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 چکيده
اوراق  در بورس شدهرفتهیپذ یهادر شرکت یاتیبر اجتناب مال یبا تجربه خارج رانیمد ریتأث ۀپژوهش مطالع نیهدف ا

 یفاقد عضو در گروه تجار یشود شرکتها یم سهیمقا یتجار یها در گروه قیتحق نیبهادار تهران است که با توجه به ا
 یگردآور 1399-1392 یزمان شرکت در دوره 144 یمال یهاصورتپژوهش از  نیا یبرا الزم نیحذف شدند. بنابرا زین

بدست آمده از  جیاستفاده شده است. نتا یبیترک یهابا داده رهیمتغچند ونیاز رگرس هاهیآزمون فرض یشده است. برا
 دارد.  یدار یس و معنمعکو ریشرکتها تاث یاتیبر اجتناب مال رانیمد ینشان داد تجربه خارج هیآزمون فرض

 .یاتینرخ موثر مال ،یاتیاجتناب مال ،یبا تجربه خارج رانیمد کليدی: واژگان

 

 مقدمه
هر شخص یا طرف در  در موارد پرداخت اجباری مالیات، مالیات یک عنصر مهم برای تأمین درآمد بودجه کشور است.

و  1رداخت جریمه است. طبق گفته های آلینگامصورت عدم انجام تعهدات مالیاتی خود، موظف به تسویه بدهی و پ
پرداخت مالیات  ( هیچ مالیات دهنده ای مایل به پرداخت مالیات نیست، اما راهی جز اطاعت وجود ندارد.2012همکاران )

د. بیشتر، مودیان را وادار می کند تا در اقدام به اجتناب از مالیات نامطلوب که درآمد کشور را کاهش می دهد، تالش کنن
بنابراین، برای کشورها مهم است که فاکتورهای مؤثر بر اجتناب مالیاتی را شناسایی کنند تا بتوانند راهکارهایی را برای 

 جلوگیری از کاهش درآمد، ارائه کنند. 
کیفیت حاکمیت شرکتی نقش مهمی در تعیین حساسیت درآمد مالیاتی به تغییرات نرخ مالیات دارد. وقتی هدایت درآمد 

ای مدیریت دشوار باشد )حاکمیت شرکتی خوب(، افزایش نرخ مالیات می تواند درآمد مالیات را افزایش دهد. در مقابل، بر
وقتی سیستم حاکمیت شرکتی بی اثر باشد )مدیریت درآمد آسان است(، افزایش نرخ مالیات می تواند درآمد مالیاتی را 

، حاکمیت شرکتی مؤلفه های مختلفی دارد و ارتباط بین چندین (. از طرف دیگر2007و همکاران،  2کاهش دهد )دسای
در واقع، هیئت مدیره مسئولیت نهایی امور مالیاتی شرکت  کند.حزب مانند مدیران، سهامداران و هیئت مدیره را تعیین می

ند که با افزایش تنوع ک( استدالل می2006) 4(. الندولف2008، 3را بر عهده دارد و در قبال سهامداران پاسخگو است )ارله
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 یاتيبر اجتناب مال یبا تجربه خارج رانیمد ريتأث
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ریسک مربوط به امور مالیاتی، هیئت مدیره باید در چارچوب استراتژی مدیریت ریسک کل شرکت، خود را مستقیماً در 
برنامه ریزی مالیاتی شرکت مشارکت دهد. وی همچنین ادعا می کند که هیئت مدیره باید پس از بررسی دقیق جنبه 

یت های تجاری و ساختارهای مالیاتی، فرهنگ انطباق شرکت و مسئله پرداخت سهم های مهم پایداری، سازگاری با فعال
تواند توان بیان داشت، ویژگیهای هیئت مدیره و دیدگاه آن میعادالنه مالیات شرکت، چنین استراتژی را اجرا کند. لذا می

تواند راهکاری را برای جنبه علمی میریزی مالیاتی شرکت تأثیرگذار باشد و لذا پرداختن به این موضوع از بر برنامه
 دهی شرکتها فراهم کند. ریزی مالیاتی دقیقتر ارائه کند و همچنین، دید وسیعتری برای دولت برای نظارت بر مالیاتبرنامه

 

 مبانی نظری و پيشينه
ی از شرکت ها در چند سال گذشته، مالیات به طور گسترده ای به عنوان یک عامل محرک در تصمیم گیری های بسیار

در نظر گرفته شده است. به طور فزاینده ای از شرکت ها انتظار می رود که به سرمایه گذاران نشان دهند که از قوانین و 
بر بازده سرمایه گذاری آنها دارد ء دانند که تعدی مالیاتی تأثیر سوگذاران میمقررات مالیاتی پیروی می کنند، زیرا سرمایه

مزایای حاصل از برنامه ریزی مالیاتی از جمله افزایش جریان های نقدی و (. با این وجود، 2013، 1زیمزیم و افتوحی)
های مالی، انگیزه ای برای مدیران و سهامداران برای انجام فعالیت های اجتناب از مالیات افزایش سود مندرج در صورت

معموالً به عنوان اقداماتی تعریف می شود که مالیات (. اجتناب از مالیات شرکتی 2014و همکاران،  2فراهم می کند )سو
(. شرکت ها می 2015و همکاران،  3شرکت را نسبت به سود حسابداری قبل از مالیات آن کاهش می دهد )کریستینسن

این تغییر را می توان از طریق  (.2019و همکاران،  4توانند به سرعت مواضع مربوط به مالیات خود را تغییر دهند )کیم
طیف وسیعی از مکانیزم ها مانند استفاده از استهالک تسریع شده، مشتقات مالی، ابزارهای مالی ترکیبی و به تعویق 

 (. 2020و همکاران،  5انداختن مالیات باقیمانده بر سود خارجی اجرا کرد )زولوتوی

کت نمی شود، زیرا برنامه ریزی با این حال، فعالیت های اجتناب از مالیات همیشه منجر به حداکثر رساندن ارزش شر
مالیاتی تهاجمی ممکن است هزینه های قابل مشاهده )به عنوان مثال، جریمه، هزینه های حرفه ای( و غیرقابل مشاهده 

بنابراین، مدیران ممکن است همیشه به  (.2009و همکاران،  6)به عنوان مثال خطر اضافی( را به شرکت وارد کند )فرانک
( استدالل می کنند 2012) 7به عنوان مثال، رگو و ویلسون مالیاتی مطلوب برای شرکت خود نرسند. سطح برنامه ریزی

که به طور متوسط، مدیران ریسک پذیر احتماالً ترجیح می دهند از اجتناب از مالیات که شامل عدم اطمینان قابل توجهی 
 8از سوی دیگر، دسای و دارماپاال باشد، استفاده کنند.رود منافع خالصی برای سهامداران خود داشته است، اما انتظار می

( خاطرنشان کردند که مدیران با انجام فعالیتهای پیچیده اجتناب از مالیات، ممکن است بتوانند از مزایای خصوصی 2006)
ای مالیاتی یا مند شوند. آنها استدالل می کنند که فعالیتهای اجتناب از مالیات یک شرکت، مانند جستجوی پناهگاههبهره

ایجاد ساختارهای پیچیده شامل اشخاص مرتبط با بی تفاوت مالیاتی، غالباً معامالت بسیار پیچیده ای را شامل می شود 
که برای پنهان کردن هدف اصلی و جلوگیری از شناسایی توسط اداره امور مالیاتی طراحی شده اند. ماهیت مبهم چنین 

 ت های رانت را برای مدیران آسان می کند. تهاجم مالیاتی، پنهان کردن فعالی
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هیئت مدیره مسئولیت نظارت و مشاوره مدیریت را بر عهده می گیرد. تحقیقات قبلی نشان می دهد که تفاوت دیدگاه 
و  2؛ گال2017و همکاران،  1مدیر به طور قابل توجهی بر اثربخشی مدیران در انجام وظایف خود تأثیر می گذارد )چو

(. از آنجا که بطور معمول شرکتهای موجود در بازارهای در حال ظهور 2014و همکاران،  3؛ مینتون0112همکاران، 
حاکمیت شرکتی ضعیف و عملکردهای ضعیف مدیریتی در نظر گرفته می شوند، بنابراین، ترکیب اعضای هیئت مدیره که 

اران و تنظیم کنندگان از اهمیت بیشتری می تواند شیوه های حاکمیت شرکتی و مدیریت را بهبود بخشد برای سهامد
دهد، مدیرانی که دارای تجربه خارجی هستند، ممکن است در دو ها نشان می(. بررسی2011، 4برخوردار است )سایورسون

جهت مخالف بر تصمیمات اجتناب از مالیات شرکت هایشان تأثیر بگذارند. از یک طرف، مدیران بازگرداننده ممکن است 
ش سهامدار را وظیفه اصلی خود قرار دهند و از تیم های مدیریت بخواهند که پرداخت مالیات را کاهش دهند. حداکثر ارز

از طرف دیگر، مدیران دارای تجربه خارجی، ممکن است نگرانی های بیشتری در مورد اثر سوء اجتناب از مالیات شرکت 
و همکاران،  5ریت برای کاهش اجتناب از مالیات دارند )ونها بر شهرت، داشته باشند و بنابراین، نظارت بیشتری بر مدی

2020 .) 
تواند بر اجتناب توان بیان داشت حضور مدیران با تجربه خارجی در هیئت مدیره میبا توجه به مطالب مطرح شده، می

نی و مکانی مورد مالیاتی شرکتها تأثیرگذار باشد، ولی نوع این تأثیر نامشخص است و ممکن است تحت تأثیر قلمرو زما
مطالعه قرار گیرد. از این رو، با توجه به اهمیت اجتناب مالیاتی و شناخت فاکتورهای مؤثر بر آن و نبود مطالعه ای که به 
بررسی اثر حضور مدیران با تجربه خارجی در هیئت مدیره  بر اجتناب مالیاتی شرکتهای ایرانی پرداخته باشد، مطالعه 

این پرسش پاسخ دهد که حضور مدیران با تجربه خارجی در هیئت مدیره بر اجتناب مالیاتی حاضر بر آن است تا به 
 شرکتهای ایرانی چه تأثیری دارد؟ 

منظور بدین( تاثیر مولفه های قدرت مدیرعامل بر سیاست اجتناب مالیاتی را بررسی کردند. 1399) کاویانی فرد و همکاران
به کار  1396تا  1389های زمانی بین سال س اوراق بهادار تهران برای دورةشرکت عضو بور 108های مربوط به داده

های تابلویی، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان برده شده است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده
که مدیران معنی معیار دارد؛ بدین عامل تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت مالیاتی با استفاده از هر سهدهد قدرت مدیرمی

گذاری بلندمدت، مدیریت های سرمایهعامل قدرتمند از طریق مالکیت سهام، تخصص، تجربه و استقالل بیشتر و افق
دلیل شان و همچنین بهخاطر نگرانی از جرایم مالیاتی، جلوگیری از آسیب به شهرتدهند؛ این بهمالیات کمتری انجام می

شود بنابراین پیشنهاد می. های غیرمالیاتی استهای معامالت برای مدیریت مالیات و هزینهاز افزایش هزینهجلوگیری 
گذاری خود همواره به این نکته توجه کنند که کاهش مدیریت مالیاتی موجب کنندگان در تصمیمات سرمایهاستفاده

 .شودمنجر می گذاریموازات آن به ریسک سرمایهافزایش ریسک نقدینگی و به 
( به بررسی توانایی مدیریت بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری پرداختند. 1399) خدامی پور و همکاران

  هابا استفاده از روش تحلیل پوششی داده( 2012گیری توانایی مدیریتی از مدل دمرجیان و همکاران )به منظور اندازه
(DEA) گیری اجتناب و همچنین برای اندازه( 2006گذاری از مدل ریچاردسون )ی کارایی سرمایهگیرو برای اندازه

های پژوهش از مدل استفاده شده است. برای آزمون فرضیه (CETR) مالیاتی از شاخص نرخ موثر مالیاتی نقدی
ته شده در بورس اوراق شرکت پذیرف 152شده است. نمونه مورد مطالعه متشکل از  رگرسیون چند متغیره بهره گرفته

دهد که بر های پژوهش نشان میهای حاصل از آزمون فرضیهاست. یافته 1396تا  1387زمانی  بهادار تهران برای دوره
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یابد، در حالی گذاری کاهش نمیخالف انتظار با افزایش اجتناب مالیاتی، در سطح توانایی مدیریتی پائین، کارایی سرمایه
گذاری از افزایش اجتناب مالیاتی مدیریتی باال انتظار موجود مبنی بر تأثیرپذیری مثبت کارایی سرمایه که در سطح توانایی

 .شودتایید می
بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه حاکمیت شرکتی و اجتناب  ( در مطالعه ای با عنوان1398ن )فخری و همکارا

نشان داد که در یک مطالعه رگرسیونی،  1396تا  1391مرو زمانی شرکت فعال در بورس در قل 120با بررسی  مالیاتی
همچنین توانایی مدیریت رابطه میان حاکمیت شرکتی  .میان حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد

 .دهدو اجتناب از مالیات را تحت تأثیر قرار می
شده در بورس اوراق بهادار تهران های پذیرفتهر اجتناب مالیاتی شرکتب( به نقش توانایی مدیران 1397) آقایی و همکاران

های مورد استفاده برای سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ موثر مالیاتی دفتری، نرخ موثر مالیاتی . شاخصپرداختند
شده در بورس ذیرفتههای پشرکت از شرکت 122نقدی و نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت هستند. نمونه آماری شامل 

 دهد بین توانایی مدیریتی و هر سه معیار استفادهاند. نتایج نشان میبررسی شده 93تا  87های تهران است که طی سال
شده برای اجتناب از پرداخت مالیات، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که مدیران تواناتر، بیشتر درگیر 

گردد. از طرفی، نتایج های مالیات توسط شرکت میشوند که منجر به کاهش پرداختلیاتی میهای اجتناب مافعالیت
های اجتناب هایی که عملکرد بهتری دارند مدیران با سطح توانایی باال کمتر درگیر فعالیتدهنده این است شرکتنشان

های شرکت، توانایی مدیریتی بر رفتار اجتناب دهد عالوه بر ویژگیبه طور کلی، نتایج پژوهش نشان می شوند.مالیاتی می
 .موثر است مالیاتی شرکت

با استفاده از نمونه بزرگی از  با تجربه خارجی و اجتناب مالیاتیمدیران ( در مطالعه ای با عنوان 2020ن )و همکارا 1ون
، تأثیر 2016تا  2001داده های تجارب خارجی مدیران جمع آوری شده دستی برای شرکت های سهامی چینی از سال 

مدیران با تجربه خارجی در اجتناب مالیاتی شرکت ها را بررسی کردند. آنها یک ارتباط قابل توجهی منفی بین مدیران با 
تجربه خارجی و اجتناب از مالیات پیدا کردند، که نشان می دهد این مدیران می توانند به محدودیت تهاجمی مالیاتی 

 تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان می دهد که نگرانی های مربوط به شهرت و آگاهی از شرکت های خود کمک کنند.

CSR   کانال های بالقوه ای هستند که از طریق آنها مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب از مالیات شرکت ها تأثیر می
برقرار می شود که تجارب خارجی مدیران  گذارند. رابطه منفی بین مدیران با تجربه خارجی و اجتناب از مالیات تنها زمانی

از کشورها یا مناطقی با حمایت سرمایه گذاران باالتر حاصل شده باشد. مدیران موظف با تجربه خارجی تأثیرات بیشتری 
در اجتناب از مالیات شرکت ها نسبت به مدیران مستقل دارند و وقتی مدیران با تجربه خارجی در کمیته های حسابرسی 

ها یابند، این اثر بیشتر مشهود است. تجربه کار و مطالعه مدیران هر دو تأثیر مهمی در اجتناب از مالیات شرکت حضور می
دارند. همچنین نتیجه نشان می دهد که رابطه منفی بین مدیران با تجربه خارجی و اجتناب از مالیات در شرکت های غیر 

اکی از آن است که تجربه خارجی مدیران برای رفتار مالیاتی شرکت ها دولتی بیشتر مشهود است. به طور کلی، یافته ها ح
 . در بازارهای نوظهور اهمیت دارد

یر عامل و اجتناب از روابط نمایندگی سهامداران: گزینه های سهام مد( در پژوهشی با عنوان 2020اران )زولوتی و همک
ه سهام مدیر عامل و اجتناب از مالیات را توصیف یک رابطه وابسته به چارچوب بین مشوق های گزین مالیات شرکت

کردند. چارچوب نظری آنها نقش تقاضای سهامداران رقیب را در ارائه یک نقطه مرجع برجسته برای یک مدیرعامل که 
 2573مفاهیم اجتناب از مالیات را برای ثروت گزینه سهام آنها در نظر دارد، برجسته می کند. در مطالعه ای بر روی 

در فهرست شرکتهای سهامی عام قرار گرفته اند، نشان دادند که  2014و  1993ت آمریکایی که بین سالهای شرک

                                                           
1 Wen 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

                                                                               (                                                  )جلد سوم1400، زمستان 52، شماره 4دوره 
 

20 
 

پیامدهای انگیزه های گزینه سهام مدیر عامل به این مسئله بستگی دارد که آیا نرخ مالیات موثر شرکت زیر یا باالتر از 
د که، هم در باال و هم در زیر این نقطه مرجع، پیامدهای نرخ مالیات شرکت های همکار است. آنها همچنین نشان دادن

انگیزه های گزینه سهام برای اجتناب مالیاتی شرکت ها با سطح مالکیت نهادی فعال و با توانایی مدیر عامل شرکت در 
 پیوند با سهامداران افزایش می یابد. 

مدیران عامل خبره نقش  از مالیات شرکت هاتخصص مالی و اجتناب ( در مطالعه ای با عنوان 2019) 1هانگ و ژانگ
که ند حدس می زنآنها مالی را به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده اجتناب از مالیات شرکت ها بررسی می کند. 

 آنهااز اجتناب از مالیات استفاده کنند.  ،پیچیدگی مالی مدیرعامل ها را بر آن می دارد تا به عنوان یک سرمایه گذاری
 بین مدیران عامل خبره مالی و اجتناب از مالیات را با میانگین شرطی و در سراسر توزیع اجتناب مالیاتی بررسیرابطه 
 آنها در ارتباط هستند. عالوه بر این، نتایج اجتناب مالیاتیکه مدیر عامالن خبره مالی با سیاست یافتند ، درآنها . کردند

 لی از تجزیه و تحلیل دقیق هزینه و سود حاصل می شود.نشان می دهد که تأثیر مدیران عامل خبره ما

دریافتند  که مدیران با تجربه نظامی  نظامی و اجتناب از مالیات شرکتی تجربه ( در مطالعه ای با عنوان2017) 2لو و میلز
مالیات شرکتها در  میلیون دالر بیشتر 2تا  1کمتر از سایر مدیران اجتناب از مالیات را دنبال می کنند و تخمین می زنند 

های مالیاتی کمتر و پناهگاه های مالیاتی کمتر، استراتژی های برنامه این مدیران همچنین با اندوخته هر سال را بپردازند.
اگرچه آنها پول مالیات را روی میز می گذارند، هیئت مدیره ای که این  ریزی مالیاتی کمتر تهاجمی را انجام می دهند.

مفاهیم گسترده به  شود. م می کند، از کاهش سایر مناطق خاکستری در گزارش شرکت ها بهره مند میمدیران را استخدا
شرح زیر است: برای انتخاب کارمندان، هیئت مدیره می تواند خصوصیات شخصی کارکنان را به عنوان مکانیزم کنترلی 

 قبل اندازه گیری می شوند.  در نظر بگیرد، درصورتی که خروجی ها به سختی قابل تغییر هستند یا از
بیان   الیاتی: شواهدی از اصالح حکمرانیتأثیر حاکمیت شرکتی بر اجتناب م ( در پژوهشی با عنوان2016اران )و همک 3کر

داشتند تحقیقات اخیر مالیاتی، رابطه بین قدرت حاکمیت شرکتی و اجتناب از مالیات را بررسی می کند. در این مقاله، آنها 
ضوع را بررسی کرده و شواهد جدیدی را با تمرکز بر شرکتهای مکزیکی ارائه دادند، که سیستم های حاکمیتی دوباره مو

به طور بنیادی تغییر داده است. پس از اجرای اصالحات حکمرانی به میزان  2000خود را به دنبال اصالح دولت در سال 
یستم های حاکمیت و فرار مالیاتی رابطه علی وجود قابل توجهی کاهش می یابد. این نشان می دهد که بین قدرت س

دارد. آنها همچنین نشان دادند که شرکت هایی با حاکمیت گزارش شده باالتر، از اجتناب از مالیات کمتر استفاده می 
 کنند. 

بی بر روی تأثیر حاکمیت شرکتی خوب بر اجتناب از مالیات: یک مطالعه تجر( در پژوهشی با عنوان 2016) 4تاندن و وینه
به دنبال به دست آوردن شواهد تجربی در مورد تأثیر حاکمیت  2013-2010در دوره  IDXشرکت های تولیدی سهامی 

 120های این تحقیق شرکتی خوب در اجتناب از مالیات است که برمبنای نرخ مالیات موثر تعریف شده است.  نمونه
بوده است. آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون چندگانه  2013 - 2010شرکت تولیدی سهامی در اندونزی در سال های 

نتیجه این مطالعه نشان می دهد که کمیته حسابرسی تاثیری مثبت در اجتناب از مالیات دارد اما  استفاده کرده است.
ای خسارت اجرایی، شخصیت اجرایی، اندازه شرکت، مالکیت نهادی، کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی اثر همزمان بر

 تعریف اجتناب از مالیات دارد. 

                                                           
1 Huang & Zhang 
2 Law & Mills 
3 Kerr 
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بیان داشتند مشابه  کتی، مشوق ها و اجتناب از مالیاتحاکمیت شر( در پژوهشی با عنوان 2015ران )و همکا 1آرمسترانگ
سایر فرصت های سرمایه گذاری که شامل جریان های نقدی مورد انتظار ریسکی است، مشکالت حل نشده نمایندگی 

ه سمت اجتناب از مالیات سوق دهد. آنها هیچ ارتباطی بین مکانیسم های مختلف حاکمیت ممکن است مدیران را ب
شرکتی و اجتناب از مالیات با میانگین شرطی و میانگین توزیع اجتناب مالیاتی پیدا نکردند. با این حال، با استفاده از 

سطوح پایین اجتناب از مالیات، رابطه مثبت  رگرسیون  چارکی دریافتند، بین استقالل هیئت مدیره و پیچیدگی مالی برای
وجود دارد، اما برای سطوح باالی جلوگیری از مالیات، یک رابطه منفی وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که این 
ویژگی های حاکمیت رابطه شدیدتری با سطوح شدیدتر اجتناب از مالیات دارند که به احتمال زیاد عالئم سرمایه گذاری 

 ز حد و تحت سرمایه گذاری مدیران است. بیش ا

بیان داشتند که با  ای هیئت مدیره بر اجتناب مالیاتیتأثیر ویژگیه( در مطالعه ای با عنوان 2013ی )زیمزیم و افتوح
 بر بازده سرمایه گذاری آنها دارد، شرکت ها افزایش این انتظار که سرمایه گذاران آگاه هستند که تعدی مالیاتی تأثیر سوء

گذاران نشان دهند. در این مقاله اثرات ویژگی های هیئت سعی می کنند انطباق خود را با مقررات مالیاتی به سرمایه
 شرکت فرانسوی در شاخص 73مدیره در تعدی مالیاتی بررسی می شود. این مطالعه بر اساس تجزیه و تحلیل نمونه 

SBF 120   عیین متغیرهایی که می توانند از تعدی مالیاتی بکاهند، از برای ت انجام شده است. 2010-2006برای دوره
نتایج نشان داد که اندازه هیئت مدیره و درصد زنان در هیئت مدیره بر فعالیت تعدی مالیاتی  تحلیل رگرسیون استفاده شد.

 .بازده دارایی و اندازه شرکت به طور معنادار و مثبت ارتباط دارند تأثیر می گذارد. 

 

 روش تحقيق
پردازد، از نوع تحقیقات متغیرها با استفاده از معادله رگرسیون می تاثیرتحقیق حاضر از آن جهت که به بررسی وجود 

تأثیر مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس جهت که با تعیین است. و ازاین توصیفی
های مالی بینش دهد، کاربردی است و کنندگان از صورتگذاران و اکثر استفادهتواند به سرمایهمی اوراق بهادار تهران

های پانل دیتا منظور انجام تحقیق، از داده باشد. بههمچنین تحقیق حاضر از نوع تاریخی یا همان پس رویدادی می
های تخمین و نتایج ن تکنیکطالعات را برای گسترش دادا از غنی بسیار محیط یک دیتا پانل  شده است چرا کهاستفاده

جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با  .آوردتئوریک فراهم می
 استفاده از حذف سیستماتیک به نمونه گیری پرداخت شد:

های مالی خود را تهیه و به صورت  99الی  92عضو بورس بوده و برای دوره زمانی  1392ها قبل از سال . شرکت1
سازمان بورس ارائه نموده باشند و همچنین داده ها و اطالعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این پژوهش در 

 دسترس  باشند.
 . سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد و توقف معامالتی هم نداشته باشند. 2

، نماد معامالتی آن ها از تابلوی بورس خارج نشده باشد و سال 1399تا  1392عه تحقیق های مورد مطال. طی سال3
 )فعالیت مستمر و پایدار در بازار سرمایه(.  اسفند باشد 29مالی آنها منتهی به 

ها و لیزینگهای هلدینگ، بانکگری مالی، شرکتگذاری، واسطههای سرمایهها و مؤسسات مالی )شرکت. جزء بانک4
 ها متفاوت است.ها( نباشد، زیرا ماهیت مدیریت، فعالیت ها و گزارشگری مالی در آن

سال( پس  7) 99تا  92شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. در بازه زمانی  144با اعمال شرایط در جدول فوق تعداد 
 سال شرکت است.  1008تعداد مشاهدات برابر است با 
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 فرضيه های تحقيق
های برای دستیابی به پاسخ سوال پژوهش و در راستای دستیابی به هدف پژوهش، باید فرضیه ای طراحی گردد تا آزمون 

 باشد:پژوهش حاضر به شرح زیر می آماری بر روی آن اجرا شود. بر این اساس، فرضیه
 تجربه خارجی مدیران بر اجتناب مالیاتی شرکتها تأثیرگذار است. 

شود که برگرفته از ( استفاده می1ی درستی فرضیات پژوهش، از الگوی رگرسیونی به شکل الگوی )در راستای بررس
 ( است. 2020مطالعه ون و همکاران )

TAXAVOIDi,t = α0 + α1FOREIGNi,t + α2ROAi,t +  α3SIZEi,t + α4LEVi,t + α5MBi,t + α6ROIi,t

+ α7PPEi,t + α8INTANGi,t + α8INVENTi,t + α9CFOi,t + ϵi,t;    
 

 متغير مستقل

(FOREIGNتجربه خارجی مدیریت است که به صورت متغیری موهومی تعریف می ) شود و در صورتی که مدیر دارای
 گیرد. می 0و در غیر اینصورت مقدار  1تجربه خارجی باشد، مقدار 

 متغير وابسته
(TAXAVOIDمتغیر )  وابسته است که همانگونه که گفته شد براساس نرخ ملیات مؤثر )هزینه مالیات بر درآمد/درآمد

 شود. قبل از کسر مالیات( تعریف می

 متغيرهای کنترلی
 ( به صورت نسبت سود خالص به کل دارایی،ROAبازده کل دارایی )

 ( به صورت لگاریتم طبیعی کل دارایی، SIZEاندازه شرکت )
 ( به صورت نسبت کل بدهی به کل دارایی، LEV) اهرم مالی

 ( به صورت مجموع ارزش روز و بدهی تقسیم بر کل دارایی، MBارزش شرکت )
 گذاری تقسیم بر دارایی، ( به صورت نسبت بازده سرمایهROIگذاری )سود سرمایه

 ( به صورت نسبت اموال و تجهیزات به کل دارایی، PPEنسبت اموال )
 ( به صورت نسبت دارایی نامشهود به کل دارایی،  INTANGدارایی )بودن  نامشهود

 ( به صورت نسبت موجودی به کل دارایی INVENTموجودی )
 آید..( به صورت تقسیم جریان وجه نقد به کل دارایی، به دست میCFOجریان وجه نقد )

 

 های توصيفی یافته
ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها الزم ل دقیق آنوتحلیمنظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیهبه

 دهد. به متغیرهای مورداستفاده در تحقیق را نشان می مربوطهای آمار توصیفی داده 1است. جدول 
 آمار توصيفی متغيرهای پژوهش (:1)جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین نام متغیر

 2.244 0.379 0.091 0.000 0.464 0.097 0.099 مالیاتی اجتناب

 متغیر کیفی تجربه خارجی مدیریت

 3.879 0.895 1.606 10.671 20.183 14.278 14.591 اندازه شرکت

 32.278 4.472 1.760 0.489 20.560 1.568 2.118 ارزش شرکت

 4.537 0.226 0.222 0.012 2.077 0.554 0.547 اهرم مالی
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 3.925 0.560 0.146 -0.404 0.708 0.115 0.134 دارایی هابازده 

 8.095 -1.671 0.072 -0.562 0.186 -0.064 -0.078 سود سرمایه گذاری

 3.285 0.925 0.179 0.001 0.932 0.197 0.243 نسبت اموال

 616.433 21.670 0.017 0.000 0.506 0.001 0.005 نامشهود بودن دارایی

 4.346 0.992 0.157 0.000 0.911 0.201 0.222 موجودی

 4.433 0.630 0.133 -0.460 0.726 0.105 0.125 جریان وجه نقد

 برای خوبی شاخص و است توزیع ثقل مرکز و تعادل نقطه دهندهنشان که است میانگین مرکزی، شاخص تریناصلی
 دهدمی نشان که باشدمی/.( 547) با ابراهرم مالی بر برای میانگین مقدار مثال برای. هاستداده مرکزیت دادن نشان
 از پراکندگی میزان تعیین برای معیاری پراکندگی، پارامترهای طورکلیبه اند.تمرکزیافته نقطه این حول هاداده بیشتر

 مقدار. است معیار انحراف پراکندگی، پارامترهای ترینمهم از. است میانگین به نسبت هاآن پراکندگی میزان یا یکدیگر
 0.017 با است یی برابرنامشهود بودن دارا برای و 1.760 با برابر ارزش شرکت برای کلی، توصیفی آمار در پارامتر این
 . هستند معیار انحراف کمترین و بیشترین دارای ترتیب به متغیر دو این دهدمی نشان که باشدمی

 

 آزمون تشخيص توزیع نرمال
 میها را کشف کنآن نیارتباط ب میخواهیکه م یارداریمداده )عدد( در اخت یواره تعدادهم یریگپس از انجام هر نوع اندازه

ها داده عینحوه توز ستیبایکار ابتدا م نیانجام ا ی. برامیکن وتحلیلیهها را تجزآن میتا بتوان میینما یبندها را دستهآن ای
چگونه  یماکرده یآورکه جمع ییهاداده یو گستردگ یکه پراکندگ دیگویها به ما مداده عیتوز تره. به عبارت سادمیرا بدان
هرگاه سطح  در این آزمون .شده استاستفادهجارکوبرا منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون به است.

 :باشدینمی توزیع نرمال دهندهباشد نشان %5کمتر از  دارییمعن
 النتایج آزمون توزیع نرم (:2)جدول 

 نتیجه سطح معناداری آماره آزمون نام متغیر

 توزیع نرمال ندارد 0.000 55.011 اجتناب مالیاتی

 متغیر کیفی تجربه خارجی مدیریت

 توزیع نرمال ندارد 0.000 19.111 اندازه شرکت

 توزیع نرمال ندارد 0.000 44.986 ارزش شرکت

 توزیع نرمال ندارد 0.000 12.335 اهرم مالی

 توزیع نرمال ندارد 0.000 10.129 دارایی ها بازده

 توزیع نرمال ندارد 0.000 17.829 سود سرمایه گذاری

 توزیع نرمال ندارد 0.000 16.833 نسبت اموال

 توزیع نرمال ندارد 0.000 18.152 نامشهود بودن دارایی

 توزیع نرمال ندارد 0.000 27.624 موجودی

 یع نرمال نداردتوز 0.000 17.504 جریان وجه نقد

باشد لذا درصد می 5شود که سطح معناداری همه متغیرها کمتر از نرمال بودن متغیرها: طبق نتایج آزمون مشاهده می
مشاهده باشد، نیازی به برقراری  30دارای توزیع نرمال نیستند. طبق قضیه حد مرکزی چنانچه تعداد مشاهدات بیش از 

 فرض نرمال نیست.
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 )چاو( و آزمون هاسمن ليمر Fزمون آ

 چنین به. باشدمی مقطعی هم و زمانی سری هایداده دربرگیرنده هم هستیم روبرو هاآن با ما که هاییداده اوقات گاهی
 روبرو کلی حالت دو با دیتا پانل مدل برآورد در .است شدهشناخته دیتا پانل یا هاداده از پانلی عموماً هاداده از ایمجموعه

 pool) دیتا پول مدل با صورت این در که است یکسان مقاطع کلیه برای مبدأ از عرض که است این اول حالت. هستیم

data )دیتا پانل حالت این به که است متفاوت مقاطع تمام برای مبدأ از عرض  دوم حالت. هسیم مواجه (panel data )
 برای لیمر-اف آزمون بنابراین. شودمی استفاده لیمر-فا نام به آزمونی از فوق حالت دو شناسایی برای. شودمی گفته

 .شودمی استفاده ثابت اثرات با رگرسیون و( تلفیقی) دیتا پول رگرسیون هایروش بین انتخاب
 شود.می انتخاب (دیتا پانل) تابلویی هایداده باشد، 0.05 سطح از ( کمترprob) چاو یآماره معناداری میزان کهدرصورتی

 شود. انجام نیز هاسمن آزمون باید تصادفی یا ثابت اثرات تشخیص برای التح این در
 نتایج آزمون اف ليمر)چاو( (:3)جدول 

 نتیجه سطح معناداری  آزمون آماره نام مدل 

 تابلویی هایداده 0.000 9.134 مدل پژوهش

 رو رویکرددرصد است، ازاین 5، چون سطح معناداری آزمون اف لیمر در مدل پژوهش کمتر از 3با توجه به جدول 
 گیرند. تلفیقی موردپذیرش قرار می هایداده تابلویی در مقابل رویکرد هایداده

 نتایج آزمون هاسمن (:4)جدول 

 نتیجه سطح معناداری  آزمون آماره نام مدل 

 اثرات ثابت عرض از مبدأ 0.000 35.402 مدل پژوهش

رو اثرات ثابت عرض از درصد است، ازاین 5زمون در مدل پژوهش کمتر از چون سطح معناداری آ 4با توجه به جدول 
 گیرد.مبدأ در مقابل اثرات تصادفی موردپذیرش قرار می

 

 آزمون فرضيه
H0: نیست رگذاریشرکتها تأث یاتیبر اجتناب مال رانیمد یتجربه خارج. 
H1: است. رگذاریشرکتها تأث یاتیبر اجتناب مال رانیمد یتجربه خارج 

 تخمين نهایی مدل رگرسيونی پژوهش (:5)جدول 
 سطح معناداری tآماره  انحراف استاندارد ضرایب ضرایب متغیرها

 0.000 -6.101 0.056 -0.345 تجربه خارجی مدیریت

 0.000 4.190 0.009 0.004 اندازه شرکت

 0.079 -1.758 0.002 -0.003 ارزش شرکت

 0.000 4.550 0.004 0.019 اهرم مالی

 0.000 4.666 0.003 0.018 ازده دارایی هاب

 0.000 4.923 0.006 0.029 سود سرمایه گذاری

 0.002 -3.062 0.004 -0.012 نسبت اموال

 0.957 -0.053 0.008 -0.004 نامشهود بودن دارایی

 0.000 4.520 0.003 0.014 موجودی

 0.000 3.856 0.007 0.029 جریان وجه نقد

 0.112 1.588 0.015 0.024 عرض از مبدأ

 های اطالعاتیسایر آماره
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 0.732 شدهضریب تعیین تعدیل

 0.000 141.852 سطح معناداری آن -آماره فیشر 

 1.968 دوربین واتسون

درصد است از این رو می  5با توجه به اینکه  متغیر  تجربه خارجی مدیریت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از 
شده ضریب تعیین تعدیل است. )تاثیر معکوس( رگذاریشرکتها تأث یاتیبر اجتناب مال رانیمد یتجربه خارجتوان گفت که 

درصد از تغییرات  73اند دهد متغیرهای مستقل و کنترلی موجود در مدل توانستهباشد که نشان میدرصد می 73برابر با 
توان گفت که مدل رو میباشد ازایندرصد می 5اری کمتر از وابسته را توضیح دهند. آماره فیشر دارای سطح معناد متغیر

است و نشان از برازش نبود  2.5و 1.5برازش شده از اعتبار کافی برخوردار است. همچنین آماره دوربین واتسون مابین 
 خودهمبستگی مرتبه اول در مدل است.

 

 بحث و نتيجه گيری
 که آنان اتخاذ یماتیو تصم ندیآیشمار م هر سازمان به عملکرد یدر جهت ارتقا یدیعامل کل ران،یدر عصر حاضر مد

 یبا وجود نقاط قوت سازمان در تیریمد یرو، ضعف عملکرد نیازا. است رگذاریسازمان تأث تیموفق ایدر شکست  ند،ینمایم
 ن،یشد. بنابراخواهد  اهدافش به لیباعث سوء عملکرد و شکست آن سازمان در ن یانسانی رویو ن یچون منابع، تکنولوژ

 نیدرا. عصر حاضر است در شرویپ یسازمان ها یدغدغه ها نیجزء مهم تر ستهیشا رهبران و رانیپرورش و انتخاب مد
تحول،  ریبر س یسازمان طیدر مح دیآ یشمار م به آنان یتیشخص اتیکه برگرفته از خصوص رانیمد یرفتارها راستا،

بر  ریرفتار مد ریتأث سو و کیاز  ریبر رفتار مد تیشخص ریتأث ن،یب نیو در ا. هبود رگذاریآن سازمان تأث ییشکوفا و ییایپو
 دیبا رانیمد یتیشخصی هایژگیسازد که و یموضوع را آشکار م نیا تیاهم گر،یدیی سازمان از سو یعملکرد و گزارشها
 .ردیمورد مطالعه قرار گ

ی مناسب تر سود باشد تا از این طریق تصویر مطلوبی از مدیریت ممکن است از طریق اجتناب مالیاتی، به دنبال گزارشگر
عملکرد شرکت ارائه کند. البته مدیران توانا به دلیل هزینه فرصت از دست رفته ناشی از اجتناب مالیاتی، کمتر درگیر 

ی به منظور اجتناب مالیاتی، نوعی استفاده از خألهای قانونی در قوانین مالیات .فعالیت های اجتناب مالیاتی می شوند
گذاری انتقالی انجام شود. در تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقۀ با مالیات کم و یا قیمتکاهش مالیات است که می

های خاص هایی که تاکنون با هدف تبیین عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی صورت گرفته، تأکید بر ویژگیاغلب پژوهش
ترین عنوان یکی از مهمهای شخصیتی مدیران را بههای اخیر، ویژگیاست که پژوهشها بوده است؛ این در حالی شرکت

بر  رانیمد یتجربه خارجنتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد  .کندکنندة اجتناب مالیاتی بررسی میعوامل تعیین
رجی مدیران، اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر منفی و معنی داری دارد. یعنی با افزایش تجربه خا شرکتها یاتیاجتناب مال

، مطابق دیدگاه سنتی اجتناب از است حاصل از این پژوهش مطابق با دیدگاه سنتی کاهش می یابد و برعکس. نتایج
گردد زیرا فعالیتهای اجتناب مالیاتی با کاهش انتقال منابع از شرکت به  پرداخت مالیات منجر به افزایش ارزش شرکت می

ت. بنابراین، کاهش مخارج مالیاتی و افزایش سود خالص در یک زمان و افزایش وجه نقد نگهداری شده دولت همراه اس
نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج  از فعالیتهای اجتناب مالیاتی میتواند منجر به ارزش آفرینی برای شرکت گردد.

(؛ همسو می 1396) ، محسنی القار و شعری آناقیز(1395) (، فروغی و همکاران1397) پژوهش های آقایی و همکاران
باالتر درک بهتری از محیط عملیاتی شرکت  تجربه خارجیدهد مدیران با  ین پژوهش نشان میباشد. نتایج حاصل از ا

ی ریز سازد که تصمیمات تجاری بهتری با استراتژیهای مالیاتی بگیرند و فرصتهای برنامه دارند، از اینرو آنها را قادر می
 یابد ارزش افزوده ایجادشده از فعالیتهای های فرصت مدیران کاهش می مالیاتی را تعیین کنند. بنابراین، هنگامیکه هزینه
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تجربه نتایج نشان میدهد شرکتهایی که عملکرد بهتری دارند مدیران با سطح اجتناب مالیاتی کاهش می یابد. همچنین 
های فرصت  مالیاتی میشوند. این نتایج دیدگاهی را حمایت میکند که اگر هزینهباال کمتر درگیر فعالیتهای اجتناب  خارجی

باالتر تالش و زمان خود را صرف  تجربه خارجیاجتناب مالیاتی بیشتر از فعالیتهای دیگر مدیران باشد، مدیران با سطح 
گذاری و فعالیتهای تامین  سرمایهفعالیتهای دیگر از قبیل افزایش فروش، بازاریابی به منظور افزایش فروشهای خارجی، 

مالی بجای فعالیتهای اجتناب مالیاتی برای حداکثر سازی و سودآوری شرکت خواهند داشت و منابع در اختیار خود را در 
تجربه طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد عالوه بر ویژگیهای شرکت،  گیرند. به منافع اقتصادی با کارایی بیشتر بکار می

مدیریتی یکی از عوامل  تجربه خارجیتواند فعالیتهای اجتناب مالیاتی را هدایت کند. بنابراین  یتی نیز میمدیر خارجی
کننده استراتژیهای اجتناب مالیاتی شرکت است که بر عملکرد و تصمیمات شرکت تأثیر میگذارد. از اینرو، پژوهش  تعیین

مدیریتی در اجتناب مالیاتی  تجربه خارجیادن اهمیت حاضر شواهدی از نقش مدیران در تصمیمات شرکت با نشان د
مدیریتی  تجربهوضعیت  ژوهش ،حسابرسان مالیاتی باید هنگام مشاهدةپاین  فرضیه جبا توجه به نتای.شرکت فراهم آورد

اید گذاران ب همچنین سرمایه قرار دهند مدنظر شرکت، احتمال وجود اجتناب مالیاتی را در هنگام برآورد ریسک حسابرسی
. های آتی سهام، مورد ارزیابی قرار دهند مدیریت شرکت و بازده سهام را در کرده و تأثیرآن را بر بازده تجربه بتوانند رابطۀ

به مدیران و تصمیم گیرندگان پیشنهاد می شود در تصمیمات و استراتژی های مالیاتی، ضمن در نظر گرفتن افق دید 
ر یک از سیاستهای مالیاتی را مورد توجه قرار دهند. به سرمایه گذاران پیشنهاد می بلندمدت، پیامدها و تاثیر احتمالی ه

شود ضمن توجه به استراتژی ها و برنامه ریزی های مالیاتی شرکتها، پیامدهای اجتمالی مربوطه را بر جریانات نقدی و 
 پیشنهاد میگیری خود لحاظ نمایند.  عملکرد آتی شرکتها مورد توجه قرار دهند و اطالعات مربوط را در الگوی تصمیم 

 پائین تجربه خارجیمدیره، ساز وکارهای نظارتی بیشتری را برای مدیران با  سهامداران عمده و اعضای هیئت شود که
گذاری هدفمندتر و  کنترل جریان های نقدی و طرح های توجیهی مناسب، مبالغ سرمایه به طوری که با. اتخاذ کنند

باال از  تجربه خارجی شود. همچنین، با نظارت قوی بر مدیران با گذاری جلوگیری ن در مقوله سرمایهازناکارآمدی مدیرا
تواند سهامداران و هیئت مدیره شرکتها را ترغیب نماید که  های این پژوهش می یافته طلبی آنها جلوگیری شود. فرصت

 مدیران توجه کافی داشته باشند تجربه خارجیدر انتخاب مدیران به 
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