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 چکیده

 تاثیر که است ها شرکت به شده تحمیل کار و کسب هاي هزینه ترین مهم از یکی مالیات
بـا بکـارگیري   سراسر جهـان   ها در شرکتدارد.  سهامداران و ثروت سودآوري بر مستقیمی

مالیاتی اغلب به دنبـال راهکارهـایی بـراي کـاهش میـزان مالیـات تعلـق        هاي مدیریت  روش
هـاي   گرفته به سود حاصـل از عملکـرد خـود هسـتند. مـدیریت مالیـاتی در واقـع اسـتراتژي        

. هـدف پـژوهش حاضـر    باشد میریزي مالیاتی جهت کاهش تعهدات مالیاتی  مختلف برنامه
 و مالکیـت  سـاختار  مـالی،  بحـران  کننـده انـدازه شـرکت بـر رابطـه بـین       بررسی نقش تعدیل

مالیاتی است. ساختار مالکیت مورد استفاده در این تحقیق شـامل مالکیـت نهـادي،     مدیریت
هـا   ها و آزمون فرضـیه  . براي تجزیه و تحلیل دادهباشد میمالکیت مدیریتی و مالکیت دولتی 

ــه تخم    ــیم یافت ــات تعم ــه روش حــداقل مربع ــه، ب ــی از الگــوي رگرســیون خطــی چندگان ین
)EGLS کـه متغیرهـاي   نشـان داد  پـژوهش  تجربـی  و نتـایج  ) استفاده شده است. شـواهد 

بـر   معنادار و متغیر مالکیت نهادي تاثیر منفی و مستقیم بحران مالی و مالکیت مدیریتی تاثیر
دارند. بین مالکیـت دولتـی و مـدیریت مالیـاتی رابطـه معنـاداري        ها شرکت مدیریت مالیاتی

اندازه شرکت رابطه بـین بحـران مـالی و مـدیریت مالیـاتی را تقویـت و        یافت نشد. همچنین
تـوان دریافـت    نماید. بنابراین مـی  رابطه بین مالکیت نهادي و مدیریت مالیاتی را تضعیف می

هـا شـامل نظـام راهبـري و توانـایی آنهـا در تـامین منـابع مـالی جـزء عوامـل             شرایط شرکت
گردد. همچنین اندازه شرکت نقش ایـن عوامـل را   کننده مدیریت مالیاتی محسوب می تعیین

 کند. در تعیین مدیریت مالیاتی تعدیل می
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 مقدمه
که تاثیر  استها  هاي کسب و کار تحمیل شده به شرکت ترین هزینه مالیات یکی از مهم

وجود مالیـات   ).2007ثروت سهامداران دارد(دسایی و همکاران،  وسودآوري  مستقیمی بر
یکـی از اقـداماتی    شـود، لـذا   عایدات واحد تجاري می در ها باعث کاهش بر درآمد شرکت

پـذیرد،   در جهـت حـداکثر سـاختن ارزش شـرکت و ثـروت سـهامداران انجـام        تواند میکه 
رداختنی کاهش یابد (کوانان تاچاي، استفاده از راهکارهایی است که از طریق آنها مالیات پ

2014.(  
ها مورد توجـه اسـت،    از جمله موضوعات بسیار مهم که در حال حاضر در اکثر پژوهش

بحث مـدیریت مالیات(اجتنـاب) و عوامـل مـوثر بـر آن و نتـایجی اسـت کـه از آن حاصـل          
بـه منظـور    ) مدیریت مالیاتی را فرآیند سازماندهی شـرکت 2015شود. مولیادي و آنوار ( می

حفظ تعهدات مالیاتی آن در یک وضعیت حداقل ، مطابق بـا دسـتورالعمل هـاي مالیـاتی بـا      
 )2015سیاسی تعریف می نماید.( مولیادي و آنوار،  هاي هزینههزینه فرصت و 

گیـري از   دهی امور یـا معـامالت جهـت بهـره     مستلزم سازمان )اجتناب مدیریت مالیاتی (
هـاي   یـا تفـاوت   کشـور مزایاي کمبودهاي موجود در قوانین مالیاتی و قوانین مرتبط با یـک  

مالحظــه مبلــغ مالیــات  ابــلقمنظــور کــاهش  بــه کشــورهايموجــود در قــوانین مالیــاتی بــین 
معـین   اي محـدوده دلیل آنکه مدیریت مالیاتی در  به )2015ن (ریچارد سون و همکارااست

اي در زمینه کنترل  کننده طور عمده قوانین محدود یاي مالیاتی است و بهجهت استفاده از مزا
رسد بسیاري  ) ، بنابراین به نظر می1388(اعتمادي و همکاران ، مدیریت مالیاتی وجود ندارد

همین دلیل تعیین عوامـل تاثیرگـذار برسـطح      ها درگیر مدیریت مالیاتی باشند و به از شرکت
 ها داراي اهمیت زیادي است.  مدیریت مالیاتی در شرکت

هـاي مالیـات اثـر بگـذارد.      فعالیـت  تواند بر راهبري شرکتی از جمله عواملی است که می
حـذف   بـراي  که است حقوقی واصول سیاست ها ها، روش از اي مجموعه شرکتی حاکمیت
شـرکت   یـک  در کنتـرل  و مالکیـت  جداسـازي  از ناشـی  کـه  مالکیـت  نمایندگی مشکالت

هاي با ساختار حاکمیت شـرکتی   ).شرکت1395(کاظمی و سعادتی نژاد،  است شده طراحی
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قوي باید قادر به حداقل نمودن مشکالت نمایندگی خود با توجـه بـه وضـعیت مالیاتیشـان و     
اي از تهور مالیاتی بوسیله همسو نمودن منافع مـدیران و سـهامداران    یابی به سطح بهینه دست

 ). 2017خود باشند(ینگ و همکاران، 
 ایجـاد  درصـدد  شـرکتی  راهبـري  کـه  کردنـد  ) استدالل2015آرمسترانگ و همکاران (

 گـرایش  اسـت،  بـاال  خیلی اجتناب مالیاتی که ییها شرکت در و است مالیاتی اجتناب توازن
 راهبـري  نیـز  اسـت،  پـایین  بسـیار  مالیـاتی  اجتنـاب  کـه  ییها شرکت در و دارد آن کاهش به

 .باشد می مالیاتی اجتناب افزایش درصدد شرکتی
کننـده ماهیـت مسـائل     و تعیین مالکیت مسئله محوري در حاکمیت شرکتی استساختار 

 مالکیـت  سـاختار  ).2014 ،باشد (از آنار و همکاران نمایندگی برخاسته از محیط سازمان می
 یک واستراتژیک عملیاتی تصمیمات بر) حقوقی یا حقیقی(اشخاصی  چه یعنی ساده بیان به

دوجنبـه   مالکیـت،  تمرکـز  میـزان  و سـهامداران  ترکیب .دارند حکمفرمایی و تسلط شرکت
در ایـن   ).1392(بیابانی و رضـی کـاظمی،   رود می شمار به ها شرکت مالکیت ساختار اساسی

تحقیق ساختار مالکیت از طریق سـه متغیـر مالکیـت نهـادي ، مالکیـت مـدیریتی و مالکیـت        
 شود.   دولتی اندازه گیري می

) یکـی دیگـر از   2015طبق تحقیق انجام شده توسط ریچاردسـون و همکـاران(   همچنین
نیاز به حفظ سـرمایه یـا تـامین حـداقل     باشد.  عوامل موثر بر مدیریت مالیاتی بحران مالی می

باشد به طوري کـه   مالی حائز اهمیت می بحرانشرکت خصوصا در دوره  اي سرمایهنیازهاي 
یابی به الزامات قراردادهاي بـدهی و یـا تـداوم فعالیـت      شرکت را قادر به حفظ اعتبار، دست

سـازي   ریـزي و پیـاده   برنامـه  شـود،  مالی مواجـه مـی   بحراننماید. در زمانی که شرکت با  می
توانـد در اولویـت برنامـه     مالیاتی طراحی شده براي کاهش هزینه مالیات بر درآمد فعلی مـی 

قرار گیرد (ریچـارد سـون و همکـاران     دعنوان یک استراتژي بالقوه بهبو مدیریت شرکت به
تواند به عنوان یک منبع جایگزین براي تامین مالی محسـوب   ریزي مالیاتی می برنامه ).2015

. از آنجا که استفاده از منابع تامین مالی سنتی (به عنوان مثال، بدهی یـا حقـوق صـاحبان    شود
هـا   شوند، شـرکت  تر می سخت تر و یا هاي محدویت مالی اغلب پر هزینه سهام) در طی دوره
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ریزي مالیـاتی بـا    تواند از طریق برنامه نمایند. منابع مالی می استفاده می ازمنابع مالی جایگزین
که به  شده فعلی یا افزایش اعتبار مالیاتی کسب گردد کاهش درآمد مشمول مالیات گزارش

 ).2013(ادواردز و همکاران، یابد کاهش می موجب آن مالیات نقدي پرداختی
مالیـاتی   مـدیریت  بـر  مالکیت ساختار و مالی بحران تاثیر بررسیهدف اصلی این تحقیق 

 باشد. میبا توجه به متغیر اندازه شرکت ها  شرکت
 

 ها فرضیهو  نظري مبانی
 مالیاتیمدیریت بحران مالی شرکت و 

هاي داراي محـدودیت مـالی نیـاز بـه تـامین مـالی اضـافی از طریـق منـابع قابـل            شرکت
بینـی نمودنـد کـه     پیش)2015(ریچارد سون و همکاران . دسترس با حداقل هزینه را دارند

منبـع   ریزي مالیاتی به عنـوان یـک   هاي داراي محدودیت مالی به چند دلیل در برنامه شرکت
، بر خالف بسیاري از تکنیک هـاي کـاهش هزینـه    "شوند. اوال مین مالی داخلی درگیر میأت

اي ، نیـروي   هـاي تحقیـق و توسـعه، تبلیغـات، مخـارج سـرمایه       هزینه(به عنوان مثال، کاهش 
انسانی، و غیره)، کاهش مالیات نقدي به احتمال کمتري تاثیر نامطلوبی بر عملیـات شـرکت   

ــا دارد. ــه    " ثانی ــدارکی را ارائ ــر م ــات اخی ــیتحقیق ــد م ــوال   نماین ــدیران اص ــه م روي  "ک
نقـدي و گزارشـگري مـالی را ایجـاد     شـوند کـه منـافع     هـاي مالیـاتی متمرکـز مـی     استراتژي

هـاي مالیـات دائمـی را بـه وجـود       نمایند (بطور مثال استراتژي هـاي مالیـاتی کـه تفـاوت     می
 ورند).آ می

) معتقدند چندین مفهوم براي سیاست مالیاتی در زمان بحـران  2013ادوارد و همکاران (
رسـی بـه منـابع مـالی     مالی وجود دارد. براي مثـال، افـزایش در هزینـه سـرمایه، کـاهش دست     

شـوند و در کـل    هاي درمانده مالی با آنهـا مواجـه مـی    خارجی (خصوصا بدهی) که شرکت
آور به وضعیتی پایدار همگـی از عـواملی هسـتند کـه      تمایل مدیریت به تغییر شرایط ریسک

دهند. در وضعیت پایدار، شرکت  هاي اجتناب مالیاتی سوق می ها را به سمت فعالیت شرکت
هاي آن باشد،  اي اجتناب مالیاتی را تا زمانی که منافع نهایی این کار بیشتر از هزینهه سیاست
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 )2013،ادوارد و همکاران ( گیرد برعهده می
جـز اتخـاذ ریسـک پـذیري      اي گزینـه یک شرکت در شرایط بحران مالی ممکن اسـت  

باشـد ، اسـتفاده از    و همانگونه که نیاز بـه افـزایش وجـه نقـد بحرانـی مـی       باالتر نداشته باشد
به خصوص که هزینه مالیاتی جریـان خروجـی    باشد میهاي متهوارنه مالیاتی مناسب  سیاست

 باشـد.  می ي درمانده ها شرکتوجه نقد حائز اهمیتی علی رغم اثرات اعتباري منفی آن براي 
دند، در شـ  هزینه محسـوب مـی   آمیز و یا پر عنوان مخاطره به "هایی که قبال بنابراین، استراتژي

 شـوند  تر و ماندگار مـی  زمان بحران مالی، مانند مزایاي بالقوه افزایش اجتناب مالیاتی جذاب
 زیـر صورت  با توجه به مطالب فوق فرضیه اول پژوهش به ).2015(ریچارد سون و همکاران 

 شود: بیان می

 مالیاتی دارد. مدیریتفرضیه اول: بحران مالی اثر معناداري بر 

 
 مالکیت و مدیریت مالیاتیساختار 

هسته اصلی نظریه نمایندگی ایـن اسـت کـه مـدیران بـه عنـوان نماینـدگان سـهامداران،         
سـازي ثـروت سـهامداران نشـوند.      عمل نمایند کـه موجـب حـداکثر    اي گونه بهممکن است 

اساس نظریه مذکور باید سازوکارهاي کنترلی و نظارتی کافی براي کـم رنـگ تـر شـدن      بر
بین مدیران و مالکان در شرکت ایجاد شود. یکی از ایـن سـازوکارها حاکمیـت     تضاد منافع

شرکتی است. اگر سازو کارهاي حاکمیت شرکتی به خوبی عمل نمایند، منجـر بـه کـاهش    
) و ایـن  1395(سپاسی و کاظم پور،  رفتارهاي فرصت طلبانه و سودجویانه مدیر خواهند شد

 ساختار یا سهامداري ی در شرکت گردد. ترکیبموجب کاهش مدیریت مالیات تواند میامر 
 کـارایی هـر   در توانـد  مـی  کـه  اسـت  شـرکتی  حاکمیـت  مهـم  موضـوعات  از یکی مالکیت،
 .دهـد  مـی  قـرار  تـأثیر  تحـت  را مـدیران  انگیـزه  زیـرا . باشـد  داشته توجهی قابل تأثیر شرکتی
 دو حسـب  بر اول وهله در و است توجه قابل گوناگون ابعاد از شرکت یک مالکیت ساختار

 سـهام در  اسـاس،  ایـن  بر .شود می تعریف بیرونی سهامداران و درونی شامل سهامداران متغیر
بیرونـی و سـهام در اختیـار     مالکیـت  اصـلی  هـاي  بخش از دولت و نهادي سهامداران اختیار
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(ملکیـان و همکـاران،    شـود  مـی  تلقی ها شرکت مدیران از بخش هاي اصلی مالکیت درونی
که  پردازیم. ها بر مدیریت مالیاتی می یک از این مالکیت ادامه به بررسی تاثیر هر). در 1395

 به سه دسته تقسیم کرد.  توان میاین ساختار را 
مطالعات مختلف ارتباط بین مالکیت نهادي و مدیریت مالیـاتی   نخست مالکیت نهادي ؛

 گـروه  یک نهادي سهامداراناند. طبق دیدگاه اول ،  را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داده
بـه   نهـادي  گـذاران  سـرمایه  بـر ایـن   افـزون . رونـد  مـی  شـمار  بـه  خـارجی  کنندگان نظارت از

 که این از اطمینان درراستاي مضاعفی انگیزه از دارند، عهده بر که امانتداري خاطرمسئولیت
، برخـوردار هسـتند.   شـود  می سهامداران ثروت حداکثرسازي به منجر شده اتخاذ تصمیمات

 هـا  شـرکت مد، دولت را تبدیل به عمده تـرین سـهامدار اقلیـت در بسـیاري از     آمالیات بر در
ممکـن اسـت    هـا  شـرکت )، و در نتیجـه، عملکـرد مالیـاتی    2007، و همکاران (دساي نموده

همانگونه که بیـان شـد    توسط تعامل بین مدیران و سهامداران خارجی تحت تاثیر قرارگیرد.
سهامداران نهادي انگیزه و توانایی باالتري براي نظارت بر عملکرد مدیریتی دارند. بنـابراین  

تري بر عملکرد مـدیریتی و بـا درجـه     زمانی که سطح مالکیت نهادي باال است، بررسی دقیق
هـاي بکـارگیري    نـد فرصـت  توان مـی گـذاران نهـادي    بنابراین سـرمایه  .شود میبیشتري انجام 

  ). 2011(لیم ،  مالیاتی را کاهش دهند ریتمدیهاي  تکنیک
ایــن اســت کــه  شــود مــیدیــدگاه دیگــري کــه در خصــوص مــدیریت مالیــاتی مطــرح  

 ایـن دیـدگاه،  . دارند بیشتري مالیاتی مدیریت دارند، بیشتري نهادي مالکین که ییها شرکت
ــه را نهــادي مالکــان ــاه و بلندمــدت گــروه دو ب ــد مــی تقســیم مــدت کوت ــأثیر کن ــا ت ــق ت  اف
هـا   یافته. بررسی کند را ها شرکت مالیاتی مدیریت میزان بر نهادي سهامداران گذاري سرمایه

 سـهامداران  تحت مالکیت دارند، بیشتري مالیاتی مدیریت که ییها شرکت که دهد نشان می
ــاه ــدت کوت ــرار م ــد ق ــالعکس و دارن ــت، در. ب ــن حقیق ــهامدارانی ممک ــت س ــه اس ــق ک  اف
مدت که مغایر  به سمت ارزش هاي بازارکوتاه را مدیریت دارند، مدتی کوتاه گذاري سرمایه

هاي  گذاري در پروژه مدت است ترغیب نموده و به مدیریت جهت سرمایه با سودآوري بلند
 ).2017مدت فشار آورند (ینگ و همکاران،  با سودآوري مورد انتظار در کوتاه
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همچنین با توجه به این که مدیریت مالیات در نهایـت سـود خـالص شـرکت را افـزایش      
انتظـار   تـوان  مـی ، شـود  مـی داده و منجر به کاهش جریانات نقدي خروجی ناشی از مالیـات  

گذاران نهادي در راستاي مدیریت مالیـات جهـت افـزایش ارزش شـرکت در      داشت سرمایه
 بلندمـدتی  گـذاري  سـرمایه افـق   کـه  سـهامدارانی  ولیکوتاه مدت  نقش فعالی داشته باشند. 

 تمایـل  مالیـاتی  اجتنـاب  در آنهـا  ساختن محدود و انمدیر بر بیشتر نظارت به احتماالً دارند،
 داد مـی  نشـان  فـوق  نتیجـۀ .نمایند می معطوف راستا این در را شرکت هاي استراتژي و دارند

 متفـاوتی  دیـد  افـق  سـهامدارانی کـه   میـان  منافع تضاد تأثیر تحت چگونه مالیاتی اجتناب که
بـا توجـه بـه مطالـب فـوق فرضـیه دوم پـژوهش         )2009 (کرانا و موسر، گیرد قرارمی دارند،

 شود: صورت ذیل بیان می به

 مالیاتی دارد. مدیریتاثر معناداري بر  مالکیت نهادي: دومفرضیه 

چنانچه نماینده یا مدیر شرکت، خود مالک درصدي از شـرکت  ؛ مالکیت مدیریتیدوم 
بـه   هـا  شـرکت گونـه از   ایـن  رسد میو به نظر  شود میباشد؛ بسیاري از مسایل نمایندگی حل 

لحـاظ تـالش مـدیریت جهـت تـامین منـافع خـود در شـرکت، از کـارایی و بـازده بیشـتري            
گذاري، مـدیران تمایـل    مدت سرمایه، بدلیل افق دید بلند ها شرکتبرخوردار باشند. در این 

منـابع حاصـل از عملیـات را در     کننـد  مـی کمتري براي توزیع منافع شـرکت دارنـد و سـعی    
). بنـابراین،  2007(کاپوپولوس و همکاران،  گذاري مجدد کنند جهت رشد شرکت، سرمایه

گـذار   تـاثیر  هـا  شـرکت مالیـاتی   بر مـدیریت که مالکیت مدیریتی به دو دلیل  رسد میبه نظر 
باشد الف) تالش مدیران در جهت افزایش ارزش شرکت (که بخشی از سهام آن متعلـق بـه   

ي داراي سـاختار مالکیـت   ها شرکتمد مشمول مالیات آکه در شود میمدیران است) باعث 
. طبـق  بیشتر باشد و در نتیجه مالیات بیشتري پرداخت کنند ها شرکتمدیریتی نسبت به سایر 

 یـا  و گریـزي  ریسـک  شدن، جریمه کشف، احتمال وجود خاطر به قیقیاین دیدگاه افراد ح
 . شوند می مدیریت مالیاتی و فرار درگیر کمتر وظیفه اجتماعی، مثل درونی هاي انگیزه

شـود کـه آنهـا همـواره      ب) تالش مدیران در جهت حفظ منـافع در شـرکت باعـث مـی    
 بـا  واقع طبق این دیدگاه ، مـدیران .در هایی در جهت پرداخت مالیات کمتر باشند  بدنبال راه
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 مالیـاتی  مـدیریت  نقد، فعالیت هاي وجه صرفه جویی و شرکت مالی تعهدات کاهش هدف
 ارزش دهنـده  مـدیریت مالیـات افـزایش    گـذاران،  سرمایه منظر از بنابراین،. دهند می انجام را

 پـاداش  و شـده  تشـویق  بایـد  هـایی  فعالیـت  چنـین  بسـتن  کار به براي مدیران و است شرکت
با توجه به مطالب فوق فرضیه سوم پژوهش به صورت ذیـل بیـان    ).2011(ماهنتیران،  بگیرند

 شود: می

 مالیاتی دارد. مدیریتاثر معناداري بر  مالکیت مدیریتی: سومفرضیه 
در اسـتراتژي هـاي   را دولتـی   مالکیـت مطالعات متعددي، تأثیر  چهارم، مالکیت دولتی ؛

ي هـا  شـرکت دست یافتـه انـد. مـدیران در    نتایج متفاوتی  بهمالیاتی مورد بررسی قرار داده و 
مـدیران   هـا  شـرکت تحت کنترل دولت توسط دولت منصوب و ارزیابی می شـوند، در ایـن   

تشویق می شوند تا اهداف سیاسی و اجتماعی را دنبال نموده که هدف حداکثر سازي سـود  
ي با سهامداران دولتـی بـاالتر   ها شرکت. مدیران در دهد مییات را در حاشیه قرار پس از مال

هـاي   جهت دستیابی به اعتبار خوب از طریق پرداخت مالیـات بـر درآمـد بـاالتر، در فعالیـت     
) .بـه طـور مثـال دیـدگاه     2017(ینگ و همکاران،  شوند مدیریت مالیاتی کمتري درگیر می

یی که توسط دولت کنترل ها شرکتبر  کنند میمداران سعی که سیاست دهد میسیاسی نشان 
کننـده   می شوند، اثر بگذارند تا اهداف سیاسی شـان را دنبـال کننـد. یـک سـهامدار کنتـرل      

ي پذیرفته شده در بورس به عنوان یک وسیله براي دسـتیابی بـه   ها شرکتاز  تواند میدولتی 
اهداف سیاسی؛ حتی اگر در تضاد با منافع سایر سهامداران باشد، استفاده کنـد(بهار مقـدم و   

 ). 1393امینی نیا ، 
که ارتباطـات سیاسـی بـه دلیـل کـاهش احتمـال       دهد  نشان میتحقیقات  هاي برخی یافته

توسط مقامات مالیـاتی و نیـاز کمتـر بـراي شـفافیت مـالی از        ها شرکتبررسی رفتار مالیاتی 
(کـیم و زانـگ،    مالیـاتی متهورانـه دارد   ریـزي  برنامـه طریق ارتباطات سیاسی، رابطه مثبتی با 

 شود: با توجه به مطالب فوق فرضیه چهارم پژوهش به صورت ذیل بیان می ).2015

 مالیاتی دارد. مدیریتاثر معناداري بر  مالکیت دولتی: چهارمفرضیه 
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 تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین بحران مالی ، ساختار مالکیت و مدیریت مالیاتی
 ) اعتقـاد 1976( سـیگفرید  و سـاالمون  مالیاتی، مؤثر نرخ و شرکت اندازه رابطه مورد در
 يهـا  شـرکت  بـه  نسـبت  بهتـري  اقتصـادي  و سیاسـی  قدرت از ي بزرگترها شرکت که دارند

 بنـدهاي  و زد و اقتصـادي  قـدرت  از اسـتفاده  بـا  هـا  شـرکت  ایـن . برنـد  مـی  بهره تر کوچک
 در و کـرده  گـذاري  مالیـات سـرمایه   کاهنـده  هـاي  پـروژه  و طـرح هـا   در ندتوان می سیاسی،
 اعتقـاد  )2009لیـو(  و کـایی  دیگـر،  سـوي  از. شـوند  متحمل را کمتري مالیات هزینه نهایت،

 بـراي  کـه  مالیـاتی  اهمیـت  دلیـل  بـه  بزرگتر يها شرکت که طبق فرضیه هزینه سیاسی دارند
 بنـابراین . کـرد  خواهنـد  آنهـا  از مالیات آوري جمع براي توجه بیشتري دولت ها دارند دولت

بزننـد   دسـت  مالیـاتی  مـدیریت  هـاي  بـه فعالیـت   بـود  خواهنـد  قـادر  کمتر بزرگ يها شرکت
 .)1394بزرایی،  پور و(خدامی
حـال   در کشـورهاي  در اسـت  ممکـن  سیاسـی  هزینه فرضیهمعتقدند  محققین برخی البته

 بـه  دسـتیابی  بـراي  کـه  است دولت ناگزیر کشورهایی چنین در که چرا نباشد؛ برقرار توسعه
 برقرار نماید بیشتري همکاري و تعامل بزرگ يها شرکت با توسعه ملی، و اقتصادي اهداف

 ).  1391 سروستانی،( شود متبلور مالیاتی امتیازات در تواند می امر این که
کـه هریـک از    رسـد  میهاي سیاسی، اجتماعی و قانونی مختلف منطقی به نظر  در محیط

هـاي موجـود در ارتبـاط بـین انـدازه و       این دو تئوري غالب باشد. شاخص شفافیت ، تفـاوت 
در کشورهاي با درجه پایین شفافیت ارتبـاط   ". خصوصادهد مینرخ موثر مالیاتی را توضیح 

ي بزرگ ممکن اسـت  ها شرکت. بطور مثال فساد شود میو نرخ موثر مالیاتی منفی تر اندازه 
در کشورهاي با درجه شفافیت پایین تر به راحتی کمتري شناسایی شـده کـه منجربـه رابطـه     

 ) . 2019(بلز و همکاران،شود میمنفی بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی در آن کشورها 
اندازه شرکت رابطه بین بحران مالی، ساختار مالکیت و مـدیریت   بنابراین انتظار می رود

   مالیاتی را تعدیل نماید.
 شود: ي پژوهش به صورت ذیل بیان میها فرضیهبا توجه به مطالب فوق سایر 

اندازه شرکت تاثیر معناداري بر ارتباط بین بحران مالی و مـدیریت مالیـاتی   : پنجمفرضیه 
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 دارد.
اندازه شرکت تاثیر معنـاداري بـر ارتبـاط بـین مالکیـت نهـادي و مـدیریت        : ششمفرضیه 

 دارد.مالیاتی 
اندازه شرکت تاثیر معناداري بر ارتباط بـین مالکیـت مـدیریتی و مـدیریت     : هفتمفرضیه 

 دارد.مالیاتی 
اندازه شرکت تاثیر معناداري بـر ارتبـاط بـین مالکیـت دولتـی و مـدیریت       : هشتمفرضیه 

 دارد.مالیاتی 
 

 پیشینه  
مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت مالیاتی حاکی از آن است که عوامل متعـددي بـر   

هاي نسـبتا مـرتبط بـا موضـوع      مدیریت مالیاتی موثرند. از این رو در ادامه به مطالعه پژوهش
 :  شود میپژوهش پرداخته 

مالیـاتی   ریـزي  برنامـه ) بـه بررسـی نقـش مالکیـت دولتـی در      2018برادشو و همکـاران ( 
ي تحت مالکیت دولتی نسبت ها شرکتپرداختند. نتایج تحقیق آنها حاکی از آن بود که در 

ي غیر دولتی نرخ هاي مـوثر مالیـاتی بـاالتر و در نتیجـه اجتنـاب مالیـاتی کمتـر        ها شرکتبه 
. همچنین دریافتند احتمال ارتقاي مدیریت به سطوح باالتر با نـرخ هـاي مالیـاتی در    باشد می

 دارد. ارتباط مثبتی ي تحت مالکیت دولتی ها شرکت
) بـه بررسـی رابطـه میـان ارتباطـات سیاسـی ، حاکمیـت        2017وهاب و همکـاران ( ال عبد

ي داراي هـا  شرکتي مالزي پرداختند. آنها دریافتند در ها شرکتشرکتی و تهور مالیاتی در 
آنهـا حـاکی از آن بـود     . همچنین نتایج تحقیـق باشد میارتباطات سیاسی تهور مالیاتی بیشتر 

 خطی وجود دارد.  که بین مالکیت نهادي و تهور مالیاتی ارتباط غیر
رابطـه بـین سـاختار مالکیـت و اجتنـاب مالیـاتی را در        )2016( ریچاردسون و همکـاران 

دادند. نتایج تحقیقـات آنهـا بیـانگر وجـود یـک رابطـه        ي چینی مورد بررسی قرارها شرکت
 خطی بین تمرکز مالکیت و اجتناب مالیاتی بود.  غیر
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تحت فشار مـالی هسـتند،    ها شرکتزمانی که دریافتند ) 2015( ریچاردسون و همکاران
اجتنـاب    تري از مضرات آن دارد، و همین مسـئله انگیـزه   مزایاي اجتناب مالیاتی وزن سنگین

ن مـالی و درمانـدگی مـالی    کـه بحـرا   دهـد  مـی . نتـایج نشـان   کند میمالیاتی را چندین برابر 
 اي معنادار و مثبت با اجتناب مالیاتی دارد. رابطه

) به بررسی رابطه بین اجتناب مالیـاتی ، سـاختار مالکیـت و    2014ازالن آنار و همکاران (
پرداختنـد. آنهـا دریافتنـد     2013تـا   2009ي مـالزي طـی سـال هـاي     ها شرکتحاکمیت در 

کننـده بـالقوه اجتنـاب مالیـاتی      جـزء عوامـل تعیـین   مالکیت خـانوادگی ، خـارجی و دولتـی    
 اي را کاهش دهد. چنین رابطه تواند میحاکمیت شرکتی قوي  سازوکارهايو  باشد می

گوناگون براي سیاست هاي مالیاتی شـرکت،   هوم)،چندین مف2013ادواردز و همکاران(
به افـزایش در هزینـه    توان میزمانی که در بحران مالی قرار دارد ارائه نمودند. به عنوان مثال 

سرمایه، کاهش دسترسی به منابع مـالی خـارجی (بـه وبـژه بـدهی) و بـه طـور کلـی، تمایـل          
مدیران به پذیرش خطر بیشتر تغییر موقعیت تعادل یک شرکت در خصوص اجتناب مالیـاتی  

یی که بـا محـدودیت مـالی مواجـه هسـتند،      ها شرکتاشاره نمود. همچنین آنها دریافتند که 
 .دهند میهاي موثر مالیاتی کمتري را ارائه  نرخ

شـرکتی بـر    حاکمیـت  سـازوکارهاي ) به بررسی تاثیر برخی از 1397قرنجیک و گرکز(
 غیـر  اعضـاي  درصد بین که داد نشان پژوهش آنها از حاصل مالیاتی پرداختند. نتایج اجتناب
 مـؤثر  نـرخ  مالیات، مؤثر نرخ با نهادي گذاران سرمایه مالکیت درصد مدیره و هیات موظف
 دوگانگی بین اما ،دارد وجود معناداري رابطه مالیات دفتري وتفاوت پرداختی نقدي مالیات

 دفتـري  تفـاوت  و پرداختـی  نقـدي  مالیات مؤثر نرخ مالیات، مؤثر نرخ با مدیرعامل وظایف
 .نگردید مشاهده معناداري رابطه مالیات

را مـورد   مالیـاتی  اجتناب و شرکتی راهبري ابعاد بین اي رابطه ) در مقاله1396( حمیدیان
 در دولـت  نفـوذ  و میـزان مالکیـت   که بـین  تحقیق نشان داد از حاصل بررسی قرار داد. نتایج

 نوسـان  بـین  همچنـین  نـدارد.  وجـود  داري معنـی  رابطـه  ها شرکت مالیاتی اجتناب و شرکت
 اعضــاي تملــکتحــت  ســهام مــدیره، هیئــت پــاداش بــاال، تجــاري ریســک بــازده، پــذیري
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 بـین  و دار معنـی  و مثبـت  رابطـه  مالیـاتی  اجتنـاب  بـا  آزاد شـناور  سـهام  درصد و مدیره تاهی
 اجتنـاب  بـا  نهـادي  سهامداران مالکیت و اعضا از عامل مدیر تفکیک پایین، ریسک تجاري

 وجود دارد. معنادار و منفی رابطه مالیاتی،
 مـوثر  نـرخ  بـا  شرکتی حاکمیت ساختار بین رابطۀ ) به بررسی1393رضایی و همکاران (

جنبـه   دو از مالیـاتی  مـوثر  نـرخ  تحقیق، پرداختند.دراین1390تا  1382طی سال هاي  مالیاتی
بـین   کـه  حـاکی از آن بـود   هـاي تحقیـق   اسـت. یافتـه   قرارگرفته توجه مورد نقدي و تعهدي
 باشد. می برقرار معنادار و مستقیم ارتباط مالیاتی موثر نرخ با شرکتی حاکمیت ساختار
 نـوع  و هـاي شـرکت   ویژگـی  بـین  رابطـه  بررسـی  ) بـه 1392( حیـدري و سروسـتانی   پور
 الـی  1381 زمـانی  بازه طی شرکت 75 با بررسی وي .پرداخت مالیات موثر نرخ با مالکیت

 و دهـد  مـی  قـرار  تـاثیر  را تحت مالیاتی موثر نرخ منفی طور به شرکت اندازه دریافت 1389
 بـین نسـبت   همچنـین  .باشـد  مـی  ایران در سیاسی قدرت موید تئوري امر این نمود استدالل

 هـاي  دارایـی  در گـذاري  سـرمایه  و شـدت  کـاال  موجودي در سرمایهگذاري شدت بدهی،
 رابطـه  وي هاي وجود یافته این با د.دار وجود معنادار و مثبت رابطه  موثر مالیاتی نرخ با ثابت

صـنعت   نوع دریافت وي همچنین را نشان نداد. شرکتعمر  و رشد فرصت بین را معناداري
 به نهادي مالکان نمود استدالل وي، این  بر عالوه .دارد مالیاتی موثر نرخ بر معنادار تاثیري نیز

 دیگـر مالکـان   بیـان  بـه  ،دهـد  مـی  قـرار  تـاثیر  تحت را ها شرکت موثر مالیاتی نرخ منفی طور
 .نمایند می ایفا مالیات مدیریت در متهورانه نقشی نهادي

 
 شناسی   روش

حاصـل   جینتا رایز رود، یشمار م به يکاربرد قاتیاز جنبه هدف، از نوع تحق قیتحق نیا

. ردیـ گر مورد استفاده قرا گران گذاران و تحلیل ، سرمایهرانیمد ماتیدر تصم تواند میاز آن 

 یفیتوصـ  قاتیپژوهش، در گروه تحق يها هیاز بعد نحوه استنباط در خصوص فرض نیهمچن

 يهـا  کیـ از تکن ق،یـ تحق يرهـا یمتغ نیجهت کشف روابـط بـ   رایز رد،یگ یقرار م یهمبستگ
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اسـتدالل   ،یاز نظـر اسـتدالل   ب،یـ ترت نیـ استفاده خواهـد شـدکه بـه ا    یو همبستگ ونیرگرس

 اي جـه یموجـود بـه نت   هـاي  داده شیآزمـا  قیـ از طرکه  ییجا از آن ن،یاست. همچن ییاستقرا

هـاي   دادهو  قـرار خواهـد گرفـت    یاثبـات  هـاي يما در گروه تئور قیتحق این د،یرس میخواه

بنـدي   هـاي آمـار توصـیفی خالصـه و طبقـه      شـده بـا اسـتفاده از شـاخص      آوري آماري جمع

پـردازش   يبـرا  از رگرسیون چندگانه استفاده خواهد شـد.  ها فرضیهجهت آزمون شوند.  می

 .استفاده خواهد شد EViews10و  Excelي اطالعات ازنرم افزارها

شده در بورس اوراق بهادار تهـران    هاي پذیرفته کلیه شرکتشامل جامعه آماري تحقیق 

جامعـه آمـاري    ازنمونه آمـاري یـک نماینـده مناسـب      این کهبراي . در این تحقیق باشد می

زیـر  معیار  5استفاده شده است. براي این منظور  حذف سیستماتیکاز روش ، موردنظر باشد

و در صورتی که شرکتی کلیـه معیارهـا را احـراز کـرده باشـد بـه عنـوان        ظر گرفته شده در ن

ارائه شده  1حذف می شوند. روند انتخاب نمونه در جدول  بقیهنمونه تحقیق انتخاب شده و 

 است.

در  1395در بورس پذیرفتـه شـده و تـا پایـان سـال       1389سال از بایست  میشرکت  - 1

 بورس فعال باشد.

موسسـات   ،بیمـه،لیزینگ، بانکهـا  هلـدینگ،  به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکتهاي  -2

 ي تولیـدي و بازرگـانی،  هـا  شـرکت و تفـاوت قابـل مالحظـه آنهـا بـا      گذاري  و سرمایهمالی 

 نباشد.  شده یاد يها جز شرکتشرکت انتخابی 

الی تغییر سـال مـ  بازه زمانی تحقیق اسفند باشد و طی  29سال مالی شرکت منتهی به  - 3

 نداشته باشد.

 ماه نداشته باشد سهشرکت طی بازه زمانی تحقیق وقفه معامالتی بیش از  - 4

 ها در دسترس باشد.  اطالعات مالی شرکت
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 روند انتخاب نمونه -1جدول 

 494 1395ي پذیرفته شده در بورس در پایان سال ها شرکتتعداد کل 

 معیارها

 )171( در بورس فعال نبوده اند 1395-1389یی که در قلمرو زمانی ها شرکتتعداد 

 )41( در بورس پذیرفته شده اند 89یی بعد از سال ها شرکتتعداد 

هـا و یـا    بانـک ، واسطه گري هاي مالیها، سرمایه گذاريیی که جز هلدینگ، ها شرکتتعداد 
 بوده اند لیزینگ ها

)42( 

مالی داده و یا سال مالی آن منتهـی بـه   یی که در قلمرو زمانی تحقیق تغییر سال ها شرکتتعداد 
 باشد میپایان اسفند ن

)63( 

 )60( ماه داشته اند 3یی که در قلمرو زمانی تحقیق وقفه معامالتی بیش از ها شرکتتعداد 

 )11( باشد مییی که در قلمرو زمانی تحقیق  اطالعات مورد آن ها در دسترس نها شرکتتعداد 

 106 نمونه يها شرکت تعداد

 

شــرکت بــه عنــوان جامعــه  106تعــداد عــد از مــدنظر قــرار دادن کلیــه معیارهــاي بــاال، ب
انـد. از ایـن رو    غربالگري شده باقیمانده است. که همه آن ها به عنـوان نمونـه انتخـاب شـده    

 106×ســال  7شــرکت (-ســال 742بــه  1395لغایــت  1389مشــاهدات مــا طــی بــازه زمــانی 
 .رسد میشرکت) 

 
 ها و متغیرها مدل

هاي رگرسیونی چند متغیره زیر استفاده ها، از مدلدر این پژوهش براي آزمون فرضیه
 شود: می

 )1مدل (

 
𝑇𝑎𝑥_𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐼𝑛𝑠_𝑂𝑤𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑀𝑎𝑛_𝑂𝑤𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐺𝑜𝑣_𝑂𝑤𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡
+ 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑀𝑇𝐵𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖 ,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
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  )2مدل (

 
𝑇𝑎𝑥𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐼𝑛𝑠𝑂𝑤𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑀𝑎𝑛𝑂𝑤𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐺𝑜𝑣𝑂𝑤𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖 ,𝑡

+ 𝛽6𝑃 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖 ,𝑡 + 𝛽7𝐼𝑛𝑠𝑂𝑤𝑛 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽8𝑀𝑎𝑛𝑂𝑤𝑛 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡
+ 𝛽9𝐺𝑜𝑣𝑂𝑤𝑛 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽10𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽11𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽12𝑀𝑇𝐵𝑖 ,𝑡 + 𝛽13𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖 ,𝑡
+ 𝜀𝑖,𝑡 

 
متغیرهاي پژوهش در قالب چهار دسته متغیرهاي وابسته، مستقل، تعدیلگر و کنترلی به 

 شرح زیر هستند:

 متغیر وابسته:

پیرامون مدیریت مالیاتی از نرخ موثر نرخ موثر مالیاتی دفتري: در تحقیقات صورت گرفته 
 iشود که برابر با هزینه مالیات شرکت مالیاتی جهت محاسبه مدیریت مالیاتی استفاده می

است(پورحیدري و  tدر سال  iتقسیم بر سود قبل از مالیات شرکت  tدر سال 
). کاهش میزان نرخ موثر مالیات پرداختی نشان دهنده سطح باالي اجتناب 1392سروستانی،

 )2008از مالیات است(دایرنگ و همکاران،

 هاي مستقل:متغیر

از مدل پورحیدري و کوپائی در این پژوهش استفاده شده  بحران مالی: بحران مالی 
 استفاده شده است:) 1389(حاجی

P = 3/20784K1 + 1/80384K2 + 1/61363K3 + 0/50094K4
+ 0/16903K5 − 0/39709K6 − 0/12505K7
+ 0/33849K8 + 1/42363K9 

 K5بـه  مالیـات  و بهـره  از قبل سود = نسبت 
 فروش

pبحران مالی در شرکت = 

 K6ــبت ــی = نسـ ــاي دارایـ ــاري هـ ــه جـ  بـ
 جاري هاي بدهی

 K1به مالیات و بهره از قبل سود = نسبت 
 ها دارایی

 K7فروش به خالص سود = نسبت  K2ها دارایی به انباشته سود = نسبت 
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 K8ها دارایی به ها بدهی = نسبت  K3ها دارایی به گردش در سرمایه = نسبت 

 K9فـــروش (لگـــاریتم شـــرکت = انـــدازه 
 خالص)

 K4بــه ســهام صــاحبان حقــوق = نســبت 
 ها بدهی

و در  باشد، شرکت داراي بحران مالی است P>8907/15اگر 8907/15کننده:  نقطه جدا
که مقدار صفر را  ، وگرنه شرکت فاقد بحران مالی استرا اختیار  1این پژوهش مقدار 

 کند.اختیار می

گذاران بزرگ  مالکیت نهادي: مالکیت نهادي ، درصد سهام نگهداري شده توسط سرمایه
... است. در این پژوهش درصد سهام گذاري و  ي سرمایهها شرکتها ،  ها ، بیمه مانند بانک

گذاران  گذاران نهادي از طریق تقسیم مجموع سهام در اختیار سرمایه در تملک سرمایه
 ).1393(خدادادي و همکاران،  شود میگیري  نهادي بر کل سهام منتشره اندازه

که توسط  شود میمالکیت مدیریتی: مالکیت مدیران به عنوان درصدي از سهام تعریف 
. در این پژوهش درصد سهام در تملک مدیران از شود میمدیره و مدیران نگهداري  اتهی

دست مدیران و هیئت مدیره بر کل سهام منتشره محاسبه  طریق تقسیم مجموع سهام در
  ).1393(خدادادي و همکاران،  شود می

 سهامداران اختیار در سهام مجموع صورت به که دولتی، مالکیت مالکیت دولتی: میزان
 ).1395(ملکیان و همکاران،  .گردد می محاسبه شرکت سهام منتشره کل بر تقسیم دولتی

 متغیر تعدیلگر

 بهـره  سهام شرکت بازار ارزش لگاریتم از شرکت اندازه گیري هاندازه شرکت: براي انداز

 ).1392(مشایخی و فرهادي،  است شده گرفته

 متغیرهاي کنترلی

ها به کل دارایی ها استفاده شده  محاسبه اهرم مالی از نسبت کل بدهیاهرم مالی: براي 
 است.
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Leverageit =
جمع بدهی ها

ها دارایی جمع  
 

 آید. داراییها بدست می میانگینبازده دارایی از تقسیم سود خالص بر بازده دارایی ها: 

ROA =
سود خالص

میانگین داراییها
 

 ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام:نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به 

MTB =
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام
 

 .است شدهمحاسـبۀ رشـد از نـرخ رشـد فروش استفاده رشد شرکت: 

GROWTHit =
SALEt − SALEt−1

SALEt−1
 

 
 ها یافته

اسـت. میـانگین نـرخ     2نتایج آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش به شرح جـدول  

ي پذیرفته شـده در بـورس   ها شرکتدرصد است و با نرخ مالیاتی  5/14موثر مالیاتی دفتري 

درصد است، تفاوت معنـاداري دارد کـه بیـانگر ایـن      5/22%، معادل 10که با اعمال معافیت 

اي در فعالیـت هـاي مـدیریت مالیـاتی درگیـر       گسـترده  طـور  ي نمونـه بـه  ها شرکتاست که 

 درصد، 62 ترتیب، به بورس دولت از گذاران نهادي، مدیران و سرمایه سهم هستند. میانگین

 612/0شود میـانگین اهـرم مـالی     گونه که مشاهده می . همانباشد می درصد 51درصد و  65

از طریق ایجاد بدهی تـامین شـده   ها  هاي شرکت دهد درصد عمده دارایی است که نشان می

تـوان نتـایج    است. مجموع نتایج آمار توصیفی حاکی از تنوع نمونه انتخـابی اسـت، لـذا مـی    

 نمونه را به جامعه تعمیم داد.
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 متغیرها توصیفی آمار -2جدول 
متغیرهاي 

 پژوهش
 کمینه بیشینه میانه میانگین نماد

انحراف 

 معیار

مدیریت 
 𝑇𝑎𝑥_𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒 145/0 111/0 807/1 860/0- 232/0 مالیاتی

 𝑃 670/0 1 1 0 470/0 بحران مالی
مالکیت 

 نهادي
𝐼𝑛𝑠_𝑂𝑤𝑛 620/0 706/0 973/0 0 292/0 

مالکیت 
 مدیریتی

𝑀𝑎𝑛_𝑂𝑤𝑛 653/0 703/0 990/0 0 218/0 

مالکیت 
 دولتی

𝐺𝑜𝑣_𝑂𝑤𝑛 514/0 582/0 964/0 0 323/0 

 𝑆𝐼𝑍𝐸 003/13 840/13 066/19 031/10 443/1 اندازه شرکت
 𝐿𝐸𝑉 612/0 625/0 979/0 247/0 160/0 اهرم مالی

 𝑅𝑂𝐴 104/0 093/0 373/0 118/0- 100/0 بازده دارایی
ارزش بازار 
به ارزش 

دفتري حقوق 
 صاحبان سهام

𝑀𝑇𝐵 342/2 063/2 472/6 416/0 217/1 

 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 184/0 156/0 972/0 360/0- 268/0 رشد شرکت

 

 خطی آزمون هم
خطی به این معناست که یک متغیر مستقل نباید تابعی خطی از سایر متغیرها باشد که  هم

 VIFشود مقدار  شود. همانگونه که مشاهده می استفاده می VIFبدین منظور از شاخص 
توان ادعا کرد که مشکل همخطی  است و می(به عنوان آستانه)  5تمامی متغیرها کمتر از

 جدي وجود ندارد.
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 خطی متغیرها نتایج آزمون هم -3جدول 
آزمون هم خطی مدل 

2 
 1آزمون هم خطی مدل 

 متغیرهاي پژوهش نماد
خط هم
 ي

 آماره

VIF 
 آماره خطی هم

VIF 

 بحران مالی 𝑃 441/1 ندارد 951/1 ندارد

 مالکیت نهادي 𝐼𝑛𝑠_𝑂𝑤𝑛 314/1 ندارد 651/2 ندارد

 مالکیت مدیریتی 𝑀𝑎𝑛_𝑂𝑤𝑛 669/1 ندارد 931/2 ندارد

 مالکیت دولتی 𝐺𝑜𝑣_𝑂𝑤𝑛 691/2 ندارد 745/3 ندارد

 اندازه شرکت 𝑆𝐼𝑍𝐸 - - 151/1 ندارد

𝑃 - - 628/4 ندارد ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸 
اثر تعـاملی بحـران   

 مالی و اندازه شرکت

𝐼𝑛𝑠_𝑂𝑤𝑛 - - 065/2 ندارد ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸 

ــاملی  ــر تعــــ اثــــ
مالکیت نهادي و اندازه 

 شرکت

𝑀𝑎𝑛_𝑂𝑤𝑛 - - 778/3 ندارد
∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸 

ــاملی  ــر تعــــ اثــــ
ــدیریتی و   ــت مـ مالکیـ

 اندازه شرکت

𝐺𝑜𝑣_𝑂𝑤𝑛 - - 931/2 ندارد
∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸 

ــاملی  ــر تعــــ اثــــ
مالکیت دولتی و اندازه 

 شرکت

 اهرم مالی 𝐿𝐸𝑉 698/2 ندارد 956/1 ندارد

 بازده دارایی 𝑅𝑂𝐴 994/2 ندارد 009/2 ندارد

 𝑀𝑇𝐵 032/1 ندارد 473/1 ندارد

ارزش بـــازار بـــه  
ارزش دفتــري حقــوق  

 صاحبان سهام

 رشد شرکت 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 153/1 ندارد 337/1 ندارد
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 آزمون ناهمسانی واریانس 

بروش پسماندها از آزمون  واریانس مشکل ناهمسانی بررسی در پژوهش حاضر جهت

نتایج  .است شده منعکس 4آزمون در جدول  خروجی نتایج پاگان استفاده شده است که

  حاکی از آن است که مدل 05/0پاگان در سطح معناداري -حاصل از آزمون بروش

باشند که براي رفع مشکل ناهمسانی واریانس  پژوهش داراي مشکل ناهمسانی واریانس می

 ایت استفاده خواهیم نمود.از روش ضریب تصحیح و  در این مدل
 نتایج آزمون ناهمسانی واریانس  -4جدول 

 پاگان -آزمون ناهمسانی واریانس بروش
 آماره آزمون مقدار احتمال ناهمسانی مدل هاي پژوهش

 1مدل  903/859 000/0 دارد
 2مدل  475/907 000/0 دارد

 
 آزمونهاي تشخیصی

خـود   آزمـون  بـراي  معمـولی و  مربعـات  حداقل رگرسیون مدل از ها فرضیه آزمون براي
 سـاختار  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  شـده  اسـتفاده  واتسون دوربین آماره از پسماندها بین همبستگی

 اسـتفاده  چـاو و هاسـمن   آزمونهاي تشخیصی از  پذیري ترکیب بررسی براي ها، داده ترکیبی
 نتـایج  شـود،  مـی  مشـاهده  کـه  همـانطور  آمـده اسـت.   5نتایج آن در جـدول   ؛ کهشده است

و بـراي تشـخیص   ؛ مناسـب اسـت   تـابلویی  هـاي  داده تخمـین  روش که داد نشان چاو آزمون
 شود. می اینکه الگوي مورد استفاده اثرات ثابت و یا تصادفی است آزمون هاسمن زده

 لیمر و هاسمن Fنتایج حاصل آزمون  -5جدول
 آزمون F لیمر هاسمن آزمون

 مدل هاي پژوهش
 Fآماره  مقدار احتمال مدل آماره احتمالمقدار  نوع الگو

 1مدل  354/4 000/0 تابلویی 045/142 000/0 ثابت  اثرات

 2مدل  728/5 000/0 تابلویی 120/161 000/0 ثابت  اثرات
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 هانتایج آزمون فرضیه
  1مدل نتایج آزمون  -6جدول 

𝑇𝑎𝑥_𝐴𝑣𝑜𝑖𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖,𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐼𝑛𝑠_𝑂𝑤𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑀𝑎𝑛_𝑂𝑤𝑛𝑖,𝑡
+ 𝛽4𝐺𝑜𝑣_𝑂𝑤𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑀𝑇𝐵𝑖,𝑡
+ 𝛽8𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 مقدار احتمال آماره t ضریب عالمت اختصاري متغیر
C 149/0 ضریب ثابت  845/3  000/0  
𝑃 039/0 بحران مالی  034/3  002/0  

نهاديمالکیت   𝐼𝑛𝑠_𝑂𝑤𝑛 108/0-  184/2-  029/0  
𝑀𝑎𝑛_𝑂𝑤𝑛 119/0 مالکیت مدیریتی  433/2  015/0  
𝐺𝑜𝑣_𝑂𝑤𝑛 049/0 مالکیت دولتی  368/0  712/0  

-𝐿𝐸𝑉 151/0 اهرم مالی  903/3-  000/0  
-𝑅𝑂𝐴 137/0 بازده دارایی  770/1-  077/0  

ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق 
𝑀𝑇𝐵 013/0 صاحبان سهام  043/11  000/0  

-𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 129/0 رشد شرکت  771/3-  000/0  
شده ضریب تعیین تعدیل ضریب تعین واتسون آماره دوربین Fآماره    

455/0  349/0  
290/4 

)000/0(  
962/1  

 
در  1نتایج حاصل از آزمون چهـار فرضـیه اول پـژوهش بـا اسـتفاده از مـدل رگرسـیون        

هـا از آمـاره    براي بررسی عدم خود همبستگی بـین باقیمانـده  نشان داده شده است.  6جدول 
 962/1آمـاره دوربـین واتسـون برابـر بـا       6جـدول  است. طبـق   دوربین واتسون استفاده شده

قـرار دارد، بنـابراین بـین     5/2و  5/1 ایـن مقـدار بـین مقـادیر بحرانـی      است. با توجه به اینکه
مشاهده  6گونه که در جدول  از طرفی همان ها مشکل خود همبستگی وجود ندارد. باقیمانده

است که  000/0و مقدار احتمال مربوط به آن  290/4برابر با  Fشود مقدار آماره آزمون  می
ضــریب تعیــین و ضــریب تعیــین  چنــین مقــادیر . هــمکنــد معنــاداري کــل مــدل را تاییــد مــی
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مـدیریت   %35دهـد حـدود    است که نشان مـی  349/0و  455/0شده به ترتیب برابر با  تعدیل
 شود. مالیاتی توسط متغیرهاي مستقل و کنترلی تبیین می

و  002/0، از آنجا که سطح معناداري متغیر بحران مالی برابر با 6با توجه به نتایج جدول 
شـود و بـا توجـه بـه مثبـت بـودن        است، لذا فرضیه اول پـژوهش پذیرفتـه مـی    05/0از  کمتر

توان که بحران مالی داراي تاثیر مستقیم معناداري بر مـدیریت مالیـاتی    ضریب این متغیر، می
و  029/0دارد از طرفی سطح معناداري دو متغیر مالکیت نهادي و مدیریتی نیز به تریب برابر 

شود و با توجـه بـه   وهش نیز پذیرفته میژ% است، لذا فرضیه دوم و سوم پ5وکمتر از  015/0
رسیم کـه مالکیـت نهـادي تـاثیر      ضریب دو متغیر مالکیت نهادي و مدیریتی به این نتیجه می

منفی معناداري بر مدیریت مالیاتی دارد و از طرفی مالکیت مدیریتی تاثیر مثبت و معنـاداري  
در ارتباط بـا فرضـیه چهـارم پـژوهش بـا توجـه بـه اینکـه سـطح          را بر مدیریت مالیاتی دارد. 

در نتیجـه فرضـیه چهـارم     وباشد  % می5معناداري متغیر مالکیت دولتی باالتر از سطح خطاي 
 شود. پژوهش رد می

 
 پژوهش 2مدل نتایج آزمون  -7جدول 

Tax_Avoidancei,t
= β0 + β1Pi,t + β2Ins_Owni,t + β3Man_Owni,t
+ β4Gov_Owni,t + β5SIZEi,t + β6P ∗ SIZEi,t
+ β7Ins_Own ∗ SIZEi,t + β8Man_Own ∗ SIZEi,t
+ β9Gov_Own ∗ SIZEi,t + β10LEVi,t + β11ROAi,t
+ β12MTBi,t + β13GROWTHi,t + εi,t 

 tآماره  ضریب عالمت اختصاري متغیر
ــدار  مقـــــ

 احتمال

 C 174/0 977/8 000/0 ضریب ثابت
 P 086/0 617/2 009/0 بحران مالی

 Ins_Own 106/1- 301/2- 021/0 مالکیت نهادي
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 Man_Own 343/0 995/2 002/0 مالکیت مدیریتی
 Gov_Own 671/0 884/0 376/0 مالکیت دولتی
 SIZE 449/0 748/2 006/0 اندازه شرکت

اثر تعاملی بحـران مـالی و انـدازه    
P شرکت ∗ SIZE 236/0 578/2 010/0 

ــادي و    ــت نه ــاملی مالکی ــر تع اث
 اندازه شرکت

Ins_Own
∗ SIZE 

325/0- 148/2- 032/0 

اثـر تعــاملی مالکیـت مــدیریتی و   
 اندازه شرکت

Man_Own
∗ SIZE 

006/0 171/0 864/0 

ــی و     ــت دولت ــاملی مالکی ــر تع اث
 اندازه شرکت

Gov_Own
∗ SIZE 

051/0 142/1 253/0 

 LEV 173/0- 179/2- 029/0 اهرم مالی
 ROA 138/0- 633/1- 109/0 بازده دارایی

ارزش بـــازار بـــه ارزش دفتـــري 
 MTB 012/0 839/8 000/0 حقوق صاحبان سهام

 GROWTH 110/0- 298/4- 000/0 رشد شرکت

 ضریب تعین
ــین  ضــــریب تعیــ

 تعدیل شده
 واتسون آماره دوربین Fآماره 

450/0 337/0 
988/3 

)000/0( 
937/1 

 
این مقدار بین  است. با توجه به اینکه 962/1آماره دوربین واتسون برابر با  7جدول طبق 

ها مشکل خـود همبسـتگی وجـود     قرار دارد، بنابراین بین باقیمانده 5/2و  5/1 مقادیر بحرانی
برابـر بـا    Fشود مقدار آماره آزمـون   مشاهده می 7گونه که در جدول  از طرفی همان ندارد.
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 کنـد.  است که معناداري کـل مـدل را تاییـد مـی     00/0و مقدار احتمال مربوط به آن  988/3
 337/0و  450/0شده به ترتیب برابـر بـا    ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل چنین مقادیر هم

مدیریت مالیاتی توسط متغیرهاي مستقل و کنترلـی تبیـین    %34دهد حدود است که نشان می
 شود.می

اندازه شرکت تاثیر معناداري بـر ارتبـاط   پژوهش مبنی بر اینکه  پنجمدر ارتباط با فرضیه 
بحران مـالی  توان گفت ضریب متغیر اثر تعاملی  می ،داردان مالی و مدیریت مالیاتی بین بحر

بحـران  باشد که با توجه به سطح معناداري متغیر اثر تعـاملی   می 236/0برابر  و اندازه شرکت
بودن عالمـت   جهت هم از طرفی به علت باشد و می 011/0که برابر با  مالی و اندازه شرکت

که اندازه شرکت رابطه بین بحران مـالی و  توان اذعان داشت  متغیر مستقل میمتغیر تعاملی با 
 شود. پژوهش نیز تایید می پنجمو فرضیه کند  مدیریت مالیاتی را تقویت می

مالکیـت نهـادي و   متغیـر اثـر تعـاملی     tهمچنین بررسی سطح معناداري و مقدار آمـاره  
درصـد و سـطح    5دهد کـه ایـن متغیـر در سـطح خطـاي       ) نشان می-148/2(اندازه شرکت 

و از طرفـی  مدیریت مالیاتی اسـت  درصد داراي تاثیر منفی معناداري بر  95اطمینان باالتر از 
مالکیـت نهـادي    اثر تعاملی خالف جهت با هاي مالکیت نهادي و اندازه شرکتچون متغیر 

کت باعـث تضـعیف رابطـه بـین     رسیم که اندازه شـر  و اندازه شرکت هستند به این نتیجه می
 شود. تایید میشود و فرضیه ششم پژوهش  مالکیت نهادي و مدیریت مالیاتی می

دهـد کـه سـطح     نتایج بدست آمده از آزمون فرضـیه هفـتم و هشـتم پـژوهش نشـان مـی      
معناداري متغیرهاي اثر تعـاملی مالکیـت مـدیریتی و انـدازه شـرکت و اثـر تعـاملی مالکیـت         

پـس در نتیجـه    ، بنـابراین باشـند  درصـد مـی   5کت، باالتر ازسطح خطـاي  دولتی و اندازه شر
 شوند.   فرضیه هفتم و هشتم رد می

 
 استحکام نتایج

هاي پـژوهش بصـورت    به منظور استحکام نتایج پژوهش حاضر، عالوه بر آزمون فرضیه
(دوره  95تـا   89هـاي   هـاي پـژوهش بصـورت مقطعـی بـراي سـال       هاي تابلویی، فرضیه داده

نشــان داده شــده اســت.   9و  8 درجــداولت کــه نتــایج فــگر پــژوهش) مــورد آزمــون قــرار
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، 92، 91، 89هـاي   شود، بین متغیر بحران مـالی  طـی سـال    مشاهده می 8همانگونه در جدول 
 رابطه معناداري یافت نشد. 93و  90هاي  رابطه مثبت معنادار، ولی در سال 95و  94

باشـد. از نظـر    داراي رابطه منفی معنادار مـی  95و  89 هاي متغیر مالکیت نهادي طی سال 
با مـدیریت مالیـاتی رابطـه مثبـت معنـاداري دارد.       95و  94هاي  متغیر مالکیت مدیریتی سال

هاي پژوهش به صورت مقطعی نشـان داد کـه بـین متغیرهـاي      بطور کلی نتایج آزمون فرضیه
یت مالیـاتی رابطـه معنـاداري وجـود     بحران مالی، مالکیت نهادي و مالکیت مدیریتی با مدیر

 دارد.
شـود انـدازه شـرکت در     بـراي مـدل دوم پـژوهش مشـاهده مـی      9همانگونه در جـدول  

بر رابطه بین مالکیت نهادي و مدیریت مالیاتی تـاثیر معنـاداري دارد و    94و  91، 89سالهاي 
ی تـاثیر  بـر رابطـه بـین بحـران مـالی و مـدیریت مالیـات        90همچنین انـدازه شـرکت در سـال    

 هاي پژوهش به صورت تابلویی همخوانی دارد. معناداري را دارد که با یافته
 

 به صورت مقطعی 1نتایج آزمون مدل  -8جدول

Tax_Avoidancei,t
= β0 + β1Pi,t + β2Ins_Owni,t + β3Man_Owni,t
+ β4Gov_Owni,t + β5LEVi,t + β6ROAi,t
+ β7MTBi,t + β8GROWTHi,t + εi,t 

 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال  89سال  متغیر

C 089/0 
)890/0( 

304/0 
)*552/2( 

134/0 
)*237/2( 

032/0 
)627/0( 

171/1- 
)869/1-( 

193/0- 
)*294/2-

( 

039/0- 
)514/0-( 

𝑃 163/0 
)*431/4( 

041/0- 
)898/0-( 

063/0 
)*097/3( 

055/0 
)*507/2( 

056/0 
)502/1( 

100/0 
)*396/2( 

103/0 
)*014/2( 

𝐼𝑛𝑠_𝑂𝑤𝑛 
381/0- 

)*099/3-
( 

063/0 
)529/0( 

080/0 
)827/1( 

005/0 
)148/0( 

028/0- 
)420/0-( 

067/0- 
)228/1-( 

665/0- 
)*061/3-

( 

𝑀𝑎𝑛_𝑂𝑤𝑛 195/0 
)873/1( 

099/0- 
)896/0-( 

011/0- 
)254/0-( 

065/0 
)758/1( 

109/0 
)470/1( 

145/0 
)274/2( 

453/0 
)*381/3( 

𝐺𝑜𝑣_𝑂𝑤𝑛 109/0 
)536/1( 

045/0- 
)533/0-( 

061/0- 
)699/1-( 

027/- 
)990/-( 

009/0- 
)205/0-( 

008/0- 
)194/0-( 

746/0- 
)*307/3-

( 
𝐿𝐸𝑉 333/0- 077/0 101/0- 055/0- 275/0 234/0 379/0- 
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)806/1-( )470/0( )259/1-( )825/0-( )*435/2( )*446/2( )*744/2-
( 

𝑅𝑂𝐴 360/0- 
)821/1-( 

765/0- 
)*144/2-

( 

147/0- 
)195/1-( 

104/0- 
)185/1-( 

315/0 
)*111/2( 

108/0 
)845/0( 

131/0- 
)*744/2-

( 

𝑀𝑇𝐵 
002/0- 

)*279/2-
( 

023/0 
)112/1( 

005/0- 
)839/0-( 

002/0 
)603/0( 

003/0 
)405/1( 

002/0 
)280/1( 

012/0 
)440/1( 

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 
124/0- 

)*296/2-
( 

154/0- 
)*633/2-

( 

050/0 
)*391/2-

( 

003/0- 
)161/0-( 

075/0- 
)823/1-( 

060/0- 
)933/1-( 

056/0- 
)581/1-( 

آماره دوربین 
 723/1 624/1 290/2 921/1 113/2 903/1 637/1 واتسون

ضریب تعیین 
 تعدیل شده

427/0 271/0 189/0 095/0 245/0 343/0 576/0 

 F 915/4 239/3 338/3 874/3 792/2 896/2 916/4آماره 
 000/0 024/0 016/0 001/0 002/0 004/0 000/0 مقدار احتمال

 
 پژوهش به صورت مقطعی 2نتایج آزمون مدل  -9جدول

Tax_Avoidancei,t = β0 + β1Pi,t + β2Ins_Owni,t + β3Man_Owni,t + β4Gov_Owni,t
+ β5SIZEi,t + β6P ∗ SIZEi,t + β7Ins_Own ∗ SIZEi,t
+ β8Man_Own ∗ SIZEi,t + β9Gov_Own ∗ SIZEi,t + β10LEVi,t
+ β11ROAi,t + β12MTBi,t + β13GROWTHi,t + εi,t 

 95سال  94سال  93سال  92سال  91سال  90سال  89سال  متغیر

C 
527/0- 

)704/0-( 
390/2- 

)550/1-( 
547/0- 

)922/0-( 
096/0- 

)058/0-( 
119/2 

)*141/2( 
527/12 

)280/1( 
660/1 

)166/1( 

P 364/0 
)981/0( 

281/2 
)*442/2( 

531/0- 
)568/1-( 

658/0 
)462/0( 

298/0 
)393/0( 

845/8- 
)540/0-( 

947/0- 
)662/0-( 

Ins_Own 
443/5- 

)*243/3-
( 

547/4 
)263/1( 

291/0- 
)*208/2-

( 

092/1 
)205/0( 

579/4- 
)480/1-( 

003/0- 
)*919/2-

( 

157/9 
)*001/2( 

Man_Own 262/4 
)*536/3( 

293/0- 
)144/0-( 

264/0 
)*753/2( 

320/5- 
)838/1-( 

150/4- 
)*266/2-

( 

838/11- 
)155/0-( 

784/6- 
)381/1-( 

Gov_Own 309/1 
)004/1( 

113/3- 
)170/1-( 

039/0 
)026/0( 

173/8 
)*260/2( 

343/8 
)*716/3( 

475/77 
)878/0( 

090/3- 
)427/1-( 

SIZE 690/0 
)*725/2( 

308/0 
)*327/2( 

377/0 
)*294/2( 

120/0 
)864/0( 

083/0- 
)927/0-( 

710/0 
)*808/2( 

092/0- 
)029/1-( 

P ∗ SIZE 010/0- 
)383/0-( 

169/0 
)*473/2( 

038/0 
)590/1( 

037/0- 
)371/0-( 

020/0- 
)374/0-( 

599/0 
)545/0( 

061/0 
)646/0( 
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Ins_Own
∗ SIZE 

375/0- 
)*942/2-

( 

342/0- 
)281/1-( 

303/0- 
)*419/3-

( 

035/0- 
)096/0-( 

345/0 
)637/1( 

674/0- 
)*692/2-

( 

620/0- 
)971/1-( 

Man_Own
∗ SIZE 

302/0 
)*436/3( 

034/0 
)143/0( 

200/0- 
)651/1-( 

310/0 
)529/1( 

267/0 
)*183/2( 

254/0- 
)*031/2-

( 

475/0 
)411/1( 

Gov_Own
∗ SIZE 

083/0- 
)858/0-( 

220/0 
)139/1( 

008/0- 
)074/0-( 

549/0- 
)*217/2-

( 

561/0- 
)*659/3-

( 

276/0 
)*051/3( 

214/0 
)450/1( 

LEV 
560/0- 

)*302/2-
( 

257/0 
)621/0( 

755/0 
)*123/5( 

792/1- 
)*537/2-

( 

209/1- 
)*458/2-

( 

558/3- 
)730/0-( 

367/0- 
)622/1-( 

ROA 727/0- 
)800/1-( 

119/1- 
)099/2-( 

038/1 
)*568/5( 

669/2- 
)*529/2-

( 

707/1- 
)*125/2-

( 

429/5- 
)010/1-( 

035/0 
)142/0( 

MTB 
032/0- 

)*101/2-
( 

011/0 
)545/0( 

051/0- 
)*250/5-( 

002/0- 
)194/1-( 

002/0- 
)728/1-( 

233/0 
)531/0( 

025/0- 
)927/1-( 

GROWTH 
229/0- 

)*835/2-
( 

083/0- 
)577/0-( 

155/0- 
)*876/3-( 

091/0- 
)111/1-( 

117/0- 
)*530/2-

( 

206/0 
)876/0( 

187/0- 
)992/1-( 

آماره دوربین 
 653/1 688/1 947/1 545/1 111/2 258/2 617/1 واتسون

ضریب تعیین 
 تعدیل شده

636/0 585/0 652/0 331/0 359/0 622/0 368/0 

 F 449/5 935/3 750/4 907/2 102/6 067/5 106/3آماره 
 003/0 000/0 007/0 005/0 004/0 008/0 000/0 مقدار احتمال

 

 گیري نتیجهبحث و 
 ممکـن اسـت   و کننـد  پرداخت کمتري مالیات تا مندند عالقه ها شرکت تمام کلی طور به

 کمتر مالیـات،  پرداخت با زیرا. کنند نگاه هدف یک عنوان به مالیات کاهش موضوع به که
 اهـداف کوتـاه   بـراي  منـابع  ایـن  از تواند می و گیرد می قرار خودش اختیار در منابع شرکت

نماید. مدیریت مالیاتی موجب کاهش خـروج وجـه نقـد     استفاده شرکت مدت بلند و مدت
شـده اسـت.    و از گذشته به عنـوان یـک ارزش بـراي سـهامداران تلقـی مـی       شود میشرکت 

بـا توجـه   مالیاتی  مدیریت، ساختار مالکیت و  هدف این مقاله بررسی ارتباط بین بحران مالی
 است.  کننده اندازه شرکت  به نقش تعدیل

مالیاتی  هاي تحقیق نشان داد که بین بحران مالی و اجتناب فرضیه نتایج حاصل از آزمون
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رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتـایج ایـن تحقیـق بـا تحقیـق ریچاردسـون و همکـاران        
ي داراي محدودیت مالی در تـالش جهـت افـزایش منـابع     ها شرکت) مطابقت دارد. 2015(

. نماینـد  مـی از خروج وجـه نقـد اسـتفاده    مالی داخلی از گزینه هاي مختلفی براي جلوگیري 
تبلیغـاتی، تحقیـق و توسـعه، مخـارج      هـاي  هزینـه اکثر اقدامات کاهش هزینـه ماننـد کـاهش    

اغلب اثرات منفی بر عملکرد بلند مدت شرکت دارند.  انسانینیروي  هاي هزینهیا  اي سرمایه
یـد بـه نظـر    برخالف این تکنیک هاي کاهش هزینه، کـاهش بـار مالیـاتی نقـدي شـرکت بع     

مالیـاتی،   مـدیریت  رفتـار  کـارگیري  بـه  بـا  .که پیامدهاي منفی بلند مدتی داشته باشدرسد می
 را بیشـتري  نقـد  وجـه  نـد توان مـی  دارنـد  قـرار  محـدودیت  در مـالی  نظـر  از کـه  ییها شرکت

 شـرکت  مـالی  ضـعف  بـراي  ارزشمندي منبع تواند میجویی  صرفه کنند که این جویی صرفه
 دهد. کاهش را نقد وجه یا بدهی طریق مالی از تأمین و باشد

مالیـاتی   مـدیریت  بـا  نهـادي بـین مالکیـت    ها فرضیههمچنین طبق نتایج حاصل از آزمون 
 )، قرنجیـک وگرکـز  2011( نتایج تحقیق بـا پـژوهش لـیم    معناداري یافت شد.منفی و رابطه 

 از گـــروه یـــک نهـــادي، گـــذاران ســـرمایه ) مطابقـــت دارد.1396( و حمیـــدیان )1397(
 و مـدیریتی  تصـمیمات  کنتـرل  در فعالی نقش که روند می شمار به خارجی کنندگان نظارت

 اي عمـده  سـهام  طریـق  از گـذاران  دارند. این سرمایه سرمایه بازار در اطالعاتی کارایی بهبود
 مغـایر  رفتارهـاي  از تـا  کند می مجبور را مدیران آن، از ناشی رأي حق و دارند اختیار که در

باشـد،   داشته منفی اثرات شرکت اعتبار بر که اقداماتی انجام از و کنند شرکت اجتناب منافع
 تمرکــز داراي کــه بـوده  اي حرفــه گــذاران سـرمایه  نهــادي، مالکــان .نماینـد  مــی جلـوگیري 

 آنهـا  حضور نهادي، مالکین بودن  بلد کار و گذاري سرمایهحجم  به باتوجه. هستند بلندمدت
 کوتـاه  اهـداف  بـر  تمرکز جاي به تواند میموضوع  این. شود می مدیریت بر نظارت موجب

بنـابراین   .شـود  بلندمـدت شـرکت   ارزش حداکثرسـازي  بـه  توجه موجب سودآوري، مدت
از طریق کمتر نمودن مساله نمایندگی موجب کاهش فرصت  تواند میسطح مالکیت نهادي 

 مدیریت مالیاتی در شرکت شود.  انحراف منافع مدیران شده و منجر به کاهش فعالیت هاي 

مالیاتی رابطـه   مدیریت با مدیریتیبین مالکیت  همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن بودکه
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) مطابقـت داردکـه   1396نتایج تحقیق بـا پـژوهش حمیـدیان(    .وجود داردمعناداري مثبت و 

دام بیانگر آن است که مدیران با هدف حفظ منابع مالی و کاهش تعهدات مـالی شـرکت اقـ   

اعضـاي هیـات مـدیره و مـدیران اجرایـی نقـش        .کننـد  مـی به فعالیت هاي مدیریت مالیـاتی  

اساسی در انتخاب راهبردهاي مالیاتی دارند، آنها مسئول تخصیص منابع ، عملکردو افـزایش  

اي کـه عالقمنـد بـه فعالیـت در بـاالترین خـط بهبـود         ثروت سهامداران هستند. هیات مدیره

اول بر رشد فروش از طریق تبلیغ و یا توسعه سرمایه فیزیکی تمرکـز   عملکرد است در درجه

نـد بـر روي نتیجـه    توان مـی برند. آنها همچنین  دارد و منابع را در جهت این اهداف به کار می

، محرك قابل تـوجهی ناشـی از نتیجـه     نهایی عملکرد تمرکز کنند که مدیریت موثر مالیات

مدیره منابع را در فعالیت هـاي داراي حـداکثر ارزش،   نهایی عملکرد است. زمانی که هیات 

نتیجه آن کاهش مالیات و بهبـود نتیجـه    کند میمالیاتی، سرمایه گذاري  ریزي برنامههمچون 

 ارزش دهنـده  مدیریت مالیات افزایش گذاران، سرمایه منظر از نهایی عملکرد است. بنابراین،

 و پـاداش  شـده  تشـویق  بایـد  هـایی  لیـت فعا چنـین  بسـتن  کـار  به براي مدیران و است شرکت

 بگیرند.

مالیـاتی رابطـه معنـاداري     مـدیریت  بـا  دولتی بین مالکیت این تحقیقهمچنین طبق نتایج 

 ) مطابقـت دارد. زمـانی کـه مالکـان دولتـی در     1396کـه بـا پـژوهش حمیـدیان(     شـد نیافت 

 دســت بــه را آن شــرکت کنتــرل و دهنــد مــی انجــام تــوجهی قابــل گــذاري ســرمایه شــرکتی

 توسـط  آنهـا  نقـد  وجـه  کسـري  کـه  گـردد  ایجاد می ها شرکت براي اطمینان آورند، این می

از  ناشـی  نقدینگی کاهش نگران نباید و گردد می تأمین راحتی بانک ها به و دولتی نهادهاي

. نـدارد  وجـود  هـا  شرکتاین  در مالیاتی مدیریت براي اي انگیزه لذا باشند، مالیات پرداخت

مالیاتی  مدیریت و بحران مالیبین اندازه شرکت رابطه  ها فرضیهن وحاصل از آزمطبق نتایج 

. طبق فرضیه قدرت سیاسـی، انـدازه شـرکت بـا مـدیریت مالیـاتی ارتبـاط        کند میرا تقویت 

زیـرا   دارنـد؛  تري پایین مالیات مؤثر نرخ بزرگتر، شرکت هاي مثبتی دارد. طبق این دیدگاه،
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برنامـه   در شـرکت  طریـق  از را سیاسـی  فرآیندهاي و هستند اساسی و ذاتی منابع داراي آنها

 مـدیریت  خـود  نفـع  بـه  بهینـه؛  مالیـاتی  صرفه جویی به نیل براي سازماندهی مالیاتی و ریزي

کنند.بنابراین در زمان بحران مالی ، فعالیت هاي مدیریت مالیاتی جهـت افـزایش سـود و     می

ي هـا  شـرکت و در نتیجه افـزایش ارزش در  مالیات  کاهش جریانات نقدي خروجی ناشی از

 ي کوچک بیشتر است.  ها شرکتبزرگ نسبت به 

را مالیـاتی   مدیریت با مالکیت نهاديبین تحقیق اندازه شرکت رابطه همچنین طبق نتایج 

ي بزرگتـر توانـایی مالکـان    هـا  شـرکت اسـتدالل نمـود در    توان می. بنابراین کند میتضعیف 

اي  شرکت کـاهش یافتـه و امکـان رفتارهـاي فرصـت طلبانـه       نهادي جهت نظارت بر فعالیت

 گردد. همچون مدیریت مالیاتی فراهم می

گردد که مقامات مالیاتی باید در خصـوص شناسـایی    با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می

 "، خصوصـا نماینـد  مـی یی که به طور قابـل تـوجهی از پرداخـت مالیـات اجتنـاب      ها شرکت

ی و باالخص در طی دوران رکود اقتصادي مراقبت بیشتري نماینـد.  ي درمانده مالها شرکت

بـا آن   هـا  شـرکت عالوه بر این آگاهی از ارتباط بین اجتناب مالیاتی و سطح بحران مالی که 

گـذاران در ارزیـابی  صـرف ریسـک مـرتبط بـا        بـراي سـرمایه  "مواجـه مـی شـوند، احتمـاال    

 بود. اهدهاي نقدي آتی و هزینه سرمایه ارزشمند خو جریان

 گـذاران  سرمایه به شرکت و مدیریت مالیاتی اندازه بین موجود رابطه به توجه با همچنین

 نـرخ  اقتصـادي،  هـاي  فعالیـت  سـمت  به خود منابع تخصیص در شود می توصیه و تحلیلگران

 نـرخ  بـین  منفـی  رابطه که آنجا از عبارتی به. دهند قرار توجه مورد را ها مالیاتی شرکت مؤثر

 ایـران،  افتصـاد  در کـه  گرفـت  نتیجـه  مـی تـوان   دارد؛ وجـود  اندازه شـرکت  و مالیات مؤثر

 کمتـري  مالیـات  دیگـر  هـاي  شـرکت  بـه  نسـبت  )بیشـتر  فـروش  داراي( بزرگتر هاي شرکت

 باشـد؛  می سهامداران بین سود بیشتر توزیع معنی به کمتر مالیات پرداخت. کنند می پرداخت

 .دارد مطلوبیت سرمایه گذاري دیدگاه از این که
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 بـه  منجـر  و داشـته  شـرکت  اعتبـار  بـر  منفـی  اثـرات  مالیـاتی  اجتنـاب  که این به عنایت با

 لـذا  ،شـود  مـی  نهـا  آ بـا  مـرتبط  جـرائم  و مالیـاتی  هـاي  بدهی زمینه در آتی افزایش خطرات

 ایـن  نتـایج  خـود  هـاي  گیـري  تصـمیم  در نفعـان  ذي سایر و گذاران گردد سرمایه می پیشنهاد

 هـر  بـا  ارتبـاط  در شـرکت  اعتبـار  و مالی مخاطرات ارزیابی و به دهند قرار نظر مد را تحقیق

 .بپردازند مالیاتی شده برقرار استراتژي نوع
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