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چکیده
اجتناب از پرداخت مالیات از مهمترین تصمیمات مدیران است که به واسطۀ جلوگیری از انتقال منابع شرکت به دولت
ممکن است آثار مساعد یا نامساعدی بر ارزش شرکت داشته باشد .هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر اجتناب از
پرداخت مالیات بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با حجم نمونۀ  180شرکت
برای سالهای  1388-1397است .فرضـیه هـای پژوهش بـا بهـره گیری از مـدلهـای رگرسیونی چند متغیره آزمون و
برای بررسی ارزش شرکت از دو معیار حسابداری جریان نقد آزاد برای واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از
کسب و کار استفاده گردیده است .همچنین جهت اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیز نرخ مؤثر مالیاتی جریان نقد
عملیاتی بکار گرفته شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای
حسابداری ارزش شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد ،به این معنی که با افزایش اجتناب مالیاتی ارزش شرکت
افزایش می یابد .شدّت این افزایش در ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار نسبت
به ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد برای واحد تجاری بیشتر است که می تواند ناشی از خنثی شدن
اثر تأمین مالی در آن باشد .بدین ترتیب نتایج پژوهش حاکی از تأیید تئوری ارزش آفرینی در رابطۀ بین فعالیتهای
اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت است.
واژگان کلیدی :اجتناب مالیاتی ،ارزش شرکت ،جریان نقد آزاد برای واحد تجاری ،جریان نقد آزاد ناشی از کسب
و کار
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مقدمه
موضوع مالیات به دلیل نقش خاص ،تأثیرات و همچنین قوانین ،مقررات و ساز و کارهای
حاکم بر آن ،از دیرباز مورد توجه صاحبنظران اقتصاد ،مالیۀ عمومی ،سیاسیون ،تشکلها
و حتی عموم مردم قرار داشته است (سعیدی و کالمی .)1388 ،مالیات در حقیقت ،به
نوعی ،پرداخت هزینۀ زندگی اجتماعی محسوب میشود .با این حال ،مالیات بر درآمد از
منظر شرکتها هزینه است (ولک و همکاران ،)2013 ،1هزینهای که بر تمام واحدهای

انتفاعی که به نوعی درآمدزایی میکنند ،از جانب دولت تحمیل میشود .بدینترتیب
چنانچه شرکتها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در راستای کسب
سود و انتفاع فعالیت میکنند ،میتوان انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی برای کاهش
مالیات پرداختی خود باشند .در ادبیات مالی ،تالشها و راهکارهای قانونی شرکتها به
منظور کاهش هزینۀ مالیاتی را به نامهای متفاوتی همچون؛ مدیریت مالیاتی ،اجتناب از
پرداخت مالیات و یا رویۀ مالیاتی جسورانه میشناسند.
اجتناب از پرداخت مالیات طیفی از استراتژیهای مالیاتی را شامل میشود که در یک
سر آن استراتژی فعالیتهای قانونی و در سر دیگر آن استراتژی فعالیتهای متهورانه قرار
دارد (هانلون و هیتزمن .)2010،2اگرچه در ظاهر اجتناب از پرداخت مالیات میتواند
مزایایی برای شرکت به همراه آورد ،ولی هزینههای بسیاری نیز به شرکت تحمیل خواهد
نمود .از اینرو پیرامون شیوۀ اثرگذاری آن بر واکنش بازار و ارزش شرکت ،دیدگاههای
متفاوتی وجود دارد .بر اساس دیدگاه ارزشآفرینی میتوان با استفاده از اجتناب مالیاتی
اقدام به افزایش ارزش شرکت و در نتیجه ارزشآفرینی نمود؛ زیرا اجرای استراتژی
اجتناب از پرداخت مالیات منجربه حفظ منابع در درون شرکت میگردد .اگر هزینه و
ریسکی برای اجتناب مالیاتی وجود نداشته باشد ،بدینترتیب جریانهای نقد و سود خالص
افزایش مییابد .مدیران توانمند نیز میتوانند از منابع ایجاد شده به منظور افزایش ثروت
سهامداران استفاده نمایند .در صورت برقراری این شرایط ،شرکتها تمایل به اجتناب از
پرداخت مالیات خواهند داشت .دیدگاه دوم مبتنی بر نظریۀ نمایندگی است .بر اساس این
دیدگاه هزینههای مشهود و نامشهود ناشی از اجرای اجتناب مالیاتی میتواند مزایای آن را
حذف نماید و از اینرو ،ارزش شرکت را کاهش دهد (کمالیمنفرد و علیاحمدی،
1- Wolk et al
2- Hanlon & Heitzman
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 .)1396هزینههای مستقیم اجتناب مالیاتی عبارتند از؛ زمان ،منابع انسانی ،بکارگیری منابع
برای اجرای استراتژی ،احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی ،افزایش ریسک مربوط به
دعوای حقوقی بر علیه شرکت ،ریسک بررسی مدارک شرکت توسط مأموران مالیاتی و
هزینههای سیاسی (چن و همکاران.)2010 ،1
هدف از این مقاله ،بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر ارزش شرکت در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .در این مطالعه برای
ارزشیابی ارزش شرکت از معیارهای حسابداری جریان نقد آزاد برای واحد تجاری 2و
جریان نقد آزاد ناشی کسب و کار 3استفاده شده است .بدینترتیب ،این پژوهش عالوهبر

بررسی اثرات اجتناب از پرداخت مالیات بر ارزش شرکت ،با استفاده از معیارهای
حسابداری جریان نقد آزاد در ارزشیابی ارزش شرکتها به توسعۀ ادبیات مالی در این
زمینه نیز کمک خواهد نمود .عالوهبر این در اغلب پژوهشها برای محاسبۀ متغیر اجتناب
از پرداخت مالیات از نرخ مؤثر مالیات نقدی استفاده میشود ،در صورتی که این نرخ ،دو
اثر متمایز اجتناب از پرداخت مالیات و مدیریت سود افزایشی را به صورت همزمان
منعکس میکند (رهنمای روپشتی و همکاران .)1396 ،از اینرو در این پژوهش برای اولین
بار در ایران از نرخ مؤثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی برای محاسبۀ متغیر اجتناب از پرداخت
مالیات استفاده میشود تا مانع از حصول نتایج اشتباه گردد که نوآوری این مقاله محسوب
میشود.

مبانی نظری
اجتناب از پرداخت مالیات
پاسترناک و ریکو )2008( 4اجتناب مالیاتی را استفاده قانونی از شکافهای قوانین مالیاتی
جهت کاهش هزینۀ مالیات تعریف نمودند .هانلون و هیتزمن ( )2010نیز اجتناب مالیاتی را
بهعنوان کاهش آشکار مالیات بهازای هر واحد از سود حسابداری یا جریانهای نقدی در
نظر گرفتند .دزایی و دارماپاال )2009( 5افزایش تفاوت بین سود حسابداری و سود مشمول

مالیات ،کاهش نرخ مؤثر مالیاتی و رشد سود شرکتها بدون شناسایی بدهیهای مالیاتی
1- Chen et al
2- Free Cash Flow to the Firm
3- Free Cash Flow from the Business
4
- Pasternak & Rico
5
- Desai & Dharmapala
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را از جمله نشانههای فعالیتهای اجتناب مالیاتی مدیران برشمردند .مرور ادبیات مالی در
این زمینه نشان میدهد؛ بهطور کلی دو دیدگاه در ارتباط با اجتناب مالیاتی وجود دارد.
دیدگاه نخست ،هدف فعالیتهای اجتناب مالیاتی را تنها کاهش تعهدات و بدهیهای
مالیاتی شرکتها قلمداد میکند .طرفداران این دیدگاه معتقدند که از نظر سرمایهگذاران،
اجتناب مالیاتی به عنوان فعالیتی تلقی میشود که ارزش شرکت را افزایش میدهد و باید
مدیران را برای بکارگیری چنین اقداماتی تشویق نمود و به آنها پاداش داد .نمونۀ بارز
چنین وضعیتی را میتوان مبنا قرار دادن سود بعد از مالیات به عنوان طرحهای پاداش
مدیران نام برد که منجربه کاهش نرخ مؤثر مالیاتی میشود .در عین حال زمانبر بودن این
فعالیت برای مدیران و کشف آن توسط نهادهای نظارتی و مالیاتی از هزینههای بالقوه این
دیدگاه بهشمار میرود .بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری نمود که در این دیدگاه ممکن
است تضاد منافع بین مدیران و سهامداران طبق تئوری نمایندگی به فراموشی سپرده شده اما
در مقابل ،رابطۀ شرکت و دولت بر مبنای تئوری ذینفعان به چالش کشیده شود .در دیدگاه
دوم ،فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات ابعاد بیشتری از مسائل نمایندگی بین مدیران و
سهامداران از قبیل فرصتطلبی مدیران و سوءاستفاده از منابع شرکت را شامل میشود.
دزایی و دارماپاال ( )2009معتقدند ،پیچیدگی فعالیتهای اجتناب مالیاتی میتواند ابزارها،
پوششها و قضاوتهایی را برای مدیران ایجاد نماید که زمینهساز رفتارهای فرصتطلبانه
آنها مانند دستکاری سود ،معامالت با اشخاص وابسته و سوءاستفاده از منابع شرکت به
نفع مدیران گردد .به عبارت دیگر ،در این دیدگاه ممکن است اجتناب مالیاتی و انحراف
مدیران مکمل یکدیگر قرار گیرند.

ارزش شرکت
تعیین ارزش انواع داراییهای مالی در تصمیمگیری سرمایهگذاران نقش قابل توجهی
دارد ،زیرا سرمایهگذاران قبل از خرید انواع اوراق بهادار ،عالقهمند هستند از ارزش آنها
آگاهی یابند .با تبیین ارزش شرکت در فرآیند ارزشیابی اوراق بهادار ،شواهدی بدست
میآید که بر پایۀ آن بتوان عملکرد شرکت را اندازهگیری کرد و در خصوص بازدهی
آتی اوراق بهادار و تداوم فعالیت شرکت ،راهکارهای عملی و اجرایی ارائه نمود .برای
ارزیابی ارزش واحدهای اقتصادی روشهای گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرد .برخی
از این روشها مبنای اقتصادی ،برخی دیگر مبنای حسابداری دارند .از میان روشهای
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حسابداری ،جریان نقد آزاد ،یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی ارزش محسوب میشود.

جریان نقد آزاد معیاری است که سودآوری شرکت را پس از همۀ هزینهها و سرمایه-

گذاریها اندازهگیری میکند .تاکنون تعریف واحدی از جریان نقد آزاد ارائه نشده است
اما تعاریف متعددی توسط افراد مختلف بهمنظور محاسبۀ جریان نقد آزاد ارائه شده است.

طبق تعریف جنسن )1986( 1جریان نقد آزاد ،باقیماندۀ جریانهای نقدی پس از کسر وجوه
الزم برای پروژههایی است که خالص ارزش فعلی آنها مثبت ارزیابی میشود .این پروژه-
ها ،طرحهای سرمایهگذاری هستند که ارزش فعلی جریانهای نقدی ورودی مورد انتظار از
آنها بیش از ارزش فعلی جریانهای نقدی خروجی مورد انتظار از آنها است .از نظر لن و
پلسن )1989( 2جریان نقد آزاد ،پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات ،هزینۀ بهره ،سود
سهامداران ممتاز و سود سهامداران عادی از سود عملیاتی قبل از هزینۀ استهالک به دست

میآید .کاپلند )1991( 3جریان نقد آزاد را اینگونه تعریف میکند؛ سود عملیاتی پس از
کسر مالیات بهاضافۀ هزینههای غیرنقدی پس از کسر سرمایهگذاری ،اموال ،ماشینآالت،
تجهیزات و سایر داراییها .در ایران نیز مهام و همکاران ( )1387ضمن تفکیک جریان نقد
آزاد به جریان نقد آزاد برای واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از کسبوکار ،تعریف-
های زیر را ارائه نمودهاند:
جریان نقد آزاد برای واحد تجاری :جریان نقد آزاد برای واحد تجاری نشاندهندۀ
وجوه نقدی است که بعد از پرداخت تمام هزینهها ،بازپرداخت بدهیها و پرداخت سود
سهام در شرکت باقی میماند و میتوان آن را جریان نقد آزاد با اثر اهرمی نامید.
جریانهای نقد آزاد ناشی از کسب وکار :جریان نقد آزاد ناشی از کسبوکار نشان-
دهندۀ جریان نقد آزاد شرکت است که اثر تأمین مالی در آن خنثی شده است و میتوان
آن را جریان نقد آزاد بدون اهرم نیز نامید و وجه نقدی را نشان میدهد که پس از کسر
هزینهها و بازپرداخت بدهیها در شرکت باقی میماند.

پیشینۀ پژوهش و تدوین فرضیهها

گوئنتر و همکارن )2012 ( 4در پژوهشی با عنوان "اجتناب مالیاتی و ریسک شرکت" به
این موضوع پرداختهاند که آیا تصمیمات مالیاتی بر ریسک شرکت تأثیر دارد و تا چه حد
1- Jensen
2- Lehn & Poulsen
3- Copeland et al
4- Guenther et al
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معیارهای تجربی اجتناب مالیاتی شرکت ،منعکس کنندۀ انتخاب مخاطرهآمیز مالیات
شرکت است .نتایج پژوهش نشان داد که رابطۀ مثبتی بین انحراف معیار نرخ مؤثر مالیات
نقدی و نوسانات بازده سهام وجود دارد ،ولی بین پایین بودن نرخ مؤثر مالیات نقدی و یا
باال بودن منافع مالیاتی شناسایی نشده با نوسانات بازده سهام ،رابطۀ معناداری وجود ندارد.

چن و همکاران )2014( 1در مطالعهای به بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی و ارزش
شرکت ،همچنین تأثیر شفافیت اطالعاتی بر رابطۀ بین آنها پرداختند .در این پژوهش که
برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی از دو سنجۀ تفاوت دفتری مالیات و نرخ مؤثر مالیاتی و
همچنین برای اندازهگیری ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین استفاده گردیده است ،نتایج
حاکی است ،بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد.
عالوهبر این نتایج نشان داد که با افزایش شفافیت اطالعاتی ،اثر منفی اجتناب مالیاتی بر
ارزش شرکت کاهش مییابد.

پارک و همکاران )2016( 2در پژوهشی به بررسی رابطۀ توانایی مدیریت و اجتناب
مالیاتی در کشور کره پرداختند .نتایج پژوهش ایشان نشان میدهد؛ بین اجتناب مالیاتی و
ارزش شرکت رابطۀ منفی وجود دارد ،از سوی دیگر توانایی مدیریت ،رابطۀ منفی بین
اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت را کاهش میدهد.

شین و وو )2018( 3در مطالعهای تأثیر اجتناب مالیاتی را بر هزینۀ سرمایۀ بدهی مورد
بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه حاکی است؛ رابطۀ مثبتی بین اجتناب مالیاتی و هزینۀ

سرمایۀ بدهی وجود دارد .زمانی که نسبت هزینۀ سرمایۀ بدهی باالست اجتناب مالیاتی به-
طور قابل توجهی کاهش مییابد .از طرف دیگر ،سودآوری یک شرکت ،رابطۀ مثبت بین
اجتناب از پرداخت مالیات و هزینۀ سرمایۀ بدهی را افزایش میدهد ،زیرا اجتناب مالیاتی
زمانی افزایش مییابد که سودآوری شرکت مطلوب باشد .بنابراین سودآوری یک شرکت
از عوامل حیاتی است که بر رابطۀ بین اجتناب مالیاتی و هزینۀ سرمایۀ بدهی تأثیر میگذارد.

چن و همکاران )2019( 4در پژوهشی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و اجتناب از پرداخت
مالیات را مورد مطالعه قرار دادند .یافتههای پژوهش ایشان نشان داد که تأثیر نقدشوندگی
سهام بر اجتناب مالیاتی از لحاظ آماری معنیدار است و هرچه نقدشوندگی سهام باالتر
باشد ،اجتناب از پرداخت مالیات کمتری وجود خواهد داشت.
1- Chen et al
2- Park et al
3- Shin & Woo
4- Chen et al
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مشایخی و صبری ( )1394در مطالعهای تأثیر راهبری شرکتی بر رابطۀ بین اجتناب مالیاتی و
ارزش شرکت را مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق ایشان حاکی از وجود رابطۀ مثبت یا
به بیانی دیگر تأیید تئوری ارزشآفرینی در رابطۀ بین فعالیتهای اجتناب از مالیات و
ارزش شرکت است.
عابدی و صفریگرایلی ( )1395تأثیر شفافیت اطالعاتی را بر رابطۀ بین اجتناب مالیاتی
و ارزش شرکت مورد بررسی قرار دادند .ایشان برای سنجش اجتناب مالیاتی از دو سنجۀ
تفاوت دفتری مالیات ( )BTDو نرخ مؤثر مالیاتی ( )ETRو همچنین از نسبت کیوتوبین
به عنوان سنجۀ ارزش شرکت استفاده نمودند .یافتههای بدست آمده از این پژوهش حاکی
از آن است که اجتناب مالیاتی ،سبب کاهش ارزش شرکت میگردد .عالوهبر این ،نتایج
نشان میدهد که شفافیت اطالعاتی اثر منفی اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت را تعدیل
میکند.

غالمیکیان و فقیه ( )1396در مطالعهای به بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت پیش-
بینی سود پرداختند .نتایج پژوهش ایشان نشان داد که اجتناب مالیاتی ،قدرت پیشبینی سود
را کاهش میدهد .به بیان دیگر ،اگرچه اجتناب مالیاتی منجربه افزایش جریانهای نقدی
آتی میگردد ،اما ممکن است به دلیل عدم قطعیت و تحقق آن از قدرت پیشبینی سود
بکاهد.
حسنیالقار و شعریآناقیز ( )1396در پژوهشی ویژگیهای شخصیتی مدیران را به
عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکنندۀ اجتناب مالیاتی مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج
این مطالعه نشان داد؛ توانایی مدیریت تأثیر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی در

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد .از طرف دیگر یافتهها نشان-
دهندۀ تأثیر غیرمستقیم اندازۀ شرکت و اهرم مالی بر اجتناب از پرداخت مالیات است.
آقایی و همکاران ( )1397در پژوهشی نقش توانایی مدیریتی در اجتناب مالیاتی
شرکتها را مورد بررسی قرار دادند .نتایج بررسی ایشان نشان داد؛ بین توانایی مدیریتی و
اجتناب از پرداخت مالیات ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد ،در واقع توانایی مدیریتی بر

رفتار اجتناب مالیاتی شرکت مؤثر است .مدیران با سطح توانایی باال ،کمتر درگیر فعالیت-
های اجتناب مالیاتی میشوند.
نوبخت و نوبخت ( )1400در مطالعهای تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات را بر معیارهای

حسابداری و اقتصادی عملکرد شرکت مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش ایشان نشان
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داد که اجتناب مالیاتی بر معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد تأثیر منفی و معنیداری
دارد ،بدین معنی که با افزایش اجتناب مالیاتی عملکرد شرکتها کاهش یافته است .شدّت
این کاهش در متغیر ارزش افزودۀ بازار نسبت به معیارهای ارزش افزودۀ اقتصادی و جریان
نقد آزاد بیشتر است.
مطالعۀ مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش نشان میدهد که اجتناب از پرداخت مالیات
حاصل مهمترین تصمیمات مدیران شرکت است که به واسطۀ جلوگیری از انتقال منابع
شرکت به دولت ممکن است ،آثار مساعد یا نامساعدی بر ارزش شرکت داشته باشد.
بدینترتیب فرضیههای زیر مطرح و آزمون شده است:
فرضیۀ اول :اجتناب مالیاتی بر ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد واحد
تجاری تأثیر دارد.
فرضیۀ دوم :اجتناب مالیاتی بر ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد ناشی از
کسب و کار تأثیر دارد.

روششناسی پژوهش
این مطالعه از لحاظ هدف جزء مطالعات کاربردی بوده و از نظر روش نیز ،پژوهشی تجربی

از نوع پسرویدادی میباشد .دادهها و اطالعات مالی پژوهش از طریق مراجعه به صورت-
های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بانکهای
اطالعاتی نظیر رهآورد نوین بهدست آمده است .فرضـیههـای پژوهش نیز بـا بهـرهگیری از
مـدلهـای رگرسیونی چند متغیره آزمون شدهاند .با توجه به اِعمال محدودیتهای زیر،
تعداد نمونۀ پژوهش  180شرکت یا به عبارتى  1620سال شرکت برای سالهای -1388
 1397میباشد.
 )1اطالعات مالی شرکت برای دورۀ زمانی پژوهش در دسترس باشد؛  )2در طی دورۀ
زمانی پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته باشد؛  )3سال مالی آن منتهی به
 29اسفند ماه باشد؛  )4دورۀ مالی آن طی بازۀ زمانی پژوهش تغییر نکرده باشد؛  )5از
شرکتهای بیمه ،سرمایهگذاری ،مؤسسات مالی و اعتباری ،بانکها و لیزینگ نباشد؛ )6
زیان سنواتی نداشته باشد؛  )7سود قبل از مالیات آن در طی دورۀ زمانی پژوهش مثبـت
باشـد.

متغیرهای پژوهش و نحوۀ محاسبۀ آنها
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نحوۀ اندازهگیری اجتناب مالیاتی
در اغلب پژوهشها برای محاسبۀ متغیر اجتناب مالیاتی از نرخ مؤثر مالیات نقدی استفاده
میشود ،درصورتی که این نرخ معیار مناسبی برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی نیست ،چرا
که این نرخ ،دو اثر متمایز اجتناب مالیاتی و مدیریت سود افزایشی را به صورت همزمان
منعکس میکند (رهنمای روپشتی و همکاران .)1396 ،از سوی دیگر به نظر لو و نیسیم

1

( )2004شرکتهایی که سود قبل از مالیات خود را مدیریت میکنند ،نرخ مؤثر مالیات
نقدی پایینی خواهد داشت که ممکن است به اشتباه به عنوان نشانهای از اجتناب مالیاتی
تفسیر شود .دلیل این امر نیز وجود سود قبل از مالیات در مخرج کسر این نرخ است که
میتواند تحت تأثیر فعالیتهای مربوط به مدیریت سود قرار گیرد .بنابراین در این پژوهش
از معیاری جایگزین برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی استفاده شده است که در مخرج کسر
آن از جریان نقد عملیاتی استفاده و نرخ مؤثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی نام دارد .به دلیل
وجود جریان نقد عملیاتی در مخرج کسر ،این نرخ کمتر تحت تأثیر انتخابهای
حسابداری و مدیریت سود قرار میگیرد .استفاده از این معیار میتواند مانع از حصول نتایج

اشتباه گردد .چراکه عالوهبر اجتناب مالیاتی راههای دیگری نظیر فرار مالیاتی ،محافظه-
کاری و مدیریت سود نیز برای عدم پرداخت و به تعویق انداختن مالیاتها وجود دارد ،لذا

انتخاب معیاری مناسب که تحت تأثیر این رویدادها نباشد میتواند اجتناب مالیاتی را به -
درستی انعکاس داده و پیامدهای واقعی مربوط به اجتناب مالیاتی و نه هیچ رویداد دیگری

را شناسایی نماید و با قابلیت اتکای باالیی به اجتناب مالیاتی نسبت داده شود (رهنمای
روپشتی و همکاران.)1396 ،
نرخ مؤثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی( )COF ETR i,tنشاندهندۀ اجتناب از پرداخت
مالیات است ،باال بودن نرخ مؤثر مالیاتی نشاندهندۀ اجتناب مالیاتی کمتر و پایین بودن این
نسبت نشان از افزایش اجتناب مالیاتی دارد،که برابر است با؛ نسبت مجموع مالیاتهای
نقدی پرداختی در طول یک دورۀ زمانی  5ساله بر مجموع جریانهای نقد عملیاتی قبل از
مالیات همان دوره که به شرح زیر میباشد:

رابطۀ )1
∑tt−4 Cash Taxes Paidi,t
t
∑t−4 Pretax operating Cash flowsi,t

= COF ETR i,t

1

- Lev & Nissim
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که در آن؛  COF ETR i,tنرخ مؤثر مالیاتی که نشاندهندۀ اجتناب مالیاتی است؛
 Cash Taxes Paidi,tمالیاتهای پرداختی؛ Pretax operating Cash flowsi,t

جریانهای نقد عملیاتی قبل از مالیات.
مالیات های نقدی پرداخت شده با مراجعۀ مستقیم به صورت جریان وجوه نقد بدست می-
آید و به دلیل فاصله یک ساله اعالم مالیاتهای پرداختی برای هر دوره ،مالیات پرداختی
آن سال ،مالیات پرداختی مندرج در صورت جریان وجوه نقد یک سال بعد آن خواهد
بود.

نحوۀ اندازهگیری ارزش شرکت
در این پژوهش برای اندازهگیری ارزش شرکت از دو معیار برآوردی جریان نقد آزاد برای
واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار استفاده شده است.
ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد برای واحد تجاری :ارزش برآوردی
شرکت از طریق جریان نقد آزاد برای واحد تجاری برابر با مجموع جریانانهای نقد آزاد
ایجاد شده برای واحد تجاری با فرض تداوم فعالیت است که به وسیله میانگین موزون
هزینۀ سرمایه بعد از مالیات ) (WACCتنزیل و به صورت زیر محاسبه میشود

(داموداران2002 ،1؛ ارجان و بان2005 ،2؛کالیسون2011 ،3؛ آلتان و کاراحان:)2016 ،4
FCFF
رابطۀ )2
WACC − Gn

= FVFCFF

که در آن؛  FVFCFFارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد برای واحد

تجاری؛  FCFFجریان نقد آزاد برای واحد تجاری که برابر است با جریان نقد ناشی از
فعالیتهای عملیاتی  -مخارج سرمایهای – سود سهام پرداختی  +خالص استقراض  +سود
دریافتی بابت سپردههای کوتاه و بلندمدت  +سود سهام دریافتی – سود پرداختی بابت
تسهیالت – مالیات پرداختی؛  WACCمیانگین موزون هزینۀ سرمایه است که با استفاده از
فرمول عمومی زیر اندازهگیری میشود.
رابطۀ WACC = (Wd × K d ) + (Ws × K s ) )3

که در آن Wd ،نسبت بدهی در ساختار سرمایه؛  Wsنسبت حقوق صاحبان سهام در ساختار
سرمایه؛  K dهزینۀ بدهی (هزینۀ تأمین مالی از طریق اخذ وام یا انتشار اوراق مشارکت) .با
1- Damodaran
2- Ercan
3- Claesson
4- Altan & Karahan
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توجه به تعداد وامهای دریافتی توسط شرکتها و نیز تفاوت نرخ بهرۀ این وامها ،میتوان
یک میانگین را به صورت زیر بهعنوان هزینۀ بهرۀ آنها در نظر گرفت:
رابطۀ × (1 − t) )4

هزینه تأمین مالی
بدهی بهرهدار

= Kd

 K sهزینۀ حقوق صاحبان سهام است که نحوۀ محاسبه آن به صورت زیر میباشد:
رابطۀ K s = R f + β (R m − R f )5

که در آن R f ،نرخ بازده بدون ریسک (نرخ اوراق مشارکت دولتی بهعنوان نرخ بازده

بدون ریسک استفاده گردیده است)؛  βشاخص ریسک سیستماتیک (ضریب بتای

شرکتها از نرمافزار رهآورد نوین استخراج شده است)؛  R mنرخ بازده مورد انتظار
مجموعۀ سرمایهگذاری بازار ،که از طریق رابطۀ زیر محاسبه میگردد:

I𝑡 − It−1
رابطۀ )6
It−1
 Itشاخص کل بازار در پایان سال  tو  It−1شاخص کل بازار در سال .t-1
= Rm

 Gnنرخ رشد ثابت شرکت در سال  ،nکه از طریق رابطۀ زیر محاسبه میگردد:

رابطه 𝐺𝑛 = 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 × 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 )7
که در آن؛  Retention Rateنسبت نگهداری و  Return on Equityبازده حقوق

صاحبان سهام است که به صورت زیر محاسبه میشوند:
نسبت نگهداری( :سود خالص – سود تقسیمی) ÷ سود خالص؛ نشاندهندۀ درصدی از سود
شرکت است که به سهامداران پرداخت نشده است.
بازده حقوق صاحبان سهام :سود خالص ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام؛ نشاندهندۀ میزان
بازدهی سرمایهگذاران نسبت به سود شرکت است.
ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار :ارزش برآوردی
شرکت از طریق جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار برابر است با مجموع جریانانهای
نقد آزاد ناشی از کسب و کار که به وسیله میانگین موزون هزینۀ سرمایه بعد از مالیات
) (WACCتنزیل و به صورت زیر محاسبه میشود:
FCFB
رابطۀ )8
WACC − Gn

= FVFCFB

که در آن؛  FVFCFBارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد ناشی از کسب و
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کار؛  FCFBجریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار که برابر است با وجوه نقد ناشی از
فعالیتهای عملیاتی  -مخارج سرمایهای  -مالیات پرداختی؛  WACCمیانگین موزون هزینۀ

سرمایه و  Gnنرخ رشد ثابت شرکت که نحوۀ محاسبۀ آنها در بخش قبلی توضیح داده
شد.

متغیرهای کنترلی
𝐭 :𝐒𝐈𝐙𝐄𝐢,اندازه شرکت؛ لگاریتم طبیعی فروش شرکت .یکی از عوامل تعیینکننده وجه
نقد از دیدگاه نظریۀ جریان نقد آزاد ،اندازه شرکتهاست .شرکتهاى بزرگ به دلیل
مقدار منابع مالى مورد نیاز ،احتماالً کمتر با تملکهاى ناخواسته مواجه مىشوند .بنابراین،
انتظار مىرود که مدیران شرکتهاى بزرگ در خصوص سرمایهگذارى و سیاستهاى
مالى ،قدرت و اختیار بیشترى داشته باشند که این کار ،موجب ایجاد مقدار بیشترى مانده
وجه نقد مىشود (فریرا و ویلال.)2004 ،1
𝐭 :𝐋𝐄𝐕𝐢,اهرم مالی شرکت؛ نسبت کل بدهی به کل دارایی شرکت .وجود بدهی باعث
می شود که مدیران جهت پرداخت اصل و بهره بدهی ،جریان نقد آزاد کمتری در دسترس
داشته باشند ،بهگونهای که امکان سرمایهگذاری در پروژههایی که فاقد ارزش افزوده
هستند وجود نداشته باشد .همچنین با افزایش میزان بدهی رسیدگی و نظارت توسط
اعتباردهندگان افزایش یافته در نهایت امکان سرمایهگذاری غیربهینه توسط مدیریت
محدود میشود (خدادای ،فرازمند و قربانی .)1392 ،برعکس شرکتهاى با اهرم مالى
ضعیف ،کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند .این وضعیت ،اختیار بیشترى به مدیریت
مىدهد ،بنابراین انتظار مىرود که اهرم مالى ،با ماندۀ وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد
(جنسن.)1986 ،
𝐭 :𝐌𝐓𝐁𝐢,فرصتهای رشد شرکت؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان
سهام شرکت در هر دوره .بررسیها نشان میدهد جریان نقد آزاد میتواند تحت تأثیر
فرصتهای رشد آتی آن شرکت قرار گیرد بهگونهای که بازار سرمایه جریان نقد آزاد

شرکتهایی با فرصتهایی رشد باال را بیشتر ارزشگذاری میکند (پنمان و یهودا ،2
2009؛ حبیب .)2011 ،3بدین ترتیب با توجه به مطالب ذکر شده در این پژوهش؛ اندازه،

1- Ferreira & Vilela
2- Penman & Yehuda
3- Habib
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اهرم مالی و فرصتهای رشد ،بهعنوان متغیرهای کنترلی انتخاب گردیده است.

الگوهای پژوهش
با طراحی الگوهای زیر ،فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است:

FVFCFF i,t = β0 + β1 TaxAgg i,t + β2 SIZEi,t + β3 LEVi,t
+ β4 MTBi,t + εi,t
FVFCFB i,t = β0 + β1 TaxAgg i,t + β2 SIZEi,t + β3 LEVi,t
+ β4 MTBi,t + εi,t

رابطۀ )9
رابطۀ
)10

که در آن؛  FVFCFF i,tارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد برای واحد

تجاری؛  FVFCFB i,tارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد ناشی از کسب و

کار؛  TaxAgg i,tاجتناب از پرداخت مالیات؛  SIZEi,tاندازۀ شرکت؛  LEVi,tاهرم مالی
شرکت؛  MTBi,tفرصتهای رشد شرکت و  εi,tباقیمانده مدل.

آمار توصیفی و استنباطی
نتایج حاصل از تحلیل توصیفی دادهها در جدول شمارۀ  1ارائه شده است .بر اساس یافتهها،
میانگین که به عنوان نمایندۀ شاخص مرکزی دادهها شناخته میشود ،برای شاخص متغیر
مستقل اجتناب مالیاتی برابر  ،0/150متغیرهای وابستۀ ارزش شرکت ناشی از جریان نقد
آزاد برای واحد تجاری برابر با  0/625و ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد کسب و
کار  0/117میباشد .همانطور که از نتایج بدست آمده مشخص است ،مقادیر میانه برای
تمامی متغیر بسیار نزدیک به مقادیر میانگین متغیرهای پژوهش است که این امر میتواند به
دلیل نرمال بودن توزیع این متغیرها باشد.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

نماد

میانگین

نرخ مؤثر مالیاتی (اجتناب مالیاتی)
ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد
واحد تجاری
ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد
کسب و کار
اندازه شرکت
اهرم مالی شرکت
فرصتهای رشد شرکت

TaxAgg
FVFCFF

0/150
0/652

انحراف
معیار
0/161
0/075

0/118
0/646

FVFCFB

0/117

0/016

0/1154

-0/561

5/770
0/660
0/193

0/75
0/330
0/086

5/75
0/640
0/346

3/65
0/129
-1/128

SIZE
LEV
MTB

میانه

کمینه

بیشینه

-0/133
-0/356

0/730
0/975
0/537
8/43
0/731
2/730
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آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
فرض نرمال بودن متغیرهای نمونۀ مورد بررسی با استفاده از آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف در سطح اطمینان  0/99مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج بدست آمده از این
آزمون حاکی از آن است که متغیر مستقل اجتناب مالیاتی ،متغیرهای وابستۀ ارزش شرکت
ناشی از جریان نقد آزاد واحد تجاری و ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد کسب و
کار بهترتیب  0/086 ،0/543و  0/651میباشند ،همچنین متغیرهای کنترلی بهترتیب ،0/168
 0/267و  0/324هستند .بنابراین سطح معنیداری بیشتر از سطح خطا  α ́ < αو α =0/01

است .لذا فرض نرمال بودن تمامی متغیرها را میتوانیم بپذیریم.
جدول  .2آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
نوع
متغیر
مستقل

متغیر

نماد

معنیداری

نتیجه

اجتناب مالیاتی

TaxAgg

0/543

نرمال

وابسته

ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد واحد تجاری

FVFCFF

0/086

نرمال

وابسته

ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد کسب و کار

FVFCFB

0/651

نرمال

کنترل

اندازه شرکت

SIZE

0/267

نرمال

کنترل

اهرم مالی شرکت

LEV

0/324

نرمال

کنترل

فرصتهای رشد شرکت

MTB

0/168

نرمال

آزمون همبستگی بین متغیرهای تحقیق
جدول شمارۀ  3نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و کنترلی با متغیرهای وابسته
را نشان می دهد .متغیرهایی که در پژوهش حاضر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر متغیرهای
وابسته مورد آزمون قرار گرفتند ،شامل :اجتناب مالیاتی ،فرصتهای رشد ،اندازۀ و اهرم
مالی شرکت میباشند.
جدول  .3همبستگی بین متغیرهای تحقیق
FVFCFF

MTB

SIZE

همبستگی

FVFCFB

FVFCFB

1

FVFCFF

0/421

1

MTB

-0/395

0/247

1

SIZE

0/381

-0/269

-0/217

1

LEV

-0/012

-0/298

-0/174

0/374

LEV

1

TaxAgg
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TaxAgg

-0/385

-0/247

-0/335

0/571

-0/687

1

آزمون ریشۀ واحد یا مانائی متغیرهای تحقیق
نتایج آزمون پایایی در جدول شمارۀ  4برای متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی با در نظر
گرفتن کل شرکتها نشان داده شده است .با توجه به این جدول مشاهده میشود که تمامی
متغیرها از نظر آماری در سطح معنیداری  0/000معنیدار هستند .به عبارت دیگر هیچ
کدام از متغیرها ریشۀ واحد ندارند .زیرا مقدار احتمال تمامی آنها کوچکتر از 0/05
است .بنابراین استفاده از این متغیرها در تحلیل رگرسیون مناسب میباشد.
جدول شمارۀ  .4نتایج آزمون پایائی ریشۀ واحد دیکی فولر و فیلیپس-پرون متغیرهای تحقیق
متغیر

اجتناب مالیاتی
ارزش شرکت ناشی از جریان نقد
آزاد واحد تجاری
ارزش شرکت ناشی از جریان نقد
آزاد کسب و کار
اندازه شرکت
اهرم مالی شرکت
فرصتهای رشد شرکت

نماد

TaxAgg
FVFCFF
FVFCFB
SIZE
LEV
MTB

آزمون فیلیپس – پرون
مقدار
آماره
بحرانی
-2/95
-5/8963
-2/95
-6/252

آزمون ریشه واحد دیکی فولر
مقدار
مقدار
آماره
احتمال
بحرانی
0/000
-2/95
-5/824
0/000
-2/95
-4/362

-4/6853

-2/95

-4/374

-2/95

0/000

-4/2974
-3/2321
-5/2951

-2/95
-2/95
-2/95

-3/375
-6/369
-5/367

-2/95
-2/95
-2/95

0/000
0/000
0/000

بدین ترتیب پیش از تخمین مدلها ،سطح معنیداری آمارۀ  Fلیمر (آزمون چاو) ،و
آزمون هاسمن ،استفاده از روش اثرات ثابت برای تخمین دادههای ترکیبی حمایت کرد.
همچنین با توجه به نتایج آزمون وایت ناهمسانی واریانس در مدل مشاهده نگردید .در
آزمون بروش گادفری نیز مشاهده میشود که خود همبستگی سریالی در مدل رگرسیونی

وجود ندارد .در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده برای برازش مدل از رگرسیون داده-
های تابلوئی با اثرات ثابت استفاده گردید.

نتایج مدلهای پژوهش و آزمون فرضیهها
نتایج آزمون فرضیۀ اول
اجتناب مالیاتی بر ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد واحد تجاری تأثیر
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دارد.
جدول شمارۀ  .5نتایج فرضیۀ اول
ضریب
-

مقدار
6/93
-5/2613
1/056
0/770
1/056

متغیرها
عرض از مبدا
اجتناب مالیاتی
TaxAgg
اندازۀ شرکت
SIZE
اهرم مالی شرکت
LEV
فرصتهای رشد شرکت
MTB
آماره  Fلیمر
لیمر  Fسطح معنیداری آزمون
آمارۀ دوربین واتسون
آزمون خودهمبستگی سریالی بروش گادفری
سطح معنیداری آزمون بروش گادفری
آزمون ناهمسانی واریانس (وایت)
سطح معنیداری آزمون وایت

Sig

0/0001
0/0023
0/000
0/0049
0/0026
2/736
0/000
1/928
2/367
0/96
1/635
0/168

نتیجۀ ضریب
 tآمارۀ
معنیدار
6/573
معنیدار
-5/352
معنیدار
15/77
معنیدار
7/581
معنیدار
4/63
ضریب همبستگی مدل اصلی
 R2ضریب تعیین
رگرسیون Fآمارۀ
سطح معنیداری آزمون رگرسیون
مقدار ویژه
شاخص وضعیت
تولرانس

VIF

1/63
1/97
1/32
1/268
0/247
0/230
18/437
0/000
0/687
1/238
0/035

همان طور که مشاهده میشود ضریب همبستگی چندگانه که برابر قدر مطلق ضریب
همبستگی متغیرهاست  0/247شده است .با توجه به این که ضریب تعیین  0/230میباشد،
میتوان گفت  23درصد از تغییرات متغیر وابستۀ ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد
واحد تجاری توسط متغیر مستقل اجتناب از پرداخت مالیات و متغیرهای کنترلی توضیح
داده میشود.
برای متغیر اجتناب مالیاتی ،سطح معنیداری آزمون ،وجود ضریب کمتر از  0/05را
نشان میدهد ،لذا میتوانیم فرض معنیداری ضریب این متغیر را در سطح اطمینان 0/95
بپذیریم .همانطور که مشخص است ،ضریب این متغیر منفی شده است ،از اینرو نتایج
بدست آمده باید بر اساس روش اندازهگیری اجتناب مالیاتی که بیان میکند باال بودن نرخ
مؤثر مالیاتی نشان دهندۀ اجتناب مالیاتی کمتر و پایین بودن آن نشان از افزایش اجتناب
مالیاتی دارد ،تقسیر شود .بدینترتیب با توجه به نتایج بهدست آمده ،اجتناب مالیاتی بر
ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد واحد تجاری تأثیر مثبت و معناداری
دارد؛ به بیان دیگر ،با افزایش اجتناب مالیاتی ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد واحد
تجاری افزایش مییابد.

نتایج آزمون فرضیۀ 2
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اجتناب مالیاتی بر ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار
تأثیر دارد.
جدول شمارۀ  .6نتایج فرضیۀ دوم
نماد
-

مقدار
7/328
-3/274
2/145
0/698
1/247

متغیرها
عرض از مبدا
اجتناب مالیاتی
TaxAgg
اندازۀ شرکت
SIZE
اهرم مالی شرکت
LEV
فرصتهای رشد شرکت
MTB
آمارۀ  Fلیمر
سطح معنیداری آزمون  Fلیمر
آمارۀ دوربین واتسون
آزمون خودهمبستگی سریالی بروش گادفری
سطح معنیداری آزمون بروش گادفری
آزمون ناهمسانی واریانس (وایت)
سطح معنیداری آزمون وایت

Sig

0/0013
0/0071
0/009
0/0028
0/0086
2/648
0/000
1/927
2/349
0/86
1/415
0/219

نتیجۀ ضریب
آمارۀ t
معنیدار
6/267
معنیدار
-4/147
معنیدار
6/962
معنیدار
5/248
معنیدار
4/753
ضریب همبستگی مدل اصلی
ضریب تعیین R2
آمارۀ  Fرگرسیون
سطح معنیداری آزمون رگرسیون
مقدار ویژه
شاخص وضعیت
تولرانس

VIF

1/024
1/31
1/109
1/047
0/385
0/370
19/261
0/000
0/108
1/103
0/62

همان طور که مشاهده میشود ضریب همبستگی چندگانه که برابر قدر مطلق ضریب
همبستگی متغیرهاست  0/385شده است .با توجه به این که ضریب تعیین  0/370میباشد،
میتوان گفت  37درصد از تغییرات متغیر وابسته ارزش شرکت ناشی از جریان نقد آزاد
کسب و کار توسط متغیر مستقل اجتناب مالیاتی و متغیرهای کنترلی توضیح داده میشود.
برای متغیر اجتناب مالیاتی ،سطح معنیداری آزمون ،وجود ضریب کمتر از  0/05را نشان
میدهد ،لذا میتوانیم فرض معنیداری ضریب این متغیر را در سطح اطمینان  0/95بپذیریم.
همانطور که مشخص است ،ضریب این متغیر منفی شده است ،از اینرو نتایج بدست آمده
باید بر اساس روش اندازهگیری اجتناب مالیاتی که بیان میکند باال بودن نرخ مؤثر مالیاتی
نشاندهندۀ اج تناب مالیاتی کمتر و پایین بودن آن نشان از افزایش اجتناب مالیاتی دارد،
تقسیر شود .بدینترتیب با توجه به نتایج بهدست آمده ،اجتناب مالیاتی بر ارزش برآوردی
شرکت از طریق جریان نقد آزاد کسب و کار تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به بیان دیگر ،با
افزایش اجتناب مالیاتی ارزش شرکت ناشی از جریان نقد کسب و کار افزایش مییابد.
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جدول شمارۀ  .7ضریب تأثیرگذاری اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت
ضریب تأثیرگذاری بر ارزش شرکت
ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد برای واحد تجاری
ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار

اجتناب مالیاتی
-5/2613
-3/274

بدینترتیب یافتههای پژوهش نشان داد؛ اجتناب مالیاتی بر هر دو معیار ارزش شرکت
(جریان نقد آزاد ناشی از واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار) تأثیر مثبت
و معناداری دارد ،اما شدت تأثیر آن بر ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد
ناشی از کسب و کار ( )-3/274نسبت به ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد
برای واحد تجاری ( )-5/261بیشتر است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نظریات مرسوم در خصوص اجتناب مالیاتی بیان میدارند که اجتناب مالیاتی ،انتقال منابع
از مالکان به دولت را کاهش داده و منجربه افزایش ثروت سهامداران میگردد .بنابراین
یک فرض بر این است که مدیران به وسیلۀ اجتناب از پرداخت مالیات ،بتوانند ارزش
شرکت را افزایش دهند تا از این طریق برای سهامداران خود ارزش آفرین باشند .از سوی
دیگر ،طبق نظریۀ نمایندگی این امکان وجود دارد که مدیران فرصتطلب ،از شرایط ابهام
ذاتی اجتناب مالیاتی سوءاستفاده کرده و اقدام به حیف و میل منابع سهامداران نمایند و از
این طریق موجبات کاهش ارزش شرکت را فراهم کنند .در هر صورت مالحظه میشود
که فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات میتواند ارزش شرکتها را دستخوش تغییر
نماید.
از این رو در این پژوهش ،تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر ارزش شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت ،تا مشخص گردد
فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات چه تأثیری بر ارزش شرکتها در بازار سرمایۀ ایران
دارد .بدینمنظور در این مطالعه برای ارزشیابی ارزش شرکت از معیارهای حسابداری
جریان نقد آزاد برای واحد تجاری و جریان نقد آزاد ناشی کسب و همچنین یرای محاسبۀ
متغیر اجتناب از پرداخت مالیات از نرخ مؤثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی استفاده گردید.
آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد؛ اجتناب از پرداخت مالیات تأثیر مثبت و معنیداری بر
ارزش برآوردی شرکت از طریق جریان نقد آزاد داشته است؛ به این شکل که با افزایش
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اجتناب مالیاتی (کاهش نرخ مؤثر مالیاتی) ارزش شرکت بدست آمده از جریان نقد آزاد
برای واحد تجاری و همچنین جریان نقد آزاد ناشی از کسب و کار افزایش یافته است.
بر اساس فرض حداکثر کردن ثروت سهامداران در مدیریت مالی ،مدیران باید از یک
طرف عایدات شرکت را افزایش و از طرف دیگر ریسک شرکت را کاهش دهند .یکی از
اقداماتی که میتواند باعث افزایش عایدات شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران شود،
استفاده از راهکارهایی جهت کاهش مالیات پرداختی به دولت میباشد .بر اساس نتایج
بدست آمده از این پژوهش میتوان استنباط نمود که هرچه مدیران شرکتها راههای
قانونی فرار از مالیات را بدانند و با توسل به این قوانین مالیات کمتری پرداخت کنند ،منابع

مالی شرکت افزایش مییابد .منابع مالی کافی نیز موجب استفاده از فرصتهای سرمایه-
گذاری بیشتر میشود که این امر سبب افزایش بازدهی و عملکرد مالی شده در نتیحه

افزایش ارزش شرکت را در پی خواهد داشت .ولی باید در نظر داشت ،پیچیدگی فعالیت-

های اجتناب مالیاتی میتواند ابزارها ،پوششها و قضاوتهایی را برای مدیران ایجاد نماید
که زمینهساز رفتارهای فرصتطلبانه آنها مانند دستکاری سود ،معامالت با اشخاص وابسته
و سوءاستفاده از منابع شرکت گردد .از طرف دیگر مدیران با اتخاذ سیاستهای اجتناب
مالیاتی به منظور کاهش پرداخت مالیات ،شرکت را در برابر منافع دولت قرار داده موقعیت
شرکت را با خطر مواجه میسازند .یافتههای این پژوهش با یافتههای مشایخی و صبری
( )1394مطابقت و با نتایج پژوهشهای عابدی و صفریگرایلی ( ،)1395چن و همکاران
( )2014و پارک و همکاران ( )2016مغایرت دارد.
با توجه به نتایج پژهش و تأثیر مثبت اجتناب از پرداحت مالیات بر معیارهای حسابداری
ارزش شرکت ،پیشنهاد میگردد تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای اقتصادی
ارزش شرکت از جمله ارزش افزودۀ اقتصادی و ارزش افزودۀ بازار نیز مورد بررسی قرار
گیرد ،تا نتایج و تفاوتها از این منظر نیز مشخص گردد.

محدودیتهای پژوهش
انجام این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها با مشکالتی مواجه بوده که در تعمیم نتیجه
باید مورد توجه قرار گیرد .نخست آن که با توجه به شرایط محیطی و قوانین و مقررات
مربوطه ،امکان استفاده از برخی الگوهای اجتناب مالیاتی میسر نبود .همچنین ،شرکتهایی
که برای نمونه آماری انتخاب میشوند ،درآمد مشمول آنها باید قطعی شده باشد ،که
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اکثر شرکتها داری مشکل عدم قطعیت درآمد مشمول بودند که این امر موجب کاهش
حجم نمونه آماری شده است.
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