINGO11با کمک نرم افزار 
  مالی برازش گردید. اجتناب مالیاتی (در سھ حالت) و متغیر مستقل شفافیت گزارشگری

    

)٩(  

  برای شاخص کیفیت افشاء: αiتابع ھدف پس از تعیین 

    

)٩(               DISKi,t= 2*105 S0 + 14966 S1 + 595.84 S2 + 61.54 S3 + 11.93 S4 + 27 S5 + 23 
S6  

    

  برای شاخص شفافیت سود: αiتابع ھدف پس از تعیین 

OWNERSHIP 
LOW  

MODEL FUZZY  
   S0 S1  S2  S3  S4  S5  S6  

ETR_DISK  
FUZZY  ٠٣٩٦٩٣/

٠٣  ٠+E01/0  ٠٠٤٤٣٨/
٠  

١٧٧٢٥٢/
٠  

٢٢٦٧٥١/
٠  

٠٣٩١٤٧/
٠  

١٨٦٥٢١/
٠  

Beta  ٤٨٧٧٤١/
٠٦٥٩٧/٠  -٠٠٠١٤/٠  ٠

-  
٠٦٩٢١٤/

٠  
٠١٧٢٥/٠

-  
٠٨٣٤٧٨/

٠٤١٨٦/٠  ٠  

ETR_TRAN  
FUZZY  ٠٣٣٨٨٦/

٠٠٣٨٠٩  ٠٠٣٦٣/٠  ٠/
٢٢٩٢١٦  ١٨٤١١/٠  ٠/

٠  
٠٣٨٣٢٢/

٠  
١٨٥٤٦٣/

٠  

Beta  ٣١٥٢٠٢  ٠٠٠٢٤٤/٠  -٢٥٦٩٨/١/
٣١٠٢٢/١  -١٥٤٩٧/٠  ٠

-  
٠٧٥٣٢/٠

-  
٣٨٧٣٢/٠

-  

CASHETR_DIS
K  

FUZZY  ٢٣٤٣٠٢/
٠٠  ٠+E00/0  ٨٠٥٤/١٥

٨  
٣١٥٥٧/١

٠  
٠٠+E00/

0  
٢٧٤٠١٣/

١  
٤٦١٥٧١/

٥  

Beta  ١٢٦٧٤٢/
٠-  

٠٦-
E59/5-  

٠٤٥٠٢٧/
٣٧١١٠٩  -٢٣٨/٠  ٠/

٠  
٠٠٣٦٦/٠

-  
٠٧٨٦١/٠

-  

CASHETR_TRA
N  

FUZZY  ٠٠  ٥٢٨٣٨/٠+E00/0  ١٤٢٣/١٢
٠  

٣٧٠١٠٢/
٨  

٦٩٤٣٨٢/
٢  

٠٠+E00/
0  

٩٦٣٣٥٥/
٥  

Beta  ٤٧٦٢٢٩/
٠٧٢٠٨/٠  ٠١٢٧١٨/٠  ٠

-  
١٠٣١٣٣/

٠  
٠٦٢٠٢١/

٠  
٠٧٧٧٢٧/

٠  
٠٢٦٧٩٩/

٠  

BTD_DISK  
FUZZY  ٠٠٤٨٨٧  ٠٠٢٢١٣/٠  ٣/٤٤٦٦٥/

٢٠٨٣٣٢  ٨١٢٥٥/٠  ٠/
٥  

٤٩٩٥٣٤/
٠٧٣٧٦/١  ٣  

Beta  ٤٠٧٦٢٥/
٣٠٧٣١/١  -٠٢٤٦٧/٠  ٣٠٣٨٨/٠  ٤٢٢٦٣٨/٠  -١

-  ٢٩٩٦٣/٠  ٠٥٢٠٢/٠
-  

BTD_TRAN  FUZZY  ٠٩/٦٠٧١
٠٠٨٩٥٣  ٣٣٦٢٣٩/٠  ٧/

٠  
٠٢٥٥٨٨/

٢١٨٦٦٢  ٦٦٣٢٢/٠  ١٤٦٠٢/٠  ٤/
١  



    

)١٠(            E-TRANSi,t = 2*105 S0 + 36.44 S1 + 595.84 S2 + 61.54 S3 + 11.93 S4 + 27 S5 + 
23 S6  

    

 ٢١٠) کھ در مجموع ٥) و (٤ھای روابط (ھای کیفیت افشاء و شفافیت سود با توجھ بھ محدودیتتوابع ھدف شاخص
ھا و حل معادلھ خطی شود. پس از تشکیل محدودیتھ میمحدودیت (تعداد شرکت ھای با مالکیت پایین (باال)) است، بھین

) متناسب با متغیرھای وابستھ MSEبا کمترین مقدار خطا (=٥/٠h، مقدار h) با توجھ بھ مقادیر مختلف ١٠) و (٩توابع (
  برای بھینھ نمودن توابع محاسبھ گردید.

، ٨و  ٧ھا بدست آید. در جدول رکزی و پراکندگی دادهھا، بایستی مقادیر مisو iaدر مرحلھ بعد، پس از پیدا کردن مقادیر  
  نھادی پایین و باال ارائھ شده است.  ضرایب مرکزی و پھنای فازی برای شرکت ھای دارای مالکیت

    

  ضرایب مرکزی و پھنای فازی برای شرکت ھای دارای مالکیت نھادی پائین -٧جدول 

Beta  ١٢١٢٣٨/
٠٤٥٥٥٥  -٠١٥٠٢/٠  -٠/

٣٦٩٢٩٥  -٢٤٣٢٨/٠  ٠/
٠  

٠٠٧٩٨/٠
-  

٠٨١٣٤/٠
-  

OWNERSHIP 
LOW  

MODEL FUZZY  
   S0 S1  S2  S3  S4  S5  S6  

ETR_DISK  
FUZZY  ٠٣٩٦٩٣/

٠٣  ٠+E01/0  ٠٠٤٤٣٨/
٠  

١٧٧٢٥٢/
٠  

٢٢٦٧٥١/
٠  

٠٣٩١٤٧/
٠  

١٨٦٥٢١/
٠  

Beta  ٤٨٧٧٤١/
٠٦٥٩٧/٠  -٠٠٠١٤/٠  ٠

-  
٠٦٩٢١٤/

٠  
٠١٧٢٥/٠

-  
٠٨٣٤٧٨/

٠٤١٨٦/٠  ٠  

ETR_TRAN  
FUZZY  ٠٣٣٨٨٦/

٠٠٣٨٠٩  ٠٠٣٦٣/٠  ٠/
٢٢٩٢١٦  ١٨٤١١/٠  ٠/

٠  
٠٣٨٣٢٢/

٠  
١٨٥٤٦٣/

٠  

Beta  ٣١٥٢٠٢  ٠٠٠٢٤٤/٠  -٢٥٦٩٨/١/
٣١٠٢٢/١  -١٥٤٩٧/٠  ٠

-  
٠٧٥٣٢/٠

-  
٣٨٧٣٢/٠

-  

CASHETR_DIS
K  

FUZZY  ٢٣٤٣٠٢/
٠٠  ٠+E00/0  ٨٠٥٤/١٥

٨  
٣١٥٥٧/١

٠  
٠٠+E00/

0  
٢٧٤٠١٣/

١  
٤٦١٥٧١/

٥  

Beta  ١٢٦٧٤٢/
٠-  

٠٦-
E59/5-  

٠٤٥٠٢٧/
٣٧١١٠٩  -٢٣٨/٠  ٠/

٠  
٠٠٣٦٦/٠

-  
٠٧٨٦١/٠

-  

CASHETR_TRA
N  

FUZZY  ٠٠  ٥٢٨٣٨/٠+E00/0  ١٤٢٣/١٢
٠  

٣٧٠١٠٢/
٨  

٦٩٤٣٨٢/
٢  

٠٠+E00/
0  

٩٦٣٣٥٥/
٥  

Beta  ٤٧٦٢٢٩/
٠٧٢٠٨/٠  ٠١٢٧١٨/٠  ٠

-  
١٠٣١٣٣/

٠  
٠٦٢٠٢١/

٠  
٠٧٧٧٢٧/

٠  
٠٢٦٧٩٩/

٠  

BTD_DISK  
FUZZY  ٠٠٤٨٨٧  ٠٠٢٢١٣/٠  ٣/٤٤٦٦٥/

٢٠٨٣٣٢  ٨١٢٥٥/٠  ٠/
٥  

٤٩٩٥٣٤/
٠٧٣٧٦/١  ٣  

Beta  ٤٠٧٦٢٥/
٣٠٧٣١/١  -٠٢٤٦٧/٠  ٣٠٣٨٨/٠  ٤٢٢٦٣٨/٠  -١

-  ٢٩٩٦٣/٠  ٠٥٢٠٢/٠
-  



  ھای پژوھشگرمأخذ: یافتھ

    

  ھای نھادی باال ارائھ شده است.ھای با مالکیتنیز ضرایب و پھنای فازی برای شرکت ٨در جدول 

    

  ھای دارای مالکیت نھادی باالضرایب مرکزی و پھنای فازی برای شرکت -٨جدول 

OWNERSHIP 
UP  

MODEL FUZZY 
  S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

ETR_DISK 
FUZZY 067535/

0 000893/0 004161/0 1E-10 072171/
0 1E10- 68865/0 

Beta 166552/
0 00012/0- 04413/0- 230089/0 458755/

0 051241/0 190427/
0 

ETR_TRAN 
FUZZY 060209/

0 95/29116 1586394 05/49631 2/15740
4 1E10- 75/5951

2 

Beta 153272/
0 016899/0 04511/0- 21587/0 470921/

0 05522/0 196274/
0 

CASHETR_DIS
K 

FUZZY 475295/
0 001171/0 000129/0 1E10- 058674/

0 777938/0 291328/
0 

Beta 2807/0- 000637/0 090259/0 44839/0- 85659/0
- 276898/0 600606/

0 

CASHETR_TRA
N 

FUZZY 200147/
1 6683/27 9431/609 81719/14 49563/6

3 1E10- 55645/2
4 

Beta 29549/0
- 015595/0 106849/0 43618/0- 89421/0

- 285946/0 604244/
0 

BTD_DISK 
FUZZY 8/10932

4 29/5E05 1E10- 7/427705 7/82171
9 1E10- 1/56087

5 

Beta 161977/
0 81/1E05 00627/0- 12561/0- 20228/0 03569/0- 25127/0

- 

BTD_TRAN 
FUZZY 9/23057

1 1E10- 006595/0 852642/0 1E10- 1E10- 575732/
0 

Beta 161977/
0 81/1E05- 00627/0- 12561/0- 20228/0 03569/0- 25127/0

- 
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آید. در بدست می ٩بھ شکل جدول  ICھای متفاوت، شاخص اطمینان hھای باال و پایین برای پس از پیدا کردن کرانھ
اشد. بتر میشاخص کوچکتر باشد (البتھ با در نظر گرفتن ابھام کل) مدل مناسبھای برازش داده شده ھر چھ میزان این مدل

- ھای رگرسیونی مشابھ برای شرکتنسبت بھ مدل ]xlix[ھای دارای مالکیت نھادی پائین، مقدار شاخص اطمیناندر شرکت
  ھای مذکور کمتر است.باشد؛ البتھ مقدار ابھام کل نیز برای شرکتی دارای مالکیت نھادی باال کمتر میھا

    

  خالصھ نتایج رگرسیون فازی -٩جدول 

  مدل

    

)١١(  
  نوع شرکتھا

  متغیر وابستھ

i,tTAX AVOID  

  متغیر مستقل

i,tTRANS  
SSE/SST  MSE  IC  ابھام کل  

١  

شرکت ھای 
دارای مالکیت 

  نھادی پائین

  ٩٧١/٨  ٧٤١٧/٠  ٠٢٢٢/٠  ٢٥٨٢/٠  کیفیت افشاء  نرخ مؤثر ھزینھ مالیات
  ٢٢٤٩/١٢  ٨٨٧٢/٠  ٠١٣٢/٠  ١١٢٧/٠  شفافیت سود  ٢
    

)١١(  
٣  

نرخ مؤثر مالیات نقدی 
  پرداختی

  ٨١/٩  ٦٥٠٨/٠  ٠٩٣٥/٠  ٣٤٩١/٠  کیفیت افشاء

  ٣٧٢١/١٤٣  ٩٣٩٨/٠  ٨٢٣٩/٠  ٠٦٠١/٠  شفافیت سود  ٤
  ٣٤٢٨/٩٠  ٩٧٢٧/٠  ٩٣٥٨/٠  ٠٢٧٢/٠  کیفیت افشاء  تفاوت دفتری مالیات  ٥
  ٥٧/١٠٠  ٩٠٩٦/٠  ٩٤٣٥/٠  ٠٩٠٣/٠  شفافیت سود  ٦
٧  

شرکت ھای 
دارای مالکیت 

  نھادی باال

  ٦٦٥/٤  ٦١٢٨/٠  ٠١٣٥/٠  ٣٨٧١/٠  کیفیت افشاء  نرخ مؤثر ھزینھ مالیات
  ٤٩٧٠/٤  ٦١١٨/٠  ٠١٣٦/٠  ٣٥٥٤/٠  شفافیت سود  ٨
نرخ مؤثر مالیات نقدی   ٩

  پرداختی
  ٥٢٧/٢٧٩  ٨٧٢٣/٠  ٣٣٩٧/٠  ١٢٧٦/٠  کیفیت افشاء

  ٣٢/٤٩٨  ٩٩٣٤/٠  ١٢٠٦/٠  ٠٠٦٦/٠  شفافیت سود  ١٠
  ٩٨٩٨/٤٢  ٣٧٦٦/٠  ٩٢٣٦/٠  ٦٢٣٣/٠  کیفیت افشاء  تفاوت دفتری مالیات  ١١
  ٥٦٣٠/١٨٥  ٨٥٥٥/٠  ٩٠٢٧/٠  ١٤٤٤/٠  شفافیت سود  ١٢

  ھای پژوھشگرمأخذ: یافتھ

    

ھای با مالکیت نھادی باال، در صورتی کھ شفافیت سود بھ عنوان معیار شفافیت دھد کھ در شرکتھای پژوھش نشان مییافتھ
 معیار اجتناب مالیاتیھای نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات بھ عنوان گزارشگری مالی و شاخص

ھای با مالکیت نھادی پائین، شود. این موضوع در شرکتدرصد پذیرفتھ می ٩٠در نظر گرفتھ شود، فرضیھ دوم با اطمینان 
فقط در صورتی کھ شاخص نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی بھ عنوان معیار اجتناب مالیاتی و کیفیت افشاء بھ عنوان معیار 

ھ شود فرضیھ سوم تحقیق مبنی بر این کھ "بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در شفافیت در نظر گرفت
  شود.درصد پذیرفتھ می ٩٥ھای با مالکیت نھادی کم رابطھ معناداری وجود دارد" با اطمینان شرکت

    



  گیری و پیشنھادھانتیجھ -٦

باشد. عمده درآمد مالیاتی دولتھا را مالیات اخذ شده ا میھھای مالی مالیات نشانگر سھم دولت از سود شرکتدر گزارش  
جویی مالیاتی ناشی از کاھش مالیاتی پرداختی عمومی دھد. اجتناب مالیاتی بھ معنای صرفھاز اشخاص حقوقی تشکیل می

ی ھای مالیاتبدھیاست کھ گاھی اوقات قانونی بودن آن مورد تردید بوده و بھ مفھوم تعداد معامالت برای بھ حداقل رساندن 
شود. زا محسوب میگذاران، فعالیت اجتناب از پرداخت مالیات یک فعالیت ارزشآید. عموما از دید سرمایھبھ شمار می

ھای مالیاتی با تضادی روبرو ھستند، در حالی کھ تمایل بھ گزارش سطح مدیران بین گزارشگری مالی و برنامھ ریزی
تر درآمد را بھ مقامات مالیاتی گزارش نمایند. خواھند سطوح پایینارند، بھ طور ھمزمان میباالی درآمد بھ سھامداران را د

در بسیاری از کشورھا از جملھ ایران قوانین گزارشگری مالی با قوانین گزارشگری مالیاتی تفاوت دارد و بھ مدیران اجازه 
گذاران گزارش دھند. ھر چند بسیاری از معامالت ھدھد تا سطوح متفاوتی از درآمد را بھ مقامات مالیاتی و سرمایمی

ای ھھایی کھ بھ طور بالقوه بر روی برنامھ ریزیشوند. یکی از ھزینھاقتصادی بھ طور مشابھ در ھر دو سیستم ثبت می
 ھھای مالیاتی بر روی شفافیت گزارشگری مالی شرکت است؛ بنابراین بمالیاتی سایھ افکنده است، تأثیر برنامھ ریزی

رانک و یابد (فایی کھ کیفیت گزارشگری مالی پایین است، عدم تقارن اطالعاتی و عدم اطمینان اطالعاتی افزایش میاندازه
ھ مدیریت را تسھیل و در نتیجھ سبب بدتر شدن ھای متقلبانتواند فعالیتریزی مالیاتی می). برنامھ٢٠٠٩،]l[ھمکاران

مشکالت نمایندگی میان شرکت و سھامدارانش شود. ھدف اصلی این پژوھش شناسایی وجود ارتباط بین شفافیت گزارشگری 
ھای پذیرفتھ شده در بورس اوراق بھادار تھران است. پرسش این است کھ آیا مالی و اجتناب از پرداخت مالیات در شرکت

  کند.مالکیت نھادی این رابطھ را تعدیل میسطح 

ریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت ھای برنامھھای تحقیق نشان داد کھ فعالیتنتایج حاصل از آزمون فرضیھ
ھای اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنھان کردن حقایق و معامالت پیچیده است کھ بر محیط دھد. فعالیترا کاھش می

ازار و بھ تبع آن تغییر نگرش ب   گذارد و باعث کاھش شفافیت گزارشگری مالی شرکتعاتی شرکت تأثیری منفی میاطال
شود. از این نظر نتیجھ حاصل مشابھ نتیجھ پژوھش عرب مازار یزدی گیری آن مینسبت بھ اطالعات منتشر شده و تصمیم

باشد. از طرفی طبق ادبیات ) می٢٠١١شنان و ھمکاران () و باالکری٢٠١٠)، ھانلون و ھمکاران (١٣٩٠و ھمکاران (
رود کھ راھبری شرکتی سازمان را در جھت سازمان را در جھت موجود در زمینھ ساز و کار راھبری شرکتی، انتظار می

ط با احداکثرسازی منافع سھامداران کنترل و ھدایت کند، بھ ھمین دلیل در این تحقیق بعد از بررسی مبانی نظری در ارتب
رابطھ اجتناب از مالیات و شفافیت گزارشگری مالی شرکت، اثر شاخص راھبری شرکت نیز در این رابطھ بررسی شده 
است. این شاخص بھ عنوان متغیر تعدیل کننده وارد مدل شد. بھ این صورت کھ براساس این شاخص، نمونھ تحقیق بھ دو 

ھای رگرسیونی و شاخص دارای مالکیت نھادی پائین و باال، مدلھای ھا بھ شرکتگروه تقسیم شدند. با تفکیک شرکت
ھا حاکی از آن است کھ سطح مالکیت نھادی بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و شفافیت اطمینان متناظر با ھر یک از مدل

افیت تری بین شفتر و رابطھ قویھای مناسبھا با مالکیت نھادی پائین تر مدلگزارشگری مالی تأثیرگذار بوده و شرکت
دھند؛ بنابراین در صورتی کھ اجتناب مالیاتی را انعکاسی از نظریھ نمایندگی گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی را نشان می

در نظر بگیریم بھ نظر می رسد، مالکیت نھادی در ایران، بھ عنوان مکانیسم نظارتی قوی در کاھش ھزینھ نمایندگی عمل 
کاری مالیاتی بیشتر قصد دارند در ران این گروه اھداف کوتاه مدت سرمایھ گذاری داشتھ و با پنھانگذاکند و سرمایھنمی

مدت مبادرت ورزند. دیگر نتایج این مدت مالیات بیشتری ذخیره و از این طریق بھ افزایش ثروت خود در کوتاهکوتاه
  پژوھش حاکی از آن است:

  ھای کیفیت افشاء و شفافیت سود، نماینده صورتی کھ تفاوت دفتری مالیات نماینده اجتناب مالیاتی، شاخصدر
  شفافیت باشند؛ شفافیت گزارشگری مالی تأثیر معکوس بر اجتناب مالیاتی خواھد داشت.

  اشد، شفافیت شفافیت بدر صورتی کھ نرخ مؤثر ھزینھ مالیات نماینده اجتناب مالیاتی و شاخص کیفیت افشاء نماینده
  گزارشگری مالی تأثیر معکوس بر اجتناب مالیاتی خواھد داشت.

  در صورتی کھ نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات نماینده اجتناب مالیاتی و شاخص شفافیت
ر اجتناب ثیر معکوس بھای با مالکیت نھادی باال تأسود نماینده شفافیت باشد، شفافیت گزارشگری مالی در شرکت

  مالیاتی خواھد داشت.



  در صورتی کھ نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی نماینده اجتناب مالیاتی و شاخص کیفیت افشاء نماینده شفافیت
ھای با مالکیت نھادی پایین تأثیر معکوس بر اجتناب مالیاتی خواھد باشد، شفافیت گزارشگری مالی در شرکت

  داشت.

در اجرای تحقیق وجود داشتھ و در تعبیر و تفسیر یافتھ ھای تحقیق و قابلیت تعمیم آن باید مورد لحاظ  ھایی کھمحدودیت
  قرار گیرند عبارتند از:

ھای سھ ماھھ منتھی بھ ھا از لحاظ کیفیت افشاء و اطالع رسانی ھر سالھ چھار بار برای دورهرتبھ بندی شرکت     )١
توسط سازمان بورس اعالم شده است. در این تحقیق فقط  ٢٩/١٢االنھ منتھی بھ و ھمچنین دوره س ٣٠/٩، ٣١/٦، ٣١/٣

  تواند در کسب شواھد دقیقتر محدودیت ایجاد کند.ھا در پایان سال استفاده شده است کھ میاز رتبھ شرکت

ھ اکثر دارای عدم ھا باید قطعی شده باشد کشوند، درآمد مشمول آنھایی کھ برای نمونھ آماری انتخاب میشرکت     )٢
  قطعیت درآمد مشمول بودند؛ این امر موجب کاھش حجم نمونھ آماری شده است.

ایج تواند در نتگذاری در نظر گرفتھ نشده است کھ میدر این تحقیق، دیدگاه مالکان نھادی از لحاظ افق زمانی سرمایھ     )٣
  پژوھش اثرگذار باشد.

  گردد:نھادھای زیر ارائھ میھای حاصل از پژوھش، پیشبر مبنای یافتھ

از آن جا کھ تأثیر سطح مالکیت نھادی بر رابطھ بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی خالف انتظار بھ      )١
گذاری داشتھ و یا این کھ تخصص مدت در سرمایھتوان ادعا نمود کھ سھامداران نھادی در ایران یا دیدگاه کوتاهدست آمد، می

ھای حاکمیت شرکتی در نظام نامھ حاکمیت توان نتیجھ گرفت کھ مالکیت نھادی، از ویژگیندارند؛ از این رو میالزم را 
شرکتی مصوب بورس تھران، باعث بھبود تأثیر شفافیت گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی در ایران نشده است کھ این 

گردد تا اثربخشی و کارایی نظام ھا پیشنھاد میبھ آن گذاران سازمان بورس است وموضوع زنگ ھشداری برای سیاست
یان ھای برسد ویژگینامھ راھبری ایران را مورد بررسی مجدد قرار دھند، چرا کھ با توجھ بھ نتایج این تحقیق، بھ نظر می

ھای گزارش فافیتتواند در بستر خاص فرھنگی و اقتصادی ایران، باعث بھبود تأثیر کیفیت و ششده در این نظام نامھ نمی
  ھا گردد.ھا بر اجتناب مالیاتی آنمالی شرکت

ا، ھبا توجھ بھ نتایج پژوھش مبنی بر تأثیر سطح مالکیت نھادی و شفافیت گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی شرکت     )٢
وجھ الزم را داشتھ ھای خود بھ این عوامل تگردد سازمان بورس، ممیزین مالیاتی و حسابرسان در رسیدگیپیشنھاد می

  باشند.

ا و ھھا را ملزم کند تا رویھشود نھادھای قانون گذار، قوانینی را تصویب کنند کھ مدیران شرکتھمچنین پیشنھاد می    )٣
تری افشاء کنند. عالوه براین، قوانین مالیاتی کھ امکان کاھش مالیات یا گریز از ارقام مالیاتی خود را بھ صورت شفاف

  ھا تجدید نظر شود.سازند شناسایی، بررسی و نسبت بھ آنا برای مؤدی فراھم میمالیات ر

ھا تأثیرگذار است کھ بررسی ھمھ این عوامل در یک پژوھش بر استراتژی مالیاتی شرکت   عواملی متعدد دیگری     )٤
  ان مستقل.پذیر نیست؛ از جملھ انگیزھای مدیریتی، نفوذ مدیرعامل، ساختار سرمایھ و حسابرسامکان
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