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  مقدمه .1
ا توجه به ب بندي کرد.توان به دو دسته خانوادگی و غیرخانوادگی طبقهها را میکلی شرکت به طور

سون و ریب (  شرکت 2003تعریف اندر شرکت  هاي ) مبنی بر این که  شامل  ست  خانوادگی  هایی ا
ــهام  ــت و این افراد   هاآنکه میزان زیادي از س ــاي خانوادگی اس ــت اعض فعال در  به طوردر دس

. در نتیجه انتظار بر آن است که ساختار مالکیت شرکت از دیدگاه    مدیریت شرکت مشارکت دارند  
  ها تأثیرگذار باشد. هاي شرکتخانوادگی بر تصمیم

ها کتاما شر منابع اصلی تأمین درآمد هر کشوري است،داخت مالیات یکی از از سوي دیگر، پر
معموالً سعی بر آن دارند تا از پرداخت مالیات خود اجتناب کنند. به عبارت دیگر، از آنجا که پرداخت 

عی ها سکند، معموالً مدیران این شرکتتحمیل می هاآنها هزینه زیادي به مالیات توسط شرکت
ن حال، با گیرند. با ایتر تصمیم به اجتناب مالیاتی میبیان دقیقرداخت مالیات و یا به بر عدم پ

ت به گذاران نسبهاي متفاوت انواع مختلف سرمایهها و دیدگاهتوجه به گستردگی مالکان شرکت
عنوان نمایندگان سهامداران ناظر بر پرداخت یا عدم پرداخت کامل مالیات، هیأت مدیره که به

تواند در این خصوص نقش مؤثري داشته باشند. در همین راستا، مدیران اجرایی شرکت هستند، می
بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی  رابطۀپژوهش حاضر با این انگیزه انجام شده است که 

ه رکنندگی نظارت هیأت مدیها در بورس اوراق بهادار تهران را با در نظر گرفتن نقش تعدیلشرکت
  مورد مطالعه قرار دهد.

  
  اهمیت و ضرورت پژوهش .2

هاي امروزي، به دلیل وجود تضاد منافع بین این دو با جدایی نقش مالکیت از مدیریت در شرکت
آید. با این حال که مالکیت شرکت از مدیریت آن جدا شده گروه مشکالت نمایندگی به وجود می

ها دخالت دارد. از طریق هاي راهبردي شرکتدر تصمیماست، اما هنوز در برخی از موارد مالکان 
کنند. دلیل این امر وجود هیأت مدیره و یا از طریق حضور در بدنه مدیریت اعمال نفوذ می

) مالکیت خانوادگی یکی 2013ساختارهاي متفاوت مالکیتی است. از دیدگاه سونگینی و همکاران (
در دنیاي امروزي است. علیرغم اهمیت این موضوع  هاترین اشکال ساختار مالکیت شرکتاز رایج

  ). 2010هاي خانوادگی انجام شده است (سالواتو و مورس، هاي اندکی در خصوص شرکتپژوهش
هاي خاص ) نقش ویژگی2010عنوان مثال، هانلن و هیتزمن، هاي پیشین (بهدر اکثر پژوهش

نها ها مورد بررسی قرار گرفته است و تتشرک به وسیلۀها در تعیین میزان اجتناب مالیاتی شرکت
ن در تعیی هاآنهاي هاي مدیران و انگیزههایی نقش مالکیت خانوادگی و ویژگیدر محدود پژوهش

میزان اجتناب مالیاتی مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر از چند جنبه به ادبیات فعلی در 
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ه پژوهش حاضر میزان اجتناب مالیاتی را با در نظر کند. اول، این کزمینه مدیریت مالیات کمک می
لی بر این، مطالعات قبدهد. افزونگرفتن مالکیت خانوادگی یا غیرخانوادگی مورد بررسی قرار می

ند اتنها اثر مستقیم نظارت هیأت مدیره در تعیین رفتار متهورانه مالیات را مورد بررسی قرار داده
)؛ اما در این پژوهش نقش 2011؛ و النیس و ریچاردسون، 2010، عنوان نمونه، مینیک و نوگا(به

گیرد که در این حالت نظارت هیأت مدیره کنندگی نظارت هیأت مدیره مورد بررسی قرار میتعدیل
بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی را تحت تأثیر خود قرار دهد. در نهایت،  رابطۀتواند شدت می

؛ کاسیپیالي و ماهنثیران، 2012گوایر و همکاران، عنوان مثال، مک(به هاي پیشیناکثر پژوهش
اند که به لحاظ ساختارهاي اقتصادي و یافته نظیر آمریکا انجام شده) در کشورهاي توسعه2013

مالیاتی با کشور ایران متفاوت است؛ اما این پژوهش در کشور ایران، که یک کشور در حال توسعه 
هاي اخیر با رغم مطالب ذکر شده، در سال) انجام خواهد شد. علی1392ی، است (نمازي و رضای

تیجه سایر کشورها و در ن به وسیلۀهاي اقتصادي علیه ایران و عدم خرید نفت ایران توجه به تحریم
گی رسد که نقش مالکیت خانوادنظر میگیري بودجه کشور به سمت درآمد مالیاتی، ضروري بهجهت

وهش ذکر است که این پژاجتناب مالیاتی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. الزم به در تعیین میزان
از این دیدگاه داراي نوآوري است که براي اولین بار این موضوع را در ایران مورد بررسی قرار 

  دهد و لذا از اهمیت بسزایی برخوردار است.می
  
  مبانی نظري پژوهش. 3

ه یک نفر گیري مالی را بتئوري نمایندگی یک نفر (مالک) تصمیمبر اساس  مالکیت خانوادگی.
). وجود تضاد منافع 1384؛ و نمازي، 1976لینگ، کند (جنسن و مکدیگر (نماینده) واگذار می

براي اطمینان از تخصیص بهینه منابع  هاآنشود تا جایی که موجب نگرانی مالکان (سهامداران) می
کنند. به مرور زمان مشخص شده سی و ارزیابی عملکرد مدیران میتوسط مدیران، اقدام به برر

است که برخی از تصمیمات مدیران ممکن است موجب اتالف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت 
اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، مالکان گردد. از سوي دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده

 در جهت منافع مالکان است هاآندهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط به مالکان این اطمینان را ب
  ).1384(نمازي، 

هاي خانوادگی، اعضاي خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت، به در مورد شرکت
کنند؛ بنابراین، این افراد هم مالک هستند و هم نماینده. تا زمانی که عنوان مدیر انجام وظیفه می

مالک به وجود نخواهد آمد  -گاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نمایندهاز این دید
ولی باید توجه کرد که افزون بر اعضاي خانوادگی، افراد دیگري نیز صاحب سهام شرکت هستند 
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هاي مدیریتی شرکت جاي ندارند. بنابراین، این امکان وجود دارد که اعضاي خانوادگی که در پست
 .مدیره، به زیان سایر سهامداران عمل کرده و از این طریق ثروت خود را افزایش دهندعضو هیأت 

که مالکیت و کنترل شرکت به طور کامل در دست یک خانواده خاص باشد  استخانوادگی  یشرکت
  ها مشارکت داشته باشند.گیريو اعضاي خانواده در مدیریت و تصمیم

  هاي گوناگونی تعریف کرد:ههاي خانوادگی را از جنبتوان شرکتمی
 هاي مهم مدیریتی)؛عضویت اعضاي خانواده در هیأت مدیره (یا رده .1
 درصد مالکیت سهام توسط اعضاي خانواده؛ .2
  ).1389کنترل یا نفوذ قابل مالحظه خانواده در شرکت (نمازي و محمدي،  .3

 ا،ه¬شرکت ،یقیافراد حق هاي¬تالش يبرا یواژه کل کی اتیفرار از مال .اجتناب مالیاتی
 یاتیاست. فرار مال یرقانونیبه صورت غ اتینپرداختن مال يبرا رهیو غ ها¬هاتحادی ها،¬سازمان

شگزار ایو اطالعات درست را پنهان کند  یمال هاي¬صورت يبه صورت عمد اتیمال يمود یعنی
وش هر ر .دیارائه نما یاتیمال یکاهش بده يبرا یاتیبه مقام مال ترا به صورت نادرس یمال هاي

. پنهان کردن درآمد شودیمحسوب م یاتیشود، فرار مال یاتیمال یکه باعث کاهش بده یرقانونیغ
از  نیو نقض قوان ریمقاد فیتحر ها،¬نهیهز تیاز واقع بیشتراظهار  ت،یاز واقع کمتراظهار آن  ای

  ).1393و همکاران،  ی(خان شوند¬یمحسوب م اتیمالفرار از  هاي¬جمله راه
است. در واقع  یپرداخت هاي¬اتیتالش در جهت کاهش مال ،یاتیمنظور از اجتناب مال اما،

است  اتیجهت کاهش مال یاتیمال نیدر قوان یقانون ياستفاده از خالءها ینوع ات،یاجتناب از مال
بدون شکستن خطوط  اتیاز مال زیگر تیفعال کی اتی). اجتناب از مال2010، یتزمن(هانلون و ه

عنوان هر استراتژي به اجتناب مالیاتی ).2007است (اگراوال،  اتیمال نیو درون چارچوب قوان نیقوان
پاسترناك  ).2008(دیرنگ و همکاران،  دهدکه بدهی مالیاتی شرکت را کاهش می شودتعریف می

ظور نم)، اجتناب مالیاتی را، استفاده قانونی از نظام مالیاتی براي منافع شخصی، به2008و ریکو (
ند. به اابزارهایی که در خود قانون است، تعریف کرده به وسیلۀکاهش مقدار مالیات قابل پرداخت 

کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده عبارت دیگر، اجتناب از پرداخت مالیات 
هاي الیتیاتی با فع. بنا به دالیلی مانند وجود امتیاز ویژه در رفتار مالکامل از ظرایف قانونی است

هایی در قوانین و مقررات مالیاتی ممکن است خاصی در مقابل اصول کلی وضع مالیات و کاستی
براي مؤدیان فرصت استفاده از راهکارهاي قانونی جهت کاهش و یا عدم انجام تعهد مالیاتی آنان 

  ه اجتناب از مالیات کند.هاي قانونی اقدام بتواند از طریق راهصورت مؤدي میفراهم آید. در این
)، جهت سنجش 1392؛ خانی و همکاران، 2010گران (چن و همکاران، محققان و پژوهش

تر جهت بررسی دیدگاه مالیاتی شرکت، معیارهاي مختلفی در نظر وسیع به طوراجتناب مالیاتی و 
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از  سنجش اجتناباند. نرخ مؤثر مالیاتی نقدي و تفاوت دفتري مالیات از جمله معیارهاي گرفته
مالیات هستند که در این پژوهش تنها از نرخ مؤثر مالیاتی استفاده شده است. نرخ مؤثر مالیاتی 

شود. به عبارت دیگر، نرخی واحد است که براساس آن، از فعالیت مشمول مالیات، مالیات اخذ می
عیین نرخ مالیات ت شود و متفاوت بانرخ مؤثر مالیاتی نرخی است که شرکت در نهایت متحمل می

یشرکت مشمول مالیات نم به وسیلۀدرآمدهاي کسب شده  کلیۀباشد زیرا شده از جانب دولت می
ل هاي قابل قبونظر مالیاتی جزء هزینههاي انجام شده در شرکت از نقطهشود و یا برخی از هزینه

ؤثر باشد. نرخ ملیات میترین موارد مورد بحث در حوزه مانیست. تعیین نرخ مؤثر مالیاتی از مهم
ش توان با کاهش یا افزایعنوان ابزاري جهت هدایت سرمایه استفاده شود و میتواند بهمالیاتی می

  ).1389هاي کالن دولت هدایت کرد (حسنی و شفیعی، گذار را در جهت سیاستآن رفتار سرمایه
است. در همین راستا، ساختار و  هاآنها، هیأت مدیره یکی از ارکان اصلی شرکت .هیأت مدیره

ها رکتگوناگون ش هايبر تصمیم ايقابل مالحظه تواند تأثیرها میهاي هیأت مدیره شرکتویژگی
موجود، به عنوان نمونه تئوري نمایندگی و تئوري سهامداران، از  هاينظریهبسیاري از ایفا کند. 

واند تها عاملی است که میره شرکتکنند که ساختار حاکمیتی هیأت مدیاین ایده حمایت می
تواند از هیأت تر، عملکرد هر شرکتی می. به بیان دقیقها را تحت تأثیر قرار دهدد شرکتعملکر

ا همدیره همان شرکت تأثیر بپذیرد؛ چرا که هیأت مدیره معموالً در تمام تصمیمات کلیدي شرکت
  دخالت دارد.

کلیدي با تأیید و نظارت هیأت مدیره شرکت انجام می هايها تمامی تصمیمامروزه در شرکت
ی هاي کلهاي اصلی و سیاستها با مطرح نمودن طرحاي که مدیران اجرایی شرکتشود. به گونه

نند. که اجرایی کردن آن را از هیأت مدیره شرکت دریافت مییشرکت در جلسات هیأت مدیره، تأیید
ها، اهمیت و نقش هیأت مدیره است. در فعالیت شرکت ترین مسائل دربنابراین، یکی از کلیدي

موارد  تواند تأثیر بسزایی در سایرهاي هیأت مدیره میتوان این طور بیان کرد که ویژگینتیجه، می
  مرتبط با امور شرکت باشد.

هاي هیأت مدیره مطرح است. در هیأت مدیره به عنوان عنصري با اهمیت در ویژگی اندازة
ایران نیز به این مطلب اشاره شده است. تعداد بهینه اعضاي هیأت مدیره باید به قانون تجارت 

شکلی تعیین شود تا نسبت به این موضوع که اعضاي کافی براي پاسخگویی به وظایف هیأت 
  .مدیره و انجام وظایف مختلف هیأت مدیره وجود دارد، اطمینان خاطر حاصل شود

هاي هیأت مدیره است. بر اساس سیستم حاکمیت ژگیاستقالل هیأت مدیره یکی دیگر از وی
شرکتی مناسب، وظیفه و نقش اساسی اعضاي هیأت مدیره این است که بر اعمال مدیریت شرکت 
نظارت داشته و به سهامداران شرکت این تضمین را بدهند که مدیریت در جهت منافع آنان عمل 
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 به وظیفه و نقش کمتریی باشند، آنان در صورتی که اعضاي هیأت مدیره، مدیران اجرا.کندمی
، هانآشان در شرکت به عنوان عضو هیأت مدیره، یعنی نظارت بر مدیران اجرایی و کنترل اصلی

  ).2012، یوان و همکارانشود (در شرکت کم رنگ می هاآنپردازند و این نقش اساسی می
ی مدیرعامل است. این دوگانگ ههاي با اهمیت هیأت مدیره دوگانگی وظیفیکی دیگر از ویژگی

ی ظیفه مدیرعاملواول  :وظیفه به این معنا است که یک شخص دو وظیفه در سازمان به عهده دارد
ئیس شرکت. در صورتی که برخی از اعضاي رشرکت و دوم وظیفه رئیس هیأت مدیره و یا نایب 

ی شرکت همچون هاي مدیریت اجرایهیأت مدیره، به ویژه رئیس هیأت مدیره، خود در پست
ابد. یمدیرعامل ایفاي وظیفه کنند، استقالل و قدرت نظارت آنان بر مدیران اجرایی کاهش می

ت هاي سیستم کارآمد حاکمیاز الزمه یبنابراین، جدایی سمت مدیرعامل از ریاست هیأت مدیره یک
دیران د مشود که هیأت مدیره بتواند به طور مستقل و به خوبی عملکرو موجب می استشرکتی 

و در نتیجه زمینه را براي بهبود سازوکارهاي کنترلی و نظارتی در شرکت  کندرا ارزیابی و نقد 
   .فراهم آورد

ی در اجتناب مالیات موضوع .مالکیت خانوادگی، اجتناب مالیاتی و نقش هیأت مدیره رابطۀ
راد حقیقی اف که چرا مطرح است؛ بیشترتفکیک شده است  از مدیریت مالکیتکه هاي مورد شرکت

هاي درونی مثل وظیفه به خاطر وجود احتمال کشف و جریمه شدن و ریسک گریزي و یا انگیزه
ها به طور معمول، سهامداران در شرکت اما .شونددرگیر فرار و اجتناب مالیاتی می کمتراجتماعی، 

ل از افع اضافی حاصکه من زمانیانتظار دارند که مدیران به دنبال منافع شخصی خود باشند و تا 
اهش باشد، به دنبال ک هاآنهاي اضافی مورد انتظار براي از هزینه بیشترهاي احتمالی کاهش بدهی

از نظریه  تواند انعکاسیهاي مالیاتی و اجتناب مالیاتی باشند. بنابراین، اجتناب مالیاتی میبدهی
مالیاتی شود که منافع شخصی مدیر را دنبال  هاينمایندگی باشد و ممکن است منجر به تصمیم

اي هها و انگیزهت مدیره، یافتن روشأروي سهامداران و هیهاي پیش، یکی از چالشدر نتیجهکند. 
). دساي و 1976، گ(جنسن و مکلینی هاي نمایندگی را به حداقل برسانندکنترلی است تا هزینه

نبال منافع شخصی خود هستند ساختار شرکت را ) نیز معتقدند مدیرانی که به د2007( همکاران
ع دهند و از این طریق منابشود، انجام میتر کرده و معامالتی را که باعث کاهش مالیات میپیچیده

 موران مالیاتیأمعتقدند که وجود م هاآنگیرند. شرکت را در جهت منافع شخصی خود به کار می
ود. شها میاهش سوء استفاده از منابع داخلی شرکتقوي باعث افزایش نظارت بر کار مدیران و ک

هاي خانوادگی اغلب مشکالت ) شرکت1976لینگ () و جنسن و مک1983از دیدگاه فاما و جنسن (
  هاي نمایندگی پایینی دارند.و در نتیجه هزینه کمترنمایندگی 
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 و رهبري دساي و همکاران مطرح شد این است که نحوه حاکمیت ۀبه وسیلنکته دیگري که 
ثیرگذار است. حاکمیت شرکتی ضعیف باعث أها تها بر روي سطح اجتناب مالیاتی شرکتشرکت

) معتقد است که اجتناب مالیاتی، منافع 2006( شود. گراهامافزایش در سطح اجتناب مالیاتی می
مربوط به ساختار  هايدهد و ممکن است بر روي تصمیمنهایی سپر مالیاتی بهره را کاهش می

ثیرگذار باشد. از سوي دیگر، اگر اجتناب مالیاتی توسط مقامات مالیاتی تشخیص داده أسرمایه ت
شود که باعث کاهش هاي اضافی و جریمه میصورت، شرکت مجبور به پرداختدر این ،شود
جتناب در مورد ا قابل طرحدیدگاه  شود.ي نقدي ورودي و کاهش ثروت سهامداران میهاناجری

واند ارزشمند ترغم تفکیک کنترل از مالکیت، پدیده اجتناب مالیاتی میمالیاتی این است که علی
ریزيرنامهبا ب هاآنهاي انگیزشی الزم را در مدیران ایجاد کنند تا مالکان بتوانند زمینه باشد و اگر

روت و در نتیجه ثاثربخش مالیاتی اتخاذ کنند، ارزش شرکت  هايهاي مالیاتی صحیح، تصمیم
  ).2010(هانلن و همکاران،  سهامداران افزایش خواهد یافت

 توان به دو دسته خانوادگی و غیرخانوادگیها را میکلی شرکت به طورتر آمد، همانگونه که پیش
هاي خانوادگی شامل شرکت) شرکت2003با توجه به تعریف اندرسون و ریب ( بندي کرد.طبقه

 به طوراعضاي خانوادگی است و این افراد  اختیاردر  هاآنهایی است که میزان زیادي از سهام 
رود که ساختار مالکیت شرکت از . در نتیجه انتظار میفعال در مدیریت شرکت مشارکت دارند

هاي گزارشگري مالیاتی (اجتناب مالیاتی) تأثیرگذار دیدگاه خانوادگی یا غیرخانوادگی بر تصمیم
 هاي شرکت دخالت دارندگیريها در تصمیمباشد. عالوه بر مالکان خانوادگی، هیأت مدیره شرکت

تواند ز میهاي هیأت مدیره نیکنند. بنابراین، ویژگیو به نوعی استراتژي کلی شرکت را تعیین می
  در این بین عاملی مؤثر باشد.

  
  پژوهش ۀپیشین .4

  داخلی ۀپیشین
ته هاي خانوادگی پرداخکه به بررسی میزان اجتناب مالیاتی در شرکت در ایران تاکنون پژوهشی

 هایی که در زمینه اجتناب مالیاتیباشد، مشاهده نشد. لذا، در این بخش سعی شده است تا پژوهش
  کند، ارائه شود.هاي خانوادگی است و به نوعی به پژوهش حاضر ارتباط پیدا میو یا شرکت

بین اجتناب مالیاتی و شفافیت  رابطۀ) در پژوهش خود به بررسی 1393پورحیدري و همکاران (
در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش  شدهپذیرفتههاي گزارشگري مالی شرکت

  دهد.آنان نشان داد که اجتناب مالیاتی، شفافیت گزارشگري مالی شرکت را کاهش می
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بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی  رابطۀ) در پژوهشی به بررسی 1393نیا (پور و امینیخدامی
و نقش مالکیت نهادي بر این رابطه پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین اجتناب مالیاتی 

نیا پور و امینیبر این، نتایج پژوهش خدامیمنفی و معناداري وجود دارد. افزون رابطۀو هزینه بدهی 
  بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی ندارد. رابطۀداد که سطح مالکیت نهادي تأثیري بر  نشان

 الزحمه حسابرسی و اندازة مؤسسۀحق) در پژوهشی به بررسی 1393واعظ و همکاران (
در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج  شدهپذیرفتههاي خانوادگی حسابرسی در شرکت

هاي خانوادگی و غیرخانوادگی الزحمه حسابرسی در شرکتد که بین حقپژوهش آنان نشان دا
تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین درصد مالکیت خانوادگی 

  معناداري وجود ندارد.  رابطۀالزحمه حسابرسی و حق
بین مالکیت خانوادگی و  رابطۀ) در پژوهشی به بررسی 1394( شیري و همکارانموسوي

هزینه بتنس بین که داد نشان آنان پژوهش نتایج پرداختند. نمایندگی هايهزینه با غیرخانوادگی
  د.معناداري وجود دار رابطۀها با مالکیت خانوادگی هاي عملیاتی به فروش و نسبت گردش دارایی

بین ابعاد راهبري شرکتی و اجتناب مالیاتی در طی سال رابطۀبررسی ) ضمن 1396( حمیدیان
مدیره با اجتناب مالیاتی  هیأتبین نسبت اعضاء غیر موظف  نشان داد که 1392تا  1384هاي 

اتی ت و اجتناب مالیداري وجود ندارد و نیز بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکمعنی رابطۀ هاآن
پذیري بازده، ریسک تجاري باال، پاداش بین نوسان. همچنین داردداري وجود نمعنی ۀها رابطشرکت
اور آزاد با اجتناب مالیاتی مدیره و درصد سهام شن هیأتمدیره، سهام تحت تملک اعضاي  هیأت
و مالکیت سهامداران  دار و بین ریسک تجاري پایین، تفکیک مدیر عامل از اعضامثبت و معنی ۀرابط

 .وجود دارددار منفی و معنا رابطۀ، نهادي با اجتناب مالیاتی
  

  خارجی ۀپیشین
مشی مالیاتی شرکت را تحت تواند خط) دریافتند که مالکیت خانوادگی می2010چن و همکاران (
مشی مالیاتی شرکت، به این با استفاده از معیار چندگانه جهت سنجش خط هاآنتأثیر قرار دهد. 

انوادگی هایی که داراي مالکیت خاز شرکت کمترهاي با مالکیت خانوادگی، نتیجه رسیدند که شرکت
الکان خانوادگی داد که مکنند. این نتایج نشان مینیستند، سیاست متهورانه پیرامون مالیات اتخاذ می

از نگرانی سهامداران اقلیت پیرامون  تمایل دارند جهت جلوگیري از کاهش ارزش سهام شرکت که
  گیرد، از مدیریت مالیات اجتناب نمایند.هاي مالیاتی نشأت میریسک ناشی از فعالیت
هاي قیمت سهام حاکمیت شرکتی و سقوط«) در پژوهشی با عنوان 2013اندرو و همکاران (

تواند تمایل ی میهاي حاکمیت شرکتکه آیا سیستم پرداختندبه بررسی این موضوع » خاص شرکت
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تایج بررسی ن ؟بینی کندهاي قیمت سهام خاص شرکت پیشها را براي تجربه سقوططبیعی شرکت
با استفاده از روش  2009تا  2002شرکت طی دوره زمانی  -سال 6620هاي مربوط به داده

دم عهاي ترکیبی، حاکی از آن است که ساختار مالکیت، رگرسیون خطی چند متغیره و مدل داده
د این گذارند. با وجویندها بر سقوط قیمت سهام تأثیر میآمدیره و فرشفافیت حسابداري و هیأت

هاي حاکمیتی، این روابط به طور نامتقارن افزایش به این نتیجه رسیدند که با افزایش اندازه هاآن
  تر است.تري دارند، قويهایی که مشکالت نمایندگی بزرگکند، و این روابط براي شرکتپیدا می

 هاي هیأت مدیره بر اجتناب) در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگی2013ریچاردسون و همکاران (
ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که اثر متقابل بین ترکیب هیأت مدیره و مالیاتی شرکت

  هد.دهاي داخلی مؤثر، اجتناب مالیاتی را کاهش میاستقرار یک سیستم مدیریت ریسک و کنترل
کنندگی مالکیت خانوادگی بر ) در پژوهشی به بررسی نقش تعدیل2015تسائو و همکاران (

گذاري در تحقیق و توسعه و پاداش مدیرعامل پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان بین سرمایه ۀرابط
ی هاي خانوادگگذاري در تحقیق و توسعه در شرکتداد که حساسیت پاداش مدیرعامل به سرمایه

 است. بیشترهاي غیرخانوادگی از شرکت
مالکیت خانوادگی و سرمایهبین  رابطۀ) در پژوهش خود به بررسی 2015چوي و همکاران (

گذاري در تحقیق و توسعه پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین مالکیت خانوادگی و 
اي همنفی و معناداري وجود دارد، اما هنگامی که فرصت رابطۀگذاري در تحقیق و توسعه سرمایه

  شود.رشد وجود دارد، این رابطه به طور مثبت تعدیل می
عاتی هاي اجتناب مالیاتی و شفافیت اطال) ضمن بررسی برنامه2018( ن و همکارانباالکریشنا

 کمترریزي متهورانه مالیاتی و شفافیت دار میان برنامهیناي معها نشان دادند که رابطهشرکت
نشان داد که نوعی تهاتر میان مزایاي مالیاتی و  هاآناطالعاتی وجود دارد. همچنین نتایج کار 
  ریزي مالیاتی وجود دارد.شفافیت مالی در هنگام انتخاب نوع برنامه

  
  روش پژوهش .5

ث باشد و از حیتجربی در حوزه مطالعات اثباتی حسابداري میهاي شبهاین پژوهش از نوع پژوهش
حاضر از نوع استقرایی و پس رویدادي هاي کاربردي است. روش پژوهش هدف، از نوع پژوهش

هاي کمی دانست که از روش علمی توان این پژوهش را از نوع پژوهشباشد. همچنین، میمی
ده هاي پژوهش از قبل تعیین شها و طرحکند و بر اساس فرضیهساخت و اثبات تجربی استفاده می

ها کمی گیري دادهکه معیار اندازه شودها زمانی استفاده میشود. از این دسته پژوهشانجام می
  شود.  هاي آماري استفاده میها از فناست و براي استخراج نتیجه
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شود. براي ي استفاده میاهناها و اطالعات، از روش کتابخآوري دادهدر این پژوهش براي جمع
خصصی آوري اطالعات مورد نیاز بخش مبانی نظري به گونه عمده از مجالت تنگارش و جمع

هاي ها و اطالعات مورد نیاز عمدتاً از طریق بانکداخلی و خارجی، و براي گردآوري سایر داده
  گردآوري شده است.  ره آورد نویناطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و 

هاي پژوهش حاضر از آمار توصیفی (شامل ها و آزمون فرضیهبراي تجزیه و تحلیل آماري داده
همبستگی پیرسون، میانگین، انحراف معیار و ...) و آمار استنباطی (شامل رگرسیون خطی ضریب 

چندمتغیره و تحلیل واریانس) استفاده شده است. در این پژوهش در خصوص تجزیه و تحلیل 
هاي خام متغیرهاي پژوهش از روي داده 2007ویرایش  Excelافزار ها، ابتدا با استفاده از نرمداده

تجزیه و تحلیل انجام  7نسخه  Eviewsو  19نسخه   SPSSافزارو سپس با استفاده از نرمآماده 
  شده است.

  
  هاي پژوهشفرضیه .6

در این قسمت در خصوص دستیابی به اهداف پژوهش و بر اساس مبانی نظري و پیشینه پژوهش 
  است:هاي پژوهش به شرح زیر طراحی و تدوین شده مطرح شده در فصل قبل، فرضیه

ا وجود ههاي خانوادگی و سایر شرکتداري بین اجتناب مالیاتی شرکتتفاوت معنی اول: فرضیۀ
 دارد.

داري میان درصد مالکیت سهام مدیرعامل و اجتناب مالیاتی در شرکتمعنی رابطۀ :دوم فرضیۀ
  هاي خانوادگی وجود دارد.

بین درصد مالکیت سهام مدیرعامل و اجتناب مالیاتی  رابطۀاستقالل هیأت مدیره بر  :سوم فرضیۀ
 هاي خانوادگی تاثیر دارد.در شرکت

بین درصد مالکیت سهام  رابطۀدوگانگی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، بر  :چهارم فرضیۀ
  هاي خانوادگی تاثیر دارد.مدیرعامل و اجتناب مالیاتی در شرکت

بین درصد مالکیت سهام مدیرعامل و اجتناب مالیاتی  طۀرابهیأت مدیره، بر  اندازة پنجم: فرضیۀ
  هاي خانوادگی تاثیر دارد.در شرکت

  
  گیري متغیرهاي پژوهشتعریف و اندازه. 7

ها، به چهار گروه متغیرهاي مستقل، وابسته، کنترلی متغیرهاي این پژوهش به منظور آزمون فرضیه
در  ،متغیرهاي استفاده شده در پژوهش حاضر کلیۀ 1شوند. در شکل کننده تقسیم میو تعدیل
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امل مؤثر عنوان یک عبه تعیین نقش مالکیت خانوادگی در تعیین میزان اجتناب مالیاتی خصوص
  نشان داده شده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : چارچوب متغیرهاي پژوهش1شکل 
  

ماهیت و  به تشریح متغیر مستقل این پژوهش، مالکیت خانوادگی است که در بخش ادبیات نظري
بر اجتناب مالیاتی پرداخته شد. معیار مورد استفاده در این پژوهش، مشابه  هاآنچگونگی تأثیر 

) متغیري مصنوعی است؛ 1391نمازي و اکبري قورقچی ( و )1389هاي نمازي و محمدي (پژوهش
  باشند: ط پایینشوند که داراي یکی از دو شرهایی خانوادگی تلقی میبر اساس این معیار شرکت

  درصد سهام عادي شرکت باشد؛ یا 20سهامدار حقیقی مالک حداقل 
  درصد سهام عادي و  5یکی از اعضاي هیأت مدیره، خود به تنهایی مالک حداقل

یا مجموع سهام عضو حقیقی هیأت مدیره و اعضاي خانواده و فامیل وي، حداقل 
  درصد مجموع سهام عادي شرکت باشد. 5
توجه به دو شرط باال، در صورتی که شرکتی داراي یکی از این دو شرط باشد،  بنابراین، با

شرکت خانوادگی تلقی و به آن عدد یک داده خواهد شد و در غیر این صورت ارزش صفر را اختیار 
  خواهد کرد.

مؤثر  گیري اجتناب مالیاتی از نرخمتغیر وابسته پژوهش حاضر اجتناب مالیاتی است. براي اندازه
) نرخ مؤثر مالیاتی 1998در این پژوهش به پیروي از کیم و لیمپافایوم ( لیاتی استفاده خواهد شد.ما

  زیر محاسبه شد: ۀاز طریق رابط
ETR =  

 
                                                                     )1(  

  کنندهمتغیرهاي تعدیل

 درصد مالکیت مدیرعامل
 استقالل هیأت مدیره

دوگانگی مدیرعامل و رئیس 
 هیأت مدیره

 هیأت مدیره اندازة

  متغیرهاي کنترلی

 هااندازه شرکت
 اهرم مالی
 سودآوري

 دارایی نامشهود

 متغیر مستقل
  

 مالکیت خانوادگی

   متغیر وابسته
 

 نرخ مؤثر مالیاتی
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  این رابطه:که در 
ETRنرخ مؤثر مالیاتی است؛ :  

TAX EXPENSE هزینه مالیات ابرازي شرکت است، که در صورت سود و زیان نشان :
  شود؛داده می

OPERATING INCOMEدهنده سود عملیاتی شرکت است.: نشان  
 هاکتبوده و شر کمترباشد، اجتناب از پرداخت مالیات  بیشترهر چه میزان نرخ مؤثر مالیاتی 

پافایوم هاي کیم و لیمذکر است که از این معیار در پژوهشاند. الزم بهي پرداخت کردهبیشترمالیات 
  ) نیز استفاده شده است. 1392) و خانی و همکاران (1998(

به منظور کنترل سایر متغیرهایی که به نحوي در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، 
؛ 2009مرور متون به شرح زیر تعیین شدند (فرانک و همکاران،  متغیرهاي کنترلی الزم با توجه به

  ):2012؛ و یائون و همکاران، 2010چن و همکاران، 
  گیري شد.این متغیر از طریق لگاریتم طبیعی کل فروش شرکت اندازه ها:شرکت اندازة

  شده است.گیري ها اندازهها به کل داراییاین متغیر از طریق تقسیم کل بدهی :اهرم مالی
ها استفاده شد. بازده کل گیري سودآوري از معیار بازده کل داراییبراي اندازه :سودآوري

 شود.گیري میهاي اندازهها نیز از طریق سود خالص تقسیم بر کل داراییدارایی
رکت هاي شهاي نامشهود بر کل داراییاین متغیر از طریق تقسیم کل دارایی :دارایی نامشهود

 گیري گردید.اندازه
این متغیر از تقسیم مجموع ارزش دفتري امالك،  :آالت و تجهیزاتخالص امالك، ماشین

  شود.گیري میهاي شرکت اندازهماشین آالت و تجهیزات بر کل دارایی
  

  کنندهمتغیرهاي تعدیل
این متغیر برابر با درصد سهام متعلق به مدیرعامل شرکت است؛  :درصد مالکیت مدیرعامل

بر این، در صورتی که مدیرعامل شرکت به نمایندگی از شرکت دیگري در این سمت باشد، افزون
لک (سر عنوان درصد مالکیت مدیرعامل لحاظ خواهد شددرصد سهام متعلق به آن شرکت خاص به

  .)1394و کلوانی، 
این متغیر بیانگر نسبت اعضاي غیرموظف به کل اعضاي هیأت مدیره  ه:استقالل هیأت مدیر

است. منظور از مدیران غیرموظف، اعضاء پاره وقت هیأت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در 
  .)1395پور و همکاران، ؛ خدامی1389(نیکبخت و همکاران،  شرکت هستند
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ر، متغیري دووجهی است؛ در صورتی که این متغی دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره:
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت یک شخص باشد، عدد یک و در غیر این صورت، عدد 

  .)1389(نیکبخت و همکاران،  کندصفر را اختیار می
(نیکبخت و همکاران،  عبارت است از تعداد اعضاي هیأت مدیره شرکت هیأت مدیره: اندازة
  .)1395همکاران، پور و ؛ خدامی1389

  
  جامعه و نمونه آماري .8

در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماري پژوهش حاضر را تشکیل  شدهپذیرفتههاي شرکت
شود؛ اما شرایط زیر براي انتخاب نمونه گیري آماري استفاده نمیدهند. در این پژوهش از نمونهمی

  قرار داده شده است:
  پایان اسفند ماه هر سال باشد.سال مالی شرکت منتهی به  .1
 رخ نداده باشد. 1393تا  1386هاي تغییر سال مالی در شرکت، طی سال .2
 هاي مورد نیاز در دسترس باشد.اطالعات مالی مورد نیاز به منظور استخراج داده .3
 باشد. شده پذیرفتهدر بورس اوراق بهادار تهران  1385تا پایان سال مالی  .4
گري مالی، شرکتگذاري، واسطههاي سرمایهمالی (شرکتها و مؤسسات جزء بانک .5

هاي راهبري ها) نباشد؛ زیرا افشاي اطالعات مالی و ساختارهاي هلدینگ و لیزینگ
 متفاوت است. هاآنشرکتی در 
حائز  1393الی  1386زمانی  ةشرکت در دور 87هاي انجام شده، تعداد با توجه به بررسی

  سی قرار گرفته است. شرایط فوق بوده و مورد برر
  
  مدل پژوهش. 9

از  اول فرضیۀبراي آزمون  گیري متغیرهاي مورد استفاده در پژوهش،در این پژوهش پس از اندازه
  .شوداستیودنت) استفاده می t( دو جامعه مستقل یانگینم یسهمقاآزمون 

 5تا  2هاي رگرسیونی شماره ترتیب، از مدلهاي دوم تا پنجم پژوهش، بهبراي آزمون فرضیه
  شود.هاي خانوادگی استفاده میدر سطح شرکت

ETR = α0 + α1(Ceoown)i,t + α2(Size)i,t + α3(Lev)i,t + α4(ROA)i,t + 
α5(Intang)i,t + α6(PPE)i,t +ε                                                                (2) 
ETR = α0 + α1(Ceoown)i,t + α2(Ext)i,t + α3(Ceoown × Ext)i,t + 
α4(Size)i,t + α5(Lev)i,t + α6(ROA)i,t + α7(Intang)i,t + α8(PPE)i,t + ε (3) 
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ETR = α0 + α1(Ceoown)i,t + α2(Ceo_dul)i,t + α3(Ceoown × 
Ceo_dul)i,t + α4(Size)i,t + α5(Lev)i,t + α6(ROA)i,t + α7(Intang)i,t + 
α8(PPE)i,t + ε                                                                                       (4) 
ETR = α0 + α1(Ceoown)i,t + α2(Board Size)i,t + α3(Ceoown × Board 
Size)i,t + α4(Size)i,t + α5(Lev)i,t + α6(ROA)i,t + α7(Intang)i,t + 
α8(PPE)i,t + ε                                                                                        (5) 

دهنده نشان Familyدهنده نرخ مؤثر مالیاتی (اجتناب مالیاتی)، نشان  ETRهاي باال،در مدل
دهنده نشان Extدهنده درصد مالکیت سهام مدیرعامل، نشان Ceoownمالکیت خانوادگی، 

 Boardدهنده دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، نشان Ceo_dulاستقالل هیأت مدیره، 
Size هیأت مدیره،  اندازةدهنده نشانSize شرکت،  اندازةدهنده نشانLev دهنده اهرم نشان
 PPEو  هاي نامشهود شرکتدهنده دارایینشان Intang، دهنده سودآورينشان ROAمالی، 

خش این متغیرها در ب کلیۀذکر است که الزم به است. مشهودهاي ثابت خالص ارزش دفتري دارایی
  اند.متغیرهاي پژوهش تعریف شده

 هاي تخمینها، حسب مورد، یکی از روشدر این پژوهش نیز به منظور آزمون هر یک از فرضیه
هاي تلفیقی، اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده شده و مدل رگرسیون تخمین شامل مدل داده

  ده است.زده ش
  

  هاي پژوهشیافته.10
هاي توصیفی محاسبه شده، شامل میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه متغیرهاي ، آماره1جدول 

مدیره، دوگانگی مدیرعامل و  هیأتنرخ موثر مالیاتی، درصد مالکیت سهام مدیر عامل، استقالل 
هاي نامشهود شرکت، اهرم مالی، سودآوري، دارایی اندازةمدیره،  هیأت اندازةمدیره،  هیأترئیس 

طبق دهد. هاي مورد مطالعه نشان میرا براي سال آالت و تجهیزاتو خالص امالك، ماشین
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 هاياطالعات جدول مندرج در مزبور متغیر درصد سهام مدیرعامل داراي باالترین و متغیر دارایی
  ین میزان پراکندگی در بین متغیرهاي پژوهش است. کمترنامشهود داراي 

  
  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش: آماره1 جدول
آماره                                            

  انحراف معیار  میانگین  بیشینه  کمینه  متغیر   

362/0 0  نرخ موثر مالیاتی  120/0  086/0  
      

  126/0  402/0  1  0 مالکیت خانوادگی
  933/22  15/11  0/47  0  درصد مالکیت سهام مدیرعامل

  143/0  492/0  753/0  200/0  استقالل هیأت مدیره
  201/0  502/0  7  4  هیأت مدیره اندازة

  500/0  399/5  366/6  475/4  شرکت اندازة
  182/0  209/0  331/0  019/0  اهرم مالی
  150/0  010/0  603/0  -490/0  سودآوري

  012/0  032/0  062/0  0  شرکتهاي نامشهود دارایی
خالص ارزش دفتري امالك، 

  212/0  374/0  508/0  045/0  آالت و تجهیزاتماشین

  
ــبه ــی ۀمنظور مقایس ، از آزمون برابري میانگین اجتناب مالیاتی بین دو گروه مذکور اول ۀفرض

  ارائه شده است. 2استفاده شده و نتایج آن در جدول 
  

  اول ۀآزمون فرضی :2جدول 

 ةسطح معناداري آمار  آزمون لوین ةآمار
  tآزمون  ةآمارسطح معناداري   درجه آزادي tآزمون  ةآمار  آزمون لوین

104/7  008/0  246/2-  726  025/0  
    786/2-  915/142  006/0  

  04478/0میانگین گروه دوم:   07522/0میانگین گروه اول: 
  

درصد است؛ فرض برابري  5تر از کوچک) که 008/0با توجه به سطح معناداري آزمون لوین (
ین گیري در مورد برابري میانگشود. بنابراین اطالعات سطر دوم براي نتیجهواریانس دو گروه رد می

شود، سطح معناداري مشاهده می 1گیرد. همانطور که در جدول دو گروه مورد استفاده قرار می
رد و  0Hدرصد است. بنابراین  5از  کمترآزمون برابري میانگین با فرض عدم تساوي واریانس، 
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1H دهد درصد نشان می 5عبارتی نتایج آزمون برابري میانگین در سطح خطاي شود. بهپذیرفته می
ر هاي خانوادگی (گروه اول) و میانگین اجتناب مالیاتی سایکه بین میانگین اجتناب مالیاتی شرکت

  رد.داري وجود داها (گروه دوم)، تفاوت معناشرکت
از  بیشترشود، میانگین اجتناب مالیاتی در گروه اول مشاهده می 2همانطور که در جدول 

جا که نرخ موثر مالیاتی معیاري معکوس از اجتناب مالیاتی است؛ بنابراین گروه دوم است. از آن
  از میزان اجتناب مالیاتی (گروه اول) است. بیشتراجتناب مالیاتی (گروه دوم)، 

نتایج آزمون چاو  ،دهد. طبق اطالعات دوم را نشان می فرضیۀنتایج مرتبط با آزمون  3جدول 
دوم باید از مدل  فرضیۀ، براي 2و تابلویی 1هاي تلفیقیدهنده آن است که از بین مدل دادهنشان
 ثابتثرات ابر این، نتایج آزمون هاسمن نیز حاکی از تأیید مدل هاي تابلویی استفاده کرد. افزونداده

  دوم است.  فرضیۀبراي 
  

  دوم فرضیۀ: خالصه نتایج آزمون 3جدول 
 نرخ موثر مالیات متغیر وابسته:

 سطح معناداري  t ةآمار خطاي استاندارد  ضرائب  متغیرها
Ceoown  037/0  012/0  083/3  0005/0  

Size  045/0  010/0  466/4  00005/0  
Lev  004/0- 001/0 042/2-  041/0 

ROA  008/0 003/0 667/2  039/0  
Intang 007/0- 002/0 500/3-  0005/0  
PPE  152/4-  005/1  131/4-  0005/0  

  00005/0*  047/5  026/0  133/0  مقدار ثابت
2R  adj2R  ةآمار  دوربین واتسنآمارة F  سطح معناداري  

023/0  022/0  977/1  707/13  *00001/0  
  0003/0  سطح معناداري  650/3  آزمون چاو

  00005/0  سطح معناداري  018/27  آزمون هاسمن
  

دوم و سطح معناداري  فرضیۀضرایب مربوط به مدل رگرسیونی حاصل از آزمون  3جدول 
دهد. طبق این جدول، سطح معناداري مربوط به متغیر درصد سهام متعلق مربوط را نیز نشان می
اتی و نرخ موثر مالیدهنده آن است که بین این متغیر هاي خانوادگی نشانبه مدیرعامل در شرکت

مثبت معناداري وجود دارد. نتایج مرتبط با متغیرهاي کنترلی نیز  رابطۀدرصد  95در سطح اطمینان 
                                                            
1. Panel Data 
2. Pool Data 
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درصد  95دهد که بین اندازه و سودآوري شرکت با نرخ موثر مالیاتی در سطح اطمینان نشان می
هاي نامشهود و خالص ارزش بین اهرم مالی، دارایی رابطۀمثبت معناداري وجود دارد، اما  رابطۀ

  درصد، منفی و معنادار است. 95هاي ثابت با نرخ موثر مالیات در سطح اطمینان دفتري دارایی
سوم و سطح معناداري  فرضیۀضرایب مربوط به مدل رگرسیونی حاصل از آزمون  4جدول 

ق سهام متعلدهد. طبق این جدول، سطح معناداري مربوط به متغیر درصد مربوط را نیز نشان می
دهنده آن است که بین این متغیر و نرخ موثر مالیات هاي خانوادگی نشانبه مدیرعامل در شرکت

مدیره در  هیأتمثبت معناداري وجود دارد. همچنین استقالل  رابطۀدرصد،  95در سطح اطمینان 
بین درصد سهام مدیرعامل و نرخ موثر مالیات  رابطۀهاي خانوادگی باعث تعدیل و کاهش شرکت

با  دهد که بین اندازه و سودآوري شرکتشود. نتایج مرتبط با متغیرهاي کنترلی نیز نشان میمی
بین اهرم  رابطۀمثبت معناداري وجود دارد، اما  رابطۀدرصد  95نرخ موثر مالیاتی در سطح اطمینان 

  درصد، منفی و معنادار است. 95مالیات در سطح اطمینان  هاي نامشهود با نرخ موثرمالی و دارایی
  

   سوم فرضیۀ: خالصه نتایج آزمون 4جدول 
 نرخ موثر مالیات متغیر وابسته:

 سطح معناداري   t ةآمار خطاي استاندارد  ضرائب  متغیرها
Ceoown 216/1  089/0  662/13  00005/0  

Ext 232/0  115/0  016/2  044/0  
Ceoown*Ext  012/0-  005/0  400/2-  039/0  

Size  208/0  017/0  235/12  00005/0  
Lev  232/0-  017/0  647/13-  00005/0  

ROA 007/0  003/0  334/2  040/0  
Intang 018/0-  002/0  001/9-  00005/0  
PPE  010/0-  049/0  204/0-  826/0  

  186/0  311/1  077/0  101/0  مقدار ثابت
2R  adj2R آماره   آماره دوربین واتسنF  سطح معناداري  

025/0  022/0  206/2  010/9  00005/0  
  

چهارم و سطح معناداري   فرضیۀ ضرایب مربوط به مدل رگرسیونی حاصل از آزمون     5جدول 
ــان می ــد مربوط را نیز نش ــطح معناداري مربوط به متغیر درص دهد. طبق اطالعات این جدول، س

دهنده آن است که بین این متغیر و نرخ  هاي خانوادگی نشان سهام متعلق به مدیرعامل در شرکت  
مثبت معناداري وجود دارد. همچنین دوگانگی  رابطۀدرصـــد  95موثر مالیات در ســـطح اطمینان 
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شرکت  هیأتنقش مدیرعامل و  ص  رابطۀهاي خانوادگی باعث تعدیل و افزایش مدیره در  د بین در
  شود.سهام مدیرعامل و نرخ موثر مالیات می

 
  چهارم  فرضیۀ: خالصه نتایج آزمون 5جدول 

 نرخ موثر مالیات متغیر وابسته:

 سطح معناداري   t آمارة خطاي استاندارد  ضرائب  متغیرها

Ceoown  171/0  038/0  458/4  00005/0  
Ceo_dul 089/0 007/0 790/11  00005/0 

Ceoown*Ceo-dul 002/0 0003/0 667/6  00005/0  
Size  004/0 010/0 412/0  688/0  
Lev  464/0-  150/0  094/3-  002/0  

ROA  089/0 033/0 671/2  007/0 

Intang 144/0- 059/0 446/2-  014/0  
PPE  208/0- 057/0 600/3-  0003/0  

  00005/0  -994/12  101/0  -313/1  مقدار ثابت
2R  adj2R آماره   دوربین واتسن آمارةF  سطح معناداري  

088/0  086/0  761/1  357/37  00005/0  
  230/0  سطح معناداري  301/1  آزمون چاو

 
ــان می ــرکت با نرخ موثر  نتایج مرتبط با متغیرهاي کنترلی نیز نش ــودآوري ش دهد که بین س

ــطح اطمینان  بین اهرم مالی،   رابطۀمثبت معناداري وجود دارد، اما  رابطۀدرصــد  95مالیاتی در س
ثابت با نرخ موثر مالیاتی در سطح اطمینان هاي هاي نامشهود و خالص ارزش دفتري داراییدارایی

  درصد، منفی و معنادار است. 95
پنجم و سطح معناداري  فرضیۀضرایب مربوط به مدل رگرسیونی حاصل از آزمون  6جدول 

دهد. طبق اطالعات این جدول، سطح معناداري مربوط به متغیر درصد سهام مربوط را نیز نشان می
دهنده آن است که بین این متغیر و نرخ موثر مالیات در خانوادگی نشانهاي مدیرعامل در شرکت

مدیره در شرکت هیأت اندازةمثبت معناداري وجود دارد. همچنین  رابطۀدرصد  95سطح اطمینان 
بین درصد سهام مدیرعامل و اختالف دفتري مالیات  رابطۀهاي خانوادگی باعث تعدیل و کاهش 

با  دهد که بین اندازه و سودآوري شرکتمتغیرهاي کنترلی نیز نشان میشود. نتایج مرتبط با می
بین اهرم  رابطۀمثبت معناداري وجود دارد، اما  رابطۀدرصد،  95نرخ موثر مالیاتی در سطح اطمینان 
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هاي با نرخ موثر مالیاتی در سطح اطمینان هاي نامشهود و خالص ارزش دفتري داراییمالی، دارایی
 ی و معنادار است.درصد، منف 95

  
  پنجم فرضیۀ: خالصه نتایج آزمون 6 جدول

 نرخ موثر مالیات متغیر وابسته:
 سطح معناداري  t آمارة خطاي استاندارد  ضرائب  متغیرها

Ceoown  203/1  089/0  516/13  00005/0  
Board Size 024/0  007/0  428/3  0005/0  

Ceoown*Board Size 033/0-  012/0  751/2-  033/0  
Size  207/0  017/0  176/12  00005/0  
Lev  240/0-  016/0  101/15-  00005/0  

ROA  028/1  063/0  317/16  00005/0  
Intang 064/0-  026/0  461/2-  037/0  
PPE  099/0-  047/0  106/2-  046/0  

  00005/0  -201/13  005/0  -066/0  مقدار ثابت
2R  adj2R ةآمار  دوربین واتسن ةآمار F  سطح معناداري  

043/0  040/0  971/1  190/14  00005/0  
  420/0  سطح معناداري  012/1  آزمون چاو

  
  گیري و پیشنهادهانتیجه .10

هاي پژوهش حاکی از آن اســت که فرضــیۀکلی خالصــه نتایج آماري حاصــل از آزمون  به طور
شرکت  شرکت   میزان اجتناب مالیاتی در  سایر  ر عالوه بها تفاوت معناداري دارد. هاي خانوادگی و 

که  هاي خانوادگی است، به این دلیل از شرکت  بیشتر ها این میزان اجتناب مالیاتی در سایر شرکت  
 چرا که ؛است مطرح  از مدیریت هاي با جدایی مالکیتدر مورد شرکت  بیشتر بحث اجتناب مالیاتی 

ی هاي درونافراد حقیقی به خاطر وجود احتمال کشف و جریمه شدن و ریسک گریزي و یا انگیزه   
  .شونددرگیر فرار و اجتناب مالیاتی می کمترمثل وظیفه اجتماعی، 

شرکت  اما صی      در  شخ سهامداران انتظار دارند که مدیران به دنبال منافع  ها به طور معمول، 
ضافی حاصل از کاهش بدهی    شند و تا مادامی که منافع ا شتر هاي احتمالی خود با اي هاز هزینه بی

ضافی مورد انتظار  شد، به دنبال کاهش بدهی  هاآنبراي  ا شند.  با هاي مالیاتی و اجتناب مالیاتی با
ــت منجر به  بنابراین، اجتناب مالیاتی می    ــد و ممکن اسـ ــی از نظریه نمایندگی باشـ تواند انعکاسـ

ــود که منافع شــخصــی مدیر را دنبال کند.   هايتصــمیم اي ه، یکی از چالشدر نتیجهمالیاتی ش



102                                                                  1397 بهار، 18، شماره 5هاي حسابداري، دوره بررسی 

ــهامداران   پیش ــت تا هزینه   ها و انگیزه ت مدیره، یافتن روش  أو هی روي سـ هاي  هاي کنترلی اسـ
  ).1976، گلینی(جنسن و مک نمایندگی را به حداقل برسانند

شرکت      سهام متعلق به مدیرعامل در  صد  هاي خانوادگی و نرخ موثر مالیاتی  همچنین بین در
مدیره باعث تعدیل این رابطه        هیأت مثبت معناداري وجود دارد و متغیرهاي نقش نظارتی      رابطۀ 

ــرکتمی ــود. از این رو در ش ــتقالل ش مدیره باعث  هیأت اندازةمدیره و  هیأتهاي خانوادگی، اس
شدید و دوگانگی نقش مدیر عامل و رئیس   ضعیف   هیأتت س    رابطۀمدیره باعث ت صد  هام  بین در
  شود.متعلق به مدیر عامل و نرخ موثر مالیاتی می

ها باعث کاهش میزان اجتناب از تر، وجود ســاختار مالکیت خانوادگی در شــرکتبه بیان دقیق
ــیلۀپرداخت مالیات  ــود. همانمی هاآن به وس گونه که در بخش مبانی نظري پژوهش آمد، این ش

شی می    ضوع از آنجا نا شرکت   مو ست دچار درگیري شود که  هایی در بین هاي خانوادگی ممکن ا
ی هاي نمایندگده در سراسر سازمان شوند که این موضوع بر ماهیت و گستره تعارضاعضاي خانوا
ــرکت  ــگرانه      گذارد؛ در نتیجه انتظار می   هاي خانوادگی تأثیر می   در شـ رود این عامل رفتار پرخاشـ

  مدیریت (اجتناب مالیاتی) را تحت تأثیر قرار دهد.  به وسیلۀمالیات 
  معکوس بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی به صورت زیر قابل تبیین است: رابطۀوجود 
مدیره و نقش نظارتی ممیزان مالیاتی تعارض وجود دارد. هیأتکارکردهاي اعضــاء  .1

ــاء ــه اتکـ بی در طلاکثریت، تمایل به فرصت ویژهبهمالکان  به نحوي که مدیران بـ
ـ     اناًیایفاي تعهدات مالیاتی خود دارند و یا اح ـد. ب ـري دارن ـب ه اتمایل کمت ب ین س

صت      دیکه اکثریت با تأک ییهاشرکت  در شد، فر شته با  یطلببر تمرکز باال وجود دا
ـغ       ریمدیران در تأخ ـاهش مبل ـا ک ـات و ی  .ابدییم کاهشمالیات  در پرداخـت مالی

  .شودمیو اجتناب مالیاتی برقرار مالکیت خانوادگی بین  معکوسی رابطۀ، لذا
ظایف           يها نه یکاهش هز  منظوربه  .2 کارایی و کان، براي افزایش  مال ندگی  مای ن

ـود       هیأت ـا س ـب ب ـی متناس ین ترتیب، ه ا. برندیگیخالص در نظر م مدیره، پاداش
اسـت . ایـن سیاستمدیره هیأتبراي  بیشترافزایش سود در جهت کسب مطلوبیت 

ــرکت    هیأت  ــودینیز م هامدیره خود موجب کاهش اجتناب مالیاتی شـ . بنابراین، شـ
اجتناب مالیــــــاتی، بیانگر کاهش تعارض  و معکوس بین مالکیت خانوادگی رابطۀ

ستنباط به  ضـــــیح    يریکارگنماینده و مالک و از طرف دیگر ا نظریه پاداش در تو
  است.مدیره هیأت رفتـار مالیـاتی اعضـاء

ـر جامعـه آن   هاآن تأثیرو  اندشدهبسیار بزرگ  هاشرکت .3 چنان عمیـق اسـت کـه    ب
ـد   ـر  افزونبای  جامعه توجه کنند و در قبال بیشتربسیار  هايبخشسهامداران، به  ب

ــومپاسخ هاآن ــراي عمـ . استجامعه  گو باشند و منافع حاصل از پرداخت مالیات بـ
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ــت که طبق این    توانمی باال با توجه به موارد     ،لذا   هاي ، گزارشنظریه انتظار داشـ
با  هاشرکت اجتناب مالیاتی در آن  به دنبال آن، منصفانه ارائه شود و   هاشرکت مالی 

  .منفی و معنادار خواهد داشت رابطۀساختار مالکیت 
 انجام شـده در هاي همچنین، در خصـوص مقایسـه نتایج این فرضـیه با نتایج سـایر پژوهش    

) و  2010چن و همکاران (که نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش   کردتوان بیان خارج از کشور، می 
  ) مطابقت دارد. 2014استیجورس و نیسکانن (

  

شنهاد   يمترک زانیبه م یخانوادگ يهاشــرکت کهنیبا توجه به ااربردي پژوهش. ک هايپی
  یاتیبه مســـئوالن امور مال کنند،ی) مشـــارکت میاتی(نرخ مؤثر مال یاتیاجتناب مال يهاتیدر فعال
را به عنوان  یخانوادگ تیخود وجود ساختار مالک یاتیمال يهایکه در بررس شودیم شنهادیکشور پ

 .رندیعامل مؤثر در نظر بگ کی
به ا   با  .1 جه  مال  نیب که نیتو مالک  اتی نرخ مؤثر  طۀ  یخانوادگ  تی و  نادار  راب  يمع

شد، به قانون    شاهده  صوص ا  شود یم شنهاد یگذاران پم  ینیمهم، قوان نیکه در خ
 .وضع کنند

شنهادهایی براي پژوهش  سترده  هاي آیندهپی ري تتر و تازهطی انجام هر پژوهش، ابعاد گ
ــوع نمایان می ــود که میاز موض ــد. بنابراین، با تواند نقطه آغازي براي پژوهشش هاي بعدي باش

صل از پژوهش و محدودیت  شنهادهاي زیر براي پژوهش هاي آن، توجه به نتایج حا هاي بعدي پی
  شود:ارائه می
گیري اجتناب از پرداخت مالیات در شود که براي اندازهبه پژوهشگران آینده پیشنهاد می .1

هاي خانوادگی از بین اجتناب از پرداخت مالیات در شـــرکت رابطۀخصـــوص بررســـی 
 هاي دیگري استفاده کنند.معیارها و مدل

شرکت     بانکبا توجه به اینکه  .2 سات مالی ( س سرمایه ها و مؤ سطه هاي  گري گذاري، وا
شـود پژوهشـگران در   ها) از نمونه این پژوهش حذف شـد، پیشـنهاد می  مالی و لیزینگ

نده   طۀ آی خانوادگی را در این گروه از            راب یت  مالک یات و  مال خت  ناب از پردا بین اجت
 ها مورد بررسی قرار دهند.شرکت

سطه را    رابطۀهرچند نتایج این مطالعه معنی داري  .3 میان متغیرهاي مستقل، تعدیلی و وا
شنهاد می      ست بنابراین پی ست اما این ارتباط قابل توجه نی شان داده ا شود در مطالعات   ن

بات                یت، ث مدیر پاداش  له  گذار از جم مالی اثر هاي احت ــایر متغیر یان سـ باط م آتی ارت
برسی داخلی و مواردي نظیر آن، در این روابط در نظر  مدیریت، کیفیت حسابرسی، حسا   

  گرفته شود.
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