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چكیده
هدف این پژوهش  ،تاثیر استقالل هیات مدیره  ،اندازه هیات مدیره و کیفیت حسابرسي بر اجتناب مالیاتي مي باشد .براي انجام
این پژوهش داده هاي مربوط به  69شرکت براي یک دوره  5ساله یعني در بازه زماني  0961الي  0961مورد انتخاب قرار گرفت .
براي آزمون فرضیه هاي این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و از نرم افزار  Eviewsبراي تجزیه و تحلیل استفاده گردید  .نتایج
پژوهش نشان مي دهد که بین استقالل هیات مدیره و اندازه هیات مدیره با اجتناب مالیاتي رابطه منفي و معناداري وجود دارد .
همچنین با استفاده از متغیرهاي توضیح دهنده در کیفیت حسابرسي یعني اندازه موسسه حسابرسي و دوره تصدي حسابرس گویاي
این مطلب است که این دو متغیر با اجتناب مالیاتي رابطه منفي و معناداري دارند  .بنابراین نتایج نشان مي دهد استقالل هیات مدیره
و اندازه هیات مدیره مي تواند روي کیفیت حسابرسي تاثیر مثبت داشته و عالوه بر آن هر دو تاثیر گذار بر روي اجتناب مالیاتي
باشند؛ در نتیجه مي توان در شرکتها اجتناب از مالیات کمتري را مشاهده نمود.
واژههاي کلیدي :استقالل هیات مدیره ،اندازه هیات مدیره  ،کیفیت حسابرسي ،اجتناب مالیاتي.
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 -1مقدمه
امروزه داشتن اطالعاتي که بتوان به آن اتکاء کرد از اهمیت
فراواني برخوردار است  .اطالعات ماالي زمااني قابال اطمیناان
است که توسط افراد بیطرف و مساتقل تهیاه و تنمایو شاود .
کسانیکه از این اطالعات استفاده مي کنند زمااني ماي توانناد
اطمینان حاصل کنند که تهیه کنندگان این اطالعات تخصا
کافي و الزم را در زمینه مالي داشته باشند.این مهاو باه عهاده
حسابرسان مستقل مي باشد؛ که فعالیت آنهاا بیشاتر در قالاب
شارکتهاي حسابرساي اساات .از عوامال مختلفااي کاه باار روي
کیفیت حسابرساي ماي تواناد تاثیرگاذار باشاد :حام الزحماه
حسااابرس ،تعااویو ادواري حسابرسااان  ،تشااکیل کمیتااه
حسابرسي در شرکتها  ،محدودیت ارتباط با صاحبکاران ،ادغاام
موسسات کاوچکتر و تشاکیل موسساات حسابرساي بزرگتار ،
پاسخگو کردن حسابرسان ،تخص گرایاي حسابرساان  ،رتباه
بناادي موسسااات حسابرسااي  ،وجااود قااوانین حمااایتي از
حسابرسان و موارد دیگر که مي تواند؛ منجر به تقویت کیفیات
حسابرسي شود.
از طرفااي دیگاار ،ماادیران شاارکتها بااه عنااوان نمایناادگان
سااهامداران بشاامار مااي رونااد .و طباام رابطااه نمایناادگي
مي توانند هر کدام از طرفین به فکر منافع خاود باشاند .و در
اینجا اختالفاتي بین آنها ایجاد مي گردد .از ذي نفعاان دیگار،
دولت است.که شرکت باید عملیات خود ،که منتهي به سود مي
شود؛ را محاسبه و تحت عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایاد
.در این راستا بعضي از شرکتها میلي به پرداخت مالیات ندارند؛
که میتوان این موضاو را از دو بعاد نگااه کارد بعاد اول فارار
مالیاتي که غیرقانوني مي باشد و مودي باا مخفاي کاردن و یاا
نادیده گرفتن ،مالیات پرداخات نماي کناد .بعاد دوم اجتنااب
مالیاتي است؛ که مودي بصورت قانوني از میازان مالیاات خاود
کاسته و یا پرداخت نمي کند.
هدف این تحقیم نشان دهنده این است که چاون مالیاات
نقش بسیار موثري در تاامین رفااه اجتمااعي دارد و پرداخات
نکردن آن به جامعه و به آباداني کشور لطمه وارد مي کند ماي
خواهیو ببینیو چگونه مي توان از اجتناب مالیاتي جلوگیري به
عمل آوریو  .بنابراین این پرسش ایجاد مي شود که آیا استقالل
هیات مدیره ،اندازه هیات مدیره و کیفیت حسابرسي مي تواناد
تاثیرگذار بر روي اجتناب مالیاتي باشند؟
 -2مباني نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
 -1-2استقالل هیات مديره
به مدیران داخلي که مدیریت اجرایي شارکت را باه عهاده
دارنااد بااه عنااوان عضااو موااان مااي تااوان نااام باارد کااه
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مي توانند تصمیو گیرنده باشاند و عضاو غیرمواان مادیراني
هساااتند کاااه مسااائولیتي در شااارکت ندارناااد و فقاااط در
تصمیو گیري ها مي توانند شرکت کنند  .بنابراین هیات مدیره
اي را مي توان کارا نامید که داراي مدیران غیرموان باشاد تاا
نمااارت مااوثري در فعالیاات هاااي متقلبانااه و گزارشااگریهاي
نادرست داشته باشند .مدیران داخلي چون به اطالعات درسات
شرکت دسترسي دارند مي توانند تصمیمات را به ساود مناافع
خود درنمر بگیرناد .باا ترکیاب مناساب در مادیران مواان و
غیرموان عالوه بر اینکه سبب فاراهو آمادن و همساو شادن
منافع سهامداران و مدیران مي شود؛ بر عملکرد ماالي شارکتها
مي تواند اثرگذار باشاد .از طرفاي دیگرترکیاب مناساب هیاات
مدیره مي تواند عامل موثر در موقعیتهاي مالیاتي شرکت شود.
نمریه نمایندگي باراي افازایش اساتقالل هیاات مادیره از
مدیریت  ،از این ایده پشتیباني مي کند که هیات مادیره بایاد
تحت اختیار مدیران بیروني (غیرموان) باشد  .زیرا رفتارهااي
فرصت طلبانه مدیریت باید به وسیله مدیران غیراجرایي شرکت
تحت کنترل و نمارت باشد  .وجود چنین مادیراني ماي تواناد
کیفیاات تصاامیو هاااي ماادیریت را تحاات تاااثیر قاارار داده و
راهکارهاي مناسب را در اختیار وي قرار مي دهد تا باه وسایله
مدیریت انجام شود تا عملکرد شرکت بهبود یابد (حساس یگانه
و همکاران.)0939 ،
اثربخشي تفکیک تصمیو گیري به وسیله مدیریت و کنترل
به وسیله هیات مادیره از آنجاا منشاي ماي گیارد کاه مادیران
غیرموان به دلیل منافعشان حاضر به تباني با مدیران مواان
نیستند  .از آنجا که مدیران غیرموان بیشتر در ساایر شارکت
ها داراي سمت هاي اجرایي مدیریت یا تصمیو گیري هساتند،
انگیزه باالیي براي کسب شهرت به عنوان تخص امار تصامیو
گیري و برخورداري از فرصت هاي شغلي بهتر در آینده دارناد.
ه مسو نبودن انگیزه مدیران براي استفاده از ثروت مالکان براي
منافع شخصي خود با انگیزه مادیران غیرمواان باراي کساب
شهرت باعث بهبود نمارت بر مدیریت شارکت شاده و کااهش
هزینااه هاااي نمایناادگي را در پااي خواهااد داشاات(فاما و
جنسن.)0639،
 -2-2اندازه هیات مديره
اندازه هیات مدیره به عنوان عنصري با اهمیات در ویژگاي
هاي هیات مدیره مطرح است .تعداد بهینه اعضاي هیات مدیره
باید به گونه اي تعیین شود که نسبت به این موضو که اعضاي
کافي براي پاسحگویي به وااین هیات مدیره و انجاام واااین
مختلن هیات مدیره وجود دارد ،اطمینان خااطر حاصال شاود
(حساس یگانه و همکاران.)0939 ،
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بنابراین تعداد زیاد اعضاي هیاات مادیره سارعت تصامیو
گیري را کو مي کند .با کوچکتر شادن اعضااي هیاات مادیره
امکان بحث و بررسي و استفاده از نمرهاي دیگران در خصوص
مشکالت و راهکار براي حل آن در شارکت بیشاتر فاراهو ماي
شود و باعث افزایش کارایي شرکت مي شود.
-3-2کیفیت حسابرسي
در ادبیات حرفه اي کیفیت حسابرسي در رابطه با میزان
رعایت استانداردهاي حسابرسي مربوطه تعرین ميشود .اگر چه
کیفیت درک شده حسابرسي مي تواند با کیفیت واقعي
حسابرسي مرتبط باشد اما لزوماً یکسان نیست .بنابراین  ،حسن
شهرت و مراقبت حرفه اي براي حفظ ویژگي هاي واقعي
کیفیت حسابرسي و کیفیت درک شده استفاده مي شود .به
عالوه ،باید در نمر داشت که مراقبت حرفه اي حسابرس،
کیفیت اطالعات صورت هاي مالي را تحت تاثیر قرار مي دهد
در حالي که حسن شهرت حسابرس چگونگي درک ذي نفعان
از اطالعات مذکور را متاثر مي سازد.توانایي نمارت حسابرس به
توانایي حسابرس براي بهبود کیفیت اطالعات و اثبات مشکالت
به اندازه گیري مستقیو مربوط مي شود .حسن شهرت
حسابرس بر مبناي شناخت ذي نفعان قرار دارد .از دیدگاه
نمري چندین دلیل براي رابطه مستقیو مورد انتمار بین حسن
شهرت حسابرس ،که شاخ آن اندازه موسسه حسابرسي مي
باشد ،و توانایي نمارت حسابرس وجود دارد .حسابرسان بزرگتر،
صاحبکاران بیشتري دارند و این امر موجب وقو زیان هاي
بیشتر از عملکرد حسابرسي با کیفیت مي شود .همچنین دي
آنجلو استدالل مي کند که هزینه هاي ارزیابي کیفیت سبب
مي گردد تا حسابرسان در یکنواخت نمودن سطح کیفیت،
متخص گردند .موسسه هاي حسابرسي بزرگ در واکنش به
هزینه هاي ارزیابي و هزینه هاي کاهش استقالل  ،ایجاد شدند.
از این رو بر اساس استدالل دي آنجلو استقالل حسابرس از
کیفیت حسابرس مشتم مي شود .از دیدگاه حسابرسان ،اندازه
حسابرسي یکي از ویژگي هایي است که بر کیفیت حسابرسي
اثر دارد .دي آنجلو معتقد است که مؤسسات حسابرسي بزرگتر،
خدمات حسابرسي با کیفیت باالتر ارائه مي کنند ،زیرا عالقه
مند هستند که شهرت بهتري در بازار کار به دست آورند و از
آنجا که تعداد مشتریانشان زیاد است نگران از دست دادن آن
ها نمي باشند .تصور بر این است که چنین مؤسساتي به دلیل
د سترسي به منافع و امکانات بیشتر براي آموزش حسابرسان
خود و انجام آزمون هاي مختلن ،خدمات حسابرسي را با
کیفیت باالتري ارائه مي کنند (مجتهد زاده و آقایي،0939 ،
.)59دوره تصدي حسابرس یکي از معیارهاي دیگر اندازه گیري

کیفیت حسابرسي است که به تعداد سال هاي متوالي که
موسسات حسابرسي یک صاحبکار را مورد رسیدگي و
حسابرسي قرار مي دهد ،اطالق مي شود انجام عملیات
حسابرسي صاحبکار توسط یک موسسه حسابرسي طي سنوات
متمادي ،به دلیل آشنایي تیو حسابرسي با عملیات حسابرسي
صاحبکار ،مي تواند موثرتر صورت گیرد چنانچه مؤسسه
حسابرسي تجربه انجام حسابرسي مؤسسه صاحبکار براي
چندین سال را داشته باشد ،عالوه بر اینکه اعضاي تیو
حسابرسي شناخت بیشتري نسبت به کار صاحبکار خواهد
داشت ،موجب تسریع در انجام عملیات حسابرسي ،کاهش
هزینه هاي حسابرسي و افزایش کیفیت حسابرسي مي گردد.
 -4-2اجتناب مالیاتي
بحث اجتناب مالیاتي بیشتر بنمر مي رسد در مورد شرکت
هایي با جدایي مالکیت مطرح باشد ،زیرا افراد حقیقي به خاطر
وجود احتمال کشن و جریمه شدن و ریسک گریزي و یا انگیزه
هاي دروني مثل وایفه اجتماعي،کمتر درگیر فرار و اجتناب
مالیاتي مي شوند (الینگام و سندمو .)0690 ،0همچنین
مدیریت براي کاهش انتقال منابع مالکان به دولت وتعدیل
هزینه مالیات ،اقدام به اجراي برنامه هاي اجتناب مالیاتي مي
کنند .به طورکلي شرکتها ازطریم دو روش از پرداخت مالیات
اجتناب مي نمایند که یکي روش انتقال سودازحوزه با مالیات
باال به یک منطقه کو مالیات ،یا قرض گرفتن بیشتر در منطقه
با مالیات باال و کمتر در منطقه کو مالیات است .این عمل ویژه
به زدودن درآمد اشاره مي کند ،که درآن بدهي گیرنده قرض
به شرکتهاي وابسته و یا بدهي به شرکتهاي غیروابسته،
مشمول مالیات نمي شود .به عنوان مثال ،شرکت مادر ممکن
است به شرکتهاي تابعه خود قرض دهد (گراول.)0109 ،0
روش بعدي که شرکت ميتواند سود را از حوزه داراي مالیات
باال به حوزه کو مالیاتي انتقال دهد قیمت گذاري کاالها و
خدمات فروخته شده بین شرکتهاي وابسته است .اجتناب
مالیاتي پیامدهاي بالقوه مستقیو وغیرمستقیمي را به همراه
خواهدداشت.کاهش هزینه مالیات و افزایش جریان نقدي و
افزایش ثروت سهامداران از جمله پیامدهاي مستقیو؛ و کاهش
پناهگاههاي مالیاتي و احتمال وضع مالیات بیشتر و در نمر
گرفتن جرایو مالیاتي و فشار احتمالي دولت براي درنمر گرفتن
مالیات بیشتر از این بنگاهها  ،کاهش مسئولیت اجتماعي
شرکت ها و به تبع آن کاهش ارزش شرکت ازجمله پیامدهاي
غیرمستقیو فعالیتهاي اجتناب مالیاتي مي باشند (هانلون و
هیتزمن .)0101 ،9عالوه بر این ممکن است جامعه نیز
شرکتهایي را که رویه متهورانه اي در خصوص مالیات دارند را
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جریمه و تحریو نمایند و عدم مسوولیت پذیري شرکت ها براي
آنها شهرت منفي بوجود آوردکه این مواردنیز از جمله
پیامدهاي غیرمستقیو فعالیتهاي اجتناب مالیاتي مي باشند
(حسینووکالمو .)0100 ،انتمار مي رود مدیران در راستاي
تحقم پاداش هاي در نمر گرفته شده از جانب سهامداران براي
آنها انگیزه زیادي براي اجتناب مالیاتي داشته باشند ،زیرا
اجتناب مالیاتي در نهایت ،به افزایش سود خال و کاهش
جریان هاي نقدي خروجي ناشي از مالیات منجر میشود و بین
طرحهاي تشویقي پاداش مدیران مالیاتي با نرخ مؤثر مالیاتي
محاسبه شده بر اساس استانداردهاي حسابداري رابطه اي
منفي و معنادار وجود دارد (آرمسترانگ و همکاران.)0100 ،1
نگراني هاي گزارشگري مالي نیز عامل باز دارنده اي براي برنامه
ریزي مالیاتي محسوب مي شود انگیزه هاي گزارشگري مالي
اغلب با انگیزه حداقل کردن مالیات در تضاد است ،به این دلیل
که کاهش در سود مشمول مالیات ،غالباً سودحسابداري
کمتري را نتیجه میدهد (شاکلفورد و شولین.)0110 ،5
فرارمالیاتي ،یک نو تخلن وتخطي از قانون است ،اما اجتناب
مالیاتي استفاده از خالء قانوني و یا به تعبیري دیگر
سوءاستفاده رسمي ازقوانین و معافیت ها و مشوق هاي قانوني
است .از جمله تفاوت دیگر فرار مالیاتي و اجتناب مالیاتي
میتوان به واکنش و بازتاب افشا عمل اشاره کرد .دراجتناب
مالیاتي فرد نگران برمال شدن عمل خود نیست ،چرا که وي
عمل غیرقانوني انجام نداده است ،ولي در فرار مالیاتي برمال
شدن عمل فرد میتواند تبعات قانوني وجرایو وتنبیه هایي را
براي آن به همراه داشته باشد ،هرچند هدف هر دو فعالیت
منتفي نمودن مالیات ،ولي نحوه ي دست یابي به آن متفاوت
مي باشد و این دو موضو را میتوانداز هو متمایز نماید (هانلون
و هیتزمن .)0101 ،9نتایج فرانک و همکاران )0116 (9حاکي از
این است که فعالیت هاي اجتناب مالیاتي باعث نبود شفافیت
در گزارشگري مالي مي شود .بنابراین ،به میزاني که کیفیت
گزارشگري مالي پایین است ،عدم اطمینان اطالعات افزایش
مي یابد .این مطالعات نشان مي دهد اجتناب مالیاتي میتواند
منجر به تضعین کیفیت و دقت اطالعات حسابداري شرکت
شود و در نتیجه عدم قطعیت سرمایه گذاران را در مورد
جریانات نقدي آینده شرکت افزایش میدهد .در نتیجه این امر،
هزینه سرمایه افزایش مي یابد .دساي و دهارماپاال)0119( 3
استدالل مي کنند که فعالیت هاي کاهش مالیات میتواند
فعالیت هاي متقلبانه مدیریت و از بین رفتن ارزش سهامداران
را تسهیل کند .اجتناب مالیاتي بیشتر میتواند سبب بدتر شدن
مشکالت نمایندگي بین شرکت و سهامدارانش شود .استراتژي
هاي اجتناب مالیاتي مستلزم پنهان کردن حقایم است که این
4

کار با هدف کاهش میزان مالیات از طریم پنهان کردن حقایم
از ممیزان مالیاتي صورت مي پذیرد .در نتیجه ،اثر معکوسي بر
محیط اطالعاتي شرکت دارد و به مدیران اجازه میدهد منافع را
از شرکت خارج کنند (دساي و دارما پاال .)0119 ،6صرفه جویي
هزینه ناشي از فعالیتهاي اجتناب مالیاتي میتواند مبلغي
ارزشمند براي ضعن مالي شرکت باشد و تامین مالي ازطریم
بدهي یا وجه نقد را کاهش دهد (کیو و همکاران .)0115 ،01از
آنجایي که سپر مالیاتي شکلي از حمایت مالیاتي مي باشد،
شرکتهایي که سپر مالیاتي را به کار مي برد ،بدهي کمتري
دارند و صرفه جویي جریان نقدي ناشي از سپر مالیاتي میتواند
جانشیني براي میزان بدهي شرکت باشد (گراهام و توکر،00
.)0119
 -5-2پیشینه پژوهش
00

شولین و همکاران ( )0109به بررسي تأثیر اجتناب
مالیاتي بر هزینه سرمایه شرکتها پرداختند .براي این منمور از
نرخ مؤثر مالیاتي نقدي بلند مدت و تفاوت سود حسابداري و
سود مشمول مالیات به عنوان معیار اجتناب مالیاتي استفاده
کردند .نتایج نشان داد هرچه اجتناب مالیاتي کمترباشد ،هزینه
سرمایه به صورت معناداري کاهش مي یابد .تجزیه و تحلیل
بیشتر نشان داد این تأثیر در شرکتهاي با نمارت خارجي بهتر،
منافع نهایي بیشتر از صرفه جویي مالیاتي وکیفیت اطالعاتي
بهتر ،قویتر است.
مک گوایر و همکاران( )0100به بررسي رابطه تخص
مالیاتي حسابرسان و سطح اجتناب مالیاتي شرکت ها
پرداختند .نتایج پژوهش آنها بیانگر آن بود زماني که موسسات
حسابرسي یک متخص مالیاتي باشند مشتریان آنها که
خدمات مالیاتي را از این موسسات دریافت مي کنند بیشتر
درگیر اجتناب مالیاتي هستند .از سوي دیگر ،نتایج حاکي از آن
بود شرکت هایي که موسسات حسابرسي آن ها متخص کلي
صنعت هستند داراي سطح اجتناب مالیاتي باالتري نسبت به
سایر شرکت ها هستند .به عبارت دیگر متخصصان کلي با
ترکیب تخص مالیاتي و مالي خود جهت بهبود و توسعه
استراتژي هاي مالیاتي به نفع مشتریان خود از هر دو دیدگاه
صورت هاي مالي و مالیاتي کمک مي کنند.
پژوهش هاي جیونگ و بن کیو  )0101(09بیان میکند که
رابطه ي مستقیو و معناداري بین اجتناب مالیاتي و ریسک
سقوط قیمت آتي سهام وجود دارد .این نتیجه با نمریه اي که
بیان میدارد اجتناب مالیاتي سوء استفاده مدیریت را تسهیل
مي کند و اخبار بد فعالیتها براي چندین دوره انباشته مي شود
براي این که مدیریت مي خواهد جایگاه شغلي خود را حفظ
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کند .زماني که دوره تصدي مدیریت به اتمام رسید ،اخبار بد
ا نباشته شده به یکباره افشاء مي گردد و منجر به سقوط زیاد
قیمت سهام مي گردد .اما اگر در شرکت سازوکار افشاي کارآمد
و قوي مثل سهامداران نهادي ،تجزیه و تحلیل هاي صورت
گرفته از گزارشهاي مالي شرکت ،وجود داشته باشد ،همه اخبار
بد انباشته نمي شوند که در صورت انتشار یکجاي آنها کاهش
شدید قیمت سهام اتفاق بیفتد ،مطابقت دارد.
حسین و همکاران ( )0101در بررسي خود به این نتیجه
رسیدند که بین کیفیت راهبري شرکتي و اندازه موسسه
حسابرسي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و این ارتباط به
وسیله میزان حمایت قانوني از سهامداران اقلیت در سطح کشور
تقویت مي شود.
لین و همکاران ( )0116به بررسي تاثیر ساز و کارهاي
حاکمیت شرکتي بر موسسات حسابرسي بزرگ پرداختند .
نتایج حاصل از بررسي آنها بیانگر این بود که اعمال کنترل
توسط سهامدارام عمده و یکسان بودن مدیرعامل و رییس
هیات مدیره باعث کاهش احتمال انتخاب  01حسابرس بزرگ
چیني مي شود.
گیودهامي و همکارن ( )0116به بررسي تاثیر ساختار
مالکیت بر انتخاب موسسات حسابرسي پرداختند .آنها ،پس از
کنترل عوامل مربوط به اندازه شرکت ،اهرم مالي ،نسبت
موجودي کاال بر کل دارایي ها ،رشد فروش و تولید ناخال
سرانه ،به این نتیجه رسیدند که در شرکت هاي مورد مطالعه
مالکیت دولتي و مالکیت خارجي داراي رابطه معني دار منفي با
انتخاب  1موسسه حسابرسي بزرگ هستند.
گال و همکاران ( )0116در پژوهشي به بررسي رابطه بین
دوره تصدي حسابرس با کیفیت حسابرسي پرداختند .آن ها به
این نتیجه رسیدند که رابطه بین دوره تصدي کو با کیفیت
سود در زماني که شرکت ها توسط متخصصان صنعت
حسابرسي مي شوند بسیار ضعین تر از زماني است که توسط
یک موسسه غیر متخص  ،حسابرسي مي شوند.
عرب صالحي و هاشمي ( )0961در بررسي تاثیر بیش
اطمیناني مدیریت بر اجتناب مالیاتي در یافتند که اثر اطمینان
بیش از حد مدیریتي بر اجتناب مالیاتي  ،مثبت و معنادار است.
به بیان دیگر ،اطمینان بیش از حد به مدیران ارشد سبب
افزایش اجتناب مالیاتي در فرایند گزارشگري مالي ميشود.
پورحیدري و همکاران ( )0969در تحقیقي تحت عنوان
بررسي تاثیر اجتناب مالیاتي بر شفافیت گزارشگري مالي
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي
سال ها  0931الي  0936دریافتند که فعالیت برنامه ریزي
مالیاتي ،شفافیت گزارشگري مالي را کاهش مي دهد .نتایج

بررسي انها نشان داد که فعالیت هاي اجتناب مالیاتي مستلزم
پنهان کردن حقایم و معامالت پیچیده است که بر محیط
اطالعاتي شرکت تاثیر منفي و باعث کاهش شفافیت گزارشگري
مالي شرکت مي شود.
مهراني و سیدي ( )0960به بررسي تاثیر مالیات بر درآمد
و محافمه کاري بر اجتناب مالیاتي پرداختند و دریافتند بین
مالیات ابرازي و محافمه کاري با اجتناب مالیاتي رابطه منفي و
معناداري وجوددارد و همچنین اجتناب مالیاتي و محافمه
کاري ابزاري جایگزین براي کاهش هزینه مالیات مي باشد که
مورد استفاده شرکتهاي ایراني قرار مي گیرند و همچنین با
افزایش مالیات ابرازي سنوات قبل ،انگیزه اجتناب از مالیات
افزایش نمي یابد.
حساس یگانه و آذین فر ( )0936در ایران رابطه اندازه
موسسه حسابرسي و کیفیت حسابرسي را بررسي کردند ،به
همین منمور مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران
رسمي در زمره مؤسسات حسابرسي کوچک و سازمان
حسابرسي به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره
حسابرس بزرگ قرارگرفته است .تجزیه و تحلیل هاي آماري
صورت گرفته در این پژوهش ،مبین رابطه معني دار و معکوس
کیفیت حسابرسي و اندازه حسابرس (مؤسسه حسابرسي) است.
قایمي و شهریاري ( )0933در تحقیقي به بررسي اصول
راهبري شرکتها و عملکرد شرکت ها پرداختند .هدف از این
مقاله ،تعیین رابطه بین اجزاي ساختار اصول راهبري شرکتها
شامل ترکیب هیات مدیره ،ساختار مالکیت و افشاي اطالعات با
عملکرد شرکت ها بود .یافته هاي آنان نشان داد که بین افشاي
اطالعات و عملکرد شرکت ها رابطه معني داري وجود دارد.
 -3فرضیه هاي پژوهش
فرضیه اصلي اول  :بین اندازهي هیأت مدیره و اجتناب مالیاتي
رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه اصلي دوم  :بین استقالل هیأت مدیره و اجتناب مالیاتي
رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه اصلي سوم :بین کیفیت حسابرسي و اجتناب مالیاتي
رابطه معناداري وجود دارد.
براي بررسي فرضیه اصلي سوم فرضیه هاي فرعي زیر مطرح
شده است :
فرضیه فرعي اول :بین اندازه موسسه حسابرسي و اجتناب
مالیاتي رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعي دوم :بین دوره تصدي حسابرسي و اجتناب
مالیاتي رابطه معناداري وجود دارد.
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مدل: 9

 -4روش شناسي پژوهش
با توجه به اینکه تحقیم حاضر در جستجوي تاثیر استقالل
هیات مدیره ،اندازه هیات مدیره و کیفیت حسابرسي بر اجتناب
مالیاتي است ،بنابراین به سبب اینکه نتایج آن به حل یک
مشکل یا موضو خاص ميپردازد از لحاظ هدف کاربردي و از
آنجایي که در پي یافتن ارتباط بین دو متغیر ميباشد ،از لحاظ
ماهیت و روش تحقیم ازنو همبستگي است.
جامعه آماري این تحقیم  ،کلیه شرکتهاي پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 0961الي 0961مي
باشد  .فرآیند نمونهگیري مبتني بر روش حذفي و با توجه به
محدودیتهایي انتخاب شده است که این محدودیت ها به
شرح زیر مي باشند :
 )0شرکتهاي نمونه تا ابتداي سال  0961در بورس اوراق
بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 )0اطالعات مورد نیاز و صورتهاي مالي آنها براي هریک
از سالهاي  0961لغایت  0961در دسترس باشد.
 )9شرکتهایي که بیش از سه ماه وقفه معامالتي نداشته
باشند.
 )1شرکتهاي زیان ده از فهرست بررسي حذف مي
شوند.
 )5به منمور افزایش قابلیت مقایسه ،شرکتهایي که سال
مالي آنها غیر از  00/06بوده از فهرست حذف
ميشوند.
 )9به دلیل ماهیت خاص فعالیت و ریسک مرتبط،
شرکتهاي واسطه گري و سرمایهگذاري از فهرست
حذف ميشوند.
به این ترتیب تعداد  69شرکت ( 131مشاهده) به عنوان نمونه
تحقیم انتخاب گردید.
 -5مدل ها و متغیرهاي پژوهش و نحوه اندازهگیري آنها
براي انجام آزمون فرضیه هاي تحقیم  ،با توجه به در دسترس
بودن اطالعات ،مدلهایي بشرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار
ميگیرند:
مدل:0

مدل:0

6

(خواجوي و کیامهر . )0961 ،
متغیرهاي مورد استفاده در این مدلها به شرح زیر ميباشند:
الف -متغیر وابسته
متغیر وابسته ( )Tax Avoiditاجتناب مالیاتي در سال  tمي-
باشد .متغیر توضیح دهنده براي اندازهگیري اجتناب مالیاتي ،به
شرح زیر است:
نرخ موثر مالیاتي ( :)Effective Tax Rateاز تقسیو هزینه
مالیات شرکت  iدر پایان سال مالي  tبر درآمد قبل از مالیات
شرکت  iدر پایان سال مالي  tبه دست ميآید .هرچه اندازهي
این شاخ بزرگتر باشد ،سطح اجتناب مالیاتي شرکت کمتر
است.
ب -متغیرهاي مستقل
استفاده شده در این پژوهش عبارتند از:

متغیر مستقل
 )0اندازهي هیأت مدیره (تعداد اعضاي هیأت مدیره)
 )0استقالل هیأت مدیره (تعداد اعضاي غیر مواان
درترکیب هیأت مدیره)
 )9کیفیت حسابرسي :براي تعیین کیفیت حسابرسي از
دو متغیر " اندازه موسسه حسابرسي" و "دوره تصدي
حسابرس" به صورت متغییرهاي مجازي استفاده مي-
شود.
در این پژوهش ،سازمان حسابرسي به عنوان موسسه بزرگ
و داراي اعتبار و شهرت باال (درجه  )0و در مقابل سایر
موسسات حسابرسي (موسسات حسابرسي عضو جامعه
حسابداران رسمي) ،که اندازه آنها نسبت به سازمان حسابرسي
کوچکتر است ،به عنوان موسسات داراي اعتبار و شهرت
پایین(درجه )0در نمر گرفته شده است .در صورتي که
حسابرس شرکت صاحبکار طي دوره پژوهش ،سازمان
حسابرسي بوده است ،مقدار متغیر مجازي اندازه حسابرسي
برابر با یک و در غیر این صورت مقدار آن برابر صفر در نمر
گرفته شد .به همین ترتیب در صورتي که طي دوره پژوهش
 00ساله ،حسابرس بیش از  1سال ،حسابرس شرکت صاحبکار
بوده باشد ،مقدار متغیر مجازي دوره تصدي حسابرس برابر با
یک و در غیر این صورت مقدار آن برابر با صفر در نمر گرفته
مي شود (مجتهد زاده و آقایي. )0939،
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بنابراین مدل شماره  9به دو زیر مدل زیر تقسیو ميشود:

که در آنها:
( AFSIZEاندازه موسسه حسابرسي) :در صورتي که حسابرس
شرکت صاحبکار طي دوره پژوهش ،سازمان حسابرسي بوده
است ،مقدار متغیر مجازي اندازه حسابرسي برابر با یک و در
غیر این صورت مقدار آن برابر صفر در نمر گرفته شد.
(ATدوره تصدي حسابرس) :در صورتي که طي دوره پژوهش
 00ساله ،حسابرس بیش از  1سال ،حسابرس شرکت صاحبکار
بوده باشد ،مقدار متغیر مجازي دوره تصدي حسابرس برابر با
یک و در غیر این صورت مقدار آن برابر با صفر در نمر گرفته
مي شود.
و مدل شماره 0و : 0

که در آنها:
( DSIZEاندازهي هیأت مدیره) :تعداد اعضاي هیأت مدیره
( INDMANاستقالل هیأت مدیره) :مدیر غیرموان ،عضو پاره
وقت هیأت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایي در شرکت
مي باشد .این متغیر نشان دهنده نسبت اعضاي غیر موان
هیأت مدیره به کل اعضاي هیأت مدیره میباشد.
ج -متغیرهاي کنترلي
الن :وقفه انتشار صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت  iدر
پایان سال مالي :)Delayit( tکه از طریم لگاریتو طبیعي
فاصله زماني بین پایان سال مالي شرکت و تاریخ مجمع
عمومي ،به دست مي آید.

ب :اهرم مالي شرکت  iدر پایان سال مالي  :)Leverage( tکه از
طریم تقسیو کل بدهي ها بر کل دارایي هاي شرکت در
پایان سال به دست مي آید.
ج :اندازه شرکت  iدر پایان سال مالي  : )FSIZEit(tلگاریتو
طبیعي کل دارایيها به عنوان نماینده اي از اندازه شرکت
د :سن شرکت ( :)Ageسالهاي فعالیت شرکت  iدر سال t
ه :اندازه بازار ( :)MSIZEلگاریتو طبیعي فروش شرکت iدر
سال t
 -5يافته هاي پژوهش
 -1-5آمار توصیفي
در جدول شماره  ،0آماره هاي توصیفي متغیرهاي پژوهش
نشان داده شده است  .همانطور که مشاهده
مي شود ،میانگین متغیراجتناب مالیاتي برابر با  1/109مي-
باشدکه نشان ميدهد بیشتر دادههاي مربوط به این متغیر،
حول این نقطه تمرکز یافتهاند .انحراف معیار براي متغیرسن
برابر01/96و براي متغیر اجتناب مالیاتي برابر  1/1505است
که نشان ميدهد در بین متغیرهاي پژوهش ،سن و اجتناب
مالیاتي به ترتیب داراي بیشترین و کمترین میزان پراکندگي
مي باشند .همچنین کشیدگي تمامي متغیرهاي مدل ها مثبت
است.
الزم به ذکر است ؛ قبل از آزمون فرضیه ها باید نرمال بودن
متغیر ها (بجز متغیرهاي باینري) مورد آزمون قرارگیرد ،در این
تحقیم این موضو از طریم آماره جارک-برا مورد بررسي
قرارميگیرد .از آنجائي که احتمال آماره بیشتر از  1/15است،
فرضیه صفر مبني بر نرمال بودن توزیع متغیر مربوطه قبول
مي شود .بنابراین داده هاي ما نرمال است .و براي ایستایي
(مانایي) متغیرهاي مورد استفاده در مدل ها (بجز متغیرهاي
باینري) از آزمون ریشه واحد استفاده مي شود که در جدول
شماره  0نشان داده شده است .جدول شماره  0نشان مي دهد
که چون ضریب احتمال کمتر از  1/15مي باشد داده هاي ما
مانا یا ایستا هستند .

جدول-1آماره هاي توصیفي متغیرهاي پژوهش
متغیر

اجتناب
مالیاتي
)Tax) Avoid

آماره

اندازهي

استقالل

وقفه

اهرم مالي

هیأت مديره هیأت مديره انتشار) (Delayشرکت
))INDMAN
)(LEV
)(DSIZE

اندازه

اندازه

سن

شرکت

بازار

شرکت

))MSIZE) (FSIZE

)(AGE

میانگین

1/1099

-1/931

95/9091

91/619

95/305 00/3039 09/0690 1/9561

بیشینه

1/9111

-1/199

66/3193

66/319

90/511 09/6909 09/1111 9/1911
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اجتناب

متغیر

مالیاتي
آماره

استقالل
اندازهي
مديره
هیأت
انتشار) (Delayشرکت
هیأت مديره
))INDMAN
)(LEV
)(DSIZE

اهرم مالي

وقفه

)Tax) Avoid

اندازه

اندازه

سن

بازار

شرکت

شرکت
))MSIZE) (FSIZE

)(AGE

کمینه

1/1119

-1/999

1/15996

-1/009

00/691 1/06115 0/11111 1/1959

انحراف معیار

1/1505

1/5013

03/9599

03/911

01/960 0/30001 0/09999 1/0696

چولگي

9/1560

-0/096

1/11905

1/1109

1/0110 1/03153 -0/0599 0/0551

کشیدگي

00/150

00/995

0/13139

0/1611

0/5995 9/16956 01/9330 01/399

آماره جارک-برا

1/5600

1/0969

00/35

00/59

1/9591

1/9906

6/195

9/9995

احتمال جارک-برا

1/090

1/190

1/5990

1/009

1/533

1/993

1/399

1/59510

مشاهدات

131

131

131

131

131

131

131

131

منبع :بر اساس خروجي

نرمافزارEviews

جدول -2نتايج آزمون ريشه واحد پنل ديتا ((Pool unit root test
آزمونهاي ريشه واحد ديكي فولرAugmented Dickey-Fuller Test
شوارتزـ بیزينSchwarz Baysian

مرتبه تفاضل
گیري

*Prob.

t-Statistic

متغیرها

در سطح

0.0000

-15.4223

اجتناب مالیاتي

Tax Avoid

"

0.0000

-34.1648

اندازهي هیأت مدیره

DSIZE

"

0.0000

-18.6093

استقالل هیأت مدیره

INDMAN

"

0.0000

63.1903

وقفه انتشار صورتهاي مالي حسابرسي شده

Delay

"

0.0000

-17.6797

اهرم مالي شرکت

LEV

"

0.0000

-28.9635

اندازه شرکت

FSIZE

"

0.0000

-5370.00

اندازه بازار

MSIZE

"

0.0000

-55.5241

سن شرکت

AGE

منبع :بر اساس خروجي

 -2-5نتايج آزمون فرضیه ها
قبل از تخمین مدلها در فرضیه ها الزم است که
روش تخمین (تلفیقي یا تابلویي) مشخ گردد .براي این

نرمافزارEviews

منمور از آزمون Fلیمر استفاده گردیده است.که در جدول
شماره  9براي مدل هاي  0و  0و در جدول شماره  1براي مدل
هاي  9و  1نشان داده شده است .

جدول -3نتايج آزمون Fبراي مدل هاي 1و2
مقدار ارزش احتمال

d.f.

Statistic

Effects Test

0.0000

)(95,436

4.963214

Cross-section F

0.0000

95

443.758957

Cross-section Chi-square

0.0000

)(95,332

7.653398

Cross-section F

0.0000

95

576.554890

Cross-section Chi-square

))PV

منبع :بر اساس خروجي
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جدول -4نتايج آزمونFبراي مدل هاي 3و4
مقدارارزش احتمال
))PV

d.f.

Statistic

مدل

Effects Test

0.0000

)(95,436

7.127952

Cross-section F

0.0000

95

562.741201

Cross-section Chi-square

0.0000

)(95,329

10.960984

Cross-section F

0.0000

95

725.533260

مدل 9
مدل 1

Cross-section Chi-square

منبع :بر اساس خروجي

جداول باال نشان مي دهد که چون مقدار ضریب احتمال
آزمونfکمتر از 1/15مي باشد بنابراین مي توانیو از روش پنل
دیتا استفاده کنیو.
روش پنل دیتا خود با استفاده از دو روش "اثرات تصادفي
" و "اثرات ثابت " مي تواند انجام گیرد .براي تعیین اینکه از
کدام روش استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده مي گردد.که
در جدول شماره  5براي مدل هاي  0و  0و در جدول شماره 9
براي مدل هاي 9الي  9نشان داده شده است .

نرمافزارEviews

جداول  5و  9نشان مي دهد چون ضریب احتمال در
مدلهاي او 0بیشتر از 1/15مي باشد تخمین با روش اثرات
تصادفي است(جدول .)5و در مدل ( )9بیشتر از 1/15مي باشد
تخمین با روش اثرات تصادفي است .ولي در مدل( )1چون
ضریب احتمال کمتر از  1/15مي باشد تخمین آن با روش
ثابت انجام مي گیرد (جدول  .)9همچنین براي بررسي فروض
کالسیک پنل در رگرسیونها از آزمون ناهمساني واریانس و
خودهمبستگي براي مدلهاي پنل استفاده شده ،که در جدول
شماره  9براي مدل هاي  0و  0و در جدول شماره  3براي مدل
هاي 9و  1نشان داده شده است .

جدول -5نتايج آزمون هاسمن براي انتخاب روش با اثرات ثابت و تصادفي براي مدل هاي 1و2
Prob.

Chi-Sq. d.f.

Chi-Sq.
Statistic

Test Summary

مدل

0.5878

5

2.823308

Cross-section random

مدل 0

0.5109

5

13.5422911

Cross-section random

مدل 0

منبع :بر اساس خروجي

نرمافزارEviews

جدول -6نتايج آزمون هاسمن براي انتخاب روش با اثرات ثابت وتصادفي براي مدل هاي  3و 4
Prob.

Chi-Sq. d.f.

Chi-Sq.
Statistic

Test Summary

مدل

0.3843

4

4.164004

Cross-section random

مدل 9

0.0000

5

31.708654

Cross-section random

مدل 1

منبع :بر اساس خروجي

نرمافزارEviews

جدول  -7نتايج آزمون ناهمساني واريانس و خود همبستگي براي مدلهاي پنل 1و2
مدل 1

آزمونها

مدل 2

آماره

prob

آماره

prob

آزمون ناهمساني واریانس بین گروهي (والد تعدیل شده)

1/19519

1/9590

1/500011

1/56190

آزمون خودهبستگي (آزمون وولدریج)

1/03095

1/39990

1/09699

1/36190

منبع :بر اساس خروجي

نرمافزارEviews
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جدول -8نتايج آزمون ناهمساني واريانس و خود همبستگي براي مدلهاي پنل 3و4
مدل 3

آزمونها

آماره

prob

آماره

prob

آزمون ناهمساني واریانس بین گروهي (والد تعدیل شده)

0/900

1/0995

0/1661

1/0963

آزمون خودهبستگي (آزمون وولدریج)

0/11691

1/0999

1/6690

1/0099

منبع :بر اساس خروجي

جداول باال نشان مي دهد از آنجائي که P-valueآزمون
ناهمساني واریانس بزرگتر از  1/15است درنتیجه فرض صفر
مبني بر همساني واریانسها پذیرفته ميشود .به عبارتي ،نتیجه
آزمون والد تعدیل شده حاکي از عدم وجود ناهمساني واریانس
بین واحدهاي مقطعي ( 69شرکت) است و از آنجائي کهP-
valueآزمون خودهبستگي بزرگتر از  1/15است دال بر عدم
وجود خودهمبستگي ميباشد.به عبارتي نتایج بدست آمده از
آزمون وولدریج نشاندهنده تایید فرضیه صفر و حاکي از عدم
وجود خود همبستگي ميباشد.
 -1-2-5نتايج آزمون فرضیه اصلي اول و دوم
نتایج حاصل از تخمین مدل ها براي این دو فرضیه اصلي در
جدول شماره  6نشان داده شده است.
جدول  6بیان کننده این است که در مدل ( )0اندازه هیات
مدیره اثر منفي بر اجتناب مالیاتي دارد و در سطح ٪66معنادار
است(چون ضریب احتمال( )probآن کمتر از  1/10مي باشد).
یعني با بهبود در شاخ اندازهي هیأت مدیره (یکي از
سازوکارهاي نمام راهبري شرکتي) به میزان یک واحد ،شاخ
اجتناب مالیاتي را به میزان  1/99کاهش مي دهد.پس با
کوچکتر شدن اعضاي هیات مدیره امکان تبادل نمر در
خصوص رفع مشکالت در شرکت بیشتر مهیا مي گردد و سبب
افزایش کارایي شرکت مي گردد .این ضریب در تخمین مدل
منفي و معنادار ميباشد .بنابراین مي توان گفت با بهبود
بخشیدن در تعداد اعضاي هیات مدیره مسئولیتها تقسیو و
نمارت برکلیه فرآیند حسابرسي شرکت با کیفیت باالتري انجام
مي پذیرد  .در نتیجه از اجتناب مالیاتي کاسته مي شود.
بنابراین بین اندازه هیات مدیره و اجتناب مالیاتي رابطه منفي و
معناداري وجود دارد .و فرضیه اصلي اول پذیرفته مي شود .در
مدل ( ) 0استقالل هیات مدیره اثر منفي بر اجتناب مالیاتي
دارد و در سطح ٪66معنادار است(چون ضریب احتمال()prob
آن کمتر از  1/10مي باشد) .یعني با بهبود در شاخ استقالل
هیأت مدیره (یکي از سازوکارهاي نمام راهبري شرکتي) به
میزان یک واحد ،شاخ اجتناب مالیاتي را به میزان 1/100
کاهش ميدهد .این ضریب در تخمین مدل منفي و معنادار
11

مدل 4

نرمافزارEviews

ميباشد .بنابراین مي توان گفت انسجام ،توانایي و استقالل
اعضاي هیات مدیره یعني عضو غیرموان که فاقد مسئولیت
اجرایي در شرکت باشد سبب شفافیت و راهبري شرکتي
صحیح شرکت مي گردد .همچنین ترکیب هیات مدیره مي
تواند بر عملکرد مالي شرکت ها اثرگذار باشد و اگر اکثریت
اعضاي هیات مدیره را مدیران مستقل غیرموان تشکیل دهد ،
هیات مدیره از کارایي بیشتري برخوردار خواهد بود؛ و در
نتیجه اجتناب مالیاتي کمتر مي شود .بنابراین بین استقالل
هیات مدیره و اجتناب مالیاتي رابطه منفي و معنادار وجود دارد
و فرضیه اصلي دوم پذیرفته مي شود.
 -2-2-5نتايج آزمون فرضیه فرعي اول و دوم
نتایج حاصل از تخمین مدل ها براي این دو فرضیه فرعي در
جدول شماره  01نشان داده شده است.
جدول  01نشان دهنده این است که در مدل( )9اندازه
موسسه حسابرسي اثر منفي بر اجتناب مالیاتي دارد و در سطح
٪66معنادار است(چون ضریب احتمال( )probآن کمتر از
 1/10مي باشد) .یعني با بهبود در شاخ اندازه موسسه
حسابرسي به میزان یک واحد ،شاخ اجتناب مالیاتي را به
میزان 1/319کاهش مي دهد .این ضریب در تخمین مدل
منفي و معنادار ميباشد .بنابراین مي توان گفت بین حسن
شهرت حسابرس و شاخ آن که اندازه موسسه حسابرسي
است رابطه مستقیو وجود دارد زیرا موسسات حسابرسي بزرگتر
عالقه مند هستند که شهرت بهتري در بازار کار به دست آورند
به این دلیل خدمات حسابرسي با کیفیت تر ارائه مي کنند  .از
طرف دیگر اندازه موسسه حسابرسي یکي از ویژگي هایي است
که بر کیفیت حسابرسي اثر دارد و هرچه موسسات حسابرسي
بزرگتر باشد کیفیت حسابرسي افزایش مي یابد؛ و به تبع آن از
اجتناب مالیاتي کاسته مي شود  .بنابراین بین اندازه موسسه
حسابرسي و اجتناب مالیاتي رابطه منفي و معناداري وجود
دارد .و فرضیه فرعي اول پذیرفته مي شود .و در مدل ( )1دوره
تصدي حسابرس اثر منفي بر اجتناب مالیاتي دارد و در سطح
٪66معنادار است(چون ضریب احتمال( )probآن کمتر از
 1/10مي باشد) .یعني با بهبود در شاخ دوره تصدي
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فرعي دوم پذیرفته مي شود.
همچنین به منمور بررسي استقالل خطاها (تفاوت بین
مقادیر واقعي و پیشبیني شده توسط معادله رگرسیون) در
دورههاي مختلن از آزمون دوربین  -واتسون استفاده شده
است .مقدار  D.Wمحاسبه شده براي کلیه مدلها بین  0/5تا
 0/5است؛ بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که جمالت خطا در
دورههاي مختلن مستقل ميباشند .به عبارت دیگر مقادیر
خطا تصادفي بوده و فرض وجود خودهمبستگي بین خطاهاي
مدل برآورد شده رد ميشوند.

حسابرس به میزان یک واحد ،شاخ اجتناب مالیاتي را به
میزان 1/309کاهش مي دهد .این ضریب در تخمین مدل
منفي و معنادار ميباشد .بنابراین هر چه تعداد سال هاي
متوالي که موسسات حسابرسي ،انجام عملیات حسابرسي یک
صاحبکار را مورد رسیدگي قرار مي دهند؛ بیشتر باشد به دلیل
آشنایي نسبت به کار صاحبکار موجب سرعت بخشیدن در
انجام عملیات حسابرسي  ،کاهش هزینه هاي حسابرسي و
افزایش کیفیت حسابرسي مي گردد  .و به تبع آن اجتناب
مالیاتي کاهش مي یابد .بنابراین بین دوره تصدي حسابرسي و
اجتناب مالیاتي رابطه منفي و معناداري وجود دارد  .و فرضیه

جدول  -9نتايج حاصل از تخمین مدلهاي 1و2
متغیر وابسته : Tax Avoidاجتناب مالیاتي
مدل 1
مدل 2
ضرايب
سطح
ضرايب
سطح
تخمین
معناداري
تخمین
معناداري

متغیرهاي مستقل

0.0000

-0.713064

0.0000

-2.694707

-

-

0.0000

-0.732509

0.0000

-0.012580

-

-

0.0002

0.000538

0.0150

0.167118

0.0000

0.071578

0.0252

0.079863

0.0000

-0.032950

0.0407

-0.011242

0.0002

5.281443

0.0982

0.036738

0.256160
0.0002
0.614777
1.756555
]26.57690[0.000000

عرض از مبدا
اندازهي هیأت مدیره
استقالل هیأت مدیره
وقفه انتشار صورتهاي مالي
اهرم مالي شرکت
اندازه شرکت
اندازه بازار
سن شرکت

0.704411
0.2747
0.660304
1.655752
]91.83610[0.000000

C
DSIZE
INDMAN
Delay
LEV
FSIZE
MSIZE
AGE

Adjusted R-squared
Durbin-Watson stat
]F-statistic [Prob

منبع :بر اساس خروجي

نرمافزارEviews

جدول -11نتايج حاصل از تخمین مدل هاي 3و4
متغیر وابسته : Tax Avoidاجتناب مالیاتي
مدل 3
سطح
سطح آماره ضرايب
ضرايب
ي
معنادار
تخمین
تخمین
t-Statistic

مدل 4
سطح
معناداري

سطح آماره
t-Statistic

prob
0.0000

20.81750

2.476236

prob
0.0000

34.45021

2.478363

-

-

-

0.0000

-18.67957

-0.807143

0.0000

-29.11002

-0.813124

-

-

-

0.0002

3.697292

0.001669

0.0000

4.137156

0.007344

0.0816

1.744699

0.001751

0.0000

7.838033

0.002247

0.0004

-0.002549 -3.584748

0.0968

-1.662427

-1.794373

0.0000

5.281443

0.0000

5.582495

0.320048

12.38762

0.256160

4.802443
0.0000
0.509072
1.765995
]47.91246 [0.000000

0.235219

1.419629
0.1561
0.650796
2.376879
]99.36377 [0.000000
منبع :بر اساس خروجي نرمافزارEviews
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متغیرهاي مستقل
عرض از مبدا
اندازه موسسه حسابرسي
دوره تصدي حسابرس
وقفه انتشار صورتهاي مالي
اهرم مالي شرکت
اندازه شرکت
اندازه بازار
سن شرکت

C
AFSIZE
AT
Delay
LEV
FSIZE
MSIZE
AGE

Adjusted R-squared
Durbin-Watson stat
])F-statistic [Prob(F-statistic

11

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

 -6نتیجه گیري و بحث
طبم نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها در این
پژوهش ،نشان مي دهد که شاخ هاي اندازه هیات مدیره،
استقالل هیات مدیره رابطه منفي و معناداري با شاخ
اجتناب مالیاتي دارند  .همچنین متغیرهاي توضیح دهنده
کیفیت حسابرسي یعني اندازه موسسه حسابرسي و دوره
تصدي حسابرس بر شاخ اجتناب مالیاتي یک رابطه منفي و
معنادار است  .بنابراین به بیاني دیگر مي توان ااهار داشت که
با بهبود و اصالح استقالل و اندازه هیات مدیره (معیارهاي نمام
راهبري شرکتي) و کیفیت حسابرسي مي توان شاهد اجتناب
مالیاتي کمتري در شرکتها باشیو  .از طرفي شرکتها براي
اعتباربخشیدن و افزایش کیفیت سود گزارش شده مي توانند از
حسابرسان متخص و شاغل در سازمان حسابرسي استفاده
کنند تا از این طریم اعتماد سرمایه گذاران را کسب نمایند.
اندازه موسسه
چرا که نتایج نشان ميدهد که شاخ
حسابرسي ارتباط منفي و معنادار با شاخ اجتناب مالیاتي
دارد .با بهبود در تعداد اعضاي هیأت مدیره و همزمان استقالل
اعضاء ،ویژگي نمارتي بر عملکرد مالي را افزایش داده و اجتناب
مالیاتي را کاهش ميدهد .نتایج این تحقیم در آزمون فرضیه
اصلي اول و دوم مشابه پژوهش لین و همکاران ( )0116مي
باشد که بیانگر آن است هر چه در استقالل و اندازه هیات
مدیره (از سازو کارهاي حاکمیت شرکتي) بهبود حاصل گردد؛
موجب مي شود که نمارت بر برکلیه فرآیند حسابرسي شرکت
با کیفیت باالتري انجام پذیرد و در نتیجه این کیفیت سبب مي
گردد اجتناب مالیاتي کمتري در شرکتها مشاهده گردد.
همچنین نتایج این تحقیم در آزمون فرضیه فرعي اول
مشابه پژوهش حساس یگانه و آذین فر ()0936
مي باشد که بیانگر آن است هر چه موسسات حسابرسي بزرگتر
باشد خدمات حسابرسي بهتري ارائه خواهند داد و بر کیفیت
حسابرسي تاثیر مي گذارد و در نتیجه کیفیت حسابرسي سبب
مي گردد اجتناب مالیاتي کمتري در شرکتها دیده شود .آزمون
فرضیه فرعي دوم مشابه پژوهش گال و همکاران ( )0116مي
باشد که بیانگر آن است هر چه دوره تصدي حسابرس بیشتر
باشد نسبت به صنعت و کار صاحبکار آشنایي بیشتري خواهد
داشت و بر کیفیت حسابرسي تاثیر مي گذارد در نتیجه کیفیت
حسابرسي سبب مي گردد اجتناب مالیاتي کمتري در شرکتها
مشاهده شود.
در ایران و در بسیاري از شرکت هاي بزرگ و بخصوص
شرکت هایي که در آن دولت تاثیر مي گذارد ،بعد از انتخابات
(مانند انتخابات ریاست جمهوري) حاکمیت شرکت ها
دستخوش تسویه حساب سیاسي مي گردد .و هیات مدیره و به
12

تبع آن مدیر عامل تغییر مي یابد .در این میان هزینه هاي
مالیاتي و سایر مسایل از این دست کمتر مورد عالقه مدیران
براي مدیریت است .و مسایلي همچون تغییرات در سیستو و
تغییر حسابرس بیشتر جلب تااوجه مي نماید .پیشنهاد
ميشود در پژوهش هاي آتي ،ترکیب هیات مدیره با هزینه
هاي مالیاتي را مورد بررسي قرار دهند .پیشنهاد مي شود در
پژوهش هاي آتي ،ارتباط بین ااهارنمر حسابرس با هزینه هاي
مالیاتي نیز مورد بررسي قرار گیرد.
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