
 

 هزینه و  بین اجتناب از پرداخت مالیاتارتباط بررسی 

 بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه

 1احمد خدامی پور
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 22/6/1932تاریخ پذیرش:                 21/1/1932تاریخ دریافت: 

 چکیده 

ی شرکتهادر بدهی  ت و هزینۀاجتناب از پرداخت مالیابین ارتباط شناسایی وجود  این تحقیق هدف اصلی

و اینکه آیا سطح مالکیت  است 0831تا  0831زمانی  تهران در دورۀ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

رگرسیون حداقل مربعات های پژوهش از برای آزمون فرضیه .خیر نهادی این رابطه را تعدیل می کند یا

 ل از تحقیق نشان داد که رابطۀنتایج حاص .شده استهای پانل استفاده (، برای دادهGLSتعمیم یافته )

دهد که اثر منفی نشان می این رابطۀ .بدهی وجود دارد اجتناب از پرداخت مالیات و هزینۀمنفی بین 

-یناز ا ،تواند به عنوان بدهی برای شرکت به کار رودی از اجتناب از پرداخت مالیات میمناسب مالیاتی ناش

عالوه بر این نتایج حاکی از  شین استفاده از بدهی باشد.تواند به عنوان جانمالیات میرو اجتناب از پرداخت 

معناداری  اجتناب از پرداخت مالیات و هزینۀ بدهی تاثیرکه سطح مالکیت نهادی بر ارتباط بین این است 

  ندارد.

 نهادی مشمول مالیات، مالکیتسود و  حسابداریبدهی، تفاوت سود  هزینۀکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه -1

اهداف اقتصادی و ها جهت رسیدن به ترین ابزار کسب درآمد برای دولتعنوان اصلی مالیات به

ها در ایجاد دولت ای اقتصادی و همچنین نقش فزایندۀهگسترش و تنوع فعالیت ت.اجتماعی مطرح اس

های اقتصادی و اعی و گسترش تعهدات دولت در عرصهاجتم امینتو گسترش خدمات عمومی، 

اخت و دریافت مالیات را به اجتماعی و تالش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادالنه درآمد، پرد

های اصلی دولت ری مالیات به عنوان یکی از ابزاردر هر کشو ای مهم و موثر تبدیل نموده است.مساله

 توسعۀ بهبود و ،های صنعتیز در کشورای که امروکند به گونهتصاد، نقش بسیار مهمی را ایفا میدر اق

کارایی و اثربخشی اظهار مالیات مودیان و مطالبه آن توسط کارشناسان امور مالیاتی، ضمن رعایت 

پرداخت  (. اجتناب از0831ان، ی)پژو اصل عدالت مالیاتی، از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است

قابل  برای منافع شخصی، برای کاهش میزان مالیاتقانونی از نظام مالیاتی  مالیات به عنوان استفادۀ

(. اجتناب 8113)پاسترناک و ریکو،  شودکه در خود قانون است، تعریف میابزارهایی پرداخت به وسیلۀ 

بنایی و برای امور زیر دولت که کاهش درآمدهای موجب به فعالیت غیر قانونی که ،از پرداخت مالیات

مالیات سود  که هزینۀاز آنجایی (.8100،  اتسانیاشود)مربوط نمی اهی و عمومی نیاز است،خدمات رف

های اجتناب از پرداخت مالیات ها به میزان زیادی فعالیتشرکتدهد، بسیاری از ها را کاهش میشرکت

در نتیجه اجتناب از  (.8101دیگران،  برند )نور ومی شان به کاردرآمد مشمول مالیاترا با هدف کاهش 

تصور نتایج  (.8111)گراویل،  هاستل تبدیل شدن به نگرانی اصلی دولتدر حا ،الیاتپرداخت م

یکی از  باشد.این موضوع های پیرامون تحقیقاجتناب از پرداخت مالیات، می تواند مهم ترین بحث در 

های اجتناب از پرداخت مالیات را انجام می دهند، ویژگی جانشین بدهی شرکتها فعالیتدالیلی که 

ها که از شرکت(. به عبارت دیگر صرفه جویی مالیات 8100، لیم ؛8112،)گراهام و توکر ودن آن استب

های شرکت تواند برای تامین مالی پروژهشود، میاجتناب از پرداخت مالیات حاصل میهای فعالیت

توانند بر یبیشتری دارند منظارت  ۀاز طرف دیگر، از آنجایی که مالکان نهادی انگیز .استفاده شود

که به شود در این تحقیق تالش می بدهی تاثیر بگذارند. جتناب از پرداخت مالیات و هزینۀبین ا رابطۀ

تناب از پرداخت مالیات با های اجوال تحقیق این است که آیا فعالیتاولین س دو سوال پاسخ داده شود:

اجتناب از پرداخت بین  هادی رابطۀنکه آیا سطح مالکیت ندوم ای دارد؛معناداری  هزینۀ بدهی رابطۀ

، 8در بخش  باشد:دامه تحقیق شامل قسمت های زیر می. اکندبدهی را تعدیل می مالیات وهزینۀ

 ،4بخشدر ، شودقبلی مرور می هایپژوهش ،8بخش  در ،شودبسط داده می مبانی نظری تحقیق
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مدلها و  2در بخش  ،شودبیان میشرایط انتخاب نمونه  ،5بخش  در ،شودبیان می های تحقیقفرضیه

بدهی و تاثیر مالکیت  تناب از پرداخت مالیات بر هزینۀاستفاده شده برای بررسی تاثیر اجهای متغیر

  شود.های تحقیق بیان مییافته، 7شود و در بخش تشریح می این رابطه نهادی بر

 مبانی نظری -2 

ریزی مالیاتی که به طور های برنامهاستفاده از روشوان ه عنیات را ب(، اجتناب از پرداخت مال8118) رگو

اجتناب از پرداخت  تعریف کرده است. دهد،را کاهش می هاشرکتقانونی، پرداخت مالیات بر درآمد 

های فعالیت (.8111مالیات به طور کلی کاهش آشکار مالیات تعریف شده است )هانلون و هتزمن، 

از دولت به  های صرفه جویی مالیات که منابع رامتداول به ابزار به طور اجتناب از پرداخت مالیات

 شوددهد، مربوط میبعد از مالیات شرکت را افزایش میدهد و بنابراین ارزش سهامداران انتقال می

چرا بعضی پاسخ به این سوال انجام شده است که در  هاپژوهشاز بسیاری  .(8111 )دسایی و دارماپاال

 به را کنند؟ بعضی از محققان عوامل مختلفیاز پرداخت مالیات اجتناب می بقیهاز بیش  شرکتهااز 

های اجتناب از پرداخت، برای پاسخ به سوال مورد نظر مطرح کرده عنوان محرک و منافع برای فعالیت

های شرکت مثل نوع صنعت، ژگی(  بر وی8118) رگو ( و0117) (، گوپتا و نیوبری0138) زیمرمن اند.

ی مثل پاداش، ساختار مالکیت و شکل یها، انگیزههاپژوهشدیگر  کت و غیره وزه شرکت، عمر شراندا

)گراهام و  کرده اند ذکر های اجتناب از پرداخت مالیاتا به عنوان عوامل محرک بر فعالیتسازمانی ر

  (.8100و  8101 ، لیم8112 توکر

تواند مبلغی ارزشمند برای خت مالیات میهای اجتناب از پرداصرفه جویی هزینه ناشی از فعالیت

 و همکاران )کیم ضعف مالی شرکت باشد و تامین مالی از طریق بدهی یا وجه نقد را کاهش دهد

یی که سپر مالیاتی را به هاشرکتسپر مالیاتی شکلی از حمایت مالیاتی می باشد، که از آنجایی  (.8115

جریان نقدی ناشی از سپر مالیاتی می تواند جانشینی  کار می برتد، بدهی کمتری دارند و صرفه جویی

غیر بدهی،  به طور خالصه، وجود سپر مالیاتی (.8112 ،)گراهام و توکر برای میزان بدهی شرکت باشد

های اجتناب اگر فعالیت .(0131 ،و مازولیس دی انجلو) کم تر از بدهی شود ممکن است سبب استفادۀ

، کیفیت بدهی را افزایش تواندستفاده از بدهی باشد، این امر میای ااز پرداخت مالیات، جانشینی بر

مورد انتظار ورشکستگی و ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی و در نهایت هزینه بدهی را کاهش  هزینۀ

 .)1122 ،لیم) دهد
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ز اجتناب ا دهد کهکند و نشان میاب از پرداخت مالیات را تایید میمفاهیم اجتن ،نمایندگی مسئلۀ

مطابق با این نظریه، . پرداخت مالیات همیشه ممکن نیست که ثروت سهامداران بیرونی را افزایش دهد

نقش داشته نافع به سمت خود مدیران ممکن است در انحراف م اجتناب از پرداخت مالیات هایفعالیت

 هایشکل درمدیران  ا پاداش بیش از اندازۀآن از دستکاری و سرقت سود شرکت ت که دامنۀ باشد

رکت را اجتناب از پرداخت مالیات ممکن است به طور بالقوه ارزش بعد از مالیات ش .متغیر است مختلف

-ریزی مالیاتی مربوط میبرنامه هایفعالیتطور مستقیم به که به  یهایرو هزینهکاهش دهد. از این

های نمایندگی، ی یعنی هزینههای غیر مالیاتی رعایت قوانین و مقررات و هزینههای اضافشود، هزینه

 (.8101 ،)وانگ ممکن است بهتر از منافع مالیاتی برای سهامداران باشد

در اختیار  شرکتهاکیت بخشی از مال مختلف متفاوت است.ی هاشرکتترکیب سهامداران 

 این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتا به سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد.

است که بخش  این در حالی .های مالی منتشره اتکا می کنندعات در دسترس عموم، همانند صورتاطال

ای عمده قرار دارد که بر خالف گروه سهامداران در اختیار سهامداران حرفه هادیگری از مالکیت شرکت

غیره شرکت از  های تجاری وچشم اندازهای آتی و راهبرد ارۀنوع اول، اطالعات داخلی با ارزش درب

از  (.0834)نوروش و ابراهیمی  کت در اختیار ایشان قرار می گیردطریق ارتباط مستقیم با مدیران شر

-فعالیت منظر مالکیت نهادی، به عبارت دیگر از منظر نمایندگی، که بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و

تواند سپری برای فرصت طلبی هایی میکند، چنین فعالیتکید میاجتناب از پرداخت مالیات تاهای 

؛ چن و 8111 ،؛ ویلسون8117همکاران، )دسایی و  مدیران ایجاد کند و در نتیجه منافع را منحرف کنند

-زمینهبا یکدیگر مدیران  نحراف منافع به وسیلۀشرکت و ا نجایی که سپر مالیاتیآاز  (.8101همکاران،

این امر به این  دو فعالیت وجود داشته باشد.قوی ممکن است بین  مشترک دارند، ارتباط مکمل های

پیچیده، توانایی سهامداران یا  هایماموران مالیاتی از طریق معامله دلیل است که پنهان کردن درآمد از

نافع برای دهد، بنابراین انحراف مکاهش میتارهای مدیریتی را ر رفبرای نظارت ب را سرمایه گذاران

تواند بر ارتباط بین سطح مالکیت نهادی می (.8117، دسایی و دیگران ) شودمدیران کم هزینه تر می

ل است که سهامداران این امر به این دلی اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی تاثیر گذار باشد.

به عالوه  (.0132، شلیفر و ویشنی) بیشتری دارند که بر عملکرد شرکت نظارت کنند نهادی انگیزۀ

بین مدیران و سهامداران ممکن است با افزایش مالکیت سهامداران نهادی کاهش  نمایندگی مسئلۀ

ر ارتباط با قرارداد پاداش مدیران سهامداران نهادی یک نقش نظارتی د (.8118، )چانگ و دیگران یابد
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شود که کیفیت مناسب حاکمیت شرکتی سبب می (.8118 ،)هارتزل و استارک کنداجرائی بازی می

، دسایی و داراماپاال) اجتناب از پرداخت مالیات سبب ایجاد ارزش برای شرکت شوند هایفعالیت

ی با حاکمیت هاشرکتتواند به عنوان ابزاری برای ایجاد ارزش در همچنین سپر مالیاتی می (.8111

 (.8111،  )ویلسون به کار رود شرکتی خوب

 شودمالیات میناب از پرداخت اجت هایفعالیتمناسب از  نتیجۀمالکیت نهادی سبب ایجاد  

منفی  اخت مالیات با هزینۀ بدهی شرکت رابطۀ(، از طرفی اجتناب از پرد8111، )دسایی و داراماپاال

 اثر منفی بر هزینۀ نمایندگی، مسئلۀ تواند از طریق کمتر کردند، بنابراین سطح مالکیت نهادی میدار

های نحراف منافع مدیران که به فعالیتاهای ه باشد، همچنان که سبب کاهش فرصتبدهی داشت

جتناب از منفی بین ا رود رابطۀبنابراین انتظار می شود.می اجتناب از پرداخت مالیات مربوط است،

     تر شود. بدهی با وارد شدن مالکیت نهادی منفی پرداخت مالیات و هزینۀ

 پژوهش پیشینۀ -9

حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت های (، به بررسی رابطه بین 0831باباجانی و عبدی)

 از برخی بین بررسی رابطه طریق از ارزیابی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. این

 صورت قطعی و مالیات ابرازی مشمول سود بین اختالف درصد با شرکتی حاکمیت مهم معیارهای

داری این نتیجه رسیدند که تفاوت معنی وان نمونه بهشرکت به عن 38با در نظر گرفتن ها آنگرفت. 

بین میانگین درصد اختالف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در شرکت هایی که معیارهای 

حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی که فاقد معیار های مزبور هستند، وجود ندارد. این 

مشمول مالیات ابرازی و قطعی  ، درصد اختالف بین سودهادو گروه شرکت  در حالی بود که در هر

 دار بوده است.معنی

نتایج  .پرداختند شرکتها( به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالیات 0837) و رسائیان نیاایزدی 

ی پذیرفته شرکتهادار بین ساختار سرمایه و مالیات معنی تحقیق بیانگر عدم وجود رابطۀ این حاصل از

  .باشده در بورس اوراق بهادار تهران میدش

( به تبیین رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در 0811عرب مازار و دیگران)

و شفافیت ایران پرداختند. نتایج تحقیق آنها بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین گزارشگری مالیاتی 

ورت تهیه گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری به طوری که در صگزارشگری مالی بوده است، 

  مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.
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در گزارشگری مالی و مربوط  یبین مالیات و محافظه کار ( رابطۀ0811) خدامی پور و ترک زاده

شرکت در  088متشکل از بودن اطالعات حسابداری را مورد بررسی قرار دادند. نمونه مورد بررسی آنها 

 نهاآ عملیاتی نقدی جریان خالص که ساله بود. نتایج این تحقیق نشان داد شرکتهایی 5یک دوره 

 دارند، هاشرکت سایر به نسبت بیشتری کاری محافظه آنهاست، مشمول مالیات درآمد از بزرگتر بسیار

 مالیات مشمول درآمد از کوچکتر بسیار هاآن عملیاتی جریان نقدی خالص که هاییشرکت مورد در اما

 این، بر عالوه. دارند هاشرکت سایر به کمتری نسبت کاری محافظه که گفت تواننمی هاست،آن

 ارائه هاشرکت که را حسابداری بودن اطالعات مربوط تنها نه مالیات که داد نشان پژوهش هاییافته

 .گرددنیز می اطالعاتمرتبط تر شدن  باعث بلکه دهد،نمی کاهش کنندمی

 بسته که دارندمی بیان سرمایه ساختار بر مالیات تأثیر با ارتباط ( در0131) دی آنجلو و مازولیس 

 ساختار توانمی ،مربوط مالی پیامدهای و بدهی ایجاد از ناشی مالیاتی منافع بین به توازن موجود

-هزینه از کمتر آنها بدهی ایجاد زا ناشی مالیاتی منافع که هاییت. شرکتعیین نمود را مطلوب سرمایه

 .پردازندمی بدهی ایجاد طریق از مالی تأمین به کمتر بدهی باشد، ایجاد از ناشی مالی ریسک های

مدت برای آزمون میزان د از نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند(، در تحقیق خو8101) همکاراندیرنگ و  

نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که  اده کردند.ساله استف 01 در طی دورۀ شرکتهااجتناب از مالیات 

 85وجود دارد و تقریبا  شرکتهامالیات توسط  اجتناب از پرداخت بل مالحظه ای دراختالف مقطعی قا

 .درصد نگه دارند 81توانایی این را دارند که نرخ موثر مالیاتی نقدی را زیر  شرکتها درصد

های موثر بر برنامه ریزی مالیاتی یقی به تبیین مشوق( در تحق8100ن)آرمسترانگ و همکارا   

های پاداش صی که حاوی اطالعات مربوط به طرحپرداختند. افراد مذکور، از یک مجموعه داده اختصا

به صورت جزیی بود، استفاده نمودند. همچنین از معیارهایی همچون نرخ موثر مالیاتی بر مبنای 

مالیاتی نقدی و اختالف بین درآمد دفتری و درآمد مشمول مالیات استانداردهای حسابداری، نرخ موثر 

استفاده نمودند. یافته های این تحقیق بیانگر آن بود که بین طرح های تشویقی پاداش مدیران مالیاتی 

با نرخ موثر مالیاتی محاسبه شده بر اساس استانداردهای حسابداری رابطه ای منفی و معنادار وجود 

در  وجود دارد. محققان طرح های مذکور با سایر معیارهای استفاده شده ارتباطی ضعیفدارد، اما بین 

این باور بودند که مدیران فعال در امور مالیاتی شرکت ها با مشوق هایی سرو  توجیه نتایج حاصله، بر

 کار دارند که در صورت کاهش هزینه مالیات گزارش شده در صورت های مالی محقق خواهد شد.
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 رضیه های تحقیقف -4

های تحقیق به قبلی فرضیه هایپژوهشری و بر اساس بر اساس چارچوب ارائه شده در مبانی نظ

 شود:صورت زیر بیان می

 منفی وجود دارد.دار معنی اجتناب از پرداخت مالیات و هزینۀ بدهی رابطۀبین  -0

 شود.ح مالکیت نهادی تعدیل میسط یلۀبین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی به وس رابطۀ -8

 جامعه و نمونه آماری -5 

 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که ازآماری این تحقیق کلیه شرکت جامعه

آماری با  اند. نمونهرس اوراق بهادار تهران فعال بودهدر بو 0831تا پایان اسفند  0831ابتدای فروردین

اب شده است. به این صورت که گیری حذفی و با اعمال شرایط زیر انتخاز روش نمونه استفاده

 اند: انتخاب شده ،های مذکور در ذیل بودندهایی که دارای ویژگی شرکت

 داده های مورد نظر این پژوهش برای آنها در دسترس باشد. -0

ها این نوع شرکتبه این دلیل که ساختار مالی  ،ی بیمه و واسطه گری مالی نباشدشرکتهاجزو  -8

 باشد.متفاوت می

با توجه به معیار اجتناب از پرداخت مالیات که از تفاوت  ها در پایان سال مالی سودآور باشند.شرکت -8

 .هایی انتخاب شدند که سودآور بودندآید شرکتسود حسابداری و سود مشمول مالیات بدست می

شرکت به به عنوان نمونه باقی مانده است و   27های فاقد شرایط مذکور، تعداد پس از حذف شرکت

 باشد.شرکت می-سال 287این پژوهش  هایها، تعداد مشاهدهاهیت ترکیبی دادهبا توجه به م

 تحقیق هایمدل -6

 به شرح زیر استفاده شده است:تحقیق از دو مدل رگرسیون  هایفرضیه برای آزمون

 مدل اول:

 

 مدل دوم:
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 :گرددبه آنها تبیین میها و نحوه محاساتی متغیردر ادامه تعریف عملی

 متغیر وابسته

آمده بهره بر متوسط بدهی بلند مدت و کوتاه مدت بدست  : از تقسیم هزینۀ(1DCO) هزینه بدهی

 است.

 متغیر های مستقل

سنجش فعالیتهای  : نمایندۀ (2BTD) مشمول مالیاتحسابداری و سود تفاوت سود  

شرکت و سود مشمول مالیات بین سود قبل از مالیات باشد که از تفاوت یات میاجتناب از پرداخت مال

 در گردیده است.های اول دوره تقسیم بر دارایی به منظور از بین بردن اثر مقیاس، آید.بدست می

صورت گرفته پیرامون اجتناب از پرداخت مالیات از معیارهای متفاوتی برای سنجش های پژوهش

( و دسای و 8114) پلسکو در این تحقیق به پیروی از کارت مالیات استفاده شده است. اجتناب از پرداخ

( از تفاوت بین سود حسابداری )سود قبل از مالیات( و سود مشمول مالیات به 8111 ،8112دارماپاال )

عنوان معیار اجتناب از پرداخت مالیات و از اطالعات صورت سود و زیان برای تخمین سود مشمول 

لیات استفاده شده است. سود مشمول مالیات از طریق تقسیم هزینه مالیات بر نرخ مالیات قانونی ما

( اظهار کردند که استفاده از 8112( و دسای و همکاران )8115هانلون و همکاران) .محاسبه شده است

لیل که سود مشمول مالیات برآوردی معیاری مناسب تر از سود مشمول مالیات واقعی است، به این د

ن و مقررات قوانی .کندبازار فقط از اطالعات عمومی موجود برای ارزیابی قیمت سهام استفاده می

ای یک واحد تجاری کند. برهای مشمول مالیات یا معاف از مالیات را تعریف میمالیاتی، انواع درآمد

د مالیاتی باشد. در های گزارش شده برای مقاصیی ارائه کند که متفاوت از درآمدهاممکن است درآمد

قانون مالیاتهای مستقیم از جمله معافیت هایی است که  045تا  088ایران معافیت های موضوع مواد 

  %011، 040طبق ماده  شود. برای نمونه،موجب تفاوت دائمی بین سود حسابداری و مشمول مالیات می

اصل از سپرده های بانکی از ، سود ح045 ات کاالهای صنعتی و یا طبق مادۀدرآمد حاصل از صادر

، 043 هزینه های قابل پذیرش در مادۀ در مورد .هاستت. این مواد مربوط به درآمدمالیات معاف اس

 هزینه های مازاد بر معافیت های تعیین شده از این دست است.

 

                                                           
1 . Cost of Debt 

2 . Book-Tax Differences 
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(، 0838ی و همتی)در تحقیق حاضر طبق تعریف پورحیدر: (Inst) مالکیت سهامداران نهادی

های نمابنیادها، نهادها و ساز های بازنشستگی،صندوق های سرمایه گذاری،هام شرکتمجموع س

به عنوان سهامداران نهادی در نظر گرفته شده  مدت برخوردارند،، به دلیل اینکه از افق دید بلنددولتی

نیز ها ( و سایر پژوهش0833این تعریف از سرمایه گذاران نهادی در پژوهش نهندی و همکاران )است. 

های غربی نیز نزدیک است. مطابق با تعریف استفاده شده است و به تعاریف ارائه شده در پژوهش

های های بیمه، شرکتها، شرکتگذاران بزرگ نظیر بانکگذاران نهادی، سرمایه( سرمایه0113بوشی )

 گذاری، موسسات بازنشستگی و ....... هستند.سرمایه

 : متغیر های کنترلی

تفاوت  آید.یان نقدی حاصل از عملیات بدست میاز تفاوت بین سود و جر :(TA) دیاقالم تعه

بین سود دفتری و مشمول مالیات به دو دلیل می تواند ایجاد شود، به خاطر مدیریت سود که مدیران 

های اجتناب از پرداخت مالیات که به طور کنند و دیگری فعالیتسود حسابداری را دستکاری می

بنابراین تفاوت سود دفتری و مشمول مالیات الزاما  دهند.لیات را کاهش مید مشمول ماعمدی درآم

اقالم  بنابراین (.8111و  8112 ،)دسایی و دارماپاال کندب از پرداخت مالیات را منعکس نمیاجتنا

اس، به منظور از بین بردن اثر مقی تعهدی برای کنترل سایر عوامل یعنی مدیریت سود به کار می رود.

  گردیده است.های اول دوره تقسیم راییبر دا

باشد. وقتی که شرکت جریان نقدی آوری شرکت میبیانگر سود :(CFO) عملیاتی جریان نقدی

ز بین بردن اثر مقیاس، بر به منظور ا بیشتری تولید کند در وضعیت بهتری از نظر ایفای تعهد قرار دارد.

 ت.گردیده اسهای اول دوره تقسیم دارایی

 ،از دید سرمایه گذاران آید.ها بدست میاز لگاریتم طبیعی کل دارایی :(Size) اندازه شرکت

 شرکت کاهش خواهد یافت. اشت در نتیجه نرخ بهرۀهای بزرگتر ریسک کمتری خواهند دشرکت

صفر صورت ، در غیر اینیکاگر شرکت عضو گروه تجاری باشد عدد   :(Groupمتغیر موهومی)

های مالی کم ه بازار سرمایه داخلی با محدودیتی عضو گروه به دلیل دسترسی بهاشرکت می پذیرد.

 بدهی کم تری داشته باشند. رود هزینۀن انتظار میی مستقل برخوردارند بنابرایهاشرکتتری نسبت به 
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 یافته های پژوهش -2

 آمار توصیفی -2-1

منعکس  (0)ش در جدول شماره هه در این پژوهای مورد استفادعات مربوط به آمار توصیفی متغیراطال

باشد. مورد می 287شرکت بررسی شده  -تعداد سال ،شودهمانگونه که مشاهده می گردیده است.

تفاوت سود حسابداری وسود مشمول  و میانگین 11/1ها به طور متوسط شرکت (COD)هزینه بدهی

طور متوسط سود قبل از مالیات  این است که به باشد،که نشان دهندۀمی 0/1 ،(BTDمالیات)

حداقل تفاوت سود حسابداری و سود مشمول باشد. ها بیشتر از سود مشمول مالیات آنها میشرکت

باشد که بیانگر این است که در بعضی از شرکتها سود حسابداری کمتر از سود می -11/1مالیات 

 باشد.مشمول مالیات می

 یقهای تحقآمار توصیفی متغیر -(1)جدول 

 متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 میانگین

انحراف 

 معیار
 مینیمم ماکزیمم میانه

COD 287 11/1 12/1 13/1 4/1 1 

BTD 287 0/1 08/1 12/1 7/1 11/1- 

TA 287 18/1 8/1 18/1 00/0 13/8- 

SIZE 287 08/08 54/0 08 88/03 11/01 

CFO 287 08/1 08/1 00/1 2/1 8/1- 

Inst 287 21/1 48/88 74/1 011 1 

InstBTD 287 72/7 48/01 33/8 17/27 78/7- 

Group 287 57/1 41/1 0 0 1 

 های محققمنبع: یافته

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون -2-2

برای بررسی وجود رابطه خطی و شدت همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

( ارائه 8اند. نتایج این آزمون در جدول )ئه گردیدهداری اراهمراه سطح معنیشده است. این ضرایب به 

، منفی و در  -8/1و مشمول مالیات  حسابداریبدهی و تفاوت سود  همبستگی بین هزینۀشده است. 

ب از های اجتناهایی که فعالیتشرکتاین است که  دهندۀکه نشان دار استدرصد معنی 11سطح 

عالوه هکنند. برا تجربه میبدهی کم تری  هزینۀ داریمعنی برند به طورپرداخت مالیات را به کار می

بدهی با  داری بین هزینۀهمبستگی معنی داری با مالکیت نهادی دارد.هزینۀ بدهی رابطۀ منفی و معنی
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ضمن، بین هزینه بدهی با   های کنترلی جریان نقدی عملیاتی و اقالم تعهدی وجود دارد و درمتغیر

 .وجود ندارد داریی معنیجاری، همبستگشرکت و گروه ت اندازۀ

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون -(2جدول )

 COD BTD TA CFO SIZE INST BTDInst GROUP 

COD 0        

BTD -1/81** 0       

TA -1/0** 84/1  0      

CFO -1/88** 1/80** -1/54** 0     

SIZE -1/84 1/00** - 17/1  - 75/1  0    

INST -1/05** - 05/1  1/08* 10/1  1/00** 0   

BTDInst -1/88** 1/15* 1/80** 1/88** 1/00** 1/81** 0  

GROUP 15/1  
07/1 *

* 
17/1  -1/13* 1/47** 1/80** 1/07** 0 

 درصد 15و  11داری در سطح تیب معنی**،* به تر
 های محققمنبع: یافته

 یقانتخاب الگو برای مدل های تحقداده ها و  تجزیه تحلیل -2-9

 تدبیر پرداز استخراج شده است. نرم افزار ها وهای مالی شرکتها از صورتهای مربوط به متغیرداده

ها از برای آزمون فرضیه استفاده شده است. Eviews 6برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

 ندها از آزمونهمبستگی بین پسماآزمون ( و برای GLSحداقل مربعات تعمیم یافته) رگرسیون مدل

از تصحیح وایت استفاده شده ، ضمنا برای رفع ناهمساتی واریانس استفاده شده است. واتسون -دوربین

دار انی معنیزمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمهای مقطعی و سری در بررسی داده است.

یون حداقل مربعات معمولی یک رگرس ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیلهتوان دادهنشود، می

دار های زمانی معنیترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سری هایزنیم. از آنجایی که در اکثر دادهتخمین ب

         مورد استفاده قرار می گیرد هستند، این مدل که به مدل رگرسیون ترکیب شده معروف است کمتر

برای بررسی ترکیب پذیری از آزمون چاو و برای  ها،توجه به ساختار ترکیبی دادهبا  (.8118،یافی (

 از آزمون هاسمن استفاده شده است. ،ثابت اثربررسی وجود 
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جدول با توجه به نتایج بدست آمده در  برای بررسی ترکیب پذیری از آزمون چاو استفاده شده است.

 ثابت به عنوان مدل ارجح انتخاب شد. مدل اثر (،8) شماره

 صل از آزمون چاو برای مدل های تحقیقتایج حان -(9)جدول 

 نتایج آن کهاز آزمون هاسمن استفاده شده است  ثابت و تصادفی مدل اثرتخاب بین برای ان

دهد که برای برآورد مدل باید از آمده نشان می داری بدستسطح معنی آمده است. (4) جدول شمارهدر

 .ثابت استفاده شود اثر آزمون

 نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای مدل های تحقیق -(4)جدول 

آماره  مقدار مدل

 

 روش تائید شده نتیجه P-value آزادی درجه

   0مدل شماره

0 

 ثابت روش اثر 0Hرد  1111/1 5 31/05

 ثابت روش اثر 0Hرد  111/1 7 70/03 8مدل شماره 

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها -2-4

ها برای آزمون نکته ضروری است که در تمامی مدل ذکر این هاهرداختن به آزمون فرضیقبل از پ

رفتن وقفه بهینه به ترتیب واتسون بدون در نظر گ -مقدار آماره دوربین دوم، و اولهای هفرضی

داد، که بیانگر وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل بود. برای رفع نشان میرا  81/0، 81/0مقادیر

، 8، معیار آکائیک0های خطای نهایی پیش بینی شدهوقفه بهینه با استفاده از معیار مشکل ابتدااین 

-ظ گردید. از آنجا که در کلیه مدلتعیین گردید و سپس در مدل رگرسیون لحا 4کوئین-و حنان  8شوارز

از ها مامی مدلانتخاب نمودند، لذا در تهای فوق وقفه زمانی یک را به عنوان وقفه بهینه معیار ها همۀ

ها در قالب لها استفاده گردیده است. همچنین برای برآورد این مدخود رگرسیون مرتبه اول در مدل

                                                           
1. Final Prediction Error  

2 . Akaike 

3 . Schwarz 

4 . Hannan-Quinn 

 روش تائید شده نتیجه P-Value درجه آزادی Fمقدار آماره  مدل

رد  1111/1 (551/28) 5/75 0مدل شماره 

 

 روش داده های پانل

رد  1111/1 (557/28) 21/5 8مدل شماره 

 

 روش داده های پانل
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 ( 4( و)8) هاسمن که در جداول از آزمون چاو وبا توجه به نتایج حاصل شده  های ترکیبیمدل داده

 ابت استفاده شده است.ث های پانل به صورت اثرست، در تمامی مدل ها از روش دادهنمایان ا

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول -(5جدول )

 های محققمنبع: یافته  

و بین اجتناب از پرداخت مالیات  فرضیه اول به بررسی رابطۀ: نتایج آزمون فرضیه اول -2-4-1

بدست آمده در  F، آماره شودمشاهده می (5) ست. همانطور که در جدول شمارهه ابدهی پرداخت هزینۀ

 آمارۀ دار است.آماری معنیار است، بنابراین کل مدل از لحاظ دمعنی 11/1دل فوق در سطح اطمینان م

 اشد.بحقیق میهای تر عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرکه بیانگباشد می 11/8 واتسون -دوربین

تغییرات متغیر وابسته توسط درصد  71باشد، که بیانگر این است که می 7/1ن تعدیل شده ضریب تعیی

 (5) بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه که در جدول شماره شود.متغیرهای مستقل توضیح داده می

باشد که دار میمنفی و معنی،  -184/1،دفتری و مشمول مالیات تفاوت سودضریب  ،شودمشاهده می

رکت را به طور میانگین ش ز پرداخت مالیات بیشتر، نرخ بهرۀهای اجتناب امعنی است که فعالیتبه این 

اجتناب از این است که اثر مناسب  ۀمنفی نشان دهند این رابطۀ دهد.( کاهش می%4/8) به اندازۀ

اجتناب از  روتواند به عنوان یک بدهی برای شرکت به کار رود، از اینپرداخت مالیات شرکت می

 

 متغیر ضریب معناداری

178/1  111/1  مقدار ثابت 

118/1  184/1-  (BTD)تفاوت سود دفتری و مشمول مالیات 

184/1  185/1-  (TA)اقالم تعهدی 

111/1  (SIZE)اندازه 117/1 

111/1  150/1  (CFO)جریان نقدی عملیاتی 

302/1  110/1-  (GROUP)متغیر موهومی 

02/81 

111/1 

21/1 

11/8  

 F  آماره

 Fسطح معنی داری آماره  

 ضریب تعیین تعدیل شده

نآماره ی دوربین واتسو  
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با نتایج گراهام و  ،این نتیجه پرداخت مالیات به عنوان یک جانشین برای استفاده از بدهی به کار رود.

 ( مطابقت دارد.8100( و لیم )8112) توکر

 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم -(6جدول )

 های محققمنبع: یافته

بین  رسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطۀدر این فرضیه به بر نتایج آزمون فرضیه دوم: -2-4-2

)جدول  ،دوم مدل از بدست آمده Fره آما بدهی پراخته شده است. لیات و هزینۀاجتناب از پرداخت ما

 آمارۀ دار است.نیدار است، بنابراین کل مدل از لحاظ آماری معمعنی 11/1در سطح اطمینان  ،(2شماره

 باشد.ر عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرهای تحقیق میباشد که بیانگمی 8 واتسون -دوربین

تغییرات متغیر وابسته درصد  21ن است که باشد، که بیانگر ایمی 21/1ن تعدیل شده ضریب تعیی

شود، مشاهده می( 2) جدول شمارههمانطور که در . شودتوسط متغیرهای مستقل توضیح داده می

دوم  فرضیه در نتیجه باشد.دار نمیمعنی ضریب اثر متقابل اجتناب از پرداخت مالیات و مالکیت نهادی

 که نظارت مالکیت نهادی سبب نتیجۀ رودار میبر اساس تحقیقات قبلی انتظ .شودتحقیق رد می

 

 متغیر ضریب معناداری

87/1  184/1  مقدار ثابت 

501/1  180/1  (BTD)ری و مشمول مالیاتتفاوت سود دفت 

185/1  184/1-  (TA)اقالم تعهدی 

111/1  
1115/1

- 
 (Inst)مالکیت نهادی

034/1  
1117/1

- 
 (BTDInst)مالیات و مشمول حسابداریمالکیت نهادی*تفاوت سود 

111/1  113/1  (SIZE)اندازه 

111/1  145/1-  (CFO)جریان نقدی عملیاتی 

204/1  118/1  (GROUP)متغیر موهومی 

51/01 

111/1 

21/1 

8 

 F  آماره

 Fسطح معنی داری آماره  

 ضریب تعیین تعدیل شده

 آماره ی دوربین واتسون
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خت مالیات سبب از پردامناسب از فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات شود و منافع ناشی از اجتناب 

یق سطح مالکیت نهادی بر رابطۀ بین تحق ی شود. اما بر اساس آزمون فرضیۀبده کاهش بیشتر هزینۀ

 (، مطابقت ندارد.8100این نتیجه، با نتیجه لیم )داری ندارد معنیاجتناب از پرداخت و هزینۀ بدهی تاثیر 

 و پیشنهادها نتیجه گیری -8

کنند، از جانب دولت ای است که بر کلیه واحدهای انتفاعی که به نوعی درآمدزایی میمالیات هزینه

ستای شود. چنانچه شرکتها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در راتحمیل می

توان انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی در جهت کاهش کنند، میکسب سود و انتفاع، فعالیت می

مالیات پرداختی خود باشند. در ادبیات مالی در کشورهای خارجی، تالشها و راهکارهای قانونی شرکتها 

لیات، اجتناب از پرداخت های متفاوتی از قبیل مدیریت مابه منظور کاهش هزینه مالیات خود را به نام

ت مالیات به طور متداول به شناسند. فعالیت های اجتناب از پرداخمالیات و رویه مالیاتی جسورانه می

های صرفه جویی مالیات که منابع را از دولت به سهامداران انتقال می دهد و بنابراین ارزش بعد از ابزار

(. در این پژوهش ارتباط 8111، دسایی و دارماپاالمالیات شرکت را افزایش می دهد، اتالق می شود )

بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه مورد بررسی قرار بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه 

 شود. معیارهای متفاوتی جهت سنجش اجتناب از پرداخت مالیات استفاده میگرفته است. 

هامداران و سود مشمول مالیات، استفاده شده است. در این تحقیق از تفاوت سود گزارش شده به س

بدهی  جتناب از پرداخت مالیات و هزینۀمنفی بین ا یه اول پیش بینی شد که یک رابطۀبر طبق فرض

ت اجتناب از پرداخت به این معنی که فعالی تایید فرضیه اول بود،بیانگر  ،ایج تحقیقنت وجود دارد.

های فعالیت دهد به عبارت دیگر صرفه جویی مالیاتی که ازیبدهی شرکت را کاهش م مالیات هزینۀ

گذاری شود و در نهایت سرمایههای شرکت پروژهتواند در شود میت مالیات ایجاد میاجتناب از پرداخ

بین  قیق تاثیر مالکیت نهادی بر رابطۀفرضیه دوم تح امین مالی از طریق بدهی را کاهش دهد.ت

نتایج حاصل از آزمون این فرضیه  دهد.بدهی را مورد بررسی قرار می و هزینۀاجتناب از پرداخت مالیات 

بر اساس مبانی نظری تحقیق و نتایج  داری بر این رابطه ندارد.داد که مالکیت نهادی تاثیر معنی نشان

اد مدیران را ایج ع به وسیلۀانحراف مناف ی اجتناب از پرداخت مالیات، زمینۀهافعالیت تحقیقات پیشین،

تضاد منافع  هادی، مسئلۀنهای با حاکمیت شرکتی خوب ناشی از سرمایه گذاران کند که در شرکتمی

اجتناب از پرداخت مالکان نهادی تاثیری بر ارتباط بین تحقیق  اما بر اساس نتیجۀ باید کاهش پیدا کند.

گذاران مایهسر احتماال این موضوع می تواند ناشی از این باشد کهکه  بدهی ندارند، مالیات و هزینۀ
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-بوط به عملکرد شرکت را فراهم نمیهای مدیریتی مردقیق و کافی در مورد فعالیتنهادی بررسی 

اجتناب از  هایهای انحراف منافع ناشی از فعالیتتوانند با کاهش فرصتمالکان نهادی می آورند.

 بدهی شرکت را کاهش دهند. پرداخت مالیات، هزینۀ

 گردد؛زیر ارائه می هایپیشنهاد های حاصل از این پژوهشبر مبنای یافته

-تانداردهای مالیاتی آینده و اسسیستم گذاران،شود سیاستبر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می -0

ای طراحی کنند که شکاف بین سود حسابداری و مشمول مالیات کاهش های حسابداری را به گونه

 یابد.

جتناب از پرداخت مالیات و بین ا امداران نهادی بر رابطۀاد که سهنتایج این تحقیق نشان د -8

شود که سهامداران نهادی با دقت بیشتری دار ندارند، بنابراین پیشنهاد میهزینۀ بدهی تاثیری معنی

 دهند نظارت کنند.هایی که مدیران در این زمینه انجام میبر فعالیت

باشد، گی شرکت تاثیر گذار میبدهی بر عملکرد و ریسک ورشکست از آنجایی که هزینۀ -8

شود مدیران به نتایج این تحقیق توجه کنند و شرایطی را فراهم کنند که بتوانند از پیشنهاد می

مالی از طریق  و تامین استفاده کنند مالیاتی های تشویقیجویی ناشی از معافیتها و طرحصرفه

 .بدهی را کاهش دهند

 در زیر ارائه می شود:نیز  برای تحقیق های آتی ییپیشنهادها

شود محققان آتی تحقیق حاضر را با استفاده از سایر معیارهای اجتناب از پرداخت پیشنهاد می -0

مالیات مثل نرخ موثر مالیاتی نقدی یا نرخ موثر مالیاتی بر اساس استانداردهای حسابداری انجام 

 دهند.

اجتناب از پرداخت مالیات بر  در سایر کشورها حاکی از آن است که هاپژوهش نتایج برخی از -8

کند. پیشنهاد انحراف منافع مدیریتی را فراهم می گذارد و زمینۀتی شرکت تاثیر میمحیط اطالعا

ا مورد بررسی ها رگردد تحقیقات آتی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و شفافیت شرکتمی

 قرار دهند.

 قابلیت و تحقیق یافته های تفسیر و تعبیر در و داشته وجود تحقیق اجزای در که هاییمحدودیت

 عبارتند: گیرند قرار لحاظ مورد باید آن تعمیم

جهت سنجش اجتناب از پرداخت مالیات از تفاوت بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات  -4

استفاده شده است در صورت استفاده از معیارهای دیگر، مانند نرخ موثر مالیاتی، ممکن است 



 616              بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی و تاثیر مالکیت نهادی بر این رابطه

رو در تفسیر و بسط های بدست آمده در این تحقیق حاصل شود. از اینتفاوت با یافتهنتایجی م

 نتایج باید احتیاط کافی نمود.

از هزینه مالیات ابرازی استفاده شده است که ممکن است  ،جهت برآورد سود مشمول مالیات -5

عات افشا شده در شامل اقالم معوقی باشد که مربوط به سالهای قبل است. با توجه به اینکه اطال

رو تعدیل کنند، از اینباشد و اقالم معوق را مشخص نمیمورد مالیات توسط شرکتها محدود می

 پذیر نبود.هزینه مالیات ابرازی از این بابت امکان
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