
1 
 

The effect of the CEO's ability on tax avoidance using the meta-analysis 

method 

 

Marjan Fakhar 1, Khosro Faghani Makrani 2, Naghi Fazli 3 

1. Doctoral student of accounting, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad 

University, Semnan, Iran 

2. Associate Professor of Accounting Department, Faculty of Accounting and Management, 

Islamic Azad University, Semnan, Iran 

3. Assistant Professor of Accounting Department, Faculty of Accounting and Management, 

Islamic Azad University, Semnan, Iran 

_____________________________________ 

 Marjan Fakhar Fakhar.marjan@gmail.com*09121999413 

Khosro Faghani Makrani kh.makrani@chmail.ir09113530496 

Naghi Fazeli fazeli.nphd@gmail.com Mobile no 

 

Abstract 

The main purpose of the present research is to use the meta-analysis method 

and respond to a hypothesis that the CEO's ability affects tax avoidance. The 

researcher first searched the words CEO's ability, tax avoidance, and meta-

analysis method by referring to domestic and external scientific databases and 

received several studies in Persian and English from 2013 to 2022 around this 

case. Then, to calculate the impact size of the studies, initially, all the results 

of the articles were standardized and homogenized to be able to compare and 

combine. The results of the current research and using the statistical 

combination of the previous results in this field showed that the fixed effects 

model was confirmed and significant which states that the CEO's ability has a 

significant effect on tax avoidance. Furthermore, homogeneity tests showed 

that the current research studies are completely homogeneous. 

 

Keywords: CEO's ability, tax avoidance, meta-analysis 

 



2 
 

 ی و ارائه مدل بهینه پیشگیری از اجتناب مالیاتیاتیاجتناب مال بررسی تاثیرعوامل مؤثر بر

 3، نقی فاضلی  2، خسرو فغانی ماکرانی  1 مرجان فخار

 دانشجوی دکتری حسابداری ، دانشکده حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسالمی ، سمنان ، ایران .1

 حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی ، سمنان ، ایراندانشیار گروه خسابداری ، دانشکده  .2

 استادیار گروه حسابداری ، دانشکده حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسالمی ، سمنان ، ایران .3

 
  Fakhar.marjan@gmail.com*09121999413 مرجان فخار 
 

 kh.makrani@chmail.ir09113530496خسرو فغانی ماکرانی 

 

 شماره همراه fazeli.nphd@gmail.comی نقی فاضل
 

 چکیده

شگیری از مقاله حاضر به بررسی تاثیرعوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی و ارائه مدل بهینه پی

پرداخته است. رویکرد پژوهش حاضر كمی و از بعد روش جمع آوری داده  اجتناب مالیاتی

صورت كه روش انجام این پژوهش بهبه دلیل آنها كتابخانه ای و اسنادی می باشد. 

ارتباط است، اطالعات از منابع مختلفی  ها درواقعی شركت یهابوده و با داده یاكتابخانه

افزار سازمان بورس و اوراق بهادار، نرم ه یفشرد یهامالی، لوح یهاازجمله صورت

شركت  99جامعه آماری پژوهش حاضر را  . اندشدهی نوین گردآور آوردپرداز و ره تدبیر

شركت   . بر این اساس اطالعات مالیدهند. فعال عضو بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می

 1399تا  1387 یهاصورت ساالنه برای سالبهادار تهران بهدر بورس اوراق  شدهرفتهیپذهای 

پس از برآورد بیست و یک رگرسیون با استفاده از روش  محقق .ردیگیموردمطالعه قرار م

استپ وایز الگوی نهایی خود را ارایه داد. نتایج پژوهش نشان داد: پیچیدگی شركت، 

لب در گزارشگری مالی، ضریب كیفیت افشاء، تقمتغیرهای حسابداری)حاكمیت شركتی، 

سود حسابداری)كیفیت اقالم تعهدی، ( و متغیرهای های نامشهودنقدینگی شركت و دارایی

 سود تقسیمی( بر اجتناب مالیاتی تأثیر معنادار دارند.سود و  شفافیت

 گی شركت، حاكمیت شركتی، استپ وایزهای كلیدی: اجتناب مالیاتی، پیچیدواژه
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 .مقدمه1

 هایفعالیت سود از بخشی یا و دولت به جامعه درآمدهای از بخشی انتقال درواقع مالیات

 سودها و درآمد به دستیابی امکانات و ابزار زیرا گرددمی دولت نصیب كه است اقتصادی

 مانند مالیات نکردن پرداخت برای غیرقانونی تالش هرگونه. است ساخته فراهم دولت را

اجتناب  مسئول، مقامات به مالیات مشمول منافع و عواید مورد در الزم اطالعات ندادن

 و دولت درآمدی منابع ترینمهم از یکی مالیاتی شود. درآمدهایمی خوانده مالیاتی

 غیرمستقیم و مستقیم صورت دو به هامالیات. است دولت هایهزینه از بخشی كنندهتأمین

. است واردات بر مالیات غیرمستقیم، ایهمالیات انواع ترینمهم از یکی كه شوندمی دریافت

 ابزار یک عنوانبه است؛ دولت برای درآمد منبع یک كهآن بر عالوه واردات بر مالیات

 تأمین داخلی، بازار كنترل به دولت آن طریق از چون است، مطرح نیز گذاریسیاست

 (.1394ق پنا، )مداح و خال پردازد.می تولید و اشتغال اهداف به دسترسی و مردم تقاضای

منجر به تضعیف  تواندیم همچنین مطالعات نشان می دهند اجتناب از پرداخت مالیات

را  گذارانهیقطعیت سرما معد جهیكیفیت و دقت اطالعات حسابداری شركت شود و درنت

این امر، هزینه سرمایه  جهی. درنتدهدیدر مورد جریانات نقدی آینده شركت افزایش م

متقلبانه مدیریت و از بین  یهاتیفعال تواندیكاهش مالیات م یهاتیفعال ابدییافزایش م

سبب بدتر  تواندیرفتن ارزش سهامداران را تسهیل كند. اجتناب از پرداخت مالیات بیشتر م

 (.1395و همکاران،  یشدن مشکالت نمایندگی بین شركت و سهامدارانش شود)مراد

 .مبانی نظری2

 .تاریخچه مالیات2-1

 پادشاهان از یکی به مربوط مالیاتی مقررات ترینقدیمی شده،انجام هایكاوش قمطاب

 امپراطوری در مالیات پایه اخذ و شدهتدوین میالد از سوم پیش قرن در اواسط سومری؛

 شرع هایآموزه قالب در مالیات اخذ فرایند ایران در اسالم ظهور بود. با باستان ایران بزرگ

 از خراج اخذ یا و زكات خمس، نظیر مفاهیمی ستانی با یاتمال و گرفت شکل مقدس
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 الزامات تبیین آن كنار در و كریم مالیاتی قرآن هایآموزه. یافت جدیدی هویت كشاورزان،

 صدر در مالیات اخذ فرایند البالغه(نهج نظیر) قرآن با همسو منابعی در ستانی مالیات آیین و

 اعراب تسلط فاصله در كه ایرانی سالطین سلسله تنمود. در دوران كوتاه سلطن تسهیل را

 آن وصول و اداره طرز و هامالیات اصول كردندمی حکومت ایران بر مغول سلسله و

 از تفاوت جزئی با هم اعراب و بود شده متداول ایران در ساسانیان زمان از كه بود همان

 اقسام و انواع و شد ودهافز هامالیات تعداد مغول زمان كردند. درمی متابعت روش آن

 به مالیات مأموران فشار بر تیموریان عهد گردید. در تحمیل مردم بر عوارض و مالیات

 علت به كه گناهبی افراد عامقتل به منجر گاه مالیات اخذ كهطوریبه شد افزوده مردم

 الیاتم فشار زندیه و افشاریه صفویه، دوران زدند. درمی سرباز آن پرداخت از بینوایی

 عباسشد. شاهمی گرفته مردم از مالیات انواع و بود دهقانان و برزگران دوش بر كماكان

 منظمی صورت كه را مملکت وخرجدخل و داد انجام مالیاتی امور در اصالحاتی كبیر

 پدید كشاورزان زندگی در رفاهتا حدودی  و ساخت متمركز مركزی خزانه در نداشت

 1342 سال در باالخره متمادی، هایسال در قانون مالیات قوانین انواع تصویب از آورد. پس

 قانون تصویب با باالخره و تصویب رسید به مالیات تشخیص سازمان تأسیس الیحه

 1357 سال تا و ریزی شدپی ایران در مالیاتی نوین نظام 1345 سال در مستقیم هایمالیات

 هایقانون مالیات اسالمی انقالب از پس. گرفت قرار جامع تجدیدنظر و اصالح مورد بار سه

 و تحوالت تغییر كشور اجتماعی و سیاسی ساختارهای با متناسب 1345 سال مصوب مستقیم

قانون  این اصالحیه الیحه. است 1366 سال به مربوط آن اصالحات بیشترین و داشت بسیاری

 سازمان تشکیل با. یدرس تصویب به 1380 سال اواخر در و شد ارائه مجلس به 1376 سال در

 عطفی ینقطه توسعه، سوم برنامه قانون 59 ماده الف بند استناد به 1381 سال در امور مالیاتی

 (.1399بندری و همکاران، ) آمد وجود به ایران نظام مالیاتی در

 .اجتناب مالیاتی2-2

 مناسب یابزار سویک از كه است هادرآمدی دولت منبع ترینباثبات و ترینمهم مالیات

 و دولت مالی سیاست برای انجام ابزاری دیگر طرف از و دولت هایهزینه برای تأمین
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 به مالیات منجر پرداخت ها،شركت در جامعه است. در و ثروت درآمد عادالنه توزیع

 شود،می سهامداران ازجمله شركت نفعانسایر ذی برای باقیمانده نقد وجوه و سود كاهش

 با در رابطه تصمیم هرگونه قبل از اندموظف هاشركت مالیاتی، ظامن ساختار چراكه طبق

 رویازاین پرداخت نمایند. و كسر محاسبه، سود این از را دولت خود، سهم اكتسابی سود

 برای اجتناب را اقداماتی آن سهامداران و شركت تا وجود دارد انگیزه این طور طبیعیبه

 كردن حداكثر كه خود اصلی هدف منظور به ینبد دهند، تا انجام مالیات پرداخت از

 دهدمی نشان اخیر هایپژوهش است كه حالی در این گردند. نائل است، منافع سهامداران

 به انجام منافع خود كسب برای را مالیاتی اجتناب هایفعالیت ممکن است مدیران كه

 شركت یک توسط الیاتم از ندارد. اجتناب در پی را سهامداران منافع لزوماً كه برسانند

 معنای به مالیاتی ریزیبرنامه .است غیرقانونی مالیاتی فرار و قانونی مالیاتی ریزیبرنامه شامل

 در تجاری هایفعالیت ساختار و گذاریسرمایه طریق از شركت یک مالیاتی بار كاهش

 را خود ینقد منابع كه است سازمانی شامل مالیات از است. اجتناب مالیات قانون محدوده

 است ممکن منابع این .پردازدمی آن به دولت صورت این غیر در و كندمی حفظ شركت در

 شامل مالیات از اجتناب .شود( سهامداران درنتیجه و) شركت ارزش افزایش به منجر

 ارزش افزایش برای تواندمی كه است شركت درون منابع حفظ و دولت منابع از محرومیت

منظور از اجتناب مالیاتی تالش (. 2020، 1وانگ و همکاران) گیرد رارق مورداستفاده شركت

های پرداختی است. درواقع اجتناب مالیاتی نوعی استفاده از خألهای برای كاهش مالیات

قانونی در قوانین مالیاتی در جهت كاهش مالیات است. اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز 

و درون قوانین چارچوب مالیات است )خانی و از مالیات بدون شکستن خطوط قوانین 

 (.1393همکاران، 

 پیشگیری از اجتناب مالیاتی .2-3

 افزودهارزشجلوگیری از اجتناب مالیاتی و ضربه به اقتصاد كشور، اخذ مالیات بر  منظوربه

                                                           
1.Wang and et al 
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كشور دنیا پیاده شده  135در  افزودهارزشدر كشور الزم است. در حال حاضر مالیات بر 

در كشورهای فقیر، غنی، كشورهای خاورمیانه، كشورهای  اكنونهماین نوع مالیات است و 

اصولی و  صورتبهو اخذ مالیات  هامالیاتساماندهی  منظوربه. شودمیحاشیه ایران اجرا 

. بررسی مالیات بر رسدمیالزامی به نظر  افزودهارزشمالیات بر  سازیپیادهصحیح 

 موردنیاز، تجربیات كشورهای مختلف، شیوه اجرا و امکانات 85بر اساس اصل  افزودهارزش

با  پذیرآسیببرای اجرای آن، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ورود آسیب به اقشار 

 هایاجتنابقرار گرفت. در حال حاضر در كشور  نظرتبادلو  موردبحثاجرایی شدن آن 

منطقی و  صورتبه، دریافت مالیات هاتمالیابنابراین ساماندهی  گیردمیمالیاتی صورت 

نمایندگان در  رأی 85اصل  بر بنا. رسدمیالزامی به نظر  افزودهارزشاجرای مالیات بر 

. در بیشتر شودمیهرچه باشد تصویب و به قانون تبدیل  افزودهارزش برخصوص مالیات 

. سهم شودمی تأمیناز منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات  ایعمدهكشورها، بخش 

مالیات از كل درآمدهای عمومی در میان كشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به 

دارد. در این میان، اجتناب مالیاتی و گریز از مالیات  هاآنسطح توسعه و ساختار اقتصادی 

كه برآورد  ازآنچهدر كشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی كشورها، همواره 

تر باشد و تمامی كشورها تالش خود را برای كاهش این دو پدیده به كار كم شودمی

 (.1396خیزند )رضایی، برمی جوییچارهیا از طریق اصالح نظام مالیاتی، به  گیرندمی

 .مطالعات انجام شده2-4

 .مطالعات داخلی2-4-1

ناب ها و اجت( موضوع ارتباط افشای مسئولیت اجتماعی شركت1400) عزتی و همکاران

دهد كه بین مالیاتی با تأكید بر نقش ساختار مالکیت موردبررسی قراردادند. نتایج نشان می

ها و اجتناب مالیاتی ارتباطی وجود ندارد، اما مالکیت افشای مسئولیت اجتماعی شركت

توانند ضمن اینکه منجر به كاهش افشای درصد می 90مدیریتی و مالکیت نهادی در سطح 

 شوند به میزان اجتناب مالیاتی نیز اضافه كنند.ها میعی شركتمسئولیت اجتما
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 . نتایجمالیاتی پرداخت اجتناب و سود مدیریت حسابرس، ( به بررسی كیفیت1399) صدیقی

 وجود یمعنادار و معکوس رابطه مالیاتی اجتناب و سود مدیریت بین كه داد نشان پژوهش

 حسابرس یفیتك بین همچنین. گرددمی شدیدت باكیفیت حسابرس حضور با رابطه و این دارد

 بین اریمعناد و مستقیم رابطه. دارد وجود معناداری و معکوس مالیاتی رابطه اجتناب و

 انجام كه دش گرفته نتیجه این روازاین. گردید مشاهده سود نیز مدیریت و حسابرس كیفیت

 با انتوأم و نهجداگا صورتبه باكیفیت، هریک حسابرس از استفاده و سود مدیریت

 .شودمی مالیاتی اجتناب كاهش به منجر یکدیگر،

اتی شركتی بر اجتناب مالی مؤثری عوامل بندرتبه( به بررسی 1398همکاران )طایفه و 

به شرح زیر است: عوامل  هاآنی بندرتبهییدشده و تأپرداختند. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد 

ی هاگزارشربوط به حسابرس، عوامل مربوط به تجاری، عوامل راهبری شركتی، عوامل م

های عمومی، عوامل مربوط به بازار سرمایه و عوامل یژگیومالی، عوامل مربوط به صنعت، 

 اجتماعی.

كارانه بر ( به بررسی تأثیر مالیات بر درآمد و حسابداری محافظه1393مهرانی و سیدی )

 كاریمحافظه مالیاتی و د كه اجتنابادها پرداختند. نتایج نشان اجتناب مالیاتی شركت

 مالیاتی اجتناب افزایش با كهطوریبه باشند،می مالیات كاهش برای جایگزین ابزارهایی

 متوسط بین منفی ابطهر این بر عالوه بالعکس. و یابد؛می كاری كاهشمحافظه انگیزه

 تمایل بیشتر هاشركت كه آن است مبین مالیاتی اجتناب و شركت سالهسه ابرازی مالیات

اینکه  تا ند،نمای مالیاتی جوییصرفه سود، كاهش ضمن و نمایند كاریمحافظه دارند

 دهند. كاهش را خود درآمد بر مالیات مالیاتی اجتناب وسیلهبه

 .مطالعات خارجی2-4-2

 نقش: مالیات از اجتناب بر شركتی حاكمیت ( به بررسی تأثیر2021)1سونارتو و همکاران

                                                           
1.Sunarto and et al 
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 مستقل هیئت و نهادی مالکیت كه داد نشان واسطه پرداختند. نتایج متغیر عنوانهب سودآوری

 تأثیری مالیات از اجتناب بر نیز سودآوری .گذاردنمی تأثیر سودآوری بر كمیسیونرها

 مالیات از اجتناب بر حسابرسی كمیته و نهادی مالکیت كه داد نشان بیشتر هاییافته. نداشت

 .دارد مثبت تأثیر

 گذارد؟می تأثیر مالیات از اجتناب بر هاشركت عمر چرخه ( موضوع آیا2020)1وانایر

 دهد مراحلهای این پژوهش نشان میاندونزی را موردبررسی قرارداد. یافته از شواهدی

 ندارد. ارتباط هاشركت مالیاتی اجتناب رفتار با توجهیقابل طوربه شركت عمر چرخه

 و شركت هایویژگی مالیات، از اجتناب بین وع رابطهموض (2019)2چیتیس و همکاران

 كه دهدمی نشان مطالعه یونان را موردبررسی قراردادند. نتایج از شواهدی: شركتی حاكمیت

 سرمایه بازده با و دارمعنی مثبت رابطه شركت اندازه با آماری ازنظر نقدی مؤثر مالیات نرخ

 كه دهدمی نشان پژوهش این درمجموع، .ددار دارمعنی منفی رابطه شدهگرفته كار به

 با هاییشركت در كهدرحالی كنند،می اجتناب كمتر مالیات از یونان بزرگ هایشركت

 آماری تأثیر همچنین هیچ .است بیشتر مالیات از اجتناب میزان باال، سرمایه بازگشت

 .نداشت وجود مالیات از اجتناب بر شركتی حاكمیت متغیرهای از داریمعنی

 بررسی را هاشركت صاحبان حقوق هزینه بر مالیاتی اجتناب ( تأثیر2016) 3همکاران و گو

 مالیات دفتری تفاوت مالیات، مشمول حسابداری سود سنجه سه از این پژوهش در .كردند

 نتایج. شد استفاده مالیاتی اجتناب گیریاندازه هایشاخص عنوانبه مؤثر مالیاتی نرخ و

 منفی رابطه هاشركت سهام صاحبان حقوق هزینه و مالیاتی اجتناب داد نشان پژوهش

 دارد. وجود معناداری

                                                           
1. Irawan 

2. Chytis and et al 

3 . Goh 



9 
 

 .روش شناسی پژوهش3

علی است  –، توصیفی لیوتحلهیروش پژوهش حاضر از بعد هدف كاربردی و از بعد تجز

. بر این اساس شودیای انجام مو از بعد گردآوری اطالعات با استفاده از مطالعات كتابخانه

صورت ساالنه برای در بورس اوراق بهادار تهران به شدهرفتهیاطالعات مالی. شركت پذ

كه روش انجام این پژوهش . به دلیل آنردیگیموردمطالعه قرار م 1398تا  1387 یهاسال

ارتباط است، اطالعات از منابع  ها درواقعی شركت یهابوده و با داده یاصورت كتابخانهبه

افزار سازمان بورس و اوراق بهادار، نرم ٔ  فشرده یهامالی، لوح یهاصورت مختلفی ازجمله

 یها. در این پژوهش برای انتخاب بین روشاندشدهینوین گردآور آوردپرداز و ره تدبیر

 2. آماره آزمون هاسمنشودیاستفاده م 1لیمر Fتلفیقی، از آماره  یهاتابلویی و داده یهاداده

 .تصادفی بودن تفاوت واحدهای مقطعی مورداستفاده قرار گرفت یا برای تشخیص ثابت

نوع آن آزمون  نیتركه ساده یهای آماری مرسوم جهت تشخیص خودهمبستگآزمون

 یهاهیاست، همچنین برای تعیین معناداری معادله رگرسیون و آزمون فرض 3واتسون -دوربین

 هد شد.استیودنت استفاده خوا tفیشر و  F یهاپژوهش از آماره

 .مدل و متغیرهای پژوهش3-1

 

 

 

                                                           
1.F-Leamer Test 

2.Husman Test 

3.Durbin- Watson Test 
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 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 1جدول 

نوع 

 متغیر
 نحوه محاسبه نماد نام متغیر

متغیر 

 وابسته

 اجتناب

 مالیاتی
ETR 
 

 قدر از: شودمی استفاده مالیاتی مؤثر نرخ از مالیاتی اجتناب محاسبه در

و جعفری نیاركی،  رضایی) بود ارقام مثبت و منفی از نظرصرف مطلق

1394.) 

ETR =  
مالیات ابزاری

سود و زیان قبل از كسر مالیات
 

متغیره

ای 

 مستقل

 نسبت

 بازار ارزش

 ارزش به

 دفتری

MTB 
 سهام دفتری ارزش بر سهام صاحبان حقوق بازار ارزش تقسیم طریق از

 (.2017، لیپاال)شودمی محاسبه شركت

 كیفیت

 افشاء
Efsha 

 كه اطالعات بودن اتکاء قابل و بودن موقعبه امتیاز گینمیان از متغیر این

 موجود بهادار اوراق بورس سایت در اطالعات افشاء معیارهای عنوانبه

 (.1394 كیامهر، و خواجوی)آیدمی دست به است،

 عمر چرخه

 شركت
CLC 

 محاسبه ایسرمایه مخارج و تقسیمی سود شركت، سن فروش، اساس بر

 (.1396 همکاران، و نیا طالب)شودمی

شدت 

گذارهیسرما

در  ی

 یهاییدارا

 ثابت

CINT 
. دیآیبه دست م هاییكل داراثابت به یهاییمجموع دارا میاز تقس

 (1396و همکاران،  ای)طالب ن

 مالی اهرم

 شركت
LEV 

 در آن هایدارایی جمع به شركت هایبدهی جمع نسبت صورتبه

 (.2017، پااللی)شودمی محاسبه مالی سال پایان
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نوع 

 متغیر
 نحوه محاسبه نماد نام متغیر

 در تقلب

 گزارشگری

 مالی

FRAU
D 

 مجازی متغیر از باشد گرفته صورت مالی گزارشگری در تقلب اگر

كنیم)دشت می استفاده صفر مجازی متغیر از صورت این غیر در و یک

نه را با متقلبا یمال یاحتمال گزارشگر زانیم (.1395، بیاض و همکاران

دل م(، با ادغام دو 1394ران )و همکا یدریاستفاده از طرح پور ح

با (M) شیسود بن تیریو مدل مد(zآلتمن ) یورشکستگ ینیبشیپ

 یریگ)بر اساس مدل وان و همکاران( اندازه شدهلیتعد بیضرا

 .شودیم

 مخارج

 ایسرمایه

CAPE
X 

 كل بر ایسرمایه مخارج تقسیم حاصل از شركت ایسرمایه مخارج

 .(2017، اللیپا)آیدمی دست به هادارایی

گذارهیسرما

در  ی

 یموجود

 كاال

INCIN
T 

ز اشركت كه  یكاال برا یدر موجود یگذارهینشانگر شدت سرما

. )طالب دیآیبه دست م هاییكل داراكاال به یموجود مجموع میتقس

 (1396و همکاران،  این

 نهیهز

 غاتیتبل

AdvEx
pt 

ل كبر  غاتیتبل نهیهز میشركت از حاصل تقس غاتیتبل یهانهیهز

 .(2017، پاالی)لدیآیم به دست هاییدارا

قدرمطلق 

اقالم 

تعهدی 

 اختیاری

DA 
 

 (2002، 1)دیچو و دیچو

نقدینگی 

 شركت
CASH 

 

 محاسبه هادارایی جمع بر بانک و نقد موجودی از تقسیم

 .(2،2017پاالی)لشودمی

                                                           
1 . Dechow, P. and Dichev 

2. Leipala 

tititititi

tititititi

DOCFOCFDOCFPPE

vOCFOCFOCFWCA

,,,7,6,5

,41,3,21,10,

*

Re
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نوع 

 متغیر
 نحوه محاسبه نماد نام متغیر

 .(2017پاال،ی)لاگر شركت زیان ده باشد یک در غیراینصورت صفر loss زیان

 یهاییدارا

 نامشهود
INTA
NG 

 (2017پاال،ی. )لهاییدارار جمع بهای نامشهود تقسیم ییداراخالص 

خالص 

اموال و 

 آالتنیماش

 و تجهیزات

PPE 
و تجهیزات تقسیم بر جمع  آالتنیماشخالص اموال و 

 .(2017پاال،ی)لهاییدارا

هزینه های 

تحقیق و 

 توسعه
R&D (2017پاال،ی)لهاییدارایق و توسعه تقسیم بر جمع ی تحقهانهیهز. 

تعداد 

 كاركنان
EMP  (1395زاده،  یشركت )برادران و تقلگاریتم طبیعی تعداد كاركنان. 

تغییر در 

 فروش
SGR (2017پاال،ی)لخالص فروش در ساالنه تغییر درصد. 

 تیفیك

 یحسابرس
Aq 

. گرددیده ماستفا یمجاز یرهایصورت متغحسابرس به یدوره تصد از

سال حسابرس شركت باشد  4از  شیدوره پژوهش حسابرس ب یاگر ط

 (1394 امهر،یو ك یصفر )خواجو نصورتیرایدر غ 1برابر 

تخصص 

 حسابرس
AEXP 

ی تخصص حسابرس ریگاندازهشاخصی برای  عنوانبهاز سهم بازار 

 یهاییصورت مجموع داراسهم بازار حسابرسان به .شودیماستفاده 

صنعت خاص،  کیمشخص در  یكاران موسسه حسابرستمام صاحب

 یخدام) كاران در آن صنعت استصاحب یهاییمجموع دارا برمیتقس

 .(1395 ا،ین ینیپور و حس

اندازه 

 حسابرس
big 

در غیراینصورت  1اگر حسابرس شركت سازمان حسابرسی باشد 

 .(1394 امهر،یو ك یخواجوصفر)
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نوع 

 متغیر
 نحوه محاسبه نماد نام متغیر

 Int وقفه انتشار
شركت و  یسال مال انیپا نیب یفاصله زمان یعیطب تمیلگار قیطر از

 (.1،2017پاالیل)دیآیبه دست م یمجمع عموم خیتار

درآمد 

 خارجی
forsal

e 
 .(2017پاال،یها )لییفروش صادراتی تقسیم بر جمع دارا درآمد خارجی

اندازه 

 شركت
SIZE 

 به مفهومیکی از متغیرهای كنترلی پژوهش اندازه شركت است كه 

ی یک شركت است و هرچه حجم هاییدارالگاریتم طبیعی جمع 

 تربزرگشركت  ٔ  اندازهی شركت بیشتر باشد، هاییدارا

 .(2017،پاالیلاست)

مالکیت 

 نهادی
INSTO

WN 

ها و برای محاسبه سطح مالکیت نهادی مجموع سهام در اختیار بانک

 یهادوق؛ صنیگذارهیسرما یها؛ هلدینگ ها؛ شركتهامهیب

ایه؛ تأمین سرم یهاتأمین سرمایه؛ شركت یهابازنشستگی؛ شركت

دولتی بر  یهاها، نهادها و شركتو سازمان یگذارهیسرما یهاصندوق

ت نهادی و درصد یا میزان مالکی شدهمیشركت تقس ٔ  كل سهام منتشره

 .(1393،)رحمانی و همکاران دیآیبه دست م

اندازه 

 رهیمدئتیه
Bs  (1394 ،یدیو س یخیاعضای هیات مدیر)مشاتعداد. 

استقالل 

 هریمدئتیه
BI 

اد كل تعد بت تعداد مدیران غیر موظف بهسرای اندازه گیری آن از نب

تفاده اعضای هیات مدیره برای اندازه گیری استقالل هیات مدیره اس

 .(1394 ،یدیو س یخیمشا )شده است

سبت ن

 یهانهیهز

به  یاتیعمل

فروش 

 ساالنه

Co 

ست و از ا یاریدر انجام مخارج اخت تیریمد ییگرااز افراط یاریمع

)آیسین،  .دیآیبه فروش خالص به دست م یاتیعمل یهانهیهز میتقس

2018.) 

                                                           
1. Leipala 
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نوع 

 متغیر
 نحوه محاسبه نماد نام متغیر

توانایی 

 مدیریت
Mabili

ty 

و  دمرجیان توسط شده ارائه مدل جهت اندازه گیری از

 شده دهاستفا است، حسابداری متغییرهای بر مبتنی كه (،2012همکاران)

 و وابسته رمتغیی عنوان به شركت كارآیی از استفاده مدل با این در. است

 محاسبه مدیریت شركت، توانایی ذاتی ویژگیهای كنترل

 (.1396میشود)محمدی و صالحی، 

 

 EQA كیفیت سود

)ابراهیمی و شودیمكیفیت سود با معیار كیفیت اقالم تعهدی سنجیده 

 (.1396همکاران، 

 
𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
= ∝0+  ∝1

1

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
+  ∝2  

∆𝑅𝑒𝑣 −  ∆𝑅𝑒𝑐

𝑇𝐴𝑖𝑡−1

+   ∝3  
𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡−1
+ ∝4  𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡  

+ ∈𝑖𝑡 
Eqa = STD (∈it) 

 مدل باقیمانده خطای معیار انحراف تعهدی، كیفیت اقالم معیار

باالتر  بیانگر كیفیت اقالم تعهدی عدد، این بودن كمتر و دهبو مذكور

 است.

 شفافیت

 سود
EQB 

 ودس بر سهام بازده از ناشی رگرسیون R2ضریب تعیین  با است برابر

 (.1395ی)عباس زاده و همکاران، سودآور تغییر در و

Ri,t = α0 + α1Ei,t/Pi,t-1 + α2ΔEi,t/Pi,t-1 + εi,t 

سود 

 تقسیمی
DIV 

یر كنترلی دیگر پژوهش، متغیر مجازی سود تقسیمی است متغ

كه اگر شركت سود نقدی تقسیم كرده باشد عدد یک و  صورتنیبد

 (.1،2017پاالیل)ردیگیمعدد صفر تعلق  صورت نیادر غیر 

                                                           
1. Leipala 
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 .تخمین و برآورد مدل4

 پژوهش متغیرهای توصیفی .آمار4-1

 آمار توصیفی 2جدول 

 كشیدگی چولگی كمینه نهبیشی میانه میانگین متغیرها
آماره جارگ 

 برا

خطای اندازه گیری 

 جارگ برا

AQ 0.64 1.00 1.00 0.00 -0.57 1.32 1.88 0.39 

BI 0.65 0.70 0.80 0.40 -0.49 1.63 0.48 0.79 

ADVEXPT 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.82 2.13 0.58 0.75 

AEXP 0.75 1.00 1.00 0.00 -1.15 2.33 0.96 0.62 

BIG 0.50 0.50 1.00 0.00 0.00 1.00 0.67 0.72 

BIND 0.58 0.60 0.80 0.40 0.11 2.23 0.29 0.86 

BS 6.00 6.00 7.00 5.00 0.00 1.00 0.67 0.72 

CAPEX 0.22 0.08 0.57 0.00 0.54 1.52 1.54 0.46 

CASH 890.81 932.62 1024.05 673.94 -0.45 1.58 0.47 0.79 

CINT 0.31 0.26 0.49 0.22 0.96 2.16 0.73 0.69 

DA 0.08 0.09 0.26 -0.09 -0.04 1.43 0.41 0.81 

DIV 184.68 143.83 362.22 88.86 0.72 1.89 0.55 0.76 

EFSHA 75.04 75.28 86.38 60.89 -0.04 2.15 0.34 0.85 

EMP 709.50 669.50 990.00 509.00 0.61 2.00 0.41 0.81 

EQA 0.17 0.11 0.35 0.08 1.01 2.13 2.24 0.33 

EQB 0.58 0.56 0.74 0.47 0.40 1.58 0.45 0.80 

ETR 0.20 0.21 0.23 0.17 -0.55 1.70 0.48 0.79 

FORSALE 1.05 0.89 2.44 0.00 0.14 1.18 0.56 0.75 

FRAUD 0.75 1.00 1.00 0.00 -1.15 2.33 0.96 0.62 

INCINT 0.21 0.19 0.32 0.15 0.81 2.00 0.60 0.74 
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 كشیدگی چولگی كمینه نهبیشی میانه میانگین متغیرها
آماره جارگ 

 برا

خطای اندازه گیری 

 جارگ برا

INSTOWN 78.74 77.02 85.32 75.59 0.89 2.08 0.67 0.72 

INT 103.75 108.00 123.00 76.00 -0.45 1.63 0.45 0.80 

INTANG 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.16 1.95 0.20 0.90 

LCS 1.75 2.00 2.00 1.00 -1.15 2.33 0.96 0.62 

LEV 0.68 0.69 0.73 0.61 -0.61 2.00 0.41 0.81 

LOSS 0.50 0.50 1.00 0.00 0.00 1.00 0.67 0.72 

MABILITY 7.97 15.36 278.85 -277.70 -0.07 1.46 0.40 0.82 

MTB 5.13 5.91 6.13 2.57 -1.14 2.32 0.94 0.63 

PPE 0.35 0.26 0.71 0.16 1.00 2.22 0.76 0.68 

RD 20.73 21.19 21.40 19.13 -1.09 2.28 0.88 0.64 

SGR 0.28 0.24 0.62 0.04 0.61 2.07 0.40 0.82 

SIZE 27.10 27.19 27.30 26.72 -1.01 2.24 0.77 0.68 

CO -0.02 -0.02 0.00 -0.03 0.35 1.47 0.47 0.79 

 

براساس جدول آمارتوصیفی كلیه متغیرهای پژوهش براساس خطای اندازه گیری بیشتر از 

در مدل  t,Fهای درصد اماره جارگ برا، نرمال بوده و می توان ادعا كرد كلیه آماره 5

  پژوهش قابل استناد می باشند.

 متغیرها . آزمون پایایی4-2

 . آزمون ریشه واحد به روش لوین لین3جدول 

 نتیجه آماره دیکی فولر خطای اندازه گیری متغیر

ADVEXPT 0.00 13.65- در سطح پایا است 

BI 0.00 26.04- در سطح پایا است 

BIND 0.00 19.80- تدر سطح پایا اس 

BS 0.00 10.40- در سطح پایا است 
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 نتیجه آماره دیکی فولر خطای اندازه گیری متغیر

CAPEX 0.00 28.22- در سطح پایا است 

CASH 0.00 24.77- در سطح پایا است 

CINT 0.00 17.63- در سطح پایا است 

CO 0.00 28.87- در سطح پایا است 

DA 0.00 29.51- در سطح پایا است 

DIV 0.00 52.07- در سطح پایا است 

EFSHA 0.00 13.62-  سطح پایا استدر 

EMP 0.00 25.61- در سطح پایا است 

EQA 0.00 23.09- در سطح پایا است 

EQB 0.00 9.57- در سطح پایا است 

ETR 0.00 105.54- در سطح پایا است 

FORSALE 0.00 23.08- در سطح پایا است 

INCINT 0.00 17.70- در سطح پایا است 

INSTOWN 0.00 30.86- در سطح پایا است 

INT 0.00 71.13- در سطح پایا است 

INTANG 0.00 58.38- در سطح پایا است 

LEV 0.00 17.83- در سطح پایا است 

MABILITY 0.00 39.00- در سطح پایا است 

MTB 0.00 2.83- در سطح پایا است 

RD 0.00 11.59- در سطح پایا است 

PPE 0.00 25.14- در سطح پایا است 

SGR 0.00 34.11-  سطح پایا استدر 

SIZE 0.00 20.10- در سطح پایا است 

 

 وجود بر مبنی فرض است. لذا 0.05 از كمتر در سطح تمام برای آزمون داری معنی سطح

 این متغیرها در سطح )بدون تفاضل گیری( نتیجه در و كرده رد را سری ها در واحد ریشه
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 هستند. پایا

 تخمین و برآورد مدل .4-3

 لیمر و هاسمنFن نتیجه آزمو 4جدول 

 نتیجه خطای اندازه گیری درجه آزادی میزان آماره نام آزمون الگو

 

1 

 

Fلیمر 
 

1.76 

 

(97,468) 

 

0.000 

 

اثرات ثابت و یا تصادفی )استفاده از عرض از مبدا های 

 مختلف( تایید می شود.

 اثرات ثابت تایید می شود. 0.021 20 27.053 هاسمن 

 

 صفر فرض است،%  5از  لیمر كمترF آماره احتمال احتمال میزان هك این به دلیل بنابراین

بنابراین رگرسیون مقید  شود. پذیرفته نمی مقطعی های كاربرد داده بر مبنی لیمر، آزمون

دارای اعتبار نیست و استفاده از عرض از مبدأهای مختلف )اثرات ثابت و یا تصادفی( تایید 

 است،%   5از  كمتر هاسمنآماره احتمال  حتمالا عدد كه این بدلیلمی شود. همچنین 

شود و اثرات ثابت پذیرفته  پذیرفته نمی كاربرد اثرات تصادفی بر مبنی آزمون، صفر فرض

 می شود.

 تخمین الگو )متغیروابسته اجتناب مالیاتی( 5جدول 

 tآماره ضرایب متغیر نماد

خطای 

اندازه 

 گیری

C 0.0003 3.624500 0.539865 عرض از مبدا 

CASH 1.79- نقدینگی شركتE-

05 

-

3.190302 
0.0015 
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 tآماره ضرایب متغیر نماد

خطای 

اندازه 

 گیری

DIV 6.95 یمیسود تقسE-06 1.851575 0.0647 

EFSHA 0.0049 2.824332 0.000617 افشاء كیفیت 

EQB 

شاخص رشد 

 شفافیت شركت

 سود

0.138332 6.205310 0.0000 

EQA 
اقالم  تیفیك

 یتعهد
0.112623 3.679236 0.0003 

CO 
 ییاگرافراط

 مدیریت
-

0.018681 

-

2.055512 
0.0404 

FRAUD 
تقلب در 

 یمال یگزارشگر
0.021661 2.494177 0.0130 

BIG اندازه حسابرس -

0.046737 

-

2.942512 
0.0034 

INT 0.0003 3.679156 0.000194 وقفه انتشار 

INTANG 
های ییدارا

 نامشهود
-

1.226662 

-

6.516425 
0.0000 

MABILITY 1.43 تیریمد ییتواناE-05 3.837216 0.0001 

SIZE اندازه شركت -

0.012968 

-

2.584932 
0.0100 

BI*EMP 

 در تعداد كاركنان

استقالل 

 مدیرهیئته
7.38E-05 3.382283 0.0008 

CAPEX*FORSALE 

 یدرآمد خارج

مخارج  در

 یاهیسرما

-

0.009349 

-

3.298517 
0.0010 
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 tآماره ضرایب متغیر نماد

خطای 

اندازه 

 گیری

CASH*FORSALE 

 یدرآمد خارج

نقدینگی  در

 شركت
3.92E-06 5.052763 0.0000 

EMP*FORSALE 
تعداد كاركنان در 

 یدرآمد خارج
2.07E-06 8.706864 0.0000 

EMP*INSTOWN 
در  تعداد كاركنان

 مالکیت نهادی
-1.03E-

06 

-

3.882973 
0.0001 

FORSALE*INSTOWN 
 یدرآمد خارج

 ینهاد تیدر مالک
0.000243 7.427113 0.0000 

FORSALE*RD 

ی درآمد خارج

 یهانهیهزدر 

 و توسعه قیتحق
0.001201 5.454729 0.0000 

FORSALE*SIZE 
ی درآمد خارج

 در اندازه شركت
-

0.001782 
-

8.108155 
0.0000 

 P-Value آزمون مقدار نماد

R2 71% 0.79 جارگ برا 

R263 تعدیل شده% F0.000 فیشر 

W- D 2.18 F0.000 لیمر 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات-5

 ول پژوهش : فرضیه ا 

 پیچیدگی شرکت بر اجتناب مالیاتی تأثیر معنادار دارد.

متغیر اندازه شركت یکی از شاخص های اصلی پیچیدگی شركت می باشد از آنجایی كه 
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این متغیر در پژوهش حاضرمعنادار بوده و تاثیر منفی نیز بر اجتناب مالیاتی داشته است و از 

اندازه شركت ها نیز بر اجتناب مالیاتی تاثیر داشته  سویی اثرمتقابل متغیر درآمد خارجی و

است لذا می توان گفت فرضیه اول پژوهش تایید می شود و  پیچیدگی شركت بر اجتناب 

 مالیاتی تأثیر معنادار دارد.

  : فرضیه دوم پژوهش 

 حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی تأثیر معنادار دارد.

معنادار نبوده و  مدیرهاستقالل هیئتر مالکیت نهادی و باتوجه به اینکه در مدل پژوهش متغی

از مدل كنار گذاشته شده اند اما اینتراكشن یا اثر متقابل مالکیت نهادی و تعداد كاركنان 

مدیره و تعداد كاركنان شركت معنادار می باشند، شركت و همچنین اثرمتقابل استقالل هیئت

ت باعث معنادار شدن متغیرهای مالکیت نهادی و به این معنی كه متغیر تعداد كاركنان شرك

های عملیاتی و مدیره بر اجتناب مالیاتی می شوند. از سویی متغیرهای  هزینهاستقالل هیئت

توانایی مدیریت نیز معناداربوده و بر اجتناب مالیاتی تاثیر گذار هستند. در نتیجه كلیه 

به نوعی تاثیر معناداری بر اجتناب مدیره متغیرهای حاكمیت شركتی به جز اندازه هیئت

مالیاتی دارند بنابراین صرف نظر از اندازه هیئت مدیره می توان گفت فرضیه دوم پژوهش 

 رد نمی شود.

  : فرضیه سوم پژوهش 

 متغیرهای حسابرسی بر اجتناب مالیاتی تأثیر معنادار دارد.

پژوهش معنادار  از آنجایی كه متغیرهای  تخصص حسابرس و كیفیت حسابرسی در مدل

 نبوده و بر اجتناب مالیاتی تاثیر نداشتند بنابراینفرضیه سوم پژوهش پذیرفته نمی شود.

  : فرضیه چهارم پژوهش 

 متغیرهای حسابداری بر اجتناب مالیاتی تأثیر معنادار دارد.
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باتوجه به اینکه متغیرهای  كیفیت افشاء ، تقلب در گزارشگری مالی، ضریب نقدینگی 

ای و فروش خارجی شركت و اثر های نامشهود و اثر متقابل مخارج سرمایهداراییشركت و 

های تحقیق و توسعه و فروش خارجی شركت و اثر متقابل تعداد كاركنان و متقابل هزینه

فروش خارجی شركت و اثر متقابل تعداد كاركنان و مالکیت نهادی شركت تاثیر معناداری 

 تیجه فرضیه چهارم پژوهش رد نمی شود.بر اجتناب مالیاتی دارد. در ن

 .پیشنهادات پژوهش5-1

به كارشناسان رسیدگی كننده مالیاتی توصیه میشود، به شركتهایی كه دارای  (1

فعالیتهای غیرمسئوالنه اجتماعی هستند، توجه بیشتری نمایند زیرا امکان فعالیتهای 

 اجتناب مالیاتی در آن شركتها بیشتر از سایرین است. 

كاركنان در موردخط مشی ها و رویه های ضد فساد در شركت،  موارد آموزش  (2

 حقوقی مرتبط با فساد در شركت و پیامدها و نتایج آن.

تصمیمی اتخاذ گردد تا تاثیرات سرمایه گذاری ها و خدمات یا منافع عمومی  (3

 برجامعه و منطقه محلی برای شركتها و سازمانها تشریح گردد.

 رسیدگی مالیاتی كشور، امور سازمان كارشناسانشود  می همچنین پیشنهاد (4

های را كه دارای سهامداران نهادی است را به عنوان شركتهایی  مالیاتی شركت

كه دارای ریسک باالتری از فرار مالیاتی هستند را  با دقت و كنترل بیشتر مورد 

 رسیدگی مالیاتی قرار دهند.

بطه با ی در راصمیمگیرتی یندهاافرد در توصیه میشواران به سرمایه گذ (5

های یژوتوجه اری حسابدت طالعاامختلف كیفیتد بعاابه د خواری سرمایهگذ

 شته باشند.دا
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