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چكیده
رقابت در بازار محصول به عنوان قوی ترین نیرویی که اقتصاد را به سمت کارایی هدایت میکند ،تلقی میشود.
لذا به نظر میرسد ،میتواند بر رفتار تمکین مالیاتی شرکت اثرگذار باشد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر رقابت در
بازار محصول بر تمکین مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در این پژوهش از
رقابت در بازار محصول بهعنوان متغیر مستقل و از تمکین مالیاتی بهعنوان متغیر وابسته استفاده شده است .پژوهش
حاضر در بازه زمانی سالهای  0931تا  0931بر روی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام
شده است .همچنین از مدل رگرسیون لجستیک و تحلیل رگرسیونی جهت تجزیه و تحلیل دادهها بهره گرفتهشد.
نتایج پژوهش نشان می دهد ،رابطه منفی و معنادار بین رقابت در بازار محصول و تمکین مالیاتی وجود دارد.
واژههاي كلیدي :مالیات ،رقابت در بازار محصول ،تمکینمالیاتی ،بورس اوراق بهادار تهران.

 -0استادیار گروه مدیریت ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران( .نویسنده مسئول)
 -2گروه حسابداری ،مؤسسه آموزش عالی حکیم جرجانی ،گرگان ،ایران
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علیرضا معطوفی و فائزه دهقانیان

 -1مقدمه
اهمیت مالیات در تأمین هزینه تدارك کاالهای
عمومی و نقش آن در توزیع مجدد درآمد ،از مباحث
مورد توجه اقتصاددانان بخشعمومی است .الزمه
تدارك بهینه کاالهای عمومی و بهبود توزیع درآمد
توجه به تمکین از مالیات است .پرداخت مالیات یکی از
عوامل رشد و توسعه جامعه است و موجب رونق-
اقتصادی و ارتقای شاخصهای آن ،تحقق عدالت
اجتماعی ،افزایشخدمات و عمران و آبادانی کشور می-
شود .با وصول مالیات عادالنه از مؤدیان ،میتوان
بسیاری از مشکالت اجتماعی و اقتصادی کشور از
جمله کسری بودجه ساالنه ،تورم و بیکاری را رفع و
زمینه ایجاد عدالت اجتماعی از طریق توزیع دوباره
درآمدها را فراهم کرد .مناسبترین وسایل برای تأمین
موفقیت سازمانمالیاتی کشورها ،عالوه بر انسجام
دستگاه مالیاتی به مفهوم اجرای درست قانون و ضوابط،
افزایش انگیزههای درونی و جلب همکاری و همفکری
مؤدیان است .این امر میتواند آنان را مجابسازد که
تمکین از مالیات را روشی منطقی در افزایش منافع
اقتصادی و برخورداری از مواهب اجتماعی بدانند
(صامتی و همکاران.)0931 ،
بررسی های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران و
کارشناسان مختلف حوزه مالیات نشان میدهد ،بین-
ظرفیت بالقوهمالیاتی و وصولیهای مالیاتی کشور
شکاف درخور توجهی وجود دارد .این امر حکایت از
آن دارد که می توان با اتخاذ تدابیری در جهت اصالح
نظاممالیاتی کشور ،وصولی مالیاتی را تا حد زیادی
افزایش داد و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی را
بهبود بخشید .ضرورت این مسأله تا به این حد است
که ،برنامه های توسعه تأکید خاصی بر آن داشته و
اهدافخاصی را در آن راستا تعیین نمودهاند (کمالی و
شفیعی.)0931 ،
با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی کشور،
تمکینمالیاتی به مفهوم «پایبندی مؤدیان به تکالیف-
مالیاتی و رعایت قانونمالیاتی از سوی آنها» تعریف
شدهاست .تمکینمالیاتی یک مفهوم تئوریک و
چندجانبه است که میتوان در سه بخش تمکین در
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پرداخت ،تمکین در پرونده و تمکین در گزارشدهی
بررسی شود (کمالی و شفیعی .)0931 ،در برابر
تمکین مالیاتی ،مسأله عدمتمکین مالیاتی از سوی
مؤدیان مطرح است .باید توجه داشت اجتناب مالیاتی
و فرار مالیاتی هر دو مصادیقی از عدمتمکین هستند.
نکته قابل توجه این است که آنچه در مطالعات قبلی
اتفاق افتادهاست اکثراً مربوط به بحث اجتناب و عدم-
تمکین میباشد و به ادبیات تمکینمالیاتی کمتر
پرداخته شدهاست.
تمکین در ادبیات مالیاتی بهعنوان مهمترین هدف
یک سیستم مالیاتی کارا بهشمار میرود .یک سیستم-
مالیاتی کارا بهعنوان بخشی از یک اقتصاد کارا تلقی
میشود .لذا به نظر میرسد ،رقابت در بازار محصول به
احتمال بسیار زیاد قویترین نیرویی است که اقتصاد را
به سمت کارایی هدایت میکند (شلیفر و ویشنی،
 )0331و میتواند بر رفتار مالیاتی شرکتها بهطور عام
و تمیکن مالیاتی شرکتها بهطور خاص تاثیر بگذارد.
بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهد ،بخش زیادی
از مطالعات انجام شده به حوزه عدم تمکین مالیاتی
شرکت و عوامل موثر بر آن بهویژه عوامل و شرایط
درونی شرکت معطوف میباشد .لذا بهنظر میرسد ،با
فقدان پژوهشهای کاربردی در زمینه تمکین مالیاتی
و عوامل موثر برآن مواجه میباشیم .براین اساس
پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تاثیر رقابت در
بازار محصول شرکت به عنوان یک مکانیسم تاثیرگذار
بیرونی بر تمکینمالیاتی آن بپردازد .یافتههای پژوهش
حاضر قادر است ضمن پرکردن شکاف موجود در
ادبیات پژوهش ،ابزار مناسبی را در اختیار سایر
پژوهشگران و تصمیمگیرندگان حوزه مالیات قرار دهد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
 -1-2رقابت بازار محصول
رقابت بهعنوان توان بازار شرکتها تعریف میشود.
توان بازار به معنای کنترل یک شرکت بر قیمت یا
سطح تولید محصولش است .در تعریفعملیاتی ،توان
بازار به معنای توان انحصاری ،انحصار چندجانبه یا
رقابتی یک شرکت است (پاندی .)2111 ،در ادبیات
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استراتژیک بیان میشود ،حفظ و بقای شرکتها در
محیط رقابتی دنیای امروز ،راهی جز کسب مزیت

تسلیم بهموقع اظهارنامه ،نگهداری و ارائه اسناد و
مدارك مورد نیاز مراجعمالیاتی و پرداخت بهموقع

رقابتی برای آنها باقی نمیگذارد و کسب مزیت رقابتی
به منزله قدرت بازار شرکتها است (حاجیپور و
مؤمنی.)0911 ،
رقابتی بودن بازار محصول بدین معناست که
شرکتهای مختلف در تولید و فروش کاال رقابت
تنگاتنگی دارند و کاالهای آنها نسبت به دیگری ،برتری
چندانی ندارد ،چرا که اگر غیر از این باشد ،بازار به
سمت انحصار یا انحصار چندجانبه تمایل پیدا میکند
)خدامیپور و بزرایی .)0932 ،بهعبارت دیگر رقابتپذیر
بودن بدین معنی است که شرکت نتوانسته شیوه
تولیدی اتخاذ نماید که کاالهای با کیفیتتری تولید
کند یا کاالهای تولیدی خود را با قیمتی پایینتر از
سایر رقبا عرضه کند و در نتیجه بازار فروش را در قبضه
خود بگیرد .لذا رقابتی بودن بازار محصول در جهت
عکس انحصاری بودن بازار محصول مطرح میگردد.
شرکتی که توانسته است به واسطه بهینهسازی روش-
های تولید ،کاال با کیفیتتر تولید نماید یا کاالیی با
قیمت پایینتر عرضه کند ،به شرایطی نزدیک به
انحصار رسیدهاست (پورحیدری و همکاران.)0930 ،

مالیات طبقهبندی میشود .اگر مودی به هر یک از
وظایف و تعهدات خود عمل نکند رفتار وی به نوعی
عدمتمکین مالیاتی تلقی خواهد شد (رضایی و نعیمی
حشکوایی .)0911 ،در تعریف دیگر ،تمکین مالیاتی
بدین معناست که مودیانمالیاتی قوانینمالیاتی کشور
در زمینه اعالم درآمد واقعی ،تسلیم اظهارنامه و
پرداخت بدهی مالیاتی در زمان مقرر را به چه میزان
رعایت میکنند .بهعبارتدیگر ،تمکینمالیاتی عبارتاز
قبول و پرداختداوطلبانه مالیاتقانونی تشخیص داده-
شده در تشکیالت مالیاتی و یا خوداظهاری بهمعنی
تشخیص و محاسبه مأخذ مشمول مالیات و پرداخت
آن توسطمودی ،در کنار پایبندی داوطلبانه به متن و
روح قانون و مقرراتمالیاتی است )عرب مازار و
همکاران.)0931،
رعایت قوانین و مقررات مالیاتی توسط شرکت
یعنی انطباق هرچه بیشتر مالیات ابرازی که شرکت در
اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده  110قانون مالیاتهای
مستقیم اظهار مینماید با مالیات قطعی که از جانب
ماموران مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص
دادهشده و قطعی میشود که این مفهوم تمکین
مالیاتی از سوی مودی است .میزان تمکینمالیاتی در
هر کشور ،یکی از معیارهای مهم سنجش کارایی نظام
مالیاتی آن کشور است )طالبنیا و شیخحسنی،
.)0911

 -2-2تمكین مالیاتی
اقتصاد زیرزمینی و عدمتمکینمالیاتی در دهههای
گذشته افزایش یافتهاست ،از اینرو توجهات در
سیاستگذاری و تحقیقات را به خود جلب نموده است.
تمکین مالیاتی در ادبیات مالیاتی بهعنوان مهمترین
هدف یک سیستم مالیاتی کارا به شمار میرود .در
اغلب نظامهای مالیاتی تعریف دقیق ،روشن و عملیاتی
از تمکین مالیاتی وجود دارد ،درحالیکه در نظام
مالیاتی ایران این مفهوم بسیار مبهم و ناشناخته است
(کمالی و شفیعی.)0931 ،
رفتار مودیانمالیاتی در برابر قانون مالیات در یک
طیف وسیع از تمکین تا عدمتمکین قرار دارد .یکی از
تعاریف ارائه شده برای مفهوم تمکین ،مبتنی بر
تکالیف و تعهدات مودیان مالیاتی است که در چهار
گروه عمده شامل ثبتنام در سیستممالیاتی ،تنظیم و

 -3-2رقابت در بازار محصول و تمكین مالیاتی
رفتار بنگاه ها توسط عوامل مختلف تحت تاثیر قرار
میگیرد و قوانین و مقررات یکی از آنها میباشد .با
توجه بهآنکه همه شرکتها موافق با قوانین و مقررات
نیستند ،لذا مکرراً سوءرفتار توسط شرکتها مشاهده
میشود (گوکالپ و همکاران.)2101 ،
درحالیکه اثرات مثبت رقابت از قبیل بهبود بهره-
وری ،کیفیت و کارایی در بنگاهها مورد توجه بوده-
است ،بررسی تاثیر جنبههای منفی رقابت بر تصمیم
بنگاه که می تواند مبتنی بر بازار نبوده و حتی در
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بعضی مواقع غیرقانونی باشد نیز قابلتوجه میباشند
(بنت و همکاران .)2109 ،بنگاهها تحت میزان

خرد و حکومت در سطح کالن باشد (رامشینی و
همکاران.)0931 ،

متفاوتی از فشارهای رقابتی در بازار فعالیت میکنند.
از یکطرف ،رقابت با کاراییداخلی بیشترسازمان،
افزایش گرایش به نوآوری و کارایی باالتر بازار در
کنارزدن بنگاههای ناکارآمد همراه است (آالستروم،
 )2101و از سوی دیگر ،پیامد افزایش رقابت در بازار
کاهشسود (حداقل در کوتاهمدت) میباشد .این فشار
رقابتی بنگاهها را بهسمت یافتن راههایی جهت افزایش
شانس بقاء هدایت میکند (پورتر.)0331 ،
برخی بنگاهها ممکن است تبانی و اثرگذاری بر
نهادهای قانونگذار را جهت کسب مزیت رقابتی
انتخاب کنند (هیلمن و همکاران .)2111 ،درحالیکه
برخی دیگر اقداماتی از قبیل رشوهدادن یا سایر اشکال
رفتار غیرقانونی را انتخاب مینمایند (لی و ونگ،
 .)2109همچنین برخی بنگاهها فرار از نظارتهای
قانونی را بهمنظور کاهش تعهدات و هزینهها انتخاب
میکنند (کای و لیو .)2113 ،آسموگلو و رابینسون
( )2102معتقدند ،بنگاهها در محیطهایرقابتی با
احتمال بیشتری بهروشهایغیرقانونی رفتارمیکنند.
شلیفر ( )2111بیانمیکند ،بنگاهها با افزایش رقابت
در بازار با احتمال بیشتری بهسمت اقدامات غیرقانونی
از قبیل استفاده از کودکان بهعنوان نیرویکار ،رشوه
بهماموران مالیاتی و دستکاری سود میروند .یکی دیگر
از رفتارهای غیرقانونی شرکتها در اغلب کشورها عدم
تعهد نسبت به مالیات و قوانینمالیاتی میباشد
(ساندمو .)2111 ،کای و لیو ( )2113بیان میکنند،
افزایش رقابت در بازار محصول منجر به افزایش
پنهانکاری بنگاهها در مقابل دولت میشود ،لذا ضمن-
کاهش هزینههای ورود به بازار ،منجر به کاهش
تمکینمالیاتی بنگاه میگردد (گورك و رانکل.)2100 ،
مورد آخر (عدمتعهد به قوانین و مقرراتمالیاتی)
نگرانی ویژهای است ،چرا که نهتنها غیرقانونی است
بلکه سالمت قانونی بازار را که بنگاه در آن رقابت می-
کند بهخطر میاندازد .بهعبارت دیگر ،میزان تمکین
میتواند معیاری برای سالمتی نظام مالیاتی در سطح

بررسیها نشان میدهند ،عواملی از قبیل امکان
فرار از مالیات (آندرونی و همکاران ،)0331 ،فساد در
سیستممالیاتی (گرك ،)2111 ،نرخمالیات (کول،
 ،) 2111نوع و میزان مجازات فرار از مالیات (گوردون،
 )0331و منصفانهبودن میزان مالیات (کولیس و
لیوایز )0331 ،بر پابندی شرکت بر تعهدات مالیاتی آن
موثر میباشند .کاستلونگر و همکاران ()2109
معتقدند ،مودیان مالیاتی بهطور منطقی رفتار میکنند
و در مورد فرار مالیاتی تصمیماتشان برای تمکین
وابسته به ریسک شناساییشدن و هزینههای مرتبط
با آن است.
بر اساس گزارش موسسه مکینزی ،فرار از مالیات
حدود  01درصد از قیمتنهایی کاالها و خدمات را به-
خود اختصاص میدهد (فارل .)2111 ،در پژوهش
مشابه ،شرکتهای تولیدکننده لبنیات در ترکیه که
پایبند بهمقررات نیستند  21درصد هزینههای کمتری
نسبت به تولیدکنندگان متعهد بهقوانین دارند .که این
مورد در خصوص پروژههای ساختمانی در آفریقای-
جنوبی ،شرکتهای نساجی در هند ،خردهفروشان غذا
در روسیه و بسیاری از بخشها در بازارهای نوظهور
صادق است (هالر و پورتز .)2111 ،گزارش سازمان
توسعه و همکاری اقتصادی حکایت از افزایش تمایل
بنگاه ها برای فعالیت در شکل غیرقانونی در مقایسه با
قانونی آن دارد ( OECD Policy Roundtable
 .)Report, 2009بنگاهها به جهت بوروکراسی سنگین
و یا فساد اداری ،مقرارت دولتی را دور میزنند (نابزور،
 .)2111لذا بنگاههایی که تالش میکنند قانونی
رفتارکنند در معرض هزینههای اضافی قرار دارند (لی
و ژانگ .)2111 ،در چنین شرایطی بنگاههایی که
غیرقانونی رفتار میکنند نهتنها در هزینهها صرفه-
جویی ایجاد مینمایند ،بلکه قادرند خدماتی را به
مشتریانشان ارائه دهند که قوانین و مقررات این اجازه
را به بنگاههایی که قانونی رفتار میکنند ،نمیدهند
(گنزالس و المانا .)2111 ،لذا تهدیداترقابتی ناشی از
عدمرعایت قانون ،بنگاههای قانونمدار را وا میدارد،
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جهت جبران این بیعدالتی ادراك شده نسبت به
مالیات و مقررات مربوط به آن تمکین کمتری نمایند

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد ،بین

(گوکالپ و همکاران .)2101 ،لذا با توجه بهموارد فوق
میتوان انتظار داشت ،افزایشرقابت در بازار محصول با
کاهش تمکینمالیاتی بنگاه همراه باشد.

شاخص هزینهورود و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه-
ای منفی و معنادار وجود دارد.
پورحیدری و سروستانی( )0932به شناسایی و
تبیین عوامل موثر بر مدیریت مالیات پرداختند .نتایج
تحقیق حاکی از آن است که از بین ویژگیهای خاص
شرکت ،بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی رابطهای
منفی و معنادار وجود دارد.

 -4-2پیشینه پژوهش
لینچ و همکاران ( )2101در تحقیقی به بررسی
تاثیر قدرت رقابتی شرکت بر میزان فعالیتهای
اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها پرداختند.
محققان به این نتیجه رسیدند ،هرچه قدرت شرکت در
بازار محصول بیشتر باشد ،رفتار اجتناب از مالیات
شرکت بیشتر میشود.
چن و همکاران ( ) 2101رابطه بین توانرقابتی
محصوالت و هزینه سرمایه را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج این پژوهش نشان داد ،شرکتها در صنایع
رقابتیتر ،هزینه سرمایه پایینتری دارند .آنها نشان
دادند ،نوآوری فنی ،کارایی تولیدات و انگیزههای
مدیریتی با افزایش رقابت از عدم قطعیت اقتصادی در
چین میکاهد.
فاسو ( ) 2109با بررسی رابطه ساختار سرمایه،
توانایی رقابت در بازار محصول و عملکرد بر روی 211
شرکت آفریقایجنوبی در طول دوره 2113-0331
نشان داد ،اهرم مالی اثر مثبت و قابلتوجهی بر
عملکرد شرکت دارد و تاثیر رقابت در بازار محصول بر
عملکرد شرکتهایی که اهرممالی باالتری دارند ،بیشتر
است.
هوانگ و لی ( )2109در پژوهشی بهبررسی اثرات
رقابت در بازار محصول بر ریسکاعتباری پرداختند.
یافته های این پژوهش نشان داد ،بین رقابت در بازار
محصول و شاخص ریسکاعتباری رابطهمنفی وجود
دارد .زیرا شرکتهایی کهدارای رقابت در بازار محصول
باالیی هستند ،با ریسک ورشکستگی پایین مواجهمی-
باشند بر همین اساس ریسکاعتباری در این شرکتها
کاهش مییابد.
خدامیپور و بزرایی ( )0931در مقالهای به بررسی
اثرگذاری رقابت بازار محصول بر اجتنابمالیاتی در

 -3فرضیه پژوهش
رقابت در بازار محصول بر تمکین مالیاتی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار
دارد.
 -4روش شناسی پژوهش
تحقیقحاضر از نظر توجه به زمان گذشتهنگر ،از
لحاظ هدفکاربردی و با توجه به نوع ،پسرویدادی
میباشد .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و
همبستگی است و برای بررسی رابطه میان متغیر
مستقل و وابسته از روشآماری رگرسیون چند متغیره
استفاده میشود .همچنین تجزیه وتحلیل دادهها
براساس روش مطالعه دادههای ترکیبی میباشد.
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران جامعهآماری تحقیق را تشکیل خواهند داد .لذا
بنگاه به عنوان سطح تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر
میباشد .روش نمونهگیری ،روش حذفی بوده است،
بدین ترتیب که کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری که
دارای شرایط زیر بوده جزء نمونه آماری لحاظ شده و
آن دسته از شرکتهایی که این شرایط را نداشتهاند از
نمونه آماری ،حذف گردیدهاند .دوره مورد مطالعه در
این تحقیق از سال  0931تا  0931به مدت  1سال
میباشد .شرایط برای انتخاب نمونه به شرح زیر می
باشند:
 )0از سال  0931تا  0931در بورس حضور داشته
باشند؛
 )2اطالعات مورد نیاز شرکت ،در دسترس باشد؛
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 )9شرکت در طی دوره مورد بررسی تغییر سال
مالی را تجربه نکرده باشد؛
 )1شرکتهای مورد نظر جزو بانکها و واسطهگری
مالی ،شرکتهای هلدینگ و لیزینگ نباشند؛
 )1شرکتها نباید در طی دوره تحقیق وقفه
معامالتی بیش از  1ماه داشته باشند؛
 )1سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
با اعمال محدودیتهای فوق ،نمونهای شامل
 111شرکت -سال مربوط به  001شرکت
انتخاب گردیده است.
 -5تعریف عملیاتی متغیرها
 -1-5متغیر مستقل
رقابت در بازار (شاخص هرفیندال – هیرشمن)
در این پژوهش برای مطالعه رقابت در بازار
( )COMPاز شاخص هرفیندال -هریشمن )(HHI
استفاده میشود .این شاخص از حاصل جمع توان دوم
سهم بازار کلیه بنگاههای فعال در صنعت به دست
میآید.

که در آن  HHIشاخص هرفیندال -هیرشمنk ،
تعداد بنگاههای فعال در بازار و  Siسـهم بازار شرکت i

ام است که از رابطه زیر بهدست میآید:

که در آن  Xjنشاندهنده فروش شرکت  jام و l

نشاندهنده نـوعصـنعت اسـت .شـاخص هرفیندال-
هیرشمن ،میزان تمرکز صنعت را اندازهگیری میکند.
هر چه ایـن شـاخص بـزرگتـر باشد ،میزان تمرکز
بیشتر بوده و رقابت کمتری در صنعت وجـود دارد و
بـالعکس .این شاخص در پژوهشهـای چنـگ و
همکـاران ( ،)2109چـن و همکـاران ( )2102و
نمـازی و رضـایی ( )0932استفاده شدهاست.

 -2-5متغیر وابسته
تمكینمالیاتی
برای محاسبه این شاخص از شاخص عدمتمکین
مالیاتی ( )TAاستفاده شدهاست .بدین ترتیبکه ،ابتدا
مالیات اظهار شده توسط مؤدی را از مالیات قطعی
تشخیصی توسط ممیز مالیاتی کسر میشود .عدد به-
دست آمده میزان گریز مالیاتی مؤدی را نشان میدهد.
سپس برای شرکتهای نمونه مقدار متوسط گریز
مالیاتی را محاسبه کرده ،و از گریز مالیاتی هر مؤدی
کسر میگردد .در ادامه مقادیر منفی تفاضل از
میانگین گریز مالیاتی که نشان دهنده تمکین کامل
مؤدی مربوطه است را مساوی صفر قرار داده و مقادیر
مثبت ،همان مقدار محاسبهشده در نظر گرفته می-
شود .سپس مقادیر جدید بهدست آمده به یک نرمال
میشوند .بهعبارت دیگر دادهها بین صفر و یک مرتب
می گردند .بدین ترتیب مؤدیانی که عدد شاخص عدم-
تمکین برای آنها صفر است از دسته مؤدیانی هستند
که بهطور کامل تمکین کردهاند و آنهایی که عدد
شاخص عدمتمکین آنها بین صفر و یک است هرچه
به صفر نزدیکتر باشند ،سطح تمکین آنها بیشتر و
هرچه به یک نزدیکتر باشند سطح تمکین آنها کمتر
است .در نهایت ( )1-TAigشاخص تمکین خواهد بود
که با نماد  TCنشان داده میشود (مالنظری و
همکاران0931 ،؛ حجازی و همکاران0931 ،؛ زنگنه،
.)0913
 -3-5متغیر كنترلی
اهرم مالی
اهرم مالی بیانگر ادعای سایر گروههای
اعتباردهندگان بر دارایی شرکت است .این تامین-
کنندگانمنابع ،ممکناست بهرهضمنی یا تلویحی از
شرکت مطالبهنمایند .باتوجه بهاینکه هزینههایمالی و
هزینهبهره که مشمول قوانینمالیاتی نباشد از لحاظ
مقاصد مالیاتی جزء هزینههای غیرقابل قبول تلقی
میگردند .لذا اهرممالی نیز میتواند عاملی اثرگذار بر
تفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی باشد (مهرانی و
سیدی .)0939 ،بنابراین در این تحقیق اهرممالی به-
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عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شدهاست .اهرم-
مالی شرکت  iدر سال  tکه از تقسیم کل بدهیها بر

میباشند .لذا دولت تمایل دارد از این شرکتها مالیات
بیشتری مطالبه نماید .در نقطه مقابل ،فرضیه قدرت

داراییهای شرکت به دست میآید و با نماد ()LEV
نشان داده میشود.

سیاسی بیان میکند ،شرکتهای بزرگتر با استفاده از
قدرتسیاسی و اقتصادی متمایز خود نسبت به
شرکتهای کوچکتر ،درصدد اثرگذاری بر قوانین می-
باشند و سعی دارند مالیات کمتری پرداخت کرده و
دولت نیز از آنها مالیات کمتری مطالبه مینماید
(مهرانی و سیدی .)0939 ،براین اساس میتوان انتظار
داشت بین اندازه شرکت و تمکینمالیاتی رابطه وجود
داشتهباشد .اندازه شرکت  iدر سال  tاز لگاریتم
طبیعی ارزش داراییهای شرکت بهدست میآید که
آن در مدل با نماد ( )SIZEنشان داده میشود.

درصد مالكیت سهامداران نهادي
مالکیتنهادی بهعنوان یکی از ساز و کارهای
حاکمیت شرکتی مطرح است که نقش نظارتی را بر
مدیران دارد .مالکاننهادی نقش فعالی در کنترل
تصمیمات مدیریتی و بهبود کارایی اطالعاتی در
بازارسرمایه دارند (فریرا و همکاران .)2101 ،همچنین
مالکیتنهادی فرصتطلبی مدیران را محدود میکند و
هزینههای نمایندگی را کاهش میدهد و در قالب
نظارتخارجی انحراف منافع توسط مدیران را کاهش
میدهد (چن و همکاران .)2101 ،با توجه به مباحث
مطرح شده ،سطح مالکیتنهادی بهعنوان معیار نظارت
خارجی بر رفتار فرصتطلبانه هنگام برنامهریزی
مالیاتی توسط مدیران تاثیر میگذارد (پورحیدری و
همکاران .)0939 ،این متغیر عبارت است از درصد
سهام شرکت  iدر سال  tکه در تملک سهامداران
نهادی میباشد و با نماد ( )TNSTنشان داده میشود.
اندازه شركت
رابطه اندازه شرکت و تمکینمالیاتی بر پایه دو
فرضیه هزینههای سیاسی و قدرت سیاسی مورد
بررسی قرار میگیرد .طبق فرضیه هزینههایسیاسی
شرکت های بزرگ بیشتر تحت نظارت دولت قرار می-
گیرند و بیشتر در معرض مواجه با هزینههای سیاسی

 -6مدل آماري فرضیه پژوهش
در این مطالعه برای آزمون فرضیه ،از الگوی زیر
استفاده می شود:
TCi,t = α + β1 HHIi,t + β2LEVi,t + β3TNSTi,t +
β4SIZEi,t + ε i,t

 -7تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و
تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی
مربوط بهمتغیرها الزم است .جدول  ،0آمار توصیفی
داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق
را نشان میدهد.

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش
میانگین

میانه

بیشترین

كمترین

انحراف معیار

TC

1/219

1/111

0/111

1/111

1/110

متغیر
HHI

1/199

1/101

1/991

1/111

1/112

LEV

1/101

1/101

2/221

1/001

1/290

TNST

11/1
1/212

19/1
1/091

31/2
1/921

11/1
1/111

99/9
1/113

SIZE

 :TCتمکین مالیاتی؛  :HHIشاخص هرفیندال-هیرشمن؛  :LEVاهرم مالی؛  :TNSTمالکیت سهامداران
نهادی؛  :SIZEاندازه شرکت.
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 -1-7آزمون ریشه واحد

 -2-7آزمون هاسمر و لمشو

قبل از آزمون فرضیهها ،پایایی متغیرهای تحقیق
مورد بررسی قرار گرفته است .پایایی متغیرهای
پژوهش به این معنا است که میانگین و واریانس
متغیرهای پژوهش بین سالهای مختلف ثابت بوده
است .بدین منظور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
استفاده شده است که نتایج آن در جدول  2ارائه شده
است.

در این مرحله نیکویی برازش مدل را با استفاده از
آزمون هاسمر و لمشو با توجه به جدول زیر بررسی
میکنیم.
با توجه به جدول  9مقدار سطح معنیداری برابر
 1/13میباشد و چون این مقدار بیشتر از 1/11است،
لذا فرض  H0تأیید و فرض  H1رد میشود .بنابراین
می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیون لجستیک
برای دادهها مناسب میباشد.

جدول  -2نتایج آزمون دیكیفولر جهت بررسی مانایی متغیرهاي مستقل پژوهش

آماره  2

P-value

نتیجه آزمون

متغیر
HHI

-3/1112

1/111

 H0رد میشود (متغیر موردنظر مانا است)

LEV

-00/0919

1/111

 H0رد میشود (متغیر موردنظر مانا است)

TNST

-1/9120

1/111

 H0رد میشود (متغیر موردنظر مانا است)

SIZE

-1/2213

1/111

 H0رد میشود (متغیر موردنظر مانا است)

دیكیفولر

جدول  -3جدول نیكویی برازش مدل با آزمون هاسمر و لمشو
آماره هاسمر و لمشو

P-value

نتیجه آزمون

1/1901

1/1310

مدل رگرسیون لجستیک برای دادهها مناسب می-
باشد.

 -3-7نتیجه آزمون فرضیه پژوهش
با توجه به جدول  ،1آماره  R2مکفادن که مقدار
آن بین صفر و یک تغییر میکند ،خوبی برازش مدل
اندازهگیری میشود .هر چه این شاخص به یک
نزدیک تر باشد ،میزان تطابق مدل با واقعیت بیشتر و
بهعبارتی نیکویی برازش بیشتر است؛ برعکس ،هر چه
مقدار شاخص به صفر نزدیکتر باشد ،نیکویی برازش
کمتر خواهد بود .با توجه به آماره  R2مکفادن می-
توان ادعا کرد ،حدود  29درصد از تغییرات در متغیر
وابسته توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده
میشود.
آماره  LRشبیه آماره  Fدر مدل رگرسیون خطی
است .طبق جدول فوق مقدار این آماره به میزان
 21/11و مقدار احتمال آن  1/111میباشد ،بنابراین
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چون میزان احتمال آماره  LRاز  1/11کمتر است ،لذا
میتوان گفت در سطح اطمینان  1/31مدل رگرسیونی
برازش شده معنادار است.
همچنین ضریب برآوردی متغیر مستقل  HHIدر
جدول  1نشاندهنده وجود رابطه منفی و معنادار بین
رقابت در بازار محصول و تمکینمالیاتی در سطح
خطای  1/11است .زیرا میزان  p-valueبرای ضریب
متغیر مستقل ،کمتر از  1/11بدست آمدهاست.
بنابراین میتوان گفت ،رقابت در بازار محصول بر
تمکینمالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران اثر منفی و معناداری دارد.
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جدول -4خالصه نتایج آماري آزمون مدل پژوهش
سطح معناداري

متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

عرض از مبدأ ()α

1/1111

1/1011

1/1111

HHI

-1/1100

1/0119

-9/1010

1/111

LEV

-1/1111

1/1912

-2/2113

1/121

TNST

-1/1111

1/1112

-2/1919

1/111

SIZE

1/1111

1/1091

1/9131

1/121

1/331

1/2910

ضریب تعیین مک فادن
آماره نسبت درستنمایی

()sig

مقدار احتمال

مقدار آماره LR

1/111

21/1191

 -8نتیجه گیري و بحث

وجود رابطهمعنادار بین رقابت در بازارمحصول و

مالیات مهمترین منبع تأمینکنندة مخارج در
کشورهای پیشرفته است و در برخی از آنها 31 ،تا 31
درصد از هزینههایعمومیدولت از طریق مالیات تأمین
میشود (زهی و محمدخانلی .)0913 ،طی سالهای
 0911تا  ،0911میانگین این نسبت در ایران 91/1
درصد بوده است .در بودجة سال  ،0939این رقم 11
درصد محاسبه شدهاست (سازمان مدیریت و برنامه-
ریزی کشور .)0939 ،همچنین میانگین نسبت
درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در بیشتر

تمکینمالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران مطرح گردید.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند ،بین
رقابت در بازار محصول و تمکینمالیاتی رابطه منفی و
معنادار وجود دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش رقابت در
بازار محصول تمکینمالیاتی شرکتها کاهش مییابد.
نتایجاین فرضیه با نتایج پژوهش ساندمو (،)2111
کای و لیو ( ،)2113گورك و رانکل ( )2100و
گوکالپ و همکاران ( )2101همخوانی دارد.
نتایج حاصل از بررسی موضوع حاکی از آن است،
رقابت در بازار محصول بهعنوان عامل برونسازمانی بر
انگیزههای شرکتها در راستای تمکینمالیاتی آنها
تأثیر میگذارد .ادبیاتپژوهش نشانمیدهد ،علیرغم
مزایای متعدد حاصل از وجود رقابت در بازار محصول
از قبیل بهبود بهرهوری ،کیفیت و کارایی در بنگاهها
(آالستروم ،)2101 ،افزایش رقابت میتواند با
پیامدهای منفی همراه باشد (بنت و همکاران2109 ،؛
آسموگلو و رابینسون2102 ،؛ آالستروم .)2101 ،لذا با
توجه بهمیزان متفاوت فشارهای رقابتی در بازار می-
توان شاهد طیف وسیعی از رفتارها توسط بنگاهها بود
که از عدم تعهد آنها در قبال قوانین بهطورعام (لی و
ونگ2109 ،؛ کای و لیو2113 ،؛ شلیفر 2111؛ هیلمن
و همکاران )2110 ،و مقرراتمالیاتی بهطورخاص
(گوکالپ و همکاران2101 ،؛ گورك و رانکل2100 ،؛
کای و لیو2113 ،؛ ساندمو )2111 ،حکایت دارد.

کشورها از مرز  91درصد گذشتهاست (پژویان و
درویشی .)0913 ،اما در ایران از سال  0910تا 0911
این شاخص همیشه کمتر از  1/9درصد درصد بوده
است و پیشبینی این نسبت در پایان برنامه ششم
توسعه  00درصد میباشد (فالحتی و همکاران،
 .)0930یکی از دالیل مهم چنین وضعیتی پایین بودن
سطح تمکین مالیاتی میباشد .نتایج یک بررسی طولی
نشانگر رشد صعودی فرار مالیاتی است .در سال 0911
این شاخص  02/3بوده و در سال  0911مقدار آن
 11/11بودهاست (صمدی و تابنده.)0932 ،
با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق تاثیر
رقابت در بازار محصول بر تمکینمالیاتی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق
برازش مدل رگرسیونی طی دوره  1ساله  0931تا
 0931برای شرکتهای نمونه مورد بررسی قرار گرفت.
لذا مطابق با ادبیاتپژوهش فرضیه تحقیق مبنی بر
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بنگاهها در بازار رقابتی فرار از نظارتهای قانونی را
بهمنظور کاهش تعهدات و هزینهها انتخاب میکنند و

شرکت را در پی داشته باشد .ج .نظاممالیاتی کشور
نیازمند نگاهی منسجم ،ساختارمند و عملیاتی به

با افزایش پنهانکاری در مقابل دولت (کای و لیو،
 ،)2113از تمکینمالیاتی سرباز میزنند (گورك و
رانکل2100 ،؛ ساندمو .)2111 ،همچنین با توجه به-
آن که این قبیل رفتارها منجر به کاهش هزینهها و
بهایتمام شده کاالها و خدمات بنگاهها میشود (فارل،
 ،)2111بهویژه زمانیکه شرکتها با بوروکراسی
سنگین و یا فساد اداری مواجهمیباشند ،با احتمال -
بیشتری بهروشهای غیرقانونی رفتار میکنند
(آسموگلو و رابینسون .)2102 ،در این شرایط ،بنگاه-
هایی که تالش میکنند قانونی رفتارکنند در معرض
هزینههای اضافی قرار میگیرند (لی و ژانگ.)2111 ،
درحالیکه بنگاههایی که غیرقانونی رفتار میکنند نه-
تنها در هزینهها صرفهجویی ایجاد مینمایند بلکه،
قادرند خدماتی را به مشتریانشان ارائه دهند که قوانین
و مقررات این اجازه را به بنگاههایی که قانونی رفتار
میکنند ،نمیدهند (گنزالس و المانا .)2111 ،لذا
تهدیداترقابتی ناشی از عدمرعایت قانون ،بنگاههای
قانونمدار را وا میدارد ،برای جبران این بیعدالتی
ادراك شده نسبت به مالیات و مقررات مربوط به آن
تمکین کمتری نمایند (گوکالپ و همکاران .)2101 ،با
توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش
پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه شده است:
الف .با توجه به آنکه در شرایط رقابتی شرکتها
تمکین مالیاتی کمتری دارند .لذا پیشنهاد میشود
نهادهای قانونگذار ،در تدوین قوانین و مقررات مربوط
به انجام امور نظارتی در صنایعی که رقابت بیشتری در
آنها وجود دارد توجه بیشتری نمایند و قوانین سخت-
گیرانهتری را برای جلوگیری از فعالیتهایی که موجب
عدم تمکین مالیاتی در شرکتهای مزبور میشود ،در
نظر گیرند .ب .به تحلیلگران و سهامداران بورسی
پیشنهاد میشود تاثیر رقابت بازار محصول را بر
تمکین مالیاتی مدنظر قرار دهند ،بهدلیل اینکه تمکین
مالیاتی در نهایت سودخالص شرکت را کاهش میدهد
و منجر به افزایش جریاناننقدی خروجی ناشی از
مالیات میشود که این امر خود میتواند کاهش ارزش

مقوله تمکینمالیاتی میباشد .لذا توصیه میشود
همگام با اجرای مراحل مختلف طرح جامعمالیاتی،
پیشنیازهای الزم در سازمان امورمالیاتی برای مقوله
تمکینمالیاتی ایجاد شود تا با هدف دستیابی بهیک
مدل تمکین مناسب باشرایط کشور ،از طریق انجام
تحقیقاتگوناگون و مطالعه دربارهروشهایعملیاتی
اندازهگیری و ابزارهای ارتقاءتمکین ،نسبت به تدوین
استراتژی و برنامهکاری برای ارزیابی مستمر شاخصها
و عوامل موثر بر تمکین ،تربیت نیروی انسانی
متخصص در موضوع تمکین و همچنین ایجاد پایگاه
اطالعاتی ذیربط اقدام گردد .د .به سازمان امور مالیاتی
پیشنهاد میشود ،جهت افزایش سطح تمکین مالیاتی
به اجرای برنامههایی از قبیل گسترش و منطقیسازی
پایههای مالیاتی ،مبارزه با فرارهای مالیاتی،
شفافسازی اقتصاد و هدفمندسازی معافیتها مبادرت
نمایند.
با توجه به نتایج تحقیق و سواالتی که طی انجام آن
برای محققین مطرح شد ،جهت تکمیل این تحقیق و
انجام تحقیقات بیشتر در حوزههای مرتبط با این
تحقیق پیشنهادهای ذیل ارایه میشود:
الف .در پژوهش حاضر به بررسی سهام موجود در
بازار بدون توجه به صنعت آنها پرداخته شد ،لذا بهنظر
میرسد بررسی موضوع بر اساس صنعت میتواند
اطالعات مفیدی در این خصوص فراهم آورد .ب .در
پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق در یک بازه زمانی 1
ساله و در یک نمونه  001شرکتی مورد بررسی قرار
گرفتند .لذا بررسی موضوع در یک بازه زمانی طوالنیتر
و با نمونه بزرگتر میتواند مفید باشد .ج .ممکناست
معیار بهکار رفته برای اندازهگیری تمکینمالیاتی،
شاخص جامع و کاملی برای تعیین متغیر مد نظر
نباشد ،چرا که عوامل دیگری نیز میتواننـد بـر
تفـاوت بین مالیات ابرازی و قطعی تأثیر داشته باشند
که امکان شناسـایی و انـدازهگیـری آنهـا برای
محققان فراهم نبودهاست .هرچند بررسی این مسـئله
بـه اجـرای پـژوهشهـای جداگانه دیگری نیاز دارد
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که خارج از هـدفاصـلی پـژوهشحاضـر اسـت .از
ایـن رو پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی به

 حجازی ،رضوان ،ابوحمزه ،مینا و میرزایی،
محمدمهدی (" .)0931مسئولیت اجتماعی و

شناسایی و معرفـی شـاخص مناسـبی بـرای تمکین-
مالیاتی پرداخته شود .د .در این پژوهش طبق ادبیات
پژوهش تعدادی از متغیرها که بهنظر میرسد بر
تمکین مالیاتی تاثیرگذار میباشند ،شناسایی و کنترل
گردیدند .اما امکان شناسـایی و کنترل سایر متغیرها
برای محققان فراهمنبودهاست .هر چند بررسی این
مسـئله بـه اجـرای پـژوهشهـای جداگانه دیگری نیاز
دارد ،از ایـن رو پیشنهاد میشود در پژوهشهای
بعدی به شناسایی و معرفـی سایر متغیرهای موثر
برتمکینمالیاتی پرداخته شود.

تمکین مالیاتی شرکتی (مطالعه موردی اداره کل
امور مالیاتی مودیان بزرگ)" .دانش حسابداری و
حسابرسی مدیریت ،دوره  ،1شماره  ،01صص
.11-31
خدامیپور ،احمد و بزرایی ،یونس (.)0932
"بررسی رابطه رقابت بازار محصول با ساختار هیئت
مدیره و کیفیت افشاء" .مجله دانشحسابداری،
سال  ،1شماره  ،01صص .11-10
رامشینی ،محمود ،جمشیدی ،ناصر و اسدی،
غالمحسین (" .)0931نگرشی نوین به تمکین
مالیاتی؛ ارائه یک چارچوب جدید" .پژوهشنامه
مالیات .دوره  ،21شماره  ،90صص .00-91
رضایی ،محمد قاسم و نعیمیحشکوایی ،فاطمه
( " .)0911بررسی تأثیر اصالحات مربوط به جرایم
مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم در جهت
افزایش تمکینمالیاتی" .دفتر مطالعات و تحقیقات
مالیاتی ،مجموعه مقاالت اولین همایش سیاست-
های مالی و مالیاتی ،صص .121 -111
زنگنه ،احسان (" .)0913اثر روابط متقابل
اجتماعی بر سطح تمکین مودیان" .پایان نامه
کارشناسیارشد ،دانشگاه اصفهان.
زهی ،نقی و محمدخانی ،شهرزاد (" .)0913بررسی
فرار مالیاتی :مطالعة موردی استان آذربایجان".
پژوهشنامه مالیات ،دوره  ،01شماره  ،3صص -11
.21
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (.)0939
"الیحة بودجة سال  0931کل کشور ،ماده واحده و
جداول کالن منابع و مصارف بودجه" .سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور ،تهران.
صامتی ،مجید ،امیری ،هادی و حیدری ،زهرا
(" .)0931تأثیر اخالق مالیاتی بر تمکین مالیاتی،
مطالعه موردی شهر اصفهان" .فصلنامه پژوهش ها
و سیاستهای اقتصادی ،سال  ،29شماره  ،75صص
.212-290

فهرست منابع
 پژویان ،جمشید و درویش ،باقر (.)0913
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پژوهشنامه مالیات ،دوره  ،01شماره  ،1صص -11
.3
 پورحیدری ،امیر ،امینینیا ،میثم و فدوی،
محمدحسن (" .)0939بررسی تأثیر اجتناب از
پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه سهام عادی ،با
لحاظ فرصتهای رشد و مالکیت نهادی" .فصلنامه
برنامهریزی و بودجه ،سال  ،03شماره  ،9صص
.019-031
 پورحیدری ،امیر و سروستانی ،امیر (.)0932
"شناسایی و تبیین عوامل موثر بر مدیریت
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