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مقدمه
از ديدگاه نظري ،منظور از اجتناب مالياتي ،تالش در جهت كاهش ماليات هاي پرداختي

است(هانلون1و همكاران )2010 ،كه در اين امر به رغم تطبيق فعاليت با قوانين ،در اجراي
فعاليت يك يا چند ضابطه مصوب مراجع ذيربط تعمداً ناديده گرفته مي شود(ديانت پي
وهمكاران .)1392،به اين معني كه مودي (مالياتدهنده) سعي ميكند با استفاده از مواد
قانوني و مفرهاي موجود در آن ماليات كمتري را بپردازد بدون اينكه از صورت ظاهر
قانون عدول كند اما در صورتي كه هر گونه تالش غير قانوني براي پرداخت نكردن
ماليات ،عدم ارائه اطالعات الزم در مورد عايدات و منافع مشمول ماليات به مقامات
مسئول ،فرار مالياتي خوانده مي شود.
مديريت ماليات به عنوان توانايي كاهش ميزان وجه پرداختي يا پرداختني بابت ماليات
تعريف مي شود.مديريت مالياتي اساسا تحت عنوان شيوه هايي براي جلوگيري از انتقال
وجه نقد سهامداران به سوي دولت شناخته مي شود .براي بهره بردن از مديريت ماليات
متهورانه ،نيازي نيست متوسل به رفتار غير اخالقي يا غير قانوني شد.قوانين مالياتي ،مفاد
زيادي دارد كه به شركت ها اجازه مي دهد تا از روزنه هاي قانوني ماليات خود را كاهش
دهند .مثل سرمايه گذاري در اوراق مشاركت دولتي كه درآمد حاصل از آن معاف است.
بنابراين مديريت مالياتي بيانگر يك راهبرد مستمر و پايدار در زمينه برنامه ريزي مالي
راهبردي است كه در برگيرنده فعاليتهاي كامال قانوني است(كريستينا و تريسي.)20102
تمايز مفهومي بين فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات به قانوني يا غيرقانوني بودن
رفتار موديان مربوط مي شود .فرار مالياتي ،يك نوع تخلف از قانون است .وقتي يك
مودي مالياتي از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهاي حاصل از كار يا سرمايه خود
كه مشمول پرداخت ماليات مي شود ،امتناع مي كند ،يك نوع عمل غير رسمي انجام
مي دهد كه او را از چشم مقامات دولتي و مالياتي كشور دور نگه مي دارد .اما در اجتناب
از ماليات ،فرد نگران نيست كه عمل او افشا شود .اجتناب از ماليات ،از خالءهاي قانوني
در قانون ماليات نشات مي گيرد .در اينجا فرد به منظور كاهش قابليت پرداخت ماليات،
خود دنبال راه هاي گريز مي گردد.
اين تحقيق در مورد اجتناب و فرار مالياتي شركتها ،يك مساله و نگراني عمده براي
1. Hanlon
2. Kristina,M and Tracy,N
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مسئوالن و مقامات مالياتي ،سهام داران شركتها و عموم مردم تلقي ميشود  .مديران
سازمان امور مالياتي كه در مورد درآمدهاي مالياتي نگران هستند ،عالقمنداند تا از واقعيتها
و شواهد موجود در سخت گيري مالياتي و روشهاي اجتناب و فرار از ماليات آگاه شوند.
همچنين سهام داران شركتها عالقهمنداند به اينكه آيا مديريت شركت بطور موفق
مسئوليت خود را در قبال افزايش سود و ثروت سهام داران انجام ميدهد و از طرف ديگر
ميخواهند بدانند كه آيا مديريت شركت كه در پرداخت ماليات دولت را فريب ميدهد
آيا آنها را نيز در سايه سياستهاي مديريتي فريب داده است يا نه؟ از طرف ديگر اجتناب و
فرار مالياتي شركت ها بعنوان يك مسأله و نگراني در جامعه تلقي مي شود و جامعه در
صدد پاسخ به اين سوال است كه آيا شركتها و افراد ماليات عادالنه خود را در قبال
هزينههايي اجتماعي كه برايشان صرف مي شود پرداخت مي نمايند.
مسئوليت پذيري اجتماعي شركت ها ،مفهومي انعطاف پذير است .درعين حال كه
يك شيوه و روش در نظر گرفته مي شود ،يك هدف نيز هست .موفقيت مسئوليت پذيري
اجتماعي در يك سازمان نشانگر اين است كه تا چه حد آن سازمان توانسته است در حين
اجراي مدل سازماني خود  ،به خوبي نيازهاي ذينفعان را نيز جهت يابي كرده و پاسخگو
باشد .به طور خالصه ،مسئوليت پذيري اجتماعي بر ارتباطات يك سازمان با ذي نفعانش

تأكيد مي كند(چندلر .)2006،1مسئوليت اجتماعي شامل سه بعد حاكميت شركتي ،جامعه
و تنوع به شرح زير است:

 )1حاكميت شركتي :حاكميت شركتي ،شيوه هاي به كار گرفته شده توسط مديران
شركت با هدف تعيين راهبردهايي است كه موجب دستيابي شركت به اهداف تعيين
شده ،كنترل ريسك و مصرف بهينه منابع مي شود .برخي مولفههاي حاكميت شركتي
عبارتست از :استقالل هيات مديره ،دانش هيات مديره  ،درصد مالكيت سهامداران كنترلي،
نمايندگي اعضاي هياتمديره از بُعد دولتي يا خصوصي بودن  ،عملكرد هيات مديره و...
 )2جامعه  :بعد دوم مسئوليت اجتماعي؛ نگراني هاي جامعه را در خصوص مولفههايي
حقوق بشر ،حقوق كارگر ،آموزش و توسعه كارگران محلي ،كمك به تخصص هاي
مربوط به برنامه هاي جامعه و غيره بيان مي كند.
 )3تنوع  :يكي ديگر از ابعاد مسئوليت اجتماعي است كه شامل مولفه هايي نظير بكارگيري
زنان يا گروه هاي اقليت ديني در ساختار مديريتي و هيات مديره شركت ،روشهاي نو در
1. Chandler
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ارتقا كاركنان ،تيپ قراردادهاي مالي و غير مالي ،بكارگيري افراد معلول و ...مي باشد
با وجود اينكه تحقيقات جداگانه و مستقلي در مورد اجتناب و فرار مالياتي و مسئوليت
اجتماعي انجام شده است ،بررسي ارتباط بين اين دو مولفه يك شكاف تحقيقاتي در
ادبيات مربوطه به حساب ميآيد(كارول و جولفيان12005 ،؛ هانلون و هيتزمن .)22010

تحقيق حاضر سعي كرده است اين شكاف را تا حد بضاعت كمتركند.
اهميت عمده اين تحقيق اين است كه :
 -1تاثير مسئوليت اجتماعي و مديريت هزينه ماليات شركت بر اجتناب و فرار مالياتي را با
هم مورد مطالعه بررسي قرار داده و مدلي براي اين تاثير ارائه مي دهد.
 -2تعامل بين سطوح مسئوليت اجتماعي و هزينههاي صرف شده براي مديريت ماليات را
مورد مطالعه قرار مي دهد.
 -3بطور جداگانه تاثيرات نقاط قوت و نگراني سه سطح از مسئوليت اجتماعي شركتها
مورد مطالعه قرار مي گيرد.

پیشینه پژوهش

واتسون ) 2014(3به بررسي تاثير عملكرد درآمدي بر رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركتها
و اجتناب مالياتي پرداخت .نتايج نشان داد كه زماني كه عملكرد درآمدي فعلي(آتي)
پايين است ،بر رابطه اجتناب مالياتي و مسئوليت اجتماعي رابطه تاثير مثبت دارد و در
زماني كه عملكرد فعلي(آتي) باال باشد اين تاثير كاهش مي يابد.

هيرول و همكاران  )2014(4در تحقيقي در خصوص ساختار مالكيت شركت و اجتناب
از ماليات بيان مي دارند كه شيوه هاي اجتناب از ماليات به همان انداره وضع خود ماليات
قدمت داشته و شركتهاي ماليات دهنده ماليات در زمانهاي اخير اين شيوه ها را بسيار
پيچيدهتر كرده اند .آنان ضمن بيان اينكه مكانيسم حكومت قوي مي تواند اجتناب از
ماليات را كاهش دهد ،مدلي در رابطه بين ساختار مالكيت شركت و اجتناب از ماليات
شركت هاي بزرگ درمالزي ارائه كرده اند.

هوي و همكاران )2013(5به بررسي اين موضوع پرداختند كه آيا مسئوليت اجتماعي
1. Carroll And Joulfaian
2. Hanlon And Heitzman
3. Watson
4. Hairul et al
5. Hoi et al

مدلی برای تاثیرمسئولیت اجتماعی و هزینه های مدیریت مالیات 31 ...

شركتها با اجتناب مالياتي همراه است يا نه؟ نتايج نشان داد كه شركتهاي با فعاليت
غيرمسئوالنه بيش از حد به احتمال زياد به دنبال اجتناب مالياتي هستند .تفسير  48بيانيه
 FASBبيان مي دارد كه اين شركتها در موقعيت مالياتي نامطمئن تر قرار دارند.

هوزينوف و كْالم ( 1)2012در موضوع بررسي ارتباط اجتناب مالياتي ،مديريت ماليات

و مسئوليتهاي اجتماعي شركت ها صورت پذيرفت .آنان در يافتند كه آثار متقابل انتظارات
اجتماعي با حق الزحمه مديريت ماليات بر نرخ مؤثر مالياتي نقدي و مبتني بر استانداردهاي
حسابداري اثر مثبتي دارد ،در حالي كه اثر متقابل اقتدار حاكميت شركتي و تنوع بخشي با
حق الزحمه هاي مديريت ماليات با نرخ مؤثر ماليات نقدي اثر منفي دارد.

شولز وهمكاران )2009(2خاطر نشان مي كنند كه شركت ها تنها زماني به مديريت
ماليات روي ميآورند كه صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از اين طرح ها بر هزينه هاي
تحمل شده از بابت اين طرح ها فزوني داشته باشد .دساي و دارماپاال ( )2006نيز سودمندي
مديريت ماليات را منوط به نحوه استفاده مدير از جريانات نقدي حاصل از صرفه جويي
مالياتي دانسته اند(پورحيدري وسروستاني.)1392،
دساي و دارماپاال ) 2006(3به اين نتيجه رسيدند كه مسئله پرداخت ماليات كمتر ،توسط
سهامداران مورد ارزيابي قرار مي گيرد وبه عنوان يكي از شاخصهاي ارزيابي عملكرد

مديريت مدنظر قرار مي گيرد(پورحيدري وسروستاني.)1392،
مينيك ونوگا ( )2010مديريت ماليات را به صورت توانايي مدير در پرداخت ماليات
كمتر در بلندمدت تعريف نموده اند .شركتي كه به دنبال مديريت ماليات و حداقل سازي

هزينه ماليات مي باشد ،در واقع رويه اي جسورانه 4پيرامون ماليات در پيش گرفته است.
كيم وليمپافايوم )2007(5نوع رابطه بين اندازه شركت و ديدگاه مالياتي آن را منوط به نوع
سيستم اقتصادي و ميزان توسعه يافتگي محيط فعاليت شركت مي دانند .محققان مذكور بر
اين باورند كه ممكن است فرضيه هزينه سياسي در كشورهاي در حال توسعه صادق نباشد؛
زيرا در چنين كشورهايي دولت ناگريز است در راستاي رسيدن به اهداف اقتصادي و
توسعه ملي با شركت هاي بزرگ تعامل وهمكاري بيشتري داشته باشد كه اين امر مي تواند
در امتيازات مالياتي متبلور شود.
1. Huseynov And Klamm
2. Scholes et al
3. Desai And Dharmapala
4. Aggressiveness
5. Kim and Limpaphayom
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پورحيدري و سروستاني( )1392به بررسي عوامل موثر بر مديريت ماليات پرداختند.
نتايج نشان داد كه بين فرصت هاي رشد و عمر شركت با نرخ موثر مالياتي رابطه معناداري
وجود ندارد .همچنين يافته ها بيانگر اين است كه نوع صنعت تاثيري معنادار بر نرخ موثر
مالياتي دارد .افزون بر اين ،نتايج گواه آن است كه مالكيت نهادي به طور منفي نرخ مؤثر
مالياتي شركت ها را تحت تاثير قرار مي دهد .اين نتيجه نشان مي دهد كه مالكان نهادي
نقشي جسورانه در مديريت ماليات ايفا ميكنند.
باباجاني و عبدي( ) 1389رابطه بين حاكميت شركتي و سود مشمول ماليات را ارزيابي
كردند .نتايج تحقيق ،بيانگر عدم تفاوت معنادار بين ميانگين درصد اختالف سود مشمول
ماليات ابرازي و قطعي در گروه شركتهايي كه ساز و كار حاكميت شركتي را دارا هستند،
با گروه شركت هايي كه ساز و كارهاي حاكميت شركتي را دارا نيستند بوده است .اين در
حالي است كه در هر گروه شركت ها  ،درصد اختالف بين سود مشمول ماليات ابرازي و
قطعي معنادار بوده است
رضايي و عظيمي .)1388( ،در مطالعه اي در خصوص رابطه بين ساز و كارهاي
حاكميت شركتي و مديريت مالياتي در شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار به نتايج زير رسيدند :
 -1بين ميزان مالكيت سهامداران نهادي و متغيرهاي نرخ مؤثر ماليات نقدي بلندمدت و
نرخ موثر ماليات تعهدي بلندمدت رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد ،اما بين ميزان
مالكيت سهامداران نهادي و متغيرهاي نرخ مؤثر ماليات نقدي و نرخ مؤثر ماليات تعهدي
رابطه معناداري مشاهده نشد.
 -2بين نقش دوگانة مدير عامل و نرخ مؤثر ماليات نقدي نيز رابطه معنادار و معكوسي
وجود دارد ،اما بين نقش دوگانه مدير عامل و متغيرهاي نرخ مؤثر ماليات نقدي بلندمدت،
نرخ مؤثر ماليات تعهدي و نرخ مؤثر ماليات تعهدي بلندمدت رابطه معناداري مشاهده
نشد.
 -3بين استقالل اعضاي هيئت مديره ومتغيرهاي نرخ مؤثر ماليات نقدي ،نرخ مؤثر ماليات
نقدي بلندمدت ،نرخ مؤثر ماليات تعهدي و نرخ مؤثرماليات تعهدي بلندمدت رابطه
معناداري مشاهده نشد.
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فرضیه های تحقیق
در راستاي دستيابي به اهداف تحقيق و با توجه به پيشينه تحقيق و ادبيات موضوعي ،فرضيه
هاي تحقيق به صورت زير صورت بندي مي گردد:
فرضيه  :1مسئوليت اجتماعي شركت ها بر رابطه بين هزينههاي مديريت مالياتي و اجتناب و
فرار مالياتي تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :1-1حاكميت شركتي بر رابطه بين هزينههاي مديريت ماليات و اجتناب و فرار
مالياتي تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :2-1جامعه بر رابطه بين هزينههاي مديريت ماليات و اجتناب و فرار مالياتي تأثير
معني داري دارد.
فرضيه  :3-1تنوع بر رابطه بين هزينههاي مديريت ماليات و اجتناب و فرار مالياتي تأثير
معني داري دارد.
فرضيه  :2مسئوليت اجتماعي شركت ها بر رابطه بين هزينههاي مديريت مالياتي و اجتناب
مالياتي تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :1-2حاكميت شركتي بر رابطه بين هزينههاي مديريت ماليات و اجتناب مالياتي
تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :2-2جامعه بر رابطه بين هزينههاي مديريت ماليات و اجتناب مالياتي تأثير معني
داري دارد.
فرضيه  :3-2تنوع بر رابطه بين هزينههاي مديريت ماليات و اجتناب مالياتي تأثير معني داري
دارد.
فرضيه  :3مسئوليت اجتماعي شركت ها بر رابطه بين هزينههاي مديريت مالياتي و فرار
مالياتي تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :1-3حاكميت شركتي بر رابطه بين هزينههاي مديريت ماليات و فرار مالياتي تأثير
معني داري دارد.
فرضيه  :2-3جامعه بر رابطه بين هزينههاي مديريت ماليات و فرار مالياتي تأثير معني داري
دارد.
فرضيه  :3-3تنوع بر رابطه بين هزينههاي مديريت ماليات و فرار مالياتي تأثير معني داري
دارد.
فرضيه  :4مسئوليت اجتماعي شركتها بر اجتناب مالياتي آنها تأثير معني داري دارد.
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فرضيه  :1-4حاكميت شركتي بر اجتناب مالياتي آنها تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :2-4جامعه بر اجتناب مالياتي آنها تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :3-4تنوع بر اجتناب مالياتي آنها تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :5مسئوليت اجتماعي شركتها بر فرار مالياتي آنها تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :1-5حاكميت شركتي بر فرار مالياتي آنها تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :2-5جامعه بر فرار مالياتي آنها تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :3-5تنوع بر فرار مالياتي آنها تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :6هزينههاي مديريت ماليات بر اجتناب مالياتي آنها تأثير معني داري دارد.
فرضيه  :7هزينههاي مديريت ماليات بر فرار مالياتي آنها تأثير معني داري دارد.

روش پژوهش
با توجه به هدف تحقيق ،اين مطالعه با نگرش استقرايي به بررسي و تحليل ابعاد مسئوليت
اجتماعي (بعد حاكميتي ،بعد جامعه و بعد تنوع) و تأثير اين ابعاد بر اجتناب و فرار مالياتي
شركت ها مي پردازد و متغيرهاي اصلي مدل با استفاده از روش هاي آماري متنوع و نرم
افزارهاي تحليل آماري مورد آزمون قرار ميگيرد .روش هاي آماري براساس ماهيت داده
ها و متغيرهاي مدل تعيين مي گردد.
جامعه آماري تحقيق :جامعه آماري مرحله اول تحقيق عبارت از اساتيد دانشگاهها،
مديران شركت هاي بورسي ،مديران سازمان بورس و برخي صاحبنظران حرفه اي در حوزه
مسئوليت اجتماعي شركتها مي باشد .از آنجائي كه هدف مرحله دوم تحقيق حاضر ،بررسي
تاثير مسئوليت اجتماعي بر اجتناب و فرار مالياتي شركت مي باشد ،و همچنين با توجه به
اينكه ،شرط الزم براي انجام هر تحقيقي در دسترس بودن اطالعات است .در وضعيت
كنوني ايران ،اطالعات مربوط به شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در
دسترس است .همچنين  ،با توجه به معيارها و ضوابطي كه سازمان بورس اوراق بهادار براي
پذيرش ،ادامه فعاليت و نحوه گزارشگري شركتها تعيين كرده است ،اطالعات مربوط به
شركتهاي عضو بورس از كيفيت باالتري برخوردار بوده ،منسجمتر و همگنتر است.
بنابراين جامعه آماري مرحله دوم در اين تحقيق شامل كليه شركتهايي است كه بين سالهاي
 1383 - 1394در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده اند و عضويت خود را در اين
دوره حفظ كرده اند.
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در تحقيق حاضر براي تعيين نمونه آماري ،از روش حذف سيستماتيك استفاده شده
است و با توجه به محدوديتهاي موجود تعداد  164شركت به عنوان نمونه آماري انتخاب و
مورد بررسي قرار گرفته است.

روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق ،پرسشنامه ،مصاحبه و اسناد و مدارک ميباشد .به منظور
تعيين شاخص هاي مسئوليت اجتماعي در شركتها ،ابتدا مطالعه و جستجوي اكتشافي در
متون مربوطه انجام شده و از سوي ديگر از نظرات صاحبنظران دانشگاهي و بازار سرمايه
استفاده گرديده و پس از طراحي چارچوب اوليه تحقيق ،براي اعتبار دهي به چارچوب
مذكور و مشخص ساختن ابعاد و طبقات آن و تعيين اينكه آيا چك ليست پيش بيني شده با
وضعيت و واقعيت موجود محيط شركتي بازار سرمايه ايران تطابق دارد ،با استفاده از روش
دلفي به استخراج شاخصهاي مورد اجماع خبرگان پرداخته ميشود .بعد از مشخص كردن
شاخص هاي مسئوليت اجتماعي ،به منظور تفكيك شاخص هاي مسئوليت اجتماعي به سه
بعد( حاكميت شركتي  ،جامعه و تنوع) و تحليل دقيق تر داده ها و به جهت كاهش حجم
متغيرها و رسيدن به نتايج عملي تر و تشكيل ساختار بندي جديدي براي آنها از روش

تحليل عاملي 1استفاده گرديده است .سپس جهت تلفيق نظرات و اولويت بندي معيارهاي
نهايي از طريق نرم افزار ليزرل معيارها محاسبه و به ترتيب معيارهاي نهايي مشخص گرديد.
پس از انجام اين فرايند درنهايت پرسش نامه مرتبط با شاخصهاي استخراجشده تهيه
گرديد .پرسشنامه توسط مسولين مالي شركتهاي موردمطالعه پاسخ داده شده است .در
برخي موارد هم از مصاحبه و روش  kldجهت گردآوري دادههاي تخصصي استفاده
ميگردد پاسخ هاي اين پرسشنامهها ،وارد نرمافزار ايويوز شده ،سپس مدل نهايي ارائه
شده است.اطالعات موردنياز بخش ادبيات تحقيق از كتب ،مجالت تخصصي فارسي و
التين و مقاالت استخراج شده از سايتهاي مختلف در اينترنت ،گردآوري شده است.
دادههاي موردنياز براي آزمون فرضيههاي تحقيق از منابع مختلفي از جمله اطالعات و آمار
نشريات بورس اوراق بهادار تهران و سايتهاي بورس اوراق بهادار و صورتهاي مالي
ساالنه و يادداشتهاي توضيحي منتشره شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق
بهادار تهران (شامل :ترازنامه ،سود و زيان) ،گزارشهاي هيات مديره و نرمافزارهاي تلخيص
كنندهي اطالعات مالي شركتها مانند ،رهآورد نوين ،تدبير پرداز و سايتهاي بورس
1. Factor Analisis
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گردآوري شده است .بنابراين روش گردآوري دادهها در اين تحقيق ميداني ،اسنادي و
كتابخانهاي خواهد بود.

روشهای تحلیل داده ها:
تجزيه و تحليل داده ها در اين تحقيق در دو بخش انجام مي شود ،در بخش اول براي
مشخص كردن عناصر و ابعاد مسئوليت اجتماعي (بعد حاكميت شركتي ،بعد جامعه ،بعد
تنوع) از روش هاي تحليل محتوا و تحليل عاملي تأييد استفاده خواهد شد .بعد از مشخص
كردن ابعاد مسئوليت اجتماعي ،به منظور آزمون فرضيات در بخش دوم تحقيق ،از
رگرسيون تركيبي چند متغيره استفاده خواهيم كرد ،به طور كلي ،در اين بخش ،تجزيه و
تحليل داده ها در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي انجام مي شود در بخش آمار توصيفي
از شاخص هاي مركزي ميانگين و ميانه و شاخص پراكندگي انحراف معيار استفاده خواهد
شد .و در بخش آمار استنباطي از رگرسيون چند متغيره با استفاده از دادههاي تركيبي
استفاده مي شود .براي تعيين نوع روش به كارگيري دادههاي تركيبي ،از آزمون  Fليمر
استفاده مي شود .براي تعين نوع مدل دادههاي تركيبي (مدل اثرات ثابت يا مدل اثرات
تصادفي) از آزمون هاسمن استفاده مي شود .بدين صورت كه اگر بين جزء خطا و متغير
مستقل همبستگي وجود نداشته باشد ،مدل اثرات تصادفي مناسب است در صورتيكه بين
آن دو همبستگي وجود داشته باشد ،مدل اثرات ثابت مناسب به نظر مي رسد .براي تعيين
معنادار بودن مدل رگرسيون و پارامترهاي حاصل از تخمين مدل رگرسيون ،به ترتيب از
آمارههاي  Fو Tاستفاده مي شود .همچنين براي تجزيه و تحليل دادهها و استخراج نتايج
تحقيق ،از نرم افزارهاي  Excel , Eviews8و نرم افزار Lisrelاستفاده ميگردد.

متغیرهای عملیاتی تحقیق
در اين تحقيق ،ابعاد مسئوليت اجتماعي شركتها ،متغير مستقل هست كه به صورت متغير
تعديل كننده نيز وارد مدل تحقيق خواهد شد .اجتناب و فرار مالياتي نيز به عنوان متغيرهاي
وابسته در نظر گرفته شده است .عالوه براين ،عامل اندازه شركت ،اهرم مالي شركت،
سودتقسيمي ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام ،درصد مالكيت
نهادي ،مخارج سرمايه اي ،سودآوري و هزينه تبليغات نيز به عنوان متغيرهاي كنترلي در
نظر گرفته شده اند .كه در زير به تعريف عملياتي هر يك از اين متغيرها و نحوه محاسبه
آنها پرداخته شده است:
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ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ( :)CSRتعریفها و نحوه محاسبه ابعاد مسئولیت
اجتماعی شرکت ها در بخش های قبلی ذکر شده است.
هزینه های مدیریت مالیاتی ( :)TFRمدیریت مالیات به عنوان توانایی کاهش
میزان وجه پرداختی یا پرداختنی بابت مالیات تعریف می شود .با توجه به
محدودیتهای موجود در زمینه دادههای مالی شرکتها و اطالعات اختصاصی در
خصوص حق الزحمه های حسابرسی و مشاوره های مالیاتی در این تحقیق به پیروی
از حسیناف و کلم ( )2012و دسای و دارماپاال )2009(1به منظور اندازهگیری
هزینه های مدیریت مالیاتی از نرخ حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل استفاده
میکنیم که حاصل تقسیم حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل شرکت () AINC
در یک دوره بر کل داراییهای شرکت( )ASSدر همان دوره مالی است.
TFRit = AINC it / ASS i.t

اجتناب مالیاتی ( :)ETRدر ادبیات حسابداری ،برای اندازهگیری اجتناب
مالیاتی معیار منحصر بفردی که مورد قبول همه باشد وجود ندارد .لذا در تحقیق
برای محاسبه اجتناب مالیاتی از شاخص نرخ موثر مالیاتی استفاده میکنیم ،کاهش
میزان نرخ مؤثر مالیات ،نشان دهنده سطح باالی اجتناب از مالیات است (گوپتا و
نیوبری1997 ،2؛ ریگو .)2003 ،3نرخ موثر مالیاتی شرکت  iدر دوره  tبه صورت
زیر محاسبه می شود:
ETRit = TAX it / PBT i.t
 :PBTسود قبل از كسر ماليات شركت  iدر دوره t
 : TAXماليات شركت  iدر دوره . t

فرار مالیاتی ( :)BTDبه منظور اندازه گیری از معیار نسبت تفاوت بین درآمد
مشمول مالیات قطعی شده و سود مشمول مالیات ابرازی به مجموع داراییها استفاده
شده است (ویلسون 4 )2009 ،نسبت تفاوت بین درآمد مشمول مالیات قطعی شده
( ) ACCINCو سود مشمول مالیات ابرازی( )TAXINCبه مجموع داراییها
1. Desai and Dharmapala
2. Gupta and Newberry
3. Rego
4. wilson
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( )ASSاز طریق رابطه زیر به دست می آید.
BTD jt =( ACCINC j.t -TAXINCj.t ) / ASSj.t

اندازه شرکت ( :) SIZEیکی از متغیرهای کنترلی تحقیق اندازه شرکت است که
به مفهوم لگاریتم طبیعی جمع دارایی های یک شرکت است و هرچه حجم
داراییهای شرکت بیشتر باشد ،اندازه شرکت بزرگ تر است.
اهرم مالی شرکت ( :) LEVیکی دیگر از متغیرهای کنترلی تحقیق است که به
این مفهوم است که چند درصد از دارایی های شرکت از محل بدهی تأمین شده
ا ست .اهرم مالی به صورت نسبت جمع بدهی های شرکت به جمع دارایی های آن
در پایان سال مالی محاسبه می شود:
سود تقسیمی ( :) DIVمتغیر کنترلی دیگر تحقیق ،متغیر مجازی سود تقسیمی
است بدین صورت که اگر شرکت سود نقدی تقسیم کرده باشد عدد یک و در غیر
این صورت عدد صفر تعلق میگیرد.
نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار ( :)MTBاين متغير كنترلي از طريق تقسيم ارزش
دفتري حقوق صاحبان سهام بر ارزش بازار سهام شركت محاسبه مي شود.
مالکیت نهادی ( :) INSTOWNیکی از سازوکارهای مؤثر حاکمیت شرکتی که
اهمیت فزایندهای دارد ،ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان شرکتها بوده
است .طبق نظر گیالن و استارکس ( 1)2003مالکان نهادی در شکل گیری بسیاری
از تغییرات در سیستم های حاکمیت شرکتی نقشی اساسی دارند .همچنین بر اساس
نظر ولوری و جنکینز ( )2006این امر از فعالیتهای نظارتی ،فعالیتهایی که مالکان
با توجه به نظریه نمایندگی برای نظارت بر مدیریت انجام میدهند ،سرچشمه
میگیرد .مطابق تعریف ارائه شده و مورد استفاده در تحقیقهای روبین ()2007

2

برای محاسبه سطح مالکیت نهادی مجموع سهام در اختیار بانکها و بیمه ها؛
هلدینگ ها؛ شرکتهای سرمایه گذاری؛ صندوق های بازنشستگی؛ شرکت های تأمین
سرمایه؛ شرکتهای تأمین سرمایه؛ صندوق های سرمایه گذاری و سازمانها ،نهادها و
1. Gillan and Starks
2. Rubin
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شرکت های دولتی بر کل سهام منتشره ی شرکت تقسیم شده و درصد یا میزان
مالکیت نهادی بدست می آید( رحمانی و همکاران) .در تحقیق حاضر سطح
مالکیت نهادی از تقسیم مجموع سهام در اختیار مالکان نهادی بر کل سهام منتشره
شرکت محاسبه میشود.
مخارج سرمایهای ( :) CAPEXمخارج سرمایه ای شرکت از حاصل تقسیم
مخارج سرمایه ای بر کل دارایی ها بدست میآید که به صورت زیر محاسبه
میشود:
- / ASSj.t

j.t

TFAB

j.t

CAPEX jt = TFAE

 :TFABدارايي هاي ثابت در ا بتداي دوره شركت  jدر پايان سال مالي .t
 :TFAEدارايي هاي ثابت در پايان دوره مستقل شركت  jدر پايان سال مالي .t

سودآوری( )RO
در این تحقیق از مفهوم «سود قبل از کسر بهره و مالیات» استفاده می شود ،زیرا این
مفهوم نتیجهی فعالیتهای اصلی شرکت را به درستی نشان میدهد و هزینه ی بهره
و مالیات با عواملی غیر از کاربرد مؤثر منابع تعیین میشوند .معیار سودآوری در
تحقیق حاضر مطابق با تحقیقهای سسپدس و همکاران  ،)2010(1مارگاریتیس و
پسیالکی  ،)2010( 2فاتما و چیچیتی ( 3 )2011از تقسیم سود قبل از کسر بهره و
مالیات بر کل دارایی بدست میآید .هزینه تبلیغات ( :)AdvExptهزینههای
تبلیغات شرکت از حاصل تقسیم هزینه تبلیغات بر کل دارایی ها بدست میآید.

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
در پژوهش حاضر ابتدا آمارهاي توصيفي براي متغيرهاي مدل رگرسيون ارائه ميشود.

شاخصهاي توصيف داده ها ،شامل شاخصهاي مركزي)مانند ميانگين و ميانه( ،شاخصهاي
پراكندگي) مانند واريانس و انحراف معيار ( و شاخصهاي شكل توزيع) مانند شاخص
چولگي و كشيدگي ( براي تك تك متغيرهاي پژوهش محاسبه خواهد شد .اين آمارهها
1. Céspedes et al
2. Margaritis and Psillaki
3. Fatma and Chichti
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شماي كلي از تك تك متغيرهاي مدل بدست مي دهد .آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
كه با استفاده از دادههاي شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران ،طي دورههاي
زماني بين سال هاي  1385تا  1394اندازهگيري شده اند ،شامل تعداد مشاهدات ،ميانگين،
انحراف معيار ،حداقل ،حداكثر ،ضريب چولگي و ضريب كشيدگي است ،در جدول 2
ارائه شده است.
جدول  :1آمارتوصیفی
SOV VAR CO ETR
40 16 41 25.37
2.25

TFR
0.08

BTD CAPEX LEV INST MTB SIZE
3.08
-0.11 0.62 50.11 0.91 13.5

42

19

41

0.001

62 21265.5

22

51

5.9

24 -201.42

8

-51.38 0.01 0.0 0.00005 9.7 0.00000005 27

31

3.9 9.1

6.1

0.26

13.3

0.005 0.63 57.74 0.53

3.06 95.67 89.64 20.3
1.5

2.89

0.23 0.32

0

5246.41 51.31
2.38

0
9.2

ADV
0.13

میانگین

0.001

میانه

19.35

بیشینه

 0.0000002کمینه
0.7

انحراف
معیار

هزینه های مدیریت مالیاتی ( ،)TFRاجتناب مالیاتی ( ،)ETRفرار مالیاتی ( ،)BTDاندازه شرکت ( ،)SIZEاهرم مالی
شرکت ( ،)LEVسود تقسیمی ( ،)DIVنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( ،)MTBمالکیت نهادی (،)INSTOWN
مخارج سرمایه ای ( ،)CAPEXسودآوری( ،)ROAهزینه تبلیغات (،)Advحاکمیت شرکتی(،)SOV
تنوع(،)VARجامعه()CO

براساس جدول باال متغير مالكيت نهادي( )INSTبا رقم  50/11باالترين ميانگين و
متغيرمخارج سرمايه اي( )CAPEXكمترين ميانگين با رقم  -0/11را دارا مي باشد.
حداكثر رقم متغير مالكيت نهادي( 95/67 ، )INSTو حداقل آن صفر مي باشد .به طوري
كه اين آماره براي متغير متغيرمخارج سرمايه اي( ،)CAPEXبه ترتيب 51/31و 51/38
ميباشد .متغير اهرم مالي( )LEVهمچنين كمترين انحراف معيار( )0/23و
متغيرفرارمالياتي( )BTDبيشترين انحراف معيار را ( )9/2دارا مي باشد .همچنين به دليل
اينكه آماره احتمال جارگ برا باالي  0/05مي باشد لذا كه كليه متغيرهاي مورد استفاده
تحقيق نرمال مي باشند.

آزمون پایایی متغیرها
پايايي متغيرهاي پژوهش ،به اين معني است كه ميانگين و واريانس متغيرها در طول زمان
وكوواريانس متغيرها بين سالهاي مختلف ثابت بوده است .در نتيجه ،استفاده از اين
متغيرها در مدل ،باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نميشود .در اين پژوهش ،از
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آزمون لوين و لين استفاده شده است .لوين و لين نشان دادند كه در دادههاي تركيبي،
استفاده از آزمون ريشه واحد براي تركيب داده ها ،داراي قدرت بيشتري نسبت به استفاده
از آزمون ريشه واحد براي هر مقطع به صورت جداگانه است.
جدول  :2آزمون ریشه واحد به روش لوین و لین
متغير

ADV

BTD

CAPEX

LEV

INST

MTB

SIZE

TFR

SOV

VAR

CO

ETR

آماره

-1854

-6174

-7096

-34

-10.4

-24

-44

-557

-33

-25

-27

-6943

معناداري

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.03

0.0005

0.003

0.0

نتيجه

پايا

پايا

پايا

پايا

پايا

پايا

پايا

پايا

پايا

پايا

پايا

پايا

چون سطح معني داري آزمون براي تمام متغيرهاي موجود در پژوهش كمتر از 0.05
است لذا فرض مبني بر وجود ريشه واحد در سري ها را رد كرده و در نتيجه داده ها پايا
هستند

آزمون فرضیه
فرضیه  :1ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر رابطه بین هزینههای مدیریت
مالیاتی و اجتناب و فرار مالیاتی تأثیر معنی داری دارد.
از آنجا كه داده هاي تحقيق ،تلفيقي از داده هاي مقطعي)شركت ها ( و سري زماني
)بازه زماني 1383الي  )1394است ،لذا قبل از تخمين الگوي شماره ( )1براي انتخاب بين
روش تخمين  pooledيا اثرات ثابت از آزمون Fليمر استفاده مي شود .پذيرش فرض
صفر به معناي چيدن دادهها به روش مقطعي و رد آن چيدمان دادهها به روش
تركيبي(تابلويي) است .نتيجه اين آزمون در جدول زير ارائه شده است:
جدول  :3نتیجه آزمون  Fلیمر(الگوی )1
الگو
1

نام آزمون

میزان آماره

درجه آزادی

احتمال

نتیجه

 Fلیمر

13.5

()315,80

0.0

استفاده از روش اثرات ثابت

هاسمن

باتوجه به اینکه این آزمون وارنینگ داده لذا قابل استناد نیست

بنابراين بدليل اين كه ميزان احتمال آماره Fليمركمتر از % 5است ،فرض صفر آزمون
ليمر ،مبني بر كاربرد روش اثرات ثابت پذيرفته نميشود  .بنابراين رگرسيون مقيد داراي
اعتبار نيست و بايد عرض از مبدأهاي مختلفي را در برآورد لحاظ نمود.
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جدول  :4تخمین الگوی اول متغیروابسته اجتناب و فرار مالیاتی()ETR*BTD
C

754.4572

14.75525

0

TFR

2491.887

1.944359

.0490

CSR

-1.249882

-30.94280

0

TFR*CSR

.011954

4.221037

0

SIZE

-.016722

-4.981085

0

LEV

.006755

3.061790

.0023

DIV

7.642217

1.897300

.0580

MTB

.000781

1.762705

.0784

CAPEX

-.038309

-8.740657

0

ROA

-.060105

-2.086313

.0373

ADV

23.77721

1.934468

.0532

R2

%61

 R2تعديل شده

%60

D-W

2.2

آمار احتمال نرمال

0.06

میزان ضریب تعیین بیانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که توسط متغیرهای
مستقل الگو توضیح داده می شود .در این الگو ضریب تعیین تقریباً برابر  % 61است
بدین معنا که ،متغیر مستقل  61%از تغییرات متغیر وابسته توضیح می دهد .لذا الگو از
قدرت الزم برای تفسیر نتایج برخوردار است .از طرفی میزان آماره دوربین واتسون در
فاصله  1/5الی  2/5قراردارد .لذا فرض وجود خودهمبستگی بین جمالت باقیمانده رد
می شود .به طوری که این آماره برابر 2/2است بنابراین در جمالت باقیماندهی این
الگوخودهمبستگی وجود ندارد .همچنین جهت آزمون نرمال بودن از آماره احتمال
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جارگ برا استفاده شده است که مقدار آماره اجتمال باالی  0.05شده است لذا فرض
نرمال بودن تایید می شود.
نتیجه فرضیه :باتوجه به فرضیه تحقیق انتظار میرفتکه مسئولیت اجتماعی شرکتها()CSR
بر رابطه بین هزینه های مدیریت مالیاتی و اجتناب و فرار مالیاتی()ETR*BTD
موثرباشد.برای تحقق این امر بایدسطح معناداری ضرایب همه ابعاد مسئولیت اجتماعی
درهمه الگوها کمتر از 5 %باشد؛ که ،با توجه به نتایج آزمون ،سطح معناداری هر سه
متغیر حاکمیت شرکتی ،جامعه و تنوع را باید درادامه بررسی نماییم ،اما خود متغیرمسئولیت
اجتماعی( )CSRاثر منفی و معنی دار بر بر رابطه بین هزینه های مدیریت مالیاتی و اجتناب
و فرار مالیاتی دارد.
ازسويي متغيرهاي هزينه هاي مديريت ماليات ،اثرمتقابل مسئوليت اجتماعي و هزينههاي
مديريت ماليات ،اهرم مالي ،سودتقسيمي ،ارزش بازار و تبليغات تاثير مثبت و معنيدار بر
رابطه بين هزينههاي مديريت مالياتي و اجتناب و فرار مالياتي ( )ETR*BTDدارد و
متغيرهاي مسئوليت اجتماعي ،اندازه و سودآوري ،مخارج سرمايه اي تاثير منفي و معني دار
بر رابطه بين هزينه هاي مديريت مالياتي و اجتناب و فرار مالياتي( )ETR*BTDدارد .مدل
نهايي فرضيه اصلي اول بصورت زير خواهد بود:
 ETR*BTD = 754.45 + 2491.88 TFR - 1.24 CSR + 0.01 TFR*CSR-0.03 CAPEX - 0.06 ROA +

0.01 SIZE +0.006 LEV + 7.64 DIV
23.77 ADV + εit

تخمین فرضیههای فرعی اول متغیروابسته اجتناب و فرار مالیاتی
(:)ETR*BTD

در جدول فوق ميزان دوربين واتسون برابر 1.8است بنابراين در جمالت باقيمانده اين
الگوخودهمبستگي وجود ندارد .همچنين جهت آزمون نرمال بودن از آماره احتمال
جارگ برا استفاده شده است كه مقدار آماره اجتمال باالي  0.05شده است .لذا فرض
نرمال بودن تاييد مي شود.
نتيجه فرضيه :با توجه به نتايج آزمون ،سطح معناداري دو متغير حاكميت شركتي و
جامعه زير  %5اما تنوع باالي %5شده است ،لذا فرضيه هاي فرعي يك و دو پذيرفته شده و
فرضيه سوم رد شده است .از سويي متغيرهاي جامعه ،اثرمتقابل جامعه و هزينه هاي مديريت
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ماليات ،اهرم مالي ،سودتقسيمي ،تاثير مثبت و معني دار بر رابطه بين هزينه هاي مديريت
مالياتي و اجتناب و فرار مالياتي()ETR*BTDدارد و متغيرهاي هزينه هاي مديريت
ماليات ،حاكميت ،اثرمتقابل حاكميت و اثرمتقابل تنوع و هزينه هاي مديريت ماليات،
اندازه و سودآوري ،مخارج سرمايه اي تاثير منفي و معني دار بر رابطه بين هزينه هاي
مديريت مالياتي و اجتناب و فرار مالياتي( )ETR*BTDدارد .متغيرهاي تنوع و ارزش
بازار نيز ير اجتناب و فرار مالياتي( )ETR*BTDتاثير معني دار ندارد .مدل نهايي
فرضيه هاي فرعي اول به صورت زير خواهد بود:
42.31
-0.61

ETR*BTD
=
1036.65-34.37SOV-7.15
TFR*SOV+
CO+107.28CO*TFR -60.56SIZE +0.31 LEV + 0.32 DIV
CAPEX - 0.93 ROA + εit

 . 2-6فرضیه  :2ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها بر رابطه بین هزینههای مدیریت
مالیاتی و اجتناب مالیاتی تأثیر معنی داری دارد.
جدول : 5تخمین الگوی دوم -متغیروابسته اجتناب مالیاتی()ETR
نماد

ضرايب

آمارهt

احتمال

C

-.08

-2.48

.0133

TFR

129.9184

4.293066

0

CSR

-2.604329

-2.036146

.0419

TFR*CSR

1.350480

4.562961

0

SIZE

-3.401098

-3.491625

.0005

LEV

3.052145

4.574342

0

DIV

.137990

2.359242

.0184

MTB

-.901101

-1.460689

.1443

CAPEX

-1.060747

-3.887290

.0001

ROA

-1.599938

-2.766925

.0057

ADV

-1.848047

.1.525867

.1272

R2

%50

 R2تعديل شده

%42
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D-W

1.9

آمار احتمال نرمال

0.07

نتيجه فرضيه :با توجه به نتايج آزمون ،سطح معناداري هر سه متغير حاكميت شركتي،
جامعه و تنوع را بايد درادامه بررسي نماييم .اما خود متغير مسئوليت اجتماعي( )CSRاثر
منفي و معني دار بر رابطه بين هزينه هاي مديريت مالياتي و اجتناب مالياتي دارد .متغيرهاي
اثرمتقابل مسئوليت اجتماعي و هزينههاي مديريت ماليات ،اهرم مالي ،سودتقسيمي تاثير
مثبت و معني دار بر اجتناب مالياتي ( )ETRدارد و متغيرهاي مسئوليت اجتماعي ،اندازه،
مخارج سرمايه اي و سودآوري تاثير منفي و معني دار بر اجتناب مالياتي دارد .همچنين
متغير هاي ارزش بازار وتبليغات تاثيرمعني دار بر اجتناب مالياتي ندارد .مدل نهايي فرضيه
اصلي دوم به صورت زير خواهد بود:
ETR = -0.08+129.91TFR -2.6 CSR +1.35 TFR*CSR -3.4SIZE +3.05
LEV + 0.13 DIV -1.06 CAPEX – 1.59 ROA + εit

تخمین فرضیه های فرعی دوم -متغیروابسته اجتناب مالیاتی(:)ETR
متغير حاكميت شركتي و جامعه زير  %5اما معناداري دو سطح آزمون ،نتايج به توجه با
تنوع باالي  %5شده است لذا فرضيه هاي فرعي يك و دو پذيرفته شده و فرضيه سوم رد
شده است .همچنين متغيرهاي اثرمتقابل جامعه ،تنوع ،اهرم مالي ،سودتقسيمي ،ارزش بازار
 ETRتاثير مثبت و معنيدار بر رابطه بين هزينه هاي مديريت مالياتي و اجتناب مالياتي
دارد و متغيرهاي جامعه  ،هزينه هاي مديريت ماليات ،حاكميت ،اثرمتقابل حاكميت و
هزينههاي مديريت ماليات ،اثرمتقابل تنوع و هزينههاي مديريت ماليات ،مسئوليت
اجتماعي ،اندازه و سودآوري ،مخارج سرمايه اي تاثير منفي و معني دار بر رابطه بين
دارد .همچنين متغيرهاي هزينه مديريت ETRهزينههاي مديريت مالياتي و اجتناب مالياتي
)ماليات ،تنوع ،ارزش بازار تاثيرمعني دار بر اجتناب مالياتي ندارد).
 .3-6فرضیه  :3ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها بر رابطه بین هزینههای مدیریت
مالیاتی و فرار مالیاتی تأثیر معنی داری دارد.
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جدول  :6تخمین الگوی سوم -متغیروابسته فرار مالیاتی()BTD
نماد

ضرايب

آمارهt

احتمال

C

-0.0077

-2.3381

.0197

TFR

158696.9

10.47724

0

CSR

-.073955

-2.290089

.0222

TFR*CSR

.155963

2.359255

.0184

SIZE

-.073955

-2.290089

.0222

LEV

.485990

3.332428

.0009

DIV

.270445

3.312508

.0009

MTB

-.133474

-.038841

.9690

CAPEX

-.577891

-3.012876

.0026

ROA

-.210409

-5.391828

0

ADV

-29734/05

-.097342

.9225

R2

%58

 R2تعديل شده

%55

D-W

2.1

آمار احتمال نرمال

0.37

نتيجه فرضيه :با توجه به نتايج آزمون ،سطح معناداري هر سه متغير حاكميت شركتي،
جامعه و تنوع را بايد درادامه بررسي نماييم .اما خود متغير مسئوليت اجتماعي( )CSRاثر
منفي و معني دار بر رابطه بين هزينه هاي مديريت مالياتي و فرار دارد .متغيرهاي هزينههاي
مديريت ماليات ،اثرمتقابل مسئوليت اجتماعي ،هزينه هاي مديريت ماليات ،اهرم مالي،
سودتقسيمي تاثير مثبت و معني دار بر فرار مالياتي( )BTDدارد و متغيرهاي مسئوليت
اجتماعي ،اندازه ،مخارج سرمايه اي و سودآوري تاثير منفي و معني دار بر فرار مالياتي
دارد .متغيرهاي ارزش بازار و تبليغات نيز تاثير معني دار برفرار مالياتي ندارد .مدل نهايي
فرضيه سوم به صورت زير خواهد بود:
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BTD= -0.007+158696.9TFR-0.07CSR+0.15TFR*CSR
+0.48LEV + 0.27 DIV -0.57 CAPEX – 0.21 ROA + εit

-0.07SIZE

تخمین فرضیه های فرعی سوم -متغیروابسته فرار مالیاتی(:)BTD
با توجه به نتايج آزمون ،سطح معناداري هرسه متغير حاكميت شركتي و جامعه و تنوع زير
 % 5شده است لذا هر سه فرضيه ي فرعي پذيرفته شده و فرضيه اصلي نيز رد نشده است.
همچنين متغيرهاي هزينه هاي مديريت ماليات ،اهرم مالي ،سودتقسيمي ،تاثير مثبت و
معنيدار بر رابطه بين هزينه هاي مديريت مالياتي و فرار مالياتي( )BTDدارد و متغيرهاي
جامعه ،هزينه هاي مديريت ماليات ،حاكميت ،اثرمتقابل حاكميت و هزينه هاي مديريت
ماليات ،اثرمتقابل تنوع و هزينههاي مديريت ماليات ،مسئوليت اجتماعي ،اندازه و
سودآوري ،مخارج سرمايهاي تاثير منفي و معنيدار بر رابطه بين هزينه هاي مديريت
مالياتي و فرار مالياتي( )BTDدارد .متغير ارزش بازار تاثير معني داري بر فرار مالياتي ندارد.
 .4-6فرضیه  :4ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها بر اجتناب مالیاتی آنها تأثیر
معنیداری دارد.
جدول  :7تخمین الگوی چهارم -متغیر وابسته اجتناب مالیاتی()ETR
نماد

ضرايب

آمارهt

احتمال

C

.0753

3.3577

.0008

CSR

-4.801735

-1.971189

.0489

SIZE

-3.687278

-3.770524

.0002

LEV

.325363

9.099080

0

DIV

.325363

9.099080

0

MTB

.746365

.567698

.5703

CAPEX

-7.082940

-7.83192

0

ROA

-1.886732

-3.149035

.0017

ADV

-1.222089

-1.004146

.3154

R2

%68

 R2تعديل شده

%67
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D-W

1.6

آماره احتمال نرمال

0.34

نتيجه فرضيه :با توجه به نتايج آزمون ،سطح معناداري هر سه متغير حاكميت شركتي،
جامعه و تنوع را بايد درادامه بررسي نماييم .اما خود متغير مسئوليت اجتماعي( )csrاثر منفي
و معني دار بر اجتناب مالياتي دارد .متغيرهاي اهرم مالي ،سودتقسيمي تاثير مثبت و معني
دار بر اجتناب مالياتي()ETRدارد و متغيرهاي مسئوليت اجتماعي،اندازه ومخارج سرمايهاي
و سودآوري تاثير منفي و معني دار بر اجتناب مالياتي دارد .متغير ارزش بازار و تبليغات
تاثير معني داري بر اجتناب مالياتي ندارد.مدل نهايي فرضيه اصلي چهارم به صورت زير
خواهد بود:
ETR= 0.07-4.801CSR-3.68SIZE +0.32LEV + 5.01 DIV -7.08 CAPEX
– 1.88 ROA + εit

تخمین فرضیه های فرعی چهارم-متغیروابسته اجتناب مالیاتی(:)ETR
با توجه به نتايج آزمون ،سطح معناداري هرسه متغير حاكميت شركتي و جامعه و تنوع زير
 %5شده است لذ ا هر سه فرضيه ي فرعي پذيرفته شده و فرضيه اصلي نيز رد نشده است .
همچنين متغيرهاي هزينه هاي مديريت ماليات ،اثرمتقابل جامعه و هزينه هاي مديريت
ماليات ،اهرم مالي ،سودتقسيمي ،تاثير مثبت و معني دار بر اجتناب مالياتي()ETRدارد و
متغيرهاي جامعه ،حاكميت ،اثرمتقابل حاكميت و هزينه هاي مديريت ماليات ،اثرمتقابل
تنوع و هزينه هاي مديريت ماليات ،اندازه و سودآوري ،مخارج سرمايه اي تاثير منفي و
معني دار بر اجتناب مالياتي( )ETRدارد .متغير ارزش بازار تاثير معني داربر اجتناب مالياتي
ندارد.
.5-6

فرضیه  :5ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها بر فرار مالیاتی آنها تأثیر

معنیداری دارد.
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جدول  :8تخمین الگوی پنجم -متغیروابسته فرار مالیاتی()BTD
نماد

ضرايب

آمارهt

احتمال

C

-.0067

-3.0617

.0023

CSR

-.131695

-4.791326

0

SIZE

-.135644

4.861264

0

LEV

1.140495

10.63245

0

DIV

1.130390

13.26454

0

MTB

-.132958

-.038713

.9691

CAPEX

-.130446

-5.025630

0

ROA

-1.140748

11.85366

0

ADV

-32474.27

-.112481

.9105

R2

%48

R2تعديل شده

%44

D-W

2.08

آماره احتمال نرمال

0.41

نتيجه فرضيه :با توجه به نتايج آزمون ،سطح معناداري هر سه متغير حاكميت شركتي،
جامعه و تنوع را بايد درادامه بررسي نماييم .اما خود متغير مسئوليت اجتماعي( )csrاثر منفي
و معني دار بر فرار مالياتي دارد .متغيرهاي اهرم مالي ،سودتقسيمي تاثير مثبت و معني دار بر
فرار مالياتي()BTDدارد و متغيرهاي مسئوليت اجتماعي،اندازه ،مخارج سرمايه اي و
سودآوري تاثير منفي و معني دار بر فرار مالياتي دارد.متغيرهاي ارزش بازار و تبليغات تاثير
معني داري بر فرار مالياتي ندارد.مدل نهايي فرضيه اصلي پنجم بصورت زير خواهد بود:
BTD=-0.006-0.13CSR-0.13SIZE +1.14LEV + 1.13 DIV -0.13
CAPEX – 1.14 ADV + εit

تخمین فرضیه های فرعی پنجم -متغیر وابسته فرار مالیاتی(:)BTD
با توجه به نتايج آزمون ،سطح معناداري هردو متغير حاكميت شركتي و جامعه زير %5
شده است اما آماره احتمال تنوع باالي  %5است و معني دار نمي باشد .لذا دو فرضيه ي
فرعي پذيرفته شده و فرضيه اصلي نيز رد شده است  .متغيرهاي هزينه هاي مديريت ماليات،
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اهرم مالي تاثير مثبت و معني دار بر فرارمالياتي()BTDدارد و متغيرهاي جامعه  ،حاكميت،
اثرمتقابل حاكميت و هزينه هاي مديريت ماليات  ،اثرمتقابل جامعه و هزينه هاي مديريت
ماليات ،اندازه  ،سود تقسيمي و سودآوري ،مخارج سرمايه اي تاثير منفي و معني دار بر
فرار مالياتي( ) BTDدارد .تنوع و اثر متقابل تنوع ،هزينه هاي مديريت ،ارزش بازار و
تبليغات تاثير معني داري بر فرار مالياتي ندارد.
 .6-6فرضیه  :6هزینههای مدیریت مالیات بر اجتناب مالیاتی آنها تأثیر معنی داری
دارد.
جدول  :9تخمین الگوی شش -متغیروابسته اجتناب مالیاتی()ETR
نماد

ضرايب

آمارهt

احتمال

C

52.90175

3.947584

0.0001

TFR

7.037093

1.774695

0.0761

SIZE

-3.475455

-3.657385

0.0003

LEV

0.336073

9.499214

0

DIV

6.06846

2.795348

0.0053

MTB

-0.034295

-0.074311

0.9408

CAPEX

-5.719857

-4.945574

0

ROA

-0.241499

-2.49589

0.0127

ADV

-1.893208

-1.483171

0.1382

R2

%59

R2تعديل شده

%41

D-W

1.8

آماره احتمال نرمال

0.09

نتيجه فرضيه :با توجه به نتايج آزمون ،سطح معناداري كمتر از  %5مي باشد .لذا فرضيه
هزينههاي مديريت ماليات بر اجتناب مالياتي آنها تأثير معني داري دارد رد نمي شود.
متغيرهاي هزينه هاي مديريت ماليات ،اهرم مالي ،سودتقسيمي تاثير مثبت و معني دار بر
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اجتناب مالياتي()ETRدارد و متغيرهاي اندازه ،مخارج سرمايه اي و سودآوري تاثير منفي
و معني دار بر اجتناب مالياتي دارد .تبليغات و ارزش بازار بر اجتناب مالياتي تاثير معني دار
ندارد.مدل نهايي فرضيه ششم بصورت زير خواهد بود:
– ETR=52.9+7.03TFR-3.47SIZE +0.33LEV -6.06 DIV -5.71 CAPEX
0.24 ROA + εit

 .7-6فرضیه  :7هزینههای مدیریت مالیات بر فرار مالیاتی آنها تأثیر معنی داری
دارد.
جدول  :10تخمین الگوی هفتم -متغیر وابسته فرارمالیاتی()BTD
نماد

ضرايب

آمارهt

احتمال

C

0.0601

2.0863

0.0373

TFR

0.137553

3.428545

0.0006

SIZE

-3056496

-2.714018

0.0067

LEV

0.366554

4.958122

0

DIV

0.316494

8.603919

0

MTB

-0.123136

-0.035855

0.9714

CAPEX

-0.131781

-4.794219

0

ROA

-0.135618

-4.860399

0

ADV

-30725.85

-0.101389

0.9193

R2

%51

R2تعديل شده

%50

D-W

2.08

آماره احتمال نرمال

0.06

نتيجه فرضيه :با توجه به نتايج آزمون ،سطح معناداري كمتر از  %5مي باشد .لذا فرضيه
هزينههاي مديريت ماليات بر فرار مالياتي آنها تأثير معنيداري دارد رد نميشود .متغيرهاي
هزينههاي مديريت ماليات ،اهرم مالي ،سودتقسيمي تاثير مثبت و معنيدار بر فرار
مالياتي() BTDدارد و متغيرهاي اندازه ،مخارج سرمايه اي و سودآوري تاثير منفي و معني
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دار بر فرارمالياتي دارد .ارزش بازار و تبليغات تاثير معني داري بر فرار مالياتي ندارد .مدل
نهايي فرضيه هفتم به صورت زير خواهد بود:
BTD=0.06+0.13TFR-3056496SIZE +0.36LEV +0.31 DIV -0.13
CAPEX –0.13 ROA + εit

نتیجه گیری
باتوجه به نتايج تحقيق مشخص شد كه دو متغير حاكميت شركتي و جامعه (ابعاد مسوليت
اجتماعي) بر رابطه بين هزينه هاي مديريت مالياتي و اجتناب و فرار مالياتي موثر بوده اما
تاثير بعد متغير تنوع معنادار نبوده است .همچنين دو متغير حاكميت شركتي و جامعه بر
رابطه بين هزينه هاي مديريت مالياتي و اجتناب مالياتي موثر بوده اما تنوع بر رابطه بين
هزينههاي مديريت مالياتي و اجتناب مالياتي موثر نبودهاست .همچنين هرسه متغير حاكميت
شركتي ،جامعه و تنوع بر رابطه بين هزينههاي مديريت مالياتي و فرار مالياتي تاثير معنادار
دارد .هرسه متغير حاكميت شركتي و جامعه و تنوع بر اجتناب مالياتي تاثير معنادار دارد و
دو متغير حاكميت شركتي و جامعه بر فرار مالياتي موثرمي باشند و متغير تنوع بر فرار
مالياتي موثرنيست .هزينه هاي مديريت مالياتي شركت ها نيز بر فرار مالياتي موثرمي باشد.
از سويي در بررسي تاثير گذاري مولفه ها مشخص شد كه مولفه هاي حاكميت شركتي
مانند مولفههاي حقوق مربوط به سود تقسيمي ،كفايت و كيفيت افشاي اطالعات و ارزيابي
عملكرد هيات مديره تاثير مثبت و معني دار بر اجتناب مالياتي دارد و متغيرهاي تمركز
مالكيت ،سهامداران نهادي ،افشاهاي مربوط به پاداش و سهام اعضاي هيات مديره ،ساختار
و تركيب هيات مديره ،تاثير منفي و معني دار بر اجتناب مالياتي دارد .همچنين مولفه هاي
حقوق مربوط ،كفايت و ارزيابي مربوط به حاكميت شركتي تاثير مثبت و معني دار بر فرار
مالياتي و متغيرهاي تمركز ،سهامدار ،افشا ،ساختار تاثير منفي و معني دار بر فرار مالياتي
دارد .مولفه هاي اشتغال و رويه هاي كار و كاركنان ،سرمايه گذاري مسئوالنه ،اخالق
كسب و كار  /رويه هاي عملياتي منصفانه تاثير مثبت و معني دار بر اجتناب مالياتي دارد و
مولفه هاي فساد ،رشوه خواري و پولشويي ،حقوق بشر ،اقدامات و استراتژي هاي زيست
محيطي ،رعايت و تبعيت ازقوانين و مقررات مربوطه ،رعايت قوانين و مقررات مربوط به
زيست محيط تاثير منفي و معني دار بر اجتناب مالياتي دارد .از طرفي مولفه هاي اشتغال و
رويه هاي كار و كاركنان ،اخالق كسب و كار  /رويه هاي عملياتي منصفانه ،فساد رشوه
خواري و پولشويي ،حقوق بشر ،رعايت قوانين و مقررات مربوط به زيست محيط ،اقدامات

مدلی برای تاثیرمسئولیت اجتماعی و هزینه های مدیریت مالیات 53 ...

و استراتژي هاي زيست محيط ي تاثير مثبت و معني دار بر فرار مالياتي دارد و مولفه هاي،
رعايت و تبعيت ازقوانين و مقررات مربوطه ،سرمايه گذاري مسئوالنه ،تاثير منفي و معني
دار بر فرار مالياتي دارد .مولفه هاي متنوع سازي ذينفعان  ،نيروي كار تاثير مثبت و معني
دار بر اجتناب مالياتي دارد و مولفه هاي ،تنوع در زنجيره تامين مشتريان و مصرف كنندگان
محصوالت  /خدمات ،تنوع در سياستهاي مديريتي تاثير منفي و معني دار بر اجتناب
مالياتي دارد .همچنين مولفه هاي تنوع در زنجيره تامين مشتريان و مصرف كنندگان
محصوالت /خدمات ،نيروي كار تاثير مثبت و معني دار بر فرارمالياتي دارد و مولفه هاي
متنوع سازي ذينفعان ،تنوع در سياستهاي مديريتي تاثير منفي و معني دار بر فرار مالياتي
دارد .حال در ادامه مقايسه نتايج تحقيق حاضر با مطالعات گذشته را بيان مي نماييم.
نتايج تحقيق حاضر با مطالعه هوي و همكاران )2013(1با عنوان :آيا مسئوليت اجتماعي
شركتها با اجتناب مالياتي همراه است يا نه؟ و مقاله واتسون )2014(2با عنوان بررسي تاثير
عملكرد درآمدي بر رابطه بين مسئوليت اجتماعي شركتها و اجتناب مالياتي ،مبني بر ارتباط
مثبت مسئوليت اجتماعي و اجتناب مالياتي همسو مي باشد .همچنين تحقيق مك گواير و

همكاران )2012(3تحت عنوان بررسي رابطه تخصص مالياتي حسابرسان(هزينه مديريت
ماليات) و سطح اجتناب مالياتي شركت ها و مقاله هوزينوف و كالم ( 4)2012تحت عنوان

بررسي ارتباط اجتناب مالياتي ،مديريت ماليات و مسئوليتهاي اجتماعي شركتها مبني
برارتباط هزينه هاي مدي ريت ماليات ،مسئوليت اجتماعي و اجتناب مالياتي همسو مي باشد.
مقاله هاي دساي 5و همكاران( )2007و موسر وايندرخورانا( )2009و هيرول و همكاران
()2014مبني بر ارتباط حاكميت شركتي و اجتناب مالياتي ،با تحقيق حاضر كامال همسو و
يكسان مي باشند.
با توجه به عنوان تحقيق حاضر كه ارائه يك مدل مسوليت اجتماعي و اجتناب و فرار
مالياتي مي باشد لذا محقق وظيفه خود دانست تا در فصل نهايي و قسمت يافته هاي پژوهش
با توجه به تاثير پذيري و عدم تاثير پذيري متغيرهاي پژوهش مدل نهايي تحقيق خود را
ارايه نمايد .مدل نهايي تحقيق به صورت زير خواهد بود:
 ETR*BTD = 754.45 + 2491.88 TFR - 1.24 CSR + 0.01 TFR*CSR1. Hoi et al
2. Watson
3. Mc Guire
4. Fariz Huseynov, Bonnie K. Klamm
5. Desai et al
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0.01 SIZE +0.006 LEV + 7.64 DIV -0.03 CAPEX - 0.06 ROA +
23.77 ADV + εit

با توجه به نتايج تحقيق و فرضيه هاي پژوهش پيشنهادها زير ارائه مي گردد:
-1به كارشناسان رسيدگي كننده مالياتي توصيه ميشود ،به شركتهايي كه داراي
فعاليتهاي غيرمسئوالنه اجتماعي هستند ،توجه بيشتري نمايند زيرا امكان فعاليتهاي
اجتناب مالياتي در آن شركتها بيشتر از سايرين است.
-2مديران شركتهاييكه مسئوليت اجتماعي بيشتري داشتهاند ،ميتوانند با ارائه صورتهاي
مالي شفاف و با پر رنگ نشان دادن اين نكته كه در قبال سهام داران احساس
مسئوليت بيشتري دارند ،جهت جذب سرمايه بيشتر اقدام كنند.
 -3سرمايه گذاران سهام و مالكان ميتوانند به شركتهايي كه مسئوليت اجتماعي دارند
اعتماد بيشتري كنند و با اطمينان خاطر اقدام به خريد سهام آن شركت ها بنمايند ،زيرا
مطمئن هستند كه اين گونه مديران در راستاي سود رساندن به آنها قدم بر ميدارند.
 -4جهت افزايش مسئ وليت اجتماعي و كاهش فرار و اجتناب مالياتي بهتر است آگاهي و
مشاوره به مشتريان شركت براي مصرف با مالحظات زيست محيطي و كاهش آثار
زيانبار زيست محيطي آن و اطالعاتي در مورد كاهش آثار مخرب بر تنوع زيستي و
گونههاي مختلف آن و منابع طبيعي از جمله جنگل ،خاک و همچنين اثرات قابل
مالحظه فاضالب ناشي از عمليات شركت بر منابع آبي و خاكي و رويههاي چگونگي
كاهش ضايعات پرخطر و فاقد خطرو دفع مناسب ضايعات با رعايت مسائل زيست
محيطي به سازمانها و شركتهاي مختلف ارائه شود .
-5آموزش كاركنان در موردخط مشيها و رويه هاي ضد فساد در شركت ،موارد
حقوقي مرتبط با فساد در شركت و پيامدها و نتايج آن ،احكام حقوقي در دادگاهها
در خصوص ابعاد اجتماعي و مشاركت عمومي فعاليتهاي شركت ،دعاوي حقوقي و
جرايم عدم رعايت حقوق افراد محلي /بومي و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن
توضيحات كامل به كاركنان و شركت ها ارائه شود.
-6تصميمي اتخاذ گردد تا تاثيرات سرمايه گذاري ها و خدمات يا منافع عمومي برجامعه
و منطقه محلي براي شركت ها و سازمان ها تشريح گردد و شاخص هاي بهره وري
توليد و نيروي كار شركت را براي آنها شفاف و روشن نماييم از سويي افشاي
مشخصات محصول با استانداردهاي ايمني و وجود دستورالعمل هاي استفاده از
محصوالت و خدمات شركت ،تشريح چگونگي حمايت از اطالعات مشتريان و
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حفظ حريم شخصي و چگونگي اجرا و نظارت آن و توصيف رويه هاي مرتبط با
تامين كنندگان ،تعداد آنها بر حسب منطقه و ارزيابي عملكرد زنجيره تامين شركت و
افشاي اطالعات در خصوص توسعه محصوالت شركت و پروژه هاي تحقيقاتي براي
بهبود محصوالت شركت سبب افزايش مسئوليت اجتماعي گشته و اين امر مي تواند
در كاهش اجتناب و فرار مالياتي موثر واقع گردد.
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