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 چکیده

هااتااجسورانهمالیاتیدرحالگسترشاستوشرکتهایسیاستبرایاعمالهاشرکترانیمدتاقداما
،ایانپاژوهشدهناد هایایناقداماتبرمنافعآنفزونینیافتهبهاقاداماتواوداداماهمایزمانیکههزینه

هاعیتعملکردیشرکتجسورانهمالیاتیراباتوجهبهوضهایسیاستساوتارمالکیتوهایمؤلفهارتباط
-یفیتوصایپژوهشاجرا،روشنظرازواستیکاربردیهاپژوهشزمرهدرهدفنظرازکند بررسیمی
هایشرکتطیسال170نمونهآماریموردبررسیشامل گرددیمقلمدادیدادیازنوعپسرویهمبستگ
هاایسیاساتساوتارمالکیتوهایمؤلفههایاولتاسومبهبررسیارتباطبیناست فرضیه1395تا1390

وجاودهابیانگریافتهکند راآزمونمیهاشرکتگرعملکردجسورانهمالیاتیوفرضیهچهارم،نقشتعدیل
رابطاهکاهدرحاالی؛یاساتاتیامالجساورانههاایسیاستباینهادویدولتتیمالکنیبمعناداریمنفرابطه

مالیاتیمشاهدهنشاد همنناینرابطاهباینسااوتارجسورانههایسیاستمعناداریبینمالکیتوصوصیبا
نهایباعملکردضعیفوقویتفاوتمعنااداریدارد نتاایممبای مالیاتیدرشرکتهایسیاستمالکیتو

آناستکهباافزایشمیزانمالکیاتنهاادیودولتای،مادیرانکمتارباهاقاداماتکاهنادهمالیااتدسات
قارارریتاث هااقداماتمدیراندرزمینهمالیاتراتحاتیافزایشمالکیتوصوصیدرشرکتول،زنندمی
بیشتراست یقویهاشرکتدریاتیمالهایسیاستبرتیمالکساوتارا ردهد ازسویدیگرنمی
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 مقدمه

شادنجاداییمالکیاتازمادیریتتوجاههمگاانباههاایبازروومطار باپیدایششرکت

چگاونگیازآنجاکاه هامعطاوفشاد هایحاکمیتشرکتیوساوتارمالکیتدرشرکتمکانیزم
شود،تصامیمینآنمربوطمیادارهیکشرکتبهساوتارمالکیتوتصمیماتسهامدارانومالک

ازسازوکارهایادارهشارکتوواهادباودودرایانمتث رهایعملیاتیومالینیزدرموردفعالیت
سااوتار کننادیماتخاذرانیاستکهمدیتیاهمبایمالماتیتصمازجملهیاتیمالرابطهتصمیمات

هوضعیتیاشارهداردکاهنسابتیازهابسازوکارهایداولیاصولراهبریشرکتعنوانبهمالکیت

گیرد ایازمالکانوسهامدارنحقیقییاحقوقیقرارمیسهامشرکتدراوتیارعده
ساوتارمالکیتشاملترکیب،تمرکزونوعمالکیتمالکانیاستکهبراساسمیازانمالکیات

،نهاادیووصوصایوودقادرندبرتصمیماتشرکتا رگذارباشند برایناساسمالکیتدولتی
ساوتارمالکیتدانستکاههاریاکنشااندهنادهنسابتبیشاتریازهایمؤلفهتوانازانواعرامی

هایبیمهویااساهامدارانهاوشرکتسهامشرکتاستکهدراوتیاردولت،نهادهاییمانندبانک

 ردیگیمحقیقیقرار
شادههااانجاامومالیاتپرداوتیشرکتهایاندکیکهپیرامونرابطهساوتارمالکیتپژوهش

هاادرکندکهبسیاریازمقاماتمالیاتیبهاهمیتنقاشسااوتارمالکیاتشارکتاست،تثکیدمی
هااوپرداوتمالیاتموجبوروجنقادینگیازشارکتازآنجاکهتصمیماتمالیاتیاذعاندارند 

ابازپرداوتمالیاتویابهتعویا شود،مدیرانتمایلبهاجتنهمننینکاهشسودسهامدارانمی

 ,Minnick & Noga)نوگااوگیانیمطبا نظارکهطوریبهدهند انداوتنآنراازوودنشانمی

شادهاسات مدیریتمالیاتتواناییمدیردرپرداوتمالیاتکمتردربلندمادتتعریاف،(2010

تنابازپرداوتمالیاتراباهادفهایاجهابهمیزانزیادیفعالیتبدینجهتبسیاریازشرکت
 & Noor, Fadzillah)،فضایلهوماساتوکیناور)برنادکاهشدرآمدمشمولمالیاتباهکاارمای

Mastuki, 2010) تواندباههامیازنوعمالکیتشرکتمتث رطبیعیاستکهایناقداماتمدیران
هایمتفاوتیصورتگیرد شیوه

هاایمادیریتتواندازطری مکاانیزمرداوتمالیاتکهمیاقداماتمدیراندرجهتکاهشپ

یکایعناوانباهتبعآندرآمدهایمالیاتیدولتسودانجامشود،سببکاهشمالیاتپرداوتیوبه
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تواننادباههااماییافتاهدولاتکشاورهایتوساعهدرشاود ترینمناابعدرآمادیجامعاهمایازمهم
موقعمالیاتیمردمرامرتفعکنند عدمپرداوتصحیحوبهدرآمدهایمالیاتیتکیهکنندونیازها

شادهتوساطنظاامبینایتبعآنعادموصاولکامالدرآمادهایمالیااتیپایشهاوبهتوسطشرکت
دهد رسانیراکاهشمیاقتصادیکشوررامختلوودمتستمیسمالیاتی،

هاایکمتارازطریا فعالیاتشدهبرایپرداوتمالیااتازسویدیگراقداماتمدیریتیانجام

کننادتااهااساعیمایجسورانهمالیاتیدربسیاریازنقاطجهاندرحالگسترشاساتوشارکت
هایایناقداماتبرمنافعحاصلازآنفزونینیافتهباهاقاداماتواوداداماهدهناد زمانیکههزینه

نزمینهقابلتوجهوواهدبود هادرایالبتههمانگونهکهاشارهشدا رساوتارمالکیتیشرکت
کانناقتصاادیدرکشاوردرزمیناهکاساتنازوابساتگیدولاتباههاایسیاساتباتوجاهباه

درآمدهاینفتیوتوجهویژهبهدرآمدهایمالیاتیواهمیتپیشگیریازاقداماتفارار،اجتناابو

شاناوتعوامالتعوی پرداوتمالیاتتوسطمودیاانحقیقایوحقاوقی،انجاامپژوهشایجهات
رسد لذاپرسشاصلیایناستکاههاضروریبنظرمیمرتبطبااقداماتجسورانهمالیاتیشرکت

مالیاتیآنهاتا یرگذارباشد؟هایسیاستتواندبرهامیآیانوعمالکیتشرکت
هاااباااساااوتارمالکیااتشاارکتهااایمؤلفااهدرایانراسااتاپااژوهشحاضااربااهبررساایارتباااط

پردازدکهتاکنونکمترموردتوجهقرارگرفتهاست درایانجسورانهمالیاتیآنهامییهاسیاست
تواناادرابطااهبااینساااوتارمالکیااتوهااانیاازبااهعنااوانعاااملیکااهماایپااژوهشعملکااردشاارکت

قاراردهادماوردتوجاهقارارگرفتاهاسات طبیعایاساتکاهریتاث مالیااتیراتحاتهایسیاست

هاایمتفااوتیرادرمقایساهبااشارکتهاایسیاساتدمطلوبممکناساتهایباعملکرشرکت
ایازموضاوع،مساالهپاژوهشوپیشاینهضعیفدرزمینهمالیاتدنباالکنناد پاسازبیاانمقدماه

هایماوردها،نمونهشرکتمطالعاتانجامشدهدرموردآنتوضیحدادهشده،سپسبهبیانفرضیه
هااونتاایموشود روشومدلآزمونفرضایهمتغیرهاپرداوتهمیمطالعه،روشپژوهشوتعریف

گیاریانجاامشادهباراسااسهایپژوهشنیزدرادامهموردبحثقرارگرفتهودرپایاننتیجهیافته

هاارائهشدهاست یافته
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
نتناشایازفقاداندرپاساخگوییباهمشاک1990موضوعحاکمیاتشارکتیازاوایالدهاه
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هاایهایبازرودنیاامطار شاد مباانیاولیاهآنبااتهیاهگازارشمدیرهشرکتا ربخشیهیئت
مادیرهدرکاناداومقرراتهیئات(Dey)یدگزارشدرانگلستان،1992در(Cadbury)یکادبر

نتمرکازهااوحقاوسساهامدارادرجنرالموتورامریکابیانگردیدکهبرموضوعراهبریشرکت
یافتهاست بعدازتفکیکمدیریتازمالکیتوطر تئورینمایندگیومباحاثکنتارل،سااوتار

عنوانسازوکاریازحاکمیتشارکتیبارایحالایانمشاکلموردتوجاهقارارگرفاتمالکیتبه

 (Hassase Yeganeh, 2006)حساسیگانه)
مدارانیاکشارکتوبعضاا منظورازساوتارمالکیت،مشاخ کاردنبافاتوترکیابساها

هاشرکتصرفنظرازچارچوبقانونی،ساوتارمالکیتعمدهنهاییسهامآنشرکتاست انمالک
درواقعساوتارمالکیاتقراردهد ریتث تواندایجادوتوسعهمدلحاکمیتشرکتیراتحتنیزمی
تواننادبااسهامدارانمیترینسازوکارهایداولیحاکمیتشرکتیاستوهایکیازمهمشرکت

هااوتوجهبهمیزانمالکیتوودبرکارمادیراننظاارتوکنتارلداشاتهوموجابکااهشهزیناه
 (Jensen, 1986)جنسن)افزایشارزششرکتشوند

اشاکالباهراتیامالکساوتارتوانیمشرکتعمدهسهامداراناریسهامدراوتزانیماساسبر
کاهییهااکارد شارکتیبنادطبقاهیووانوادگیتیریمد،یوصوص،ینهاد،یدولتیهاتیمالک

یمستضاعفاناسات،داراادیاماننادبنیوشبهدولتایدولتیهاسازماناریسهامآنهادراوتتیاکثر
هااا،بانااکمانناادیمااالمؤسساااتهاااآندرکااهییهاااشاارکت شااوندیقلماادادماایدولتااتیاامالک

تیدارند مالکینهادتیسهامدارانعمدههستند،مالکیبازنشستگیهاصندوسومهیبیهاشرکت

ریسااویقایاشاخا حقاریاسهامآنهاادراوتتیاستکهاکثرییهامربوطبهشرکتیوصوص
اریاساهامدراوتتیاباهناوعمالکزیانیتیریمادتیاست مالکیحقوقمؤسساتهاوانواعشرکت

شارکتکیسهامتیاکثرکهیصورتدرواستمربوطهاشرکترهیمداتیهیواعضارانیمد
 استموسومیوانوادگتیمالکبهباشندلیفامووانوادهکییاعضااریاوتدر

مادیرانهاایسیاساتتوانادبارتصامیماتوساوتارمالکیتازطری کنترلسهامشرکتمای

دهااقارارشرکتا رگذارباشد هنگامیکهنسبتبیشتریازسهامشرکتدراوتیااردولاتیاانها
توانادتصامیماتواودراگیردطبیعیاستکهمالکعمدهسهامازطری سازوکارراهبریمیمی

توانادبسایاریازتصامیماتواقاداماتبهاجرادرآورد دراینزمینهنوعمالکیتیکشرکتمی
لکیتبارنوعماریتث هاییکهتاکنوندروصو قراردهد اگرچهپژوهشریتث مدیرانراتحت
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عملکاردیهایمؤلفههاصورتگرفتهحاکیازا راتمتفاوتساوتارمالکیتبرعملکردشرکت
 ,Rahimian, Rezaei, & Mirabdollahi)هاساات)رحیمیااان،رضااییومیرعبااداللهیشارکت

تواندبهبهباودهامیدهدکهمالکیتنهادیدرشرکتهایصورتگرفتهنشانمی پژوهش(2013
مالکیاتکاهدرحاالیهایتحتکنتارلآنهاابیانجامادهایهلدینگونیزشرکتشرکتعملکرد
هاایهایهلادینگوباهتباعآنعملکاردشارکتتواندموجبکاهشعملکردشرکتدولتیمی

( Asadi, 2016)تحتمدیریتآنهامنجرشود)اسعدی
هاایپاژوهش شواهدهستندهاشرکتایدربسیاریازتصمیماتهاعواملبرانگیزانندهمالیات

بارایکااهشمالیااتصورتگرفتاهکهاقداماتمدیریتیدهدیماویردرنقاطمختلفدنیانشان
فزاینادهومالیاتیدرحالتبدیلشدنبهیکویژگیمعمولجسورانههایشرکتیازطری فعالیت

مکاانیزمراهباریباینوابستگیگرچهبسیاریازکشورهایجهاناست درهادورنمایشرکتدر

بااگذارانمالیاتیبایادکهسیاستهمننان،استوجسارتمالیاتیمتضمنمطالعاتبیشترشرکتی
هاایدشناوتبهتریازاینوابستگیبارایتوساعهراهکارهاایا اربخشبارایپارداوتنباهکمبو

-بهباودتانشکاربایدباه اینتنشکنندهاهایمدیریتمالیاتداولیشرکتموجوددرروش

الرکارونیبل)آرمسترانگ،شرکتیبیانجامدیحاصلازمالیاتدرآمدمالیاتکسبهایدولتدر

(Armestrang, Blien & Larker, 2010 )
کاهشاوندیمااطانسییهااتیافعالبهیاتیمالجسورانههایسیاستنیمحققازیبرونظربربنا
ساودیکااردستوکاهشبهاقدامیحسابداریتعهدماقنوووداراتیاوتازاستفادهباتیریمد

( Lanis & Richardson, 2011)نناردسویروسی)لندینمایمیپرداوتاتیمالکاهشمنظوربه
 در مالیاات بندیطبقه نوع ترینعمده غیرمستقیم، و مستقیم هایمالیات به هامالیات بندیتقسیم

 در مالیاتی نیزدرآمدهای ایران کشور بودجه ساوتار دراست  المللیبین سطح دولتیدر آمارهای

 & Zanjani)دهقاانی و یزنجاان)شاوندمای ماذکورتقسایم گاروه دو باه بنادیطبقاه نخساتین

Dehghani, 2007 )هاایشارکت،تارینهزیناهعنوانیکایازمهامهایمالیاتیبهازآنجاکههزینه

موردتوجهمدیرانوساهامدارانباودهاسات شودهموارههامیموجبوروجنقدینگیازشرکت
هاایهاایآناقادامباهفعالیاتهاابارایدوریجساتنازهزیناهبهایندلیلمدیرانبرویشارکت

کنند جسورانهمالیاتیمی
شاوندبادلیلوابساتگیواودباهدولاتوهاییکهبامالکیاتدولتایادارهمایمدیرانشرکت
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رودتمایلکمتاریباهاقاداماتجساورانهمالیااتیبااتانتظارمیهایکمترتجاریدرشرکانگیزه
انداوتنمالیاتازوودنشااندهناد درواقاعمالاکعمادهایاندساتهازریتثوهدفکاهشیابه

هابهدلیلنبودانگیزهدریافتسودبیشترتمایلیباهمادیریتساودومالیااتازواودنشاانشرکت
هایکسبساودبیشاتراحتماالهایبامالکیتنهادیبدلیلانگیزهدرشرکتکهدرحالیدهد نمی

یابد بروزرفتارهایجسورانهمالیاتیازسویمدیرانافزایشمی

هادروصو مدیریتمالیاتوبروزرفتارهاایرسدبیشتریناقداماتمدیرانشرکتبنظرمی
هااییشساودساهامداراندرشارکتهایمالیاتوافازایجسورانهمالیاتیباهدفکاستنازهزینه

دهدکهازمالکیتغیرنهادیووصوصیمتشکلازسهامدارانحقیقیبرووردارناد درایانروی
هاااسااهامدارانوماادیرانانگیاازهالزمجهااتفاارار،اجتنااابوبتعویاا انااداوتنپرداوااتشاارکت
هاراباهدفکسبسودومنفعتبیشتردارند مالیات

شاوندکاههااییاطانسمایبهفعالیاتجسورانهمالیاتیهایسیاستازمحققینبنابرنظربروی
کااریساودمدیریتبااستفادهازاوتیاراتوودواقنمتعهدیحسابداریاقدامبهکاهشودست

( Lanis & Richardson, 2011)نمایدمنظورکاهشمالیاتپرداوتیمیبه
طریا فعالیاتجساورانهودساتکاریدرساوددرهااازکاهشمالیاتپرداوتیتوسطشرکت

هااعانوهبارفوایاددارایحالاتخاذایانسیاساتبسیاریازکشورهادرحالافزایشاست بااین
طورکلیجامعهبااهمیتاست باشدکهبرایسهامدارانومدیرانوبههایینیزمیهزینه

عتقدندکهباتوجهبهتعاملباینمناافعوم(Desai & Dharmapala, 2006)دارماپاالوییدسا

شارکتراازطریا هایاقداماتجسورانهمالیااتی،ایاناحتماالکاهمادیرانافازایشساودهزینه
افزایشسودبالقوهکاهبااجساارتجسورانهمالیاتیدنبالنمایندوجوددارد درواقع،هایسیاست

هایزیادیرابرایسهامدارانوهمنناینهزینهمالیاتیهمراهاستگرچهبهنفعمدیراناستولی
جامعهبههمراهوواهدداشت 
هاارابااارائاهتواناداصاولراهباریشارکتهاامایکهقانونمالیااتمحققیندیگریمعتقدند

هااتحاتعنوهساوتاراصولراهباریشارکتبامتیازاتیابرقراریمجازاتتحتتث یرقراردهد 
توانادکندقراردارد همننینسیساتممالیااتیمایگونهمالیاترامدیریتمیتث یراینکهشرکتچ

همکاارانوزیا)فرهارادردورهپرداوتسودسهامتحاتتاث یرقاراردهاداصولراهبریشرکت
(Friese, Link & Mayer, 2006 )
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طیپژوهشایاجتناابمالیااتی(Dyreng, Hanlon & Maydew, 2008)همکارانونگیرید
هادرپژوهشووداجتنابمالیاتیراتواناییهارادربلندمدتموردبررسیقراردادند آنشرکت

گیاریرانارخشرکتدرپرداوتکمترمالیاتدربلندمدتتعریفکردندواینمعیاراینانادازه
پایاداریهایسااالنهمقاداریمؤ رمالیاتیبلندمدتنامیدند نتایمپژوهشایشاننشاندادکهنرخ

تارنسابتباهرادرطولزماندارد،ولیاینپایدارینامتقارناست نرخمؤ رمالیاتیساالنهپاایین

نرخمؤ رمالیاتیساالنهباالترپایداریبیشتریدارد 
درپژوهشواودتاث یرسااوتارمالکیاتبار(Namazi & Kermani, 2008)یکرماننمازیو

دربورساوراسبهادارتهارانراماوردبررسایقاراردادناد باازهشدههایپذیرفتهعملکردشرکت
شارکتباودهاسات نتاایمایان66وتعدادنموناه1386تا1382هایزمانیموردمطالعهطیسال

ایمعنادارومنفیباینمالکیاتنهاادیوعملکاردشارکتوپژوهشحاکیازآناستکهرابطه

شارکتیوعملکاردشارکتوجاودداردومالکیاتمادیریتیرابطهمعنادارومثباتباینمالکیات
گذارد درماوردمالکیاتواارجیاطنعااتیتث یرمیشرکتعملکردصورتمعنادارومنفیبربه

هاینمونهآماریباشدمشاهدهنشدودرمالکیتگذارانوارجیشرکتکهبیانگرمالکیتسرمایه
طاورکلیباینگاذارانشارکتیباشاد باهرسارمایهوصوصینیزبهتراستمالکیتعمدهدراوتیاا

هارابطهمعناداریوجوددارد هاوعملکردآنساوتارمالکیتشرکت
درپژوهشایباهبررسایرابطاهاصاولراهباری(Babajani & Abdi, 2010)باباجانیوعبدی

اهباریهاپرداوتناد درایانپاژوهشرابطاهبایناصاولرهاوسودمشمولمالیاتشرکتشرکت

شدهاست اینارزیابیازطری بررسیرابطهبینبروایازهاوسودمشمولمالیاتارزیابیشرکت
مادیره،هاشاملدرصداعضایغیرموظافدرترکیابهیئاتمعیارهایمهماصولراهبریشرکت

ترکیبیمدیرعاملوسهامداراننهادیبادرصداوتنفباینساودمشامولمالیااتابارازیونقش
طعیصورتگرفتهاست نتایمپژوهشگواهعدمتفاوتمعناادارباینمیاانگیندرصاداواتنفق

هاراهاییکهمعیارهایاصولراهبریشرکتسودمشمولمالیاتابرازیوقطعیدرگروهشرکت

درحالیاستکهدرهردوگاروهدرصاداواتنفباینساودمشامولنیابودهاست ،دارانیستند
معناداربود یاِبرازومالیاتقطعی

درپژوهشاایباااعنااوانآیااا(Chen, Chen, Cheng & Shevlin, 2010)همکااارانوچاان
هاایمتهوراناهمالیااتیبیشاتریهاایغیارساهامیازاقادامهایساهامینسابتباهشارکتشرکت
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قارارمشیمالیاتیشرکتراتحتتاث یرتواندوطکهمالکیتوانوادگیمیافتندیدربرووردارند؟
هاایکاههایباامالکیاتواانوادگیکمتارازشارکتهابهایننتیجهرسیدندکهشرکتدهد آن

کنناد ایاننتاایمنشاانیرامونمالیاتاتخاذمیپجسورانهدارایمالکیتوانوادگینیستندسیاست
دادکهمالکانوانوادگیتمایلدارندجهتجلاوگیریازکااهشارزشساهامشارکتکاهازمی
گیارد،ازمادیریتماینشثتهایمالیاتیگرانیسهامداراناقلیتپیرامونریسکناشیازفعالیتن

مالیاتاجتنابنمایند 
هایحاکمیتشارکتیایا راتویژگیدرمطالعه(Minnick & Noga, 2010)ونوگاکینیم

صاورتمحرکایههایپاداشباهاعنوانکردندکهطر رابرمدیریتمالیاتجستجونمودند آن
توانادیمایگااهاتیامالهاایبلندمادتوگذاریدرطر برایمدیراناستکهدرجهتسرمایه

طاورمثباتبااافازایشباازدهساازدکاهباهمدیریتمالیاتسهامدارانرامنتفعمای شودواقعدیمف

عایدیسهامداراندرارتباطاست 
هاییکهازسطو باالیوانکردندشرکتعن(Khurana & William, 2012)امیلیوووورانا

زیرانگارانعواقاب؛برندمالکیتنهادیبرووردارندکمتراستراتژیجسورانهمالیاتیرابهکارمی
هاایسیاساتهادرآیندههستند پیداستزمانیکاهاوبااریازمشاارکتدراجرایایناستراتژی

گیارد اگرچاهایانواکانشقرارمیریتث تحتهامالیاتیمنتشرشود،قیمتسهامشرکتجسورانه
 هایقیمتیبهدیگراوبارکمتراست هایبزرونسبتبهواکنشدرشرکت

پژوهشواودباهبررسایدر(Asadi, Tehrani & Khastoo, 2013)اسعدی،تهرانیووستو

رباورساوراسشدهدهایپذیرفتهجسورانهمالیاتیشرکتهایسیاستتث یرساوتارهیاتمدیرهبر
و1389تاا1385هاایشرکتطیسال97نمونهآماریپژوهشآنهاشاملبهادارتهرانپرداوتند 

اند برایمحاسبههایپژوهشازآنالیزرگرسیونوطیلجستیکاستفادهکردهبرایآزمونفرضیه
وعانوهبارمتغیرهاایشدهاستمتغیروابستهسیاستجسورانهمالیاتیازنرخمؤ رمالیاتیاستفاده

هاومالکیتدولتایمستقلووابستهازمتغیرهایکنترلیهمنوننسبتاهرمیونسبتبازدهدارایی

هاایسیاستایمنفیومعناداربینمالکیتدولتیبانتایمنشاندادکهرابطهشدهاست نیزاستفاده
جسورانهمالیاتیوجوددارد 

درپژوهشوودباهبررسایارتبااطباینفارار(Resaian & Akbari, 2013اکبری)رسائیانو
شدهدربورساوراسبهادارتهرانپرداوتند نمونههایپذیرفتهشفافیتوارزشدرشرکتمالیاتی،
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1390تا1381شدهدربورساوراسبهادارتهراندرطیدورهزمانیشرکتفعالپذیرفته82شامل
شادههایترکیبیبرایبررسیرابطاهفاوساساتفادههایرگرسیوندادهبود دراینپژوهشازمدل

هااینتایمحاکیازآنبودکاهفارارمالیااتیارزششارکتراباهوصاو بارایشارکتاست 
دهد ترافزایشمیشفاف

پژوهشاایرادرمااوردبااهکااارگیری(Martinez & Ramalho, 2014)رامااالهوونزیمااارت

هاایباامالکیاتواانوادگیوغیارواانوادگیدرماوردیاتیبینشارکتجسورانهمالهایسیاست
درایانهااآنانجاامدادناد 2012تاا2001هاایهایبورساوراسبهاداربرزیلطایساالشرکت

مالیاتیکهنسبتمالیاتپرداوتایباهساودمشامولمالیااتاساتومؤ رپژوهشازدومتغیرنرخ
ینسودحسابداریوسودمشمولمالیاتاساتاساتفادهکردناد تفاوتمالیاتدفتریکهتفاوتب
مالیااتیماؤ رهایوانوادگیتفاوتمالیاتدفتریبیشاترونارخنتایمآنهانشاندادکهدرشرکت

هاایبااهایغیروانوادگیاست اینبدانمعناساتکاهشارکتهاکمترازشرکتدراینشرکت
کنند هابهرفتارهایجسورانهمالیاتیاقداممیمالکیتوانوادگیبیشازسایرشرکت

 ,Aghayi, Anvari rostami, Sari & Salmani)آقاایی،اناواریرساتمی،سااریوسالمانی

ریازیطیپژوهشوودبهبررسایارتبااطمیاانساازوکارهایحاکمیاتشارکتیوطار (2015

اندازههیاتمادیره،تعاداداعضاایچونییهامؤلفههاپرداوتندودراینمطالعهازمالیاتیشرکت
اند پژوهشآنهاغیرموظف،نقشدوگانهمدیرعاملوتخص اعضایهیاتمدیرهاستفادهکرده

ریازیمالیااتیهاییکهاعضایهیاتمدیرهکمتریدارندتمایلبیشتربهطر نشاندادکهشرکت

یرعاملدرهیااتمادیرهطار دهند همننینباافزایشاعضایغیرموظفوعضویتمدنشانمی
یابداماتخص اعضایهیاتمدیرهبرطار ریازیمالیااتیا ارروشانیریزیمالیاتیافزایشمی

ندارد 
هاایحاکمیاتشارکتیرابااعملکاردشارکتیهامؤلفهارتباطمیان(Asadi, 2016)اسعدی

شارکت27پاانلیمرباوطباههاایهلدینگوتابعهآنهاموردبررسایقارارداد باااساتفادهازداده

مادلرگرسایونچندگاناهجهات1394تاا1387هاایشرکتتابعهآنهابرایساال89هلدینگو
هابهکارگرفتونتایمپژوهشنشاندادکهترکیبهیاتمدیرهوساوتارمالکیاتآزمونفرضیه

باودکاهعملکاردهایهلدینگا ارمعنااداریدارد نتاایمهمنناینبیاانگرآنبرعملکردشرکت
واودقارارریتاث هایتابعهراتحاتتواندبطورمعناداریعملکردشرکتهایهلدینگمیشرکت
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دهد 
هاایوصوصاینسابتباهدرپژوهشوودبررسیکردکهآیاشارکت(Pierk, 2016)رکیپ

جساورانهمالیااتیهاایسیاساتهایعمومیپذیرفتهشدهدربورسآلمانبیشاترباهاعماالشرکت
هاایشارکت(طایساال-مشااهده)ساال3299هایمربوطبهپردازند برایاینبررسیازدادهمی

مشاهدهآن1080هایوصوصیومشاهدهمربوطبهشرکت2219استفادهکردکه2009تا2001

هاایعماومیدرگزارشااتهایعمومیبود نتایمپژوهشنشاندادکهشارکتمربوطبهشرکت
هاایوصوصایدارنادوعموماا ایانتاریرانسابتباهشارکتمالیاتیپاایینمؤ رمالیوودنرخ

کنند جسورانهمالیاتیاقداممیهایسیاستهایوصوصیبههابیشازشرکتشرکت
توانمدلمفهاومیزیاررابراساسمبانینظرییادشدهوپیشینهمطالعاتمرتبطباموضوعمی

هشبهصورتزیردرنظرگرفت:برایارتباطمیانمتغیرهایپژو










 

 

 
 

 های پژوهش فرضیه
یاابیباهاهادافهایتجربیوجهتدستشدهدرمبانینظریوپیشینهباتوجهمطالعاتانجام

شدهاست:هاییبصورتزیرتدویناینپژوهش،فرضیه
 دارد جسورانهمالیاتیارتباطهایسیاست (مالکیتنهادیبا1فرضیه

 جسورانهمالیاتیارتباطدارد هایسیاست (مالکیتدولتیبا2فرضیه

 جسورانهمالیاتیارتباطدارد هایسیاست (مالکیتوصوصیبا3فرضیه

هاایبااجسورانهمالیااتیدرشارکتهایسیاست(ارتباطبیناجزاءساوتارمالکیتو4فرضیه

 عملکردمتفاوت،تفاوتدارد 

 مالکیت نهادی

 یمالکیت دولت

 مالکیت خصوصی

 ی جسورانه مالیاتیها استیس

 عملکرد

H1 

H2 

H3 

H4 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
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 ژوهششناسی پ روش

هاایکااربردیوازنظارروشاجارا،باهتوانازجنبههدفازنوعپاژوهشپژوهشرامینیا

یهااصاورتازطریا هاایماوردنیاازهمبستگیقلمدادکرد داده-عنوانیکپژوهشتوصیفی
هاایماوردمطالعاهدرهایسااالنهشارکتهایتوضیحیوگزارش،یادداشتشدهیحسابرسیمال

شدهاست اطنعرسانیبورساوراسبهادارتهرانگردآوریهایپایگاه
شادهدرباورساوراسبهاادارتهارانهایپذیرفتاهآماریاینپژوهششاملکلیهشرکتجامعه

اند:استکهبااعمالمعیارهایزیرانتخابشده1395تا1390طیدورهزمانی

 شدهباشد نپذیرفتهدربورساوراسبهادارتهرا1389هابایدتاسالشرکت 

 هامنتهیبهپایاناسفندماهباشد مالیآندورهبهلحاظافزایشقابلیتمقایسه 

 هانبایستیسالمالیوودرادرطیدورهموردنظرتغییردادهباشند شرکت 

 هانباشند هاوبانکگذاری،بیمههایسرمایهجزوشرکت 

 دسترسباشد درهایاطنعاتیطری پایگاههاازاطنعاتمالیموردنیازاینشرکت 

 هابایددارایسودمشمولمالیاتباشند شرکت 

شارکت(باه-)ساالمشاهده1020تعدادباشرکت170باتوجهبهمعیارهایاعمالشده،تعداد

عنوانجامعهموردمطالعهاستخراجگردیدهاست 
سااوتارهاایمؤلفاهرانهمالیااتی،متغیرهایموردمطالعهدراینپاژوهششااملسیاساتجساو

 اند:هاهستندکهبهصورتزیرموردسنجشقرارگرفتهمالکیتوعملکردشرکت


  متغیر وابسته:

هاییاسات:اعمالسیاستجسورانهمالیاتیمربوطبهشرکت(TAG)سیاستجسورانهمالیاتی
هااییکاهمتردارند،لذاشرکتکهدارایسودمشمولمالیاتهستندوتمایلبهپرداوتمالیاتک

فاقدسودمشمولمالیاتباشندبهدنبالچنینسیاستینخواهندبود لذابرایمحاسابهایانمتغیاراز
شودکهازنسبتهزینهمالیااتپرداوتایبارساودمشامولمالیااتباهمالیاتیاستفادهمیمؤ رنرخ

.(Chen et al., 2010)همکارانوچن)دیآدستمی

       = TAG(1رابطه
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 متغیرهای مستقل:

یهاااصااندوسهااا،بانااکمااه،یبیهاااشاارکتاریاااوتسااهامدرمالکیااتنهااادی:برابااردرصااد

یاست گذارهیسرمایهاشرکتویگذارهیسرمامشترکیهاصندوس،یبازنشستگ

= INST(2رابطه  

شابهویدولتامؤسسااتوهااشارکتوهاابخاشاریااوتردسهامدرصدبرابرمالکیتدولتی:

باشد یمیدولت

  = POW(3رابطه

مالکیتوصوصی:برابردرصدسهامدراوتیاراشخا حقیقیاست   

  = FOW(4رابطه

 
 متغیرهای کنترل:

آید دستمیهایشرکتبهاندازهشرکت:ازطری لگاریتمطبیعیجمعدارایی

SIZE=Ln(Assets)        5رابطه)  

نسبتارزشبازاربهارزشدفتریسهام:کهایننسبتازحاصالتقسایمارزشباازارساهامباه
نسابتباهصاورتنیا البتاهاگارا(Tehrani, 2005)ی)تهرانآیدارزشدفتریسهامبهدستمی

 ردیقرارگریموردتفسبطورمعکوسدیآنهمبامیمعکوساستفادهشود،نتا

P/B = (6رابطه 

آید هابهدستمیکلداراییهابهاهرممالی:ازنسبتکلبدهی

LEV = (7رابطه                                     

هاایاولتااساومپاژوهشازمادلهایپژوهش،جهتآزماونفرضایهباتوجهبهساوتارداده
استفادهشدهاست:8رگرسیونیچندمتغیرهدررابطه

(8رابطه                           
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کهدرآن:
tدرسالiشرکتسیاستجسورانهمالیاتی:

tدرسالiمیزانمالکیتنهادیشرکت 
tدرسالiمیزانمالکیتدولتیشرکت:
tدرسالiمیزانمالکیتوصوصیشرکت:

tدرسالiاندازهشرکت:
tیانسالدرپاiارزشبازاربهارزشدفتریشرکت:

tدرسالiاهرممالیشرکت:
مدلیهاماندهیباقمقدار:


 متغیر عملکرد

تقاضلبابرابرشدهاستفادهشدهکهافزودهاقتصادیتعدیلبرایمحاسبهعملکردازمتغیرارزش

ارزشباازارپایاانساالسودوال عملیاتیشرکتازمیانگینموزونهزینهسرمایهبکاررفتاهباه
 ,Bacidore, Boquist, Milbourn & Thakor)وهمکااراندوریباسا(برایکسبآنسوداست

1997 )

REVA=NOPAT- Kw (Mcapital) 9رابطه) 

کهدرآن:
NOPATسودوال پسازمالیات:

Mcapitalارزشبازاریحقوسصاحبانسهامدرآورسال:
Kwمحاسبهشدهاست:10رابطهازاستفادهشرکتکهبا:میانگینهزینهسرمایه

(10رابطه
 

KD:نرخبهرهوامپسازمالیات(هایبدهنهیهز(
KE:سهامصاحبانحقوسنهیهز

D:شرکتیهایبدهزانیم
E:شرکتسهامصاحبانحقوسزانیم
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جساورانهمالیااتیراساوتارمالکیتوسیاستهایمؤلفهبرایآزمونفرضیهچهارمکهارتباط
باراسااسمعیاارعملکاردابتادادهاد،هایباعملکاردمتفااوتماوردآزماونقارارمایدرشرکت

باایهااشارکتعناوانبهرااریمعنیامقدارنیترنییپادرصد40مرتبکردهوسپسهاراشرکت
باایهاشرکتنوانعبهرااریمعنیامقدارنیدرصدباالتر40گروهاولوسپسایفیضععملکرد
دوگاروهنیاایبارامجاددا فاوسیونیرگرسامادلکاردهویبندگروهدومدستهاییقوعملکرد

ضاعیفوقاویانجاامشادهوعملکاردسطحدودرمدلبرازشیعنیبرازششدهاست جداگانه
هاابااهاا،معنااداریایانمادلسپسجهتبررسیمعناداریتفاوتباینایاندوگاروهازشارکت

یکدیگرمقایسهشدهاست 
 

 ها  ها و آزمون فرضیه تجزیه و تحلیل داده
ازنارمافازاراقتصادسانجیهااهیفرضاها،جهتآزماوندراینپژوهشبدلیلساوتارپنلیداده

Eviews8هاایتوصایفیمتغیرهاایآمااره1استفادهشدهکهنتایمآندرادامهآمدهاست جدول

-مشااهده)ساال1020گارددمتغیرهااباراینگوناهکاهمشااهدهمایدهاد هماپژوهشرانشانمی
جساورانهمالیااتیباهعناوانمتغیارهاایسیاستشرکت(موردبررسیقرارگرفتهبطوریکهمتغیر

هاایتوصایفیساایرمتغیرهاایراداشتهاست آماره101/0وانحرافمعیار117/0وابستهمیانگین
 است پژوهشنیزدرجدولارائهگردیده


 توصیفی متغیرهای پژوهش آمار -1جدول 

 انحراف معيار حداقل حداکثر ميانگين مشاهدات متغيرها

TAG 1020 117/0 740/1 000/0 101/0 

INST 1020 333/0 990/0 000/0 324/0 

POW 1020 096/0 995/0 000/0 214/0 

FOW 1020 284/0 1 000/0 276/0 

SIZE 1020 619/13 820/18 090/10 419/1 

LEV 1020 601/0 080/2 020/0 211/0 

P/B 1020 056/2 450/25 730/14- 303/2 

REVA 1020 23800 8200000 16300000- 1010000 

 های پژوهش مآخذ: یافته
 

یهااکالشارکتیباراپاژوهشمدلبایستمیابتداهایتحقی برایبررسیوآزمونفرضیه
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عملکاردباایهاادودساتهشارکتیبرامجددا شمدلبرازنیاشدهوسپسبرازشیموردبررس
ازبرازشمدلفوس،بایدمدلمناسببرازشمشخ شود دراینپیش شودانجامیوقوفیضع

هاایصاورتدادهلیمریاآزمونچاوبهبررسیمناسبتمدلآزمونبهFزمینهبااستفادهازآزمون
مدلبرآوردروشیبرادهدکهنشانمی2نتایمجدولهایپنلیپرداوتهشدهاست تلفیقیوداده

  استمناسبیپنلروشهرسهسطحدر یتحق


 لیمر Fنتایج آزمون  -2 جدول

 مدل مناسب P-value یآزاددرجات  Fآماره  متغير وابسته در مدل سطح

1 TAG مدل پنلی 000/0 169-1014 996/5 ها( )کل شرکت 

2 TAG مدل پنلی 001/0 67-402 712/1 های ضعیف( )شرکت 

3 TAG مدل پنلی 000/0 67-402 197/3 های قوی( )شرکت 

 های پژوهش مآخذ: یافته

 

بااهاایروش،برایانتخاابازباینبرآوردمدلازتشخی مناسببودنمدلپنلیجهتپس
جدولنتایماینآزموندر الگویا رات ابتوا راتتصادفی،ازآزمونهاسمنبهرهگرفتهشد

هاایماوردبررسایونیازشارکتکالدهدکهبارایآزماونمادلپاژوهشدرساطحنشانمی3
اسات،روش05/0یترازسطحوطاکوچکp-valueمقدارچونفیضععملکردهایباشرکت

باایهااآزمونمدلدرساطحشارکتیبراکهدرحالیاست،مناسب ابتا راتیالگوبابرآورد
ا اراتباابارآوردروشکاهدهادیمانشاننیشدهبنابرا05/0ازتربزروp-valueیعملکردقو

  داردیشتریبمناسبتیتصادف


 نتایج آزمون هاسمن -3ول جد

 2𝜒آماره  متغير وابسته در مدل سطح
درجات 

 یزادآ
P-Value مدل مناسب 

1 TAGاثرات ثابت 006/0 6 685/19 ها( )در کل شرکت 

2 TAG اثرات ثابت 033/0 6 751/13 های ضعیف( )در شرکت 

3 TAG اثرات تصادفی 214/0 6 351/8 های قوی( )در شرکت 

هایپژوهشمآوذ:یافته
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 های مورد بررسی: ها برای کل شرکت مدل آزمون فرضیه برازش
نشااندادهشاده4درجادولیماوردبررسایهااشارکتکلیبراپژوهشنتایمآزمونمدل

متنااظربااایانp-valueتواس723/28برابرFشود،مقدارآمارهمیطورکهمشاهدهاست همان
توانادعانماود؛رگرسایونبارازشدادهدرصدمی95است،بنابراینبااطمینان000/0آمارهبرابر

شدهبهروشرگرسیونکمترینمربعااتپنلایبااا ارات اباتبارایمادلتحقیا درساطحاول،
ینهاادتیامالکریامتغباهمرباوطبرآوردشدهبیضرp-valueهنکیجهبهاتوبا باشد دارمیمعنی
بااینهادتیمالکیموردبررسیهااظهارداشتدرکلشرکتتوانیمنیبنابرااست،016/0برابر

قاراردییاتثروفرضایهاولپاژوهشماوردنیااازدارد یداریمعنارابطهیاتیمالجسورانهاستیس
-pنیوهمننا-194/2براباریدولتاتیامالکمتنااظرباامتغیارtآمارهنجاکهازآگیرد همننینمی

valueتواناظهارداشت؛مالکیتدرصدمی95است،بنابراینبااطمینان028/0برابرآنمربوطبه
هامپاژوهشدومهیفرضارونیااازوداردیداریمعنارابطاهدولتینیزباسیاستجسورانهمالیاتی

تیمالکواحدهرشیکهباافزادهدینشانم-027/0 پارامتربرآوردشدهردیگیمرارقدییتثمورد

اماا ابادییماکااهشواحاد027/0یاتیاجساورانهمالهاایسیاستاعمالزانیدرشرکتمیدولت
وبایشاز237/0مالکیاتوصوصایکاهبرابارریمتغپارامتریشدهبرامحاسبهp-value هباتوجهب

توانمعناداریرابطهبینمتغیرمالکیتوصوصایبااسیاساتمیاست،بنابراینن05/0سطحوطای
هاایماوردمطالعاهجسورانهمالیاتیراپذیرفتدرنتیجهفرضیهسومپژوهشدرسطحکلشرکت

 گیرد قرارنمیدییتثمورد


 های با عملکرد ضعیف: مدل پژوهش در شرکت برازش

جساورانهمالیااتیهاایسیاستبیناجزایساوتارمالکیتودراینبخشجهتمقایسهارتباط
هاایضاعیفماوردشارکتیباراپاژوهشمدلبرازشابتداهایباعملکردمتفاوت،میانشرکت

شاود،گونهکهمشاهدهمیآمدهاست همان5بررسیقرارگرفتهاست نتایماینآزموندرجدول
صاورترگرسایونکمتارینبایستمادلتحقیا باهمیهایتشخی مدل،باتوجهبهنتایمآزمون

برابارFدهادکاهمقادارآماارههایجدولنشاانماییافتهمربعاتپنلیباا رات ابتبرازشیابد 

95دیگارباااطمیناانعباارتباهاسات،000/0متناظربااینآمارهبرابارp-valueاستو816/25
دادهشدهبهروشرگرسیونکمترینمربعااتپنلایبااتوانادعانمود؛رگرسیونبرازشدرصدمی
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 باشد دارمیمعنیهایباعملکردضعیفنیزشرکتا رات ابتبر



 های مورد بررسی برازش مدل پژوهش برای کل شرکت جینتا -4 جدول
 متغير وابسته: سياست جسورانه مالياتی

 بتروش برازش مدل: رگرسيون کمترین مربعات پنلی با اثرات ثا

 متغير
برآورد 

 پارامتر

  انحراف

 استاندارد
 t P-Valueآماره  

 000/0 197/5 047/0 243/0 ثابت رگرسیون

 016/0 -22/2 009/0 -002/0 مالکیت نهادی

 028/0 -194/2 012/0 -027/0 مالکیت دولتی

 237/0 -183/1 011/0 -013/0 مالکیت خصوصی

 049/0 -972/1 003/0 -006/0 اندازه شرکت

 014/0 -467/2 013/0 -034/0 اهرم مالی

 105/0 625/1 0007/0 001/0 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

)(ضریب تعیین مدل 2R 66/0 

 96/1 واتسون –آماره دوبین 

 F 723/28مقدار آماره 

P-Value 000/0 

 های پژوهش مآخذ: یافته

 

 های با عملکرد ضعیف شرکت نتایج برازش مدل پژوهش در -5 جدول

 متغير وابسته: سياست جسورانه مالياتی

 رگرسيون کمترین مربعات پنلی با اثرات ثابت روش برازش مدل:

 برآورد پارامتر متغير
  انحراف

 استاندارد
 t P-Valueآماره 

 002/0 206/3 047/0 150/0 ثابت رگرسیون

 825/0 221/0 015/0 003/0 مالکیت نهادی

 000/0 -87/3 019/0 -072/0 ت دولتیمالکی

 695/0 -392/0 018/0 -007/0 مالکیت خصوصی

 782/0 -277/0 003/0 -0008/0 اندازه شرکت

 000/0 -826/0 019/0 -076/0 اهرم مالی

 017/0 405/2 001/0 002/0 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

)(ضریب تعیین مدل 2R 31/0 

 06/2 واتسون –وبین آماره د

 F 816/25مقدار آماره 

P-Value 000/0 

 های پژوهش مآخذ: یافته
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 های با عملکرد قوی: مدل پژوهش در شرکت برازش

هایقوینیزرابطاهمیااناجازایسااوتارمالکیاتباادراینقسمتمدلپژوهشبرایشرکت

نشاندادهشدهاست دراینجانیاز6سیاستجسورانهمالیاتیرابررسیکردهونتایمآندرجدول
بایستاینمدلنیازباههایمقدماتیمیطورکهقبن توضیحدادهشد،باتوجهبهنتایمآزمونهمان

صورترگرسیونکمترینمربعاتپنلیباا راتتصادفیبرازشیابد 
متنااظرp-valueاستو283/68برابرFنتایماینجدولنشاندهندهآناستکهمقدارآماره

دیگاربااعباارتباشد،باهمی05/0استکهدارایمقدارکمتریازوطای000/0بااینآمارهبرابر

توانادعانماود؛رگرسایونبارازشدادهشادهباهروشرگرسایونکمتاریندرصدمی95اطمینان
 اشد بمیدارمعنیزینیباعملکردقویهاشرکتیبرامربعاتپنلیباا راتتصادفی


 های با عملکرد قوی نتایج برازش مدل پژوهش در شرکت -6 جدول

 متغير وابسته: سياست جسورانه مالياتی

 روش برازش مدل: رگرسيون کمترین مربعات پنلی با اثرات تصادفی

 برآورد پارامتر متغير
  انحراف

 استاندارد
 t P-Valueآماره 

 000/0 004/8 037/0 298/0 ثابت رگرسیون

 001/0 -221/3 011/0 -037/0 کیت نهادیمال

 009/0 -631/2 012/0 -034/0 مالکیت دولتی

 029/0 -195/2 011/0 024/0 مالکیت خصوصی

 000/0 -231/6 002/0 -015/0 اندازه شرکت

 000/0 141/9 014/0 131/0 اهرم مالی

 000/0 146/4 001/0 004/0 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

)(مدلضریب تعیین  2R 54/0 

 90/1 واتسون –آماره دوبین 

 F 283/68مقدار آماره 

P-Value 000/0 

 های پژوهش مآخذ: یافته

 
 ی نقش عملکرد:بررسآزمون فرضیه چهارم و 

هاایسیاساتبرایآزمونفرضیهچهارمپژوهشوبررسیارتباطبیناجزایساوتارمالکیتبا
اسات درشدهوونگبهرهگرفتهZآزمونازمتفاوت،عملکردهایباشرکتجسورانهمالیاتیدر
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اساتیسوابساتهریامتغیبارامادلیحیتوضایرهاایمتغیکننادگنیایواقعقدرتتبدرآزموننیا
نیایقادرتتبچنانناهشادهوسهیباعملکردمتفاوتمقایهادوگروهشرکتنیبیاتیجسورانهمال

گرفتکهجهینتتوانیداشتهباشند،میداریتفاوتمعنگریکدیباهاشرکتدوگروهنیمدلدرا
)فروغایومظااهریگاذاراساتمساتقلووابساتها اریرهاایمتغانیهابررابطهمعملکردشرکت

(Foroughi & mazaheri, 2009) کننادگیمتغیاروابساتهتوساطقابلیاتتبیایندرحقیقتمیزان

گردد لپژوهشبایکدیگرمقایسهمیمتغیرهایمستقلدردوسطحمد
نشاندادهشدهاست باتوجاهباهنتاایمباهدساتآمادهمشااهده7نتایماینآزموندرجدول

تاوانگفاتکاهرابطاهاست،لذامی05/0اینآزمونکمترازوطایp-valueگرددکهمقدارمی
هاایبااشارکتیااندوگاروهمداریصاورتمعنایساوتارمالکیتوسیاستجسورانهمالیاتیباه

گاریهایباعملکردقویمتفاوتاست بهعباارتدیگارنقاشتعادیلشرکتوعملکردضعیف

 باشد دارمییجسورانهمالیاتیمعنهایسیاستهادررابطهمیانساوتارمالکیتوعملکردشرکت


 وونگ Zآزمون  جینتا -7 جدول

R
ها با  شرکت 2

 عملکرد ضعيف

R
ا ها ب شرکت 2

 عملکرد قوی
 نتيجه داری معنی وونگ  Zآماره 

 دار وجود اختالف معنی 032/0 140/2 54/0 31/0

 های پژوهش مآخذ: یافته

 

 گیری بحث و نتیجه

دراینپژوهشمسالهموردبحاثرواجتصامیماتجساورانهمالیااتیازساویمادیرانبروای

آورد مدارانوجامعاهبوجاودمایهاابارایساهاهاومشکنتیبودکهاعمالایانسیاساتشرکت
تحمالراآنینادگینمایهااناهیهزناچارنادجسورانهمدیرانهایسیاستسهامدارانبدلیلاعمال

ماتیتصامازآنجاکاه گارددیمامومحارواودیاتیامالیدرآمادهاازیبخشااززینجامعهوکنند

لکیاتآنهاسات،درایانراهباریوهمنناینسااوتارمایساازوکارهاازمتاث رهااشرکترانیمد
جساورانهمالیااتیازطریا آزماونساهفرضایهاولهایسیاستپژوهشارتباطساوتارمالکیتو

باا یووصوصایدولتا،ینهاادمالکیاتیعنایمالکیاتسااوتارهایمؤلفهپژوهشدرموردرابطه
گاروه)کالهارساهدردادنشاانمینتاکههمانطور گرفتقراریبررسموردیاتیهایمالسیاست
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باایدولتاتیامالکنیبا(فیباعملکاردضاعیهاوشرکتیباعملکردقویهاها،شرکتشرکت
اساتکاهیبادانمعنانیااودارد،وجودیمعناداریمنفرابطههاشرکتیاتیجسورانهمالاستیس

اساتوالجارمیهاومؤسساتدولتشرکتاریازسهامآنهادراوتیشتریبکهدرصدییهاشرکت
واودازیاتیامالجساورانههایسیاستاعمالبهیکمترلیتماشوند،یکنترلمیتوسطبخشدولت

 ,Asadi, Tehrani & Khastoo)ووساتویتهرانا،یبااپاژوهشاساعدجاهینتنی ادهندیمنشان

تیامالکنیباارتباطدارد یسازگار(Martinez & Ramalho, 2014)ورامالهونزیومارت(2013
ویمنفاف،یضاععملکاردباایهاشرکتمورددرجزبهیاتیمالجسورانههایسیاستبازینینهاد

لیاهاتمادرشرکتینهادتیمالکدرصدشیافزابااستکهیوبدانمعنشودیمعنادارمشاهدهم
باازیانجاهینتنیا ابدییکاهشمیدولتیهاشرکتهمنونیاتیمالجسورانههایبهاعمالسیاست

 & Khurana)امیاالی،ووراناااوو(Namazi & Kermani, 2008ی)وکرمااانیشنمااازپااژوه

William, 2012)وراماالهونزیومارت(Martinez & Ramalho, 2014)نیبناابرادارد یهمخاوان
بدساتآمادهارتبااطمیکاهنتاادارد درحاالیتیااولپاژوهشحکاهیدوفرضدییازتثمینتانیا

یبااعملکاردقاویهااراصرفا درموردشرکتیاتیهایجسورانهمالاستباسییوصوصتیمالک
هاایباادرصادبااالتریازدهد ایننتیجهحاکیازآناستکاهشارکتومعنادارنشانمیمثبت

جساورانههاایسیاساتمالکیتوصوصیهنگامیکهعملکردبهتریدارندبیشترتمایلباهاعماال
شاود ،امادرصورتعملکردضعیفاینتمایلدرآنهامشاهدهنمایدهندمالیاتیازوودنشانمی

تااحادیساازگاردانساتدرحاالیباا(Pierk, 2016)توانباپژوهشپیارکایننتیجهرانیزمی

ناسازگاراست بنابراینایننتیجاهحااکیازعادم(Chen et al., 2010)پژوهشچنوهمکاران
افازودهنتیجهآزمونفرضیهچهارمپژوهشنیزنشاندادکاهارزشفرضیهسومپژوهشاست دییتث

باینارتبااطتوانادباهشاکلمعنااداریعنوانشاو ارزیابیعملکارد،مایشدهبهاقتصادیتعدیل
دهاد بادینمفهاومکاهرابطاهجسورانهمالیاتیراتحتتاث یرقارارهایسیاستساوتارمالکیتو
توانادهاامایورانهمالیااتیباادرنظارگارفتنعملکاردشارکتجسهایسیاستساوتارمالکیتو

هاابصورتمعناداریمتفاوتباشد درواقعساوتارمالکیتباتوجهباهوضاعیتعملکاردشارکت
مالیاتیآنهاااعماالکناد ایاننتیجاهبااپاژوهشنماازیوهایسیاستتواندا راتمتفاوتیبرمی

(تااحادیساازگاریدارد باهAsadi, 2016اسعدی)و(Namazi & Kermani, 2008)کرمانی
هابااعملکاردقاویمتفااوتازمالیاتیدرشرکتهایسیاستعبارتدیگرا رساوتارمالکیتبر
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شاودسااوتارهااتقویاتمایهایباعملکردضعیفاستوهنگامیکاهعملکاردشارکتشرکت
درماوردکاهدرحاالیگاذاردمایریتاث تیجساورانهمالیااهایسیاستمالکیتیآنهابیشتربراعمال

مالیاتیآنهاندارد هایسیاستچندانیبرریتث هایباعملکردضعیفساوتارمالکیتشرکت
هاایبااگذارانمالیاتیپیشنهادکردکهشرکتتوانبهسیاستباتوجهبهنتایمبدستآمدهمی

تنظارتباروضاعیتمالیااتیبیشاترترراجههایباعملکردقویمالکیتوصوصیبویژهشرکت

شاودکاهجهاتگاذاراننیازپیشانهادمایگرانوسارمایهموردتوجهقراردهند همننینبهتحلیل
ایداشاتهباشاند هااباهوضاعیتعملکاردیآنهااتوجاهویاژهمالیاتیشرکتهایسیاستشناوت

هاایهایزیررابرایپژوهشتوانپیشنهادهمننینبراساسنتایمبدستآمدهبهمحققاندیگرمی
آتیارائهکرد:

هامالیشرکتنیتثمسرمایهگذاریوهایسیاستبررسیمالکیتدولتیونهادیبا

جسورانهمالیاتیهایسیاستهابابررسیمعیارهایعملکردیحسابداریوبازارشرکت
 جسورانهمالیاتیهایسیاستهابابررسیوضعیتنقدشوندگیسهامشرکت
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