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شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره دوم)

بررسی تأثیر حساسیت سرمایهگذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی

چکیده

موضوع مالیات از زمانهای گذشته در جوامع مختلف بشری مطرح بوده است .در زمان انسانهای اولیه که گروههای اجتماعی
کوچکتر از زمان حال بودهاند ،اخذ مالیات بهصورت نقدی وجود نداشته اما هر فرد بهطور مستقیم در انجام کارهای عمومی
جامعه مشارکت داشته است از طرفی جریانهای نقدی در یک واحد تجاری از اساسیترین رویدادهایی است که اندازهگیری
حسابداری بر اساس آنها انجام میشود و به نظر میآید که بستانكاران و سرمایهگذاران نیز برمبنای جریانهای نقدی تصمیم
میگیرند .هدف این تحقیق ،پاسخگویی به این سؤال است که آیا حساسیت سرمایهگذاری وجهنقد بر اجتناب مالیاتی
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این منظور ،اطالعات  621شرکت
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین  6951الی  6951مورد بررسی قرار گرفته شده است .در نهایت
بهمنظور بررسی هر یک از فرضیهها از مدلهای رگرسیونی استفاده گردید .بر اساس نوع روش تخمین مشخصشده طی
آزمونهای  Fلیمر و هاسمن ،مدلهای تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای فرضیه تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .نتایج حاصل از آزمون فرضیهی تحقیق بیانگر این است که حساسیت سرمایهگذاری وجهنقد بر اجتناب مالیاتی
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
واژههای کلیدی :حساسیت سرمایهگذاری وجه نقد ،بر اجتناب مالیاتی ،نرخ موثر مالیاتی.

مقدمه
یكی از اهداف مهم تأمینمالی ،انجام سرمایهگذاری در شرکتها برای سودآوری بیشتر میباشد .مدیران شرکت بهمنظور
حداکثر کردن ارزش شرکت به دنبال اجرای سرمایهگذاریهای سودآور میباشند که انجام این پروژههای سودآور مستلزم
تأمین مالی میباشد .تنها منابع تأمین مالی کمبود نقدینگی تسهیالت بانكی نیست و راهكارهای دیگری نیز وجود دارد.
محدودیتهای مالی داخلی محدودیتهایی هستند که در ارتباط با منابع (وجه نقد) داخل واحد تجاری مطرح بوده و میتوان
تحت عنوان هزینه نمایندگی مطرح کرد .میزان اتكا یک شرکت بر منابع داخلی نیز از طریق "حساسیت سرمایهگذاری–

جریان نقدی" آن شرکت تعیین میشود (حسین پور.)6939 ،
هدف این تحقیق بررسی تأثیر حساسیت سرمایهگذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران میباشد .بنابراین در این تحقیق در پی موضوع فوق فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.
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بیشک وجهنقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی،
مهمترین عامل سالمت هر واحد تجاری شمرده میشود .وجهنقد از طریق عملیات عادی و منابع تأمین مالی دیگر ،به واحد
تجاری وارد و برای اجرای عملیات ،پرداخت سود ،بازپرداخت بدهیها و گسترش واحد تجاری ،به مصرف میرسد .روند ورود
و خروج وجه نقد در هر واحد تجاری ،بازتاب تصمیمگیریهای مدیریت در مورد برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت عملیاتی و
طرحهای سرمایهگذاری و تأمین مالی است (دستگیر و تاالنه.)6939 ،
مسئله سرمایهگذاری بهینه یكی از مهمترین وظایف مدیران ارشد یک سازمان تلقی میشود .عدم سرمایهگذاری صحیح،
هزینههای زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد .اگر شرکت مبالغ زیادی را سرمایهگذاری کند ،به تبع آن ،هزینههایش نیز
افزایش خواهند یافت و این امر در صورت بروز شرایط نامناسب اقتصادی باعث ضرر و زیان زیاد و حتی ورشكستگی شرکت
خواهد شد .از طرفی ،عدم سرمایهگذاری به اندازة کافی نیز باعث کاهش توان رقابتی شرکت شده و سهم بازار شرکت را به
رقبا واگذار خواهد نمود ،همچنین ،مشتریان ازدسترفته و فروش کاهش مییابد که جبران این موارد بسیار پرهزینه و زمانبر
است .در این بین ،بسط و توسعه سرمایه و همچنین ،افزایش کارایی سرمایهگذاری ازجمله مسائل بسیار بااهمیت جهتها حل
مشكالت اقتصادی شرکت میباشد .بابیان این گفتهها پدیدهای بهنام حساسیت سرمایهگذاری جریانهای نقدی نمایان میشود
(کاشانى پور و نقى نژاد.)6933 ،
در اکثر کشورها ،بخش عمدهای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تأمین میشود .سهم از کل درآمدهای عمومی در میان
کشورها متفاوت است دولتها همواره در زمانها و مكانهای گوناگون باید در خصوص برآورده کردن نیازها و خواستههای
اساسی ،همچون ایجاد شغل ،برقراری امنیت داخلی و ملی ،تثبیت قیمتها و غیره ،در برابر مردم پاسخگو باشند .بدیهی است
برای دستیابی به اهداف فوق ،برخورداری از منابع مالی کافی ضروری است .بنابراین عجیب نیست مالیات از دیرباز موضوع
مطرحی در جوامع باشد و توجه نهادها و افراد مختلف را به خود جلب کند .به دلیل نقش خاص مالیات و تأثیر بدیهی آن بر
جوامع و دولتها ،موضوع مالیات ،قوانین و سازوکارهای مربوط به آن ،در کانون توجه صاحبنظران اقتصاد ،مالی عمومی،
سیاستمداران و حتی عموم مردم قرارگرفته است .درنتیجه ،قوانین مالیاتی ازجمله قوانین اصلی درزمینههای اقتصادی ،شاید
یكی از مهمترین ابزار اعمال سیاستهای اقتصادی دولت است .مالیات یكی از ابزارهای مهمی است که دولتها به کمک آن
در متغیرهای کالن اقتصادی ،مانند رشد اقتصادی ،تورم و بیكاری و تخصیص منابع ،اثر میگذارند (عرب صالحی و هاشمی،
.)6951
در حقیقت مالیات هزینهای است که بر تمام واحدهای انتفاعی که بهنوعی درآمدزایی میکنند ،از جانب دولت تحمیل میشود.
چنانچه شرکتها و اشخاص حقوقی بهعنوان واحدهایی تلقی شوند که در راستای کسب سود و انتفاع فعالیت میکنند،
میتوان انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی برای کاهش مالیات پرداختی خود باشند .در ادبیات مالی در کشورهای خارجی،
تالشها و راهکارهای قانونی شرکتها بهمنظور کاهش هزینه مالیات خود را به نامهای متفاوتی از قبیل مدیریت مالیات،
اجتناب از پرداخت مالیات و رویه مالیاتی جسورانه میشناسند .بهطور متداول ،فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات به
ابزارهای صرفهجویی مالیات اطالق میشود که منابع را از دولت به سهامداران انتقال میدهد و بنابراین ،ارزش بعد از مالیات
شرکت را افزایش میدهد (دسای و دارماپاال.)2115 ،6

Desai, M. A., Dharmapala, D
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در دهههای اخیر بحث حساسیت سرمایهگذاری جریانهای نقدی و تاثیرآن بر منافع سهامداران موردتوجه محققین قرار گرفته
است .چراکه وجود اهمیت بسزای سرمایهگذاری بر پیكره واحد اقتصادی و نیز در زبان کلی بر اقتصاد کشور به آشكارا مشخص
و مبین است .حال بابیان مطالب فوق تصمیم بر آن شد موضوع پژوهش مربوط با عنوان بررسی تأثیر حساسیت سرمایهگذاری
وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان یک تحقیق کاربردی در این پژوهش
بیان و مطرح گردد و در این تحقیق مسئله اصلی که همواره به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم این است که ،حساسیت
سرمایهگذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
منابع تأمین مالی داخلی شرکت از مواردی است که میتواند بر میزان سرمایهگذاریهای شرکت تأثیرگذار باشد .میزان اتكای
یک شرکت بر منابع داخلی از طریق حساسیت سرمایهگذاری جریانهای نقدی آن شرکت تعیین میشود .شاخص حساسیت
سرمایهگذاری جریان نقدی برای نخستین بار توسط فازاری و همكارانش )6533( 2معرفی گردید که از طریق اندازهگیری
میزان تغییرات در مخارج سرمایهای شرکت به ازای یک واحد تغییر در جریانهای نقدی ،تعریف میشود .بدین معنی که
نوسانات میزان سرمایهگذاریها در مقابل تغییرات جریانهای نقدی بیانگر مفهوم حساسیت سرمایهگذاری جریانهای نقدی
میباشد .بنابراین وجود بیش (کم) سرمایهگذاری نسبت به جریانهای نقدی داخلی و فرصتهای سرمایهگذاری که شرکت با
آن روبرو است ،بیانکننده حساسیت سرمایهگذاری جریانهای نقدی میباشد و هرچه حساسیت سرمایهگذاری جریانهای
نقدی باالتر باشد ،درنتیجه بروز بیش (کم) سرمایهگذاری و ناکارایی سرمایهگذاری بیشتر میشود (فارازی.)6533 ،
اهمیت مالیات برای هر دو طرف یعنی دریافتکننده ،دولت و پرداختکننده ،شرکتها یا سازمانها بسیار مهم و ضروری است
چرا که بخش بسزایی از درآمد دولتها درگرو دریافت آن و خرج در جهت رفاه اجتماعی عموم مردم بوده و حال شرکتها نیز
در جهت منافع و اهداف شرکت همواره تمایل به پرداخت حداقل مالیات دارند اجتناب مالیاتی در بین این دو گروه واقع میشود
زمانی که شرکت بتواند با استفاده از شرایط خاص و بهره بردن از ریزهکاریهای قانون اقدام به کاهش قانونی مالیات کند در
آن موقع اجتناب مالیاتی را انجام داده است بهواقع مدیران همواره برای مالیاتهای که از سود خودپرداخت میکنند حساب
ویژه باز میکنند و این امر در دو دهه اخیر بهوضوح قابلرؤیت میباشد (مهرانی و سیدی.)6952 ،
شناسایی مؤلفههای مؤثر بر نرخ مؤثر مالیاتی و مدیریت مالیات میتواند سیاستگذاران و قانونگذاران را در خصوص تدوین
قوانین مالیاتی مناسب یاری رساند .همچنین بررسی این موضوع میتواند نحوه اجرایی شدن قوانین مالیاتی را نیز روشن سازد.
افزون بر این ،بر طبق تحقیقات صورت گرفته ،سودهای اعالمشده توسط شرکتها دارای محتوای اطالعاتی باالیی است.
هزینه مالیات متحمل توسط شرکتها ،مبالغ بااهمیتی میباشد که درنهایت سبب تغییر در سود خالص میشود .از اینرو بررسی
عوامل مؤثر و مرتبط بر هزینه مالیات و اجتناب مالیات حائز اهمیت میباشد (پور حیدری و همكاران.)6959 ،
با اشاره به مبانی نظری پیرامون تحقیق ،حال به دنبال مرور بر چند پیشینه تحقیق مشابه داخلی و خارجی صورت گرفتهشده
در راستای موضع تحقیق به شرح زیر میباشیم:

Fazzary, S.
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پیشینه تحقیقات داخلی
خواجوی و همكاران ( )6957تحقیقی با عنوان بررسی نقش واسطهای قابلیتهای مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و
ریسک سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند .جامعه آماری این پژوهش کلیه
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل  619شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران است که در طی سالهای  6937تا  6951مورد بررسی قرارگرفته است .از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند
متغیره برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که بین اجتناب
مالیاتی و معیارهای ریسک سقوط قیمت سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که متغیر قابلیتهای مدیران دارای نقش تعدیلکنندگی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و
ریسک سقوط قیمت سهام نیست.
شیبانی تذرجی و همكاران ( )6957تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن سهم بازار
شرکت انجام دادند .نمونه پژوهش شامل  75شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  6931تا 6959
بوده و دادهها با استفاده از رگرسیون تجزیهوتحلیل شدهاند .یافتههای پژوهش نشان داد که تمرکز مشتری شرکت دارای تأثیر
مثبت و معنادار بر فعالیتهای اجتناب مالیاتی آن است .عالوه بر این ،ارتباط مثبت بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی زمانی
برجستهتر است که شرکت در صنعتی که فعالیت میکند ،سهم بازار کمتری داشته باشد.
نقیبی اصفهانی و عبدلی ( )6957تحقیقی با عنوان تأثیر تمایالت مدیران و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری
انجام دادند .به این منظور از دادههای  691شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  6951تا ،6951
رگرسیون چند متغیره و مدل دادههای ترکیبی استفاده شد .نتایج بررسیها نشان داد که خوشبینی مدیریت نمیتواند بر رابطه
سرمایهگذاری و جریان نقدی تأثیر معناداری داشته باشد و محدودیت مالی موجب تقویت و معنادار شدن تأثیر خوشبینی
مدیریت بر رابطه سرمایهگذاری و جریان نقدی میگردد.
صالحی و همكاران ( )6951در تحقیقی تحت عنوان ،بررسی تأثیر خوشبینی مدیریتی بر حساسیت سرمایهگذاری به جریان
نقدی پرداختند .آنان برای این منظور اطالعات مالی  611شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی
 6931تا  6952بررسی گردیدند .تعداد دادههای جمعآوریشده برای این پژوهش  711سال -شرکت میباشد .بهمنظور انجام
آزمون فرضیههای تحقیق از روش رگرسیون چندمتغیره با رویكرد دادههای ترکیبی ) (Panel Dataو برای انجام روشهای
آماری از نرمافزارهای  SPSS21و  Eviews7استفادهشده است .نتایج پژوهش ارتباط مثبت و معنادار میان خوشبینی مدیریتی
و حساسیت سرمایهگذاری را در میان کل نمونه ،و همچنین در میان شرکتهای طبقهبندیشده تحت عنوان دارای محدودیت
مالی و بدون محدودیت مالی را نشان میدهد .همچنین نتایج حاکی از آن است که حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی
درنتیجهی خوشبینی مدیریتی در شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
پیشینه تحقیقات خارجی
پیتر و همكاران ( )2163تحقیقی با عنوان تأثیر سود سهام بر اجتناب از پرداخت مالیات انجام دادند .این با یک طرح تحقیقاتی
مقدماتی مقطعی انجامشده است که ارزیابی تفاوتهای اجتناب مالیاتی در شرکتهایی که تفاوتهای قابلتوجهی در
انگیزههای اجتناب از مالیات شرکت وجود دارد .بهطور خاص ،اختالفات بالقوه بین شرکتهایی که سود سهام با اعتبارات
مالیاتی را پرداخت میکنند ،پرداخت سود سهام بدون اعتبارات مالیاتی و پرداخت سود سهام صورت نمیگیرد .نتایج نشان
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میدهد که شرکتهایی که سود تقسیمی با اعتبارات مالیاتی دارند بهاحتمالزیاد در کاهش اجتناب مالیات با نرخ مالیات مؤثر
مالیاتی به میزان  6165درصد بیشتر از شرکتهایی که سود مالی بدون اعتبار مالیات را پرداخت میکنند کمتر از  6167درصد
بیشتر از شرکتهایی است که تقریباً تمام سود را پرداخت نكنید .بر این اساس ،این دیدگاهها را در مورد اثربخشی تقلیل سود
تقسیم میکند تا در کاهش اجتناب مالیات شرکتها ،و همچنین حمایت از ادامه تقلیل سود سهام در استرالیا فراهم شود.
امی جی ( )2161در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر اندازه هیئتمدیره بر حساسیت سرمایهگذاری وجه نقد پرداخت .وی برای
این منظور از دادههای  6299شرکت برای دوره زمانی سالهای  2111تا  2166استفاده نموده است .نتایج بهدستآمده نشان
داد که بین اندازه هیئتمدیره و حساسیت سرمایهگذاری وجهنقد رابطه منفی وجود دارد .بدینگونه که هر چقدر اندازه
هیئتمدیره بزرگتر باشد متقابالً به کاهش سرمایهگذاری وجه نقد منجر میشود.
لیانگ و همكاران ( )2161تحقیقی با عنوان بررسی رابطه مالكیت نهادی و اجتناب از پرداخت مالیات انجام دادند .نمونه تحقیق
حاضر مشتمل بر  732شرکت برای دوره زمانی  66سال برای سالهای  6551تا  2111میباشد .آنان برای سنجش اجتناب از
پرداخت مالیات از سه معیار نرخ مؤثر مالیاتی ،نرخ مؤثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات
استفاده کردند .نتایج بهدستآمده از این تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنادار بین مالكیت نهادی و اجتناب از مالیات
شرکتهای وجود دارد.
نیون کیم ( )2161در مقالهای با عنوان بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد و تأمین مالی خارجی بر حساسیت سرمایهگذاری
جریانهای نقدی پرداخته است .دوره زمانی این تحقیق شش سال از سال  6556تا  2161بوده و  6732شرکت آمریكایی را
مورد بررسی قرارداده است .وی با استفاده از مدل سنتی اثرات ثابت و حداقل برآورد پانل فاصلهها برای محاسبه حساسیت
سرمایهگذاری جریان نقدی استفاده کرده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که اول ،آنکه تعویض داراییهای نقدی و
جریان نقدی آزاد میتواند تا حدی توضیحدهنده این نكته باشد که نگهداشت وجه نقد شرکتها بر جریان نقدی بستگی ندارد
و دوم آنكه در این تحقیق تأیید شد که تأمین مالی خالص خارجی میتواند تا حدی توضیحدهنده این نكته باشد که
سرمایهگذاری نقدی جورچین از حساسیت جریان نقدی است .عالوه بر این ،استدالل شده است که تأثیر نگه داشت وجه نقد
و تأمین مالی خارجی بر حساسیت جریان سرمایهگذاری نقدی توسط سطح پایین از پول نقد داخلی ناشی از جریانهای نقدی
برای شرکتها دارای رابطه منفی میباشد.
فرضیه تحقیق
فرضیهی تحقیق حاضر را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
حساسیت سرمایهگذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
روش شناسایی تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار میرود.
بهعالوه با توجه به اینكه از اطالعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفادهشده در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقهبندی
میگردد .همچنین تحقیق حاضر به لحاظ معرفتشناسی از نوع تجربهگرا ،سیستم استدالل آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه
میدانی -کتابخانهای با استفاده از اطالعات تاریخی بهصورت پس رویدادی میبخشد.
55

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

www.jamv.ir

دوره  ،2شماره  ،7بهار ( 8931جلد دوم)

ISSN: 2645-4572

جامعه آماری تحقیق
جامعهی آماری این پژوهش ،شامل تمام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  6951تا 6951
به مدت 7سال است .روش نمونهگیری این پژوهش غربالگری است.که شرکتهای نمونه با شرایط زیر انتخاب میگردند:
 .6تا پایان اسفندماه  6951در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده باشند.
 .2پایان سال مالی شرکتها  25اسفندماه باشد.
 .9شرکتها در دوره موردنظر ،سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 .1صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتها در سالهای 6951تا  6951بهگونهای کامل در سایت بورس اوراق
بهادار موجود باشد.
 .9شرکتها جزء شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها نباشد.
در نهایت با توجه به شرایط فوق نمونه نهایی شامل621شرکت پذیرفتهشده در بورس انتخاب شد.
روش گردآوری اطالعات
ابتدا از روش کتابخانهای به جمعآوری اطالعات و منابع در مورد ادبیات نظری در این تحقیق پرداخته میشود .برای جمعآوری
اطالعات موردنیاز جهت تجزیه و تحلیل از روش اسناد کاوی (صورتهای مالی شرکتهای مورد پژوهش) استفاده خواهد شد.
بدین منظور دادههای موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق ،از بانکهای اطالعاتی «رهآورد نوین» و «تدبیر پرداز»
استخراج خواهد شد .در صورت ناقص بودن دادههای موجود در این بانکهای اطالعاتی ،سایر دادهها از آرشیوهای دستی
موجود در کتابخانهی سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس
اوراق بهادار ( )www.rdis.irجمعآوری خواهد شد.
روش تجزیهوتحلیل اطالعات
برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد .جهت تشریح و تلخیص دادههای
جمعآوریشده از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،همبستگی و  )...و برای تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش از آمار
استنباطی بهره گرفته خواهد شد .همچنین در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با بهکارگیری دادههای ترکیبی استفادهشده
است .جهت برآورد پارامترها و آزمون فرضیات ،فروض و کالسیک رگرسیون مورد عمل قرارگرفته و از نرمافزارهای Eviews
 .9برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده گردیده است.
متغیرهای تحقیق
 متغیر وابسته:
در این تحقیق متغیر وابسته اجتناب از پرداخت مالیات ( )TAمیباشد که برای محاسبه و سنجش این متغیر از معیار زیر
استفاده میشود:
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نرخ مؤثر مالیاتی(:)ETR
در این تحقیق یكی از معیارهای سنجش اجتناب مالیاتی ،نرخ مؤثر مالیاتی شرکت میباشد که مطابق با تحقیقات مشابه و
قبلی همچون :عرب صالحی و هاشمی ( )6951در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار میگیرد که به شرح زیر است:

که در رابطه فوق:
 : ETRنرخ مؤثر مالیاتی معیار سنجش اجتناب از پرداخت مالیات شرکت
 : Total Tax Expenseitکل هزینه مالیات شرکت  iدر سالt
 : Pre Tax Incomeitبیانکننده سود قبل از مالیات شرکت  iدر سال  tاست.
 متغیر مستقل:
با توجه به موضوع تحقیق حاضر در این پژوهش متغیر مستقل حساسیت سرمایهگذاری جریانهای نقدی میباشد که با
استفاده مدل ارائهشده از هاواکیمیان و همكاران )2115( 9بهره خواهیم برد فرمول مدل مربوط به سنجش حساسیت
سرمایهگذاری وجه نقد به شرح زیر است:

که در آن:
( OCFitجریان نقدی عملیاتی) :نشانگر وجهنقد ایجاد شده درنتیجه عملیات شرکت است .این متغیر بهصورت مستقیم از
صورت جریان وجه نقد استخراج میگردد.
( Iitمخارج سرمایهگذاری) :این شاخص با استفاده از نسبت مخارج سرمایهای در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت
اول دوره اندازهگیری میشود.
( CFSIitحساسیت سرمایهگذاری جریانهای نقدی) :این متغیر کنش حساسیتی بین سرمایهگذاری و جریان وجه نقد عملیاتی
را فرموله میکند.
 متغیرهای کنترلی:
 :ROAبیانگر بازده داراییهای شرکت میباشد که جهت سودآوری شرکت مورداستفاده قرار میگیرد ازآنجاکه مالیات برمبنای
درآمد مشمول مالیات محاسبه میشود .درنتیجه سودآوری عاملی اثرگذار بر مالیات شرکتها میباشد .سودآوری از تقسیم درامد
قبل از کسر مالیات بر کل دارایی به دست میاید.
 :Levبیانگر اهرم مالی شرکت است که از تقسیم کل بدهی بر کل دارایی به دست میاید.
Hovakimian, A
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 : Sizeبیانگر اندازه شرکت میباشد که از لگاریتم دارایی به دست میآید.
تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق
آمار توصیفی
در جدول  6آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق نشان داده شده است .الزم به ذکر است که داده های تحقیق
مربوط به دوره  7ساله  6951تا  6951برای شرکت بهصورت ساالنه استخراج شده است.
جدول ( :)8آمار توصیفی

میانگین انحراف معیار میانه

متغیر

ماکزیمم مینیمم کشیدگی چولگی

نرخ مؤثر مالیات

1661

1613

1661

1691

1

2623

-1661

حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی

1617

1629

6625

5619

1612

21653

1612

اهرم مالی

1612

1663

1611

1651

1617

2617

-1616

اندازه شرکت

69695

6627

69695

63611

61691

1691

1652

بازده داراییها

1662

1611

1613

1619

-9613

7962

9691

آزمون ایستایی
پیش از برآورد مدل در مطالعاتی که با دادههای پانلی (مقطعی و سری زمانی) مربوط هستند باید ایستایی (ثابت بودن توزیع
متغیر در طول زمان) متغیرهای موردمطالعه بررسی شوند زیرا درصورتیکه متغیرها ایستا نباشد ،باعث به وجود آمدن رگرسیون
کاذب میشوند .برای تعیین ایستایی (مانایی) 1متغیرهای مدل از آزمونهای ریشه واحد در دادههای تابلویی استفاده میشود.
پایایی متغیرها به معنی ثابت بودن میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف است.
طبق نظر گجراتی در اقتصادسنجی چنانچه تعداد مقاطع یا شرکتها خیلی بیشتر از مقطع زمانی باشد نیازی به مانا کردن یا
پایایی دادهها نداریم .در این تحقیق از آزمون لوین ،لین و چو برای آزمودن مانایی متغیرها استفادهشده است .با توجه به اینكه
سطح معنیداری بهدستآمده برای آزمون لوین ،لین وچو برای همه متغیرها کمتر از سطح خطا  1619میباشد ،میتوان نتیجه
گرفت که متغیرهای تحقیق در سطح مانا میباشند .بنابراین با توجه به مانا بودن متغیرها در تحلیل رگرسیونی مشكل ایجاد
شدن رگرسیون کاذب وجود نخواهد داشت.

stationary
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جدول ( :)2آزمون مانایی لوین ،لین وچو

نتیجه
ایستا
ایستا
ایستا
عدم ایستایی
ایستا
ایستا

سطح معنیداری
16111
161111
16111
66111
16111
16111

آماره
-97651
-22611
-9673
62616
-5697
21695

نام متغیر
نرخ مؤثر مالیات
حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی
اهرم مالی
اندازه شرکت
بازده داراییها
رشد فروش

نتایج آزمون ایستایی نمایانگر این است که در مورد تمامی متغیرها بهجز متغیر اندازه شرکت ،سطح معناداری آنها کمتر از
 1619میباشد .نتایج بعد از ماناسازی متغیر اندازه شرکت در جدول شماره  9ارائه شده است.
جدول ( :)9ایستایی متغیرهای تحقیق

نتیجه
ایستا

آماره
-61616

سطح معنیداری
16111

نام متغیر
اندازه شرکت

بررسی فرضیه تحقیق
برای آزمودن فرضیههای تحقیق با استفاده از مدلهای زیر استفاده میشود.
TA it =α0+ β1 CFSIit + β2 LEV it +β3SIZEi+β4 ROA it+ Ɛ i t
 :CFSIitحساسیت سرمایهگذاری جریان (متغیر مستقل)
 :TAاجتناب مالیاتی (متغیر وابسته)
 :ROAسودآوری (متغیر کنترلی)
 :LEVاهرم مالی (متغیر کنترلی)
 :SIZEاندازه شرکت (متغیر کنترلی)
 : مقدار ثابت
 : 1, 2 , 3 , 4 , 5ضرایب متغیرها
 : itجزء خطای مدل رگرسیونی
در مدل رگرسیونی باال درصورتیکه ضریب متغیر مستقلی معنیدار باشد نتیجه خواهد شد فرضیه تحقیق تائید میشود.
برای انتخاب مدل تحلیل داده و استفاده از دادههای ترکیبی یا تلفیقی از آزمون چاو استفادهشده است .فرض صفر آزمون فوق
مربوط به استفاده از روش دادههای تابلویی (پولد) و فرضیۀ مقابل آن مبنی بر استفاده از دادههای تلفیقی (پنل دیتا) است.
فرضیههای آماری آزمون  Fلیمر بهصورت زیر میباشند.
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فرض صفر :مقاطع همگن میباشند یا به عبارتی مدل ترکیبی ( )pooled dataبرای برآورد مناسب میباشد.
فرض مقابل :بین مقاطع ناهمگنی وجود دارد یا به عبارتی مدل پانلی ( )panel dataبرای برآورد مناسب میباشد.
درصورتیکه فرض صفر مبنی بر همگن بودن مقاطع (مناسب بودن مدل ترکیبی تأیید شود) باید تمامی دادهها با یكدیگر
ترکیب شوند و بهوسیله یک رگرسیون کالسیک پارامترها برآورد شوند .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  1و  9نشان داده
شده است .در مدلهای تحقیق با توجه به اینكه سطح معنیداری آزمون  Fلیمر بیشتر از سطح خطای  1619کمتر میباشد،
نتیجه میشود که روش پانلی برای برآورد مدلهای تحقیق مناسب میباشد.
جدول ( :)4نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن
معادله مربوط به

 Fلیمر محاسباتی

Prob

فرضیه اول

9617

16111

جدول ( :)5نتایج آزمون هاسمن
معادله مربوط به

مقدار آماره کای دو

فرضیه اول

65619

Prob
16116

همانطور که گفته شد برای آزمون فرضیههای تحقیق از برآورد مدل تحقیق استفاده شد .با برقراری پیشفرضهای رگرسیون
و انتخاب روش مناسب برآورد ،نتایج برآورد مدل در جدول  1نشان دادهشده است .برای اینكه بتوان به نتایج برآورد مدل
اعتماد کرد باید مفروضات رگرسیون بررسی شود .فرض اصلی تحلیل رگرسیون چند متغیره معنیداری کل رگرسیون میباشد.
در جدول  1آماره  Fو سطح معنیداری آن مربوط به آزمون قطعیت وجود رابطه خطی (آزمون معنیداری کل رگرسیون) بین
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته میباشد .یكی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد ،استقالل خطاها
(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینیشده توسط معادله رگرسیون) از یكدیگر است .درصورتیکه فرضیه استقالل خطاها
رد شود و خطاها با یكدیگر همبستگی داشته باشند امكان استفاده از رگرسیون وجود ندارد .بهمنظور بررسی استقالل خطاها از
یكدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده میشود .چنانچه آماره دوربین واتسون نزدیک مقدار ( 2بین  669تا  )269قرار گیرد
عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود .با توجه به برقراری مفروضات رگرسیون به بررسی معنیداری ضرایب پرداخته
میشود.
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آزمون فرضیه تحقیق
جدول ( :)6برآورد مدل تحقیق

متغیرهای مستقل
جزء ثابت
حساسیت سرمایهگذاری
جریان نقدی
اهرم مالی
اندازه شرکت
بازده داراییها

متغیر وابسته :اجتناب مالیاتی (نرخ مؤثر مالیات)
آماره  tضریب تورم واریانس سطح معناداری
ضریب
16123
6625
2665
1612
16111
66113
7622
1665
-9625
-1662
2692
1611
9633
1613
ضریب تعیین مدل

6622
6611
6629

16111
16121
16111

رابطه
معنیدار
معنیدار
معنیدار
معنیدار
معنیدار
1637

ضریب تعیین تعدیلشده مدل

1639

آماره Durbin-Watson

2669

آماره  Fجدول

29633

سطح معناداری

16111

در بررسی معنیداری ضرایب با توجه به جدول  ،9ازآنجاییکه احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر حساسیت سرمایهگذاری
جریان نقدی برابر با ( ،)16111کوچکتر از  1619میباشند ،در نتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر نرخ مؤثر مالیات در
سطح اطمینان  1659رد نمیگردد .مثبت بودن ضریب متغیر حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی شرکتها (،)1665
نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیر بر نرخ مؤثر مالیات شرکتها میباشد .همچنین در بررسی سطح معنیداری متغیرهای
اهرم مالی ،اندازه شرکت ،بازده داراییها و به ترتیب برابر با ( )16111( ،)16121( ،)16111میباشد که تأثیر این متغیرها بر نرخ
مؤثر مالیات شرکتها در سطح اطمینان  1659رد نمیگردد .منفی بودن ضریب متغیر اهرم مالی برابر با ( ،)-1662نشاندهنده
میزان تأثیر منفی این متغیر بر نرخ مؤثر مالیات شرکتها میباشد .مثبت بودن ضریب متغیرهای اندازه شرکت ،بازده داراییها
به ترتیب برابر با ( )1611و ( )1613نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیرها بر نرخ مؤثر مالیات شرکتها میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهادهای تحقیق
وجه نقد یكی از مهمترین اقالم تشكیلدهنده داراییهای جاری هر شرکتی است که نقش مهمی در فرایند اجرای عملیات
شرکتها و واحدهای انتفاعی دارد .بنابراین یكی از وظایف بسیار مهم مدیران مالی ،پیشبینی جریانهای مناسب ورود و
خروج وجه نقد است ،به گفتهای مدیریت وجه نقد ،از مهمترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است؛ زیرا از یکسو کمبود
وجه نقد موجب میشود که شرکت در برآورده کردن نیازهای روزمره خود با مشكل روبهرو شود و از سوی دیگر ،نگهداری
سطح باالیی از وجه نقد برای شرکت هزینه فرصت به همراه دارد .با وجود این ،بسیاری از شرکتها به دلیل انعطافپذیری
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در نشان دادن واکنشهای مناسب نسبت به موقعیتهای پیشبینینشده و همچنین نیازهای روزمره ،تمایل به نگهداری
مقادیر زیادی وجه نقد دارند .این موضوع اهمیت سرمایهگذاری وجه نقد را بیش از پیش نمایان میسازد .همچنین با توجه به
اینكه اجتناب از پرداخت مالیات بهعنوان استفادة قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی ،برای کاهش میزان مالیات قابل
پرداخت بهوسیلۀ ابزارهایی که در خود قانون است ،تعریف میشود ،پس اجتناب مالیاتی میتواند انعكاسی از نظریه مسئله
نمایندگی باشد و ممكن است منجر به تصمیمات مالیاتی شود که منافع شخصی مدیر را دنبال کند .بنابراین ،یكی از
چالشهای پیش روی سهامداران و هیئتمدیره ،یافتن روشها و انگیزههای کنترلی است تا هزینههای نمایندگی را به حداقل
برسانند .نتایج حاصل از آزمون فرضیهی تحقیق بیانگر این است که حساسیت سرمایهگذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد .با توجه به کاربردی بودن تحقیق میتوان
پیشنهادهای زیر را با توجه به نتایج تحقیق برای بهرهوران تحقیق متصور شد:
با توجه به نتیجه فرضیه تحقیق که حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی بر متغیر نرخ مؤثر مالیات شرکتها تأثیر مثبت و
معنادار دارد .پیشنهاد میشود ،نهادهای قانونگذار ،قوانینی را تصویب کنند که شرکتها را ملزم کند تا فعالیتها و رویههای
مالیاتی خود را بهصورت شفافتری افشا کنند و همچنین پیشنهاد میشود که شرکتها و سهامداران بهمنظور کاهش حساسیت
سرمایهگذاری که موجب کارایی سرمایهگذاری شده و از بیش (کم) سرمایهگذاری جلوگیری میکند ،در تعیین و انتخاب
اعضای هیئتمدیره و کفایت تعداد این هیئت دقت عمل بیشتر و همچنین از اعضای با تخصص مالی بیشتر در ترکیب
هیئتمدیره بهره ببرند .و در پایان با توجه به یافتههای تحقیق حاضر و به دست آمدن بستری مناسب برای گسترش موضوع
تحقیق میتوان پیشنهادهایی برای سایر محققین در جهت انجام تحقیقات مشابه به شرح زیر مطرح کرد:
 بررسی تأثیر چرخۀ عمر و نوع صنعت بر حساسیت سرمایهگذاری وجه نقد شرکتها بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارش گری مالی با تأکید بر هزینه نمایندگیمنابع
 پورحیدری ،امید ،امینینیا ،میثم ،فدوی ،محمدحسن ،)6959( ،بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه
سهام عادی ،با لحاظ فرصتهای رشد و مالكیت نهادی ،فصلنامه برنامهریزی و بودجه ،سال نوزدهم ،شماره  ،9صص
.651-679
 خواجوی ،شكراله ،رضایی ،غالمرضا ،باقری ،مرتضی ،)6957( ،بررسی نقش واسطهای قابلیتهای مدیران بر رابطه بین
اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،راهبرد مدیریت مالی،
دوره  ،1شماره  ،2شماره پیاپی  ،26صص .91-66
 حسینپور ،زهرا ،)6939( ،بررسی بین عوامل مؤثر بر حساسیت سرمایهگذاری -جریان نقدی در شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان.
 دستگیر ،محسن ،فیل تاالنه ،مهدی ،)6939( ،بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و سرمایهگذاری و عوامل
تعیینکننده آن در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،تحقیقات حسابداری و حسابرسی،شماره ،66
صص .25-29
 شیبانی تذرجی ،عباس ،خدامیپور ،احمد ،پورحیدری ،امید ،)6957( ،بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر اجتناب مالیاتی با در
نظر گرفتن سهم بازار شرکت ،دوره  ،29شماره  ،2صص .292-269
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