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چکیده

بر اساس تئوری نمایندگی، یکی از انگیزه  های مدیریت سود، کاهش تعهدات و پرداخت  های مالیاتی از طریق 
کمینه  سازی نرخ مؤثر مالیات است. استراتژی  های مالیاتی یا با اهداف کوتاه مدت و فرصت طلبانه، نرخ مؤثر مالیاتی 
را کاهش می  دهند یا با هدف کاهش مالیات در بلندمدت و ایجاد ارزش برای شرکت. هدف این پژوهش ارزیابی 
پایداری مالیاتی و ریسک مالیاتی آتی با کمک نرخ مؤثر مالیات در شرکت  های دارای مالکیت دولتی و خصوصی، 
در بورس اوراق بهادار تهران، برای بازه زمانی 1386 تا 1395 در نمونه  ای مشتمل بر 159 شرکت است. نتایج نشان 

می  دهد شرکت  های با نرخ مؤثر مالیاتی باالتر، پایداری مالیاتی بیشتری دارند. 
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1. مقدمه
بر اساس تئوری نمایندگی1، حق تصميم گيری به مدیران واگذار می  شود و مدیران نيز در تالشند هزینه های 
نمایندگی را كاهش داده و با گزارشگری مالی، عملکرد خود را به خوبی منعکس نمایند )گادفری و هادسون، 
2013: 68؛ مهرانی و همکاران،1392: 236(. بنابراین بر اساس دیدگاه قراردادی كه بين پاداش مدیران و سود 
گزارش شده، رابطه  مستقيمی تعریف می  كند، مدیران انگيزه الزم برای مدیریت سود2 را خواهند داشت )دیگان، 
1960: 307، مهرانی و همکاران، 1392: 238(. یکی از انگيزه  های مدیریت سود، كاهش تعهدات و پرداخت  های 
مالياتی است )پورحيدری و شفيعی همت آباد، 1392: 26(. به عقيده ایتو )2007، 68( مدیران با بهره  برداری از 
الگوی خانه تکانی3، به وسيله انتقال هزینه های دوره  های آتی به دوره  های جاری و تأخير در شناخت درآمد ها، در 
جهت حداقل سازی سود و كاهش نرخ مؤثر مالياتی4 در دوره جاری تالش می  كنند. نرخ مؤثر مالياتی عبارتست 
از نرخی واحد كه بر اساس آن از فعاليت مشمول ماليات، ماليات اخذ می  شود )آقایی، 1380: 125(. نرخ قانونی 
ماليات در ایران بر اساس قانون ماليات  های مستقيم اصالحيه 1394/04/31 و اصالحيه های قبل از آن معادل 
25% است اما نرخ مؤثر مالياتی متفاوت از نرخ قانونی بوده )حسنی و شفيعی، 1389: 128( كه دليل آن استفاده 
از معافيت  های مالياتی یا راهکارهای اجتناب مالياتی است )گلستانی و همکاران، 1393: 182(. مطالعات مختلف 
نيز نشان مي دهد كه چگونه شركت  ها با استفاده از راهکارهای اجتناب مالياتی5 سعی در كاهش نرخ مؤثر مالياتی 
دارند )برای نمونه دایرنگ و ليندسی، 2009، گراهام و همکاران، 2014، جنتر و همکاران، 2017(. در واقع اجتناب 

مالياتی انعکاسی از تئوری نمایندگی است )خانی و همکاران، 1393: 139(
روش  های اجتناب مالياتی كه منجر به كاهش نرخ مؤثر ماليات در حال حاضر می  شوند، ممکن است در آینده 
استمرار نيابند یا زمان استفاده از معافيت ها و تشویق  های مالياتی در آینده منقضی شود. همچنين اعمال مدیریت 
سود كاهنده و انتقال هزینه  های دروه آتی به دوره جاری، سود دوره آتی را افزایش می  دهد )هيلی  والن، 1985: 
16(. در این صورت شركت نرخ مؤثر ماليات باالتری را در آینده تجربه خواهد نمود و پایداری مالياتی6 شركت 
تحت تأثير راهکارهای كاهنده نرخ مؤثر مالياتی قرار خواهد گرفت )دایرنگ و همکاران، 2008: 65؛ جنتر و 
همکاران، 2017: 118(. پایداری مالياتی، استراتژی ای است كه در نتيجه  ی آن سود قبل از كسر ماليات تغييرات 
كمی دارد )دایرنگ و همکاران، 2014: 4( و بر حفظ و نگهداری نتایج اجتناب مالياتی در طول زمان متمركز 
1. Agency Theory
2. Earning Management
3.Taking a bath
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است. پایداری مالياتی به معنای پایداری در سود بعد از كسر ماليات و قابليت پيش بينی جربان های نقدی آتی 
است كه در بلند مدت برای شركت ایجاد ارزش می  نماید )مک گوایر و همکاران، 2013: 2(. كمينه سازی نرخ 
مؤثر ماليات، همچنين منجر به ایجاد هزینه  هایی از جمله جرائم مالياتی و هزینه  های تأمين مالی اضافی برای 
شركت شده و باعث كاهش نقدینگی در آینده، ابهام در پرداخت  های مالياتی آتی و افزایش ریسک مالياتی1 گردد 
)هاتچز و ریگو، 2015؛ 6(. ریسک مالياتی نشان دهنده نوسان نرخ ماليات )جنتر و همکاران، 2013: 4؛ نيومن و 
همکاران، 2013: 5( و عدم قطعيت در خصوص پرداخت  های مالياتی در آینده است )بادرچر و همکاران، 2013: 
234، جنتر و همکاران، 2017: 120؛ هاتچز و ریگو، 2015: 5(. بنابراین كمينه سازی نرخ مؤثر مالياتی، می تواند 
پيش  بينی پرداخت  های مالياتی را با ابهام همراه نماید و بر كاهش پایداری مالياتی و افزایش ریسک مالياتی آتی 
اثر گذار باشد. رضایی و ویسی حصار )1393( معتقدند بر اساس نظریه ذینفعان، نوع مالکيت نيز بر پرداخت  های 
مالياتی اثرگذار است. زیرا شركت  های دارای مالکيت دولتی2 این اطمينان را دارند كه كسری وجه نقد آنها توسط 
نهادهای دولتی و بانک ها به راحتی تأمين می  شود و نگران پرداخت  های مالياتی نيستند )رضایی و جعفری 
نياركی، 1394(. لذا با توجه به عدم نگرانی شركت  های دارای مالکيت دولتی نسبت به كسری وجه نقد، انتظار 

می  رود مالکيت دولتی، انگيزه  استفاده از اجتناب مالياتی و ریسک مالياتی آتی را كاهش دهد.
یکی از انگيزه  های اصلی انجام پژوهش حاضر، اهميت سهم درآمدهای مالياتی در بودجه كشور و راه اندازی 
طرح جامع مالياتی با تأكيد بر حسابرسی مبتنی بر ریسک، از طرف سازمان امور مالياتی كشور است. بدین معنا 
كه شركت  های با ریسک مالياتی كمتر، ریسک حسابرسی پایين  تری دارند و بر اساس ماده 97 قانون ماليات  های 
مستقيم اصالحيه 1394/04/31، اظهارنامه مالياتی چنين شركت  هایی بدون حسابرسی مالياتی، پذیرفته می  شود. 
الزم به ذكر است در این پژوهش متغير پایداری مالياتی معرفی می  شود كه تا كنون در ميان پژوهش  های داخلی 
معرفی نگردیده و روشی برای اندازه  گيری آن ارائه نشده است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی 
تأثير نرخ مؤثر مالياتی بر پایداری مالياتی و ریسک مالياتی آتی و انتظار مي رود نتایج پژوهش چنين دستاوردهایی 
به همراه داشته باشد: نخست گسترش متون رشته حسابداری در زمينه حداقل سازی ماليات، پایداری مالياتی و 
افزایش ارزش شركت. دوم، ارائه اطالعات مفيد به نهادهای قانون گذار و استانداردگذار و مدیران شركت  ها به 
منظور اهميت بررسی ریسک ماليات و تأثير آن در حسابرسی مالياتی و مشموليت ماده 97 ق.م.م برای شركت. 
سوم، ایجاد انگيزه برای سایر پژوهش گران به منظور انجام پژوهش در حوزه استراتژی  های مالياتی، چهارم، تعریف 

شاخص  های ارزیابی عملکرد مناسب برای مدیران شركت  های دولتی در زمينه پرداخت  های مالياتی.

1. Tax Risk
2. Government Ownership
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ساختار مقاله شامل هفت بخش است. در بخش اول مقدمه، بخش دوم مبانی نظری، بخش سوم پيشينه 
پژوهش، بخش چهارم روش شناسی، بخش پنجم یافته ها و بخش ششم نتيجه گيری و پيشنهادات كاربردی 

ارائه مي شود.
2. مبانی نظری

بر اساس تئوری نمایندگی، پاداش مدیران ابزاری برای غلبه بر مشکل تضاد منافع بين مدیران و مالکان و 
انگيزه ای جهت همسو نمودن منافع طرفين است. از آنجا   كه سود شركت، معياری جهت محاسبه پاداش است، 
مدیران نيز به منظور كسب پاداش بيشتر، از روش  های مدیریت سود كمک مي گيرند )شباهنگ، 1387: 204(. 
یکی از انگيزه های مدیریت سود، كاهش پرداخت های مالياتی است )دسای و دارماپاال، 2007: 3(. بر اساس فرضيه 
مدیریت سود، مدیران با دو هدف اقدام به استفاده از راهکارهای اجتناب مالياتی و كمينه سازی نرخ مؤثر مالياتی 
مي نمایند. یا در جهت منافع سهامداران و با انگيزه كاهش تعهدات مالياتی )فيليپس، 2003: 852( و یا در جهت 
منافع خود و با هدف فرصت طلبی نرخ مؤثر ماليات را پایين تر نشان داده و پرداخت های مالياتی را كاهش مي دهند 
)دسای و دارماپاال، 2009: 173(. بنابراین اجتناب مالياتی انعکاسی از تئوری نمایندگی است )خانی و همکاران، 

1393 :139(. تفاوت بين ماليات ابرازی و ماليات قطعی، نشان دهنده ميزان اجتناب مالياتی است. 
اجتناب ماليات در قالب طيف وسيعی از  فعاليت  های كاهش ماليات، از سرمایه گذاری های سودمند مالياتی )مانند 
اوراق قرضه دولتی1 معاف از ماليات( گرفته تا استراتژی های جسورانه كه برای شركت چالش برانگيز باشد، تعریف 
می  شود )دایرنگ و همکاران، 2014: 7(. اعمال  فعاليت  های اجتناب مالياتی با هدف كاهش نرخ مؤثر مالياتی 
در كوتاه مدت، پایداری مالياتی را تحت تأثير قرار مي دهند )مک گوایر و همکاران، 2013: 3(. دایرنگ )2014: 
8( عنوان می كند كه پایداری مالياتی به معنای اجتناب مالياتی بلند مدت است. پایداری مالياتی بر كمينه  سازی 
ماليات متمركز نيست بلکه بر حفظ پيامدهای اجتناب مالياتی، بدون در نظر گرفتن كمينه  سازی ماليات، در طول 
زمان متمركز است )مک گوایر و همکاران، 2013: 3( و در مقابل، حداقل سازی ماليات بر ميزان تعهدات مالياتی 
در یک دوره ی معين توجه دارد و نسبت به حفظ رویه های اجتناب مالياتی و پایين نگه داشتن نرخ ماليات در 
آینده، بی توجه است )نيومن، 2016 : 105(. مؤسسه حسابداری كی. پی. ام. جی، یکی از چهار مؤسسه بزرگ، 
طی گزارشی در سال 2007 نشان دادند كه پایداری مالياتی، هدف بلند مدت برای شركت هاست. زیرا از دید 
تحليلگران مالی، تغييرات غير منتظره در نرخ ماليات نشانه ای از ضعف مدیریت است. همچنين دیلویت )2013( 
معتقد است تحليل گران بازار و برنامه ریزان مالياتی به دنبال پيامدهای پایداری ماليات هستند زیرا این فعاليت  ها 
در بلندمدت برای شركت ایجاد ارزش می  نماید. مدیران شركت  هایی كه با استفاده از روش  های مدیریت سود، 
1. Government Bonds
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مانند تغيير در رویه های حسابداری، انجام برآوردهای حسابداری، اعمال اختيار در شناسایی درآمد و هزینه، انتقال 
درآمد و هزینه درون گروهی و ...، از الگوی حداقل رساندن سود استفاده مي کنند، در دوره های جاری نرخ مؤثر 
ماليات پایين تری دارند اما در دوره های آینده سود باالتری شناسایی مي کنند و به دنبال آن متعهد به پرداخت ماليات 
بيشتری خواهند شد، چرا كه هدف آن ها كاهش ماليات در كوتاه مدت بوده است )هيلی و پاپلو، 1993: 64(. به 
عقيده دایرنگ و همکاران )2014( اگر شركت با استفاده از اجتناب مالياتی، موقعيت های غير قانونی یا صرفه جویی-

های كوتاه مدت مالياتی، نرخ مؤثر ماليات را پایين نگه دارد، در آینده كه فرصت های اجتناب مالياتی منقضی و 
موقعيت های غير قانونی از طرف قانون رد می  شوند، با پرداخت ماليات بيشتر و جرایم مواجه شده و نرخ مؤثر ماليات 
افزایش می یابد. در این صورت نرخ مؤثر ماليات پایين در زمان حال، نرخ مؤثر ماليات باالتر را در آینده در پی 
خواهد داشت )جنتر و همکاران، 2017: 119( و این به معنای پایداری مالياتی كمتر برای شركت  های با نرخ مؤثر 
ماليات پایين تر است. بر اساس مطالب ارایه شده، فرضيه اول پژوهش به شرح ذیل تدوین شده است و انتظار می 

رود شركت  های با نرخ مؤثر ماليات پایين تر، پایداری مالياتی كمتری داشته باشند:
فرضیه اول: نرخ مؤثر مالياتی پایين، نسبت به نرخ مؤثر ماليات باال، پایداری كمتری دارد.

شركت  هایی كه نرخ مؤثر مالياتی پایين دارند، ریسک مالياتی باالتری نيز دریافت می كنند )ریگو و ویلسون، 
2012: 788؛ جنتر و همکاران، 2013: 8(. ریسک مالياتی نشان دهنده نوسان نرخ ماليات )نيومن و همکاران، 
2013( و عدم قطعيت در خصوص پرداخت های مالياتی در آینده است )بادرچر و همکاران، 2013: 237؛ ریگو و 
هاتچز، 2015: 6، جنتر و همکاران، 2017: 109(. بر اساس مطالعات مختلف انجام شده در این زمينه، بادرچر 
و همکاران )2013( رابطه مثبتی بين مالکيت مدیریتی و نرخ مؤثر ماليات یافتند. شولين و همکاران )2013: 1( 
معتقدند شركت  های با نرخ مؤثر ماليات پایين، در زمان دریافت وام، نرخ بهره بانکی باالتری را متحمل می  شوند. 
حسن و همکاران )2014: 109( نشان دادند با افزایش مالکيت مدیریتی، شركت ها از ریسک ذاتی استراتژی های 
مالياتی دوری مي جویند. چن و همکاران )2010: 42( نشان دادند كه شركت  های با مالکيت خانوادگی، نرخ مؤثر 
ماليات باالتری دارند. این نتایج مبين این است كه مدیران از راهکارهای اجتناب مالياتی كه نرخ مؤثر ماليات 
را كاهش مي دهند، دوری مي جویند تا مجبور به تحمل ریسک باالتر نشوند. بنابراین نرخ مؤثر ماليات یک عامل 
مهم برای پيش بينی ریسک مالياتی آتی است. شركت  ها با استفاده از اجتناب مالياتی، موقعيت های غير قانونی یا 
صرفه جویي های كوتاه مدت مالياتی، نرخ مؤثر ماليات را پایين نگه مي دارند. اما از آنجایی كه راهکارهای اجتناب 
مالياتی توسط نهادهای مالياتی كنترل می  شوند و یا استمرار مشوق های مالياتی در آینده در كار نخواهد بود، در 
زمان عدم پذیرش موقعيت های مالياتی از سوی قانون و یا منقضی شدن فرصت های كوتاه مدت صرفه جویی 
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ماليات، شركت با ابهام نسبت به پرداخت های مالياتی در آینده مواجه شده و ریسک مالياتی شركت افزایش می یابد 

)جنتر و همکاران، 2017: 120(. فرضيه دوم پژوهش نيز بر همين اساس تدوین شده است.
فرضیه دوم: نرخ مؤثر مالياتی بر ریسک مالياتی آتی اثر دارد.

فرضيه اول به بررسی قابليت پيش بينی نرخ ماليات مي پردازد كه بر اساس آن پایداری كمتری برای نرخ مؤثر 
ماليات پيش بينی مي شود و فرضيه دوم بر استراتژی های مالياتی متمركز است كه در نتيجه آن ابهام در خصوص 

پرداخت های آتی ماليات مطرح است. 
حضور سرمایه گذاران مختلف در ساختار مالکيت شركت  ها، بر نحوه ی حاكميت و سياست  های شركت اثرگذار 
است )اننار و همکاران، 2014: 62(. سازمان های دولتی و شبه دولتی با سرمایه گذاری قابل توجه در شركت  ها، 
كنترل آنها را به دست می گيرند و این اطمينان برای شركت حاصل می شود كه بانک ها و نهادهای دولتی، 
كسری وجه نقد آنها را تأمين خواهند نمود )رضایی و جعفری نياركی، 1394(. لذا شركت  های با مالکيت دولتی، 
به دليل عدم نگرانی از كاهش نقدینگی، انگيزه كمتری برای اجتناب مالياتی دارند. بنابراین انتظار مي رود كه نرخ 
مؤثر مالياتی در شركت  های با مالکيت دولتی بيشتر از شركت های با مالکيت خصوصی باشد. همچنين انتظار 
مي رود كه مالکيت دولتی بر رابطه نرخ مؤثر مالياتی و ریسک مالياتی آتی اثر بگذارد. بر همين اساس فرضيه های 

سوم و چهارم پژوهش تعریف می شوند.
فرضیه سوم: نرخ مؤثر مالياتی بر ریسک مالياتی آتی اثر دارد.

فرضیه چهارم: مالکيت دولتی بر رابطه نرخ مؤثر مالياتی و ریسک مالياتی آتی اثر دارد.
3- پیشینه پژوهش

مجموعه مطالعاتی از پژوهش گران مختلف نشان می دهد كه تالش برای كاهش در پرداخت های مالياتی، 
ریسک مالياتی شركت را تحت تأثير قرار می دهد. برای نمونه، نيومن و همکاران )2016( در پژوهشی كه به 
منظور ارزیابی ریسک انجام دادند، برای شناسایی معامالت،  فعاليت  ها و ویژگی  هایی كه بر ریسک مالياتی 
اعتباری  از 6 منبع: معامالت، عملکرد، قرارداد، حسابداری مالی، حسابداری مدیریتی و ریسک  مؤثر است 
استفاده كردند. پژوهش آن ها در فاصله سال  های 2000 تا 2011 در شركت  های ایاالت متحده انجام شد و 
نتایج نشان داد كه كه رابطه  ای منفی بين ریسک مالياتی و نرخ مؤثر مالياتی بلندمدت وجود دارد و ریسک 
مالياتی نيز پایداری مالياتی را كاهش می  دهد. نتایج رگرسيون كوانتيل نيز نشان داد كه ریسک مالياتی منجر 
به افزایش نرخ مؤثر مالياتی در آینده می  گردد. دایرنگ و همکاران )2014 :2( پژوهشی در این خصوص كه 
آیا اجتناب مالياتی ناشی از ریسک مالياتی است در فاصله ی سال  های 2012 تا 2014 انجام دادند. نتایج نشان 
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داد شركت  هایی با نرخ مؤثر ماليات پایين، ریسک مالياتی باالتری دارند. این شركت  ها از پناهگاه  های مالياتی 
هزینه  های باالی پژوهش و توسعه و استراتژی قيمت  گذاری انتقالی استفاده می  كنند. به اساس پژوهش نيومن 
و همکاران )2013( پایداری سود قبل از كسر ماليات، شدت رابطه بين نرخ مؤثر مالياتی و ریسک مالياتی 
را كاهش می  دهد. نيومن و همکاران )2013: 2( در فاصله سال های 1998 تا 2009 به بررسی این موضوع 
پرداختند كه آیا ریسک مالياتی، نرخ مؤثر ماليات شركت  ها را كاهش می  دهد؟ نتایج نشان داد كه بين ریسک 
مالياتی با نرخ مؤثر ماليات نقدی آتی و ماليات بر عملکرد رابطه  ای منفی وجود دارد. جنتر و همکاران )2013( 
نيز به بررسی اثر سياست  های مالياتی بر ریسک شركت در فاصله سال  های 1987 تا 2011 با استفاده از 
داده  های مندرج در پایگاه اطالعات مالی و آماری پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد كه ریسک مالياتی 
ارتباطی مثبت با ریسک كلی شركت دارد. اما جنتر و همکاران )2017: 115( با در نظر گرفتن دو معيار ميزان 
ماليات نقد پرداختی و ميزان هزینه های مالياتی، در ميان بانک  ها و شركت  های بيمه در فاصله سال  های 1987 
تا 2011، تأثير گذاری نرخ مؤثر مالياتی را بر پایداری مالياتی و ریسک شركت بررسی كردند. آنها دریافتند كه 
نرخ مؤثر مالياتی پایين تر، پایداری بيشتری نسبت به نرخ مؤثر مالياتی باالتر دارد. همچنين بين نرخ مؤثر مالياتی 

و ریسک مالياتی رابطه  پيدا نکردند كه این نتایج مخالف نتایج بدست آمده در پژوهش  های فوق است. 
ابراهيمی و همکاران ) 1396( با واكاوی كيفيت گزارشگری مالی و اجتناب مالياتی در پرتو مالکيت دولتی 
و ارتباطات سياسی در ميان 106 شركت در فاصله سال  های 1389 تا 1394 نشان دادند كه مالکيت دولتی 
اثر معناداری بر اجتناب مالياتی شركت ها ندارد. در مطالعه  ای دیگر، اعتمادی و همکاران )1396: 1( با بررسی 
ریسک سياست گذاری  های مالياتی در ميان 114 شركت در فاصله سال های 1387 تا 1394، نشان دادند كاهش 
نرخ مؤثر مالياتی اثر منفی بر بی  ثباتی وضعيت مالياتی در طول زمان دارد. به این معنا كه شركت  های با نرخ 
مؤثر ماليات كمتر، نمی  توانند پرداخت ماليات كمتر در طول زمان ثابت نگه دارند و بنابراین ریسک مالياتی آن ها 
باال است. در پژوهشی كه كنگرلویی و همکاران )1395: 25( در ميان 68 شركت در فاصله سال  های 1382 تا 
1393 انجام دادند معلوم گردید كيفيت افشاء شركت بر رابطه اجتناب مالياتی و ارزش شركت تأثير دارد. مرعی 
اذكاری و رضایی )1394: 1( ریسک مالياتی را در فاصله زمانی 1382 تا 1391 در ميان 90 شركت مطالعه 
كردند. نتایج حاكی از آن است كه بين ریسک مالياتی بر اساس معيارهای نرخ مؤثر ماليات نقدی و نرخ مؤثر 
ماليات نقدی بلند مدت با ریسک آتی شركت رابطه  ی مثبت و معناداری برقرار است ولی بين ریسک مالياتی 
بر اساس معيار اختالف دائمی ماليات با ریسک آتی شركت رابطه  ای یافت نشد. قربانی و همکاران )1393: 
1( تأثير اجتناب مالياتی بر ریسک شركت را نشان دادند. این پژوهش طی سال  های 1389 تا 1391 در ميان 
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61 شركت انجام شده است. نتایج نشان داد كه بين اجتناب مالياتی مالياتی و ریسک شركت با وجود مالکان 

نهادی رابطه معناداری وجود ندارد. 
4- روش  شناسی پژوهش

این پژوهش در حوزه پژوهش  های اثباتی مالی قرار می  گيرد و ماهيت آن توصيفی- همبستگی است. جامعه  
آماري، شركت  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی پژوهش سال  های 1386 تا 1395 
می باشد. همچنين به منظور اندازه  گيری متغيرها از داده  های سال های 1382 تا 1395 استفاده شده است. نحوه 

انتخاب نمونه، با اعمال محدودیت  های زیر و به روش حذف سيستماتيک انجام می شود:
سال مالی شركت  بایست منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.. 1
كليه داده  های مورد نياز برای محاسبه متغيرها در دسترس باشد.. 2
شركت  ها به طور كلی معاف از پرداخت ماليات نباشند.. 3
شركت  های نمونه جزو شركت  های سرمایه  گذاری، بيمه و بانک نباشند.. 4

پس از اعمال محدودیت  های فوق تعداد 159 شركت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد.
4-1- مدل آزمون فرضیه اول 

به منظور بررسی پایداری مالياتی، اطالعات به صورت طيف بررسی می  گردند. بدین معنا كه پایداری مالياتی 
برای یکایک شركت  ها محاسبه نمی  شود بلکه از اطالعات كليه   شركت  های موجود در نمونه آماری، برای بررسی 
رفتار پایداری مالياتی در سطح كل شركت  های مورد آزمون، استفاده می گردد. برای آزمون فرضيه اول پژوهش 

از مدل زیر مطابق با جنتر و همکاران )2017( استفاده شده است. 

0 1int it it itERTQu ile Cash ETRβ β ε= + + مدل )1(    

Cash ETRitCash ETRit: نرخ مؤثر ماليات شركت i در سال t. نرخ مؤثر مالياتی بلندمدت به شرح زیر 
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ماليات پرداخت شده اشاره به مجموع ماليات ابرازی پرداختی توسط شركت در 5 سال گذشته می  باشد. مزیت 
اصلي این معيار نسبت به نرخ مؤثر مالياتي ساليانه، ماهيت بلندمدت محاسباتي آن است كه از بي ثباتي سال به 
سال در نرخ هاي مؤثر مالياتي جلوگيري مي  كند و ارتباط بهتري بين ماليات  هاي پرداخت شده و سودهاي 
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مشمول ماليات برقرار مي  كند )هانلون و هيتزمن، 2010(.

ETR Quintileit: پایداری مالياتی شركت i در سال t. اگر نرخ مؤثر مالياتی شركت، نسبت به سال قبل تغيير 

نکرده باشد، متغير پایداری نرخ مؤثر مالياتی، عدد 1 و در غير این صورت عدد 0 را به خود اختصاص مي دهد. به 
عبارت دیگر چنانچه نرخ ماليات شركت نسبت به سال قبل تغييری نداشته باشد، نرخ مالياتی شركت پایدار است.

برای تخمين مدل فوق، ابتدا داده  ها به پنج دسته طبقه بندی می  شوند. بدین ترتيب كه متغير نرخ مؤثر مالياتی 
شركت  ها بر اساس داده های دسته بندی شده و از كمترین تا بيشترین نرخ مؤثر مالياتی مرتب و در پنج طبقه، 
پرتفوبندی و طبقات از نرخ مؤثر ماليات پایين تر تا نرخ مؤثر ماليات باالتر در نظر گرفته می شوند. سپس مدل فوق 
به صورت جداگانه و به روش رگرسيون لجستيک1، برای هر پرتفو تخمين زده می  شود و نتایج حاصل از تخمين 
مدل  ها با هم مقایسه می  شوند. چنانچه در مدل پرتفوی اول، ضریب متغير نرخ مؤثر مالياتی منفی باشد، نشان 
می  دهد كه نرخ های مؤثر مالياتی پایين تر، پایداری كمتری دارند و در مدل پرتفوی پنجم، مثبت بودن ضریب نرخ 

مؤثر مالياتی نشان مي دهد كه نرخ های مؤثر مالياتی باالتر، پایداری بيشتری دارند.
4-2- مدل آزمون فرضیه دوم

برای آزمون فرضيه دوم پژوهش از مدل )2(، مطابق با پژوهش جنتر و همکاران )2017( استفاده شده است. 
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Cash-ETR-Volatility: ریسک مالياتی كه به شرح زیر محاسبه می گردد:

ریسک مالياتی= انحراف معيار نرخ مؤثر ماليات برای یک دوره 5 ساله
CashETR: نرخ مؤثر مالياتی

SIZE: لگاریتم طبيعی دارایی ها
PTBI: سود دفتری قبل از ماليات تقسيم بر كل دارایی  های سال قبل

Leverage: جمع بدهی  های بلند مدت پایان سال تقسيم بر جمع دارایی  های سال قبل
Vol-PTBI: انحراف معيار سود قبل از ماليات تقسيم بر كل دارایی  های سال قبل كه برای یک دوره زمانی 5 

1. Logistic Regression
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ساله اندازه  گيری شده است

BTM: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام پایان سال تقسيم بر قيمت بازار سهام )بر اساس تعداد سهامی 

كه انتشار یافته  اند(
Abn-Accruals: مربع اقالم تعهدی اختياری بر اساس مدل تعدیل شده جونز )1996(

Vol-CashFlow: انحراف معيار وجه نقد عملياتی تقسيم بر كل دارایی  های سال قبل كه برای یک دوره 

زمانی 5 ساله اندازه  گيری شده است.
CHG-NOLGF: تغيير در زیان خالص عملياتی تقسيم بر جمع دارایی  های سال قبل

NOLCF: زیان خالص عملياتی تقسيم بر جمع دارایی  های سال قبل

εitεit: جزء اخالل مدل

برای محاسبه ریسک آتی ماليات از نوسان نرخ مؤثر ماليات در بازه ی زمانی 5 ساله استفاده مي شود. در مدل 
شماره )2(، نماد t+1-5t+1-5 نشان دهنده این است كه متغير ریسک مالياتی آتی برای هر سال، بر اساس 

اطالعاتی با فاصله زمانی 5 سال جلوتر از متغير وابسته، محاسبه شده است. 
جدول )1(- مبانی نظری متغیرهای کنترلی

دلیل استفاده از متغیرهای کنترلیمتغیر کنترلی

اندازه شركت
 شركت های كوچکتر نوسانات بازده را بيشتر تجربه می كنند

)پاستور و ورنسی، 2003(

اهرم مالی
كنترل ریسک تحميل شده ناشی از بحران مالی و محدودیت های سرمایه 

)راجگوپال و و ناچاالم،2011(
 PTBI كنترل فرصت های رشد شركتنسبت

اقالم تعهدی اختياری
كنترل احتمال استفاده از این متغيرها در دستکاری سود یا رسيدن به اهداف 

گزارشگری )راجگوپال و وناچاالم، 2011(
سود عملياتی قبل از 

كسر ماليات 
به منظور كنترل عملکرد شركت و همچنين دارای رابطه منفی با نوسانات بازده 

سهام است )هانلون و همکاران، 2004(
كنترل اثری كه می تواند بر نوسان نرخ ماليات در آینده داشته باشد. شركت ها از زیان سنواتی 

این متغيرها در جهت كاهش تعهدات مالياتی استفاده می كنند تغيير در زیان عملياتی 
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نوسانات سود قبل از 
به منظور كنترل ریسکی بودن شركت كسر ماليات

نوسان وجه نقد عملياتی 
منبع: یافته های پژوهش

4-3- روش آزمون فرضیه سوم
به منظور آزمون فرضيه دوم از آزمون مقایسه ميانگين  ها استفاده شده است. 

مالکيت دولتی: طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی كشور، شركت دولتی واحد سازمانی است كه با اجازه قانون 
تشکيل شده و بيش از 50% سهام آن به صورت مستقيم یا غير مستقيم متعلق به دولت باشد. اگر بيش از %50 

سهام شركت متعلق به دولت باشد، به متغير مالکيت دولتی عدد 1 و در غير این صورت عدد 0 تعلق می  گيرد. 
4-4- روش آزمون فرضیه چهارم
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5. تجزیه و تحلیل داده ها
5-1- تخمین مدل اول

به منظور آزمون فرضيه اول، مدل )1( به روش رگرسيون لجستيک تخمين زده مي شود:
جدول )2(- تخمین مدل )1( به روش رگرسیون لجستیک

کوانتیل اول
کوانتیل 

دوم
کوانتیل 

سوم
کوانتیل 
چهارم

کوانتیل 
پنجم

0/5179/57038/7332/87-145/00-ضریب
T 0/0600/7502/6181/2-2/66-آماره
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0/000/950/450/000/00معناداری
6/75-7/70-2/40-1/09-1/48عرض از مبدأ
0/040/000/0030/040/03ضریب تعيين

F آماره 
)سطح معناداری(

)0/00( 7/21
 0/003
)0/43(

 0/568
)0/45(

7/35
)0/00(

 8/58
)0/00(

منبع: یافته های پژوهش

با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل )1( به روش رگرسيون لجستيک در هر طبقه، آماره F نشان از معناداری 
مدل برآورد شده در كوانتيل اول، چهارم و پنجم دارد. ضریب متغير نرخ مؤثر مالياتی نشان دهنده پایداری نرخ 
مؤثر ماليات در هر كوانتيل می باشد. چنانچه ضریب متغير مستقل مثبت باشد، نشان از پایداری نرخ در كوانتيل 
مورد بررسی دارد. در كوانتيل اول، ضریب منفی متغير نرخ مؤثر مالياتی نشان مي دهد كه نرخ های مؤثر مالياتی 
پایين تر، پایداری كمتری دارند. در پرتفوهای های چهارم و پنجم، مثبت بودن ضریب نرخ مؤثر مالياتی نشان از 
پایداری نرخ مؤثر در نرخ های باالتر مالياتی دارد. بنابراین به طور كلی، شركت  هایی كه نرخ مؤثر ماليات آن ها 

باالتر است، پایداری مالياتی باالتری دارند.
5-2 - نتیجه آزمون فرضیه دوم

در تخمين مدل )2( به روش حداقل مربعات تعميم یافته، به منظور رفع مشکل همبستگی سریالی1 و ناهمسانی 
واریانس2  از روش های خطاهای استاندارد مقاوم در نرم افزار Eviews استفاده شده است. 

جدول )3(- تخمین مدل )2( به روش حداقل مربعات تعمیم یافته

معناداریآماره Tضریبمتغیر مستقل

0/03925/340/00عرض از مبدأ
 CashETR-0/05-12/510/00

 SIZE-0/001-14/470/00
 PTBI-0/022-7/450/00

 Leverage0/02810/550/00
 Vol-PTBI0/0242/710/00

1. Serial Correlation
2. Hetero Skedastisti
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 BTM-0/0002-1/550/11
 Abn-Accruals0/0021/060/28
 Vol-CashFlow0/0253/220/00
 CHG-NOLCF-0/11-2/110/03

 NOLCF0/0631/550/11
 Fضریب تعيين         0/37 41/18آماره

          Fدوربين واتسون         0/001/64معناداری آماره
منبع: یافته های پژوهش

نتيجه حاصل از آزمون فرضيه دوم نشان می دهد كه ضریب متغير نرخ مؤثر مالياتی برابر با 0/05- بوده كه 
دارای سطح معناداری 0/00 می باشد و نشان از وجود رابطه معکوس و معنادار بين نرخ مؤثر مالياتی و ریسک 
مالياتی آتی دارد. بدین معنا كه چنانچه شركت  ها با هدف كاهش ماليات در كوتاه مدت، از طریق راهکارهای 
موقت اجتناب مالياتی و رویه  های كاهش دهنده پرداخت ماليات، نرخ مؤثر مالياتی را پایين نگه دارند، به دليل 
ماهيت موقتی و زودگذر این رویه  ها، نوسان نرخ مؤثر مالياتی را در آینده تجربه می  كنند كه این موضوع منجر به 
پرداخت ماليات بيشتر و احتماال پرداخت جرایم در آینده می  گردد. این عدم اطمينان نسبت به پيش بينی جریان 

وجه نقد، ریسک مالياتی شركت را باال می  برد.
5-3 - نتیجه آزمون فرضیه سوم

جدول )4(- آزمون مقایسه میانگین ها

اطالعات آماری متغیر طبقه  بندی شدهدسته  بندی بر اساس نوع مالكیت
انحراف معیار میانگینمیانگینتعدادنوع مالكیتمعناداریآماره

T 11/960/00آزمون
5190/100/003دولتی

2760/160/004خصوصی
منبع: یافته های پژوهش

آماره T برابر با 11/96 و سطح معناداری آن 0/00 است. بنابراین بين نرخ مؤثر مالياتی در شركت  های با مالکيت 
خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین شركت  های با مالکيت دولتی، انگيزه كمتری برای استفاده 

از اجتناب مالياتی و كمينه  سازی نرخ مؤثر ماليات دارند. 
5-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم

در تخمين مدل )3( به روش حداقل مربعات تعميم یافته، به منظور رفع مشکل همبستگی سریالی و ناهمسانی 
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واریانس از روش  های خطاهای استاندارد مقاوم در نرم افزار Eviews استفاده شده است. 

جدول )5(- تخمین مدل )3( به روش حداقل مربعات تعمیم یافته
معناداریآماره zضریبمتغیر مستقل

0/04123/740/00عرض از مبدأ
 CashETR-0/05-6/630/00

 OWN-0/004-2/330/01
 OWN*TAX-0/0751/060/03

 SIZE-0/001-17/710/00
 PTBI-0/022-7/850/00

 Leverage0/02810/840/00
 Vol-PTBI0/0232/800/00

 BTM-0/0001-1/120/26
 Abn-Accruals0/0020/950/34
 Vol-CashFlow0/0273/350/00
 CHG-NOLCF-0/12-2/230/02

 NOLCF0/0741/650/09
33/85             Fضریب تعيين         0/37آماره

0/00          Fدوربين واتسون         1/65معناداری آماره
منبع: یافته های پژوهش

مطابق نتيجه حاصل از آزمون فرضيه چهارم، ضریب متغير نرخ مؤثر مالياتی با در نظر گرفتن نوع مالکيت، برابر 
با 0/075- و دارای سطح معناداری 0/03 بوده كه نشان می  دهد مالکيت دولتی بر رابطه نرخ مؤثر مالياتی و 
ریسک مالياتی اثر معنادار دارد. با مقایسه ضرایب متغير متغيرها در مدل های 2 و 3 معلوم مي شود رابطه معکوس 

بين نرخ مؤثر مالياتی و ریسک مالياتی آتی در شركت های دولتی قوی  تر است.
6. نتیجه گیری و پیشنهادات

این دیدگاه كه مدیران به منظور كاهش در پرداخت  های مالياتی با استفاده از روش های پر  ریسک، از جمله 
اجتناب مالياتی، نرخ مؤثر ماليات را كاهش می  دهند، می  طلبيد كه پژوهشی در زمينه پایداری مالياتی و همچنين 
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رابطه نرخ مؤثر ماليات با ریسک مالياتی صورت گيرد. چه بسا كاهش نرخ مؤثر مالياتی جاری، شركت را وادار به 
رویارویی با پرداخت  های مالياتی نماید كه تاكنون به كمک اجتناب مالياتی یا روش  های موقت كاهش نرخ مؤثر 
ماليات، مخفی شده  اند و اكنون پس از انقضای دوره  تشویق  های مالياتی یا راهکارهای كاهش پرداخت ماليات، 

نمایان می  شوند و افزایش نرخ مالياتی را برای شركت پيش مي آورند. 
نتيجه آزمون فرضيه اول نشان می  دهد شركت  هایی كه در طبقه پایين  ترین نرخ  های مؤثر مالياتی قرار دارند، 
پایداری مالياتی كمتری نيز دارند كه دليل این موضوع استفاده از راهکارهای موقتی در كاهش پرداخت  های 
مالياتی است. به عبارت دیگر شركت  هایی كه نرخ مؤثر مالياتی باالتری دارند، به دليل اینکه پرداخت  های ماليات 
آنان تقریباً برابر و یا نزدیک به نرخ مالياتی قانونی می  باشد، معموالً تعدیل  های مالياتی كمتری انجام داده و در 
نتيجه پایداری مالياتی آنان بيشتر است. نتيجه آزمون فرضيه دوم نشان می دهد كه كمينه سازی نرخ مؤثر مالياتی، 
با ایجاد نوسان در نرخ مؤثر مالياتی آینده، ریسک مالياتی شركت را افزایش می  دهد و به نوعی تأیيد مجدد فرضيه 
اول است. به عبارت دیگر شركت  هایی كه از طریق تأخير در پرداخت ماليات، اقدام به اجتناب مالياتی می  نمایند، 
باعث ایجاد ابهام در خصوص پرداخت  های مالياتی آتی می  گردند. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضيه  های 
سوم و چهارم، شركت  های دارای مالکيت دولتی به دليل عدم نگرانی در خصوص كاهش وجه نقد ناشی از 
پرداخت  های مالياتی، انگيزه كمتری برای اجتناب مالياتی دارند و این شركت  ها نرخ مؤثر مالياتی باالتر و ریسک 

مالياتی آتی پایين تری دارند.
نتایج آزمون فرضيه  ها با انتظار اوليه نویسندگان و مبانی نظری پژوهش مطابقت دارد. از آنجا كه تا به حال 
پژوهشی در خصوص پایداری مالياتی در ایران انجام نشده، امکان مقایسه نتيجه آزمون فرضيه با سایر پژوهش  ها 
بسيار محدود است. برای نمونه جنتر و همکاران )2017( نشان دادند شركت  های دارای نرخ مؤثر ماليات پایين  تر، 
پایداری مالياتی بيشتری دارند كه با نتيجه پژوهش حاضر مغایرت دارد. همچنين پژوهش  گرانی مانند مک گوایر 
و همکاران )2012(، نيومن و همکاران )2012( و جنتر و همکاران )2013(، به طور غير مستقيم نشان می  دهند 
كه وجود پایداری مالياتی بر كاهش ریسک شركت مؤثر است. پژوهش گرانی مانند غفاری و منصوری )1394(، 
قربانی و همکاران )1393(، دایرنگ و همکاران )2014(، نيومن و همکاران )2013 و 2016( نشان دادند كه 
كاهش نرخ مؤثر مالياتی بر افزایش ریسک مالياتی اثر گذار است كه با نتایج پژوهش حاضر سازگار است. ولی 
جنتر و همکاران )2013 و 2017( نشان دادند كه بين نرخ مؤثر مالياتی و ریسک مالياتی رابطه مثبت وجود ندارد. 
بر اساس تحقيقات ابراهيمی و همکاران )1396( و نجفی مقدم و نژاد ساروكالیی )1394(، مالکيت دولتی اثری 

بر اجتناب مالياتی ندارد كه با نتایج پژوهش حاضر مغایر است.
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با توجه به نتایج بدست آمده به كليه استفاده كنندگان در صورت  های مالی )اعم از سهامداران و وام دهندگان( 
توصيه می  شود كه در تصميمات سرمایه  گذاری و یا اعطای وام، به كيفيت گزارشگری مالی شركت  هایی كه از 
نرخ مؤثر مالياتی باالیی برخوردار هستند، اطمينان بيشتری نموده و حتی االمکان در سرمایه  گذاری و یا اعطای 

وام به شركت  هایی كه از نرخ مؤثر مالياتی پایينی برخوردار هستند، با محافظه کاری بيشتری برخورد نمایند. 
به تدوین كنندگان مقررات مالياتی توصيه می  گردد كه حتی االمکان راه  های تأخير در پرداخت ماليات شركت  ها 
را با وضع قوانين مناسب و ایجاد مکانيزم  هایی جهت محاسبه و وصول مستقيم و سریعتر ماليات در فعاليت  های 
اقتصادی، مسدود نمایند تا از این طریق مانع افزایش ریسک مالياتی شركت  ها )و به تبع آن مانع افزایش احتمال 

ضرر و زیان سرمایه  گذاران( گردند.
این دیدگاه وجود دارد كه شركت  ها با ورود به معامالت پيچيده، مانند روی آوردن به فعاليت  هایی كه مشمول 
نرخ ماليات پایين هستند ولی از نظر سياسی عمالً پر هزینه می  باشند، ورود به معامالت پرمخاطره مانند استفاده از 
پناهگاه  های مالياتی در كشورهای با وضعيت اقتصادی بي ثبات و عدم گزارش فعاليت  های اقتصادی در كشورهای 
دیگر و سایر روش  ها، پرداخت  های ماليات را كاهش داده و یا به تعویق بياندازند. به سازمان امور مالياتی پيشنهاد 
می  گردد كارگاه  های آموزشی جهت آگاهی بخشی از عواقب بلند مدت و كوتاه مدت استفاده از استراتژی  های 

مالياتی، جهت آموزش مؤدیان مالياتی برگزار نماید.
با اجرای طرح جامع مالياتی از سال 1393 و تاكيد بر اجرایی نمودن ماده 97 ق.م.م مصوب 1394/04/31 از 
سوی سازمان امور مالياتی، حسابرسی مالياتی مبتنی بر ریسک انجام می  شود. یعنی اظهارنامه ابرازی شركت  هایی 
دارای ریسک مالياتی پایين هستند، بدون حسابرسی مالياتی پذیرفته می  شود. لذا به شركت  ها توصيه می شود با 
پایين نگه داشتن ریسک مالياتی و افزایش یکنواختی مالياتی خود، از شمول شركت  های پر ریسک خارج گردند.
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