
پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههشتم|پاییز1401

The Effect of CEO Power on Tax Avoidance With the 
Moderating Role of the Audit Committee Quality

Akram Taftiyan1, Mahmoud Moeinaddin2, mohammad zare3

Received: 2022/08/03
Approved: 2022/09/03

Abstract
the main purpose of this study is to investigate the effect of CEO power on tax avoidance by 

considering the moderating role of audit committee quality in companies listed on the Tehran 
Stock Exchange. In this study, we calculate the CEO power index using CEO's membership 
in the board, long-term tenure, share ownership and composition of the board. Also, the audit 
committee quality was measured by indicators of size, financial expertise, independence and 
gender diversity. The statistical sample of the research includes 191 member companies of 
Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2020. The results suggest that the CEO power 
has a negative and significant effect on tax avoidance. In other words, tax avoidance is lower in 
firms with powerful CEOs than in other firms. the results of the study indicate that the quality of 
the audit committee does not have a significant effect on the relationship between CEO power 
and tax avoidance. For the first time, this study provides evidence related to CEO power and 
tax avoidance in corporate markets and contributes to expanding the literature in this field. In 
addition, the evidence of this study is suitable for observers and policy makers in Iran and gives 
them a positive sign regarding recommending or requiring an audit committee in the board of 
directors.
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چکیده
تعدیلی کیفیت  نقش  نظر گرفتن  با در  مالیاتی  اجتناب  بر  تأثیر قدرت مدیرعامل  بررسی  پژوهش  اصلی  هدف 
کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش قدرت مدیرعامل 
با چهار معیار: عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره، دوره تصدی بلندمدت، مالکیت سهام و ترکیب هیئت مدیره و نیز 
نمونه  اندازه گیری شد.  تنوع جنسیتی  و  استقالل  مالی،  تخصص  اندازه،  با شاخص های:  کمیته حسابرسی  کیفیت 
از  تا 1399 می باشد.  تهران در طی سال های 1392  بهادار  اوراق  بورس  آماری پژوهش شامل 191 شرکت عضو 
روش داده های ترکیبی با رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج 
به سخن  دارد.  مالیاتی  اجتناب  بر  معناداری  و  اثر منفی  داد که قدرت مدیرعامل  نشان  پژوهش  اول  برآورد مدل 
دیگر، اجتناب مالیاتی در شرکت های دارای مدیران عامل قدرتمند نسبت به سایر شرکت ها کم تر است. درعین حال، 
نتایج برآورد مدل دوم پژوهش حاکی از آن است که کیفیت کمیته حسابرسی اثر معناداری بر رابطه بین قدرت 
مدیرعامل و اجتناب مالیاتی ندارد. این مطالعه برای اولین بار شواهدی در رابطه با قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی 
در شرکت ها فراهم می کند و به بسط ادبیات در این زمینه کمک می نماید. عالوه بر این، شواهد این مطالعه برای 
ناظران و سیاست گذاران در ایران مناسب است و عالمت مثبتی به آن ها در خصوص توصیه یا الزامی نمودن کمیته 

حسابرسی در هیئت مدیره می دهد.

واژههایکلیدی: قدرت مدیرعامل، کیفیت کمیته حسابرسی، اجتناب مالیاتی.
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1-مقدمه
مالیات یکی از ابزارهای کسب درآمد برای دولت ها جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی 
می باشد. مالیات با توجه به نقش خاص، تأثیرات و همچنین قوانین و مقررات و ساز و کارهای حاکم بر 
آن، از دیرباز مورد توجه بوده است. موضوع مالیات بخش مهمی از حوزه ادبیات مالی و اقتصادی هر 
کشور محسوب می شود. اجتناب از پرداخت مالیات از مهم ترین تصمیمات مدیران است که به واسطه 
جلوگیری از انتقال منابع شرکت به دولت ممکن است آثار مساعد یا نامساعدی بر ارزش شرکت 
داشته باشد. شرکت ها معموالً به وسیله انتقال سود از حوزه مالیات باال به یک منطقه کم مالیات 
و قیمت گذاری کاالها و خدمات فروخته شده بین شرکت های وابسته از پرداخت مالیات اجتناب 
می کنند )خادم، 1397(. در این راستا، یکی از مواردی که می تواند بر سطح اجتناب مالیاتی شرکت ها 
اثرگذار باشد، قدرت مدیران عامل است. به طور خاص، قدرت مدیرعامل تصمیمات استراتژیک و 
اثرگذار باشد )لین و  نتایج شرکت  تأثیر قرار می دهد و می تواند بر  سیاست های شرکت را تحت 
همکاران، 2014(. عالوه بر این، کمیته حسابرسی به عنوان یک ابزار مهم در اثربخشی حاکمیت 
شرکتی شناخته می شوند که امکان گزارش گری مالی متقلبانه را کاهش می دهد. همچنین کمیته 
حسابرسی باید برای عموم استفاده کنندگان اطالعات دقیق، کامل و قابل اتکا فراهم آورد و نباید جایی 

برای پیش بینی ها یا انتظارات نابجا بگذارد )ابوت و همکاران، 2004(.
دارند،  درآمدزایی  که  انتفاعی  واحدهای  بر  دولت  از جانب  که  است  هزینه هایی  مالیات شامل 
تحمیل می شود تا بتواند ثمره فعالیت های اقتصادی را با عموم مردم به اشتراک بگذارد و خدمات 
بنابراین،  با مزایای مربوطه همراه نیست؛  از یک سو پرداخت مالیات  ارائه کند.  عمومی بیش تری 
گراهام،  )ویلسون، 2009؛  می شود  تلقی  شرکت  ارزش  افزایش  برای  اقدامی  مالیاتی  برنامه ریزی 
تاکر،2006(. اجتناب شدید مالیاتی توسط شرکت ها، معموالً از طریق به تعویق انداختن مالیات های 
پرداختنی، ممکن است منجر به تأخیر در پرداخت مالیات یا جریمه از طرف مقامات مالیاتی شود. 
دارد که  قرار  مالیاتی غیرقانونی  فرار  و  مالیات  قانونی  برنامه ریزی  بین  مرز  مالیات در  از  اجتناب 
امروزه بحث روز بسیاری از تحقیقات است. اجتناب مالیاتی می تواند منجر به ابهام در فعالیت های 
شرکت شود و زمینه را برای افزایش تعارضات نمایندگی مهیا سازد )پورحیدری و همکاران، 1393(. 
دیرنگ و همکاران )2010( استدالل می کنند که مدیران عامل نقش تعیین کننده ای را در تعیین 
اغلب کارشناس مالیاتی  از مالیات توسط یک شرکت دارند. اگرچه مدیران عامل  میزان اجتناب 
نیستند، اما در برنامه ریزی مالیاتی در باالترین سطح مدیریت دستورالعمل هایی را تعیین می کنند 
)حسینوف، کالم، 2012(. شرکت ها معموالً برای اجتناب از مالیات بر اهداف کلی تعیین شده توسط 
بخش های مالیاتی یا برنامه ریزی یا مشاوران مالیاتی خارجی تکیه می کنند. با این  حال در مورد 
ترتیب معامالت خاص یا ایجاد عملیات در حوزه های مالیاتی با نرخ مالیات پایین به عنوان بخشی از 
استراتژی های مالیاتی، مدیران عامل به طور مستقیم مشارکت دارند )لی، کائو، 2021(. مدیرعامل 
به عنوان قدرتمندترین مدیر ارشد شرکت و کسی که طراح اصلی استراتژی های شرکت است، شناخته 
می شود )پاپاداکیس، 2006(. عالوه بر این پژوهش حاضر نقش تعدیلی کیفیت کمیته حسابرسی بر 
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رابطه بین قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد، موضوعی که در تحقیقات 
ابزار مهم در جهت نظارت  قبلی به آن پرداخته نشده است. کمیته های حسابرسی به عنوان یک 
بر رفتارهای مدیران شناخته می شوند که امکان تقلب را کاهش می دهند )کارسلو، نیل، 2000( 
)اورادی و همکاران،  دارند  مالی  افزایش کیفیت گزارش گری  و  بهبود عملیات  و نقش مهمی در 
1395(. کمیته حسابرسی نه  تنها در فراهم آوردن نظارت بی طرفانه بلکه در کمک به تنظیم یک جو 
اخالقی مناسب در شرکت کمک می کند )کریشنان، 2005(. از دیدگاه تئوری نمایندگی، کمیته ای 
حسابرسی باکیفیت می توانند مشکالت نمایندگی را کاهش دهند و همچنین اشتباهات، بی نظمی ها 
و گزارش گری های متقلبانه در شرکت های دارای کمیته حسابرسی باکیفیت، کم تر است )اورادی و 
همکاران، 1395(. بنابراین اجتناب مالیاتی یکی از موضوعات مهمی است که توجه پژوهشگران را 
جلب کرده است. زیرا اجتناب مالیاتی در محدودهای معین جهت استفاده از مزایای مالیاتی است و 
به طور عمده قوانین محدودکننده ای در زمینه اجتناب مالیاتی وجود ندارد. از این رو به نظر می رسد 
اکثریت شرکت ها درگیر اجتناب مالیاتی باشند و درنتیجه بررسی عوامل تأثیرگذار بر اجتناب مالیاتی 
دارای اهمیت باالیی است. به طور خاص، تاکنون پژوهشی در ارتباط با تأثیر قدرت مدیرعامل بر 
بورس  در شرکت های عضو  تعدیل گر کمیته حسابرسی  نقش  گرفتن  نظر  در  با  مالیاتی  اجتناب 
اوراق بهادار تهران انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر دارای نوآوری در سطح داخلی و حتی 
بین المللی است. تمرکز اکثریت تحقیقات در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از قبیل ایران بر 
ویژگی های حاکمیت شرکتی از قبیل هیئت مدیره بوده است و ویژگی های مدیریتی ازجمله قدرت 
مدیریت ارشد کم تر موردتوجه قرارگرفته است بنابراین ازآنجا که تاکنون پژوهشی در این زمینه 
در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران صورت نپذیرفته است، یافته های آن می تواند برای 

قانون گذاران، سرمایه گذاران و پژوهشگران حائز اهمیت باشد. 

٢-مبانینظریوتوسعهیفرضیهها
1-٢-اجتنابمالیاتی

پاستریک و همکاران )2008( اجتناب مالیاتی را استفاده قانونی از نظام مالیاتی تعریف می کنند 
اما اجتناب مالیاتی در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی کشورهای مختلف می باشد. درک عواقب 
ناشی از اجتناب مالیاتی مهم ترین مبحثی است که در پژوهش های مختلف به آن توجه می شود. 
زیرا یکی از ویژگی های اجتناب مالیاتی صرفه جویی از خروج وجه نقد می باشد که این ویژگی سبب 
می شود شرکت ها از فعالیت اجتناب مالیاتی بیش تر استفاده کنند تا احتیاج کم تری به تأمین مالی 
خارج از شرکت برای پروژه های خود داشته باشند. امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در 
تأمین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچ کس پوشیده نیست. در بعد اجتماعی، هدف اصلی وضع 
مالیات، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدها است. هدف اقتصادی از وضع مالیات ها، تثبیت 
نوسانات اقتصادی، تخصیص بهینه تأمین منابع بین بخش های مختلف و کمک به تسریع فرآیند 
توسعه بخشی یا منطقه ای، و هدف بودجه ای دولت ها از وضع مالیات ها نیز تأمین مالی بودجه دولت 
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می باشد. به دلیل نقش خاص مالیات و تأثیرات آن، موضوع مالیات، قوانین و سازوکارهای مربوط به 
آن، از دیرباز موردتوجه صاحب نظران اقتصاد، مالیه عمومی، سیاسیون، تشکل ها و حتی عموم مردم 
قرار داشته است. طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصالحیه سال 1380، 
اخذ مالیات در ایران فرآیندی است که با ابراز مالیات توسط مؤدی از طریق اظهارنامه مالیاتی آغاز 
می شود و پس از طی مراحل تعیین شده، با وصول مالیات خاتمه می یابد )ساری، اعتمادی، 1398(.

تعاریف متفاوتی از اجتناب مالیاتی به وسیله پژوهشگران ارائه شده است)هانلون، هتیزمن، 2010(. 
اجتناب مالیاتی را به عنوان کاهش مالیات آشکار هر الیه از سود قبل از مالیات تعریف کرده اند. 
دزایی و همکاران )2009( اجتناب مالیاتی را ابزارهای صرفه جویی مالیات که منابع را از دولت به 
سهامداران انتقال می دهد و ارزش بعد از مالیات شرکت را افزایش می دهد، تعریف می کنند. عالوه بر 
این پاسترانک و ریکو )2008( اجتناب مالیاتی را استفاده قانونی از نظام مالیاتی برای منافع شخصی 
تعریف  است،  قانون  در خود  که  ابزارهایی  به وسیله  پرداخت  قابل  مالیات  مقدار  کاهش  به منظور 
کرده اند. عالوه بر این برخی اجتناب مالیاتی را نوعی استفاده از خألهای قانونی در قوانین مالیاتی 
در جهت کاهش مالیات می دانند (هانلون، هیتزمن، 2010(. اجتناب مالیاتی یک فعالیت گریز از 
مالیات بدون شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است. این تعریف به صورت 
بدهی  معامالتی که روی  و همه  پیروی می کند  و همکاران )2010(  دایرنگ  تعریف  از  مفهومی 
مالیاتی شرکت ها تأثیر می گذارد را منعکس می کند. به طورکلی دو دیدگاه پیرامون تحقیقات تجربی 
در مورد اجتناب مالیاتی وجود دارد: دیدگاه اول این است که مدیران با هدف کاهش تعهدات مالی 
شرکت و صرفه جویی وجه نقد، فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات را انجام می دهند. درنتیجه از 
منظر سرمایه گذاران، اجتناب مالیاتی باعث افزایش ارزش شرکت می شود و مدیران برای به کار بستن 
چنین فعالیت هایی باید تشویق شوند و پاداش بگیرند. بر اساس این دیدگاه، صرفه جویی ناشی از 
فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات می تواند منبع مالی ارزشمندی برای ضعف مالی شرکت باشد 
و تأمین مالی از طریق بدهی یا وجه نقد را کاهش دهد )پورحیدری و همکاران، 1393(. دیدگاه 
دوم به مسئله نمایندگی ارتباط دارد که در این حالت، اجتناب مالیاتی به عنوان ابزار ایجاد سپر برای 
فرصت طلبی و انحراف منافع توسط مدیران است. بر اساس این دیدگاه، استراتژی های اجتناب از 
پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق است که این کار با هدف کاهش میزان مالیات از طریق 
پنهان کردن حقایق از ممیزان مالیاتی صورت می پذیرد. درنتیجه اثر معکوسی بر محیط اطالعاتی 

شرکت دارد و به مدیران اجازه می دهد منافع را از شرکت خارج کنند )دزایی و همکاران، 2009(.

٢-٢-قدرتمدیرعامل
دیدگاه های متنوعی درباره نقش مدیرعامل وجود دارد. به طورکلی مدیران بر دو نقش مدیرعامل 
شرکت  استراتژی  به  نسبت  باید  مدیرعامل  است.  استراتژی  به  مربوط  اول  نقش  دارند:  تأکید 
آگاهی داشته و مدیران را در تدوین و اجرای استراتژی کمک کنند. نقش دوم مربوط به نظارت 
و کنترل است. مدیرعامل برای نظارت و جلوگیری از سوء مدیریت باید قوانین مناسبی تعیین 
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استراتژی های  تدوین  در  به ویژه  اصلی در شرکت هستند،  عامل تصمیم گیرندگان  کند. مدیران 
شرکت، ازجمله سیاست های مالیاتی )هوانگ، ژانگ، 2019(. بدون شک قدرت یکی از راه هایی 
است که با آن رهبر و مدیر می توانند در رفتار پیروان خود نفوذ کنند. در واقع قدرت، ویژگی 
در  مدیران  می سازد.  فراهم  سازمان  در  را  او  اثربخشی  زمینه  و  بوده  مدیر  یک  نقش  اساسی 
قدرت  با  سازمان ها  عملکرد  و  هستند  قدرت  صاحبان  و  بوده  خط مشی  وضع کننده  سازمان ها، 
آنان در ارتباط است. مدیران با به کارگیری منابع قدرت می توانند زمینه رشد و تعالی یا زمینه 
انحراف و فساد سازمان را فراهم آورند و این امر به ماهیت وجودی و چگونگی استفاده از قدرت 
و منابع آن بستگی دارد )پورقاز، محمدی،1390(. دیلی و جانسون )1997( معتقدند که ساختار 
ترکیب  مانند  هیئت مدیره  به  نسبت  مدیرعامل شرکت  قدرت  ابزار  توسط  زیادی  حد  تا  قدرت 
هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل و تصدی سازمانی تعیین می شود. عالوه بر این مدیرعاملی که 
سهامدار اصلی شرکت است به عنوان تابعی از توانایی در ظرفیت مالکیت خود، بر تصمیمات مهم 
شرکت، قوی تر از مدیرعاملی که عالقه ای به مالکیت ندارد، اثر می گذارد. به گفته نویسندگانی 
مانند لین و همکاران )2014( قدرت مدیرعامل می تواند ترکیب هیئت مدیره را تعیین کند و بر 
تصمیم گیری آن ها تأثیر بگذارد. به طور مشابه، بوید استدالل می کنند که یک مدیرعامل قدرتمند 
ممکن است بر تصمیمات هیئت مدیره تأثیر بگذارد و در نهایت کارایی هیئت مدیره را کاهش دهد 
بیان می کنند که یک مدیرعامل قدرتمندتر ممکن  )بوید، 1994(. شهاب و همکاران )2020( 
است تصمیماتی بگیرد که منافع ذی نفعان را نادیده بگیرد. مدیران شرکت ها تالش می کنند با 
کاهش نرخ مؤثر مالیات در بلندمدت، مدیریت مالیاتی انجام دهند. اگر مدیران با مجموعه اقدامات 
خود در بلندمدت، نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش دهند، در واقع با دستیابی به هدف پرداخت کم تر 
مؤثر  مالیاتی  مدیریت   .)1392 همکاران  و  )پور حیدری  داده اند  انجام  مالیاتی  مدیریت  مالیات، 
در فرآیند تصمیم گیری شرکتی که در راستای بیشینه سازی بازده پس از مالیات است، رویکرد 
چندجانبه دارد. اجتناب مالیاتی، فرار مالیاتی و راهکار جسورانه مالیاتی سازه های اصلی چارچوب 
فرار  مالیاتی،  اجتناب  اصلی شامل  مفهومی  تمام سازه های  مالیاتی محسوب می شوند.  مدیریت 
مالیاتی و راهکار جسورانه مالیاتی در  راستای کاهش مالیات پرداختی هستند که البته از  لحاظ 
التزام ظاهری به قوانین و انطباق با روح قوانین متفاوت اند )اعتمادی و همکاران 1395(. شرکت ها 
با  توجه  به وضعیت موجود ممکن اسـت بـرای کاهش مالیات از اجتنـاب مالیاتی، فرار مالیاتی، 

راهکار جسورانه مالیاتی و غیره استفاده کنند.
اثرگذار  مالیاتی شرکت ها  اجتناب  بر  می تواند  عامل  مدیران  قدرت  فوق،  مباحث  به  توجه  با 
باشد. از یک سو تئوری نمایندگی توضیح می دهد که قدرت مدیران عامل اثربخشی مکانیزم های 
با یک مدیرعامل  بر مدیران  نفوذ  نمایندگی و  را کاهش می دهد و تضادهای  حاکمیت شرکتی 
تأثیر  مالیاتی  اجتناب  بر  است  ممکن  درنتیجه  که   )1994 )بوید،  می یابد  افزایش  قدرتمند 
پاداش  انگیزه های  بر  تمرکز  با  مدیریتی  قدرت  تئوری  این  بر  عالوه  کائو،2021(.  )لی،  بگذارد 
مدیران تشریح می کند که پاداش دریافتی توسط یک مدیرعامل قدرت مند ممکن است نسبت 
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با مدیران عامل  باشد که نشان دهنده وجود تضاد منافع در شرکت های  به هیئت مدیره بیش تر 
لینگ، 1976(. قدرت مدیرعامل ممکن است موجب سنگرگیری  قدرتمند است )جنسن، مک 
پنهان کردن  برای  و درنتیجه مدیران عامل  )لین و همکاران، 2014(  مدیریتی بیش تری شود 
رفتارهای فرصت طلبانه خود ممکن است بیش تر در فعالیت های اجتناب مالیاتی درگیر شوند )لی، 
از آن است که قدرت  نمایندگی و قدرت مدیریتی حاکی  کائو، 2021(. درمجموع دیدگاه های 
مدیران عامل ممکن است موجب بروز رفتارهای فرصت طلبانه و افزایش هزینه های نمایندگی شود 
که این می تواند تأثیر مثبت بر اجتناب مالیاتی داشته باشد. از سوی دیگر اهمیت حفظ اعتبار برای 
مدیران عامل قدرتمند ممکن است منجر به ریسک پذیری کم تر و تمایل آن ها به سرمایه گذاری در 
پروژه های سودآور شود )لین و همکاران، 2014(. باتواح و همکاران )2015( استدالل می کنند که 
مدیران عامل معروف کم تر احتمال دارد گزارش های مالی تقلبی را ارائه یا تأیید کنند. فرانکوئور و 
همکاران  )2021( بیان می کنند که مدیران عامل قدرتمند دارای صداقت شخصی باالیی هستند 
درنتیجه  باشند.  پای بند  اخالقی  اصول  به  تصمیم گیری خود  در  تا  تشویق می کند  را  آن ها  که 
تمایل کم تری به انجام رفتارهای فرصت طلبانه دارند. بنابراین می توان انتظار داشت که از آنجایی 
 که مدیران عامل قدرتمند تحت فشار کم تری برای به دست آوردن نتایج فوری هستند، مدیریت 

مالیات کم تری را انجام دهند و محافظه کارتر باشند (لی، کائو، 2021(.

3-٢-کیفیتکمیتهحسابرسی
کیفیت کمیته حسابرسی به روش های مختلف و در زمینه های مختلفی تعریف  شده است. برای 
مثال کریشنان (2005( آن را به عنوان »صالحیتی که با آن کمیته حسابرسی مسئولیت های نظارتی 
مشخص شده اش را انجام می دهد« تعریف کرد. از طرفی دیگر، ابوت و همکاران )2004( بیان کردند 
که »یک کمیته حسابرسی باکیفیت کمیته ای است که مسئولیت هایش را به طور کامل انجام می دهد«. 
به عالوه، انجمن ملی مدیران شرکتی )2000( کمیته حسابرسی اثربخش را به عنوان کمیته ای که 
می تواند به توانایی هیئت مدیره و افزایش ارزش شرکت کمک کند، تعریف کردند. از چنین تعاریفی 
واضح است که یک کمیته حسابرسی باکیفیت آن است که می تواند نقش ها و وظایفش را به صورت 

اثربخش انجام دهد و نهایتاً به هر دوی هیئت مدیره و شرکتش ارزش اضافه کند.
نقش ها و مسئولیت های کمیته های حسابرسی در طی مهروموم ها همراه با اثر توصیه های گروه 
تردوی، کمیته کاربری و سایر نهادها با هدف افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی توسعه یافته اند. 
را  زمان  نقش های کمیته های حسابرسی در طول  در  مهم  توسعه  فارمر )1994( سه  و  رضائی 
شناسایی کردند. آن ها بیان نمودند که تا پیش از نیمه دهه 1970 کارکرد اصلی کمیته حسابرسی 
کارکرد  کارایی  و  اثربخشی  بهبود  طریق  از  برون سازمانی  مالی  گزارش گری  فرآیند  ارتقای 
حسابرسی بود. از نیمه دهه 1970 توانایی کمیته های حسابرسی برای ایفای یک نقش گسترده 
توسط  معمول  به صورت  که  نقش هایی  گرچه  امروزه  شد.  داده  تشخیص  شرکتی  حاکمیت  در 
کمیته های حسابرسی ایفا می شوند بر طبق دستورالعمل دریافتی از هیئت مدیره تغییر می کنند 
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اما چنین نقش هایی می توانند به سه گروه طبقه بندی شوند: 1- فرآیند گزارش گری مالی؛ 2- 
3- مسئولیت های  نهایتاً  و  فعالیت های حسابرسان خارجی؛  و  مسئولیت های حسابرسان داخلی 
حاکمیت شرکتی. اگرچه کمیته های حسابرسی ممکن است به دلیل افزایش در مسئولیت هایشان 
با حجم بسیار زیادی از وظایف مواجه شوند که می تواند بر اثربخشی آن ها اثر منفی داشته باشد 
)مارتینز، دی فینتز، 2007(. در نتیجه شناسایی نقش های اساسی چنین کمیته هایی و ارزیابی 
کمیته  تشکیل  از  هدف  می باشد.  مهم  نقش هایی  چنین  انجام  در  حسابرسی  کمیته  اثربخشی 
حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول 
از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی، سالمت گزارش گری 
مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و 
حسابرسی  کمیته   .)1391 حسابرسی،  کمیته  )منشور  است  الزامات  و  مقررات  قوانین،  رعایت 
مالی،  گزارش گری  حسابرسی  فرآیند  بر  نظارت  جهت  سهامداران  طرف  از  بااهمیتی  وظیفه 
حسابرسی داخلی و مستقل دارد. در زمان کنونی سهامداران و نهادهای قانون گذار در بازارهای 
مالی به طور فزاینده ای بر نقش کمیته حسابرسی در ایفای مسئولیت پاسخ گویی نسبت به وظایف 

خود به خصوص از منظر نظارت بر صورت های مالی حسابرسی تمرکز کرده اند )فی، 2013(.
تاکنون چه در مطالعات داخلی و چه در مطالعات خارجی تحقیقی که به بررسی تأثیر قدرت 
باشد  با نقش تعدیل گر کیفیت کمیته حسابرسی شرکت پرداخته  بر اجتناب مالیاتی  مدیرعامل 
صورت نگرفته است اما با این حال در ادامه به تحقیقات مرتبط پرداخته می شود. سجادی و همکاران 
)1401( به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت پرداختند. نتایج 
آزمون فرضیه ها نشان داد حضور زنان در کمیته حسابرسی باعث کاهش بازده دارایی ها و افزایش 
مقدار متغیرهای نسبت سهم بازار و رقابت در بازار محصول شده است. بنابراین نتایج پژوهش حاکی 
از آن است که تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی منفی و بر عملکرد غیرمالی 
مثبت است. فیض آبادی )1401( به بررسی نقش تعدیل کننده زنان کمیته حسابرسی در بررسی 
تأثیر تخصص اعضای کمیته بر مدیریت سود پرداخت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنسیت  
اعضای کمیته  حسابرسی  بر  مدیریت  سود  تأثیر معناداری ندارد. تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی  و 
همچنین تعامل جنسیت  اعضای کمیته  حسابرسی  و تخصص  مالی  کمیته  حسابرسی  بر  مدیریت  
سود  تأثیر معکوس و معناداری دارند. ستایش و ابراهیمی )1400( به بررسی رابطه جانشینی میزان 
استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران پرداختند. حاصل از آزمون فرضیه اول آن ها بیانگر رابطه منفی و معنادار میزان 
استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی است که بیانگر اثر جانشینی اهرم مالی است. نتایج حاصل از 
آزمون فرضیه دوم آن ها نیز بیانگر این است که تأثیر متغیر تعدیل کننده هزینه اهرم مالی بر رابطه 
بین میزان استفاده از اهرم مالی و اجتناب مالیاتی معنادار می باشد. بختیاری صفا و همکاران )1400( 
به بررسی اثر پیچیدگی  گزارش گری  مالی بر تخصص  حسابداری اعضای هیئت مدیره و اعضای  کمیته 
حسابرسی و نقاط ضعف کنترل داخلی پرداختند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچه 
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پیچیدگی گزارش گری مالی بیش تر باشد نیاز به تخصص حسابداری هیئت مدیره و کمیته حسابرسی 
بیش تر می شود و هرچه ضعف کنترل داخلی هم بیش تر باشد، پیچیدگی مالی بیش تر است. مرانی 
و همکاران )1400( به بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد در 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج آن ها نشان داد که قدرت 
مدیرعامل تأثیر منفی و معناداری بر حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد دارد. مؤمنی و محمدی 
)1400( به بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت پرداختند. 
یافته های آن ها نشان داد که بین قدرت مدیرعامل و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ارتباط منفی 
وجود دارد و این ارتباط از طریق ارتباط پاداش مدیرعامل با بازده کل سهامداران تعدیل می شود. 
خواجوی و همکاران )1400( به بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیم های ساختار سرمایه 
با تأکید بر نقش تعدیل گری اندازه شرکت ها پرداختند. آن ها دریافتند که بین قدرت مدیرعامل و 
اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم کوتاه مدت، رابطه غیرخطی معناداری وجود ندارد. آلقتمین و 
همکاران )2022( تأثیر تخصص و جنسیت در کمیته حسابرسی را بر مدیریت سود بررسی کرده 
و نتایج نشان داده است که تخصص در کمیته حسابرسی منجر به کاهش مدیریت سود می شود. 
عالوه بر این یافته های آن ها نشان می دهد تخصص مالی زنان نسبت به مردان در کاهش مدیریت 
سود اثربخشی بیش تری دارد. از سوی دیگر بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار، رابطه 
غیرخطی معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، رابطه خطی مثبت و معنادار وجود دارد. 
گارسیا ـ  مکا و همکاران )2021( به بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی با نقش 
تعدیل گر کمیته حسابرسی پرداختند. آن ها دریافتند که خودشیفتگی مدیرعامل ارتباط مثبتی با 
اجتناب مالیاتی دارد و این ارتباط توسط برخی از ویژگی های کمیته حسابرسی محدود می شود. 
به طور خاص شرکت هایی با کمیته های حسابرسی بزرگ تر به کنترل عواقب خودشیفتگی مدیرعامل 
بر اجتناب مالیاتی کمک می کنند. عالوه بر این کمیته های حسابرسی با تنوع جنسیتی نسبت به 
تهاجم مالیاتی شرکت حساس تر هستند و شیوه های مالیاتی تهاجمی ترویج شده توسط مدیران 
عامل خودشیفته را کاهش می دهند. لی و کائو )2021( به بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر اجتناب 
مالیاتی پرداختند. یافته های آن ها حاکی از آن است که قدرت مدیرعامل با کاهش اجتناب مالیاتی 
در ارتباط است. هارپر و همکاران )2021( تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک سقوط قیمت سهام را 
مورد بررسی قراردادند. یافته های آن ها نشان داد که قدرت مدیرعامل تأثیر مثبت و معناداری بر 
ریسک سقوط قیمت سهام دارد. عالوه بر این دریافتند که رابطه منفی بین قدرت مدیرعامل و ریسک 
سقوط قیمت سهام در شرکت هایی که از کیفیت حاکمیت شرکتی باالتری برخوردارند، ضعیف تر 
است. جاوید و همکاران )2021( به بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و نوآوری شرکت پرداختند. 
یافته های آن ها نشان داد که بین قدرت مدیرعامل و نوآوری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود 
دارد. به بیان  دیگر نوآوری در شرکت هایی که از مدیران عامل قدرتمند بهره می برند، بیش تر است. 
سانتارو و همکاران )2021( به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر اجتناب مالیاتی پرداختند. نتایج 
آن ها نشان داد که مالکیت نهادی و کمیته حسابرسی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت دارد. این 
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مطالعه همچنین نشان داد که سودآوری نمی تواند تأثیر مالکیت نهادی، هیئت مدیره مستقل و کمیته 
حسابرسی را بر اجتناب مالیاتی تعدیل کند. دیسکوی و همکاران )2021( به بررسی تأثیر قدرت 
مدیرعامل بر لحن اعالمیه های سود پرداختند. آن ها برای اندازه گیری قدرت مدیرعامل از دو متغیر 
دوره تصدی مدیرعامل و دوگانگی وظیفه مدیرعامل استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که بین 
دوره تصدی مدیرعامل و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با لحن اعالمیه های سود رابطه مثبت و معناداری 
برقرار است. باکر و همکاران )2020( به بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و مدیر مالی با مدیریت 
سود پرداختند. آن ها دریافتند که مدیریت سود افزایش می یابد، زمانی که مدیرعامل و مدیرمالی 
از قدرت باالتری برخوردار باشند. کوورمن و همکاران )2018( در پژوهشی به بررسی تأثیر اجتناب 
از پرداخت مالیات بر هزینه بدهی شرکت پرداخت. نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر منفی اجتناب از 
پرداخت مالیات بر هزینه بدهی است و این تأثیر بستگی به سطح ریسک مالیات دارد. بنابراین مدل 

پژوهشی تحقیق به صورت شکل 1 ارائه شده است:

شکل1.مدلمفهومیپژوهش
 

اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی ها، رشد فروش، مخارج 
سرمایه ای، لگاریتم طبیعی سن شرکت، داشتن بخش فرعی، اندازه 

هیئت مدیره، استقالل هیئت مدیره، نوع حسابرس، دوره تصدی 
حسابرس، مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی و تمرکز مالکیت.

کیفیت کمیته حسابرسی

اجتناب مالیاتیقدرت مدیرعامل

در این پژوهش متغیر وابسته اجتناب مالیاتی است. متغیر مستقل پژوهش قدرت مدیرعامل 
کنترلی  متغیرهای  است.  حسابرسی  کمیته  کیفیت  پژوهش  این  تعدیل گر  متغیر  می باشد. 
رشد  دارایی ها،  بازده  مالی،  اهرم  شرکت،  اندازه  از:  عبارت اند  پژوهش  مدل های  در  شامل شده 
فروش، مخارج سرمایه ای، لگاریتم طبیعی سن شرکت، داشتن بخش فرعی، اندازه هیئت مدیره، 
استقالل هیئت مدیره، نوع حسابرس، دوره تصدی حسابرس، مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی و 

تمرکز مالکیت. بنابراین فرضیه های پژوهش به صورت زیر قابل بیان است:
فرضیه اول: بین قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: کیفیت کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و اجتناب 
مالیاتی دارد.
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4-٢-تأثیرقدرتمدیرعاملبرکاهشمالیاتپرداختی
نتایج پژوهش های پیشین نشان می دهد قدرت بیش تر مدیر اجرایی همواره بر مدیریت مالیاتی 
تأثیر مثبت خواهد گذاشت. بر اساس نظریه نمایندگی جنسرن و همکاران )1976(و ببچاک و 
همکاران )2011( قدرت بیش تر مدیران اجرایی به احتمال زیاد منجر به سودآوری بدتر و ارزیابی 
پایین شرکت از طریق اقداماتی نظیر کیوتوبین می شود. از آنجا که هر دالر مالیات پرداخت شده 
هزینه ازدست رفته ای است که نمی شود آن را در شرکت دوباره سرمایه گذاری کرد، پیش بینی 
می شود مدیران با قدرت بیش تر برای مدیریت اثربخش منابع، تصمیمات تجاری ای اتخاذ کنند 
که پرداخت مالیات بر درآمد را کاهش دهد. به دالیلی انتظار می رود قدرت مدیران برای مدیریت 
قدرتمند تر  اول؛ مدیران  باشد:  داشته  مالیات شرکت ها  از  اجتناب  با  مثبتی  ارتباط  منابع،  مؤثر 
تسلط و اختیار بیش تری نسبت به محیط عملیاتی شرکت دارند. این تسلط امکان هماهنگی بهتر 
تصمیمات تجاری را با راهکارهای مالیاتی فراهم می کند )کوستر، 2016(. دوم؛ مدیران قدرتمند 
»موقعیت در سطح باال« ایجاد می کنند که به کمینه سازی هزینه ها تأکید دارد. در حالی که برای 
به  نقدی خروجی  کاهش جریانات  پیش بینی می شود  دارد،  انگیزه وجود  هزینه ها  انواع  کاهش 
مراجع مالیاتی برای مدیرانی جذاب باشد که به بهترین شکل منابع را مدیریت می کنند )دیرینگ، 
2010(. همچنین انگیزه کاهش هزینه ها از طریق تولید اطالعات ضعیف تر، نبود شفافیت اطالعاتی 
تهاجمی  مالیاتی  برنامه ریزی  برای  را  آتی مدیران  انگیزه های  به دنبال آن  و  افزایش می دهد  را 

افزایش می دهد )چن و همکاران، 2017(.

3-روششناسیپژوهش
این تحقیق از نوع هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است که با استفاده از 
داده های ثانویه مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
به تحلیل رابطه همبستگی می پردازد. علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین 
متغیرها است. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است. در تحقیق حاضر ابتدا همبستگی 
بین متغیرهای پژوهش را مورد آزمون قرار داده و در صورت وجود همبستگی بین متغیرهای تحقیق 
اقدام به برآورد مدل رگرسیونی خواهد شد. از سوی دیگر این تحقیق از نوع پس رویدادی است، یعنی 

بر مبنای تجزیه  و تحلیل اطالعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می پذیرد.

1-3-جامعهآماریوروشنمونهگیریوحجمنمونه
طی  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده  شرکت های  کلیه  پژوهش  این  آماری  جامعه 
سال های 1392 تا 1399 می باشند. در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک نسبت 

به تعیین حجم نمونه بر اساس معیارهای زیر اقدام خواهد شد:
1- اطالعات مالی شرکت قابل دسترسی باشد.

2- شرکت در طی دوره تحقیق تداوم فعالیت داشته باشد. 
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3- جزء شرکت های مالی )مانند بانک ها، مؤسسات مالی( و شرکت های سرمایه گذاری یا شرکت های 
واسطه گری مالی نباشد. 

با توجه به معیارهای فوق، اطالعات 191 شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

٢-3-روشگردآوریدادهها
در این پژوهش اطالعات مربوط به ادبیات موضوعی تحقیق، شامل اطالعات مربوط به مبانی 
و  مجالت  کتب،  شامل  کتابخانه ای،  مطالعات  از  استفاده  با  تحقیق،  سوابق  و  پیشینه  و  نظری 
فصلنامه های انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی 
مرتبط، جستجو در پایگاه های اطالعاتی اینترنتی و مراجعه به مراکز علمی و دانشگاهی به دست 
نمونه،  مالی شرکت های  کتابخانه ای، صورت های  منابع  از  نیز  پژوهش  نیاز  مورد  داده های  آمد. 
اطالعیه های منتشرشده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و بانک جامع اطالعاتی شرکت ها در 

سایت رسمی سازمان بورس گردآوری شد.

3-3-روشوابزارتجزیهوتحلیلدادهها
داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل مرتب و پس از اصالحات و طبقه بندی الزم 
بر اساس متغیرهای مورد بررسی برای پردازش وارد نرم افزار آماری Stata )نسخه(14شد. قبل از 
آزمون فرضیه های پژوهش و برآورد نهایی مدل ها به بررسی آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش 
پرداخته شد. به دلیل این که داده های پژوهش از نوع ترکیبی )ترکیب از زمان و شرکت( هستند، 
ابتدا آزمون های انتخاب الگو )آزمون چاو و هاسمن( بر روی آن ها صورت پذیرفت تا روش برآورد 
مدل ها مشخص گردد. در مرحله بعد، آزمون های هم خطی، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی 

سریالی انجام شده و در صورت وجود، به رفع آن ها با روش های مناسب پرداخته خواهد شد.

4-یافتههایپژوهش
1-4-نتایجآمارتوصیفی

نتایج آمار توصیفی حاصل از این پژوهش شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، بیشینه و کمینه، 
طی جدول 1 ارائه شده است. یافته های توصیفی نشان می دهد که نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و دفتری 
و  بیش ترین  و  است  مدیرعامل 1/489  قدرت  امتیاز  میانگین  است.  و 0/105  ترتیب 0/218  به 
کم ترین مشاهده آن 4 و 0 است. عالوه بر این میانگین امتیاز کیفیت کمیته حسابرسی 1/994 است 
و بیش ترین و کم ترین مشاهده آن 4 و 0 می باشد. میانگین اندازه شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی ها 
به ترتیب 14/725، 0/561 و 0/136می باشد. رشد فروش در شرکت های نمونه تقریباً 34% است. 
مخارج سرمایه ای و لگاریتم طبیعی سن شرکت به ترتیب از میانگین 0/259و 3/627برخوردارند. 
همان طور که در نتایج جدول 1 قابل مشاهده است، تقریباً 44 % از شرکت های نمونه دارای بخش 
فرعی می باشند. میانگین اندازه هیئت مدیره 5/035 است و بیش ترین و کم ترین آن 7 و 5 عضو 
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یا مستقل هستند. حسابرسی  اعضای هیئت مدیره غیرموظف  از  تقریباً 67 %  می باشد. همچنین، 
24 % از شرکت های نمونه را مؤسسات دولتی )سازمان حسابرسی و مؤسسه مفید راهبر( بر عهده 
داشتند. به عالوه میانگین دوره تصدی حسابرس 3/968 سال است و بیش ترین و کم ترین آن به 
ترتیب 18 و 1 سال می باشد. دوره تصدی 18 سال مربوط به سازمان حسابرسی است که چرخش 
اجباری مؤسسات حسابرسی را تجربه نمی کند بلکه شرکای امضاکننده گزارشات سازمان حسابرسی 
در شرکت تغییر می کنند. به عالوه میانگین مالکیت خانوادگی 0/094است که نشان می دهد که 
تنها 9 % از شرکت ها دارای مالکیت خانوادگی هستند. میانگین مالکیت دولتی در شرکت های نمونه 

0/481است و تقریباً مالکیت 72 % از سهام شرکت ها در دست سهامداران بزرگ )عمده( است.

جدول)1(آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش
کمینهبیشینهانحرافمعیارمیانهمیانگیننمادمتغیرمتغیر

CTA10/2180/1100/5314/430-0/570نرخ مؤثر مالیاتی نقدی
CTA20/1050/1000/0940/460-0/010نرخ مؤثر مالیاتی دفتری
CEO POWER1/4891/0000/9004/0000/000امتیاز قدرت مدیرعامل
امتیاز کیفیت کمیته 

AC_QUALITY1/9942/0000/6264/0000/000حسابرسی

FIRMSIZE14/72514/5101/58419/48011/470اندازه شرکت
LEV0/5610/5600/2051/1200/110اهرم مالی

ROA0/1360/1100/1480/560-0/230بازده دارایی ها
SALEG0/3360/2300/5543/410-0/580رشد فروش

PPE0/2590/2200/1790/7600/010مخارج سرمایه ای
لگاریتم طبیعی سن 

LNAGE3/6273/7100/3724/1902/640شرکت

SUBS0/4350/0000/4961/0000.000داشتن بخش فرعی
BSIZE5/0355/0000/2647/0005/000اندازه هیئت مدیره

BIND0/6650/6000/1801/0000/200استقالل هیئت مدیره
ATIPE0/2490/0000/4321/0000/000نوع حسابرس

ATENURE3/9683/0004/12318/0001/000دوره تصدی حسابرس
FAM0/0940/0000/2911/0000/000مالکیت خانوادگی

STATE0/4810/5600/3350/9600/000مالکیت دولتی
CONOWN0/7210/7700/1940/9800/110تمرکز مالکیت

٢-4-برآوردمدلاولپژوهش)متغیروابسته:نرخمؤثرمالیاتینقدی(
به عنوان  نقدی  مالیاتی  مؤثر  نرخ  از  استفاده  با  پژوهش  اول  برآورد مدل  نتایج  این بخش  در 
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متغیر وابسته ارائه می شود. از آنجا که داده های پژوهش از نوع ترکیبی )ترکیب سال و مقطع( 
است، بایستی با استفاده از آزمون های انتخاب الگوی برآورد، روش مناسب برای برآورد مدل های 
پژوهش انتخاب گردد. در این راستا ابتدا آزمون چاو برای انتخاب روش پولد در مقابل پانل انجام 
می گردد. نتایج آزمون چاو در جدول 2 نشان می دهد که فرضیه صفر این آزمون رد شده و روش 
این   ))H0 بیانگر آن است که فرضیه صفر  نتایج آزمون هاسمن  به عالوه  پانلی مناسب تر است. 
آزمون رد شده و روش پانلی با اثرات ثابت در برآورد مدل مناسب تر است. در پژوهش حاضر برای 
بررسی ناهمسانی و خودهمبستگی سریالی به ترتیب از آزمون والد تعدیل شده و وولدریج استفاده 
می شود. نتایج آزمون والد تعدیل شده در جدول 2 نشان می دهد که فرضیه صفر H0(( این آزمون 
نتایج آزمون  ناهمسانی واریانس در بین جمالت خطا رنج می برد. همچنین  از  رد شده و مدل 
وولدریج نشان می دهد که فرضیه صفر H0(( این آزمون رد شده و خودهمبستگی سریالی در بین 
جمالت خطای مدل وجود دارد. درنتیجه برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی 

سریالی، از رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته GLS(( در برآورد نهایی مدل استفاده می گردد.

جدول)٢(نتایجآزمونچاو،هاسمن،والدتعدیلشدهوولدریج

تعدادمتغیر
درصدفراوانیمشاهده

شاخص های قدرت مدیرعامل
152887056/94عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره

152857337/50دوره تصدی طوالنی مدت )بیش از 3 سال(
152858738/42مالکیت مدیرعامل )بیش از 5 درصد(

ترکیب هیئت مدیره )اعضای مستقل پایین تر از میانه 1، باال تر از 
152816010/47میانه0(

شاخص های کیفیت کمیته حسابرسی
13861248/95اندازه کمیته حسابرسی )باالتر از میانه 1، پایین تر از میانه 0(

1386114782/76تخصص مالی کمیته حسابرسی )حداکثر اعضا(
1386131895/09استقالل کمیته حسابرسی )حداکثر اعضا(

138617512/63تنوع جنسیتی کمیته حسابرسی )حضور حداقل یک خانم(

H0 فرضیهF آمارهP_Valueنتیجه آزمون
رد : H0 روش پانلی مناسب تر است1/240/0230استفاده از روش داده های پولد )تلفیقی(

رد: H0 روش پانلی با اثرات ثابت34/360/0000استفاده از روش اثرات تصادفی
رد: H0 ناهمسانی واریانس وجود دارد3/4060/0000عدم ناهمسانی واریانس

رد: H0 وجود خودهمبستگی سریالی4/2810/0339عدم خودهمبستگی
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جدول)3(نتایجبرآوردمدلاولپژوهش)متغیروابسته:نرخمؤثرمالیاتینقدی(
VIFمقدار احتمالآمارهانحراف استانداردضریبمتغیر

-0/43600/12273/550/000مقدار ثابت
0/00860/00461/850/0641/25قدرت مدیرعامل

5/550/0001/42-0/01620/0029-اندازه شرکت
0/07230/02832/560/0111/94اهرم مالی

3/230/0012/04-0/12150/0376-بازده دارایی ها
0/03920/00934/210/0001/07رشد فروش

3/920/0001/17-0/09850/0251-مخارج سرمایه ای
0/950/3441/34-0/00830/0087-داشتن بخش فرعی

0/02460/00952/580/0101/14لگاریتم طبیعی سن شرکت
0.60.5501.13-0.01130.0189-اندازه هیئت مدیره

4/90/0001/31-0/11620/0237-استقالل هیئت مدیره
0/130/9002/33-0/00140/0112-نوع حسابرس

2.790/0052.23-0.00430/0015-دوره تصدی حسابرس
0/07810/01226/410/0001/29مالکیت خانوادگی

0/08500/01585/390/0001/65مالکیت دولتی
1/080/2821/45-0/03000/0279-تمرکز مالکیت

 )0/000( 328/08آماره والد )معناداری(

استفاده  تعمیم یافته  مربعات  حداقل  رویکرد  از   Stata نرم افزار  در  که  زمانی  است:  شایان ذکر 
می شود، از مقدار احتمال آماره والد برای بررسی مناسب بودن برآورد انجام شده استفاده می شود  
نرم افزار Stata در رویکرد GLS، ضریب تعیین و آماره F را گزارش نمی کند. پیوست نتایج آماری 
)معناداری آماره والد( کم تر از 5% در جدول 3 نشان دهنده معناداری مدل رگرسیونی برآورد شده 
است. با توجه به نتایج جدول 3 متغیر قدرت مدیرعامل دارای ضریب مثبت 0/0086و مقدار احتمال 
0/064 است. مقدار باالتر نرخ مؤثر مالیاتی نشان دهنده اجتناب مالیاتی کم تر است. درنتیجه می توان 
گفت که بین قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی با استفاده از نرخ مؤثر مالیاتی نقدی رابطه منفی 
برقرار است و فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 90 %  و معناداری در سطح خطای 10 % 
موردپذیرش قرار می گیرد. نتایج متغیرهای کنترلی نشان می دهد که بین اندازه شرکت، بازده دارایی، 
مخارج سرمایه ای، استقالل هیئت مدیره و دوره تصدی حسابرس با نرخ مؤثر مالیاتی نقدی (اجتناب 
مالیاتی( رابطه منفی )مثبت( و معناداری وجود دارد. در مقابل بین اهرم مالی، رشد فروش، سن 
شرکت، مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی با نرخ مؤثر مالیاتی نقدی )اجتناب مالیاتی( رابطه مثبت 
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)منفی( و معناداری وجود دارد. درعین حال بین سایر متغیرهای کنترلی و نرخ مؤثر مالیاتی نقدی 
رابطه معناداری وجود ندارد. عالوه بر این یافته های آزمون VIF )بین 0 تا 5( نشان از آن دارد که 

بین متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش هم خطی معناداری وجود ندارد.

3-4-برآوردمدلاولپژوهش)متغیروابسته:نرخمؤثرمالیاتیدفتری(
در این بخش نتایج برآورد مدل اول پژوهش با استفاده از نرخ مؤثر مالیاتی دفتری به عنوان 
متغیر وابسته ارائه می شود. نتایج آزمون چاو در جدول 4 بیانگر آن است که فرضیه صفر )H0( این 
آزمون رد شده و روش پانلی مناسب تر است. به عالوه نتایج آزمون هاسمن نشان می دهد که فرضیه 
صفر )H0( این آزمون رد شده و روش پانلی با اثرات ثابت در برآورد مدل پژوهش مناسب تر است. 
نتایج آزمون والد تعدیل شده در جدول 4 حاکی از آن است که فرضیه صفر )H0( این آزمون رد 
شده و مدل از ناهمسانی واریانس در بین جمالت خطا رنج می برد. نتایج آزمون وولدریج نیز نشان 
می دهد که فرضیه صفر )H0( این آزمون رد شده و خودهمبستگی سریالی در بین جمالت خطای 
مدل وجود دارد. بنابراین برای رفع مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی از رویکرد 

حداقل مربعات تعمیم یافته )GLS( در برآورد نهایی مدل استفاده می شود.

جدول)4(نتایجآزمونچاو،هاسمن،والدتعدیلشدهووولدریج
نتیجه آزمون P-Value F آماره H0 فرضیه

رد H0: روش پانلی مناسب تر است 0/0230 6/02 استفاده از روش داده های پولد )تلفیقی(
رد H0: روش پانلی با اثرات ثابت 0/0166 28/89 استفاده از روش اثرات تصادفی 

رد H0: ناهمسانی واریانس وجود دارد. 0/0000 1.406 عدم ناهمسانی واریانس 
ردH0: وجود خودهمبستگی سریالی 0/0000 35/413 عدم خودهمبستگی 

جدول)5(نتایجبرآوردمدلاولپژوهش)متغیروابسته:نرخمؤثرمالیاتیدفتری(
VIFمقداراحتمالآمارهانحرافاستانداردضریبمتغیر

--0/660/510-0/03930/0596-مقدار ثابت
0/00550/00202/790/0051/25قدرت مدیرعامل

3/850/0001/41-0/00630.0016-اندازه شرکت
0/01020/01350/760/4502/02اهرم مالی

0/05050/01732/910/0042/02بازده دارایی ها
0.00290.00231.250.2101.1رشد  فروش

3/670/00019/1-0/04860/0132-مخارج سرمایه ای
4/040/0001/32-0/02190/0054-داشتن بخش فرعی

0/01910/00692/760/0061/14لگاریتم طبیعی سن شرکت
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0/02200/00862/550/0111/11اندازه هیئت مدیره
0/02280/01102/070/0381/31استقالل هیئت مدیره

0/00980/00681/440/1482/3نوع حسابرس
2/030/0432/21-0/00130/0007-دوره تصدی حسابرس

0/04330/00795/510/0001/26مالکیت خانوادگی
0/02350/00902/610/0091/66مالکیت دولتی
0/03820/01312/910/0041/45تمرکز مالکیت
1528تعداد مشاهدات

 )0/000( 188/87آماره والد )معناداری(

یافته های برآورد مدل در جدول 5 ارائه شده است. معناداری آماره والد )کم تر از 5 %( بیانگر 
قدرت  متغیر  می گردد،  مشاهده  که  همان طور  است.  شده  برآورد  رگرسیونی  مدل  معناداری 
باالتر  از آنجا که مقدار  مدیرعامل دارای ضریب مثبت 0/0055 و مقدار احتمال 0/005 است. 
قدرت  بین  که  کرد  اذعان  می توان  است،  کم تر  مالیاتی  اجتناب  نشان دهنده  مالیاتی  مؤثر  نرخ 
مدیرعامل و اجتناب مالیاتی با استفاده از نرخ مؤثر مالیاتی دفتری رابطه منفی و معناداری در 
سطح خطای 1 % برقرار است و فرضیه اول پژوهش با استفاده از نرخ مؤثر مالیاتی دفتری در 
سطح اطمینان 99 % موردپذیرش قرار می گیرد. نتایج متغیرهای کنترلی حاکی از آن است که 
بین اندازه شرکت، مخارج سرمایه ای، بخش فرعی و دوره تصدی حسابرس با نرخ مؤثر مالیاتی 
دفتری )اجتناب مالیاتی( ارتباط منفی )مثبت( معناداری وجود دارد. در مقابل، بین بازده دارایی، 
سن شرکت، اندازه هیئت مدیره، استقالل هیئت مدیره، مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی و تمرکز 
مالکیت با نرخ مؤثر مالیاتی دفتری )اجتناب مالیاتی( ارتباط مثبت )منفی( و معناداری وجود دارد 
اما بین سایر متغیرهای کنترلی و نرخ مؤثر مالیاتی دفتری ارتباط معناداری وجود ندارد. به عالوه 
نتایج آزمون VIF  بین 0 تا 5 نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل کنترلی پژوهش هم خطی 

معناداری وجود ندارد.

4-4-برآوردمدلدومپژوهش)متغیروابسته:نرخمؤثرمالیاتینقدی(
در این بخش نتایج برآورد مدل دوم پژوهش با استفاده از نرخ مؤثر مالیاتی نقدی به عنوان متغیر 
وابسته ارائه می شود. یافته های آزمون چاو در جدول 6 نشان می دهد که فرضیه صفر این آزمون 
رد شده و روش پانلی مناسب تر است. یافته های آزمون هاسمن نیز نشان می دهد که فرضیه صفر 
)H0( این آزمون رد شده و روش پانلی با اثرات ثابت در برآورد مدل پژوهش مناسب تر است. نتایج 
آزمون والد تعدیل شده در جدول 6 بیانگر آن است که فرضیه صفر )H0( این آزمون رد شده و مدل 
از ناهمسانی واریانس در بین جمالت خطا رنج می برد. همچنین نتایج آزمون وولدریج حاکی از آن 
است که فرضیه صفر )H0( این آزمون رد شده و خودهمبستگی سریالی در بین جمالت خطای 
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مدل وجود دارد. از این رو در برآورد نهایی مدل از رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته )GLS( برای 
رفع مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی استفاده می شود.

جدول)6(نتایجآزمونچاو،هاسمن،والدتعدیلشدهووولدریج
نتیجهآزمون P-Value Fآماره H0فرضیه

رد H0: روش پانلی مناسب تر است 0/0032 1/34 استفاده از روش داده های پولد )تلفیقی(
رد H0: روش پانلی با اثرات ثابت 0/0095 33/59 استفاده از روش اثرات تصادفی 

رد H0: ناهمسانی واریانس وجود دارد. 0/0000 06+3/5e عدم ناهمسانی واریانس 
رد H0: وجود خودهمبستگی سریالی 0/0450 4/075 عدم خودهمبستگی 

جدول)7(نتایجبرآوردمدلدومپژوهش)متغیروابسته:نرخمؤثرمالیاتینقدی(
VIFمقداراحتمالآمارهانحرافاستانداردضریبمتغیر

-0/35970/149840/20/016مقدار ثابت
0/01330/00562/390/0171/41قدرت مدیرعامل

1/380/1694/08-0/03070/0223-کیفیت کمیته حسابرسی
0/420/6764/11-0/00540/0128-قدرت* کیفیت
3/590/0001/47-0/01430/0040-اندازه شرکت
0/03770/03651/030/3012/03اهرم مالی

3/290/00112/2-0/15910/0484-بازده دارایی ها
0/03440/00933/69000/01/09رشد فروش

3/990/0001/19-0/12600/0316-مخارج سرمایه ای
0/560/5731/37-0/00630/0111-داشتن بخش فرعی

0/02800/01252/240/0251/15لگاریتم طبیعی سن شرکت
0/620/5361/15-0/01370/0221-اندازه هیئت مدیره

1/970/0481/28-0/05460/0277-استقالل هیئت مدیره
1/380/1662/32-0/02020/0146-نوع حسابرس

1/980/0472/22-0/00340/0017-دوره تصدی حسابرس
0/07060/01624/350/0001/27مالکیت خانوادگی

0/06380/01803/540/0001/70مالکیت دولتی
0/02400/03590/670/5041/48تمرکز مالکیت
1194تعداد مشاهدات

 )0.000( 219.28آماره والد )معناداری( 
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یافته های برآورد مدل در جدول 7 آمده است. معناداری آماره والد )کم تر از 5 %( نشان می دهد 
نیز متغیر قدرت مدیرعامل  این مدل  برآورد شده است. در  به طور مناسب  که مدل رگرسیونی 
دارای ضریب مثبت )منفی( و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی نقدی )اجتناب مالیاتی( است. متغیر 
بنابراین  کیفیت کمیته حسابرسی دارای ضریب منفی 0/0307 و مقدار احتمال 0/169 است. 
)اجتناب  نقدی  مالیاتی  مؤثر  نرخ  بر  غیر معنادار  و  )مثبت(  منفی  اثر  کمیته حسابرسی  کیفیت 
مالیاتی( دارد. متغیر اثر هم زمان قدرت مدیرعامل و کیفیت کمیته حسابرسی )قدرت*کیفیت(

دارای ضریب منفی 0/0054 و مقدار احتمال 0/676 است. بنابراین می توان اذعان کرد که کیفیت 
کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی )با استفاده 
نتایج  اول  با مدل  ندارد و فرضیه دوم پژوهش رد می گردد. مشابه  نقدی(  مالیاتی  نرخ مؤثر  از 
متغیرهای کنترلی نشان می دهد که بین اندازه شرکت، بازده دارایی، مخارج سرمایه ای، استقالل 
با نرخ مؤثر مالیاتی نقدی )اجتناب مالیاتی( رابطه منفی  هیئت مدیره و دوره تصدی حسابرس 
)مثبت( و معناداری برقرار است. در مقابل رشد فروش، سن شرکت، مالکیت خانوادگی و مالکیت 
دولتی اثر مثبت )منفی(و معناداری بر نرخ مؤثر مالیاتی نقدی )اجتناب مالیاتی( دارد. بااین حال 
بین سایر متغیرهای کنترلی و نرخ مؤثر مالیاتی نقدی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج آزمون 
VIF )بین 0 تا 5( نیز بیانگر آن است که بین متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش هم خطی 

معناداری وجود ندارد. 

5-4-برآوردمدلدومپژوهش)متغیروابسته:نرخمؤثرمالیاتیدفتری(
در این بخش نتایج برآورد مدل دوم پژوهش با استفاده از نرخ مؤثر مالیاتی دفتری به عنوان 
متغیر وابسته ارائه می شود. یافته های جدول 8 نشان می دهد که فرضیه صفر )H0( آزمون چاو 
رد شده و روش پانلی مناسب تر است. همچنین فرضیه صفر )H0( آزمون هاسمن رد شده و روش 
پانلی با اثرات ثابت در برآورد مدل پژوهش مناسب تر است. یافته های دیگر در جدول 8 بیانگر 
آن است که فرضیه صفر )H0( آزمون والد تعدیل شده و آزمون وولدریج رد شده است. درنتیجه 
ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی در بین جمالت خطای مدل وجود دارد. بنابراین در 

برآورد نهایی مدل از رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته )GLS( استفاده می گردد.

جدول)8(نتایجآزمونچاو،هاسمن،والدتعدیلشدهووولدریج
نتیجهآزمون P-Value Fآماره H0فرضیه

رد H0: روش پانلی مناسب تر است 0/0000 5/30 استفاده از روش داده های پولد )تلفیقی(
رد H0: روش پانلی با اثرات ثابت 0/0000 66/56 استفاده از روش اثرات تصادفی 

رد H0: ناهمسانی واریانس وجود دارد. 0/0000 1/530 عدم ناهمسانی واریانس 
رد H0: وجود خودهمبستگی سریالی 0/0000 34/493 عدم خودهمبستگی 



تفتیان  و همکاران | تأثیر قدرت مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل گر کیفیت کمیته حسابرسی |       | 135

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههشتم|پاییز1401

جدول)9(نتایجبرآوردمدلدومپژوهش)متغیروابسته:نرخمؤثرمالیاتیدفتری(
VIFمقداراحتمالآمارهانحرافاستانداردضریبمتغیر

--0/680/497-0/3720/0547-مقدار ثابت
0/00810/002008/40/0001/40قدرت مدیرعامل

1/280/2014/01-0/01030/0081-کیفیت کمیته حسابرسی
0/470/6384/06-0/00220/0046-قدرت* کیفیت
3/980/0001/45-0/00600/0015-اندازه شرکت
0/01270/01350/940/3452/10اهرم مالی

0/05840/01743/360/0012/23بازده دارایی ها
0/02800/00251/140/2541/11رشد فروش

4/540/0001/21-0586/00/0129-مخارج سرمایه ای
3/880/0001/34-0/01960/0051-داشتن بخش فرعی

1/01970/00682/910/0041/15لگاریتم طبیعی سن شرکت
0/02210/00842/620/0081/13اندازه هیئت مدیره

0/01780/01061/690/0921/28استقالل هیئت مدیره
0/00290/00670/430/6642/28نوع حسابرس

2/120/0342/20-0/00140/0006-دوره تصدی حسابرس
0/03020/00535/750/0001/25مالکیت خانوادگی

0/02730/00883/090/0021/72مالکیت دولتی
0/02910/01092/680/0071/49تمرکز مالکیت
1386تعداد مشاهدات

)0.000( 241/53آماره والد )معناداری(

نتایج برآورد مدل در جدول 9 ارائه شده است. معناداری آماره والد ) کم تر از 5 %( نشان دهنده 
معناداری مدل رگرسیونی است. همچنین در این مدل متغیر قدرت مدیرعامل دارای ضریب مثبت 
)منفی( و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی دفتری )اجتناب مالیاتی( است. متغیر کیفیت کمیته حسابرسی 
دارای ضریب منفی 0/0103 و مقدار احتمال 0/201 است. درنتیجه کیفیت کمیته حسابرسی اثر 
منفی )مثبت( و غیر معنادار بر نرخ مؤثر مالیاتی دفتری )اجتناب مالیاتی( دارد. در این مدل نیز 
متغیر اثر هم زمان قدرت مدیرعامل و کیفیت کمیته حسابرسی )قدرت*کیفیت( دارای ضریب منفی 
0/0022 و مقدار احتمال 0/638 است. از این رو می توان استدالل کرد که کیفیت کمیته حسابرسی 
تأثیر معناداری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی با استفاده از نرخ مؤثر مالیاتی دفتری 
ندارد. فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید قرار نمی گیرد. مشابه با مدل دوم نتایج متغیرهای کنترلی 
حاکی از آن است که اندازه شرکت، مخارج سرمایه ای، بخش فرعی و دوره تصدی حسابرس اثر منفی 
)مثبت( بر نرخ مؤثر مالیاتی دفتری )اجتناب مالیاتی( دارد. در مقابل بازده دارایی، سن شرکت، اندازه 
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هیئت مدیره، استقالل هیئت مدیره، مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی و تمرکز مالکیت اثر مثبت 
)منفی( بر نرخ مؤثر مالیاتی دفتری )اجتناب مالیاتی( دارد. اما بین سایر متغیرهای کنترلی و نرخ 
مؤثر مالیاتی دفتری رابطه معناداری وجود ندارد. یافته های آزمون VIF )بین 0 تا 5( نشان می دهد 

که بین متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش هم خطی معناداری وجود ندارد.

6-4-برآوردمدلهایپژوهشباکنترلاثراتسالوصنعت
در این قسمت مدل های پژوهش با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت و بدون کنترل اثرات ثابت 
شرکت برآورد می شود. وقتی در مدل مدنظر اثرات ثابت سال و صنعت گنجانده می شود، دیگر 
نمی توان آزمون  های انتخاب الگو را استفاده نمود و هر نوع برآوردی غیر از رویکرد OLS )حداقل 
مربعات معمولی( باعث ایجاد خطا در نرم افزار ناشی از هم خطی یا عدم وجود شروط پایه برای 
برآورد مدل می شود )افالطونی، 1397(. بر این اساس مدل های پژوهش با روش حداقل مربعات 
معمولی و کنترل اثرات ثابت سال و صنعت برآورد می شود. در جدول 10یافته های برآورد مدل 
اول پژوهش با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت ارائه گردیده است. نتایج در این روش نیز نشان 
می دهد که متغیر قدرت مدیرعامل تأثیر مثبتی بر نرخ های مؤثر مالیاتی نقدی و دفتری دارد. 
بنابراین در روش حداقل مربعات معمولی مشابه با روش حداقل مربعات تعمیم یافته، بین قدرت 
مدیرعامل و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری مشاهده می گردد و فرضیه اول پژوهش در 

روش حداقل مربعات معمولی نیز پذیرفته می شود.

جدول)10(نتایجبرآوردمدلاولپژوهشباکنترلاثراتسالوصنعت
نرخمؤثرمالیاتیدفترینرخمؤثرمالیاتینقدیمتغیروابسته

مقدار احتمالضریبمقدار احتمالضریبمتغیر
0/83180/0180/04300/698مقدار ثابت

0/02730/1090/00860/035قدرت مدیرعامل
0/00660/093-0/03530/006-اندازه شرکت
0/17330/1340/01230/623اهرم مالی

0/25980/1340/08300/029-بازده دارایی ها
0/00040/932-0/05310/178رشد فروش

0/04360/104-0/03060/788-مخارج سرمایه ای
0/01260/191-0/02580/0داشتن بخش فرعی

0/041400/2710/00580/635-لگاریتم طبیعی سن شرکت
0/03500/4710/01190/446-اندازه هیئت مدیره

0/09880/3420/00400/865-استقالل هیئت مدیره
0/00170/9720/01400/234-نوع حسابرس
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0/00170/144-0/00070/912-دوره تصدی حسابرس
0/06040/2200/01610/266مالکیت خانوادگی

0/06040/0330/01890/251مالکیت دولتی
0/10690/2120/02590/249-تمرکز مالکیت
13371528تعداد مشاهدات

کنترل شدکنترل شداثرات سال و صنعت
کنترل شدکنترل شدکالستر در سطح شرکت

0/0710/180ضریب تعیین

جدول)11(نتایجبرآوردمدلدومپژوهشباکنترلاثراتسالوصنعت
نرخمؤثرمالیاتیدفترینرخمؤثرمالیاتینقدیمتغیروابسته

مقدار احتمالضریبمقدار احتمالضریبمتغیر
0/80180/0330/00960/928مقدار ثابت

0/03690/0130/00920/028قدرت مدیرعامل
0/03320/070-0/06720/417کیفیت کمیته حسابرسی

0/02020/6690/01090/0272قدرت * کیفیت
0/00750/034-0/03720/003-اندازه شرکت
0/15040/1960/01840/433اهرم مالی

0/25970/1290/08580/021-بازده دارایی ها
0/06660/1380/00140/757رشد فروش

0/04950/055-0/10120/348-مخارج سرمایه ای
0/00900/331-0/04290/305داشتن بخش فرعی

0/03700/3420/00520/649-لگاریتم طبیعی سن شرکت
0/03920/4540/01620/287-اندازه هیئت مدیره

0/02170/8450/01390/551-استقالل هیئت مدیره
0/01760/7200/00970/406-نوع حسابرس

0/00130/249-0/00120/838دوره تصدی حسابرس
0/07470/1810/01020/490مالکیت خانوادگی

0/12390/0320/02360/129مالکیت دولتی
0/14920/1170/03520/121-تمرکز مالکیت
11951368تعداد مشاهدات

کنترل شدکنترل شداثرات سال و صنعت
کنترل شدکنترل شدکالستر در سطح شرکت

0/0860/196ضریب تعیین
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در جدول 11 یافته های برآورد مدل دوم پژوهش با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت فراهم  
شده است. متغیر اثر تعاملی قدرت مدیرعامل و کیفیت کمیته حسابرسی )قدرت*کیفیت( تأثیر 
معناداری بر نرخ های مؤثر مالیاتی نقدی و دفتری ندارد. بنابراین در روش حداقل مربعات معمولی 
مشابه با روش حداقل مربعات تعمیم یافته، کیفیت کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین 
قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی ندارد و فرضیه دوم پژوهش درروش حداقل مربعات معمولی 

نیز رد می گردد.

5-بحثونتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیران عامل بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن 
متعددی  وظایف  و  نقش  دارای  کمیته حسابرسی  بود.  کمیته حسابرسی  کیفیت  تعدیلی  نقش 
است  که در صورت استقرار و عملکرد صحیح در واحدهای اقتصادی، تأثیر مثبتی در عملکرد 
واحد حسابرسی داخلی، همچنین قدرت مدیرعامل  و اجتناب مالیاتی هر واحد اقتصادی دارد. 
با مطالعه سابقه و تجربه واحدهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته در زمینه ایجاد و بکارگیری 
است  اقتصادی  واحد  هر  اساسی  نیاز  حسابرسی  کمیته  وجود  است  بدیهی  حسابرسی،  کمیته 
که می تواند حافظ قابل اعتماد منافع استفاده کنندگان اطالعات حسابداری و گزارش های مالی 
به ویژه سرمایه گذاران به عنوان تأمین کنندگان سرمایه باشد. در این راستا اطالعات 191 شرکت 
و  مرتب  اکسل  نرم افزار  در  اطالعات  این  تا 1399 گردآوری شد.  بورسی طی سال های 1392 
به  نخست  آماری  تحلیل  و  تجزیه   در  منتقل شد.   Stata14 نرم افزار  به  تحلیل  و  تجزیه   جهت 
بررسی آماره های توصیفی و سپس آمار استنباطی با استفاده از روش های مناسب پرداخته شد. 
در فرضیه اول به آزمون تأثیر قدرت مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی پرداخته شد. اجتناب مالیاتی 
با دو نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و دفتری محاسبه گردید. الزم به ذکر است که هر چه نرخ مؤثر 
مالیاتی نقدی و دفتری بیش تر باشد، اجتناب مالیاتی کم تر است. نتایج برآورد مدل اول پژوهش 
با نرخ مؤثر مالیاتی نقدی نشان داد که قدرت مدیرعامل دارای ضریب مثبت )0/0086( و مقدار 
احتمال )0/064( است. عالوه بر این نتایج برآورد مدل اول پژوهش با نرخ مؤثر مالیاتی دفتری 
نشان داد که قدرت مدیرعامل دارای ضریب مثبت )0/0055( و مقدار احتمال )0/005( است. 
بنابراین فرضیه اول پژوهش با هر دو نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و دفتری موردپذیرش قرار گرفت. 
این یافته ها بیانگر آن است که اجتناب مالیاتی در شرکت های دارای مدیران عامل قدرتمند نسبت 
به سایر شرکت ها کم تر است. این یافته مطابق با تئوری شهرت مدیریتی است که حاکی از اثر 
مثبت مدیران عامل قدرتمند و نقش آن ها در افزایش عملکرد و کاهش اجتناب مالیاتی است. به 
 بیان  دیگر مطابق با تئوری شهرت مدیریتی می توان ادعا کرد که مدیران عامل قدرتمند از نظر 
مالی و سرمایه گذاری محافظه کارتر هستند و رفتارهای فرصت طلبانه کم تری را بروز می دهند. در 
نتیجه آن ها فرار مالیاتی کم تری را انجام می دهند. در واقع قدرت در جایگاه یک ویژگی اساسی 
مدیرعامل که زمینه اثربخشی او را در سازمان فراهم می کند، باعث کاهش فرار مالیاتی می شود. 
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این امکان نیز وجود دارد که مدیرعامل های قدرتمند با درک مناسب از سیستم حسابداری مالی 
کنند.  پیدا  بلندمدت سوق  محافظه کارانه  سرمایه گذاری های  به سمت  بیش تر  موجود  قوانین  و 
این  که  هستند  بیش تری  نظارتی  جایگاه  و  بیش تر  استقالل  دارای  قدرتمند  مدیران  همچنین 
موجب کاهش تضییع حقوق ذی نفعان و کاهش تضاد نمایندگی می شود. بنابراین کاهش تضاد 
نمایندگی موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتی و عدم شفافیت اطالعات مالی می شود که به تبع 
آن فرار مالیاتی کاهش می یابد. در فرضیه دوم به آزمون تأثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر رابطه 
بین قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی پرداخته شد. نتایج برآورد مدل دوم پژوهش با نرخ مؤثر 
دارای  حسابرسی  کمیته  کیفیت  و  مدیرعامل  قدرت  هم زمان  اثر  که  داد  نشان  نقدی  مالیاتی 
ضریب منفی )0/0054-( و مقدار احتمال )0/676( است. افزون بر این، نتایج برآورد مدل دوم 
پژوهش با نرخ مؤثر مالیاتی دفتری نشان داد که اثر هم زمان قدرت مدیرعامل و کیفیت کمیته 
حسابرسی دارای ضریب منفی )0/0022-(و مقدار احتمال )0/638( است. بنابراین فرضیه دوم 
یافته ها نشان  این  نگرفت.  قرار  تأیید  نقدی و دفتری مورد  مالیاتی  نرخ مؤثر  با هر دو  پژوهش 
می دهد که کیفیت کمیته حسابرسی تأثیر معناداری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و اجتناب 
مالیاتی ندارد که برخالف ادبیات این حوزه در رابطه با نقش مؤثر کمیته های حسابرسی باکیفیت 
است. با بررسی تحقیقات انجام شده در سطح داخلی و خارجی، تحقیقی که به طور مستقیم نقش 
کمیته حسابرسی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی را بررسی کرده باشد، یافت 
نشد. بااین حال تحقیقات اندکی در خصوص تأثیر قدرت مدیران عامل بر مدیریت مالیاتی انجام 
 شده است. ازجمله یافته های فرضیه اول پژوهش که اثر منفی مدیران عامل قدرتمند بر اجتناب 
مالیاتی را نشان داد موافق با تحقیق کاویان فر و همکاران )1399( است که نشان دادند مدیران 
عامل قدرتمند مدیریت مالیات کم تری انجام می دهند. به عالوه این نتیجه هم راستا با تحقیق لی و 
کائو )2021( است. آن ها دریافتند که قدرت مدیرعامل با کاهش اجتناب مالیاتی در ارتباط است. 
یافته های فرضیه دوم در خصوص عدم اثر معنادار کیفت کمیته حسابرسی مخالف با تحقیقات 
و همکاران، 2004؛  )آبوت  باکیفیت است  اثربخشی کمیته های حسابرسی  با  ارتباط  موجود در 

سولتانا، 2015؛ اورادی و همکاران، 1395؛ حاجیها و همکاران، 1397(.
عامل  مدیران  خاص  به طور  و  سرمایه  بازار  فعاالن  کلی  به طور  می تواند  پژوهش  یافته های 
کمیته  وجود  چراکه  نماید.  ترغیب  حسابرسی  کمیته های  استقرار  و  تقویت  به  را  شرکت ها 
حسابرسی در شرکت دارای آثار مثبت بر ارزش شرکت است. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد 
می شود سازمان امور مالیاتی رهنمودها و یا آیین نامه های اخالق حرفه ای را طوری تدوین کند که 
به طور  اختصاصی رابطه ابعاد قدرت مدیرعامل را با هریک از فعالیت های مدیریت مالیاتی از قانونی 
تا مأموران  تا غیرقانونی )فرار و راهکار جسورانه مالیاتی( تبیین سازد  )اجتناب مالیاتی( گرفته 
مالیاتی هنگام رسیدگی به آن توجه ویژه داشته باشند، یا حسابرسان کاربرگی برای ارزیابی قدرت 
مدیرعامل طراحی کنند و این کاربرگ را ضمن درج در پرونده دائمی به کاربرگ رسیدگی به 
مالیات های شرکت ارتباط دهند. توصیه می شود سازمان امور مالیاتی با تدوین و اجرای قوانین 
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با تعداد زیاد شرکت ها  با افزایش تعداد نیروی انسانی در اداره دارایی متناسب  مالیاتی مناسب 
و آموزش کافی به کارکنان و مدیریت کارآمد بخش وصول مالیات با مسائل مربوط به مدیریت 
مالیاتی مقابله کنند. همچنین به سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می گردد نظارت کافی بر 
باشد.  داشته  آن  اهداف  به  نیل  و  اجرایی  با دستورالعمل  تشکیل کمیته های حسابرسی مطابق 
می توان اذعان کرد که سازمان بورس اوراق بهادار از سال 1391 شرکت های بورسی و فرابورسی 
تلقی می گردد و  این  یک رویداد مهم  اگرچه  به تشکیل کمیته حسابرسی کرده است.  را ملزم 
می تواند باعث بهبود ساختار حاکمیتی و نظارتی شرکت ها شود ولی بدون نظارت کافی اثربخشی 
کمیته ها تحت تأثیر قرار می گیرد. با توجه به الزام شرکت ها به تشکیل کمیته ها بالفاصله بعد از 
ابالغ منشور کمیته حسابرسی تاکنون بسیاری از شرکت ها کمیته حسابرسی را تشکیل نداده یا 
در سال های آخر دوره زمانی پژوهش اقدام به تشکیل کمیته کرده اند. افزون براین در بعضی از 
مواقع منشور کمیته حسابرسی توسط شرکت ها نادیده گرفته می شود. برای مثال گاهی با بررسی 
از اعضای مستقل  اسامی اعضای کمیته های حسابرسی برخی از شرکت ها مشاهده می شود که 
در ترکیب خود استفاده نمی کنند یا برخی از اعضای کمیته حسابرسی هم زمان به عنوان رئیس 
حسابرسی داخلی نیز فعالیت می کنند. این موضوع برخالف منشور کمیته حسابرسی می باشد. 
همچنین تعداد جلسات کمیته حسابرسی یا افشا نمی شود و یا کمیته ها حداقل تعداد جلسات 
الزامی )6 جلسه( را برگزار نمی کنند. مجموع موارد فوق نشان می دهد که سازمان بورس و اوراق 
بهادار بایستی بر عملکرد کمیته های حسابرسی نظارت کافی داشته باشد. با انجام هر پژوهش، 
است.  دیگری  پژوهش های  انجام  مستلزم  راه  ادامه  و  می شود  باز  جدیدی  مسیری  به سوی  راه 
بر دقت  تأثیر قدرت مدیران عامل  به بررسی  به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود که  بنابراین 
و  بررسی  به  همچنین  بپردازند.  شرکت  ریسک پذیری  و  پایداری  گزارش گری  سود،  پیش بینی 
تحلیل فعالیت های مدیریت مالیاتی شرکت در دوران شروع به کارگیری مدیران قدرتمند و پس 
از خاتمه کار با مدیران قدرتمند در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها، و نهایتاً به بررسی اثر 
تعدیل کنندگی کیفیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و کیفیت 

واپایش های داخلی، هزینه های نمایندگی و ریسک ورشکستگی بپردازند.

منابع
اعتمادی، حسین، سپاسی، سحر ، ساری، محمدعلی. )1395(.  چارچوب مفهومی طرح ریزی 

مالیات شرکتی، نشریه حسابداری و منافع اجتماعی، 6 )1(، 80-61.
اورادی، جواد، صالحی، مهدی، ساالری فورگ، زینب. )1395(. تأثیر وجود کمیته حسابرسی و 

ویژگی های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی، دانش حسابداری، 7)26(،83-59.
بختیاری صفا، لیال، رضایی، فرزین، نژادتولمی، بابک. )1400(. اثر پیچیدگی  گزارش گری  مالی 
بر تخصص  حسابداری اعضای هیئت مدیره و اعضای  کمیته حسابرسی و نقاط ضعف کنترل داخلی. 

پژوهش های حسابرسی حرفه ای، 2)5(، 180-158.



تفتیان  و همکاران | تأثیر قدرت مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل گر کیفیت کمیته حسابرسی |       | 141

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههشتم|پاییز1401

پور حیدری، امید، سروستانی، امیر. )1392(. شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت مالیات، 
فصلنامه دانش حسابداری، 4)12(،110-89.

از  اجتناب  تأثیر  بررسی   .)1393( میثم.  نیا،  امینی  محمدحسن،  فدوی،  امید،  پورحیدری، 
پژوهشنامه  بورس،  در  پذیرفته شده  شرکت های  مالی  گزارش گری  شفافیت  بر  مالیات  پرداخت 

اقتصادی، 14)52(،85-69.
پورقاز، عبدالوهاب، محمدی، امین. )1390(. بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی های 

شخصیتی کارآفرینی کارکنان، پژوهش های مدیریت عمومی، 4)12(، 130-111. 
خادم، الهام. (1397(. بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر شفافیت اطالعات، پایان نامه کارشناسی 

ارشد. دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
خواجوی، شکراله، جهاندوست مرغوب، مهران، ویسی حصار، ثریا. )1400(. ارتباط غیرخطی 
بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش اندازه شرکت ها، تحقیقات مالی، 23)1(، 

.63 -40
ساری، محمدعلی، اعتمادی، حسین. )1398(. بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی 

شرکت ها، پژوهش های تجربی حسابداری، 9 )33(،375-353.
اهرم  از  استفاده  میزان  جانشینی  رابطه   .)1400( فهیمه.  ابراهیمی،  محمدحسین،  ستایش، 
مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 13)49(، 

.72-53
کمیته  در  جنسیتی  تنوع  تأثیر   .)1401( فرامرز.  وطن خواه،  وحید،  منتی،  حسین،  سجادی، 

حسابرسی بر عملکرد شرکت، پژوهش های حسابرسی حرفه ای،2)7(،78-50.
صالحی، مهدی، اورادی، جواد، ساالری فورگ، زینب. )1395(. تأثیر وجود کمیته حسابرسی و 

ویژگی های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی، مجله دانش حسابداری،7)26(، 83-59.
فیض آبادی، فرشته. )1401(. نقش تعدیل کننده زنان کمیته حسابرسی در بررسی تأثیر تخصص 

اعضای کمیته بر مدیریت سود، پژوهش های حسابرسی حرفه ای،2)7(، 33-8.
مرانی، فاطمه، صالحی، اله کرم، جرجرزاده، علیرضا، کعب عمیر، احمد. )1400(. بررسی تأثیر 
قدرت مدیرعامل، ارتباطات سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر حساسیت سرمایه گذاری به 
وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه اقتصاد مالی، 15)57(، 

.307-285
مؤمنی، اکبر، محمدی، محمد، )1400(. تأثیر قدرت مدیرعامل بر گزارش عملکرد مسئولیت 
اجتماعی شرکت: با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده پاداش مدیرعامل نسبت به بازده سهامداران 
در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، رویکردهای پژوهشی 

نوین در مدیریت و حسابداری.
Abbott, L. J., Parker, S., & Peters, G. F. (2004). Audit committee characteristics and 

restatements. Auditing: A journal of practice & theory, 23 (1), 69-87.
Alqatamin, R.M. (2022). Audit Committee Effectiveness and Company Performance: 



 |       |142

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههشتم|پاییز1401

Evidence from Jordan. Accounting and Finance Research, 7 (2), 08.
Baatwah, S. R., Salleh, Z., & Ahmad, N. (2015). CEO characteristics and audit report 

timeliness: do CEO tenure and financial expertise matter?. Managerial Auditing Journal.
Baker, T. A., Lopez, T. J., Reitenga, A. L., & Ruch, G. W. (2019). The influence of CEO and 

CFO power on accruals and real earnings management. Review of Quantitative Finance and 
Accounting, 52 (1), 325-345. 

Bakhtiari, Safa, Leila, Rezaei, Farzin, Nejadtolmi, Babak. (2021). The effect of financial 
reporting complexity on the accounting expertise of board members and audit committee 
members and internal control weaknesses. Professional Audit Research Quarterly, 2 (5), pp. 
158-180. (In Persian)

Bebchuk, L., Grinstein, Y., and U. Peyer. (2011). Lucky CEOs and Lucky Directors. Journal 
of Finance, Vol. 65, No. 6, Pp. 2363-2401. 

Boyd, B. K. (1995). CEO duality and firm performance: A contingency model. Strategic 
management journal, 16 (4), 301-312.

Carcello, J. V., & Neal, T. L. (2003). Audit committee characteristics and auditor dismissals 
following “new” going‐concern reports. The accounting review, 78 (1), 95-117.

Chen, T., & C. Lin. (2017). Does Information Asymmetry Affect Corporate Tax 
Aggressiveness? Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 52, No. 5, Pp. 2053-2081.

DeBoskey, D. G., Luo, Y., & Zhou, L. (2019). CEO power, board oversight, and earnings 
announcement tone. Review of Quantitative Finance and Accounting, 52 (2), 657-680.

Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Earnings management, corporate tax shelters, and 
book-taxalignment. National Tax Journal, 62 (1), 169-186.

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate 
tax avoidance. The accounting review, 85 (4), 1163-1189.

Dyreng, S. D., Hanlon, M., and E. L. Maydew. (2010). The Effects of Executives on Corporate 
Tax Avoidance. The Accounting Review, Vol. 85, No. 4, Pp. 1163–1189.

Etemadi, H., Sepasi, S., & Sari, M. (2016). A conceptual framework for corporate tax 
planning. Journal of Accounting and Social Interests, 6 (1), 61-80. (In Persian)

Faiz Abadi, Fereshte. (2022). The moderating role of audit committee women in examining 
the impact of committee members' expertise on profit management. Professional audit research 
quarterly (2) 7, pp. 33-8. (In Persian)

FEE (2013). Global Observations on the Role of the Audit Committee, Center for audit 
quality, ICAA.

Francoeur, C., Lakhal, F., Gaaya, S., & Saad, I. B. (2021). How do powerful CEOs influence 
corporate environmental performance?. Economic Modelling, 94, 121-129.

Garcia-Sanchez, I. M., Raimo, N., & Vitolla, F. (2020). CEO power and integrated reporting. 
Meditari Accountancy Research.

Graham, J. R., & Tucker, A. L. (2006). Tax shelters and corporate debt policy. Journal of 
Financial Economics, 81 (3), 563-594.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of accounting and 
Economics, 50 (2-3), 127-178.

Harper, J., Johnson, G., & Sun, L. (2020). Stock price crash risk and CEO power: Firm-level 
analysis. Research in International Business and Finance, 51, 101094.

Huseynov, F., & Klamm, B. K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social 
responsibility. Journal of Corporate Finance, 18 (4), 804-827.



تفتیان  و همکاران | تأثیر قدرت مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل گر کیفیت کمیته حسابرسی |       | 143

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههشتم|پاییز1401

Javeed, S. A., Latief, R., Jiang, T., San Ong, T., & Tang, Y. (2021). How environmental 
regulations and corporate social responsibility affect the firm innovation with the moderating 
role of Chief executive officer (CEO) power and ownership concentration?. Journal of Cleaner 
Production, 308, 127212.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs 
and ownership structure, Journal of financial economics, 3: 305-360.

Jensen, M., and W. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, Pp. 305-360.

Khadim, Elham (2017). Investigating the effect of the CEO's power on information 
transparency, master's thesis. University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran. (In Persian)

Khajavi, S., Jahandoust Marghoub, M., & Weysihesar, S. (2021). Investigating the 
Relationship between CEO Power and Capital Structure: Emphasizing the Role of Firms Size. 
Financial Research Journal, 23 (1), 40-63. (In Persian)

Koester, A., Shevlin, T. J., and D. Wangerin. (2016). The Role of Managerial Ability 
in Corporate Tax Influence Tax Management? Journal of corporate finance, Vol. 16, No. 5, 
Pp.703-718.

Lin, Y, CH., Wang, Y, CH., Chiou, J, R., and Huang, H, W. (2014). CEO characteristics and 
internal control quality. Corporate Governance: An International Review, 22 (1), 24-42.

Marani, F., SALEHI, A. K., Jorjorzadeh, A., & Kaab, A. A. (2022). Investigating The Impact 
Of Ceo Power, Political Communication And Social Responsibility On Cash Investment 
Sensitivity In Companies Listed On Tehran Stock Exchange. (In Persian)

Momeni, Akbar, Mohammadi, Mohammad, (2021) The effect of the CEO's power on the 
corporate social responsibility performance report: Considering the moderating role of the 
CEO's reward in relation to the shareholders' return in manufacturing companies admitted 
to the Tehran Stock Exchange Organization, new research approaches in Management and 
Accounting. (In Persian)

O'Rady, Javad; Salehi, Mehdi and Salari Forg, Zainab. (2015). The effect of the existence 
of the audit committee and its characteristics on the delay of the audit report, Accounting 
Knowledge, 7 (26), pp. 59-83. (in pershian).

Papadakis, V. M. (2006). Do CEOs shape the process of making strategic decisions? Evidence 
from Greece. Management Decision.

Pasternak, Menahem and Rico, Christophe, (2008). Tax Interpretation, Planning, and 
Avoidance: Some Linguistic Analysis, Akron Tax Journal, 23, Article 2.

Pourghaz, A., & Mohammadi, A. (2011). A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN 
MANAGERS SOURCES OF POWER AND PERSONALITY CHARACTERISTICS OF 
STAFF ENTREPRENEURSHIP. (A CASE STUDY IN MELLI BANK) . (In Persian).  (In 
persian)

POURHEIDARI, O., & SARVESTANI, A. (2013). Identifying and explaining the effective 
factors on the tax management. (In Persian)

Pour-heidari, O., Fadavi, M. H., & Amini-nia, M. (2014). An Investigation on the effect of 
tax avoidance on the transparency of financial reporting firms listed in Tehran Stock Exchange. 
Economics Research, 14 (52), 85-69. (In Persian)

Pucheta‐Martínez, M. C., & De Fuentes, C. (2007). The impact of audit committee 
characteristics on the enhancement of the quality of financial reporting: An empirical study in 
the Spanish context. Corporate governance: An international review, 15 (6), 1394-1412.



 |       |144

پژوهشهایحسابرسیحرفهای
سالدوم |شمارههشتم|پاییز1401

Sajjadi, H, Menti, V, Watankhah, F. (1401). The effect of gender diversity in the audit 
committee on company performance. Professional Audit Research Quarterly, 2 (7), pp. 50-78. 
(In Persian)

Salehi, M., Oradi, J., & Salari Forg, Z. (2016). Effects of presence of audit committee and its 
characteristics on audit report. Journal of Accounting Knowledge, 7 (26), 59-83. (In Persian)

Sari, Mohammad Ali, Etimadi, Hossein, (2018) Investigating the effect of tax avoidance on 
the tax risk of companies. Experimental Accounting Research, 9 (33), 353-375. (In Persian)

Satish, M. H. & Ebrahimi, F. (1400) Substitution relationship of the use of financial leverage 
in capital structure and tax avoidance. Financial accounting and auditing researches, 72-53, (49) 
13. (In Persian)

Satayesh, M, h. & Ebrahimi, F. (2021) Substitution relationship of the use of financial 
leverage in capital structure and tax avoidance. Financial Accounting and Audit Research, 13 
(49), pp. 53-72. (In Persian)

Shahab, Y., Ntim, C. G., Ullah, F., Yugang, C., & Ye, Z. (2020). CEO power and stock 
price crash risk in China: Do female directors' critical mass and ownership structure matter?. 
International Review of Financial Analysis, 68, 101457.

Sunarto, S., Budiadi, W., Rachmawati Meita, O. (2021). The Effect of Corporate Governance 
on tax avoidance, The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8 (3), pp. 217-227.

Wilson, R. J. (2009). An examination of corporate tax shelter participants. The accounting 
review, 84 (3), 969-999.

COPYRIGHTS
This is an open access article under the CC-BY 4.0 license.


