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چكیده
ماليات یکی از عوامل انگيزشی در بسياری از تصميم  گيری ها است. تحقيقات اخير نشان می دهند، فعاليت  های 
مدیریت منحصراً در جهت كاهش ماليات شركت از طریق سياست  های تقليل  دهنده مالياتی می  باشد. به منظور 
بررسی این امر در پژوهش حاضر رابطه یکی از ویژگی های مدیرعامل )دوره تصدی( و برنامه  ریزی مالياتی مورد 
بررسی قرار گرفته است. پژوهش  حاضر از نوع تحقيقات كاربردی و از نظر روش اجرا، توصيفی- همبستگی و از نظر 
نوع داده ها، كمّی می  باشد. در این پژوهش برای جمع  آوری داده  های مربوط به متغيرهای پژوهش از صورت  های 
مالی حسابرسی شده استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش كليه شركت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران می  باشد و برای تعيين نمونه پژوهش از روش غربالگری طی بازه زمانی سال 1391 تا 1395 استفاده شده 
نتایج پژوهش نشان  از مدل رگرسيون چندگانه جهت تجزیه و تحليل داده  ها بهره گرفته  شد.  است. همچنين 

می  دهد، رابطه منفی و معنادار بين دوره تصدی مدیرعامل و برنامه  ریزی مالياتی وجود دارد. 
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 1. مقدمه
امروزه نقش نظام  های مالياتی در هر كشوری در تأمين درآمدها از محل منابع مالياتی بر هيچ كس پوشيده نيست. 
در بعد اجتماعی، هدف اصلی وضع ماليات، كاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدها است. هدف اقتصادی 
از وضع ماليات  ها، تثبيت نوسانات اقتصادی، تخصيص بهينه منابع بين بخش های مختلف و كمک به تسریع 
فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای می  باشد. همچنين هدف بودجه  ای دولت  ها از وضع ماليات  ها نيز، تأمين مالی 
بودجه دولت است. به  دليل نقش خاص ماليات و تأثيرات آن، موضوع ماليات و قوانين و ساز و كارهای مربوط 
به آن از دیرباز مورد توجه صاحب نظران اقتصاد، ماليه  عمومی، سياسيون، تشکل ها و حتی عموم مردم قرار داشته 
است )مشایخی و سيدی، 1394(. با این حال، ماليات بر درآمد از منظر شركت  ها هزینه است و شركت  ها انگيزه 
خواهند داشت به  منظور افزایش ارزش شركت، تا حد ممکن در هزینه  های خود صرفه  جویی نمایند )عابدی و 

صفری گرایلی، 1395(. 
ادبيات پژوهش نشان می  دهد، مدیران  عالی در آغاز دوره مدیریت خود به جهت عدم  اطمينان بازار نسبت به 
توانایی  هایشان مایل به نشان دادن عملکرد خوب می  باشند. چرا كه عملکرد ضعيف می  تواند عواقب ناگواری 
برای آن ها به  همراه داشته باشد )گلدمن و همکاران1، 2017(. تجربه شركت  های آمریکایی نشان می  دهد، این 
شركت  ها در سه سال اول انتصاب مدیران  عالی اقدام به تغيير یک سوم آن ها كرده  اند )كوین و رآو، 2005(. لذا، 
مدیران  عالی برای تالش مضاعف در دوران تصدی خود به  ویژه در اوایل آن به  منظور تأثير بر ادراك بازار در 
مورد توانایي شان انگيزه بيشتری دارند )فاما، 1980؛ هرمالين و وایسبباخ، 1998؛ هولمستروم، 1982؛ گيبسن و 

مورفی، 1992(. 
مدیران  عالی جهت تأثير بر ادراك بازار در مورد توانایی  های شان، از طریق افزایش درآمد ناشی از اقالم تعهدی 
اختياری )علی و ژانگ، 2015( و ایجاد جریان نقد اضافه حاصل از فروش درایی ها و واگذاری عمليات  بنگاه )پن 
و همکاران2، 2016( اقدام می  كنند. همچنين مدیران عالی ممکن است در طول دوره تصدی خود هم از مدیریت 
 سود و هم تغيير در عمليات  بنگاه برای دستيابی به درآمد و جریان نقد اضافه، استفاده نمایند )گلدمن و همکاران، 

.)2017
علی و ژانگ )2015( بيان می  كنند، مدیران  عامل در ابتدای دوره تصدی خود اقالم تعهدی اختياری بيشتر و 
هزینه  های اختياری كمتری را گزارش می  كنند. فاما )1980( و جنسن و اسميت )1985( معتقدند، انگيزه  های 
مدیران عالی در پایان دوره تصدی شان می  تواند بر نظر و تمایل آن ها جهت سرمایه  گذاری در پروژه  هایی كه بعد از 
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رفتن آن ها به سودآوری خواهند رسيد نيز موثر باشد. شواهد نشان می دهند، مسئله افق زمانی می  تواند بر پيش بينی 
سودهای مورد نظر )كاسل و همکاران1، 2013(، سرمایه گذاری بنگاه در تحقيق و توسعه )دچاو و اسلون، 1991( و 
ميزان ریسک  پذیری مدیران  عالی )سرفلينگ، 2014( تأثير بگذارد. به  عالوه، مدیران  عالی در پایان دوره تصدی 
خود مایل به باال نشان دادن عملکرد بنگاه به  منظور حداكثر كردن ارزش سهام و دریافتی  های بازنشستگی خود 
)كاسل و همکاران، 2013( و قرار دادن نام خود در ليست كاندیداهای مناسب برای تصدی پست  های مدیریتی 

آینده می  باشند )بریکلی و همکاران2، 1999(.
ادبيات حوزه ماليات نشان می  دهد، بنگاه  ها بالفاصله قبل از بازنشستگی مدیران  عالی اقدام به گزارش نرخ های 
موثر مالياتی پایين  تر می  كنند )مور و همکاران3، 2016(. همچنين چيز و گارتنر4 )2018( بيان می  كنند، تغيير 

اجباری مدیران  عالی با نرخ های موثر مالياتی باال و پایين در سال قبل از تغيير، مرتبط می  باشد. 
اگرچه مدیرعامل مستقيماً در عملکرد مالياتی بنگاه دخالت نمی  كند، اما دالیل متعددی به  عنوان انگيزه  های 
وی جهت برنامه  ریزی  مالياتی و گزارشگری  مالی ماليات بر درآمد، در طول دوره تصدی وی وجود دارد. ادبيات 
پژوهش نشان می  دهد، مدیران  عالی به انتظارات صریح و غيرصریح برای برنامه  ریزی  مالياتی در بنگاه پاسخ 
می  دهند )چيز و گارتنر، 2018؛ پاورز و همکاران5، 2016؛ برون و همکاران6، 2016؛ رگو و ویلسون، 2012( و 
نقش مهمی در شکل  دادن به سياست  های مالياتی شركت با توجه به تأثيرگذاری بر هيئت  مدیره دارند )دیرنگ 
و همکاران7، 2010(. لذا، اگر انگيزه  های مرتبط با دوره  تصدی مدیرعامل جهت نشان دادن عملکرد خوب بر وی 
فشار وارد آورد، دیدگاه مدیرعامل در هيئت مدیره ممکن است بر برنامه  ریزی مالياتی بنگاه موثر باشد )گلدمن 
و همکاران، 2017(. به  عالوه، بعد از بهای تمام شده كاالی فروخته  شده، ماليات بر درآمد اغلب نشان  دهنده 
یکی از بزرگ ترین هزینه  های تکراری شركت می  باشد. بنابراین، ماليات یک فرصت اقتصادی قابل توجه را برای 
افزایش جریان نقدی و درآمدخالص از طریق برنامه  ریزی مالياتی در اختيار مدیران  عامل قرار می  دهد )گلدمن و 

همکاران، 2017(.  
برنامه ریزی مالياتی، مجموعه عملياتی است كه نتيجه آن عمدتاً كاهش ماليات پرداختنی و یا انتقال ماليات 
پرداختنی یک دوره به دوره های بعد می  باشد )سبلی و نور،2012(. این كاهش ماليات پرداختی باعث افزایش 

1. Cassell et al.
2. Brickley et al.
3. Moore et al.
4. Chyz and Gaertner
5. Powers et al.
6. Brown et al.
7. Dyreng et al.



پژوهشنامه مالیات/شماره چهلم )مسلسل 88(، زمستان 1397 138
سود پس از كسر ماليات می  شود )گراهام و همکاران1، 2005( معتقدند، مدیران، سود را به  عنوان مهم ترین معيار 
عملکرد به دینفعان بنگاه گزارش می  كنند. لذا، با توجه به اهميت درآمدخالص، مدیران  عامل كه به دنبال تأثير بر 
ادراك بازار از توانایي شان در دوران تصدی خود هستند، روی ایجاد خالص درآمد اضافه تاكيد می  كنند. همچنين، 
انگيزه  های مالی و كسب شهرت مدیران را بر آن می  دارد تا به  دنبال گزارش خالص درآمد بيشتر در دوران 

تصدی شان باشند )كاسل و همکاران، 2013؛ بریکلی و همکاران، 1999(.
ادورادز و همکاران2 )2016( و كلوین و همکاران3 )2017( معتقدند، برنامه  ریزی مالياتی می  تواند به  عنوان یک 
منبع مفيد تامين مالی داخلی عمل نماید. در عين حال که، برنامه  ریزی مالياتی می  تواند با هزینه  هایی مالی و زمانی 
همراه باشد. پس انداز ماليات نقدی می  تواند منجر به افزایش جریان وجوه نقد آزاد بنگاه شود و تأثير خوبی بر 
ادراك بازار از توانایی مدیرعامل در دوران تصدی وی داشته باشد )گلدمن و همکاران، 2017(. ميلز و همکاران4 
)1998( بيان می  كنند، یک دالر سرمایه  گذاری در برنامه  ریزی مالياتی می  تواند چهار دالر منفعت مالياتی به  همراه 

داشته باشد.
بررسی  های متعدد انجام شده توسط پژوهش گران و كارشناسان مختلف حوزه ماليات نشان می  دهد، بين 
ظرفيت بالقوه  مالياتی و وصولی  های مالياتی كشور شکاف درخور توجهی وجود دارد. این امر حکایت از آن دارد 
كه می  توان با اتخاذ تدابيری در جهت اصالح نظام مالياتی كشور، وصولی مالياتی را تا حد زیادی افزایش داد و 
اتکای دولت به درآمدهای مالياتی را بهبود بخشيد. ضرورت این مسأله تا به این حد است كه، برنامه  های توسعه 

تأكيد خاصی بر آن داشته و اهداف خاصی را در آن راستا تعيين نموده  اند )كمالی و شفيعی، 1390(.
علي رغم آن که پژوهش  های متعددی در حوزه  برنامه  ریزی  مالياتی انجام شده است، ولی به  نظر می  رسد با فقدان 
مطالعات كاربردی درخصوص بررسی رابطه دوره تصدی  مدیرعامل و برنامه  ریزی  مالياتی در بازارهای  مالی 
كشورهای درحال توسعه به  طورعام و در ایران به  طورخاص مواجه می  باشيم. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر 
دارد به  بررسی رابطه بين دوره تصدی  مدیرعامل و برنامه  ریزی  مالياتی در بازار سرمایه ایران بپردازد. انتظار مي رود 

نتایج این پژوهش بتواند دستاوردها و ارزش افزوده علمی  به شرح ذیل داشته باشد:
 اول این که نتایج پژوهش می  تواند موجب گسترش مبانی نظری پژوهش  های گذشته در ارتباط با برنامه  ریزی 
مالياتی شود. دوم این که، شواهد پژوهش نشان خواهد داد، تا چه اندازه دوره  تصدی مدیرعامل می  تواند بر ارزش 
شركت تأثيرگذار باشد كه این موضوع می  تواند اطالعات سودمندی را در اختيار قانون  گذاران بازار سرمایه، 
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تصميم  گيرندگان حوزه ماليات و سایر ذینفعان قرار دهد. سوم این که، نتایج پژوهش می  تواند ایده  های جدیدی را 

برای انجام پژوهش های جدید در حوزه مالياتی پيشنهاد نماید.
2. ادبیات پژوهش

ادبيات پژوهش در حوزه حسابداری حکایت از نقش مدیران در تعيين سياست  های مالياتی شركت دارد. پژوهش 
دیرنگ و همکاران )2010( به  عنوان یکی از اولين مطالعات در این حوزه نشان می  دهد، بين مدیران  عامل و 
سياست گذاری مالياتی شركت رابطه وجود دارد. اما، نتوانستند شواهدی مبنی بر ویژگی  های مشخص مدیریتی 
برای توضيح این رابطه ارائه نمایند. چيز و گارتنر )2018( دریافتند، مدیران  عامل زماني که شركت  ها ماليات خيلی 
زیاد یا خيلی كم پرداخت می كنند، اخراج می  شوند. لذا معتقدند، موفقيت یا شکست سياست  مالياتی شركت 

می  تواند به  طور مستقيم، توانایی مدیران  عامل را برای حفظ موقعيت خود تحت تأثير قرار دهد. 
مدیر عامل در طول دوران تصدی خود به  طور مداوم توسط هيئت  مدیره و سهامداران ارزیابی می  شود. درعين 
حال که این فرآیند در ابتدای دوره تصدی مدیرعامل سخت  تر و جدی تر است )گلدمن و همکاران، 2017(. بازار نوعًا 
اطالعات اندكی در مورد توانایی  های مدیر عامل جدید و مناسب بودن او برای این پست دارد، لذا به  طور دقيق 
اقدامات وی را رصد می  كند )علی و ژانگ، 2015؛ گيبسن و مورفی، 1992(. تغيير یک سوم مدیران عالی شركت  های 

آمریکایی در سه سال اول مدیریت شان، نشانه قوی از عدم اطمينان به توانایی آن ها می  باشد )كوین و رآو، 2005(.
در پاسخ به این فشارهای شدید، مدیران  عالی تمایل بيشتری به نشان دادن عملکرد خوب در دوران تصدی 
خود به ویژه در اوایل دوره تصدی شان خواهند داشت. این انگيزه اولين بار توسط هولمستروم )1992( معرفی شد. 
مدیران  عامل تمایل دارند تا سيگنال  های مثبتی را در خصوص توانایی خود به بازار ارسال كنند. آن ها همه تالش 
خود را جهت بهبود عملکرد بنگاه به  كار مي برند. همچنين در این شرایط اغلب بازار به عملکرد بنگاه به  عنوان 

معيار توانایی مدیران  عامل جدید نگاه می  كند )فاما، 1980؛ هولمستروم، 1982، 1999(. 
گلدمن و همکاران )2017( بيان می  كنند، مدیران  عامل در پاسخ به این فشارها می  توانند با تأثير بر گزارشگری 
 مالی بنگاه، عملکرد آن را بهتر از آن چيزی كه هست نشان دهند. علی و ژانگ )2015( نشان دادند، مدیران عالی 
در اوایل دوره تصدی خود بيشتر به مدیریت سود اقدام كرده و از این طریق سعی در ارسال سيگنال  های مثبت 
از توانایی خود به بازار دارند. همچنين، انگيره مدیران  عالی برای نشان دادن عملکرد خوب، آن ها را به  سمت تأثير بر 
گزارشگری مالی از ماليات بر درآمد بنگاه سوق می  دهد. ماليات بر درآمد به  عنوان یک هزینه مهم برای بسياری 
از شركت  ها تلقی می  شود. لذا كاهش این هزینه می  تواند با افزایش درآمدخالص، سيگنال مثبتی برای هيئت  

مدیره محسوب شود )گلدمن و همکاران، 2017(.



پژوهشنامه مالیات/شماره چهلم )مسلسل 88(، زمستان 1397 140
هزینه ماليات بر درآمد، برنامه  ریزی پرداخت ماليات را مشخص می  كند. بنابراین، بنگاه قادر است با هزینه 
ماليات بر درآمد پایين  تر از طریق اجرای برنامه  ریزی مالياتی، به جریان وجه بيشتر دست یابد )گلدمن و همکاران، 
2017(. علی و ژانگ )2015( معتقدند، بنگاه  ها در اوایل دوره تصدی مدیران  عامل سود را از طریق افزایش در 
ميزان اقالم تعهدی اختياری و كاهش هزینه  های اختياری مثل هزینه  های تحقيق و توسعه، تبليغات، اداری 
و فروش، مدیریت می  كنند. لذا اگر بنگاه  ها قادر به مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی اختياری باشند، آن گاه 
مدیران  عامل ممکن است روی این مسير به  جای كاهش هزینه ماليات بر درآمد تمركز كنند. همچنين بررسی 
هزینه  های اختياری در طول دوره تصدی مدیران  عامل نشان داد، این هزینه  ها در اوایل دوران تصدی كمتر 
می  باشند. لذا، هزینه  های پایين  تر در ابتدای دوره منجر به افزایش سود و در نهایت نرخ موثر مالياتی باالتر می  شود 

)علی و ژانگ، 2015(.
از آنجایی  كه تحقيق و توسعه با اعتبارهای مالياتی همراه است )برون و كرال، 2008؛ كالسن و همکاران1، 
2004(، كاهش هزینه  های تحقيق و توسعه می  تواند به اعتبار مالياتی كمتر و هزینه مالياتی بيشتر، منجر شود. 
كاليتا )2009( نشان داد، خروج داوطلبانه مدیران  عامل می  تواند با بيش از حد گزارش دادن سود شركت مرتبط 
باشد، چرا كه مدیران قصد دارند با این اقدام دریافتی  ها و مزایای بازنشستگی خود را متاثر سازند. علی و ژانگ 
)2015( بيان می  كنند، معموالًسود بنگاه  در سال پایانی دوره تصدی مدیرعامل بيش تر از سال  های دیگر می  باشد. 
رگو و ویلسون )2012( بيان می  كنند، مشوق  های به شکل سهام برای مدیران با ریسک برنامه  ریزی مالياتی 
ارتباط دارند. لذا قرارداد مدیریت و مزایای در نظر گرفته در آن می  تواند بر انگيزه مدیر برای برنامه  ریزی مالياتی 

تأثير بگذارد. 
گلدمن و همکاران )2017( معتقدند، تمایل برای تأثير بر مزایای خروج از خدمت و بازنشستگی می  تواند بنگاه 
را به سمت گزارش هزینه ماليات كمتر هدایت كند. همچنين، اگر مدیرعامل از ابزارهای مدیریت سود استفاده 
كند، ممکن است بنگاه به كاهش هزینه ماليات برای افزایش درآمد خالص اعتماد نکند )علی و ژانگ، 2015؛ 
رویچودهاری، 2006(. یکی از ویژگی  های منحصر به  فرد ماليات بر درآمد آن است كه، برنامه  ریزی مالياتی بنگاه 
و تصميمات گزارشگری مالی آن به  طور كامل مرتبط نيستند. بنگاه  ها می  توانند در سطح یکسانی از برنامه  ریزی 
مالياتی درگير باشند یا حتی از یک استراتژی برنامه  ریزی مالياتی یکسان استفاده كنند، اما ماليات متفاوتی را 

محاسبه نمایند )دی سيمون و همکاران2، 2014(.
این روشن نيست كه چطور انگيزه  های مرتبط با دوره تصدی مدیرعامل بر برنامه  ریزی مالياتی بنگاه تأثير 

1. Klassenet al
2. De Simone et al
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می  گذارند )گلدمن و همکاران، 2017(. بسياری از مدیران، سود را به  عنوان اولين معياری می  دانند كه توسط آن 
ارزیابی می  شوند. لذا آن را از جریان نقد با اهميت  تر تلقی می  كنند )گراهام و همکاران، 2005(. اگر مدیران  عامل ابتداً 
روی سود متمركز شوند، ممکن است استراتژی  های اجتناب  مالياتی را در پيش بگيرند كه منجر به پس  انداز ماليات 
نقدی می  شود )آرمسترانگ و همکاران1، 2011؛ گراهام و همکاران، 2014(. به  عالوه، حتی اگر مدیران  عامل مایل 
به درگير كردن بنگاه به برنامه  ریزی مالياتی برای ایجاد جریان  های نقدی اضافه هستند، اجرای استراتژی  های 
مالياتی اغلب مستلزم سال  ها برنامه  ریزی بوده و تغيير آن مشکل می  باشد. بنابراین، مدیران  عامل جدید ممکن 

نيست به  سرعت قادر به اعمال تغييرات برای تأثير بر نرخ موثر مالياتی بنگاه باشند. 
ازسوی دیگر، هر دالر ماليات نقدی )و جرایم آن( كه بنگاه قادر به صرفه  جویی آن می شود، دالرهای اضافه 
را برای سرمایه  گذاری در پروژه  های با ارزش فعلی خالص و یا جذب سهامداران فراهم می  آورد. ميلز و همکاران 
)1998( بيان می  كنند، هر دالر سرمایه  گذاری در برنامه  ریزی مالياتی، چهار دالر منفعت مالياتی به  همراه دارد. 
بنابراین، شناسایی صرفه  جویی مالياتی نقدی به  عنوان یک منبع تامين مالی ممکن است مدیران  عامل را به سمت 

برنامه  ریزی مالياتی در بنگاه تشویق كند.
پن و همکاران )2016( بيان می  كنند، مدیران  عامل در دوران تصدی خود به  ویژه در اوایل دوران مدیریتي شان 
به  ایجاد جریان  های نقدی از طریق واگذرای عمليات و دارایی  های بنگاه اقدام می  كنند. از سوی دیگر، مدیرانی 
كه متمركز بر افزایش جریان  های نقدی هستند، مایل به پرداخت ماليات نقدی كمتر و نرخ  های موثر مالياتی 
پایين  تر می  باشند. در عين  حال، اگر مدیرعامل اقدام به واگذاری دارایی  ها، تجهيزات و كارخانه نماید، می  توان 
انتظار كاهش هزینه استهالك را داشت. لذا این اقدام افزایش نرخ موثر مالياتی را به  همراه خواهد داشت. 
همچنين فروش دارایی  ها احتمال ایجاد سود مشمول ماليات را به  همراه خواهد داشت كه آن نيز افزایش ماليات 

پرداختنی سال جاری بنگاه را به  دنبال دارد.
بنگاه  ها اغلب با مشکل افق زمانی مواجه می  باشند مخصوصاً زماني که مدیرعامل در سال  های پایانی دوره 
تصدی خود به  سر می  برد. مدیران  عامل با احتمال كمتری به سرمایه  گذاری در سال  های پایانی دوره تصدی 
خود اقدام خواهند كرد چرا كه بسياری از پروژه  های با ارزش فعلی خالص مثبت تا قبل از خروج وی از بنگاه به 
بازدهی نخواهند رسيد. لذا خروج مدیرعامل از بنگاه با هزینه  های مربوط به عدم  سرمایه  گذاری در پروژه  های 
سودآور همراه خواهد بود )گلدمن و همکاران، 2017(. همچنين، مدیران  عامل در سال  های پایانی دوره تصدی 
خود كمتر مایل به برنامه ریزی مالياتی خواهند بود چرا كه اجرای برنامه  ریزی مالياتی جهت تأثير بر جریان  های 
نقدی بنگاه زمان  بر خواهد بود. از طرف دیگر، مدیرعامل ممکن است به  دنبال افزایش جریان  های نقدی در پایان 
1. Armstrong et al



پژوهشنامه مالیات/شماره چهلم )مسلسل 88(، زمستان 1397 142
دوره تصدی خود باشد تا از این طریق با كسب حسن شهرت، برای پست  های هيئت  مدیره برای خود جذابيت 
ایجاد كنند )بریکلی و همکاران، 1999(. با توجه به موارد فوق فرضيه پژوهش بدین ترتيب مطرح می  شود: بين 

دوره تصدی مدیرعامل و برنامه  ریزی مالياتی رابطه معنادار وجود دارد.
2-1. پیشینه تحقیق 

كمپـل و همـکاران1 )2018( در پژوهشـی بـا عنـوان بررسـی رابطه بين حق سـنوات مدیرعامـل و برنامه  ریزی 
مالياتـی نشـان دادنـد، حق سـنوات مدیرعامـل و پرداخت هـای مرتبط بـا آن، فعاليت  هـای برنامه  ریـزی مالياتی 

بنـگاه را افزایـش می  دهد.
چيز و گارتنر )2018( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه مشاركت مالياتی بنگاه و تغيير اجباری مدیرعامل نشان 
دادند، زماني که مدیرعامل نرخ های مالياتی باالتری را در مقایسه با سایر مدیران تجربه می  كند، احتمال تغيير اجباری 

وی افزایش می یابد.
گلدمن و همکاران )2017( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه دوره تصدی مدیرعامل و برنامه  ریزی مالياتی 
نشان دادند،  در شركت  هایی كه دوره تصدی مدیران عامل كوتاه مدت می  باشد، نرخ موثر مالياتی نقدی و نرخ 

موثر مالياتی كاهش می یابد. 
راتنانينگرام )2016( با بررسی رابطه سودآوری و ماليات بر درآمد بر هموارسازی سود نشان داد، بين سودآوری و 
هموارسازی سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنين بين ماليات بر درآمد و هموارسازی سود رابطه معنادار 

مشاهده نشد.
برون و همکاران )2016( با بررسی رابطه بين پاداش مدیران و عملکرد مالياتی نشان دادند، بين پاداش پرداختی 

به مدیران و عملکرد مالياتی )اجتناب مالياتی( رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
سبلی و نور )2012( در پژوهشی با بررسی رابطه بين برنامه  ریزی مالياتی و حاكميت شركتی نشان دادند، مکانيزم-

های حاكميت شركتی )داخلی و خارجی( بر برنامه  ریزی مالياتی تأثيری ندارد. 
خواال و محمدعلی )2012( در پژوهشی با بررسی رابطه بين ویژگی های هيات مدیره به  عنوان مکانيزم حاكميت-
شركتی و برنامه  ریزی مالياتی نشان دادند، جدایی نقش مدیرعامل از رئيس هيات مدیره با برنامه  ریزی مالياتی، رابطه 
منفی و تركيب جنسيتی رابطه مثبت دارند. همچنين بين استقالل و اندازه هيات مدیره و برنامه  ریزی مالياتی رابطه 

معنادار یافت نشد. 
ارتباط محدودیت مالی و راهبرد مالياتی متهورانه نشان دادند، بين  با بررسی  حاجيها و همکاران )1396( 
محدودیت  های مالی و استراتژی مالياتی جسورانه ارتباط مثبت وجود دارد. به بيان دیگر، وقتی شركت  ها در 
1. Campbell et al
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محدودیت مالی قرار دارند، نسبت به سایر شركت  هایی كه دسترسی بهتری به بازار سرمایه دارند، انگيزه بيشتری 

دارند كه برای تأمين منابع مالی از پرداخت ماليات اجتناب كنند.
خالویی و آقابيگ زاده نائينی )1395( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه دوره تصدی مدیرعامل و مدیریت سود 
نشان دادند، مدیریت سود تعهدي در سال هاي اوليه خدمت مدیرعامل نسبت به سال هاي بعدي بيشتر است. اما 
مدیریت سود واقعي در سال هاي اوليه خدمت مدیرعامل نسبت به سال هاي بعد بيشتر نمي  باشد. همچنين نظارت 
بيشتر بر مدیرعامل، بر تفاوت مدیریت سود تعهدي بين سال هاي اوليه خدمت مدیرعامل و سال هاي بعدي 
تأثيرگذار نيست، اما تفاوت مدیریت سود واقعي بين سال هاي اوليه و سال هاي بعد با نظارت بر مدیرعامل كاهش 

مي یابد. 
عباسی و همکاران )1395( با بررسی تأثير دوره تصدی مدیرعامل و ویژگی های هيئت مدیره بر مدیریت سود در 
شركت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند، بين دوره تصدی مدیرعامل، اندازه هيئت مدیره، 
تركيب اعضای هيئت مدیره، تعداد جلسات اعضای هيئت مدیره و دانش مالی اعضای هيئت مدیره با مدیریت سود 

شركت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
احمدپور و همکاران )1394( با بررسی رابطه بين كيفيت سود و دوره تصدی مدیرعامل در شركت های پذیرفته 
 شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند، مدیران  عامل با دوره تصدی بلندمدت در مقایسه با مدیران عامل با 
دوره تصدی كوتاه مدت گزارشگری جسورانه تری دارند. به  عالوه، مدیران  عامل با دوره تصدی بلندمدت در نيمه 

اول دوره تصدی خود در مقایسه با نيمه دوم، گزارشگری محافظه كارانه تری دارند.
مظاهری و همکاران )1392( با بررسی تأثير دوره تصدی مدیریت بر ارزش شركت، هزینه نمایندگی و ریسک 
اطالعاتی نشان دادند، دوره تصدی بلندمدت مدیرعامل با ریسک اطالعاتی و ارزش شركت در ارتباط می  باشد. 

همچنين، بين دوره تصدی مدیرعامل و هزینه نمایندگی رابطه معناداری مشاهده نشد.
3. فرضیه تحقیق

بين دوره تصدی مدیرعامل و برنامه  ریزی مالياتی رابطه معنادار وجود دارد.
4. روش شناسی 
4.1. روش تحقیق

تحقيق حاضر از نظر توجه به زمان گذشته نگر، از لحاظ هدف کاربردي و با توجه به نوع، پس رویدادي می  باشد. روش 
تحقيق حاضر از نوع توصيفي و همبستگي است و براي بررسي رابطه ميان متغير مستقل و وابسته از روش آماري 

رگرسيون چندگانه استفاده مي شود. همچنين داده های این پژوهش از نوع تركيبی )سال- شركت( مي باشند.
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4-2- جامعه  آماري و روش  نمونه گیري

شركت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری تحقيق را تشکيل خواهند داد. لذا بنگاه به 
عنوان سطح تجزیه و تحليل پژوهش حاضر می  باشد. روش نمونه  گيري، روش حذفي بوده است، بدین ترتيب 
كه كليه شركت  هاي عضو جامعه آماري كه داراي شرایط زیر بوده جزء نمونه آماري لحاظ شده و آن دسته از 
شركت  هایي كه این شرایط را نداشته  اند از نمونه آماري، حذف گردیده  اند. دوره مورد مطالعه در این تحقيق از سال 

1391 تا 1395 به مدت 5 سال می  باشد. شرایط براي انتخاب نمونه به شرح زیر مي باشند:
1. از سال 1391 تا 1395 در بورس حضور داشته باشند؛ 2. اطالعات مورد نياز شركت، در دسترس باشد؛ 3. 
شركت در طي دوره مورد بررسي تغيير سال مالي را تجربه نکرده باشد؛ 4. شركت  هاي مورد نظر جزو بانک  ها و 
واسطه  گري مالي، شركت  هاي هلدینگ و ليزینگ نباشند؛ 5. شركت  ها نباید در طي دوره تحقيق وقفه معامالتی 
بيش از 6ماه داشته باشند؛ 6. سال مالي آن ها منتهي به پایان اسفند ماه باشد. با اعمال محدودیت  هاي فوق، نمونه اي 

شامل 560 شركت- سال مربوط به 112 شركت انتخاب گردیده است. 
جدول )1(- نحوه انتخاب و استخراج نمونه آماري

تعداد شرکت  ها توضیحات

535 كل شركت  های موجود در بورس

)79( شركت  هایی كه بعد از سال 91 در بورس پذیرفته شده  اند

)58( شركت  های غيرمنطبق با  29 اسفندماه

)49( شركت های جزء بانک  ها و واسطه  گری   مالی، شركت  های هلدینگ و ليزینگ

)46( شركت  هایی كه تغيير سال مالی را تجربه كرده  اند

)118( شركت  های دارای وقفه معامالتی بيش از 6 ماه

)73( شركت  هایی كه اطالعات ناقص دارند

112 نمونه  آماری پژوهش

منبع: یافته های تحقيق

4-3- روش گردآوری داده  ها
جهت محاسبه متغيرهاي پژوهش داده  هاي مورد نياز از بانک  هاي اطالعاتی ره  آورد نوین و تدبيرپرداز استخراج 
شده  است. در صورت ناقص  بودن داده  هاي موجود در این بانک  هاي اطالعاتی، به سایت اینترنتی مدیریت  
پژوهش، توسعه و مطالعات  اسالمی سازمان بورس اوراق  بهادار مراجعه گردید. همچنين به منظور انجام محاسبات 
و آماده  نمودن داده  ها و همچنين تجزیه و تحليل آن ها، از نرم  افزارهاي Eviews  و Excel استفاده شده است.  
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5. تعریف عملیاتی متغیرها
5-1- متغیر مستقل

دوره  تصدی مدیرعامل
در این پژوهش برای سنجش دوره تصدی مدیرعامل )CEOTenure( به  عنوان متغير مستقل، از تعداد سال  هایی 
كه مدیرعامل در یک شركت حضور داشته  است، استفاده می  شود )گلدمن و همکاران، 2017؛ علی و ژانگ، 

.)2015
5-2- متغیر وابسته
برنامه ریزی مالیاتی

از گلدمن و  متغير به تبعيت  اندازه  گيری این  متغير وابسته پژوهش  حاضر، برنامه  ریزی مالياتی است. برای 
همکاران )2017( و دی سيمون و همکاران )2014( از دو شاخص ذیل استفاده می  شود:

الف. نرخ موثر مالیاتی نقدی (CETR): نشان  دهنده نرخ موثر ماليات نقدی است و برابر با ماليات 
پرداخت شده شركت i در سال t تقسيم بر سود قبل از ماليات شركت i در سال t است.

ب. نرخ موثر مالیات (GETR): نشان  دهنده نرخ موثر ماليات است و برابر با هزینه ماليات شركت i در 
سال t تقسيم بر سود قبل از ماليات شركت i در سال t است.  

5-3- متغیر کنترلی
با توجه به ادبيات  پژوهش متغيرهای زیر به  عنوان متغيرهای كنترل وارد مدل  های پژوهش شدند )دیرنگ و 

همکاران، 2010، 2008؛ هانلن و هيتزمن، 2010(.
اندازه شرکت 

اندازه شركت (Sizei,t) برابر با لگاریتم طبيعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شركت i در سال t می  باشد. 
اهرم مالی 

 .t در سال i برابر است با نسبت بدهی به دارایی هاي شركت )LEVi,t( اهرم مالی
بازده حقوق صاحبان سهام 

 i برابر است با نسبت سودخالص به مجموع حقوق صاحبان سهام شركت (ROEi,t) بازده حقوق صاحبان سهام
 .t در سال

6. مدل آماری فرضیه تحقیق
مدل  آماري به  كار گرفته شده در پژوهش، مدل   رگرسيونی چندمتغيره است. در این پژوهش متغير وابسته، 
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برنامه  ریزی مالياتی و متغير مستقل دوره  تصدی مدیرعامل مي باشند. در ادامه روش  هاي محاسبه متغيرها تشریح 

شده  است. برای آزمون فرضيه پژوهش از مدل  های زیر استفاده خواهد شد:

CETRi,t = B0 + B1 CEOTenurei,t + B2 LEVi,t + B3 SIZEi,t + B4 ROEi,t + εi, مدل )1( 

GETRi,t = B0 + B1 CEOTenurei,t + B2 LEVi,t + B3 SIZEi,t + B4 ROEi,t + εi,t مدل )2( 

7. تجزیه و تحلیل داده  ها
به منظور بررسي مشخصات عمومي متغيرها و تجزیه و تحليل دقيق آن ها، آشنایي با آمار توصيفي مربوط به 
متغيرها الزم است. جدول 2، آمار توصيفی داده های مربوط به متغيرهای مورد استفاده در تحقيق را نشان می  دهد. 

جدول )2(- آمار توصیفي متغیرهای پژوهش

انحراف معیارکمترینبیشترینمیانهمیانگینمتغیرها

0/1550/1530/65300/142نرخ موثر مالياتی نقدی

0/1270/1300/3400/0310/086نرخ موثر ماليات

2/873811/75دوره تصدی مدیر عامل

0/5980/6102/2270/1130/235اهرم مالی

8/9748/91011/1907/4000/682اندازه شركت

3/8210/447-0/2180/2472/467بازده حقوق صاحبان سهام

منبع: یافته های تحقيق

همان گونه كه در جدول 1 مالحظه می  شود، ميانگين نرخ موثر ماليات 0/127 می  باشد كه با توجه به نرخ 
قانونی ماليات بر عملکرد شركت  های بورسی )22/5 درصد(، می  توان گفت به  طوركلی وضعيت مالياتي شركت  ها 
با سياست  هاي مالياتي سازگار نيست. همچنين ميانگين نرخ مؤثر مالياتی نقدی 0/155 می  باشد. حداقل نرخ مؤثر 
مالياتی نقدی بيانگر این است كه برخی از شركت  ها با این که سود گزارش می  كنند، هيچ  گونه مالياتی پرداخت 
نمی  كنند. دوره تصدی مدیرعامل در نمونه مورد بررسی به  طور متوسط 2/87 سال می  باشد. اندازه شركت نيز كه 
از لگاریتم طبيعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شركت محاسبه می  گردد، دارای مقدار ميانگين 8/974 و ميانه 
8/910 بوده كه حداقل و حداكثر مقدار این متغير به ترتيب برابر با 7/400 و 11/190 می  باشد. به  عالوه، مالحظه 
مقدار ميانگين متغير اهرم  مالی حکایت از آن دارد كه به  طور متوسط حدود 59 درصد از دارایی  های شركت  های 
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نمونه از محل بدهی تامين مالی شده  است.

7-1- آزمون نرمال بودن توزیع اجزای اخالل
در این پژوهش از آماره جارك-برا جهت آزمون نرمال  بودن توزیع اجزای اخالل مدل استفاده  شده  است. 
درصورتی كه آماره این آزمون در سطح  خطای 5 درصد معنادار باشد، اجزای اخالل مدل از توزیع نرمال پيروی 
می  كنند. همان گونه كه در جدول 3 مالحظه می  شود، بررسی مقدار این آماره گویای آن است كه فرض نرمال 

بودن اجزای اخالل برقرار است.
جدول )3(- نتایج آزمون نرمال بودن

نتیجه آزمونP-valueآماره جارک- برامدل

H0 تأیيد مي  شود )نرمال می  باشد(0/1040/852اول

H0 تأیيد مي  شود )نرمال می  باشد(0/0920/927دوم
منبع: یافته های تحقيق

)Panel( یا تلفیقی )Pooling( براي انتخاب روش ترکیبی )لیمر( F 7-2- آزمون
اغلب برای انتخاب بين مدل تركيبی و تلفيقی از آزمون F ليمر استفاده می  شود. در آزمون F  فرضيه  H0 یکسان 
بودن عرض از مبدأها )روش Pooling یا تركيبی( در برابر فرضيه مخالف H1، ناهمسانی عرض از مبدأها )روش 
داده های پانلی یا تلفيقی( قرار می گيرد. به عبارت دیگر فرضيه صفر آزمون بيان می  كند، تفاوتی ميان ضرایب 
برآورد شده برای تک تک مقاطع و ضریب برآورد شده جمعی وجود ندارد. بدین معناكه لزومی به برآورد مدل با 

استفاده از داده  های تابلویی وجود ندارد.
جدول )4(- نتایج آزمون F )لیمر( براي انتخاب روش ترکیبی یا تلفیقی 

نتيجه آزمونP-valueآماره Fمدل
H0 رد می  شود2/9760/000اول

H0 رد می  شود2/3620/000دوم
منبع: یافته های تحقيق

همان گونه كه در جدول 4 دیده مي شود، در سطح اطمينان 95 درصد، در هر 2 مدل فرض صفر آزمون رد 
شده و بنابراین باید از روش داده های پانل استفاده نمود. لذا در مورد مدل ها بحث انتخاب از بين مدل  های 

اثرات ثابت و تصادفی پيش مي آید كه برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده می  شود.
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7-3- آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی

همان طوركه پيش از این ذكر شد در صورتی كه نتيجه آزمون F برآورد مدل به روش داده هایی تابلویی باشد، 
الزم است تعيين شود كه مدل به روش اثرات ثابت برآورد شود یا به روش اثرات تصادفی كه برای این منظور از 
آزمون هاسمن استفاده می  شود. فرضيه H0 در آزمون هاسمن، به برابری برآوردكننده هر دو روش حداقل مربعات 
تعميم يافته و متغير مجازی اشاره دارد. نتيجه جدول 5، بيانگر آن است كه ضمن رد فرضيه صفر در هر دو مدل ، 

باید از روش اثرات ثابت استفاده كرد.
جدول )5(- نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی

2χمدل نتیجه آزمونP-valueآماره 

H0 رد می  شود50/3510/000اول
H0 رد می  شود19/9000/007دوم

منبع: یافته های تحقيق

7-4- آزمون ناهمسانی واریانس
در پژوهش حاضر برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون بروش- پاگان/كوك- ویسبرگ با 
استفاده از نرم  افزار Stata استفاده شده است. مطابق با جدول 6، در مدل  های رگرسيون  پژوهش با توجه به آن که 
 H0 سطح معنادار )0/390 و 0/219 برای مدل  های اول و دوم( از سطح خطای 0/05 بيشتر می  باشد، فرض
مبنی بر همسانی واریانس جمالت پسماند برای دو مدل مورد تأیيد قرار گرفت. لذا می  توان ادعا كرد، در دو مدل 

ناهمسانی واریانس وجود ندارد.
جدول )6(- نتایج آزمون بروش-پاگان/ کوک - ویسبرگ برای کشف ناهمسانی واریانس

مدل
2χ آماره 

بروش- پاگان / کوک - ویسبرگ
P-valueنتیجه آزمون

H0 تأیيد می  شود0/7400/390اول

H0 تأیيد می  شود1/5100/219دوم
منبع: یافته های تحقيق

7-5- نتیجه آزمون فرضیه  پژوهش 
فرضيه پژوهش بيان می  كند، بين دوره تصدی مدیرعامل و برنامه  ریزی مالياتی رابطه معنادار وجود دارد.
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جدول )7(- خالصه نتایج آماری آزمون فرضیه )مدل اول(

VIFسطح معناداریآماره  tضرایبمتغیر

------1/0524/1450/000عرض از مبدأ 
3/5470/0001/017-0/814-دوره تصدی مدیر عامل

3/4750/0001/038-0/139-اندازه شركت
0/0070/0800/9351/700اهرم مالی

4/6430001/072-0/489-بازده حقوق صاحبان سهام
 F 2/240آماره دوربين واتسن85/021آماره

F 0/384ضریب تعيين0/000معنا داری
با توجه به ستون آخر جدول شماره 7 مقدار آماره آزمون VIF برای كليه متغيرهای مستقل كمتر از 5 می  باشد. 
لذا می  توان ادعا كرد، بين متغيرهای مستقل هم خطی وجود ندارد. لذا مدل برازش شده دارای اعتبار می  باشد. 
همچنين قبل از آزمون فرضيه  پژوهش بر اساس نتایج، باید از صحت نتایج اطمينان حاصل نمود. بدین منظور 
 (0/000 =Sig.) F استفاده گردید. با توجه به  آن که  احتمال آماره F براي بررسی معناداري كل مدل از آزمون
كمتر از سطح خطای 0/05 می  باشد، فرض H0 مبنی بر معنادار نبودن مدل رگرسيونی برازش شده رد می  شود. لذا 
می  توان ادعا كرد، مدل رگرسيونی برازش شده معنادار است.  همچنين با توجه به ضریب تعيين مدل می  توان ادعا 

كرد، حدود 38 درصد از تغييرات در متغير وابسته توسط متغيرهای مستقل مدل توضيح داده می  شود.
ضریب برآوردی متغير مستقل دوره تصدی مدیر عامل در جدول 7 نشان  دهنده وجود رابطه منفی معنادار 
بين دوره تصدی مدیرعامل و برنامه  ریزی  مالياتی در سطح خطای 0/05 می  باشد. لذا می  توان ادعا كرد، فرضيه 
پژوهش در سطح اطمينان 95 درصد مورد تأیيد قرار می  گيرد. همچنين عدم وجود خودهمبستگي باقيمانده  ها از 
طریق آزمون دوربين– واتسون مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به آن که آماره دوربين– واتسون در بازه 1/5 تا 
2/5 قرار دارد، نشان  دهنده عدم م وجود خود همبستگي باقيمانده  ها مي  باشد. در ادامه، ضرایب برآوردی متغيرهای 
كنترلی SIZEi,t  و ROEi,t  در جدول 7 نشان  دهنده وجود رابطه منفی معنادار بين اندازه بنگاه و بازده حقوق 

صاحبان سهام با برنامه  ریزی  مالياتی در سطح خطای 0/05 می  باشد.
جدول )8(- خالصه نتایج آماری آزمون فرضیه )مدل دوم(

VIFسطح معناداریآماره tضرایبمتغیر

------0/3694/3950/000عرض از مبدأ 
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2/2780/0011/317-0/705-دوره تصدی مدیر عامل
3/1350/0001/401-0/041-اندازه شركت
0/7210/4711/707-0/021-اهرم مالی

2/3500/0051/358-0/098-بازده حقوق صاحبان سهام
F 1/660آماره دوربين واتسن95/170آماره

F 0/412ضریب تعيين0/000سطح معنا داری
با توجه به  ستون آخر جدول شماره 8 مقدار آماره آزمون VIF برای كليه متغيرهای مستقل كمتر از 5 می  باشد. 
لذا می  توان ادعا كرد، بين متغيرهای مستقل هم خطی وجود ندارد. لذا مدل برازش شده دارای اعتبار می  باشد. 
همچنين قبل از آزمون فرضيه پژوهش بر اساس نتایج، باید از صحت نتایج اطمينان حاصل نمود. بدین منظور 
 (0/000 =Sig.) F استفاده گردید. با توجه به  آن که  احتمال آماره F براي بررسی معناداري كل مدل از آزمون
كمتر از سطح خطای 0/05 می  باشد، فرض H0 مبنی بر معنادار نبودن مدل رگرسيونی برازش شده رد می  شود. لذا 
می  توان ادعا كرد، مدل رگرسيونی برازش شده معنادار است. با توجه به ضریب تعيين مدل می  توان ادعا كرد، حدود 

41 درصد از تغييرات در متغير وابسته توسط متغيرهای مستقل مدل توضيح داده می  شود.
ضریب برآوردی متغير مستقل دوره تصدی مدیر عامل در جدول 8 نشان دهنده وجود رابطه منفی  معنادار 
بين دوره تصدی مدیرعامل و برنامه  ریزی  مالياتی در سطح خطای 0/05 می  باشد. لذا می  توان ادعا كرد، فرضيه 
پژوهش در سطح اطمينان 95 درصد مورد تأیيد قرار می گيرد. همچنين عدم وجود خودهمبستگي باقيمانده  ها از 
طریق آزمون دوربين– واتسون مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به  آن که آماره دوربين– واتسون در بازه 1/5 تا 
2/5 قرار دارد، نشان  دهنده عدم وجود خود همبستگي باقيمانده  ها مي  باشد. در ادامه، ضرایب برآوردی متغيرهای 
كنترلی SIZEi,t  و ROEi,t در جدول 8 نشان  دهنده وجود رابطه منفی معنادار بين اندازه بنگاه و بازده حقوق 

صاحبان سهام با برنامه  ریزی  مالياتی در سطح خطای 0/05 می  باشد.
8. بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش تأثير دوره تصدی مدیرعامل بر برنامه  ریزی مالياتی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران از طریق برازش مدل های رگرسيونی با داده های تلفيقی طی دوره 5 ساله 1391 تا 1395 برای 
شركت های نمونه مورد بررسی قرار گرفت. لذا مطابق با ادبيات پژوهش فرضيه  ای مبنی بر وجود رابطه معنادار 
بين دوره تصدی مدیرعامل و برنامه  ریزی مالياتی در شركت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

مطرح گردید.
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ضریب برآوردی متغير مستقل )مطابق با یافته  های پژوهش( نشان  دهنده وجود رابطه منفی و معنادار بين 
دوره تصدی مدیرعامل و برنامه  ریزی مالياتی در سطح خطای 0/05 است. بنابراین می  توان گفت دوره تصدی 
مدیرعامل بر نرخ موثر مالياتی نقدی و نرخ موثر ماليات در شركت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

اثر منفی و معناداري دارد. 
مطابق با ادبيات پژوهش نقش مدیران در تعيين سياست  های مالياتی شركت در راستای پاسخ به نگرانی  های 
بازار و تالش برای نشان دادن عملکرد خوب در دوران تصدی خود، قابل توجيه می  باشد )دیرنگ و همکاران، 
2010(. تمایل مدیران  عامل برای ارسال سيگنال  های مثبت به بازار، آن ها را به  سمت تأثير بر گزارشگری مالی از 
ماليات بر درآمد بنگاه سوق می  دهد )گلدمن و همکاران، 2017(. ماليات بر درآمد به  عنوان یک هزینه مهم برای 
بسياری از شركت  ها تلقی می  شود. بنگاه قادر است با هزینه ماليات بر درآمد پایين  تر از طریق اجرای برنامه  ریزی 
مالياتی، به جریان وجه بيشتر دست یابد. لذا كاهش این هزینه می  تواند با افزایش درآمد خالص، سيگنال مثبتی 

برای هيئت  مدیره نيز محسوب شود )گلدمن و همکاران، 2017(.
اگرچه، چگونگی تأثير انگيزه  های مرتبط با دوره تصدی مدیرعامل بر برنامه  ریزی مالياتی بنگاه به  طور دقيق 
روشن نيست )گلدمن و همکاران، 2017(. اما بسياری از مدیران با تمركز بر سود به  عنوان مهم ترین معيارعملکرد 
خود )گراهام و همکاران، 2005(، استراتژی های  مالياتی را در پيش می  گيرند كه منجر به پس انداز ماليات نقدی 
شود )آرمسترانگ و همکاران، 2011؛ گراهام و همکاران، 2014(. به  عالوه، با توجه به آن که برنامه  ریزی  مالياتی 
برای ایجاد جریان های نقدی اضافه مستلزم سال ها برنامه  ریزی می  باشد. بنابراین، مدیران  عامل در بلندمدت قادر 
به اعمال تغييرات برای تأثير بر نرخ موثر مالياتی بنگاه خواهند بود. همچنين صرفه  جویی مالياتی به  عنوان یک 
منبع تامين مالی ممکن است مدیران  عامل را به سمت برنامه  ریزی مالياتی در بنگاه تشویق كند )ميلز و همکاران، 

1998(. نتایج این پژوهش با تحقيقات گلدمن و همکاران )2017( و علی و ژانگ )2015( سازگار می  باشد.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضيه پژوهش پيشنهادهایی به شرح زیر ارائه شده است:

1. به سازمان امور مالياتی پيشنهاد می  شود، با توجه به رابطه دوره تصدی مدیرعامل و برنامه  ریزی مالياتی، به 
مساله دوره تصدی  مدیرعامل و استمرار رابطه مدیریتی وی با هيئت  مدیره شركت توجه بيشتری نماید. 

2. به دستاندركاران و تدوین  كنندگان قوانين مالياتی نيز پيشنهاد می  گردد، ضمن آموزش فرهنگ پرداخت 
ماليات به اشخاص حقوقی و حقيقی، قوانين مالياتی كه امکان گریز از ماليات برای مؤدي را فراهم می  سازند، 

شناسایی و نسبت به آن ها تجدید نظر نمایند.
3. بر اساس نتایج تحقيق پيشنهاد می  شود، سياست  گذاران حوزه  مالياتی و تدوین كنندگان استانداردهای 
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حسابداری، سيستم  های مالياتی آینده و استانداردهای حسابداری را به  گونه  ای طراحی كنند كه شکاف بين سود 

حسابداری و مشمول ماليات كاهش یابد، تا بدین طریق زمينه فعاليت  های برنامه  ریزی مالياتی كاهش یابد.
4. پيشنهاد می  شود مالکان شركت  ها تدابيری اتخاذ نمایند كه رویه  های مالياتی شركت با شفافيت بيشتری 
اجرا شوند، تا فرصت  های انحراف منافع و رفتار فرصت طلبانه مدیران به حداقل برسد. به  طور مثال افرادی، 

مستقل از مدیران شركت به  بررسی دوره  ای سياست  های مالياتی شركت بپردازند.
پایانی دوره تصدی خود در  به سرمایه  گذاری در سال  های  احتمال عدم  تمایل مدیرعامل  به  توجه  با   .5
بسياری از پروژه  های با ارزش فعلی خالص مثبت كه تا قبل از خروج وی از بنگاه به بازدهی نخواهند رسيد، لذا 
به  سهامداران شركت پيشنهاد می  شود، با توجه به هزینه  های مربوط به عدم  سرمایه  گذاری در پروژه  های 

سودآور به تصميمات سرمایه  گذاری شركت توجه ویژه نمایند.
6. به هيئت  مدیره شركت  ها پيشنهاد می  شود، با توجه به تأثير قرارداد مدیریت و مزایای در نظر گرفته در آن 
بر انگيزه مدیر جهت برنامه  ریزی مالياتی، ضمن افزایش شفافيت از طریق انتشار مفاد قرارداد و مزایای مدیریتی، 

بر تصميمات و سياست  های مالياتی مدیرعامل نظارت دقيق نمایند.
7. به سرمایه  گذاران و فعاالن بازار سرمایه پيشنهاد می  شود، هنگام اتخاذ تصميمات سرمایه  گذاری در كنار 
سایر متغيرهای مالی به نرخ موثر مالياتی و تفاوت دفتری ماليات شركت نيز توجه نموده و آن ها را به  عنوان عوامل 

اثرگذار بر ميزان سود شركت  ها در مدل  های تصميم  گيری خود لحاظ نمایند.
9. محدودیت های تحقیق

این پژوهش همانند سایر پژوهش ها با محدودیت هایی روبه رو بوده است. محدودیت های این پژوهش به شرح 
ذیل می باشند:

1. پژوهش حاضر با استفاده از داده های 112 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است 
و دربردارنده همه شركت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران نمی باشد. لذا در تسری نتایج حاصل از آن به 

كل جامعه بایستی جانب احتياط رعایت گردد.
2. با توجه به این که نتایج پژوهش براساس قلمرو زمانی سال های 1391- 1395 بدست آمده است، نتایج پژوهش 

از قطعيت الزم برای همه دوره برخوردار نيست. 
3. در این پژوهش به  بررسی و مقایسه اثر ابتدا وانت های دوره تصدی مدیرعامل بر برنامه  ریزی مالياتی پرداخته 

نشده  است. لذا انجام پژوهشی در این حوزه به افزایش تعميم  پذیری یافته  های پژوهش كمک خواهد كرد.
4. در پژوهش حاضر تأثير سایر ویژگی  های مدیرعامل بر برنامه  ریزی مالياتی مورد بررسی نبوده  است. لذا انجام 

پژوهش  هایی در این حوزه به تقویت ادبيات پژوهش كمک خواهد كرد.
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