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 چکیده

ریزی مالیاتی دهد، بنابراین برنامهای موثر است که سود شرکت را کاهش میهزینه مالیاتی هزینه

دهد زیرا تی را انجام میریزی مالیاراهی برای افزایش سودهای گزارش شده است. مدیریت، برنامه

برد. تصمیم به های پرداخت شده بهره نمیلفه بسیار باال است و شرکت مستقیماً از مالیاتهزینه این مؤ

فرار مالیاتی در یک شرکت یک الگوی بازگشت ریسک است. مدیران تأثیر قابل توجهی بر سطح فرار 

های میممالکان و مدیران در تأثیرگذاری بر تص مالیاتی در یک شرکت دارند. بیشتر ادبیات بر رابطه بین

مدیره بر تصمیمات متمرکز است  از این اجتناب مالیاتی و چگونگی تأثیرگذاری جبران اعضای هیئت

های پذیرفته شده در رو هدف تحقیق بررسی تاثیر تعداد جلسان هیئت مدیره بر فرار مالیاتی شرکت

در بورس اوراق  شدههای پذیرفتهاری پژوهش، کلیه شرکتبورس اوراق بهادار تهران است جامعه آم

عنوان نمونه شرکت به 186هست بعد از اعمال این شرایط  1399تا  1390بهادار تهران بین بازه زمانی 

پژوهش انتخاب شد. نتایج بررسی آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که تعداد جلسات هیئت مدیره بر فرار 
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 مقدمه -1

شود. سهم از ای از منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تأمین میدر اکثر کشورها بخش عمده

مالیات در کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است. در این میان اجتناب و فرار از 

اعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه که برآورده شده است کشورها ب

ای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است و به طور کمتر باشد. اجتناب مالیاتی در محدوده

عموالً به ها مای در زمینه کنترل اجتناب مالیاتی وجود ندارد. شرکتعمده قوانین محدود کننده

گذاری کاالها و خدمات تقال سود از حوزه مالیات باال به یک منطقه کم مالیات و قیمتوسیله ان

کنند )خانی و همکاران، های وابسته از پرداخت مالیات اجتناب میفروخته شده بین شرکت

 (1399؛ اونق، 1393

ی ریزنابراین برنامهدهد، بای موثر است که سود شرکت را کاهش میهزینه مالیاتی هزینه

(. مدیریت، 2018، 1مالیاتی راهی برای افزایش سودهای گزارش شده است )لی و کائو

است و شرکت مستقیماً از دهد زیرا هزینه این مؤلفه بسیار باال ریزی مالیاتی را انجام میبرنامه

مدیریت  شود این است کهبرد. اغلب دلیلی که ذکر میهای پرداخت شده بهره نمیمالیات

اتی های مالیای برای انجام برنامه ریزی مالیاتی دارد، که این انگیزه منحرف کردن هزینهانگیزه

ای وجود ین، نظریه(. عالوه بر ا2014، 2برای افزایش ارزش شرکت است )رضایی و قانع نژاد

و پاداش شود، مانند افزایش مزایای دارد که برنامه ریزی مالیاتی به سود مدیریت انجام می

ریزی تهاجمی مالیاتی به عنوان اجتناب از (. برنامه2015، 3مدیریتی )آرمسترانگ و همکاران

یدگاه مشکل ها از دشود، و در بحث اجتناب مالیاتی، بیشتر بررسیبندی میمالیاتی طبقه

؛ 0202، 4کنند؛ از این منظر، فرار مالیاتی غیرقانونی است )لی و همکاراننمایندگی استفاده می

(. باید از تهاجم مالیاتی جلوگیری کرد و اگر ثابت شود که قوانین را 2014رضایی و قانع نژاد، 

دهد و در درازمدت کند، مشمول مجازات خواهد بود و اعتبارش را از دست مینقض می

ریزی مالیاتی مستلزم کند. از دیدگاه اصول نظری نمایندگی، برنامهپایداری تجارت را مختل می

                                                           
1 Lee, R.J. and Kao, H.S. 
2 Rezaei, F. and Ghanaeenejad, M. 
3 Armstrong, C.S., Blouin, J.L., Jagolinzer, A.D. and Larcker, D.F. 
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هایی از قبیل پیچیدگی و و تخمین مدیریت است. در اجرای آن، مدیریت با چالشضاوت ق

ای برای (. پیرو این اختیار، مدیریت انگیزه2017، 1اختیار مواجه است )گلیسون و همکاران

ریزی مالیاتی دارد که از طریق افزایش جبران خسارت از هزینه سهامداران، از انجام برنامه

 (1399؛ اونق، 2016، 2)خان و همکارانبرد مدیریت سود می

بنابراین تصمیم به فرار مالیاتی در یک شرکت یک الگوی بازگشت ریسک است. مدیران 

با تأثیر قابل توجهی بر سطح فرار مالیاتی در یک شرکت دارند. اگرچه مشخص است که مطابق 

( به این ترتیب 2009، 3پاالدارماکنند )دسای و نظریه نمایندگی مدیران به نفع سهامداران عمل می

طلبانه مدیران هم برای افزایش بازده کوتاه مدت و که اجتناب مالیاتی نشان دهنده رفتار فرصت

(. حاکمیت شرکتی نقش 2019، 4هم پنهان کردن اخبار بد از سهامداران است )کیم و همکاران

( دریافتند 2010) 5و همکاران نگ. دیر(2006کند )دسای و دارماپاال، مهمی در فرار مالیاتی ایفا می

هایشان کنند که به وسیله شرکتکه مجریان فردی در تعیین سطح فرار مالیاتی نقش مهمی ایفا می

های اجتناب شود. بیشتر ادبیات بر رابطه بین مالکان و مدیران در تأثیرگذاری بر تصمیمانجام می

مدیره بر ری جبران اعضای هیئتیرگذا( و چگونگی تأث2010مالیاتی )هانلون و هیتزمن، 

( پژوهش اخیر باروس و 1399؛ اونق، 2020، 6تصمیمات متمرکز است )کروکر و اسلمرود

گر به دلیل های مداخله( در بورس اوراق بهادار لندن نشان داد که هیئت مدیره2019) 7سارمنتو

کنند و بین تعداد می شرکت های فرار مالیاتیهای شهرت، کمتر در تصمیمهزینه تشخیص و هزینه

مدیره و اجتناب مالیاتی رابطه منفی برقرار است. از این رو هدف این تحقیق جلسات هیئت

های پذیرفته بررسی این موضوع است که آیا تعداد جلسات هیئت مدیره بر فرار مالیاتی شرکت

 شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
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شناسی پژوهش )شامل های پژوهش، روشپژوهش، فرضیه یشینۀدر ادامه، بیان نظری و پ

های پژوهش و در ها و متغیرهای پژوهش(، یافتههای مدنظر و نیز الگونحوۀ انتخاب شرکت

 شده است.پایان، نتایج و پیشنهادها ارائه

 . مبانی نظری2

 . جلسات هیئت مدیره1-2

و اعـضای هیـئت مـدیره ایـی جلسات هیئت مدیره، مکانی است که درآن مدیران اجر

کننـد و بـه های آن مطرح مـیها و طرحاطالعات خود را درمورد عملکرد شرکت، سیاست

گذارند. جلسات متعدد به برقراری ارتباط بهتر میـان مـدیران و اعـضای هیئت اشتراك می

یی که هانهکند. اما برگزاری جلسات بیش از حد هیئت مدیره، عالوه بر هزیمدیره کمک می

ی حـضور در جلـسات هیـئت ی مسافرت و حق الزحمهدارد )ازقبیل زمان مدیریت، هزینه

از  گردد.های عملیاتی و روزمره ی خود میمدیره(، باعث انحراف مدیران شرکت از مسئولیت

در . منفعت تعداد جلسات برقـرار کنـد -بایست تعادلی میان هزینه این رو، هیئت مدیره می

ی خود مؤثر عمل کنـد، بسته هیئت مدیره بتواند در برقراری جلسات هیئت مدیرهتی که صور

تواند منافع اقتصادی را با توجه به تئوری نمایندگی کسب نماید. افـزایش به محیط شرکت، می

تعـداد جلـسات هیات مدیره پس از عملکرد ضعیف شرکت، باعث می گردد برگشت از 

 (1399؛ اونق، 1999، 1)وافیاسافتد  اتفاق عملکرد بد سریعتر

در قانون تجارت ایران، درباره تعداد جلساتی که هیات مدیره، مکلف به برگزاری آن می 

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، درباره  122باشد صراحت قانونی نداریم اما ماده 

 .تاکید نموده استدیره، هیات مشرکت های سهامی به طور ضمنی به برگزاری ماهانه جلسات 

ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات  :الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 122ماده 

مدیره را اساسنامه تعین خواهد کرد، ولی در هر حال عده ای از مدیران که اقالً یک سوم 

 ن جلسهل آخریاعضای هیات مدیره را تشکیل دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشکی

 .هیات مدیره، حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور، جلسه هیات مدیره را دعوت نمایند

هیات مدیره در حقیقت، منبع اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری در هر شرکت است. 
                                                           
1  Vafeas, N 
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بنابراین؛ تعداد و کیفیت برگزاری جلسات هیات مدیره به عنوان کانون اصلی مدیریت شرکت و 

 (1399اف، دارای اهمیت راهبردی می باشد )اونق، مت اهدن به سهدایت آ

 مالك های تعیین تعداد جلسات هیات مدیره

 :های زیر، بهره گرفتها و مالكتوان از شاخصبرای تعیین تعداد جلسات هیئت مدیره می

 موضوع فعالیت شرکت )مندرج در اساسنامه شرکت( -1

 بسترها و محیط فعالیت شرکت  -2

 ش ها و بحران های حاکم بر فعالیت شرکتص، چالایط خاشر -3

 ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت -4

 میزان آگاهی و مشارکت اعضای هیات مدیره در اداره امور شرکت -5

 تعداد اعضای موظف و غیر موظف هیات مدیره -6

 تعداد اعضای هیات مدیره -7

 مدت زمان برگزاری هر جلسه هیات مدیره -8

 ستایی فعالیت ها و فرایندهای کاری شرکتیا ای پویاییمیزان  -9

 گستره و فراوانی موضوعات و پروژه های شرکت -10

 میزان به کارگیری فناوری اطالعات در شرکت -11

 کیفیت روابط بین تیم اجرایی شرکت و هیات مدیره -12

 محل تشکیل جلسات هیات مدیره -13

ت. ات مدیره باید برگزار نماید تأثیر خواهد گذاشهر کدام از موارد فوق، بر تعداد جلساتی که هی

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  122ما اگر مبنا را بر همان یک جلسه ای که در ماده 

رگزار جلسه هیات مدیره، ب 12آمده است بگذاریم می توانیم بگوییم یک شرکت باید در هر سال 

ت، ساعت وق 36ساعت زمان ببرد اختصاص  3میانگین  نماید و اگر هر جلسه هیات مدیره به طور

در سال برای اعضای هیات مدیره، مدنظر خواهد بود. در شرایط پر رقابت و پیچیده امروزی، هرگز 

نظر من ساعت در سال، یک شرکت را به گونه ای مناسب مدیریت کرد. بنابراین به  36نمی توان با 

باید وقت بیشتری اختصاص داد.  …کت، یک سازمان وبرای اداره بهینه یک کسب و کار، یک شر

از جمله با   رئیس هیات مدیره شرکت، متناسب با تعامالتی که با مدیران اجرایی شرکت و
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مدیرعامل شرکت دارد و به ویژه با در نظر گرفتن اهداف و راهبرد های شرکت، بایستی به تعداد 

 (1399ونق، مورد نیاز جلسات هیات مدیره را برگزار نماید )ا

 

 . فرار مالیاتی2-2

ها ها، اتحادیهها و سازمانهای افراد حقیقی، شرکتاز مالیات یک واژه کلی برای تالش فرار

قانونی است. فرار مالیاتی یعنی مودی مالیات به و غیره برای نپرداختن مالیات به صورت غیر

های مالی را به گزارش های مالی و اطالعات درست را پنهان کند یاصورت عمدی صورت

قانونی که صورت نادرست به مقام مالیاتی برای کاهش بدهی مالیاتی ارائه نماید. هر روش غیر

شود. پنهان کردن درآمد یا اظهار آن هش بدهی مالیاتی شود فرار مالیاتی محسوب میباعث کا

-قوانین از جمله راه ها، تحریف مقادیر و نقضکمتر از واقعیت، اظهار بیشتر از واقعیت هزینه

 (.2007شوند )اگراوال، های فرار از مالیات محسوب می

های پرداختی است. در واقع الیاتمنظور از اجتناب مالیاتی، تالش در جهت کاهش م 

های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خالء

 (.0102، 1است )هانلون و هیتزمن

جویی مالیاتی که منابع را از دولت به سهامداران انتقال میدهد، به طور متداول به ابزارهای صرفه 

 (.2009، 2جر به افزایش ارزش بعد از مالیات شرکت می شود )دسای و دارماپاالاطالق میشود و من

 اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز از مالیات بدون شکستن خطوط قوانین و درون

ریزی برنامههای اجتناب مالیاتی با (. تفاوت2007چارچوب قوانین مالیات است )اگراوال، 

 ( به صورت خالصه ارائه شده است.1ل )مالیاتی و فرار از مالیات در جدو
 (2007)اگراوال،  ریزی مالیاتی و فرار از مالیات های اجتناب مالیاتی با برنامهتفاوت -1جدول 

 تناب از مالیاتریزی مالیاتی و اجتفاوت بین برنامه

ریزی مالیاتی کاهش بدهی مالیاتی طبق قوانین در برنامههدف 

 شکل و محتوا است.

هدف اجتناب از مالیات و کاهش بدهی مالیاتی طبق قوانین در 

 شکل است ولی در محتوا نیست.

های وسیله بکارگیری مزایای روزنه و خالء اجتناب از مالیات بههای مفید در ریزی مالیاتی به وسیله بکارگیری مزایای مادهبرنامه

                                                           
1 Hanlon, M., and S. Heitzman 
2 Desai, M., Dyck, I., and, L. Zingales 
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 شود.موجود در قوانین انجام می شود.ن انجام میقوانی

 نیت وجود دارد.در اجتناب از مالیات سوء نیت وجود دارد.ریزی مالیاتی حسندر برنامه

 تفاوت بین فرار از مالیات و اجتناب از مالیات

رای کاهش مالیات قانونی بروش غیراز مالیات از یک فرار 

 کند.استفاده می

اجتناب از مالیات از یک روش قانونی برای کاهش مالیات 

 کند.استفاده می

های غیرمنصفانه گیری روشفرار از مالیات به وسیله بکار

 شود.انجام می

ای هاجتناب از مالیات به وسیله بکارگیری مزایای روزنه و خالء

 شود.ن انجام میموجود در قوانی

قانونی است و ممکن است منجر فرار از مالیات یک روش غیر

 به مجازات شود.

نیت همراه است، اما طبق قوانین انجام اجتناب از مالیات با سوء

 شود و مجازاتی به دنبال ندارد.می

از مالیات یک تقلب آشکار است و بعد از اینکه بدهی فرار 

 شود.م میمالیاتی افزایش یابد انجا

ریزی مالیاتی است و قبل از افزایش اجتناب از مالیات مشابه برنامه

 شود.بدهی مالیاتی انجام می

 
شود. این تعریف به صورت مفهومی اجتناب از مالیات اغلب به عنوان کاهش مالیات تعریف می

دهی مالیاتی ی معامالتی که روی بکند و همهپیروی می( 2008) 1از تعریف دایرنگ و همکاران

های واقعی که مالیات مطلوب کند. تعریف فوق بین فعالیتمنعکس میگذارد را ها تأثیر میشرکت

اند و های اجتناب که به طور خاص برای کاهش مالیات در نظر گرفته شدهو هدف هستند، فعالیت

شود. اگر اجتناب از های دارای اعمال نفوذ، تمایزی قائل نمیمزایای مالیاتی مورد نظر از فعالیت

-ریزی مالیاتی که در آن چیزی شبیه سرمایههای برنامهیک زنجیره از استراتژی یدهندهمالیات نشان

هایی از قبیل عدم تر(، باشد پس واژهگذاران اوراق قرضه شهری که در انتها قرار دارند )مالیات پایین

بیشتر از سایر اصطالحات به انتهای زنجیره  تیو پناه مالیا مالیاتی، پرخاشگری مالیاتیرعایت، فرار 

ای از تواند در هر نقطهریزی مالیاتی یا استراتژی مالیاتی میهای برنامهتر خواهند بود. فعالیتنزدیک

-هرد. بهمالیات قرار بگیر ها در جهت کاهشطول زنجیره با توجه به چگونگی پرخاشگری فعالیت

های راد مختلف نظرری )زیبایی( در چشم بیننده است، یعنی افی پرخاشگحال، مانند هنر، درجه

های مختلفی برای رفتار گزارشگری مختلفی درباره پرخاشگری معامالت دارند. اغلب از واژه

رای کاهش شود )پرخاشگری، پناه، فرار، عدم رعایت و غیره(. در این پژوهش، بمالیاتی استفاده می

 (.2010)هانلون و هیتزمن، شود ی عمومی اجتناب مالیاتی استفاده میشناسی، از واژهتمرکز بر معنی
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هایی که موضوع جدایی مالکیت از کنترل در بحث اجتناب مالیاتی بیشتر در مورد شرکت

و  شدنشود، زیرا افراد حقیقی به خاطر وجود احتمال کشف و جریمهآن مطرح است عنوان می

جتناب مالیاتی ی اجتماعی، کمتر درگیر فرار و ال وظیفههای درونی مثگریزی و یا انگیزهریسک

ها به طور معمول، سهامداران انتظار ( ؛ ولی در شرکت1972، 1شوند )الینگهام و سندمومی

دارند که مدیران به دنبال منافع شخصی خود باشند و تا مادامی که منافع اضافی حاصل از 

دنبال ها باشد، به اضافی مورد انتظار برای آنهای های احتمالی بیشتر از هزینهش بدهیکاه

تواند های مالیاتی و افزایش اجتناب مالیاتی هستند. بنابراین، اجتناب مالیاتی میکاهش بدهی

انعکاسی از نظریه نمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیمات مالیاتی شود که منافع 

های پیش روی سهامداران و هیات مدیره، ر را دنبال کند. از این رو، یکی از چالششخصی مدی

های نمایندگی را به حداقل برسانند )جنسن و های کنترلی است تا هزینهها و انگیزهافتن روشی

 (1399؛ اونق، 1976، 2مکلینگ

مربوط به مالیات، هزینه کنند که به علت پیچیدگی محاسبات های دیگر در این زمینه بیان میپژوهش

(. 2004، 3ت سود است )دالیوال و همکارانقابل کشف برای مدیریبسیار مناسب و غیر ایمالیات گزینه

( معتقدند از آنجایی که در برآورد هزینه مالیات، اقالم اختیاری مثل ارزشیابی 2004دالیوال و همکاران )

مالیاتی، های ین به دلیل وجود عواملی مثل معافیتگذارند و همچنذخایر و سودهای تقسیم نشده تأثیر

ی استهالك آن و وجود قوانین رات، برآورد ارزش سرقفلی و نحوههای مالیاتی مربوط به صادمشوق

های مالی را در تفسیر هزینه مالیات دچار کنندگان صورتهای مربوطه، استفادهمتعدد مالیاتی و پیچیدگی

توانند منطق و مالیاتی خود می ها و دوایرحسابرسان با کمک و یاری بخش کند. در این زمینه،مشکل می

شده در برآورد مالیات را نسبت به سهامداران و تحلیلگران بهتر ارزیابی کنند، زیرا الم منظوردرستی اق

ها از حسابرسان متخصص مالیاتی، دارای دانش و اطالعات کافی در مورد چگونگی استفاده شرکت

تعیین تواند عامل مهمی در ین، تخصص حسابرس میلیات برای اجتناب مالیاتی هستند. بنابراهزینه ما

شده برای اهداف های انتخابروش رغم این، مدیران، زمانیسطح اجتناب مالیاتی محسوب شود. علی

ای آن باشد. هبرند که منافع این کار، بیشتر از هزینهمالیاتی را برای گزارشگری مالی و بالعکس، بکار می
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ی از طرف سازمان مالیاتی خواهد های اضافی و جرایم احتمالناب از رسیدگیاز جمله منافع این کار، اجت

مالیاتی نیز در برداشته باشد، به عنوان نمونه، های غیرها ممکن است هزینهبود. این همخوانی رویه

-ها ممکن است منجر به کمتر نشانی( برای موجودFIFOبکارگیری روش اولین صادره از اولین وارده )

مزیت یا منافع این امر، نگهداری وجه نقد بیشتر برای ود و در نتیجه، مالیات مورد نظر شود که دادن س

شرکت خواهد شد. اما در مقابل، سود کمتر از دیدگاه اعتباردهندگان شرکت ممکن است هزینه بهره 

و مد نظر قرار  (. نتیجه بکارگیری1996، 1لوید و همکارانباالتری را برای شرکت به دنبال داشته باشد )ک

های مذکور از طرف مدیریت، منجر به تفاوت بین سود قبل از مالیات گزارش شده فع و هزینهدادن منا

، 2در صورت سود و زیان و سود مشمول مالیات )تفاوت مالیات دفتری( خواهد شد )میلز و نیوبری

تفاوت دفتری مالیات و  تر،سود مشمول مالیات یا به عبارت دقیق (. بنابراین، نحوه برآورد2001

توان از طریق آن اجتناب مالیاتی را تی از جمله عوامل بسیار مهمی هستند که میهای مالیاپرداخت

طور عمده، در دسترس نیستند ولیکن چون های مالیاتی، بهگیری نمود. اما از آنجایی که اظهارنامهاندازه

ردند، گهای مالی ارائه میی مالیاتی، در صورتها، از جمله هزینه مالیات، بدهسباتی آننتیجه محا

های اجتناب مالیاتی خواهند بود. های مالی از جمله بهترین منبع برای دستیابی به معیاربنابراین، صورت

(، 2010ان، های مالی نیز دشوار است )هانلون و همکاراستخراج اطالعات در مورد مالیات از صورت

های نقدی مالیات ا پرداختدازه کافی در مورد سود مشمول مالیات و یهای مالی به انزیرا در صورت

 (.2016، 4؛ هانلون2014، 3شود )مک گیل و اوتسلیاطالعات افشا نمی

 
 . پیشینه تحقیق2-3

 74سال از -مشاهدات شرکت 501ای متشکل از با نمونه(  2019) 5باروس و سارمنتو

به بررسی تاثیر  2015تا  2002های ندن طی سالشده در بورس اوراق بهادار لشرکت پذیرفته

نتایج نشان داد که جلسات و حضور  مدیره بر اجتناب مالیاتی پرداختند.جلسات هیئت

بسیار مهم است. به عبارتی کنترل ها مدیره برای کاهش تمایل اجتناب مالیاتی شرکتهیئت
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اجتناب های زد درگیر استراتژیساتر و متمرکز اعضای هیئت مدیره، مدیران را قادر میمنعطف

 دهد،خواهی را کاهش میطلبانه و رانتمالیاتی شوند و رفتارهای فرصت

عنوان فرار از مالیات و هزینه بدهی: برای کاهش خطر (، به بررسی پژوهشی با 2018) 1ایسین

الت های مستقر در ایاسال با شرکت 10خاص وام و تأمین مالی عمومی پرداخت. این پژوهش طی 

مشاهده انجام شد. ایسین در این پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چند  6456متحده و تعداد 

زمان به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق ه دسترسی هممتغیر انجام داد به این نتایج دست یافت ک

پذیری مالی بیشتر در سطح شرکت و دهنده انعطافصورت خصوصی و عام، نشانبدهی به

کند. هایی با فرار مالیاتی درگیر هستند کاهش پیدا میشکالت کمتر هست. همچنین ریسک شرکتم

های غیر توانند هزینهها میاز طریق آنها شرکتکند و این نتایج به شناسایی کانالهایی کمک می

های هزینهمالیاتی مرتبط با فرار از مالیات را کاهش دهند و دسترسی به تأمین اعتبار بدهی به کاهش 

 کنداحتمالی مرتبط با فرار از مالیات کمک می

ر هزینه (، به بررسی پژوهشی با عنوان تأثیر ریسک مالیاتی و فرار مالیاتی ب2018کاورمن )

شرکت در بازار سهام  201های ها با تأکید بر منبع تأمین مالی پرداخت. دادهبدهی شرکت

ستفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد با ا 2014الی  2009های فرانکفورت طی سال

گذارد. بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرار مالیاتی اثری منفی بر هزینه بدهی می

دهد که گردد. این نتایج نشان میل ریسک مالیاتی موجب افزایش هزینه بدهی میحابااین

طورکلی خطرناك رار مالیاتی بهدهند و فطورکلی فرار مالیاتی را مثبت نشان میطلبکاران به

های که از نرخ پایین سرمایه برخوردارند نوعی امتیاز برای نیست. فرار مالیاتی برای شرکت

شود و همچنین ریسک مالیاتی موجب افزایش نرخ بهره محسوب میحفظ وجه نقدشان 

 تی دارد.شود؛ بنابراین اثر فرار مالیاتی بر هزینه بدهی بستگی به سطوح ریسک مالیامی

(، به بررسی پژوهشی با عنوان فرار مالیاتی در طول زمان: مقایسه 2018) 2تامسون و واترین

طی  3های تحقیق از سایت کامپوست گلوبالختند. دادههای اروپایی و ایاالت متحده پرداشرکت

سال( شرکتهای -مشاهده )شرکت 25717آمده است که شامل دستبه 2016الی  2005های سال
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مشاهده شرکتهای ایاالت متحده می باشد. این پژوهش با استفاده از رگرسیون  34209وپایی و ار

های آمریکایی و میانگین نرخ مؤثر مالیات شرکتدهد طی چند متغیره انجام شد که نتایج نشان میخ

های های بزرگ اروپایی مانند فرانسه و آلمان مشابه است. در مقایسه با مشاهدات شرکتشرکت

طور متحده، پژوهشگران دریافتند که شکاف بین نرخ مالیات قانونی و نرخ مالیات مؤثر بهایاالت

 یابد.اهش میهای اتحادیه اروپا کتوجهی برای شرکتقابل

( در بررسی راهبردها و راهکارهایی برای به حداقل رساندن فرار 1400تقابی و یعقوبی )

الیاتی سبب می شود درآمدها در سطحجامعه به نحو مالیاتیبه این نتیجه رسیدند که فرار م

ت قدرت متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه های خاص، نه فقط زمینه تقوی

برخی گروه هارا فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی 

الیاتی ابتدا باید درك روشنی از سیاسی و اجتماعی در جامعه می شود. برای مقابله با فرارم

عوامل موثر و دالیل بروز آن داشت. این دالیل و عوامل را میتوان به دودسته کلی عوامل نهادیو 

صادی تقسیم کرد. هنجارها و کنشهای اجتماعی، عدالت مالیاتی، وجود فساد، عدم عوامل اقت

ایی الزم و حتی قوانین پیچیده مبادله اطالعات کامل، نبود سیستمنظارت، نبود ضمانت های اجر

و متعدد از عوامل نهادی هستند. همچنین نرخ های مالیاتی، درآمدمالیات دهندگان، نرخ های 

زادسازی تجاری و اندازه دولت و ... برخی از متغیرهای اقتصادی هستند که تورم و بیکاری، آ

 در فرارمالیاتی نقش دارند.

بر عدالت  ی تاثیر عوامل موثر بر فرار مالیاتی( در بررس1400آرین تبار و همکاران )

 اجتماعی از دیدگاه کارکنان اداره ی کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی بود. جامعه آماری

نفر بودند که به روش نمونه گیری  200کلیه کارکنان بخشمالیات بر ارزش افزوده به تعداد 

برآورد شد. روش تحقیق حاضر  نفر 132تصادفی و رابطه کوکران حجم نمونه آماری 

پیمایشی بود. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته فرار مالیاتی و  -توصیفی

عدالت اجتماعی بودند. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که عوامل نرخ باالی مالیات، قوانین 

نتایج . اثیر معناداری دارندتپیچیده و متعدد مالیاتی، سرمایه اجتماعی وتورم بر فرار مالیاتی 

بررسی تاثیر عوامل موثر بر فرار مالیاتی بر عدالت اجتماعی نشان داد که نرخ باالی مالیات، 
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قوانین پیچیده مالیاتی و تورم بر عدالت اجتماعی تاثیر معناداری ندارند ولی سرمایه اجتماعی بر 

 .عدالت اجتماعی تاثیر معناداری دارد

( به بررسی رابطۀ برخی از معیارهای حاکمیت شرکتی؛ شامل 1394مشایخی و سیدی )

ها درصد مالکیت نهادی، استقالل هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره؛ و اجتناب مالیاتی شرکت

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ  146پرداختند. در این پژوهش 

ت. نتیجۀ پژوهش مبین آن است که رابطۀ فمورد بررسی قرار گر 1391الی  1381زمانی 

 معناداری بین حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد.

( بررسی تاثیر تعداد جلسات هیات مدیره و حسابرس داخلی بر 1394محسنی و کامیابی )

کیفیت گزارشگری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قلمرو مکانی این 

تا  1389های بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال قتحقی

است. نتایج تحقیق نشان داد تعداد جلسات هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی بانک  1392

های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران تاثیر معناداری ندارد اما حسابرسی داخلی بر 

گری مالی بانک های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری شکیفیت گزار

 .دارد

 های پژوهش. فرضیه3

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فرضیه اصلی: تعداد جلسات هیئت مدیره بر فرار مالیاتی شرکت

 تهران تأثیر معناداری دارد.

 . روش پژوهش4

نوع توصیفی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است با  زپژوهش حاضر بر اساس هدف، ا

گذاران مورداستفاده قرار گیرد از نوع گیری سرمایهتواند در فرایند تصمیمتوجه به اینکه این پژوهش می

ای و برای شود؛ برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانهپژوهش کاربردی محسوب می

شده آورد نوین استفادهافزار رهها از نرمافزارهای اطالعات مالی شرکتظر از نرمدنهای مورگردآوری داده

افزار ها از نرممنظور آزمون فرضیهشده است و بهافزار اکسل استفادهسازی اطالعات از نرماست. برای آماده

رس اوراق بهادار تهران شده در بوهای پذیرفتهشده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتایویوز استفاده

هست. در این پژوهش، برای تعیین نمونه آماری از روش غربالگری استفاده  1399تا  1390بین بازه زمانی 
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هایی که دارای های موجود در پایان سال، شرکتصورت که در هر مرحله از بین کلیه شرکتشد: بدین

هایی که سال انجام آزمون انتخاب شدند: شرکت مانده برایشده و شرکت باقیاند، حذفشرایط زیر نبوده

های مالی و گریها و واسطههای بیمه، بانکشود، جزء شرکتها به انتهای اسفندماه ختم میمالی آن

هایی که در طی دوره موردنظر تغییر سال مالی نداشته باشند و مؤسسات تأمین مالی نباشند، شرکت

ها جهت سنجش متغیرها در دسترس باشند. بعد از اعمال این ز آنهایی که اطالعات مالی موردنیاشرکت

 عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد.شرکت به 186شرایط 

 . متغیرهای تحقیق5

 . متغیر وابسته: فرار مالیاتی5-1

(: به منظور اندازه گیری فرار مالیاتی از معیار نسبت تفاوت بین درآمد BTDفرار مالیاتی )

شده و سود مشمول مالیات ابرازی به مجموع دارایی ها استفاده شده  یمشمول مالیات قطع

 است که از رابطه زیر بدست می آید:

𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 =
(𝐴𝐶𝐶𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡 − 𝑇𝐴𝑋𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡)

𝐴𝑆𝑆𝑖𝑡

 

درآمد مشمول مالیات قطعی شده و سود مشمول مالیات : تفاوت بین 𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 که در این رابطه:

: درآمد مشمول مالیات قطعی شده 𝐴𝐶𝐶𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡است.؛  tدر پایان سال مالی  iابرازی شرکت 

در پایان  i: سود مشمول مالیات ابرازی شرکت 𝑇𝐴𝑋𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡است.؛  tدر پایان سال مالی  iشرکت 

 ست.ا tدر پایان سال مالی  iوع دارایی شرکت : مجم𝐴𝑆𝑆𝑖𝑡است.؛  tسال مالی 

 . متغیر مستقل: 5-2

(: از طریق تعداد جلسات هیئت مدیره در یک سال محاسبه MBتعداد جلسات هئیت مدیره)

 .گرددمی
 

 . متغیرهای کنترلی:5-3

➢ itSIZE شرکت هایدفتری دارایی ارزش: اندازه شرکت که به صورت لگاریتم طبیعی 

 .گردد می محاسبه

➢ itTANGهای ثابت مشهود به جمع ست از نسبت داراییهای مشهود عبارت ا: نسبت دارایی

 هادارایی
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➢ itAGE سن شرکت عبارت است از لگاریتم طبیعی مدت فعالیت شرکت : 

 

 های پژوهش. یافته6

 . آمار توصیفی1.-6

 ( ارائه شده است.2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول )
 های توصیفی متغیرها( شاخص2جدول )

 ای پژوهشمنبع: یافته ه

آوری شـده را پـردازش   توان اطالعات جمعها میهایی را که به وسیله آنبه طورکلی، روش

صرفاً بـه توصـیف جامعـه یـا نمونـه      نامند. این نوع آمار کرده و خالصه نمود، آمار توصیفی می

پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهـای جامعـه یـا نمونـه تحقیـق اسـت. در بخـش آمـار         می

چـون میـانگین و میانـه و    های مرکزی همها با استفاده از شاخصفی، تجزیه و تحلیل دادهتوصی

اسـت. در ایـن    انجـام شـده   2و کشـیدگی  1های پراکندگی مانند انحراف معیار، چولگیشاخص

طوری که دهد، بهها را نشان میترین شاخص مرکزی است و متوسط دادهارتباط میانگین، اصلی

یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقـاً نقطـه تعـادل یـا      ها رویاگر داده

ن پراکنـدگی  گیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراکنـدگی بـوده و میـزا   مرکز ثقل توزیع قرار می

دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیـین انحـراف از قرینگـی بـوده و شـاخص      ها را نشان میداده

ر صورتی که جامعـه از توزیـع متقـارن برخـوردار باشـد، ضـریب چـولگی        هاست. دتقارن داده

                                                           
1 Skewness 
2 Kurtosis 

 اد جلساتتعد فرار مالیاتی متغیر
اندازه 

 شرکت

نسبت دارایی 

 های مشهود
 سن شرکت

 3.65  0.24  14.66  15.42  26.11  میانگین

 3.76  0.20  14.44  13 26.43  میانه

 4.22  0.86  20.14  21 41.54 حداکثر

 2.71  0.01  11.04  10 12.14 حداقل

 0.35  0.17  1.48  1.25 4.76 انحراف معیار
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مساوی صفر، در صورتی که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی کـه  

ه به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیـز شـاخص سـنجش    دارای چول

 باشد.پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می

 .آزمون همبستگی  6-2

برای بررسی روابط میان متغیرها، نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( و میـزان رابطـه، از ضـریب    

ـ  همبستگی استفاده می اسـت . در صـورت فقـدان     -1و  1ین شود. ضریب همبستگی همـواره ب

ه رابطه بین دو متغیر یعنی دو متغیر مستقل از هم هستند، میزان آن صفر خواهد بـود  و هـر چـ   

هـای  قدر مطلق عدد بدست آمده بزرگتر باشد نشانگر همبستگی بـاال بـین دو متغیـر و عالمـت    

غیرهـای مسـتقل باعـث    مثبت و منفی نیز جهت رابطه را نشان می دهند. همبستگی بـاال بـین مت  

کنـد کـه اگـر همبسـتگی بـین      ( پیشـنهاد مـی  2004ایجاد مشکل هم خطی می شود. گجراتـی ) 

باشد، مساله هم خطی یک مشکل جدی است و  باید بررسـی     0.80از  متغیرهای مستقل بیشتر

اند که چنانچه هدف بررسـی مـدل رگرسـیون    بیشتری صورت گیرد. همچنین ایشان یادآور شده

نی باشد، این مساله مشکل حادی نخواهد بـود و بـاالترین ضـریب تعیـین تعـدیل  شـده       بیپیش

(adjR2می ) باشد. نتایج آزمون همبسـتگی اسـپرمن در جـدول    تواند نشان دهنده بهترین مدل

 (  نشان داده شده است.  3)

 پیرسون  -( آزمون همبستگی 3جدول )

            Correlation 
BTD MB SIZE TANG AGE 

Probability 

     1.00 فرار مالیاتی 

 -----      

 تعداد جلسات هیئت مدیره
0.22 1.00    

0.00 -----     

 اندازه شرکت
0.13 0.17 1.00   

0.00 0.00 -----    

 نسبت دارایی های مشهود
-0.11 -0.10 -0.01 1.00  

0.00 0.01 0.67 -----   

 سن شرکت
-0.06 0.02 0.03 -0.02 1.00 

0.08 0.48 0.39 0.59 -----  
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 ها.آزمون ناهمسانی واریانس3-6

ها )مقاطع( برابر نیسـت.   iبیانگر آن است که واریانس برای تمام آزمون ناهمسانی واریانس 

منظور آزمون همسـانی واریـانس هـا اسـتفاده گردیـده اسـت. یکـی از        به  وایت از روش آزمون

های مختلف اسـت، نقـص ایـن    فروض کالسیک، یکسان بودن واریانس اجزای اخالل در دوره

رو که واریانس جزء اخالل برابر بـا  کند. از آنفرض، مشکلی به نام ناهمسانی واریانس ایجاد می

انی واریانس، به یکسان نبودن واریانس متغیر وابسـته  واریانس متغیر وابسته است، مشکل ناهمس

شود. در صورتی که مدل دچار ناهمسانی واریانس باشد و ما از های مختلف مربوط میدر دوره

و  Fو  tگمراه کننده بـودن آزمـون هـای    مدل را تخمین بزنیم، مشکالتی همچون  OLSطریق 

 ها و... ایجاد خواهد شد.ناکارا بودن تخمین

تشخیص ناهمسانی واریانس در این تخمین از وایت استفاده شده است که طراحی فـرض   برای

 های آن بصورت زیر است:  

H0: فرض همسانی وجود ندارد  

H1: فرض همسانی وجود دارد  

 ها( همسانی واریانس4جدول)

 نتیجه سطح معناداری Fدرجه آزادی  Fمقدار  مدل ها

 فرض همسانی واریانس رد نمی شود F 0.00(14،25)  4.38 مدل اصلی اول

 

های متفـاوتی وجـود دارد. بـا لحـاد کـردن فـروض       برای تخمین الگوهای اقتصادی، روش

تخمـین  مارکف بهترین -( بر اساس قضیه گاوسOLSکالسیک، روش حداقل مربعات معمولی )

ر روش حـداقل  زننده خطی بدون تورش است. اما در صورت وجود ناهمسـانی واریـانس دیگـ   

-Crossباشد که از این رو با وزن دادن )( روش مناسبی برای تخمین نمیOLSمربعات معمولی )

section weightsها روش حـداقل  ( به رفع آن پرداخته و مدل مناسب برای تخمین آزمون فرضیه

 ( خواهد بود.GLSیم یافته )مربعات تعم
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 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون .4-6

نگام استفاده از داده های تابلویی ابتدا باید همگن یا ناهمگن بودن مقاطع مورد آزمون ه

واقع شود. در صورتی که مقاطع همگن باشند، از رگرسیون حداقل مربعات تجمیع شده استفاده 

ز طرح پانل بایستی استفاده شود که خود طرح پانل هم به دو می شود. در غیر این صورت ا

ت ثابت و یا اثرات تصادفی  می باشد تا ناهمگونی در اثرات انفرادی، در صورت روش اثرا

عرض از مبدا واحدها نشان داده شود. برای انتخاب از میان طرح پانل یا رگرسیون تجمیع شده 

درصد  5بیشتر از  Fطوری که اگر سطح معناداری آزمون کنیم. به )چاو( استفاده می Fاز آزمون 

درصد باشد  5کمتر از  Fباشد رگرسیون تجمیع شده و در صورتی که سطح معناداری آزمون 

کنیم. های پانل نیز از آزمون هاسمن استفاده میشود. برای انتخاب از میان روشپانل انتخاب می

درصد باشد مدل اثرات تصادفی و در  5تر از ح معناداری آزمون هاسمن بیشدر صورتی که سط

درصد باشد مدل اثرات ثابت انتخاب  5صورتی که سطح معناداری آزمون هاسمن کمتر از 

 ( ارائه شده است.5های تحقیق در جدول )انجام شده در ارتباط با مدل  Fآزمونشود. نتایج می
 هاخمین مدللیمر و آزمون هاسمن برای ت F( خالصه نتایج آزمون 5جدول )

 فرضیه
 نتایج آزمون هاسمن نتایج آزمون اف.لیمر

 نتیجه سطح معناداری آماره نتیجه سطح معناداری آماره

 اثرات ثابت 0.00 22.62 الگوی پانل 0.00 7.22 فرضیه فرعی اول

 منبع: یافته های پژوهش

 

 .تخمین و نتایج مدل تحقیق5-6

در ادامه برای بررسی آنها از رگرسـیون چنـد    در این پژوهش یک فرضیه بیان شده است که

 متغیره استفاده می شود.

0H های پذیرفته شده در بورس اوراق :  تعداد جلسات هیئت مدیره بر فرار مالیاتی شرکت

 بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد.

1H   :وراق های پذیرفته شده در بورس اتعداد جلسات هیئت مدیره بر فرار مالیاتی شرکت

 بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.
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تعداد چلسات  های مربوط به مدل اصلی با توجه به تاثیر( خالصه آماره6ابتدا در جدول )

ه به دو خروجی های همخطی آمده است که با توجدهد و سپس آمارهرا نشان میهیئت مدیره 

 فوق در ادامه نتیجه آزمون آمده است.
 فرضیه اصلی تحقیق ( نتایج تخمین6جدول )

 منبع: یافته های پژوهش

به در ادامه برای آزمون عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل عامل تورم واریانس محاس

 شود.و بررسی می
 مدل اصلی تحقیق -( بررسی همخطی7جدول )

 متغیر
 های همخطی آماره

 (VIFعامل تورم واریانس )

 1.02  جلسات هیئت مدیرهتعداد 

 1.02  اندازه شرکت

 1.01  های مشهودنسبت دارایی

 1.00  سن شرکت

ی بـین متغیرهـا پذیرفتـه    کمتر است در نتیجه وجود همخطـ  10مقدار تورم تواریانس نیز از 

 شود.نمی

 سطح معناداری tآماره  میزان خطا ضریب نماد متغیر

 c 1.30 0.09 15.01 0.00 مقدار ثابت

 𝑀𝐵 -0.06 0.01 -7.69 0.00 تعدادجلسات هیئت مدیره

 𝑆𝐼𝑍𝐸 -0.04 0.01 -6.01 0.00 اندازه شرکت

 𝑇𝐴𝑁𝐺 -0.02 0.02 -0.93 0.35 نسبت دارایی های مشهود

 𝐴𝐺𝐸 -0.19 0.03 -5.58 0.00 سن شرکت

 ثابت اثرات  نوع آزمون

 F 0.00سطح معناداری آماره  F 64.55آماره 

 0.60 ضریب تعیین تعدیل شده 0.66 ضریب تعیین

 1.95 واتسوندوربین 
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 بررسی پذیرش یا عدم  پذیرش فرضیه

درصد  5از  Fدر بررسی معنی دار بودن کل مدل با توجه به این که سطح معناداری آماره 

 95در سطح اطمینان  Fآزمون  1Hدار بوده و فرضیه ( لذا مدل معنی00/0باشد )کوچکتر می

درصد فرار مالیاتی  66/0مدل نیز گویای آن است که ضریب تعیین شود. پذیرفته میدرصد 

گردد. میزان ضریب تعیین تعدیل ها، توسط متغیر تعداد جلسات هیئت مدیره تبیین میشرکت

باشد. عالوه براین به منظور بررسی همبستگی جمالت خطا باید درصد می 60/0شده نیز برابر 

باشد ( می95/1این جا مقدار آن به میزان )نمود که در به میزان آماره دوربین واتسون توجه 

شود. در بررسی ( قرار دارد فرض همبستگی جمالت خطا رد می5/2تا  5/1وچون در بازه )

برای  tجایی احتمال آماره ( از آن6داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در جدول )معنی

می باشد. در نتیجه وجود ( 00/0درصد) 5ضریب متغیر تعداد جلسات هیئت مدیره کمتر از 

 95ها در سطح اطمینان داری تعداد جلسات هیئت مدیره بر فرار مالیاتی شرکتتاثیر معنی

تعداد جلسات هیئت مدیره بر  "مبنی بر  1Hگیرد. بنابراین فرضیه درصد مورد پذیرش قرار می

 "عناداری دارد.ران تاثیر مهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهفرار مالیاتی شرکت

 شود.پذیرفته می

 

 گیری و پیشنهادهای پژوهش. بحث و نتیجه7

ریزی دهد، بنابراین برنامهای موثر است که سود شرکت را کاهش میهزینه مالیاتی هزینه

ریزی مالیاتی را انجام راهی برای افزایش سودهای گزارش شده است. مدیریت، برنامهمالیاتی 

های پرداخت شده ن مؤلفه بسیار باال است و شرکت مستقیماً از مالیاتدهد زیرا هزینه ایمی

ای برای انجام برنامه شود این است که مدیریت انگیزهبرد. اغلب دلیلی که ذکر میبهره نمی

های مالیاتی برای افزایش ارزش شرکت ی دارد، که این انگیزه منحرف کردن هزینهریزی مالیات

شود، ای وجود دارد که برنامه ریزی مالیاتی به سود مدیریت انجام میهاست. عالوه بر این، نظری

ریزی تهاجمی مالیاتی به عنوان اجتناب از مالیاتی مانند افزایش مزایای و پاداش مدیریتی. برنامه

ها از دیدگاه مشکل نمایندگی شود، و در بحث اجتناب مالیاتی، بیشتر بررسیبندی میهطبق

از این منظر، فرار مالیاتی غیرقانونی است. باید از تهاجم مالیاتی جلوگیری کرد کنند؛ استفاده می
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کند، مشمول مجازات خواهد بود و اعتبارش را از دست و اگر ثابت شود که قوانین را نقض می

کند. از دیدگاه اصول نظری نمایندگی، دهد و در درازمدت پایداری تجارت را مختل میمی

ی مستلزم قضاوت و تخمین مدیریت است. در اجرای آن، مدیریت با ریزی مالیاتبرنامه

ای برای هایی از قبیل پیچیدگی و اختیار مواجه است. پیرو این اختیار، مدیریت انگیزهچالش

مالیاتی دارد که از طریق افزایش جبران خسارت از هزینه سهامداران، از  ریزیانجام برنامه

دف تحقیق بررسی تاثیر تعداد جلسان هیئت مدیره بر فرار مالیاتی از این رو ه بردمدیریت سود می

های های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتشرکت

هست بعد از اعمال این شرایط  1399تا  1390بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی شده در پذیرفته

نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج بررسی آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که تعداد  عنوانشرکت به 186

ان به آن توهایی که در این تحقیق میمحدودیتجلسات هیئت مدیره بر فرار مالیاتی تأثیر معناداری دارد. 

های این پژوهش، کمبود مبانی نظری تعداد جلسات ترین محدودیتیکی از مهم -1اشاره کرد؛ 

مدیره از گزارش ساالنه با توجه به اینکه اطالعات مربوط به جلسات هیئت -2. باشدمدیره میهیئت

هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام استخراج گردیده است، یکسان نبودن شکل این گزارش 

 با توجه به محدود -3ها، دسترسی سریع به این اطالعات را با مشکل مواجه می کرد.برای همه شرکت

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعمیم نتایج به سایر ری به شرکتبودن جامعه آما

 های غیربورسی باید با احتیاط انجام شود.شرکت

گذاران و فعاالن بازار با توجه به نتایج تحقیق میتوان پیشنهادهایی به این شرح بیان کرد: به سرمایه

ها مهم است عالوه بر متغیرهای ر مالیاتی شرکت برای آننانچه میزان فراگردد که چسرمایه پیشنهاد می

ها پیشنهاد مدیره شرکتمدیره توجه داشته باشند. همچنین، به هیئتمالی، به تعداد جلسات هیئت

شود که جلسات بیشتری را در طی سال برگزار کرده و از این طریق با نظارت بیشتر خود منجر به می

گذاران حوزه شود سیاسترکت گردند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد میجتناب مالیاتی شکاهش نیزان ا

های مالیاتی آینده و استانداردهای حسابداری کنندگان استانداردهای حسابداری، سیستممالیاتی و تدوین

ه تا بدین ای طراحی کنند که شکاف بین نرخ موثر مالیاتی و نرخ واقعی مالیات کاهش یافترا به گونه

با توجه  ها کاهش یابد.الزحمه حسابرسی شرکتهای فرار مالیاتی و به تبع آن، حقزمینه فعالیتطریق 

هایی که طی انجام آن برای پژوهش گر مطرح شد، جهت تکمیل این به نتایج پژوهش و پرسش
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برای انجام های مرتبط با این پژوهش، پیشتهادات زیر پزوهش و انجام مطالعات بیشتر در حوزه

این پژوهش به تفکیک برای صنایع مختلف موجود در بورس  :شودعات آتی ارائه میمطال

های حاکمیت شرکتی رابطه مکانیزم .اوراق بهادار تهران به منظور کنترل تاثیر صنعت انجام شود

ین ها در ایه منظور متجانس بودن نمونه .گذاری مورد مطالعه قرار گیردهای سرمایهبا فرصت

گردد این پژوهش در های تولیدی استفاده شده است لذا پیشنهاد میز شرکتپژوهش تنها ا

های مشابه در انجام بررسی .ها انجام پذیردها و بیمهگذاری، بانکها و موسسات سرمایهشرکت

 های بیشتر.تر و با نمونهطول یک دوره زمانی طوالنی
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