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چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قوانین مالیاتهای مستقیم در جایگاه حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0333تا  0333میباشد.این پژوهش از نظر هدف ،از دسته کاربردی به شمار
میرود و از نظر روش ،پژوهش توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره است که در آن ،از تحلیل دادههای
ترکیبی استفاده شده است .دادههای مورد نیاز از لوح فشرده تدبیر پرداز و سایت کدال جمع آوری شده است .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  Eviewsانجام شده است .جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار میباشند که تعداد  084نمونه از طریق غربالگیری انتخاب شد .نتایج نشان داد بین میزان
مالكیت سهامداران نهادی و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنادار
وجود دارد ،اما بـین میزان مالكیت سهامداران نهادی با نرخ مؤثر مالیات نقدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی رابطه معناداری
وجود ندارد .طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش ،بین استقالل اعضای هیئت مدیره و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی،
نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معناداری وجود ندارد.
طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش ،بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیر نرخ مؤثر مالیات نقدی رابطه معنادار و
معكوسی وجود دارد ،ولی بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیرهای نرخ مـؤثر مالیـات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات
تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنـاداری وجود ندارد.
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 -1مقدمه
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با جدا شدن مالكیت و مدیریت ،مدیران به عنوان نماینده سهامداران ،شرکت را اداره می کنند ،با شكلگیری رابطه نمایندگی،
تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و سایر ذینفعان از( جمله دولت) ایجاد میگردد و به طور بالقوه این امكان به وجود می آید که
مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتاً در جهت منافع سهامداران و سایر ذینفعان از( جمله دولت)
نباشد که به آن مسألة نمایندگی گفته میشود (مارکوس و ترانیان .)2002 ،0در این راستا ،دولت یكی از ذینفعانی است که خود را در
سود شرکتها سهیم می داند و این سهم خواهی از سود را به شكل مالیات مطالبه مینماید (زیمرمن .)2000 ،2درآمد مالیات ،یكی
از مهمترین درآمدهای دولت میباشد و بخش عمده ای از این درآمد را مالیات اخذ شده از اشخاص حقوقی تشكیل میدهد .طبق
مفاد ماده  004اصالحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال  ،0380معادل  24%از سود اشخاص حقوقی سهم دولت بوده و
باید به عنوان مالیات در وجه دولت واریز شود.
از طرفی دیگر ،سهامداران از تصمیماتی که سبب گردد میزان مالیات پرداختی توسـط شرکتها کاهش یابد استقبال می کنند
به عبارت دیگر ،سهامداران خواهان مدیریت مالیاتی توسط شرکتها هستند .مدیریت مالیاتی به عنوان توانایی کاهش وجه نقد
پرداختی یا پرداختنی بابت مالیات تعریف میشود (کریستینا و تریسی .)2000 ،3با توجه به اینكه مدیریت مالیاتی موجب کاهش
خروج وجه نقد شرکت می شود ،از گذشته به عنوان یك ارزش برای سهامداران تلقی می شده است ،اما در این میان مدیران
فرصت طلبی وجود دارند که برای فرار از پرداخت مالیات  ،دنبال سوء اسـتفاده مالی و منافع شخصی خود هستند که این امر سبب
تحمل هزینههایی برای مالكان خواهد شد (بروون و تیلور .)2004 ،0بر اساس تحقیقات کریستینا و تریسی ( ،)2000یكی از حوزه
هایی که نقش اساسی در مدیریت مالیاتی شرکت ها ایفا میکند ،حوزه حاکمیت شرکتی است ،از اینرو بررسی ارتباط بین حاکمیت
شرکتی و مالیات مستقیم به دو دلیل مطرح می گردد  :اول ،مالیات مستقیم میتواند زمینه ساز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
شود (چنگ و سون .)2008 ،4دوم ،مالیات مستقیم گرفتار شدن در عدم اطمینان قابل توجهی است ،چون منافع و عملكرد بهتر
شرکت ها بالفاصـله ممكن نیست ،بلكه این خدمت ها به عنـوان یك سرمایه گذاری بلندمدت محسوب میشوند ،به همین جهت
درک نقشی که حاکمیت شرکتی در مالیات مستقیم شرکت ها ایفا می کند ،بسیار با اهمیت است .بنابراین هدف اصلی این
پژوهش ،بررسی تاثیر قوانین مالیات مستقیم در جایگاه حاکمیـت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است .سؤال این پژوهش آن است که آیا قوانین مالیات مستقیم بر جایگاه حاکمیت شرکتی در شرکت ها تأثیرگذار میباشد یا خیر؟

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اخیراً موضوع حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی توجه زیادی به خود جلب کرده است .درستی گزارشگری مالی دغدغه
مشترک تدوین کنندگان استاندارد و افراد شاغل در حرفه بوده است .به ویژه پس از رسواییهای مالی شرکتهای معتبر و شناخته
شدهای مثل انرون و ورلدکام در امریكا رخ داد .در خصوص کشورهای آسیایی حاکمیت شرکتی ضعیف به عنوان یكی از دالیل
بحران مالی در آسیا در سال  0332بوده است (چن .)2008 ،1بررسی ادبیات موجود نشان میدهد که هیچ تعریف موردتوافقی در
مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد .تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یك طیف وسیع قرار میگیرند .دیدگاههای محدود در
یكسو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران
محدود میشود .این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان میشود .در آنسوی طیف حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت شبكهای از
روابط در نظر گرفت که نه تنها در میان شرکت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان ازجمله
کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان ،دارندگان اوراق قرضه و ...وجود دارد .چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده میشود .با توجه
به نظریههای مذکور در اینجا چند تعریف از حاکمیت شرکتی ارائه میشود .این تعریفها از نگاهی محدود و درعین حال توصیف
کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز میشود و سرانجام به تعریقی گستردهتر خاتمه مییابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر
ذینفعان و جامعه در بربگیرد .سازمان همكاری و توسعه اقتصادی ( )OECDحاکمیت (راهبری) شرکتی را به این صورت تعریف
میکند ،مجموعهای از روابط بین مدیریت ،هیات مدیره ،سهامداران و سایر ذینفعان شرکت .حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را
فراهم میآورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت به عملكرد مدیران
مشخص میگردد (رهبریخرازی.)0384 ،
1 Marcus,A.j, Teranian,H
2 Zimmerman
3 Kristina, M., Tracy, N
4 Brown,R. and L.TAYLOR
5 Chang,J.Ch,Sun,H.L
6 Chen

2

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)16تابستان (تیر) 1011

بانك جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند :حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و
اقتصادی و اهداف فرعی و جمعی مربوط میشود .چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده مؤثر از منابع و نیز برای
پاسخگویی الزم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف همراستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد شرکتها و جامعه هست (ابراهیم،0
.)2003
مالیات در بسیاری از تصمیم های شرکت ها عامل تاثیر گذاری است .شواهد تحقیق های اخیر در نقاط مختلف دنیا نشان می-
دهد که اقدام های مدیریتی طراحی شده برای کاهش مالیات شرکت در حال تبدیل شدن به یك رویه فزاینده و معمول در بسیاری
از کشورهای سراسر جهان شده است .حاکمیت شرکتی به معنای قوانین ،مقررات ،ساختارها ،فرهنگ ها و سیستم هایی است که
موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود (حساسیگانه .)0384 ،مالیات مستقیم
به عنوان توانایی کاهش میزان وجه پرداختی یا پرداختنی بابت مالیات تعریف می شود .این مالیاتها اساساً تحت عنوان شیوه هایی
برای جلوگیری از انتقـال وجه نقد سهامداران به سوی دولت شناخته می شود .برای بهره بردن از مدیریت مالیاتی متهورانه ،نیازی
نیست متوسل به رفتار غیر اخالقی و یا غیر قانونی شد .قوانین مالیاتی ،مفاد زیادی دارد که به شرکت ها اجازه میدهد تا از روزنه-
های قانونی مالیات خود را کاهش دهند ،مثل سرمایه گذاری در اوراق مشارکت دولتی که درآمد حاصل از آن معاف از مالیات است .
بنابراین مدیریت مالیاتی بیانگر یك راهبرد مستمر و پایدار در زمینه برنامهریزی مالی راهبردی است که در برگیرند ه فعالیت هـای
کامالً قانونی است ( کریستینا و تریسی .)2000،در این پژوهش از متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی ،نرخ مؤثر مالیات نقدی
بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهـدی بلند مدت به عنوان معیارهای سنجش مالیات مستقیم استفاده شده
است.
پورعلی و کرمانینژاد ( ،)0334در پژوهشی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0383تا  0333پرداختند .روش تجزیه و تحلیل ،روش داده های ترکیبی یا داده های
پانلی می باشد .در این پژوهش جهت ارزیابی حاکمیت شرکتی از توانایی حاکمیت شرکتی و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی
بهره بردند  ،نتایج به دست آمده نشان می دهند که توانایی حاکمیت شرکتی رابطه منفی معنادار با مدیریت مالیاتی داشته و مالكیت
نهادی رابطه مثبت و معنادار و استقالل رابطه منفی و معناداری با مدیریت مالیاتی دارند .رضایی و عظیمی ( ،)0330بررسی رابطه
بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت مالیاتی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است  .به
منظور آزمون فرضیهها 80 ،شرکت طی سال های  0383تا  0330پرداختند .نتایج نشان داد که بین میزان مالكیت سهامداران
نهاد ی و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت و نرخ موثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد ،اما
بین میزان مالكیت سهامداران نهادی و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی رابطه معناداری مشاهده نشد.
بین نقش دوگانة مدیر عامل و نرخ مؤثر مالیات نقدی نیز رابطه معنادار و معكوسی وجود دارد ،اما بین نقش دوگانه مدیر عامل و
متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معناداری مشاهده
نشد .بین استقالل اعضای هیئت مدیره و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی ،نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات
تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معناداری مشاهده نشد .آقایی و همكاران ( ،)0330در پژوهشی به بررسی نقش
حاکمیت شرکتی در طرح ریزی مالیات شرکت ها طی سالهای  0382تا  0330پرداختند .یافته های پژوهش نشان می دهد که
طرح ریزی مالیات ،بیشتر در شرکت های با تعداد اعضای هیات مدیره کمتر وجود دارد .افزون براین ،هرچه تعداد اعضای
غیرموظف در هیات مدیره شرکت بیشتر و مدیرعامل ،به دلیل عضویت در هیات مدیره از ثبات جایگاه برخوردار باشد ،طرح ریزی
مالیات افزون ت ر خواهد بود .درخصوص تاثیر تخصص مالی اعضای هیات مدیره شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نیز یافته های
پژوهش شفاف نیست .نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نشان میدهد که شرکت
های با بازدهی باالتر ،طرح ریزی مالیات بیشتری داشته اما اهرم مالی تاثیری بر طرح ریزی مالیات ندارد .همچنین تاثیر اندازه
شرکت بر طرح ریزی مالیات نیز شفاف نیست .مینیك و نوگا ،)2020( 2در مطالعهای با عنوان اثرات ویژگیهای اصول راهبری
شرکتها را بر مدیریت مالیات نشان دادند که طرحهای پاداش به عنوان محرکی برای مدیران جهت سرمایهگذاری در طرحهای
بلندمدت و مالیات کاه عمل میکند .همچنین یافتهها نشان داد که مدیریت مالیات سهامداران را منتفع میسازد و مدیریت مالیات
به طور مثبت با افزایش عایدی سهامداران در ارتباط است .استالنیس و ریچاردسون ،)2020( 3با عنوان اثر پاداش هیات مدیره بر
فرار مالیاتی به این نتیجه رسیدند که تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره رابطهای منفی و معنادار با رویه مالیاتی متهورانه دارد .به
عبارت دیگر ،هرچه تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره بیشتر باشد ،شرکت کمتر به مدیریت مالیات روی میآورد .فریز و
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همكاران ،)2002( 0در مقاله ای با عنوان مالیات و حاکمیت شرکتی به این نتیجه رسیدند که قانون مالیات میتواند اصول راهبری
شرکتها را با ارائه امتیازات یا تحمیل مجازات تحت تأثیر قرار دهد .به عالوه ساختار اصول راهبری شرکتها تحت تأثیر اینكه شرکت
چگونه مالیات را مدیریت میکند ،قرار میگیرد .همچنین ،سیستم مالیاتی میتواند اصول راهبری شرکتها را در دوره پرداخت سود
سهام تحت تأثیر قرار دهد .بلیالک و همكاران ،)2002( 2به بررسی رابطـه اجتناب مالیاتی و پایداری سود پرداختند  .آنها شواهدی
فراهم کردند مبنی بر اینكه در شرکت هایی که تفاوت مثبت درآمد دفتری و مالیاتی ناشی از مدیریت سود است ،پایداری سود و
اقالم تعهدی کمتر است در حالی که اگر تفاوت مثبت درآمد دفتری و مالیاتی ناشی از اجتناب مالیاتی باشد ،سود پایدارتر است .لیم3
( ،)2000به بررسی اجتناب مالیاتی بر روی هزینه بدهی و تاثیر آن بر روی فعالیت سـهامداران با استفاده از شرکت های کره ای
پرداخته است که در نتیجه آن به ارتباط منفی بین اجتناب مالیاتی و هزینه های بدهی پی برد .به نظر او این ارتباط منفی زمانی
قویتر می شود که سطح مالكیت سازمانی باال باشد.

 -3روش شناسی پژوهش
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این پژوهش از نظر هدف ،از دسته کاربردی به شمار میرود و از نظر روش ،پژوهش توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون خطی
چند متغیره است که در آن ،از تحلیل دادههای ترکیبی استفاده شده است .دادههای مورد نیاز از لوح فشرده تدبیر پرداز و سایت
کدال جمع آوری شده است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  Eviewsانجام شده است .جامعه آماری در این پژوهش
تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشند .نمونه از طریق غربالگیری انتخاب شد و شرکتهای مادرتخصصی
یا هلدینگ که در حال حاضر ،در گروه واسطههای مالی فهرست شدهاند و در رشتهی صنعتی یا خدماتی مربوط طبقهبندی میشوند
و به عنوان نمونه انتخاب شدند و بایستی دارای شرایط زیر باشد:
 دوره مالی آن ها به  02/23هر سال ختم شود ،تا بتوان داده ها را در کنار یكدیگر قرار داد و در قالبهای تابلویی یاتلفیقی به کار برد
 در طول دوره پژوهش تغییر در دوره مالی نداشته باشند ،تا نتایج عملكرد مالی ،قابل مقایسه باشند. جزء شرکت های فعال در حوزه فعالیت های مالی ،از جمله شرکت های سرمایه گذاری ،بانك ها ،بیمه ها و موسساتمالی نباشند .بدلیل اینكه این موسسات از لحاظ ماهیت فعالیت متفاوت بوده و درآمد اصلی آنها حاصل از سرمایه گذاری
بوده و وابسته به فعالیت سایر شرکت ها است ،لذا ماهیتاً با سایر شرکتها متفاوت میباشند ،لذا از تحقیق حذف خواهند
شد.
 داده های مورد نیاز جهت متغیرهای تحقیق در طول دوره زمانی  0333الی  0333موجود باشند ،تا درحد امكان بتوانمحاسبات را بدون نقص انجام داد.
 در طول سال مالی بیش از  1ماه توقف معامالتی نداشته باشند .از آنجایی که توقف در معامالت موجب ناتوانی دربرآورد ارزش بازار می شود که این ناتوانی موجب عدم تأمین متغیرهای مورد نیاز تحقیق می شود.

 -4مدل و متغیرهای پژوهش
در پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر قوانین مالیات مستقیم بر جایگاه حاکمیت شرکتی از مدل پژوهش مینیك و نوگا (،)2020
استفاده شده است که به شرح زیر میباشد:
𝑡𝑖𝜀

𝑡𝑖𝜀 𝐷𝑈𝐴𝐿𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +
𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑁𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +

متغیر وابسته:
در این تحقیق حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده که شامل موارد زیر است .دوگانگی نقش مدیرعامل
( ،)DUALمتغیر مجازی است که اگر مدیر عامل ،رئیس هیات مدیره هم باشد برابر با یك در غیر اینصورت برابر صفر است.
استقالل هیئت مدیره ( ،)INDEPعبارتست از درصد اعضای غیرموظف به کل تعداد هیات مدیره اندازه هیات مدیره .نسبت
1 Freez et al
2 Blaylock et al
3 Lim

0

مالكیت سهامداران نهادی ( :)INISTبرابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سرمایه است که
این شرکتها شامل شرکتهای بیمه ،موسسههای مالی ،شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت است.
متغیرهای مستقل:
نرخ مؤثر مالیات نقدی ( ،)CETRکه برابر است با نسبت وجه نقد پرداختـی بابـت مالیـات بـه سـود (زیان) قبل از کسر
مالیات.
نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت ( ،)LCETRکه برابر است با نسبت مجموع وجه نقد پرداختی بابت مالیات طی  3سال (سال
جاری 2 +سال قبل) به مجموع سود ( زیان) قبل از کسر مالیات طی همان دوره.
نرخ مؤثر مالیات تعهدی ( ،)ETRکه برابر است با نسبت مالیات بر درآمد به سود ( زیان) قبل از کسـر مالیات.
نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت( ،)LETRکه برابر است با نسبت مجموع مالیات بر درآمد طـی  3سال (سال جاری 2 +سال
قبل) به مجموع سود ( زیان) قبل از کسر مالیات طی همان دوره

 -5تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-5آمار توصیفی دادههای پژوهش
در جدول زیر آمار توصیفی متغیرهای تحقیق شامل میانگین ،میانه ،حداقل ،حداکثر ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی
متغیرهای تحقیق ارائه شده اند .همانگونه که مشاهده می شود تمامی متغیرهای تحقیق از نظر آمار توصیفی مورد بررسی قرار
گرفته اند و از نظر چولگی و کشیدگی نیز تمام متغیرها دارای وضعیت مطلوبی می باشند .میانگین اصلیترین شاخص مرکزی بوده
و متوسط دادهها را نشان میدهد .که اگر دادهها بر روی یك محور به صورت منظم ردیف شوند ،مقدار میانگین دقیقا نقطه تعادل یا
مرکز ثقل توزیع قرار میگیرد .میانگین دوگانگی نقش مدیرعامل برابر با  0/03بوده و کمترین و بیشترین مقدار آن برابر با  0/000و
 0/41میباشد.
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متغیرهای کنترلی:
اندازه شرکت ( :)SIZEدر این پژوهش مجموع دارائیهای شرکت به عنوان معیار اندازهگیری اندازه شرکت در نظر گرفته شده
است .جهت محاسبه و بررسی رابطه متغیر کنترلی با متغیر وابسته و مستقل لگاریتم داراییهای هر سال مالی استفاده شده است.
اهرم مالی ( :)LEVاهرم مالی ،نمایانگر میزان استفاده از داراییها در ساختار سرمایه شرکت است که از تقسیم کل داراییها
به حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود.

جدول ( ،)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

نماد
𝑡𝑖𝐿𝐴𝑈𝐷
𝑡𝑖𝑃𝐸𝐷𝑁𝐼
𝑡𝑖𝑇𝑆𝐼𝑁𝐼
𝑡𝑖 CETR
𝑡𝑖 LCETR
𝑡𝑖 ETR
𝑡𝑖 LETR
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿

میانگین
0103
01308
01020
01033
01023
01313
01413
41234
01128

بیشینه
0141
01023
01382
01210
3100
01213
01820
21843
01324

کمینه
01000
01022
01020
01033
3100
01043
01032
01423
01020

انحراف معیار
0102
01043
01002
01208
0104
01280
01003
01138
01201

چولگی
0101
-01004
21323
01034
0143
-0123
0103
0100
-01123

کشیدگی
3133
21018
21082
01332
2182
2104
3123
31384
21004

 -2-5داده های پنل(پنل دیتا)
در ابتدا جهت برآورد مدل باال با استفاده از روش پنل دیتا باید آزمون هایی را جهت تشخیص نوع مدل پنل دیتا بكار برد که
در ادامه به توضیح و انجام این آزمون ها پرداخته می شود.

5

آزمونهای صحت برازش مدلهای پژوهش:
جهت بررسی صحت استفاده از متغیرهای این تحقیق در رگرسیون حداقل مربعات باید فروض کالسیك رگرسیون حداقل
مربعات برای پسماندهای مدل برازش شده تامین شود .بدین منظور در ادامه فروض کالسیك حداقل مربعات را بررسی می کنیم.
آزمون همجمعی:
بررسی وجود همجمعی در دادههای ترکیبی بسیار اهمیت دارد .در صورتی متغیرهای مدل ایستا نباشند برآورد مدل ممكن است
به یك رگرسیون کاذب منجر شود .بنابراین در این حالت برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب قبل از برآورد مدلهای پژوهش،
آزمون همجمعی انجام میگیرد تا پس از اطمینان از وجود رابطه بلند مدت الگوی مورد نظر تخمین زده شود .با توجه به آماره
 ADFو احتمال مربوط به آن میتوان وجود همجمعی در مدل پژوهش را پذیرفت .به بیان دیگر فرضیه صفر مبنی بر وجود عدم
همجمعی در مدل رد میشود .بنابراین میتوان گفت بین متغیر وابسته و سایر متغیرها یك رابطه بلند مدت وجود دارد.
جدول ( ،)2نتایج آزمون همجمعی کائو مدلهای پژوهش
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مدل پژوهش
آزمون همجمعی  ADFمدل اول
آزمون همجمعی  ADFمدل دوم
آزمون همجمعی  ADFمدل سوم

احتمال ()Prob
0/000
0/000
0/000

آماره t-Statistic

-2/284
-3/042
-0/313

نرمال بودن پسماندها:
یكی از متداول ترین آزمون های بكار رفته به منظور نرمالیتی آزمون جارک-برا یا به اختصار  JBمیباشد .فرض صفر آزمون
جارک-برا داللت بر نرمال بودن پسماندهای مدل دارد و لذا ارزش احتمال آزمون باید بیش از  0104باشد تا نرمال بودن پسماندها
در سطح  %34تایید شود .نتایج آزمون نشان دهندهی تایید فرض صفر و نرمال بودن پسماندهای مدلها میباشد.
جدول ( ،)3نتایج آزمون جارک-برا

آماره ی جارک-برا
0/834
0/142
0/082

متغیر وابسته
دوگانگی نقش مدیرعامل( 𝑡𝑖𝐿𝐴𝑈𝐷)
استقالل هیئت مدیره ( 𝑡𝑖𝑃𝐸𝐷𝑁𝐼)
مالكیت نهادی ( 𝑡𝑖𝑇𝑆𝐼𝑁𝐼)

ارزش احتمال
0/048
0/004
0/034

نتیجه
نرمال
نرمال
نرمال

آزمون ثابت بودن واریانس جمالت خطا (بروش پاگان):
جهت اثبات عدم خودهمبستگی میان پسماندهای مدلها ،از آزمون بروش-پاگان استفاده میشود .آنچه که اینجا مهم است
این میباشد که پسماندهای مدل فاقد خود همبستگی باشند .با توجه به نتایج حاصل از آزمون بروش-پاگان و با توجه به سطح
معنی داری و با توجه با اینكه مقدار احتمال بدست آمده بیشر از  0/04میباشد ،لذا فرضیه صفر تحقیق مبنی بر وجود عدم
خودهمبستگی در پسماندهای مدل پذیرفته میشود .همچنین با توجه به آماره  Fو همچنین آماره ضرب تعداد مشاهدات در ضریب
تعیین به این نتیجه میرسیم که بین پسماندهای مدل خود همبستگی وجود ندارد.
جدول ( .)4آزمون بروش-پاگان

مدل پژوهش
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم
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آماره
F-statistic
Obs*R-squared
F-statistic
Obs*R-squared
F-statistic
Obs*R-squared

آماره محاسباتی
4/20
48/80
3/20
02/23
2/03
32/20

سطح معنیداری
0/031
0/41
0/02
0/08
0/02
0/03

آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها:
آزمون ریشه واحد یكی از معمولترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص ایستایی متغیرها مورد استفاده قرار میگیرد.
در این آزمون ها روند بررسی مانایی همگی به غیر از روش هادری به یك صورت است و با رد  H0عدم مانایی رد می شود و
بیانگر مانایی متغیّر است .بنابراین با رد فرضیه  H0نامانایی یا ریشه واحد رد می شود و مانایی پذیرفته می شود .در تحقیق حاضر
برای بررسی مانایی متغیرهای تحقیق از دو آزمون لوین ،لین و چو و همچنین آزمون ایم ،پسران و شیم استفاده شده است که نتایج
هر یك از دو آزمون در جدول زیر ارائه شده است .همانگونه که مشاهده می شود فرض صفر ازمون لوین ،لین و چو مبنی بر عدم
مانایی برای تمام متغیرها در سطح احتمال %34رد شده است .لذا تمام متغیرها در سطح مانا می باشند.
جدول ( ،)5آزمون ریشه واحد

اختصار
𝑡𝑖𝐿𝐴𝑈𝐷
𝑡𝑖𝑃𝐸𝐷𝑁𝐼
𝑡𝑖𝑇𝑆𝐼𝑁𝐼
𝑡𝑖 CETR
𝑡𝑖 ETR
𝑡𝑖 LETR
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿

آزمون چاو(  Fلیمر):
در برآورد مدل پانل دیتا با دو حالت کلی روبرو هستیم .حالت اول این است که عرض از مبدأ برای کلیه مقاطع یكسان است
که در این صورت با مدل پول دیتا ( )pool dataمواجه هسیم .حالت دوم عرض از مبدأ برای تمام مقاطع متفاوت است که به این
حالت پانل دیتا ( )panel dataگفته می شود .برای تعیین روش به کارگیری داده های ترکیبی و تشخیص همگن یا نا همگن
بودن آن ها از آزمون چاو و آماره ی  Fلیمر استفاده می شود .فرضیه های آماری این آزمون به شرح زیر است:
H 0 = Pooled Data
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𝑡𝑖 LCETR

آماره آماره ی لوین ،لین،چو
-38/00
-02/03
-28/08
-24/32
-13/08
-01/00
-03/02
-43/02
-02/34

ارزش احتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح

H1 = Panel Data

لذا در صورت رد فرضیه ی صفر باید از تكنیك پنل دیتا استفاده نمود .نتایج نشان دهنده تایید اثرات ثابت در برابر روش
حداقل مربعات تجمیع شده است (به بیان سادهتر تایید دادههای ترکیبی ( )Panelدر برابر دادههای تلفیقی ( ،))Poolزیرا مقدار
احتمال کمتر از مقدار استاندارد  0104درصد میباشد.
جدول ( ،)6نتایج آزمون چاو

آزمون چاو
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم

Cross-section F
Cross-section Chi-square
Cross-section F
Cross-section Chi-square
Cross-section F
Cross-section Chi-square

آماره Statistic

3/02
432/02
2/24
324/00
0/31
214/33

احتمال ()Prob
0/000
0/002
0/000
0/000
0/000
0/002

آزمون هاسمن و انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی:
تصریح هاسمن به منظور تعیین روش اثرات ثابت یا تصادفی جهت برآورد مدل ها مورد استفاده قرار می گیرد .چنانچه آماره ی
آزمون محاسبه شده بزرگتر از مقدار جدول باشد ،فرضیه  H0رد شده و همبستگی وجود داشته و در نتیجه باید از روش اثرات ثابت
استفاده کرد .نتیجه ی آزمون هاسمن برای مدل تحقیق داللت بر رد فرضیه صفر دارد .بعبارتی نتایج بیانگر تایید اثرات ثابت در
7

برابر اثرات تصادفی است .زیرا مقدار احتمال کمتر از مقدار استاندارد  0104درصد است .بنابراین مدل این تحقیق باید به صورت
اثرات ثابت تخمین زده شود.
جدول ( ،)7نتایج آزمون هاسمن

آزمون هاسمن
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم

احتمال ()Prob
0/000
0/000
0/000

آماره Statistic

03/28
20/23
23/00

Cross-section random
Cross-section random
Cross-section random

روش تخمین و تفسیر مدل:
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمونهای  Fو هاسمن ،مدل را با روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLS0در چارچوب
رگرسیونهای مقطعی وزنی و با در نظر گرفتن اثرات تصادفی برآورد میکنیم .به طور کلی حداقل مربعات تعمیم یافته ،همخطی
بین جمالت پسماند را کنترل میکند .بنابراین میتوان برای همه  i , j, s, tها در حالتی که  i  j, s  tمیباشند،
چنین در نظر گرفت که:
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نتایج تخمین مدلهای پژوهش به روش مدل اثرات تصادفی در جدول زیر ارائه شده است:

𝑡𝑖𝜀 𝐷𝑈𝐴𝐿𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +

همانطور که ضریب تعیین مدل نشان میدهد ،متغیرهای مستقل توانستهاند  83درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی
کنند .بعبارتی قدرت توضیحدهندگی مدل  83درصد میباشد .آماره  Fوسطح معنیداری مربوط و مقایسه آن با با سطح خطای
( ،)0/000بیانگر معنیدار بودن مدل در سطح اطمینان  33درصد میباشد .آمار دوربین-واتسون نیز برابر با  0/48است که وجود خود
همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین اجزای اخالل رگرسیون رد مینماید .رد خود همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین
اجزای اخالل رگرسیون نشان دهنده این است که ضرایب رگرسیونی مدل و ضریب تعیین کاذب نمیباشند .همچنین نتایج نشان
داد که بین دوگانگی نقش مدیر عامل و نرخ موثر مالیات نقدی رابطه معنیداری در سطح  33درصد وجود دارد .ولی نتایج نشان داد
که بین نرخ مالیات تعهدی ،نرخ موثر مالیات نقدی و تعهدی در بلند مدت و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه معنیداری وجود
ندارد .زیرا مقدار احتمال به دست آمده هر یك از این متغیرها کمتر از مقدار استاندارد  0/04درصد میباشد.
جدول ( ،)8نتایج آزمون پانل مدل اول پژوهش

اختصار
𝑡𝑖 CETR
𝑡𝑖 LCETR
𝑡𝑖 ETR
𝑡𝑖 LETR
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿

متغیر
نرخ موثر مالیات نقدی
نرخ موثر مالیات نقدی بلند مدت
نرخ موثر مالیات تعهدی
نرخ موثر مالیات تعهدی بلند مدت
اندازه شرکت
اهرم مالی

ضریب
-0/18
0/41
-0/02
-0/48
0/20
0/21

مقدارt

-3/01
0/02
-0/08
-0/34
4/00
3/02

سطح معنیداری
0/000
0/031
0/342
0/134
0/000
0/034
𝟖𝟓 𝑫. 𝑾 = 𝟏.
𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒃𝐅 = 𝟎.
𝟑𝟖 𝑹𝟐 = 𝟎.

نتایج حاصل از الگوی پانل دیتای مدل دوم پژوهش در جدول زیر آمده است .همانطور که ضریب تعیین مدل نشان میدهد،
متغیرهای مستقل توانستهاند  31درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کنند .بعبارتی قدرت توضیحدهندگی مدل  31درصد
میباشد .آماره  Fوسطح معنیداری مربوط و مقایسه آن با با سطح خطای ( ،)0/000بیانگر معنیدار بودن مدل در سطح اطمینان
 33درصد میباشد .آمار دوربین-واتسون نیز برابر با  0/10است که وجود خود همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین اجزای
1 . Generalized Least Square
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اخالل رگرسیون رد مینماید .رد خود همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین اجزای اخالل رگرسیون نشان دهنده این است که
ضرایب رگرسیونی مدل و ضریب تعیین کاذب نمیباشند .همچنین نتایج نشان داد که بین استقالل هیئت مدیره و هیچ کدام از
متغیرهای مستقل رابطه معنیداری وجود ندارد .زیر مقدار احتمال آنها از مقدار استاندارد  0104درصد بیشتر است.

𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +
جدول ( ،)9نتایج آزمون پانل مدل دوم پژوهش

اختصار
𝑡𝑖 CETR
𝑡𝑖 LCETR
𝑡𝑖 ETR
𝑡𝑖 LETR
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿

متغیر
نرخ موثر مالیات نقدی
نرخ موثر مالیات نقدی بلند مدت
نرخ موثر مالیات تعهدی
نرخ موثر مالیات تعهدی بلند مدت
اندازه شرکت
اهرم مالی

ضریب
0/28
0/03
0/08
0/28
0/20
0/02

مقدارt

0/12
0/20
0/28
0/08
2/02
0/02

سطح معنیداری
0/314
0/018
0/024
0/432
0/000
0/023
𝟒𝟔 𝑫. 𝑾 = 𝟏.
𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒃𝐅 = 𝟎.
𝟔𝟗 𝑹𝟐 = 𝟎.

𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑁𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +
جدول ( ،)11نتایج آزمون پانل مدل سوم پژوهش

اختصار
𝑡𝑖 CETR
𝑡𝑖 LCETR
𝑡𝑖 ETR
𝑡𝑖 LETR
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿

متغیر
نرخ موثر مالیات نقدی
نرخ موثر مالیات نقدی بلند مدت
نرخ موثر مالیات تعهدی
نرخ موثر مالیات تعهدی بلند مدت
اندازه شرکت
اهرم مالی

ضریب
0/003
0/038
0/008
0/14
0/000
0/00

مقدارt

0/08
2/31
0/08
2/02
0/84
2/31

سطح معنیداری
0/084
0/000
0/842
0/001
0/023
0/002
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نتایج حاصل از الگوی پانل دیتای مدل سوم پژوهش در جدول زیر آمده است .همانطور که ضریب تعیین مدل نشان میدهد،
متغیرهای مستقل توانستهاند  13درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کنند .بعبارتی قدرت توضیحدهندگی مدل  13درصد
میباشد .آماره  Fوسطح معنیداری مربوط و مقایسه آن با با سطح خطای ( ،)0/000بیانگر معنیدار بودن مدل در سطح اطمینان
 33درصد میباشد .آمار دوربین-واتسون نیز برابر با  0/42است که وجود خود همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین اجزای
اخالل رگرسیون رد مینماید .رد خود همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین اجزای اخالل رگرسیون نشان دهنده این است که
ضرایب رگرسیونی مدل و ضریب تعیین کاذب نمیباشند .همچنین نتایج نشان داد که بین استقالل هیئت مدیره و هیچ کدام از
متغیرهای مستقل رابطه معنیداری وجود ندارد .زیر مقدار احتمال آنها از مقدار استاندارد  0104درصد بیشتر است.

𝟑𝟔 𝑫. 𝑾 = 𝟏.
𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒃𝐅 = 𝟎.
𝟐𝟓 𝑹𝟐 = 𝟎.

 -6نتیجه گیری و پیشنهادات
طبق نتایج بدست آمده ،بین میزان مالكیت سهامداران نهادی و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت و نرخ مؤثر مالیات
تعهدی بلندمدت رابطه معنادار وجـود دارد ،امـا بـین میـزان مالكیت سهامداران نهادی با نرخ مؤثر مالیات نقدی و نرخ مؤثر مالیات
تعهدی رابطه معناداری وجـود ندارد .طبق تحقیقات صورت گرفته در خارج از جمهوری اسالمی ایـران  ،راهكارهای مـدیریت
مالیـاتی همواره مورد توجه سهامداران و به خصوص سهامداران نهادی می باشد .عدم مشابهت نتایج پـژوهش حاضر با مبانی
نظری موجود و همچنین پژوهش هایی که در رابطه با این موضوع در خارج از ایـران صورت گرفته است ،می تواند ناشی از نقش
پر رن گ دولت در بورس اوراق بهادار ایران باشد .در ایران مالكان نهادی بیشتر دولتی یا شبه دولتی هستند بنابراین نقش نـاظر را
ایفـا نمـو ده و سـبب کـاهش مدیریت مالیاتی می گردند .دلیل دیگـری که می توان در نظر گرفت ،عدم اطمینان سـهامداران
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مـیباشد ،یعنی مدیریت مالیاتی از نظر سهامداران به مفهوم فرصت طلبی مدیران و سوء استفاده مـالی آنان در جهت منافع
شخصی می باشد ،در نتیجه به عنوان یك ارزش برای سهامداران محسوب نمی شود.
طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش ،بین استقالل اعضای هیئت مـدیره و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی ،نرخ مؤثر
مالیات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نـرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معناداری وجود ندارد .نتایج مذکور با
نتایج پژوهش های کریستینا و تریسی ( ،)2000مینیك و نوگا ( )2020و پورعلی و کرمانینژاد ( ،)0334که نشان دادند هیئـت
مدیرة مستقل دانش و تجربه خود در زمینه مدیریت مالیاتی را دراختیار مالكان شرکت ها قـرار داده و درصدد سوق دادن منابع
شرکت برای مدیریت مالیاتی جهت بهبود نتیجـه نهـایی عملكـرد هسـتند ،همخوانی ندارد  .دلیل این امر میتواند ناشی از این
باشد که نقش مدیران غیر مؤظـف در ادار ا ة مـور شرکت و نظارت بر مدیران مؤظف در شرکت های ایرانی فقط در حد یك نام
باقی مانده اسـت و یـا اینكه عضویت همزمان اعضای غیر مؤظف در هیئت مدیره چند شرکت ،ممكن است باعـث کـاهش
اثربخشی آنها شود از .طرف دیگر سهامداران نهادی شرکت های عضو نمونه تحقیق ،بیشـتر سـاختار دولتی و شبه دولتی دارند ،به
نظر می رسد این امر موجب شده است تا سرمایه گذاران نهادی هیئـت مدیره را به اخذ تصمیم غیر بهینه ترغیب کنند.
طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش ،بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیر نرخ مؤثر مالیـات نقـدی رابطه معنادار و معكوسی
وجود دارد ،ولی بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیرهای نرخ مـؤثر مالیـات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر
مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنـاداری وجـود ندارد .نتایج آزمون این فرضیه با تحقیق ببچوک و همكاران) 2003( ،که نقـش
حاک میـت شـرکتی و دوگانگی وظایف مدیرعامل را برای کنترل شرکت ها تایید کردند  ،همخوانی دارد.
همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه معكوس بین نقش دوگانـه مـدیرعا مل و نـرخ مؤثر مالیات نقدی است ،استنباط می گردد
که چنـین مـدیرانی از خـروج وجـه نقـد در کوتـاه مـدت جلوگیری می کنند و بیشتر به فكر پاداش برای خود هستند تا ایجاد
ارزش برای سهامداران.
ب ا توجه به اینكه بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیـر نـرخ مـؤثر مالیـات نقـدی رابطـه معنـادار و معكوسی وجود دارد ،می
توان گفت که مدیران در شرکت ها بر حسب منافع شخصـی خـود عمـل میکنند  ،لذا پیشنهاد می شود در هنگام حسابرسی
شرکت ها به این امر توجه ویژه ای شود .از آنجا که نقش مالكان نهادی در تصمیمگیری ها و سمت و سوی فعالیت شرکت ها
انكار ناپذیر است و با توجه به این موضوع که در این پژوهش ساختار مالكیت نهادی برای شرکت ها شامل مالكان نهادی دولتی و
غیر دولتی می باشد ،لذا پیشنهاد می شود تفاوت مدیریت مالیاتی در سطح شرکت های وابسته به دولت با شرکت هایی که متعلق
به بخش خصوصی است مقایسه و تحلیل شود.
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The purpose of this study is to investigate the effect of direct tax laws on the corporate
governance of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1399. In
terms of purpose, this study is an applied category and in terms of method, descriptive research.
It is based on multivariate linear regression analysis in which hybrid data analysis is used. The
required data was collected from Tadbir Pardaz CD and Kedal site. Data analysis was performed
using Eviews software. The statistical population in this study is all companies listed on the
stock exchange, of which 185 samples were selected through screening. The results showed that
there is a significant relationship between the level of institutional shareholder ownership and the
variables of effective long-term cash tax rate and effective long-term accrual tax rate, but there is
no significant relationship between institutional shareholder ownership rate with effective cash
tax rate and effective accrual tax rate. According to the results of this study, there is no
significant relationship between the independence of board members and the variables of
effective cash tax rate, effective long-term cash tax rate, effective accrual tax rate and effective
long-term accrual tax rate. According to the results of this study, there is a significant and
inverse relationship between the dual role of the CEO and the variable effective cash tax rate, but
between the dual role of the CEO and the effective long-term cash tax rate, effective accrual tax
rate and effective tax liability rate. Does not exist.
Keywords: Stock Exchange, Corporate Governance, Direct Taxes
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