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واکاوی اجتناب مالیاتی در پرتو ساختار مالکیت با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی:
آزمون نظریه نمایندگی
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تاريخ پذيرش1389/09/07 :

چکيده
عوامل مختلفی بر اجتناب مالیاتی شرکتها تأثیرگذار بوده که یکی از این عوامل ،ساختار
مالکیت میباشد .لذا ،پژوهش حاضر درصدد است به بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی به
عنوان یکی از ساختارهای مالکیت ،با اجتناب مالیاتی شرکتها با توجه به نظریه نمایندگی و
نیز اثر تعدیلکنندگی کیفیت حسابرسی بر این رابطه بپردازد .فرضیههای تحقیق نیز با استفاده
از نمونهای متشکل از  621شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 6932تا  6931و با بهرهگیری از مدلهای رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیك دادههای
ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج پژوهش با توجه به نظریه نمایندگی نشان میدهد که
بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی معنادار وجود دارد .بهعبارتدیگر
یافتههای پژوهش نشان میدهد که مالکیت خانوادگی ،به دلیل همسویی منافع بین مدیران و
مالکان و مسائل نمایندگی کمتر در آن ،موجب کاهش اجتناب مالیاتی شرکتها میگردد.
بااینحال ،شواهدی مبنی بر تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب
مالیاتی شرکتها یافت نشد .همچنین ،نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد که استفاده از
معیار جایگزین برای سنجش اجتناب مالیاتی نیز تأثیری بر نتایج اصلی پژوهش ندارد و نتایج
پژوهش از استحکام برخوردار است.
واژههای کليدی :مالکیت خانوادگی ،اجتناب مالیاتی ،کیفیت حسابرسی ،نظریه نمایندگی.
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به دلیل نقش خاص مالیات و تأثیرات اقتصادی آن ،موضوع مالیات و قوانین و سازوکارهای
مربوط به آن ،از دیرباز موردتوجه صاحبنظران اقتصاد و مالی قرار داشته است (مشایخی و
سیدی .)6931 ،بااینحال ،مالیات بر درآمد از منظر شرکتها هزینه است (ولك ،دود و
روزیکی )2169 ،6و شرکتها انگیزه خواهند داشت بهمنظور افزایش ارزش شرکت تا حد ممکن
در هزینههای خود صرفه جویی نمایند .در این میان ،اجتناب مالیاتی از جمله فعالیتهایی است
که ممکن است شرکتها توس ط آن سعی در کاهش مالیات نمایند .اجتناب مالیاتی ،همواره به
عنوان یك استراتژی مهم برای شرکت محسوب شده که توجه بسیاری از محققین را به خود
جلب نموده است (چن ،هو ،وانگ و تانگ .)2161 ،2با وجود این که تقریباً در هر کشوری
قوانینی برای جلوگیری از اجتناب مالیاتی وجود دارد ،ولی شرکتها در سراسر جهان برای
استخدام حسابدارانی جهت یافتن راهی برای پرداخت مالیات کمتر ،هزینههای زیادی را
متحمل میشوند (آنار ،صالیحو و اوبید .)2161 ،9بهطور معمول چنین استدالل میشود که
اجتناب مالیاتی سبب انتقال ثروت از دولت به شرکتها شده و بدین ترتیب باعث افزایش ارزش
شرکت می گردد .در صورتی که در بلندمدت اجتناب از پرداخت مالیات میتواند هزینههای
قابلتوجهی را به شرکتها و مدیران آنها نظیر حقالزحمههای پرداختی به کارشناسان مالیاتی،
زمان اختصاص داده شده به حل و فصل ممیزی مالیاتی ،کاهش شهرت و اعتبار و جرائم
پرداختی به مقامات مالیاتی تحمیل کند (رگو و ویلسون .)2162 ،1انگیزه برای اجتناب مالیاتی
ممکن است از عوامل مختلفی همچون اندازه ،اهرم مالی ،سودآوری و حاکمیت شرکتی تأثیر
پذیرد (النیس و ریچاردسون2166 ،5؛ دیرنگ ،هانلون و میدو2112 ،1؛ مینیك و نوگا2161 ،7؛
چن ،چن ،چن و شولین .)2161 ،2تعدادی از مطالعات اخیر روابط خانوادگی را به عنوان یك
محیط منحصربهفرد از سازمانهای اقتصادی معرفی کردهاند (رندوی و گوئل .)2119 ،3بر پایه
نظریه نمایندگی ،انتظار میرود که شرکتهای خانوادگی به دلیل همسویی منافع بین مدیران و
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مالکان با مسائل نمایندگی کمتری روبرو باشند (جنسن و مكلینگ)6371 ،6؛ بنابراین ،رابطه
خانوادگی یك نوع ساختار مالکیت مهم است که مشکالت بالقوه رفتار مدیریتی فرصتطلبانه را
کاهش میدهد؛ اما بر اساس نظریه تصاحب منافع شخصی ،مالکیت خانوادگی میتواند میان این
نوع مالکان و سهامداران جزء ،مسائل نمایندگی به وجود آورد؛ زیرا شرکتهای خانوادگی غالباً
به دنبال سوءاستفاده از سهامداران جزء در جهت تأمین منافع شخصی و در نتیجه ،افزایش
ثروت خود هستند (باء ،کانگ و کیم .)2112 ،2یکی از ابزارهای مالکان خانوادگی در جهت
تأمین منافع شخصی آنان ،ارتکاب فعالیتهای اجتناب مالیاتی است .چرا که چنین فعالیتهایی
مستلزم پنهان نمودن حقایق و انجام معامالت پیچیده از سوی مدیران شرکتها بوده و بدین
ترتیب ،توانایی سهامداران جزء برای نظارت بر رفتارهای مدیریتی کاهشیافته و در نتیجه،
سپری برای فرصتطلبی مدیران فراهم میسازد (گایا ،نادیا و فاتن.)2167 ،9
از طرفی کیفیت حسابرسی نیز به عنوان یکی از ویژگیهای حاکمیت شرکتی شناخته شده
است و نقش مهمی در حل مشکالت ناشی از درگیری منافع بین شرکتها و سهامداران آنها
دارد (ریچاردسون ،تیلور و النیس .)2169 ،1از این رو ،انتظار میرود که کیفیت حسابرسی
رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی شرکتها را تعدیل کند .بااینحال ،در عمده
مطالعات داخلی انجام شده ،این موضوع نادیده انگاشته شده و یك فضای خالی در ادبیات
حسابداری و مالیاتی برای پژوهش در اینباره وجود دارد که این خود ،انگیزهای جهت انجام
پژوهش حاضر می باشد .لذا پژوهش حاضر درصدد است که رابطه بین مالکیت خانوادگی با
اجتناب مالیاتی شرکت و همچنین اثر تعدیلکنندگی کیفیت حسابرسی بر این رابطه را مورد
بررسی قرار دهد .پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بین مالکیت خانوادگی با اجتناب
مالیاتی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟ عالوه بر این آیا این رابطه تحت تأثیر کیفیت
حسابرسی قرار میگیرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ،نوع رابطه چگونه میباشد؟
نتایج پژوهش حاضر میتواند موجب بسط مبانی تجربی پژوهشهای گذشته شود و به
توسعه ادبیات حسابداری ،حسابرسی و مالیاتی در کشورهای در حال توسعه از جمله بازار
سرمایه نوظهور ایران ،کمك شایانی نماید .همچنین شواهد پژوهش نشان خواهد داد که تا چه
اندازه ،مالکیت خانوادگی میتواند بر میزان اجتناب مالیاتی شرکتها اثرگذار باشد و آیا این
رابطه تحت تأثیر کیفیت حسابرسی قرار میگیرد یا خیر؛ که این موضوع به عنوان یك دستاورد
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 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
 -1-2مالکيت خانوادگی و اجتناب مالياتی
موضوعات مربوط به اجتناب مالیاتی از زمان شکلگیری قوانین مالیات ،با ابهامات و مسائلی
مواجه بوده است که این امر در جوامعی که در آن مالیات وضع میگردد ،شایعتر میباشد .این
تهدید بیشتر در میان مؤدیان حقوقی که مالیات بر درآمد شرکتها را پرداخت مینمایند ،رایج
است .اجتناب مالیاتی از جمله فعالیتهایی است که ممکن است شرکتها توسط آن سعی در
کاهش مالیات نمایند .با وجود این که تقریباً در هر کشوری قوانینی برای جلوگیری از اجتناب
مالیاتی وجود دارد ،ولی شرکتها در سراسر جهان برای استخدام حسابدارانی جهت یافتن راهی
برای پرداخت مالیات کمتر ،هزینههای زیادی را متحمل میشوند (آنار و همکاران)2161 ،؛
لیکن ،اجتناب مالیاتی میتواند دارای پیامدهای بالقوۀ مستقیم و غیرمستقیم بسیاری باشد.
کاهش هزینۀ مالیات و افزایش جریان نقدی و افزایش ثروت سهامداران از جمله پیامدهای
مستقیم و احتمال وضع مالیات بیشتر و در نظر گرفتن جرائم مالیاتی و فشار احتمالی دولت
برای در نظر گرفتن مالیات بیشتر از این بنگاهها ،کاهش مسئولیت اجتماعی شرکتها و بهتبع
آن ،کاهش ارزش شرکت ،از جملۀ پیامدهای غیرمستقیم فعالیتهای اجتناب مالیاتی میباشند
(هانلون و هیتزمن) 2161 ،6؛ بنابراین ،تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح اجتناب مالیاتی
شرکتها اهمیت زیادی دارد .نتایج پژوهشهای اخیر نشان میدهد که یکی از عوامل تأثیرگذار
بر اجتناب مالیاتی شرکتها ،ساختار مالکیت است (گایا و همکاران.)2167 ،
شرکتهای خانوادگی را میتوان از جنبههای گوناگون تعریف کرد .عضویت اعضای خانواده
در هیئتمدیره ،درصد مالکیت سهم از سوی اعضای خانواده و کنترل یا نفوذ قابل مالحظۀ
خانواده در شرکت ،از عواملی هستند که شرکتهای خانوادگی به کمك آنها تعریف میشوند
(نمازی و اکبری قورقچی .)6936 ،در مقایسه با دیگر سهامداران ،مالکیت خانوادگی به عنوان
یك ساختار سازمانی مؤثر در نظر گرفته میشود (رندبوی و گوئل2119 ،2؛ آندرس.)2112 ،6
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علمی میتواند اطالعات سودمندی را در اختیار سرمایهگذاران ،قانونگذاران بازار سرمایه،
تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری و سایر استفادهکنندگان اطالعات حسابداری قرار دهد.
در ادامه ،ساختار مقاله به این شکل است که در بخشهای بعدی پژوهش ،ابتدا مبانی نظری،
فرضیهها و پیشینه پژوهش ارائه شده است .سپس با بیان یافتهها و نتیجهگیری و ارائۀ
پیشنهادها ،پژوهش به پایان میرسد.
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شرکتهای خانوادگی دارای تمرکز مالکیت بیشتر ،سیاستهای متنوع کمتر و اهداف
بلندمدتتر هستند و همچنین نگرانی بیشتری بابت شهرت خود دارند (چن و همکاران،
 .)2161عالوه بر این در شرکتهای خانوادگی ،معموالً اعضای خانواده نه تنها مالك شرکت،
بلکه مدیر نیز هستند و میتوانند بر تصمیمات شرکت تأثیر بگذارند.
دو دیدگاه متفاوت اثر مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی شرکتها را بیان نمودند؛ بر
اساس تئوری نمایندگی ،در شرکتهای خانوادگی به دلیل تمرکز مالکیت بیشتر و همسویی
منافع بین مدیران و مالکان ،مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی کاهش مییابد (جنسن و
مکلینگ .)6371 ،نتایج پژوهش های اخیر بیانگر آن است که مالکان خانوادگی بیشتر از سایرین
نگران جریمه های بالقوه و لطمه به خوشنامی و اعتبار ناشی از ممیزی دولت میباشند و انگیزه
کمتری برای اجتناب مالیاتی دارند .مالکان خانوادگی مراقب شهرت و نام شرکتشان هستند زیرا
شرکتهایشان بهصورت موروثی به نسلهای آینده منتقل میشود (کاسون .)6333 ،2مالکان
خانوادگی شرکت های خود را به عنوان میراثی برای انتقال به جانشینان خود در نظر میگیرند؛
بنابراین ،بهجای سودآوری کوتاهمدت نگران ارزش بلندمدت کسبوکار خود هستند .این
استدالل نشان میدهد که به عنوان یك ویژگی حاکمیت شرکتی ،مالکیت خانوادگی ،مشکل
بالقوه فرصتطلبی مدیریتی را کاهش میدهد و منجر به موقعیتهای اجتناب مالیاتی کمتری
میشود .چن و همکاران ( )2161نیز دریافتند که شرکتهای خانوادگی اجتناب مالیاتی کمتری
نسبت به شرکتهای غیر خانوادگی دارند.
دیدگاه مخالف بیان می کند که مالکیت خانوادگی منجر به بروز مسائل نمایندگی بین
سهامداران عمده و سهامداران جزء میگردد .چراکه در اینگونه شرکتها ،سهامداران عمده و
خانوادگی سعی در تأمین منافع شخصی خود با هزینه سهامداران جزء دارند (القول ،گودهامی،
وانگ و کوک .)2161 ،9همسو با این دیدگاه ،پژوهشهای متعددی به موضوع انحراف منابع و
کسب منافع شخصی از سهامداران جزء در شرکتهای خانوادگی پرداختهاند .بهعنوانمثال،
آنـدرسون ،دورو و ریب )2162( 1دریافتند کـه شرکتهای خانوادگی تمایل چندانی به سرمایه-
گذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه ندارند .بهطور مشابه ،برتراند ،مهتا و مولیناتان)2112( 5
و باء و همکاران ( )2112به شواهدی مبنی بر رفتار فرصتطلبانه و انحراف منابع در شرکتهای
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خانوادگی هندی و شرکتهای خانوادگی کرهای دست یافتند که چنین رفتارهایی کاهش بازده
در شرکت های خانوادگی را به همراه خواهد داشت .در پژوهشی دیگر ،لیتز ،ولپین و واگنر
( )2169نشان دادند که شرکت های خانوادگی از عملکرد پایینی در دوران بحران اقتصادی
برخوردار بودند .در خصوص تمایل مالکان خانوادگی به ارتکاب فعالیتهای اجتناب مالیاتی،
چنین استدالل میشود ازآنجاکه اجتناب مالیاتی مستلزم انجام معامالت پیچیده از سوی
مدیران شرکتهاست و توانایی سهامداران جزء برای نظارت بر رفتار مدیران را کاهش میدهد؛
لذا مکانیزم مناسبی در جهت تأمین منافع شخصی مالکان خانوادگی به شمار میرود (گایا و
همکاران .)2167 ،عالوه بر این ،معموالً خانوادههایی که مالکیت شرکتها را بر عهده دارند ،به
دنبال افزایش قدرت خود و حفظ مالکیت موروثی شرکت در میان اعضای خانواده و نسلهای
آتی خود هستند که در این میان ،نگهداشت وجه نقد ابزاری برای اجتناب از خطرات احتمالی
ورشکستگی و افزایش ثروت خانواده محسوب میشود (دران ،لوزانوند و یاما)2161 ،2؛ بنابراین،
ازآنجاکه سیاستهای اجتناب مالیاتی باعث کاهش خروج وجه نقد از شرکت میگردد ،لذا
انتظار میرود که شرکتهای خانوادگی ،اجتناب مالیاتی نیز بیشتری داشته باشند.
دیدگاههای مطرح شده نشان میدهد که نوع رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب
مالیاتی مبهم است؛ بنابراین ،پاسخ به این پرسش که مالکیت خانوادگی تأثیر مثبت یا منفی بر
اجتناب مالیاتی شرکتها دارد ،مقولهای است که با قاطعیت نمیتوان به آن پاسخ داد و پژوهش
حاضر در پی یافتن پاسخی برای این سؤال میباشد .لذا با توجه به مطالب مطروحه فوق ،فرضیه
نخست پژوهش بهصورت زیر تبیین میشود:

6

دارد.

 -2-2کيفيت حسابرسی ،مالکيت خانوادگی و اجتناب مالياتی
با توجه به نظریه نمایندگی ،کیفیت حسابرسی در کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران
نقش مهمی دارد .کیفیت حسابرسی یك از ویژگیهای حاکمیت شرکتی است که اقدامات
مدیران را کنترل میکند و مانع از دستکاری حسابداری و فعالیتهای فرصتطلبانه و متقلبانه
میشود (دیآنجلو و ماسوالس .)6321 ،9انتظار میرود حسابرسان خارجی ،قضاوت مستقل
درباره صورتهای مالی شرکت ارائه داده و در حسابرسیهای خود این مورد را ارزیابی نمایند
1 Lins, Volpin and Wagner
2 Dur´an, Lozanoand and Yama
3 DeAngelo and Masulis
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فرضيه اول پژوهش :بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه معنادار وجود
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فرضيه دوم پژوهش :اثر مثبت مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی شرکتها ،با کیفیت
حسابرسی بهتر کاهش مییابد.
بنابراین در صورت تحققبخش دوم استدالل در نظریه نمایندگی ،کیفیت حسابرسی
می تواند اینجا مؤثر افتد؛ به عبارتی اگر مطابق استدالل بخش نخست مبانی نظری که بیانشده
در شرکتهای خانوادگی تضاد نمایندگی بین مالك و مدیر کم است و اجتناب مالیاتی کاهش

1 Gallemore, Maydew and Thornock
2 Guenther, Matsunaga and Williams
3 Hanlon and Slemrod
4 Klassen, Lisowsky and Mescall
5 Kanagaretnam, Lee, Bee, Lim and Lobo
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که آیا مشتریانشان موقعیت مالی تهاجمی (پرخاشگر) را دنبال میکنند که ممکن است در
ناحیه خاکستری قرار گیرد و توسط مقامات مالیاتی شناسایی شود (گالمور ،میدو و تورنوک،6
2161؛ گیونتر ،ماتسوناگا و ویلیامز .)2167 ،2پژوهشهای اخیر نشان داد که مؤسسات
حسابرسی با کیفیت باال انگیزهای برای مشارکت در اجتناب مالیاتی شرکتها ندارند؛ چرا که
اگر مقامات مالیاتی موقعیتهای تهاجمی (مخاطرهآمیز) را شناسایی کنند ،عواقب زیانباری
برای آن ها به همراه خواهد داشت که ممکن است پس از افشای عمومی رفتارهای اجتناب
مالیاتی آنها ،شهرت و اعتماد خود را از دست دهند (هانلون و سلمرود .)2113 ،9در خصوص
تأثیر کیفیت حسابرسی بر فعالیتهای اجتناب مالیاتی؛ عمده شواهد تجربی موجود نشان می
دهد که به کارگیری مؤسسات حسابرسی باکیفیت ،موجب کاهش اجتناب مالیاتی شرکتها
میگردد .بهطور مثال ،خانی ،ایمانی و مالیی ( )6932نشان دادند شرکتهایی که حسابرس
آنها متخصص صنعت باشد؛ کمتر مرتکب فعالیتهای اجتناب مالیاتی میشوند .بهطور مشابه،
خواجوی و کیامهر ( )6931شواهدی مبنی بر وجود رابطه منفی بین کیفیت حسابرسی و
اجتناب مالیاتی شرکتها ارائه نمودند .کالسن ،لیسوفسکی و مسکال )2165( 1نیز در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که توسط مؤسسات حسابرسی باکیفیتتر حسابرسی
شدهاند ،از فعالیت های اجتناب مالیاتی کمتری برخوردارند .همچنین ،کاناگارتنام ،لی ،بی ،لیم و
لوبو )2161( 5نیز دریافتند که بهکارگیری مؤسسات حسابرسی باکیفیتتر ،باعث کاهش اجتناب
مالیاتی شرکتها میگردد؛ بنابراین ،استدالل میشود که کیفیت حسابرسی بتواند تأثیر مالکیت
خانوادگی بر اجتناب مالیاتی شرکت را تعدیل نماید .بر این اساس ،فرضیه دوم پژوهش به شرح
زیر ارائه میشود:
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یابد (اثر منفی مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی) ،دیگر نیازی به آزمون این فرضیه نخواهد
بود.

 -3-2پيشينه پژوهش
6

1 Chyz, Gaertner, Kausar and Watson
2 Lee, Lim and Lobo
3 Park, Ko, Jung and Lee
4 Armstrong, Blouin, Jagolinzer and Larcker
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چایز ،گئرتنر ،کاوسار واتسون ( )2162در پژوهشی "اطمینان بیش از حد مدیریت بر اجتناب
مالیاتی" را موردمطالعه قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد اعتمادبهنفس بیش از حد
مدیران بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت معناداری میگذارد.
گایا و همکاران ( )2167در پژوهشی به "بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب
مالیاتی با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی" پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین مالکیت
خانوادگی و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین کیفیت حسابرسی
رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی را تعدیل میکند.
لی ،لیم و لوبو )2161( 2در پژوهشی به "بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و اجتناب مالیاتی
با استفاده از نمونهای بینالمللی از شرکتهای  96کشور" پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
در کشورهایی که حفاظت از سرمایهگذاران قویتر ،خطر محاکمه حسابرسان باالتر ،محیط
حسابرسی بهتر و فشار بازار سرمایه باالتر است ،رابطه منفی بین کیفیت حسابرسان و اجتناب
مالیاتی وجود دارد.
9
پارک ،کو ،یونگ و لی ( )2161در پژوهشی به "بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و
اجتناب مالیاتی در کشور کره" پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که بین اجتناب مالیاتی و
ارزش شرکت رابطه منفی وجود دارد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان میدهد که توانایی
مدیریت رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت را کاهش میدهد.
آرمسترانگ ،بلوین ،جاگولینزر و الرکر )2165( 1در پژوهشی با عنوان "حاکمیت شرکتی،
انگیزه و اجتناب از مالیات" ،به این نتیجه رسیدند که هیچ ارتباطی بین مکانیزمهای حاکمیت
شرکتی و اجتناب از مالیات وجود ندارد .با این وجود ،بین استقالل هیئتمدیره و پیچیدگی
مالی رابطه ای مثبت برای سطح پایین اجتناب مالیاتی وجود دارد ،اما برای میزان باالی اجتناب
مالیاتی رابطه منفی وجود دارد.
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1 Gallemore and Labro
2 James and Scott
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گالمور و البرو )2165( 6به "بررسی اهمیت محیط اطالعاتی داخلی بر اجتناب مالیاتی
شرکتهای آمریکایی طی سالهای  6331تا  "2161پرداختند .نتایج پژوهش آنها حاکی از
آن بود که شرکتهای دارای کیفیت اطالعات داخلی باالتر از اجتناب مالیاتی کمتری
برخوردارند.
2
جیمز و اسکات ( )2161بهطور مستقیم "رابطه بین تضاد نمایندگی را با اجتناب مالیاتی
شرکتها" بررسی کردند .نتایج بررسی آنها نشان داد که تضاد نمایندگی بهطور مثبت و
معناداری با اجتناب مالیاتی رابطه دارد.
معطوفی و پورداداشی ( )6932در پژوهشی به "بررسی رابطه سهامداران کنترلی و اجتناب
مالیاتی با توجه به نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی و کمیته حسابرسی در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران" پرداختند .نتایج آزمون فرضیههای پژوهش حکایت از آن
داشت که اثر تعدیلی مالکیت خانوادگی و کمیته حسابرسی ،تأثیر منفی و معنادار سهامداران
کنترلی بر اجتناب مالیاتی را تقویت میکنند.
نقشبندی و حسیننژاد مقدم (" )6937تأثیر کیفیت حسابرسی و رابطه بین مالکیت
خانواده و اجتناب مالیاتی" را مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش نویسندگان بیان کردند
که بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد و کیفیت حسابرسی بر
رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی تأثیر معناداری دارد؛ اما در پژوهش مذکور
مشخص نگردید که متغیرهای پژوهش چگونه سنجیده شده و نتیجهگیری پژوهش به چه
صورتی انجام شد؛ همچنین تحلیلی در رابطه با نتایج فوق و ارائه پیشنهاداتی با توجه به نتایج
پژوهش انجام نشد که با توجه به کدام نظریه چنین نتیجهگیری به عمل آمد.
خدامی پور و شیبانی تذرجی ( )6937طی پژوهشی "تأثیر تمرکز مشتری بر اجتناب
مالیاتی" را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای پژوهش بیانگر آن بود که تمرکز مشتری شرکت
دارای تأثیر مثبت و معنادار بر فعالیتهای اجتناب مالیاتی آن است.
تحریری و خوئینی ( )6931در پژوهشی با عنوان "کیفیت اطالعات داخلی ،کیفیت افشا و
اجتناب مالیاتی شرکتها" ،به این نتیجه رسیدند هرچه کیفیت اطالعات داخلی بیشتر باشد،
اجتناب از مالیات باالتر خواهد بود و اثر مثبت آن در شرکتهایی که با عدم قطعیت باالتری
همراه هستند ،بیشتر است .همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که کیفیت باالتر اطالعات
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داخلی ،ریسك ناشی از روشهای اجتناب مالیاتی را کاهش نمیدهد درحالیکه کیفیت افشای
باالتر ،با اجتناب از مالیات کمتری همراه است.
کمالی منفرد و علی احمدی ( )6931در پژوهشی با "عنوان تأثیر توانایی مدیریت بر
اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها" به این نتیجه دست
یافتند که توانایی مدیریت تأثیر منفی بر اجتناب مالیاتی دارد و این نتیجه مؤید دیدگاه مبتنی
بر تئوری نمایندگی است .همچنین ،نتایج پژوهش نشان میدهد که اجتناب مالیاتی و تعامل
آن با توانایی مدیریت بر ارزش بازار شرکت تأثیر معناداری ندارد و نمیتواند بر واکنش
سرمایهگذاران در بازار سرمایه مؤثر واقع شود.
حسنی القار و شعریآناقیز ( )6931در پژوهشی با "عنوان بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر
اجتناب مالیاتی" ،برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی از دو شاخص نرخ مؤثر مالیات نقدی و
تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات استفاده کردند که نتایج حاصل نشان داد توانایی
مدیریت ،تأثیر مثبت معناداری بر اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران دارد.
آقایی ،حسنی و اسدی ( )6935در پژوهشی با عنوان "اهمیت محیط اطالعات داخلی برای
اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران" ،به این نتایج رسیدند
که بین دقت پیشبینی سود مدیران و اجتناب از پرداخت مالیات رابطۀ مثبت برقرار میباشد.
اسدی ،خدری و شایسته ( )6935به بررسی "رابطه بین مالکیت نهادی و مالکیت دولتی با
اجتناب مالیاتی" پرداختند و بیان کردند که با افزایش درصد مالکیت سهامداران نهادی اجتناب
از پرداخت مالیات افزایش مییابد .همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین مالکیت
دولتی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
فخاری و فصیح ( )6935در پژوهشی با عنوان "تأثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر تئوری نمایندگی)" ،نشان
دادند که مالکیت خانوادگی تأثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکتهای مورد بررسی
دارد .هم چنین رشد و سودآوری هم اثر تعدیلکننده مثبت و معنیداری بر رابطه بین مالکیت
خانوادگی و ساختار سرمایه شرکتها در بازار سرمایه ایران دارد.
مشایخی و سیدی ( )6931در پژوهشی "رابطۀ برخی از معیارهای حاکمیت شرکتی؛ شامل
درصد مالکیت نهادی ،استقالل هیئتمدیره و اندازه هیئتمدیره و اجتناب مالیاتی شرکتها" را
مورد بررسی قرار دادند .نتیجۀ پژوهش مبین آن بود که رابطۀ معناداری بین حاکمیت شرکتی
و اجتناب مالیاتی وجود ندارد.

23

واکاوي اجتناب مالیاتي در پرتو ساختار مالکیت با نقش تعدیلي کیفیت حسابرسي...

 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای
نیمهتجربی پس رویدادی است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و مدلهای
اقتصادسنجی انجام شده است .جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش را شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  6932الی  6931تشکیل میدهند و نمونه
انتخابی پژوهش نیز شرکتهایی میباشند که مجموعه شرایط زیر را دارا باشند:
 )6شرکتهایی که تاریخ پذیرش آنها در سازمان بورس اوراق بهادار قبل از سال 6932
بوده و تا پایان سال  6931نیز در فهرست شرکتهای بورسی باشند.
 )2بهمنظور افزایش قابلیت مقایسه ،سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 )9طی سالهای مذکور تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
 )1جزء شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند (شرکتهای سرمایهگـذاری
به علت تفاوت ماهیت فعالیت با بقیه شرکتها در جامعه آماری منظور نشدند).
پس از اعمال محدودیتهای فوق تعداد  621شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب
شدند .دادههای پژوهش حاضر با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه
صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده د ر بورس اوراق بهادار تهران موجود در سامانه کدال،
پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و نرمافزار رهآورد نوین استخراج گردید .جهت تجزیه و تحلیل
نهایی دادهها نیز از نرمافزارهای اقتصادسنجی  Stataنسخه  61استفاده شده است.

 -4مدل و متغيرهای پژوهش و نحوه اندازهگيری آنها
بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش به پیروی از گایا و همکاران ( ،)2167از مدل رگرسیون
چند متغیره زیر استفاده شده است:
مدل ()1

TAXi,t = β0+ β1FOWNi,t+ β2AUDQi,t+ β3FOWN*AUDQi,t+ β4SIZEi,t+
β5LEVi,t+ β6ROAi,t+ β7GWTHi,t + β8PPEi,t + β9INTANGi,t + εi,t
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هشی و علیخانی ( )6931در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت
غیرخانوادگی بر عملکرد شرکتها"  ،نشان دادند که بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکتها
رابطه منفی و همچنین بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه مثبت وجود دارد.
روستایی دره میانه ،دیانتی دیلمی و بنیمهد (" )6931رابطه بین استراتژی تجاری و سطح
اجتناب مالیاتی شرکت" را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش بیانگر آن است که
شرکتهایی که به دنبال حداقل کردن هزینهها هستند ،نسبت به شرکتهایی که به دنبال
فرصت رشد بیشتر و نوآوری در تولید هستند ،از اجتناب مالیاتی پایینتری برخوردارند.
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الف -متغير وابسته
اجتناب مالیاتی ( )TAXبهعنوان متغیر وابسته پژوهش حاضر در نظر گرفته شده که برای
اندازهگیری آن از دو سنجه زیر استفادهشده است.
اولین سنجه مبتنی بر نرخ مؤثر مالیاتی شرکت ( )ETRاست که اشاره به نسبت کل هزینه
مالیات به درآمد قبل از مالیات دارد .این اندازهگیری بهطور گستردهای در مطالعات اخیر
(النیس و ریچاردسون2166 ،؛ مینیك و نوگا2161 ،؛ چن و همکاران2161 ،؛ گایا و همکاران،
2167؛ ژیا ،کائو و چان )2167 ،6استفاده شده است .نرخ مؤثر مالیاتی یك معیار مناسب برای
ارزیابی رفتار اجتناب از مالیات شرکتها به دالیل مختلف است .نرخ مؤثر مالیاتی میتواند هر
نوع کاهش مالیات را از طریق پناهگاههای مالیاتی و نقاط ضعف موجود در قوانین مالیاتی
شناسایی کند (دیرنگ ،هانلون ،میدو و تورنوک .)2167 ،2نرخ مؤثر مالیاتی یك تابع معکوس از
اجتناب مالیاتی است ،زیرا مقادیر کمتر نرخ مؤثر مالیات ،به دخالت بیشتری در اجتناب مالیات
شرکتها اشاره دارد (فرانك ،لینچ و رگو .)2113 ،9ازآنجاکه هر چه نرخ مؤثر مالیاتی شرکت
کمتر باشد ،میزان اجتناب مالیاتی آن شرکت بیشتر است ،لذا نرخهای مالیاتی محاسبه شده ،در
عدد منفی یك ( )-6ضرب میشود.
دومین سنجه اجتناب مالیاتی ،نرخ مؤثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی ( )CFETRمیباشد و
از نسبت کل هزینه مالیات به جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی محاسبه میشود
(النیس و ریچاردسون2166 ،؛ ریچاردسون و همکاران .)2169 ،این اندازهگیری بر اساس
1 Xia, Cao and Chan
2 Dyreng, Hanlon, Maydew and Thornock
3 Frank, Lynch and Rego
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که در مدل فوق:
 ،TAXi,tاجتناب مالیاتی شرکت  iدر سال t؛  ،FOWNi,tمالکیت خانوادگی شرکت  iدر سال
t؛ ، AUDQi,tکیفیت حسابرسی شرکت  iدر سال t؛  ،FOWN*AUDQi,tاثر تعاملی کیفیت
حسابرسی بر مالکیت خانوادگی شرکت  iدر سال t؛  ،SIZEi,tاندازه شرکت ،معادل لگاریتم
طبیعی دارائیهای شرکت  iدر سال t؛  ،LEVi,tاهرم مالی شرکت  iدر سال t؛  ،ROAi,tبازده
داراییهای شرکت  iدر سال t؛  ،GWTHi,tفرصتهای رشد شرکت  iدر سال t؛  ،PPEi,tنسبت
داراییهای ثابت شرکت  iدر سال t؛  ،INTANGi,tنسبت داراییهای نامشهود شرکت  iدر سال
t؛ و  ،εi,tجزء خطای مدل رگرسیون میباشد .در ادامه به معرفی هر یك از متغیرهای پژوهش
پرداخته میشود.
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اطالعاتی از صورت جریان وجوه نقد است که می تواند تأثیر مدیریت سود را نادیده بگیرد
(حذف کند) (چن و همکاران .)2161 ،ازآنجاکه هر چه نرخ مؤثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی
شرکت کمتر باشد ،میزان اجتناب مالیاتی آن شرکت بیشتر است ،لذا نرخهای مالیاتی محاسبه
شده ،در عدد منفی یك ( )-6ضرب میشود.
متغیر مستقل پژوهش مالکیت خانوادگی است .در این پژوهش به پیروی از پژوهش مهرآذین،
قبدیان ،فروتن و تقیپور ( )6932و معطوفی و گلچوبی ( ،)6931از یکی از دو شرط زیر برای
تعریف شرکتهای خانوادگی در ایران استفاده شده است:
الف) سهامدار حقیقی مالك حداقل  21درصد سهام عادی شرکت باشد و یا؛
ب) یکی از اعضای هیئتمدیره ،خود ،بهتنهایی مالك حداقل  5درصد سهام عادی و یا
مجموع سهام عضو حقیقی هیئتمدیره و اعضای خانواده و فامیل وی ،حداقل  5درصد مجموع
سهام عادی شرکت باشد.
از این رو در پژوهش حاضر ،اگر شرکتی یکی از ویژگیهای فوق را داشته باشد ،خانوادگی
تلقی شده و عدد یك را میپذیرد و در غیر این صورت عدد صفر به آن اختصاص داده میشود.
ج -متغير تعديلگر
متغیر تعدیلی مورد استفاده در این پژوهش ،کیفیت حسابرسی است .در پژوهشهای قبلی
نشان داده شده است که اندازه و بزرگی مؤسسات حسابرسی رابطه مستقیمی با کیفیت کار
آنها دارد .بهعبارتدیگر ،هرچه اندازۀ مؤسسات حسابرسی بزرگتر باشد ،کیفیت اطالعات
شرکتهایی که توسط آنها حسابرسی میشوند باالتر است .زیرا مؤسسات حسابرسی بزرگ،
حسابرسان باتجربه تر و سیستم نظارتی بهتری در اختیار دارند و حاضر نیستند تا شهرت خود را
در مقابل کیفیت پایین حسابرسی از دست دهند (کالپور ،سانکاراگوروسوامی و زنگ2112 ،6؛
چوی ،مایرز ،زنگ و زیبارت .)2161 ،2پائولین )2117( 9و کلینچ ،استوکس و ژو )2162( 1نیز
معتقدند که مؤسسات حسابرسی بزرگتر در مقایسه با سایر مؤسسات از تعداد صاحبکاران
بیشتری برخوردار بوده و در صورت ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت پایین ،بخش عمدهای از
شهرت خود در بازار را از دست خواهند داد .لذا اینگونه مؤسسات بهمنظور حفظ شهرت خود،

1 Kallapur, Sankaraguruswamy and Zang
2 Choi, Myers, Zang ans Ziebart
3 Pauline
4 Clinch, Stokes and Zhu
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ب -متغير مستقل
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د -متغيرهای کنترلی
اندازه شرکت :شرکتهای بزرگ به دلیل قدرت اقتصادی و اجتماعی ،بیشتر از شرکتهای
کوچك در فعالیتهای اجتناب مالیاتی شرکت میکنند (لین ،تانگ و تاکر2161 ،9؛ ریچاردسون
و همکاران .) 2169 ،برای سنجش اندازه شرکت ،همانند پژوهش گایا و همکاران ( )2167از
لگاریتم طبیعی دارائیهای پایان دوره شرکت استفاده شده است.
اهرم مالی :در این پژوهش ،اهرم مالی به عنوان یکی دیگر از متغیرهای کنترلی به کار گرفته
شده است که از طریق نسبت کل بدهی به داراییهای شرکت اندازهگیری میشود .هر شرکتی
که از اهرم باالتری بر خوردار باشد به همان میزان نیز بار مالیاتی آن کمتر خواهد بود (گاپتا و
نیوبری .) 6337 ،1لیکن شرکتی که از نرخ مالیاتی باالتری برخوردار باشد انگیزه بیشتری برای
استفاده از تأمین مالی بدهی جهت کاهش بار مالیاتی خود برخوردار است ،بنابراین انتظار
میرود ارتباط مثبت بین اهرم مالی و اجتناب مالیاتی شرکت وجود داشته باشد (ریچاردسون و
همکاران2169 ،؛ دراشید و ژانگ2119 ،5؛ گراهام و تاکر.)2111 ،1

1 Kilgore
2 Rusmin
3 Lin, Tong and Tucker
4 Gupta and Newberry
5 Derashid and Zhang
6 Graham and Tucker
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انگیزه بیشتری برای ارائه خدمات حسابرسی باکیفیتتر دارند .همچنین ،کیلگر )2117( 6و
راسمین )2161( 2بیان میکنند که مؤسسات حسابرسی بزرگ ،به دلیل دسترسی به منابع،
تکنولوژی و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمونهای مختلف خدمات
حسابرسی با کیفیت باالتری را ارائه مینمایند؛ بنابراین با توجه به استدالل فوق ،انتظار میرود
که هر چه اندازه مؤسسات حسابرسی بزرگتر باشد ،کیفیت حسابرسی آن نیز باالتر است .لذا
در این پژوهش ،اندازه موسسه حسابرسی بهعنوان سنجه کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شده
است .متغیر مذکور ،متغی ری مجازی است که اگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی و یا
مؤسسات حسابرسی با رتبه الف باشد ،به عنوان موسسه حسابرسی بزرگ و با کیفیت باال
محسوب شده و به آن شرکت عدد  6و در غیر این صورت به آن عدد  1اختصاص مییابد (ثقفی
و معتمدفاضل6931،؛ صفری گرایلی و رضائی پیتهنوئی.)6931 ،
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بازده دارايی :شرکت های سودآور انگیزه بیشتری برای شرکت در اجتناب مالیاتی دارند تا
هزینه مالیاتی خود را کاهش دهند (النیس و ریچاردسون2162 ،؛ گایا و همکاران .)2167 ،در
این پژوهش بازده دارایی شرکت از تقسیم سود خالص بر داراییهای شرکت محاسبه شده است.
فرصتهای رشد :نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برای کنترل

نسبت دارايی ثابت :این متغیر که بر اساس نسبت دارایی ثابت نظیر اموال ،ماشینآالت و
تجهیزات به داراییهای شرکت اندازهگیری میشود ،در پژوهشهای ژیا و همکاران ( )2167و
لینگ ،میدو ،لیاندونگ و لو )2167( 6نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظرگرفته شده است.
نسبت دارايی نامشهود :از تقسیم دارایی نامشهود بر داراییهای شرکت محاسبه شده و در
پژوهش لینگ و همکاران ( )2167نیز کنترل شده است.
ازآنجاکه در این پژوهش برای سنجش اجتناب مالیاتی از دو سنجه ()CFETR, ETR
استفاده شده است ،لذا مدل فوق برای هر یك از سنجههای اجتناب مالیاتی بهصورت جداگانه
برآورد میگردد .به دلیل آنکه دادههای ترکیبی از نظر تعداد مشاهدات ،پایین بودن احتمال
همخطی بین متغیرها ،کاهش تورش برآورد و ناهمسانی واریانس بر مدلهای مقطعی یا سری
زمانی برتری دارند (گجراتی ،پورتر و گوناسکار ،)2113 ،2بهمنظور برآورد مدلهای پژوهش از
تکنیك دادههای ترکیبی استفاده شده است.

 -5يافتههای پژوهش
 -1-5آمار توصيفی
جدول ( ،)6آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون که شامل برخی شاخصهای مرکزی و
پراکندگی میباشد را برای نمونهای متشکل از  191شرکت  -سال مشاهده در فاصله زمانی
سالهای  6932 -6931نشان میدهد.

1 Ling, Maydew, Liandong and Luo
2 Gujarati, Porter and Gunasekar
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فرصتهای رشد در نظر گرفته شده است .پژوهشهای اخیر بیان میکنند که شرکتهایی با
فرصت های رشد باال انگیزه بیشتری برای اجتناب مالیاتی دارند (ریچاردسون و همکاران،
2169؛ چن و همکاران.)2161 ،
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جدول ( :)1آمار توصيفی مربوط به متغيرهای پژوهش
نماد متغير

متغير
نرخ مؤثر مالياتی

ميانگين

ميانه

حداقل

حداکثر

انحراف معيار

CFETR

-0/101

-0/041

-3/843

0/000

SIZE

14/509

14/343

10/532

18/374

1/579

اهرم مالی

LEV

0/587

0/594

0/012

2/315

0/258

بازده دارايی

ROA

0/088

0/070

-1/003

0/740

0/101

فرصتهای رشد

MTB

2/500

2/227

-28/422

28/421

3/332

نسبت دارايی ثابت

PPE

0/208

0/231

0/000

0/948

0/198

INTANG

0/000

0/002

0/000

0/050

0/008

نرخ مؤثر مالياتی جريان نقد عملياتی
اندازه شرکت

نسبت دارايی نامشهود

همانگونه که در این جدول مالحظه میشود ،مقدار میانگین سنجههای اجتناب مالیاتی
شامل نرخ مؤثر مالیاتی (حدود  61درصد) و نرخ مؤثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی (حدود 61
درصد) ،حاکی از آن است که با توجه به نرخ قانونی مالیات بر عملکرد شرکتهای بورسی
( 22/5درصد) ،میتوان گفت بهطورکلی وضعیت مالیاتی شرکتها با سیاستهای مالیاتی
سازگار نیست .مالحظه مقدار میانگین متغیر اهرم مالی نیز حاکی از آن است که بهطور متوسط
حدود  11درصد از داراییهای شرکتهای نمونه از طریق استقراض ،تأمین مالی شدهاند .عالوه
بر این ،میانگین نسبت سودآوری شرکتهای نمونه حدود  61درصد است .نکته قابلتوجه دیگر
این جدول ،بیشتر بودن ارزش بازار حقوق صاحبان سهام اغلب شرکتهای نمونه از ارزش
دفتری آن است که مالحظه مقدار میانگین متغیر فرصتهای رشد ( )2/511در جدول فوق،
گواه این مدعاست .جدول ( )2شاخصهای درصد فراوانی و نما (مد) را برای متغیرهای مجازی
ارائه میکند:
جدول ( .)2درصد فراوانی و نما (مد) برای متغيرهای مجازی
متغير

نماد متغير

درصد فراوانی 1

درصد فراوانی 0

مد

مالکيت خانوادگی

FOWN

%14/70

%95/24

0

کيفيت حسابرسی

AUDQ

%49/10

%51/94

0

با توجه به جدول فوق ،حدود  65درصد شرکتهای مورد بررسی دارای مالکیت خانوادگی
هستند و همچنین تقریباً نیمی از صورتهای مالی شرکتهای نمونه توسط سازمان حسابرسی
و یا مؤسسات حسابرسی با رتبه الف حسابرسی شدهاند.

 -2-5نتايج آزمون فرضيهها
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش بر اساس هر یك از دو سنجه اجتناب مالیاتی ،در
جدول ( )9نشان داده شده است:
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ETR

-0/080

-0/078

-0/007

0/000

0/084
0/405
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واکاوي اجتناب مالیاتي در پرتو ساختار مالکیت با نقش تعدیلي کیفیت حسابرسي...
جدول ( :)3نتايج برآورد مدل پژوهش بر اساس دو سنجه اجتناب مالياتی
متغير

ETR
انحراف

سطح

CFETR
انحراف

سطح

معناداری

C

-0/007

0/008

-0/75

0/457

*-0/029

FOWN

-0/183

0/020

-7/18

0/000

**-0/240

AUDQ

0/001

0/007

0/25

0/903

0/015

0/009

FOWN*ADUQ

0/012

0/049

0/25

0/901

-0/115

0/112

SIZE

**0/011

0/001

7/21

0/000

**0/014

0/001

7/80

LEV

**0/059

0/014

4/03

0/000

**0/002

0/019

3/41

0/000

ROA

**0/247

0/024

8/80

0/000

**0/370

0/033

10/89

0/000

MTB

*0/001

0/001

2/38

0/011

0/001

0/001

0/78

0/448

PPE

**-0/042

0/015

-2/00

0/008

-0/002

0/010

-0/19

0/950

0/144

0/302

0/49

0/070

**1/040

0/252

0/48

0/000

INTANG

ضريب

معيار

معناداری

0/013

2/21

0/013

0/032

-7/48

0/000

1/70

0/074

-1/03

0/302
0/000

آماره خیدو

215/97

آماره خیدو

370/27

سطح معناداری خیدو

0/000

سطح معناداری خیدو

0/000

مالحظه مقادیر آمارههای خی در این جدول ،بیانگر معناداری کلی مدلهای رگرسیونی
برازش شده در سطح خطای  5درصد است .همانطور که در جدول فوق مالحظه میشود،
ضریب برآوردی و آماره  Zمربوط مالکیت خانوادگی ( )FOWNدر هر دو مدل منفی و در سطح
خطای  5درصد معنادار بوده که حاکی از وجود رابطه منفی معنادار بین مالکیت خانوادگی و
اجتناب مالیاتی شرکت میباشد .بر این اساس ،فرضیه اول پژوهش در سطح خطای  5درصد
پذیرفته میشود .همچنین همانطور که در جدول فوق نیز مالحظه میشود ،آماره  Zمربوط به
متغیر تعاملی  FOWN*AUDQدر هر دو مدل در سطح خطای  5درصد معنادار نیست .بدین
ترتیب ،فرضیه دوم پژوهش در سطح خطای  5درصد رد میگردد و کیفیت حسابرسی رابطه
بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی شرکتها را تعدیل نمیکند.

 -0تجزيه و تحليل حساسيت
بهمنظور بررسی استحکام و قابلیت اتکای نتایج پژوهش ،رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب
مالیاتی شرکتها براساس تفاوت دفتری مالیات بهعنوان معیار جایگزین برای سنجش اجتناب
مالیاتی ،مجدداً مورد بررسی قرار گرفت .تفاوت دفتری مالیات از طریق تفاوت بین سود
حسابداری (سود قبل از مالیات) و سود مشمول مالیات شرکت به دست میآید که سود مشمول
مالیات نیز از تقسیم هزینه مالیات بر نرخ مالیات قانونی محاسبه میگردد .بهمنظور
همگنسازی ،این متغیر بر ارزش دفتری کل داراییها تقسیمشده است (ویلسون2113 ،6؛ لین
1 Wilson
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و همکاران .)2161 ،جدول ( )1نتایج آزمون فرضیههای پژوهش بر اساس معیار جایگزین برای
اندازهگیری اجتناب مالیاتی را نشان میدهد.
جدول ( :)4نتايج آزمون فرضيههای پژوهش بر اساس معيار جايگزين اجتناب مالياتی
C

-0/134

0/141

-8/40

0/000

FOWN

-0/021

0/000

-3/50

0/000

AUDQ
FOWN*AD
UQ
SIZE

0/001

0/004

0/18

0/951

0/000

0/292

0/20

0/944

متغير

0/000

0/009

7/09

0/000

LEV

0/004

0/001

2/92

0/005

ROA

0/051

0/250

2/00

0/008

MTB

0/001

0/001

1/02

0/310

PPE

-0/254

0/008

-2/84

0/003

INTANG

0/385

0/157

2/52

0/012

آماره خیدو
سطح معناداری خیدو

270/91
0/000

نتایج بیانگر آن است که مالکیت خانوادگی رابطه منفی و معناداری با اجتناب مالیاتی
محاسبه شده بر اساس معیار مذکور دارد و همچنین کیفیت حسابرسی رابطه بین مالکیت
خانوادگی و اجتناب مالیاتی شرکتها را تعدیل نمیکند .که این یافته با نتایج اصلی پژوهش
منطبق است؛ بنابراین ،می توان نتیجه گرفت که نتایج پژوهش نسبت به استفاده از معیار
جایگزین اجتناب مالیاتی حساس نبوده و از استحکام برخوردار است.
از سوی دیگر با توجه به نتایج پژوهش براساس تئوری نمایندگی ،مالکیت خانوادگی منجر
به موقعیتهای اجتناب مالیاتی کمتری میشود و در واقع این نتیجه نشاندهنده این موضوع
است که در شرکت های خانوادگی به دلیل تمرکز مالکیت بیشتر و همسویی منافع بین مدیران
و مالکان ،مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی کاهش مییابد .در ادامه و در جدول ()5
برای بررسی بیشتر ،به مقایسه عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای نمایندگی در شرکتهای
خانوادگی و غیر خانوادگی پرداخته میشود .برای سنجش عدم تقارن اطالعاتی از دامنه قیمت
خرید و فروش سهام بر اساس مدل وینکتاش و چیانگ )6321( 6و برای سنجش هزینههای
نمایندگی از نسبت هزینههای عملیاتی به فروش ساالنه استفاده شده است.

1 Venkatesh and Chiang
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واکاوي اجتناب مالیاتي در پرتو ساختار مالکیت با نقش تعدیلي کیفیت حسابرسي...
جدول ( :)5آزمون مقايسه ميانگين در شرکتهای خانوادگی و غيرخانوادگی
شرکتهای خانوادگی

شرکتهای غيرخانوادگی

تعداد

ميانگين

تعداد

ميانگين

عدم تقارن اطالعاتی

83

0/709

537

0/877

5/014

هزينههای نمايندگی

83

0/015

537

0/028

2/104

متغير

آماره t

سطح معناداری
0/000
0/030

 -7نتيجهگيری
پژوهش های مختلف صورت گرفته به بررسی عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی شرکتها پرداخته و
نشان دادند که یکی از این عوامل ،ساختار مالکیت شرکتها میباشد .ازاینرو ،در پژوهش حاضر
رابطه بین مالکیت خانوادگی به عنوان یکی از ساختارهای مالکیت ،با اجتناب مالیاتی شرکتها
و همچنین اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزمهای نظارتی بر این رابطه،
براساس تئوری نمایندگی مورد آزمون قرار گرفت .نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش حاکی از آن
است که بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
بهعبارت دیگر نتایج بیانگر آن است که مالکان خانوادگی بیشتر از سایرین نگران جریمههای
بالقوه و لطمه به خوشنامی و اعتبار ناشی از ممیزی دولت میباشند و انگیزه کمتری برای
اجتناب مالیاتی دارند .مالکان خانوادگی مراقب شهرت و نام شرکتشان هستند زیرا
شرکتهایشان بهصورت موروثی به نسلهای آینده منتقل میشود .مالکان خانوادگی شرکتهای
خود را به عنوان میراثی برای انتقال به جانشینان خود در نظر میگیرند؛ بنابراین ،بهجای
سودآوری کوتاهمدت نگران ارزش بلندمدت کسبوکار خود هستند .همچنین براساس تئوری
نمایندگی ،در شرکتهای خانوادگی به دلیل تمرکز مالکیت بیشتر و همسویی منافع بین
مدیران و مالکان ،مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی کاهش مییابد .این استدالل نشان
میدهد که به عنوان یك ویژگی حاکمیت شرکتی ،مالکیت خانوادگی ،مشکل بالقوه
فرصتطلبی مدیریتی را کاهش میدهد و منجر به موقعیتهای اجتناب مالیاتی کمتری
میشود .نتیجه بهدستآمده در این پژوهش با یافتههای چن و همکاران ( )2161مبنی بر وجود
رابطه منفی بین مالکیت خانوادگی در مقابل مالکیت غیرخانوادگی و اجتناب مالیاتی شرکتها،
سازگار است؛ اما نتایج این فرضیه با پژوهش گایا و همکاران ( )2167مطابقت ندارد؛ زیرا آنها
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با توجه به جدول فوق ،ازآنجاییکه سطح معناداری متغیرهای عدم تقارن اطالعاتی و
هزینههای نمایندگی کمتر از  1/15بهدستآمده است ،فرض برابر میانگینها رد میشود.
بهبیاندیگر میانگین متغیرهای عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای نمایندگی برای شرکتهای
خانوادگی بهطور معناداری کوچكتر از شرکتهای غیرخانوادگی است و این یافته با نتیجه
اصلی پژوهش منطبق است.
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 -9پيشنهادها و محدوديتهای پژوهش
با توجه به یافتهها و نتایج حاصل از این پژوهش به مدیران ،سرمایهگذاران و اعتباردهندگان
پیشنهاد میشود با وجود تأثیر مالکیت شرکت بهویژه از حیث خانوادگی بودن و یا نبودن آنها
بهمنظور جلوگیری از اعمال رفتار فرصتطلبانه مدیران و اجتناب مالیاتی شرکت ،در
تصمیمگیری های خود به ساختار مالکیت شرکت توجه بیشتری نمایند .همچنین پیشنهاد
میشود ،مقامات مالیاتی در برنامهریزی مالیاتی ،نوع مالکیت شرکت بهخصوص مالکیت
خانوادگی را در نظر داشته باشند .عالوه بر این با توجه به نتایج پژوهش ،ازآنجاکه مالکیت
خانوادگی موجب کاهش فعالیتهای اجتناب مالیاتی شرکت میگردد؛ لذا به مؤسسات
حسابرسی پیشنهاد میگردد که در ارزیابی خود از سطح ریسك شرکت صاحبکار و برنامهریزی
عملیات حسابرسی در کنار سایر عوامل ،به ساختار مالکیت شرکتها ازجمله مالکیت خانوادگی
توجه داشته باشند تا به درک صحیح از رفتار مالیاتی شرکتها دست یابند.
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دریافتند که مالکیت خانوادگی موجب افزایش فعالیتهای اجتناب مالیاتی شرکت میگردد .در
فرضیه دوم پژوهش ،اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه مثبت بین مالکیت خانوادگی با
اجتناب مالیاتی شرکتها مورد بررسی قرار گرفت .در این پژوهش با توجه به فرضیه دوم ،انتظار
میرود مؤسسات حسابرسی با کیفیت در شرکتهای خانوادگی ،بر استراتژیهای راهبردی
شرکت ،از جمله برنامههای مرتبط با پرداخت مالیات نظارت مؤثری داشته باشند و اثر مثبت
مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی شرکتها ،با کیفیت حسابرسی بهتر کاهش یابد.
بهعبارتیدیگر در صورت مثبت بودن  β1در مدل پژوهش باید انتظار داشت  β3منفی باشد.
اما نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی رابطه بین
مالکیت خانوادگی با اجتناب مالیاتی را تعدیل نمیکند .از دالیل این امر میتوان به رابطه منفی
بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی با توجه به نتایج فرضیه اول پژوهش و انگیزه کمتر
برای اجتناب مالیاتی در شرکتهای خانوادگی اشاره نمود (منفی بودن )β1؛ بنابراین تنها در
صورت تحققبخش دوم استدالل در نظریه نمایندگی (اثر مثبت مالکیت خانوادگی بر اجتناب
مالیاتی شرکتها و مثبت بودن  ،)β1میتوان انتظار تائید فرضیه دوم پژوهش را داشت؛ به
عبارتی اگر در شرکت های خانوادگی تضاد نمایندگی بین مالك و مدیر کم باشد و اجتناب
مالیاتی کاهش یابد (اثر منفی مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی) ،کیفیت حسابرسی رابطه
بین مالکیت خانوادگی با اجتناب مالیاتی را تعدیل نمیکند .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه
نیز با پژوهش گایا و همکاران ( )2167مطابقت ندارد.
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واکاوي اجتناب مالیاتي در پرتو ساختار مالکیت با نقش تعدیلي کیفیت حسابرسي...

 -8منابع و مأخذ
آقایی ،محمدعلی؛ حسن حسنی و زینب اسدی .)6935( .اهمیت محیط اطالعات داخلی برای
اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران .پژوهشهای
حسابداری مالی .67-91 :)1(2
اسدی ،مسلم؛ نادر خدری و هادی شایسته .)6935( .بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و
مالکیت دولتی با اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران.
اولين کنفرانس بينالمللی تکنيکهای مديريت و حسابداری ،تهران.
تحریری ،آرش و مهین خوئینی .)6931( .کیفیت اطالعات داخلی ،کیفیت افشا و اجتناب
مالیاتی شرکتها .دانش حسابداری مالی .616-621 :)6(1
ثقفی ،علی و مجید معتمدی فاضل .)6931( .رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی
سرمایهگذاری در شرکتهای با امکانات سرمایهگذاری باال .پژوهشهای حسابداری مالی
.6-61 :)1(9
حسنی القار ،مسعود و صابر شعری آناقیز .)6931( .بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب
مالیاتی .دانش حسابداری .617-691 :)6(2
خانی ،عبداهلل؛ کریم ایمانی و مهنام مالیی .)6932( .بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در
صنعت و اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دانش
حسابرسی .19-12 :)56(69
خدامی پور ،احمد و عباس شیبانی تذرجی .)6937( .بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی
بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی  -شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران،
دانش حسابداری .619-623 :)2(3
خواجوی ،شکراله و محمد کیامهر .)6931( .بررسی رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و اجتناب
مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .پژوهشنامه ماليات :21
.27-612
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با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
تسری نتایج به سایر شرکت ها باید با احتیاط انجام شود .در ادامه به پژوهشگران آتی نیز توصیه
میشود که تأثیر انواع دیگر مالکیت بر اجتناب مالیاتی شرکتها بررسی گردد .همچنین،
پیشنهاد میشود که نقش تعدیلکنندگی سهامداران نهادی بهعنوان یکی دیگر از ابزارهای
نظارتی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی شرکت موردمطالعه قرار گیرد.
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دیانتی دیلمی ،زهرا؛ بهمن بنی مهد و الهام روستایی دره میانه .)6931( .رابطه بین استراتژی
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