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 چکیده

 برای باقیمانده نقد وجوه و سود کاهش به منجر مالیات پرداخت

 طبیعی اینرو به طور از میشود، سهامداران ازجمله شرکت ذینفعان

اداره  عوامل سایر و سهامداران شرکت، تا دارد وجود انگیزه این

 کاهش در نتیجه و مالیاتی اجتناب جهت را اقداماتی آن، کننده

 از استفاده نوعی مالیاتی، اجتناب .دهند انجام مالیات پرداخت

 که است مالیات به منظورکاهش مالیاتی قوانین در قانونی خألهای

قیمت  یا و کم مالیات با منطقۀ یک به درآمد انتقال طریق از میتواند

 با تاکنون که هایی پژوهش اغلب در. شود انجام انتقالی گذاری

 هر تأکید گرفته، صورت مالیاتی اجتناب بر مؤثر عوامل تبیین هدف

 که پژوهش است حالی در این است؛ بوده شرکتها خاص ویژگیهای

به  رااعضای هیات مدیره و مدیران  نقش توانایی و اخیر، های

 بررسی مالیاتی اجتناب تعیین کنندۀ عوامل مهمترین از یکی عنوان

تعیین  عوامل از یکی میدهد نشان پیشین های پژوهش نتایج. میکند

 پژوهش هدف. است مدیریت توانایی مفهوم مالیاتی، اجتناب کنندۀ

 مالیاتی اجتناب بر مدیریت توانایی تاثیرمروری  بررسی حاضر،

را شرکت های پدیرفته شده در ها است. جامعه آماری این پزوهش 

 است این دهنده نشان نتایجبورس اوراق بهادار تشکیل میدهد.

 باال توانایی سطح با مدیران دارند بهتری عملکرد که هایی شرکت

 کلی، طور به.شوند می مالیاتی اجتناب های فعالیت درگیر کمتر

 توانایی شرکت، های ویژگی بر عالوه دهد می نشان پژوهش نتایج

 ت.اس موثر شرکت مالیاتی اجتناب رفتار بر مدیریتی

 های کلیدیواژه

تی ، سود آوری یاتوانایی مدیریت ، اجتناب مالیاتی ، نرخ موثر مال

 ، ارزش شرکتشرکت

 

 

 

Abstract 
Paying taxes leads to a reduction in profits and cash 

remaining for the company's stakeholders, including 

shareholders, so there is a natural incentive for the 

company, shareholders and other governing agents to 

take steps to avoid taxes and thus reduce tax payments. 

. Tax evasion is the use of legal loopholes in tax law to 

reduce taxes, which can be done by transferring 

revenue to a low-tax area or transfer pricing. In most 

researches that have been done so far with the aim of 

explaining the factors affecting tax avoidance, the 

emphasis has been on each specific feature of 

companies; Recent research, however, examines the 

ability and role of board members and managers as one 

of the most important determinants of tax avoidance. 

The results of previous research show that one of the 

determinants of tax avoidance is the concept of 

management ability. The purpose of this study is to 

review the impact of management ability on tax 

avoidance. The statistical population of these studies 

consists of companies listed on the stock exchange. The 

results show that companies with better performance, 

managers with a high level of ability are less involved 

in tax avoidance activities. In general, the research 

results show In addition to the characteristics of the 

company, managerial ability is effective on the tax 

evasion behavior of the company 

Keywords 
Ability to manage, tax avoidance, effective tax rates, 

corporate profitability, corporate value

 نقش و توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی و سود آوری شرکت ها

 
 1محمدهادی تمدنی نژاد

 دانشجوی کارشناسی ارشد کسب و کار)گرایش مالی( ،دانشگاه پیام نور،تهران، ایران1

 40/41/9911 تاریخ پذیرش:              40/40/9911 :تاریخ دریافت

The Role And Ability Of Managers In Tax Avoidance And Corporate Profitability 

 

Mohammahadi  Tamaddoninezhad 1 

MBA Student, Payame Noor University, Tehran, Iran 1 
Received: (24/10/2020)           Accepted: (29/11/2020) 

 



 نقش و توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی و سود آوری شرکت ها محمد هادی تمدنی نژاد:

 

 مقدمه

 و شرکتها چنانچه. میشود تحمیل دولت جانب از میکنند، درآمدزایی به نوعی که انتفاعی واحدهای تمام بر که است هزینه ای مالیات،

 دنبال به که داشت رتظاانت وانیتم میکنند، فعالیت انتفاع و سود کسب راستای در که شوند یلقت واحدهایی عنوان به حقوقی اشخاص

 به شرکتها قانونی راهکارهای و تالشها خارجی، رهایوکش در لیام ادبیات در. باشند خود پرداختی مالیات کاهش برای راهکارهایی

 می جسورانه مالیاتی رویۀ و مالیات پرداخت زا اجتناب مالیات، مدیریت قبیل زا متفاوتی نامهای به را خود مالیات هزینۀ کاهش ورظمن

 به دولت زا را منابع شودکهیم قاطال مالیاتی جویی صرفه ابزارهای به مالیات پرداخت زا اجتناب فعالیتهای بطورمتداول،. دنشناس

 مبانی از دیدگاه.(1919، همکاران و پورحیدری) میدهد افزایش را شرکت مالیاتز ا بعهد شرزا ، نبنابرای و میدهد انتقال سهامداران

 تخلف نوعی مالیاتی فرار .(0818 ، هیتزمن و )هانلون است پرداختی مالیات های کاهش برای تالش مالیاتی، از اجتناب منظور نظری،

 آنجا بنابراین از. است مالیات کاهش برای مالیاتی قوانین در قانونی خألهای از استفاده نوعی واقع در مالیات، از اجتناب اما است، قانونی

 در مالیاتی اجتناب چون و باشد دید معرض در مالیاتی فرار زا بیشتر که میرسد رظن به است، قانونی ظاهره ب فعالیتی مالیاتی اجتناب که

 ندارد وجود مالیاتی اجتناب کنترل ینۀزم در ای محدودکننده نقوانی عمده بطور و است مالیاتی مزایای زا استفاده برای نمعی ای محدوده

 بر تأثیرگذار عوامل نتعیی رون ای زا و باشند تیامالی اجتناب درگیر ها شرکت زا بسیاری رسد می رظن به ، ( 1919 همکاران، و نیاخ)

 مالیاتی اجتناب بر مؤثر عوامل نتبیی هدف با تاکنون که هایی پژوهش بلاغ در. دارد ادیزی اهمیت شرکتها در مالیاتی اجتناب سطح

اعضائ  صیتیخش های ویژگی اخیر های پژوهش که است حالی در ای است؛ بوده ها شرکت ودخ ویژگیهای بر تأکید گرفته، صورت

 پژوهشهای نتایج .(  0814 همکاران، و کِوستر).دنمیکن بررسی مالیاتی اجتناب کنندۀ نتعیی عوامل نمهمتری زا یکی عنوانه ب را هیات

 مدیریت توانایینقش و  مفهوم مالیاتی، اجتناب بر تأثیرگذار عوامل زا یکی میدهد نشان  (0814 همکاران، و کِوستر)ن پیشی

 و سریع تغییرات ایجاد دلیل به. هستند شرکت عملیاتی های ریزی برنامه انجام و استراتژیک های گیری تصمیم مسئول مدیران.است

 نقش نتیجه در و باشد می شرکت آینده کننده تعیین مدیران، توسط اتخاذشده متنوع های استراتژی وکار، کسب محیط در شدید رقابت

 از اجتناب سنتی دیدگاه از. است مالیات از اجتناب مدیریتی، مهم بسیار تصمیمات این از یکی. دارند شرکت آتی ارزش روی بر مهمی

 (.0814 همکاران، و )پارک شود می سهامداران به دولت از ثروت انتقال موجب که است ها شرکت برای افزوده ارزش با فعالیتی مالیات،

 راه کردن پیدا دنبال به دائماً ها آن. کنند اجتنابمالیات  پرداخت از تا کنند می تالش ها، هزینه کاهش منظور به خصوصی های شرکت

 به قوانین آشنا و متخصص مدیران استخدام به اقدام مهم این به یافتن دست برای و هستند پرداخت مالیات از فرار برای جدیدتری های

 مالیات پرداخت از و کنند استفاده مالیاتی و مقررات قوانین در موجود ضعف نقاط و ابهامات به ها آن آشنایی از تا کنند می مالیاتی

 دادند ویژگی نشان ، (0818 همکاران و )دایرینگ. شوند شرکت سودآوری افزایش و ها کاهش هزینه باعث نهایت در و کنند اجتناب

 و آموزش میزان مثل هایی ویژگی که باشد، درحالی می ها شرکت مالیاتی اجتناب مهم عوامل از یکی مدیران فرد منحصربه های

،  (1111 )، شپرد و روس.باشد ها شرکت مالیاتی اجتناب در ای کننده تعیین عوامل توانند نمی ها، آن سن و جنس و مدیران تحصیالت

 از گذاری سرمایه و مالی های زمینه در خود های گیری تصمیم در مدیران که کردند بیان 2003) ( اسچور و برتراند و) 0881( شاوانا
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 های شیوه و ها سبک از استفاده با باال توانایی با مدیران که است این بیانگر و کنند، می استفاده مختلفی های شیوه و ها سبک

 گام چه اگر که کنند می بیان ) 0818 ( هیتزمن و هانلون همچنین،. شوند می شرکت عملکرد کیفیت رفتن باالتر باعث خود مدیریتی

 طور به و درستی به موضوع این هنوز ولی است شده برداشته ها شرکت مالیاتی های ریزی برنامه بهتر درک جهت در مهمی های

 برای شرکت ارزش. است سرمایه گذاران و مدیران برای برنامه ریزی ضروریات از شرکتها ارزش گذاری.است نشده درک کامل

و  ریسک برآورد در آن تأثیر و شرکت آینده از آنها ارزیابی در شرکت ذینفعان سایر و اعتباردهندگان مدیران، سرمایه گذاران، سهامداران،

 به که همواره اهمیت حائز پارامترهای از یکی  (1910خریدار،  و )پورزمانیدارد  سزایی به اهمیت سهام قیمت و سرمایه گذاری بازدهی

 دیرباز از شرکتها به سود مربوط تغییرات. است سودآوری میگیرد، قرار استفاده مورد شرکتها تحلیل و تجزیه در مهم شاخص یک عنوان

 آنها سود که دارند شرکتهایی در سهام سرمایه گذاری به زیادی تمایل سرمایه گذاران. است بوده سرمایه گذاران و سهامداران توجه مورد

 می شود باعث می شوند شرکت( کل سود سهام )درواقع سود در نوسانات ایجاد باعث که عواملی شناسایی میان این در. است رشد به رو

 در کشوری هر در مالیاتی های نظام نقش امروزه.(0881)زوبایری، نمایند.  اتخاذ صحیح تصمیمات بتوانند سهامداران و سرمایه گذاران

 تأمین فاصله کاهش مالیات، وضع اصلی هدف اجتماعی، بعد در. نیست پوشیده کس هیچ بر مالیاتی منابع محل از درآمدها تأمین

 بین منابع تأمین بهینه تخصیص اقتصادی، نوسانات تثبیت ها، مالیات وضع از اقتصادی هدف. است درآمدها مجدد توزیع و طبقاتی

 نیز، مالیاتها وضع از دولت ها بودجه ای هدف و می باشد منطقه ای یا بخشی توسعه فرآیند تسریع به کمک و مختلف های بخش

 همکاران و )ولک.است هزینه ها شرکت منظر از درآمد بر مالیات حال، این با. (1918 )حبیبی،میباشد دولت بودجه مالی تأمین

 بایستی. نمایند جویی صرفه خود های هزینه در ممکن حد تا شرکت ارزش افزایش منظور به داشت خواهند انگیزه ها شرکت(.0819

 اطالعات میتواند آن شناخت که میباشد شرکت مالیاتی اجتناب ازجمله متغیرها از بسیاری از متأثر سهام بازار ارزش که نمود توجه

 (.1914زاده، یوسفی ) واقفی،آورد فراهم گذاران سرمایه گیری تصمیم برای مفیدتری

 مبانی نظری 

 به. میشود بندی طبقه نامشهود دارایی عنوانه ب که است ها شرکت انسانی سرمایۀ ابعاد زا یکی مدیریت توانایی حسابداری، ادبیات در

 به شرکت منابع تبدیل در رقبا به نسبت مدیران کارایی عنوان به را مدیریت توانایی (0819،0810همکاران ) و دیمرجان مثال، عنوان

 ثابت، های دارایی فروش، و عزیتو و اداری های هزینه ها، موجودی بهای شامل شرکتها در درآمد تولید منابع نای. میکنند تعریف درآمد

 مدیریتی توانایی .(0810 همکهاران، و )دیمرجان میشود شرکت نامشهود های دارایی و توسعه و تحقیق های هزینه اتی،لیعم های اجاره

 های گیری تصمیم که یات،لعم بحرانی های دوره در خصوصا شود، شرکت انۀزرو یاتلعم کاراتر مدیریت به منجر میتواند باالتر

 مدیران روست، روبه بحران با شرکت که هایی دوره در آن، بر افزون .باشد هتداش شرکت کردلعم بر بسزایی تأثیر میتواند مدیریتی

 به مدیریتی تواناییش قن . (0819) آندرو و همکاران ،  داشت خواهند نیاز مورد منابع تأمین با ارتباط در مناسبتری گیری تصمیم تواناتر

)  است شده تعریف شرکت تجاری عملیات کل در محدود منابع از مؤثر استفاده با شرکت ارزش افزایش در مدیران توانایی معنای



             1911، پاییز 5، شماره 1زرگانی، دوره های نوین بافصلنامه علمی نگرش

 صنعت پیرامون از بهتری درک و بیشتر مرتبط اطالعات و دانش باید توانایی از باالتری سطح با مدیران ( 0810 همکاران، و دمرجیان

 بردن باال در مهمی نقش عملیاتی های ریزی برنامه انجام و استراتژیک های گیری تصمیم با توانند می توانا مدیران. باشند داشته

 مالیاتی اجتناب و مدیران توانایی بین رابطه. است مالیات از اجتناب تصمیمات، این ترین مهم از یکی. باشند داشته شرکت آتی ارزش

 و مالیاتی اجتناب بین ارتباط مورد در سنتی دیدگاه به توجه با. قرارداد بررسی مورد نمایندگی و سنتی دیدگاه دو از توان می را ها شرکت

 این از. شود می شرکت ارزش افزایش باعث دولت به شرکت از مالیات عنوان به انتقالی منابع کاهش با مالیات از اجتناب شرکت، ارزش

 ارزش افزایش باعث و کنند می شرکت وارد را مالیاتی اجتناب از حاصل منابع توانایی از باالیی سطح با مدیران سنتی، دیدگاه طبق رو،

 میزان افزایش نهایتاً و جاری دوره خالص سود افزایش نتیجه در و پرداختی مالیات کاهش به توجه با منابع این. شوند می شرکت

 کارهای و ساز و قوانین مالیات، موضوع آن، و تأثیرات مالیات خاص نقش دلیل به.(0814 همکاران، و )پارک شود می حاصل نقدینگی

 داشته قرار مردم عموم حتی و ها تشکل سیاسیون، عمومی، مالیۀ اقتصاد، نظران صاحب توجه مورد باز دیر از آن، به مربوط

 ارائه مالیات از مختلفی تعاریف. باشد اجتماعی می زندگی هزینۀ پرداخت نوعی، به حقیقت، در مالیات (.1900 کالمی، و سعیدی).است

 برای که نماید می تعریف برگشتی قابل غیر و جبرانی غیر اجباری، وجوه را پول مالیات المللی بین صندوق نمونه، برای. است شده

 بارز یک خصوصیت بودن، اجباری  خصلت بر (. افزون 0881،  پول المللی بین صندوق) شود می مطالبه دولت توسط عمومی مقاصد

 از دهندگان مالیات که عمومی خدمات ارزشی و دریافتی مالیات میان متناسبی یا طرفه دو صحیح رابطۀ که است این در مالیات دیگر

 بر مؤثر عاملی شرکتی راهبری که نمودند استدالل پژوهشگران از برخی.( 1918 کمیجانی، و حبیبی) ندارد وجود شوند، می برخوردار آن

 این به منجر مالیاتی نرخ افزایش باشد، ضعیف دولت که هنگامی. باشد می ها شرکت مالیات نرخ تغییرات به نسبت شرکت واکنش نوع

 نقض مانند مختلفی طرق های روش از را کار این ها شرکت. دهند کاهش را بنگاه مالیات که بیندیشند تدابیری ها شرکت که شود می

 بنگاه مالیاتی نرخ افزایش باشد، قوی شرکتی راهبری که زمانی. دهند می انجام غیره و قانونی خألهای از استفاده و قوانین از تخطی و

 های سیاست به بازار که است آن از حاکی تجربی های پژوهش. نماید فراهم شرکت برای را بیشتری بازدهی کسب زمینۀ تواند می

. نمایند می جریمه گرفتند، پیش در ای متهورانه رویۀ که را هایی شرکت منفی واکنش با و دهد می نشان واکنش ها شرکت مالیاتی

 و هانلون) آورد وجود به شرکت برای مستقیمی غیر و مستقیم مالیاتی غیر های هزینه تواند می مالیاتی اجتناب های فعالیت درواقع،

 بیشتر دارند، منابع کارآمدمدیریت  در باالیی توانایی که مدیرانی دلیل سه به کنند، می بیان( 0814) همکاران و کاستر.(0818 هیتزمن،

 استراتژی با را خود تجاری تصمیمات توانند می بهتر توانا مدیران اول اینکه. شوند می مالیات از اجتناب موضوع درگیر مدیران سایر از

 ایجادشده های ازفرصت دارند شرکت عملیاتی محیط از که باالیی درک به توجه با توانند می راحتی به و منطبق سازند مالیاتی های

 فعالیت یابی مکان و بندی طبقه بندی، زمان مثال، عنوان به. استفاده کنند شرکت بازدهی بردن باال جهت در مالیاتی ریزی برنامه برای

 توانند می مدیران توانا اینکه دوم. باشند می مالیاتی مزایای آوردن دست به برای مهمی پیامدهای که دارای توسعه و تحقیق های

 ولی دارد وجود مدیران همه در ها هزینه کاهش انگیزه اگرچه. دهند انجام ها هزینه رساندن حداقل به طریق از را شرکت بازدهی

. باشد شرکت داشته عملیات در نامطلوب عواقب تواند می...  و بازاریابی دستمزد، تولید، های مثل هزینه ها هزینه از برخی کاهش



 نقش و توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی و سود آوری شرکت ها محمد هادی تمدنی نژاد:

 هزینه حذف مثال عنوان به. دارند ها هزینه برای کاهش بیشتری توانایی شرکت، منابع مدیریت برای باال توانایی با مدیران بنابراین

 باعث کاهش تواند می توسعه و تحقیق های هزینه کاهش همچنین و شود شرکت فروش میزان کاهش باعث تواند می بازاریابی های

. دهند می کاهش مالیات از اجتناب طریق از را ها شرکت، هزینه منابع کارآمد مدیریت در باال توانایی با مدیران بنابراین. شود نوآوری

 باعث که کنند می اتخاذ ای گونه به را خود تجاری تصمیمات هستند، شرکت منابع مؤثر دنبال مدیریت به که مدیرانی اینکه سوم

 با و کنند استفاده شرکت پتانسیل با عملیات در جویی شده صرفه مبالغ این از توانند می که چرا. شود مالیات بابت پرداختی وجوه کاهش

 که است انتظاری بازده پر عملیاتی های فعالیت سمت به شرکت منابع هدایت. دهند مناسب انجام های گذاری سرمایه مبالغ این

 است ممکن مالیات از اجتناب چه اگر نمایندگی تئوری طبق حال این با .(0814 همکاران، و )کاستر رود می باال توانایی با ازمدیران

 شده صرف منابع و منابع انسانی زمان، جمله از مالیاتی، غیر های هزینه کار این ولی. باشد داشته همراه به برای سهامداران مزایایی

 و افترا دلیل به جامعه در شرکت جایگاه شدن متزلزل بابت هایی که هزینه نهایتاً و سیاسی های هزینه مالیاتی، های استراتژی برای

. (0814 و همکاران، حسن ؛ 0814 همکارانش، و گراهام ؛ 0881 دارمپا، و )دسای دارد همراه به را کند باید پرداخت مالیاتی فرار تهمت

 اجتناب مطلوب سطح بنابراین. باشند می مالیات از مزایای اجتناب و ها هزینه این بهتر بینی پیش به قادر باالتر توانایی سطح با مدیران

 نتایج پژوهش با مطابق موضوع این. باشد متفاوت ها شرکت های ویژگی به بسته است ممکن مدیران توسط شده تعیین مالیات از

 به توجه با خود ارزش باالترین در شرکت که سطحی است مالیات، از اجتناب مطلوب سطح گوید می که باشد می ( 0884 ) اسلمورد

 توانا، مدیر یک. گیرد می قرار مالیات از اجتناب از ناشی ای حاشیه منافع و ها هزینه میزان نسبی شرکت، هر خاص های ویژگی

 محدود منابع از موثر استفاده طریق از را بازدهی شرکت تواند می بنابراین. دارد شرکت وکار کسب محیط مورد در بیشتری اطالعات

 غیر مالیاتی های هزینه و مالیاتی های هزینه اگر .( 0819 همکاران، و دمرجیان ؛ 0819 وهمکاران، )بایک برساند حداکثر به شرکت

 توانمند مدیران باشد، مدیریتی دیگر های از فعالیت بیش مالیات از اجتناب فرصت هزینه و باشد آن منافع از بیش مالیات از اجتناب

 عملکرد کلی تا کنند می صرف مالی های فعالیت و گذاری سرمایه بازاریابی، قبیل از های مدیریتی فعالیت سایر در را شرکت منابع

 مؤدیان و گرفته نظر در مؤدیان برای ای ویژه شرایط قانون آن، طی که برشمرد توان می را متعددی موارد.برسانند حداکثر به را شرکت

 کشورها سایر مانند نیز ایران در. نمایند استفاده خود نفع به مربوطه مصوبات و قانون ضعف یا شده گرفته نظر در شرایط از توانند می نیز

 4 مادۀ موجب به مثال، برای. شده گرفته نظر در افراد و مناطق صنایع، برخی برای مالیاتی های معافیت و ها تخفیف قانون موجب به

 سهام درصد 08 که هایی شرکت که نماید می مقرر اسالمی شورایمجلس  05/81/1900 مصوب مالی نهادهای و ابزارها توسعۀ قانون

 شرکت که بود شده مقرر م.م.ق 149 ماده طبق این از پیش. شوند می درصدی 08 مالیاتی معافیت مشمول باشند، داشته آزاد شناور

 08 از بیش که هایی شرکت مالیات نرخ الذکر فوق مصوبۀ موجب به که باشند؛ می درصدی 18 مالیاتی معافیت مشمول بورسی های

 افزایش و شناور سهام گسترش و توسعه قانون این هدف که هرچند. باشد می درصد 08 معادل باشند، داشته آزاد شناور سهام درصد

 کاستی و قانون این که کرد نشان خاطر باید اما شده، عنوان اساسی قانون 44 اصل اجرای در تسهیل همچنین، و سهام نقدشوندگی

 سهام درصد سهام، قانونی ظاهر به مبادالت با که نماید می فراهم ها شرکت برای را امکان این قوانین سایر و نظارت به مربوط های



             1911، پاییز 5، شماره 1زرگانی، دوره های نوین بافصلنامه علمی نگرش

 به آن مالیاتی نرخ و شود مالی نهادهای و ابزارها توسعۀ قانون 4 مادۀ معافیت مشمول شرکت و رسانده نصاب حد به را شرکت شناور

 درصد 08درصد با نرخ  5/00 جای

 شرکت که است مواردی صدها از یکی تنها فوق نمونۀ برشمرد؛ مالیاتی اجتناب برای توان می را متعددی موارد. شود پرداخت و محاسبه

 (1910 سیدی، و مهرانی) دهند کاهش را خود مالیات آن بوسیله توانند می ها

 تحقیق پیشینه 

. پرداختند 0811 تا 1111 های سال طی ای کره های شرکت در مالیاتی اجتناب و مدیریتی توانایی بررسی به ( 0814) همکاران و پارک

 معنادار و منفی رابطه که دادند نشان نتایج. بود مالیاتی اجتناب و مدیریتی توانایی بین معنادار و منفی رابطه دهنده نشان پژوهش نتایج

 بین منفی رابطه کاهش به منجر باالتر توانایی با مدیران که بود این دهنده نشان نتایج بعالوه،. بود شرکت ارزش و مالیاتی اجتناب بین

 شرکت مالیات از اجتناب رفتار بر مدیریتی توانایی تأثیر بیانگر پژوهش نتایج کلی، طور به. شوند می شرکت ارزش و مالیاتی اجتناب

 .است

 نتایج. پرداختند 0818 تا 1114 های سال طی شرکت مالیاتی اجتناب در مدیریتی توانایی نقش بررسی به ( 0814) همکاران و کاستر

 از حرکت در که دادند نشان نتایج طرفی، از. شوند می ها شرکت مالیات از اجتناب افزایش موجب بیشتر توانایی با مدیران دادند نشان

 نقدی مالیات موثر نرخ در (ساله پنج در درصدی 5/0در یک سال )  درصدی  15/9ش کاه با مدیریتی توانایی باالتر به تر پایین چارک

 مختلفی های راه از مالیات پرداخت کاهش برای توانمند مدیران که است مطلب این گویای ها یافته همچنین،. است مرتبط شرکت یک

 سمت به بیشتر درآمد دادن سوق ، ها دولت مالیاتی ریزی برنامه های فعالیت در تعامل: از عبارتند ها راه این جمله از. کنند می استفاده

 که های دارایی در بیشتر گذاری سرمایه و اعتباری توسعه و طرح ایجاد خارجی، مالیاتی های پناهگاه از استفاده و خارجی درآمدهای

 .باالست ها آن استهالک کسر شتاب

 پژوهش نتایج. دارد معناداری و مثبت رابطه عملکرد شرکت با مدیریت توانایی که دادند نشان پژوهشی در ( 0819 ) همکاران و آندرو

عاید  بیشتری سود دهند، می انجام بیشتری گذاری سرمایه خود، بحرانی های دوره در مدیران تواناتر با های شرکت که داد نشان آنان

 توانایی همچنین. کنند می استفاده نحو مناسب به بدهی مالی تأمین ابزار از نباشد، مناسب سودآوری روند چنانچه و کنند می شرکت

افزایش  شرکت، بهتر عملکرد موجب تواند می توانمند مدیر بهتر، بیان به. دارد و معنادار منفی رابطه اطالعات نامتقارنی با مدیریت

 .اطالعات شود نامتقارنی کاهش و منابع از مناسب استفاده سودآوری، افزایش گذاری، سرمایه

 ویژگی تأثیر باب در خود بررسی در ها آن. ها پرداختند شرکت مالیاتی اجتناب بر مدیران تأثیر بررسی به ( 0818همکاران) و دایرینگ

 ها، ویژگی شرکت خاص های ویژگی از جدا که رسیدند نتیجه این به ها، شرکت مالیاتی افزایش اجتناب در ارشد مدیران فردی های

 .دارند ها مالیاتی شرکت اجتناب سطح تعیین در مهمی بسیار نقش ارشد، مدیران فردی های

 حاکمیت و مالیاتی سیستم متقابل شرکتی، ارتباط حاکمیت و مالیات وضعیت عنوان تحت ای مطالعه در (، 0884 ) دارماپا و دسای

 ادعا ها آن. دانستند متقابل ارتباط این گیری شکل اساسی عامل عنوان به را مشکالت نمایندگی و دادند قرار بررسی مورد را شرکتی



 نقش و توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی و سود آوری شرکت ها محمد هادی تمدنی نژاد:

 عدم بنابراین،. دارد معناداری و مثبت ارتباط مالیاتی اجتناب با شرکت مالیاتی وضعیت تعیین خصوص در اطمینان عدم افشای کردند که

 .است شرکت مالیاتی اجتناب های فعالیت ابهام و از پیچیدگی ناشی ها، شرکت مالیات میزان خصوص در اطمینان

 شرکتی راهبری تأثیر دریافتند ها آن. پرداختند اجتناب مالیاتی بر شرکتی راهبری تأثیر بررسی به نیز ( 0819)  همکاران و نگاآرمستر

 مهم و قابل توجه نُکتۀ. دارد وجود مالیاتی اجتناب آماری جدول های دنباله دیگر عبارتی به یا سر طیف دو در بیشتر مالیاتی اجتناب بر

 باالی طیف سر در مدیره هیأت خبرگی و مالی مهارت همچنین، و موظف غیر اعضای درصد بین مثبتی رابطۀ محققین این که بود این

مشاهده   مالیاتی اجتناب تابع پایین دنباله دیگر، بیان به یا پایین طیف سر در را رابطه این کردند؛ ولی مشاهده مالیاتی اجتناب تابع

 مشاهده توزیع، تابع میانگین در چه میانه و در چه مالیاتی، اجتناب و شرکتی راهبری بین معناداری رابطۀ ها آن همچنین،. ننمودند

 خیلی مالیاتی اجتناب که هایی شرکت در و است مالیاتی اجتناب توازن ایجاد شرکتی درصدد راهبری که کردند استدالل ها آن. ننمودند

 اجتناب افزایش درصدد شرکتی راهبری است، نیز پایین بسیار مالیاتی اجتناب که هایی شرکت در و دارد آن کاهش به گرایش باال است،

 .نگردید مشاهده معناداری رابطۀ ها آن تحقیق در که دلیل بود همین به شاید واقع، در. باشد می مالیاتی

 آن مدیریت توانایی با معناداری و مثبت رابطۀ ها، شرکت سود کیفیت که دادند نشان خود پژوهش در (0819) وهمکاران دیمرجان

 استقراض طریق زا نامناسب مالی نتأمی در کمتر خطای بیشتر، سود کیفیت تر،البا درآمدهای ایجاد به منجر تواناتر مدیران. دارد شرکت

 .میشوند

. دارد وجود معناداری مثبت ارتباط قیمت سهام، سقوط ریسک و شرکت ها مالیاتی اجتناب نبی که دریافتند (0811) همکاران و کیم

 فرصت طلبانه، رفتارهای با تا می کند فراهم را فرصتی مدیران برای اجتناب مالیاتی که دارد مطابقت دیدگاه این با نتیجه ای چنین

 اینکه مهمتر. شود ایجاد قیمت حباب و شده یابیزار واقع از بیش سهام قیمت می شود موجب امر این. کنند و انباشته پنهان را بد اخبار

ز ا را نامناسب و عیفض های پروژه نگذاشت کنار یا بموقع اصالحی اقدامات انجام فرصت شرکت، دربارۀ منفی اطالعات کردن پنهان

 شرکت سهام قیمت میشوند، آشکار رهایکب به همه و میرسند خود جاو به بد اخبار که مانیز. گیرد می مدیره تاهی و گذاران سرمایه

 .میکند سقوط

 که داد نشان آنان پژوهش نتایج. پرداختند مالیاتی اجتناب و شرکتی راهبری رابطۀ بررسی به پژوهشی در (1914) سیدی و مشایخی

 معناداری و منفی رابطۀ داد نشان آنها پژوهش نتایج ، این بر عالوه. ندارد وجود مالیاتی اجتناب و شرکتی راهبری بین معناداری رابطۀ

 دارد وجود مالیاتی اجتناب و مالیاتی حسابرسی بین معناداری و مثبت رابطۀ همچنین و شرکت اندازۀ و متغییرهای سودآوری بین

 بهادار  اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در مالیاتی اجتناب بر حسابرسی کیفیت تأثیر بررسی به (1914کیامهر ) و خواجوی

 اجتناب که زمانی در همچنین. باشدمی  مالیات دائمی اختالف و نقدی مالیات مؤثر نرخ مالیاتی اجتناب سنجش معیار. پرداختند تهران

 شرکت ها حسابداری در تقلب و مالیاتی اجتناب میان معناداری رابطه میشود، سنجیده بلندمدت نقدی مالیات مؤثر نرخ با مالیاتی

 .نشد مشاهده



             1911، پاییز 5، شماره 1زرگانی، دوره های نوین بافصلنامه علمی نگرش

 به. می دهد کاهش را مالی گزارشگری شفافیتمالیاتی،  برنامه ریزی فعالیت های (1919) همکاران و پورحیدری پژوهش نتایج مطابق

 شرکت محیط اطالعاتی بر که است پیچیده معامالت و حقایق کردن پنهان مستلزم از پرداخت مالیات اجتناب فعالیت های دیگر، بیان

 توانایی بین معنادار رابطۀ وجود عدم از حاکی آمده بدست نتایج. می شود شرکت مالی گزارشگری شفافیت کاهش باعث و تأثیر میگذارد

 شرح بدین پژوهش فرضیه های آنها، نتایج و گذشته پژوهش های نظری، گرفتن مبانی نظر در با. بود تعهدی اقالم کیفیت و مدیریت

  :میشود مطرح

 .دارد پرداختی نقدی مالیات مؤثر نرخ بر معناداری تأثیر مدیریت توانایی: اول فرضیۀ

 .مالیات دارد مشمول سود و حسابداری سود تفاوت بر معناداری تأثیر مدیریت توانایی:دوم فرضیۀ
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 های ها، ویژگی شرکت خاص های ویژگی از نشان دادند جدا
 اجتناب سطح تعیین در مهمی بسیار نقش ارشد، مدیران فردی

 دارند ها مالیاتی شرکت

 دو در بیشتر مالیاتی اجتناب بر شرکتی راهبری تأثیر دریافتند The Incentives for Tax Planning 0819 آرمسترانگ و همکاران
 اجتناب آماری جدول های دنباله دیگر عبارتی به یا سر طیف

 دارد وجود مالیاتی

 Corporate Tax Avoidance and Firm 2006 دارماپا و دسای

Value 
 ها، شرکت مالیات میزان خصوص در اطمینان نشان دادند عدم

 شرکت مالیاتی اجتناب های فعالیت ابهام و از پیچیدگی ناشی
 است

 Managerial ability and earnings 0819 وهمکاران دیمرجان

quality 
 و معناداری مثبت رابطۀ شرکت ها، سود کیفیت که دادند نشان

 دارد شرکت آن مدیریت توانایی با

 Corporate tax avoidance and stock 0811 کیم و همکاران

price crash risk: Firm-level analysis 
 سقوط ریسک و شرکت ها مالیاتی اجتناب بین که دریافتند

 .دارد وجود معناداری مثبت ارتباط قیمت سهام،

 و متغییرهای سودآوری بین معناداری و منفی رابطۀ دادند نشان مالیاتی اجتناب و شرکتی راهبری 1914 سیدی و مشایخی
 بین معناداری و مثبت رابطۀ همچنین و شرکت اندازۀ

 دارد وجود اجتناب مالیاتی و مالیاتی حسابرسی

مالیاتی  بین کیفیت حسابرسی و اجتناببررسی رابطه  1914 کیامهر و خواجوی
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 تهران

 بلندمدت نقدی مالیات مؤثر نرخ با مالیاتی اجتناب که زمانی
 تقلب و مالیاتی اجتناب میان معناداری رابطه میشود، سنجیده

 نشد مشاهده شرکت ها در حسابداری
 شفافیت بر مالیات پرداختبررسی تاثیر اجتناب از  1919 پورحیدری و همکاران

 بورس در شده پذیرفته های شرکت مالی گزارشگری
 اوراق تهران 

 را مالی گزارشگری مالیاتی، شفافیت برنامه ریزی فعالیت های
 می دهد کاهش

 



 نقش و توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی و سود آوری شرکت ها محمد هادی تمدنی نژاد:

 پژوهش روش

 و اهداف به بستگی امر این که است الزم موضوع بررسی برای روشی نوع چه شود مشخص که است این پژوهش روش از منظور

 اجتناب بین رابطه بررسی که پژوهش هدف به توجه با. (1191 خاکی،)دارد آن اجرایی امکانات و پژوهش موضوع پژوهش، ماهیت

ماهیت نیز  نظر از حاضر پژوهش. میباشد سودآوری گر مداخله متغیر نقش گرفتن نظر در با و نقش هیات مدیره شرکت ارزش و مالیاتی

از  یموارد دراستفاده از سایتهای مختلف اینترنتی و پژوهش از مقاالت، و  اتیادب بخش در ازیمورد ن اطالعات .هست تحلیلی -تفسیری

 ، ی(روش کتابخانه ا)ه است. انجام شده مرتبط استخراج شد یپژوهش ها

 

 تشریح ابعاد موضوع  

 

   مالیاتی اجتناب  -
 

 پرداخت از اجتناب .است مالیات قوانین چارچوب درون و قوانین خطوط شکستن بدون مالیات از گریز فعالیت یک مالیات از اجتناب

 خود در که ابزارهایی وسیله به پرداخت قابل مالیات مقدار کاهش منظور به شخصی، منافع برای مالیاتی نظام از قانونی استفاده را مالیات

 از مالیات پرداخت از اجتناب مشروع نوع( 0884، ) اسلیمرد تعریف اساس بر (1915، )کیامهر و خواجوی ند.ا کرده تعریف است، قانون

 کار به مختلفی مقیاسهای مالیات، از اجتناب محاسبه برای .میشود ناشی حسابداری شده پذیرفته اصول و مالیاتی قوانین بین تفاوت

 مالیات از قبل حسابداری سود به حسابداری درآمد بر مالیات کل هزینه تقسیم از که است مقیاسی حسابداری مالیات مؤثر نرخ که میرود

 (0818هانلون و هیتزمن،) میباشد، حسابداری سود از متأثر نرخ این که میشود محاسبه

= itETR 

  : در این رابطه که

itETR = t    نرخ موثر مالیاتی شرکتi در سال   

=  it Total Tax Expense کل هزینه مالیات شرکتi در سال t  

 Per Tax Income it  سود قبل از مالیاتi  در سالt   = 

 شرکت ارزش  -
 دارایی، قلم یک ارزش. دارد وجود شرکت ارزش برای متنوعی مدلهای همچنین و شرکت ارزش برای متعددی مفاهیم مالی ادبیات در

 مطلوبیت یا ارزش .کند ارضا را اشخاص نیاز و خواسته ها بتواند حد چه تا که دارد این به بستگی باشد، مالی یا واقعی اینکه از اعم

 .(1914)محمودی و فالح زمانی است  معین دوره یک در نقدی جریانات ایجاد در دارایی آن توانایی گرو در شرکت یک دارایی های

 دارایی دفتری ارزش بر بازارسهام ارزش مجموع به صورت نسبت این. است شده استفاده ارزش معیار یک عنوان به توبین  Qنسبت  از

 (1141 میشود ) توبین، تعریف ها
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 =Tobin's Q  

 در این رابطه :

  = MVSارزش بازار

 BVAارزش دفتری دارایی ها = 

 

 سود آوری  -
شرکت است.) فوستر،  مالی تصمیمات و برنامه ها همه نهایی نتیجه سودآوری. دارد اشاره سود کسب در شرکت توانایی به سودآوری

با نسبت بازده حقوق  را سود خالص برای سهامداران  میزان کارایی یک شرکت، در خلقاندازه گیری سود آوری می توان برای .(1104

، به چه سهامداران  گذارینماید، که بنگاه اقتصادی به ازاء هر یک واحد سرمایهاین نسبت بیان می. در واقع کردبررسی  صاحبان سهام 

 کندمیزان سود خالص برای آنها کسب می

 

= ROE  

 که در این رابطه :

 Net Incomeسود خالص متعلق به سهامداران عادی = 

  Shareholders Equityمیانگین حقوق صاحبان سهام = 

 

 اندازه شرکت  -
. است رقابتی نشان دهنده برتری و میکند ایفا عملیاتی محیط خارج و داخل در شرکت روابط نوع تعیین در مهمی نقش شرکته انداز

 میتواند بزرگتر اندازه و مالی کافی منابع داشتن. است بیشتر بازاریابی و فروش و تولید نیازمند بازار از بیشتر سهم به دستیابی که ازآنجا

 را شرکت کلی ریسک میتواند ، شرکت اندازه ( 0889، گریتن و .)گیتسنماید یاری رقابتی مزیت ایجاد و هدف این تحقق در را شرکت

سرمایه  برای بیشتری ایمنی میرود انتظار است و شناخته شده تر عموم نظر از باشد بزرگتر اندازه نظر از که شرکتی زیرا دهد، کاهش

) دارد.  وجود کوچکتر شرکتهای به نسبت کمتری باشد، ریسک بزرگتر شرکت اندازه چه هر است ممکن به طورکلی،. باشد داشته گذاران

 ( 0881،  همکاران و هواکیمین:  1101همکاران ،  و گراهام

 مدیریت توانایی  -
 گیری هزاندا زا استفاده با الگو، نای در. است شده استفاده(  0810و همکاران ) دیمرجان الگوی از مدیریت توانایی اندازه گیری به منظور

 شرکت، یذات های ویژگی کنترل و وابسته رغییمت عنوانه ب رهغییمت چند خطی رگرسیون در آن کردن وارد ،س سپ و شرکت راییاک

از الگوی تحلیل پوششی داده ها  ( 0810دیمرجان و همکاران ) شرکت، کارایی گیری هزاندا رمنظو به. میگردد محاسبه مدیریت توانایی



 نقش و توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی و سود آوری شرکت ها محمد هادی تمدنی نژاد:

 (DEA  )از با استفاده سیستم عملکرد اندازه گیری برای که است آماری الگوی نوعی داده ها، پوششی . الگوی تحلیلاند کرده استفاده 

استفاده از بهای کاالی فروش رفته ، هزینه های عمومی ، اداری و فروش ، با دارد. در این الگو  کاربرد خروجی و ورودی داده های

مانده خالص دارایی ها ، هزینه اجاره عملیاتی ، هزینه تحقیق و توسعه ، سرقفلی خریداری شده ، مانده خاص دارایی های نامشهود و 

 توانایی سنجش شرکت، کارایی از محاسبۀ هدف میزان فروش و همچنین نرخ نهایی مالیات ، میزان کارایی شرکت بدست می آید.

 بدرستی را مدیریت توانایی وانی تنم دارند، دخالت نیز شرکت یذات ویژگی کارایی، به مربوط محاسبات در که از آنجا و است مدیریت

 ورظمن به ( 0810همکاران ) دیمرجان و. شود می محاسبه واقعی مقدار زا کمتر یا بیشتر ها، ویژگی نایز ا متأثرزیرا .کرد گیری هزاندا

 یذات های ویژگی اساس بر کارایی یعنی جداگانه، شخب دو به را شرکت کارایی خود، الگوی در شرکت یذات های ویژگی اثر کنترل

 .اند کرده تقسیم مدیریت توانایی و شرکت

 ها یافته

 زا قبل سود طمتوس طور به که( نشان می دهد  BTD)  مالیات مشمول سود و حسابداری سود تفاوت نمیانگیبا بررسی پژو هش ها ، 

 برخی در که دهد می نشان مالیات، مشمول سود و حسابداری سود تفاوت کمینۀ. ست آنها مالیات مشمول سود زا بیشتر شرکتها مالیات

 می نشان نیز مالیاتی مؤثر نرخ کمینۀ. است مالیات مشمول سود زا کمتر حسابداری سود ،در پژوهش ها  مطالعه مورد یها شرکتز ا

 (1914،  شعری)حسنی و . اند نکرده پرداخت مالیاتی هیچگونه سود، گزارش وجود با ها شرکت زا برخی دهد

، ضریب متغییر توانایی مدیریت و نرخ موثر مالیات نقدی در جامعه  در این پژوهش ها  با توجه به نتایج فرضیه های در نظر گرفته شده

 اجتناب افزایش به منجر معناداری به طور توانایی مدیران پزوهش ارتباط مثبت معتا داری با هم دارند و در واقع افزایشآماری مورد 

. است 5/8از  کمتر شرکت اندازۀ متغبیر برای شده محاسبه معناداری سطح دهدی م نشانی آنها یافته ها همچنین می گردد. مالیاتی

دارد.  معناداری تأثیر منفی مالیاتی اجتناب بر شرکت اندازۀ یعنی است؛ منفی شرکت اندازۀ متغبیر برای شده برآورد ضریب دیگر، ازسوی

 بررسی مدل رگرسیون  بدست آمده برای دارد. با توجه به معناداری رابطه شرکت ارزش بر مالیاتی اجتناب.(1914،  شعری)حسنی و 

 از و است تأثیرگذار شرکتها ارزش بر شرکت اندازه کنترلی متغیر که شود می گرفته شرکت نتیجه ارزش با مالیاتی اجتناب بین رابطه

. است متغیر این دار معنی و مثبت تأثیر دهنده نشان، شده مثبت مالیاتی اجتناب متغیر رگرسیونی ضریب اینکه به توجه با دیگر طرف

)جلیلیان و محمدی  .یابد می افزایش شرکت ارزش آن افزایش با و داشته شرکتها ارزش با مستقیم رابطه مالیاتی اجتناب که معنی بدین

دارد. با توجه به مدل رگرسیون  بدست  معنادار تأثیر شرکت ارزش و مالیاتی اجتناب بین رابطه بر شرکت همچنین سودآوری (.1914، 

 بر شرکت اندازه کنترلی متغیر که شود می گرفته شرکت ، نتیجه ارزش و مالیاتی اجتناب بین رابطه بر سودآوری تأثیر بررسی آمده برای

 دهنده نشان شده مثبت سودآوری گر مداخله متغیر رگرسیون ضریب اینکه به توجه با دیگر طرف از و است تأثیرگذار شرکتها ارزش

 و افزایش با و داشته تأثیر شرکت ارزش و مالیاتی اجتناب میان مستقیم ارتباط بر سودآوری که معنی بدین. است متغیر این مثبت تأثیر

یا فته های (.1914)جلیلیان و محمدی ، . یابد می تغییر معکوس جهت در شرکت ارزش و مالیاتی اجتناب میان رابطه آن کاهش

نشان  مطلب این. باشد می درصد 18 میانگین طور به ها شرکت مالیاتی اجتناب جامعه آماری بیانگر این است که متوسط های  پژوهش
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 این از حاکی بیشتر های بررسی. باشد مالیات می کسر از قبل درآمد درصد 5/10 ها شرکت مالیات واقعی نرخ متوسط طور به دهد می

پرداخت  بایدمالیات عادی درشرایط و بودند ده سود اینکه رغم وعلی نمایند مالیاتی  توانستند اجتناب ها شرکت از برخی که است مطلب

 و شناسایی بیشتر مالیاتی ها، سال از در برخی نیز ها شرکت از برخی همچنین،. نمودند خالی شانه مالیات پرداخت از کالً نمودند، می

بیشتر  مالیاتی شده باعث شرکت های فعالیت و دارند متفاوتی مالیاتی نرخ ها فعالیت برخی از که است آن مبین این که نمودند پرداخت

 (1914)مشایخی و سیدی نمودند. اتخاذ مالیاتی اجتناب معکوس سیاست اصطالح به و شود شرکت متوجه

 گیری نتیجهبحث و 

 شرکتها. دارد وجود معنی داری رابطه دو متغیر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت بین که میدهد نشاناز بررسی پژوهش ها  حاصل نتایج

 با و گیرد قرار شرکتها استفاده مورد میتواند که است سیاست هایی جمله از مالیاتی اجتناب. دارند خود مالیاتی تعهدات کاهش به تمایل

 میتواند شرکتها مالیاتی استراتژیهای و اقدامات که نمود توجه باید حال، این با. بخشد بهبود را شرکت ارزش و عملکرد مالیات، کاهش

 وظیف مالکان نمایندگان عنوان به مدیران نمایندگی تئوری طبق. باشد داشته پی در شرکت برای مختلفی نامطلوب و مطلوب پیامدهای

 نیز ذینفع گروههای سایر به ثقل، مرکز عنوان به سهامداران گرفتن نظر در با و بردارند گام شرکت ارزش کردن حداکثر راستای در دارند

 از بهتر استفاده توانایی کارا، مدیران. دارد شرکت ارزش و مالیاتی اجتناب بین رابطه بر معناداری اثر همچنین سودآوری نمایند توجه

 پس. نمایند جلب شرکت سودآوری میزان به نسبت را سهامداران رضایت و دارند سازمانی اهداف تحقق فرآیند در را موجود منابع

 خود زمان بیشترین توانا مدیران. نماید برآورده را شرکت سودآوری از سهامداران انتظارات باید مدیر توسط انتخابی استراتژیهای درنهایت

 اجتناب )مثل هستند ازدسترفته فرصت هزینۀ دارای که فعالیتهایی از و میکنند افزوده ارزش دارای و سودآور پروژههای صرف را

 احتمال این و میگیرد هزینه هم و وقت هم مالیاتی، اجتناب همچون فعالیتهایی روی بر گذاشتن زمان که چرا میکنند، پرهیز مالیاتی(

 شهرت حسن بر و گردد شرکت خسارت و جریمه به منجر حتی و شناسایی مالیاتی مقامات توسط فعالیتهایی چنین انجام که دارد وجود

 اجتناب نظیر غیرقانونی راهکارهای از استفاده با که شد خواهد ایجاد مدیر برای انگیزه این صورت، این غیر در. نماید وارد لطمه شرکت

 دهند، افزایش را شرکت ارزش نتوانند مدیران اگر چراکه. نماید سهامداران انتظار مورد حد به شرکت سودآوری رساندن در سعی مالیاتی،

 نقش و توانایی بین معنادار رابطه یککرد.  خواهند آنها جانشین را خود موردنظر مدیران و برکنار را مدیران حتماً جدید سهامداران

 شده معیارهای استفاده و مدیریتی توانایی بین کهنشان داد  پزوهش ها حاصل نتایج. دارد وجود مالیات پرداخت از اجتناب و مدیریتی

 مدیریتی توانایی که معنی این به. دارد وجود معناداری و مثبت رابطه مالیات ) نرخ موثر مالیاتی دفتری و نقدی(  پرداخت از اجتناب برای

 سنتی دیدگاه مطابق سنتی است . دیدگاه با حاصله مطابق نتایج. گردد می شرکت مالیات پرداخت از اجتناب فعالیت افزایش به منجر

 به شرکت از منابع انتقال کاهش با مالیاتی اجتناب های فعالیت زیرا گردد می شرکت ارزش افزایش به منجر مالیات پرداخت از اجتناب

 های فعالیت از شده نگهداری نقد وجه افزایش و زمان یک در خالص سود افزایش و مالیاتی مخارج کاهش بنابراین،. است همراه دولت

 دارند، شرکت عملیاتی محیط از بهتری درک باالتر توانایی با . مدیرانگردد شرکت برای آفرینی ارزش به منجر تواند می مالیاتی اجتناب

 را مالیاتی ریزی برنامه های فرصت و بگیرند مالیاتی های استراتژی با بهتری تجاری تصمیمات که سازد می قادر را ها آن رو این از



 نقش و توانایی مدیران در اجتناب مالیاتی و سود آوری شرکت ها محمد هادی تمدنی نژاد:

 مالیاتی اجتناب های فعالیت از ایجادشده افزوده ارزش یابد می کاهش مدیران فرصت های هزینه که هنگامی بنابراین،. کنند تعیین

 نشان نتایج همچنین،. شد خواهد مدیران برای بیشتر جذابیت با گذاری سرمایه گزینه یک مالیاتی اجتناب های فعالیت و یافته افزایش

 نتایج این. شوند می مالیاتی اجتناب های فعالیت درگیر کمتر باال توانایی سطح با مدیران دارند بهتری عملکرد که هایی شرکت دهد می

 توانایی سطح با مدیران باشد، مدیران دیگر های فعالیت از بیشتر مالیاتی اجتناب فرصت های هزینه اگر که کند می حمایت را دیدگاهی

 سرمایه خارجی، های فروش افزایش منظور به بازاریابی فروش، افزایش قبیل از دیگر های فعالیت صرف را خود زمان و تالش باالتر

 در منابع و داشت خواهند شرکت سودآوری و سازی حداکثر برای مالیاتی اجتناب های فعالیت بجای مالی تامین های فعالیت و گذاری

نقش هیات مدیره و مدیران در تصمیم گیری می توان گفت که درکل گیرند.  می بکار بیشتر کارایی با اقتصادی منافع در را خود اختیار

 های راهبردی در زمینه برخورد با موضوع مالیات و اجتناب مالیاتی غیر قابل انکار است.
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