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پژوهش حاضر به بررسی انگیزه اجتناب مالیاتی در شرکتهای بورسی دارای سهامدار دولتی بر مبنای دوره
تصدی مدیرعامل میپردازد .مدیران شرکتهای دولتی برای ارائه تصویر مطلوبتری از شرکت و حفظ
موقعیت و منافع شخصی ممکن است به دنبال تغییر افزایشی سود و فعالیتهای اجتناب مالیاتی باشند .به
همین منظور ،دادههای مربوط به  118شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی
 1386تا  1396استخراج و از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده
شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرکتهای دارای ساختار مالکیت دولتی نسبت به شرکتهای
دارای ساختار مالکیت خصوصی ،اجتناب مالیاتی کمتری دارند .همچنین طبق فرضیه دوم پژوهش پیشبینی
شد دوره تصدی مدیرعامل تأثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد .اما فرضیه سوم اثر همزمان دوره تصدی
مدیران در شرکتهای دارای مالکیت دولتی با پرداخت مالیات باالتر تایید نشده است.
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 -1مقدمه
در کشورهای در حال توسعه مثل ایران درآمدهای مالیاتی پس از درآمدهای نفتی از اهمیت خاصی برخوردارند.
از طرف دیگر ترکیب درآمدهای مالیاتی به علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور
دیگر متفاوت است ،هرچند براساس تحقیقات به عمل آمده ،کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای
صنعتی در امر وصول مالیات از تزلزل بیشتری برخوردارند .مالیات عمدهترین منبع تأمینکننده مخارج دولت

است عالوه بر آن دولت با اخذ مالیات و جمعآوری و هدایت آن در جهت انجام سرمایهگذاریهای زیربنایی در
واقع نقشی زیربنایی را در توسعه اقتصادی ایفاء میکند در این حالت که دولت به منبع مهم درآمدهای مالیاتی
چشم دوخته تا بتواند طرحهای عظیم اقتصادی خود را به نحو جامع و کامل اجرا کند ،اجتناب مالیاتی منجر به
کاهش این منابع و ایجاد محدودیت در دستیابی به اهداف کالن میگردد.
زینگالس ( )130 :1994بیان می کند که دولت بین سهامداران خرد ،بیشترین درصد مالکیت را به خود
اختصاص داده است که ناشی از ادعاهای آن نسبت به جریان نقدینگی و سودآوری از طریق مالیات می باشد.
بنابراین صرفنظر از ساختار حقیقی سود پرداختی به سهامداران ،دولت نقش مهمی را در شیوه اداره شرکتها
ایفاء می کند و نفوذ دولت با مالکیت مستقیم را افزایش میدهد .در این مقاله تأثیر مالکیت دولتی بر اجتناب
مالیاتی شرکت بررسی شده است .اعتقاد عموم بر این است که به دلیل باال بودن درصد مالیات به عنوان یک
هزینه قابل توجه برای شرکت ،اجتناب از پرداخت آن برای سهامداران سودمند است (به عنوان مثال چن و
همکاران.)46: 2010 ،1
اجتناب مالياتي سبب ميشود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست
گروههاي خاص ،نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروهها را فراهم آورد بلكه شكاف طبقاتي ناشي از
اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه ميشود .با اینوجود در شرکتهای دارای مالکیت
دولتی ،مالیاتها برای سهامداران کنترل کننده بیانگر سود خالص میباشند (کیم 2و همکاران .)2019 ،بنابراین،
کاهش اجتناب از پرداخت مالیات در واقع برای سهامدار کنترل کننده در شرکتهای دارای مالکیت دولتی
سودمند است و سلب مالکیت سرمایه از دیگر سهامداران است .ضمن ًا بدلیل محدودیت بازار کار برای مدیران
شاغل در شرکتهای دولتی آنها انگیزههای مختلفی برای اولویتبندی سود سهامدار کنترل کننده دارند ،که
مبنای پژوهش حاضر برای بررسی کاهش مالیاتی است (جیانگ و همکاران.)4 : 2010 ،3
محیط سازمانی دولت نسبت به بخش خصوصی ،با توجه به کسب منابع از دولت ،انگیزههای مختلفی برای
1. Chen et al.
2. Kim et al
3. Jiang et al
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تغییر شرایط شرکتها و دریافت منافع از مالکیت دولتی ایجاد نمود (کائو و همکاران .)5 :2018 ،1تفاوتهای
برجسته بازار کار مدیران شرکتهای دولتی و غیردولتی انگیزهها را تشدید می کند .کائو و همکاران ()5: 2018
بیان می کنند که هماهنگسازی مشاغل مدیران شرکتهای دولتی با اهداف دولت ،این مدیران را در مقایسه
با مدیران شرکتهای غیردولتی محدودتر ساخته و ریسک شغلی را برای آنها افزایش داده است .شرکتهای
دولتی تصمیمات مالیاتی خود را همراستا با دولت (و هزینه بر برای اقلیت سهامداران) اتخاد می کنند این حقیقت
به وسیلهی نرخ باالتر و پرداخت نقدی مالیات برای شرکتهای دارای مالکیت دولتی نسبت به سایر شرکت
ها به صورت تجربی اثبات شده است (لی و ژو.)1746 : 2005 ،
گزارش مالیات شرکتهای دارای مالکیت دولتی ،ریشه در انگیزههای منحصر به فرد و اقتضای شغلی
مدیران دارد (رگو و ویلسون2012 ،؛  .)780بنابراین سطح اجتناب مالیاتی به عنوان عامل متغیر ،بیان کننده
وضعیت ترفیع مدیران است (رگو و ویلسون .)781: 2012 ،مدیران شرکتهای دارای مالکیت دولتی با ارزیابی
پیوسته برای ترفیعهای سیاسی مواجهند که این امر خود انگیزههای مختلف بیشتری را برای مدیران به همراه
داشته که مطابق خواستههای سهامدار کنترل کننده عمل کنند .در این ارزیابیها در صورتی که نتایج ارزیابی
مدیران مطلوب باشد ،آنان به درجات باالتر اداری منسوب میشوند .در غیر این صورت یا در مقام فعلی خود باقی
میمانند یا به مقام سیاسی مشابه یا حتی پایینتر منسوب میشوند .بنابراین ،انتظار بر این است که رابطهای مثبت
بین درآمد مالیاتی گزارششده با احتمال ترفیع مدیران وجود داشته باشد (دسایی و همکاران.)594: 2007 ،
در تحقیقات داخلی صورت گرفته از جمله آقایی و همکاران ( ،)1397قرنجیک و گرکز ( )1397و فاطمی؛
فالح و ملکیمطلق ( )1397و تحقیقات خارجی از جمله هانلون و هیتزمن ( )2010به بررسی اجتناب مالیاتی
از بعد تفاوتهای قطعی و تشخیصی پرداخته و مالکیت دولت در ساختار سهامداران شرکت در نظر گرفته
نشدهاست .از طرفی ،با بررسی مشاغل مدیران در این دسته از شرکتها و نیز ریسکهای تحمیلی به مدیران،
وضعیت اجتناب مالیاتی مورد واکاوی قرار گرفتهاست .عالوه بر برجسته کردن تأثیر مالکیت دولت در شرکتها
بر اجتناب مالیاتی ،انگیزه مدیران و نگرانیهای شغلی مبنای گزارشات مالیاتی نیز در این پژوهش مورد بررسی
قرار میگیرد.
با وجود سیر تحوالت اصالحات اقتصادی در کشورها ،به دلیل اجرای ضعیف و مشکالت اجرایی ،خطر
سلب مالکیت از سهامداران اقلیت باقی میماند (جیانگ و همکاران2010 ،2؛  .)6افزون بر این ،دولت سیاست
حفظ استراتژیک منافع در انواع خاصی از شرکتهای دارای مالکیت دولتی را در دست دارد (که میتواند ناشی
از ماهیت و حساسیت باالی آنها باشد از جمله برخی بانکها) .بنابراین دولت ممکن است بخواهد از راههای
1. Cao et al
2. Jiang et al
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دیگری شامل واگذاری منابع در شرکتهای دارای مالکیت دولتی ،سود به دست آورد .گزارشگری مالی و قانونی
ضعیف این نوع از تضاد نمایندگی را افزایش میدهد (برای مثال مک نیل2002 ،؛ پیوترسکی و ونگ.)2013 ،
در سالهای اخیر و با توجه به اهمیت مالیات برای تأمین و جبران هزینههای دولت رتبه مالیات از سایر
منابع خصوصاً نفت پیشی گرفته و در جایگاه اول قرار دارد با نگاهی به بودجه سالهای  1395تا  1398کشور،
متوجه خواهیم شد که مالیات با تأمین  35درصد از منابع درآمدی دولت مقام اول را به خود اختصاص داده و
نفت در جایگاه سوم قرار دارد همچنین طبق الیحه بودجه سال  1399نفت به طور کلی از بودجه جاری دولت
حذف و جای خود را به مالیات داده است ،در این میان مالیات اشخاص حقوقی به عنوان یکی از منابع مالیاتی
مهم نقش پررنگتری را نسبت به سایر منابع درآمدی در بودجه کشور ایفا می کند به طوری که طبق آمار
منتشره سازمان برنامه و بودجه کشور این منبع به تنهایی حدود  35درصد از مالیات وصولی کشور را به خود
اختصاص داده است که نشان دهنده اهمیت ویژه و جایگاه این منبع مالیاتی در بودجه سالیانه کشور میباشد.
 -2پیشینه نظری پژوهش
 -1 -2مالکیت دولتی و پرداخت مالیات

برابر تبصره  1ماده  2قانون مالیاتهای مستقیم ،شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به
اشخاص دولتی باشد ،سهم درآمد یا سود آنها معاف از مالیات نمیباشد (به استثنای شرکتهایی که شرایط
معافیت قانونی را دارا هستند) .از سوی دیگر ،طبق سند چشم انداز  90ساله کشور ،تا پایان برنامه  5سالهی
توسعه اقتصادی کشور ،دولت باید بتواند هزینههای جاری خود را از محل درآمدهای غیرنفتی که به طور عمده
درآمدهای مالیاتی میباشد ،تأمین نماید .این در حالی است که آمارها نشان میدهند که درآمدهای مالیاتی
سهم بسیار ناچیزی از منابع درآمدی کشور را تشکیل میدهد ،که در این میان ،اجتناب مالیاتی در کشور از جمله
عواملی است که باعث شده تا درآمدهای مالیاتی کشور از آنچه که برآورد شده کمتر باشد .از این رو ،دولت باید
در صدد افزایش درآمدهای مالیاتی خود برآید.
یکی از مهمترین ویژگی بازارهای سرمایه نوپا ،مخصوص ًا در کشورهای در حال توسعه ،وجود سرمایه
گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکتها توسط آنان است .کشور ما نیز از این قاعده
مستثنی نیست .حضور سرمایه گذاران عمده ،از جمله سازمانهای بزرگ دولتی ،و موسسات مالی در بازار
سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا ساختار مالکیت میتواند در جهت ارایه اطالعات مالی با
کیفیت باال که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیریهای بهتر استفاده کنندگان صورتهای مالی و در نتیجه
تخصیص بهتر سرمایه به صنایع با ارزش افزوده باالتر میشود ،مؤثر باشد و یا اینکه باید تغییراتی در نحوه
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تخصیص سرمایه بین سهامداران مختلف ،مخصوصا نهادها ،سازمانها و شرکتهای بزرگ صورت گیرد؟ در
سالهای اخیر ساختار مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها ،از جمله کیفیت سود به دلیل رواج آن در
اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازاهای نوپای اروپا و آسیا ،به عنوان یکی از
مسائل مهم در ادبیات مالی مطرح شده است (حساسیگانه و شهریاری1389 ،؛ .)80
اشلیفر و ویشنی ( )996 : 1994استدالل می کنند که بوروکراتها کنترل کنندههای نهایی شرکتهای دارای
مالکیتهای دولتی هستند و اهداف اصلی بوروکراتها دستیابی به اهداف سیاسی به جای به دست آوردن
بیشترین سود است .بوروکرات ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ،به مدیران شرکتهای دارای مالکیت دولتی
انگیزه میدهند (کراگ و دیک2003 ،؛  .)181عدم وابستگی نسبی مدیران در شرکتهای دارای مالکیت دولتی
باال منجر به کاهش انگیزههای حداکثرسازی سود شخصی میگردد (اشلیفر و ویشنی .)1002 : 1994 ،دیرنگ
و همکاران )1169 : 2010( 1تعامالت میان شرکتها و ویژگی مدیریت فردی که با اجتناب مالیاتی در ارتباط
هستند را بررسی می کنند .همچنین مطالعات پیشین نیز نشان میدهند که مدیران با انگیزههای اقتصادی نقش
مهمی در تعیین سطح اجتناب مالیات شرکتها ایفا می کنند.
دسایی دایک و زینگالس ( )2007استدالل میکنند که با توجه به منافع مالیاتی دولت نسبت به جریانهای
نقدی ،دولت بین سهامداران خرد ،بیشترین درصد مالکیت به خود اختصاص داده است .در شرایطی که پرداخت
مالیات مطابق با روال قانونی صورت پذیرد ،هزینهی نمایندگی برای کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
کاهش مییابد و منجر به افزایش ارزش شرکت میشود .دسایی ،دایک و زینگالس ( )2007نشان میدهند
زمانی که کنترل در سطح کالن ضعیف است و ساختار مالکیت دولتی باالتر باشد ،افزایش در نرخهای قانونی
مالیات باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت نمیشود ،چون بخش عمدهای از منابع مالیاتی مربوط به عملیات این
دسته از شرکتها ،در داخل شرکت به مصرف میرسد.
با توجه به اینکه طرحهای مالیاتی میتواند ارزش سهام را بهبود بخشد ،درک مناسب عوامل تعیین کننده
اجتناب مالیاتی منجر به شناسایی مسائل و مشکالت نمایندگی شده و تا حدی شکافهای مالیاتی را کاهش
میدهد( .برای مثال گراهام و همکاران .)997: 2014 ،2شاکلفورد و شولین ( )2001 :325در راستای درک
بهتر از ارتباطات میان ساختار مالکیت ،تضادهای نمایندگی و گزارش مالیاتی ،عدم تقارن اطالعاتی را به رفتار
تهاجمی گزارشهای مالیاتی مرتبط می سازند و بیان می کنند که برای سهامداران هزینهبر است (چن و چو،
 .)153 :2005چن و همکاران ( )44 :2010بیان میکند که شرکتهای دارای مالکیت خانوادگی ،نسبت به
سایر شرکتها از اجتناب مالیاتی کمتری برخوردار هستند و نتیجه میگیرند که شرکتهای دارای مالکیت
1. Dyreng et al
2. Graham et al
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خانوادگی از مزایای اجتناب مالیاتی دوری میکنند تا از آسیبهای احتمالی اعتبار و آبرو از طریق بازرسی مالی
جلوگیری کنند.
آرمسترانگ و همکاران )۲۰۱۲( 1دریافتند که جبران خسارات مالیاتی به طور اتفاقی با اجتناب مالیات
تهاجمی همراه است .رگو و ویلسون ( )2012دریافتند که انگیزههای مدیران اجرایی شرکتهای دارای مالکیت
دولتی با اجتناب مالیات تهاجمی بیشتری همراه است.
از آنجا که مالیات یکی از مهمترین هزینههای یک شرکت است ،برنامهریزی مالیاتی بخش مهمی از کار
مدیران است (چن و همکاران .)47 :2010 ،در شرکتهای دارای مالکیت دولتی ،مالیات نشان دهنده سهم از
سود است و هزینه بالقوه برای سهامداران اقلیت به شمار میآید .بنابراین ،سود سهامدار کنترل کننده (دولت)
مستقیما از نرخ موثر مالیاتی باالتری برخوردار است .مالیات شرکت منبع اصلی درآمد برای دولت است و ایجاد
تمایز میان سهامداران اقلیت و دولت است .به عبارتی ،انتظار بر این است که ساختار مالکیت دولتی با توجه
به اینکه اهداف متفاوتتری را دنبال کرده و رویکردهای فرصت طلبانه کمتری بر محیط فعالیت آنها حاکم
است ،اجتناب مالیاتی کمتری داشته باشند .عالوه بر این ،دولت میتواند به طورمستقیم در تصمیمات عملیاتی
شرکتهای دولتی دخالت کند و رفتارهای اجتناب مالیاتی را محدود سازد .این اتفاق زمانی می افتد که دولت
قصد بهبود اقتصاد و کسری بودجه احتمالی ناشی از سیاستهای مختلف را دارد (چن و لی.)24 :2001 ،
هنگامی که مدیران اجرایی با سود پیش از مالیات ارزیابی میشوند ،هزینههای مالیاتی بر عملکرد آنها
تأثیر نمیگذارد و مدیر عامل هیچ انگیزهای برای فعالیتهای اجتناب مالیاتی ندارد ،به ویژه هنگامی که ریسک
اعتبار و ریسک بازرسی وجود دارد .در شرکتهای با ساختار مالکیت دولتی با توجه به اینکه مبنای ارزیابی،
سودآوری نمیباشد ،احتمال دستکاری فعالیتهای مالیاتی کاهش مییابد (چن و همکاران.)2019 :281 ،
فرضیه اول :شرکتهای دارای سهامدار دولتی نسبت به شرکتهای دارای ساختار مالکیت خصوصی ،اجتناب
مالیاتی کمتری دارند.
 -2-2دوره تصدی مدیر عامل و پرداخت مالیات

برنامهریزی اجتناب مالیاتی به ساختار معامالت پس از افزایش نرخ درآمد مشمول مالیات یا پس از افزایش
جریانات نقدی ارتباط دارد .از آنجاکه عدم اطمینان قابل توجهی در رابطه با این فعالیتها وجود دارد برنامهریزی
مالیاتی اغلب به عنوان یک سرمایهگذاری بلندمدت تلقی میشود (مینیک و همکاران2010 ،2؛  .)707هنگامی
که برنامهریزی مالیات بهطور مؤثر انجام شود ،منجر به کاهش مالیات و افزایش ثروت سهامدران میشود
1. Armstrong et al
2. Minnick et al
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(هانلون و هیتزمن .)2010 ،بااین حال ،برنامهریزی تهاجمی مالیاتی ممکن است منجر به مالیاتهای اضافی،
مجازاتها ،رسیدگیهای مجدد و نامطلوب شود (هانلون و اسلمرود2009 ،؛  .)130مدیرعامل با تعیین
جهتگیری کلی استراتژی مالیاتی نقش مهمی در شکل دادن به سیاستهای مالیاتی شرکتها دارند (دیرینگ
و همکاران.)2010 ،1
بر مبنای تحقیقات داخلی میتوان ابراز داشت که مالیات یکی از عوامل انگیزشی در بسیاری از
تصمیمگیریها است .از طرفی ،فعالیتهای مدیریت منحصراً در جهت کاهش مالیات شرکت از طریق
سیاستهای تقلیلدهنده مالیاتی میباشد (معطوفی و نجاری1397 ،؛  .)140کمپبل و همکاران )2018( 2به
رابطه مثبت بین پرداخت دستمزد مدیرعامل و برنامهریزی مالیاتی شرکتها اشاره دارند و نشان دادند که پرداخت
دستمزد مدیرعامل باعث میشود تا مدیران ریسکپذیر در برنامهریزی مالیاتی با ارائه قراردادهای حمایتی در
برابر نگرانیهای شغلی خود مشارکت کنند .پژوهشهای اخیر شواهدی از تأثیرگذاری دوره تصدی مدیرعامل
بر سیاستهای مختلف شرکت دارد .مدیر عامالن جدید انگیزه بیشتری برای تأثیرگذاری مطلوب در درک بازار
از کیفیت کار خود و بهدست آوردن جبران خسارت شرکتها به منظور امنیت شغلی خود دارند.
فرضیه دوم :دوره تصدی مدیرعامل تأثیر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.
 -3-2دوره تصدی مدیران و پرداخت مالیات بر مبنای مالکیت دولتی

یکی از راههای بررسی انگیزههای مدیران این است که ارتقا را به عنوان نتایج واقعی از انگیزههای مدیریتی
مورد بررسی قرار دهیم .لی ( ،)394 : 1998معتقد است که اکثر مدیران شرکتهای دارای مالکیت دولتی دارای
عناوین بوروکراتیک هستند .مديران شرکتهای دارای مالکیت دولتی از ارتقا سیاسی برای ارزیابی استفاده
می کنند و در همین راستا ،پژوهشهای پيشين نشان میدهد كه چنین تحركات سياسي انگیزههای موثری
برای مدیران شرکتهای دارای مالکیت دولتی است (لی و ژو.)2005 ،
بر اساس تئوری نمایندگی ،یکی از انگیزههای مدیریت سود ،کاهش تعهدات و پرداختهای مالیاتی از
طریق کمینهسازی نرخ مؤثر مالیات است .استراتژیهای مالیاتی یا با اهداف کوتاه مدت و فرصتطلبانه ،یا
با هدف کاهش مالیات در بلندمدت و ایجاد ارزش برای شرکت ،نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش میدهند (واعظ
و همکاران .)190 : 1397 ،از آنجا که چنین ارزیابیها توسط بوروکراتها انجام میشوند مدیران شرکتهای
دارای مالکیت دولتی بر روی اهداف احتمالی که بهترین خدمت برای بوروکراتها است تمرکز می کنند.
بنابراین ،عوامل ،فراتر از عملکرد مالی مربوط به تعیین نتایج ارزیابی در ارتباط هستند (دو و همکاران.)۲۰۱۲ ،3
1. Dyreng et al
2. Campbell et al
3. Du et al
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ویژگیهای بازار کار شرکتهای دارای مالکیت دولتی نشان میدهد که مدیران شرکتهای دارای مالکیت
دولتی به اهداف سیاسی بوروکراتها که شامل مجموعهای از درآمد مالیاتی است ،پاسخ میدهند.
مالیات پرداختی توسط شرکتهای دارای مالکیت دولتی نشان دهنده کنترل سهامداران شرکتهای
دولتی بر سهامداران اقلیت است .به طور دقیقتر در حالی که ذخیرههای مالیاتی ناشی از اجتناب مالیاتی باید
بین سهامداران دولتی و سهامداران اقلیت اختصاص داده شود در صورت نبود فعالیتهای اجتناب مالیاتی ،به
طور کامل توسط دولت مورد ادعا قرار گرفته و دولت از این طریق منافع بیشتری را به دست میآورد .به
عبارت دیگر ،در شرکتهای دارای مالکیت دولتی سهامدار کنترل کننده آن ،مسئولیت مالیاتی شرکت را نیز
برعهده دارد و قبل از اصالحات سهم ،کمتر به فعالیتهای اجتناب مالیاتی میپردازد .سهامداران کنترل کننده
شرکتهای دولتی با بیثباتی سهام قبل از اصالحات سهام ،انگیزه کمتری در اجتناب مالیاتی نسبت به
شرکتهای خصوصی دارند .اما بعد از اصالحات قیمتی سهام ،شرکتهای دولتی برای به دست آوردن سود
از بازار سرمایه و افزایش قیمت سهام ،اجتناب مالیاتی بیشتری انجام میدهند (لی ،لیو و نی.)700 : 2017 ،
هدف اولیه سیاستمداران منفعت شخصی و حفظ قدرت است ،به همین منظور سیاستمدران از شرکتهای
دولتی برای اهداف شخصی یا سیاسی استفاده می کنند که با هدف به حداکثر رساندن سود مطابقت ندارد
(چونگ و لوپز .)2005 ،درنتیجه هیئت مدیره در شرکتهای دولتی را افراد سیاسی و مطیع یا بوروکراتهایی
که منافع سیاسی خاص را دنبال می کنند تشکیل میدهد (بویکا و همکاران .)311 : 1996 ،1انتصاب اعضای
هیئت مدیره بر اساس وفاداری سیاسی و عدم صالحیت و شایستگی در کسب کار یکی از مهمترین مشکالت
مداخله سیاسی در شرکتهای دارای مالکیت دولتی است (گرین  .)2014تغییر اعضای هیئت مدیره و مدیران
در شرکتهای دولتی به علت اختالف سیاسی ،عدم اطمینان سیاسی و چرخه انتخابات به جای عملکرد ضعیف
آنها است (ویکرز و یارو.)1988 ،
فرضیه سوم :دوره تصدی مدیران در شرکتهای دارای سهامدار دولتی با اجتناب مالیاتی باالتر همراه است.
 -4-2پیشینه پژوهش

شن 2و همکاران ( )2019ارتباطات مدیر عامل و اجتناب مالیاتی در شرکتهای چین را بررسی کردند .نتایج
نشان داد که روابط شهری مدیرعامل با مقامات محلی خود تأثیر مثبت قابل توجهی بر اجتناب مالیاتی
شرکتهای خصوصی در چین دارد .همچنین نشان داد که روابط شهر زادگاه به عنوان یک منبع سیاسی مهم
میتواند راه شرکتهای خصوصی را تسهیل کند تا منابع اقتصادی بیشتری را از دولت به دست آورند.
1. Boycko et al
2. Yu Shen et al
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گنزالز و همکاران )2019( 1تأثیر مسئولیت اجتماعی بر اجتناب مالیاتی در شرکتهای دارای مالکیت
خانوادگی بررسی کردند .یافتههای تحقیق نشان داد عملکرد اجتماعی و محیطی به طور منفی با اجتناب از
مالیات مربوط است به طوری که شرکتهایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری دارند ،اجتناب مالیاتی بیشتری را
نشان میدهند .با این وجود در شرکتهای دارای مالکیت خانوادگی این رابطه منفی کمتر است و نشان میدهد
که این شرکتها رفتار اجتماعی بیشتری برای حفظ ارزشهای اجتماعی خود دارند و مالکیت خانوادگی رابطه
مثبتی با اجتناب مالیاتی دارد.
کازمن و همکاران )2018( 2تأثیر انتخاب و تغییرات اعضای هیئت مدیره بر سودآوری شرکتهای دارای
ساختار مالکیت دولتی بررسی کردند .یافتههای آنها نشان داد که تغییرات اعضای هیئت مدیره در شرکتهای
دارای ساختار مالکیت دولتی بر خالف شرکتهای خصوصی ،بیشتر از جنبه انگیزههای سیاسی هستند و کمتر
به عملکرد اعضا توجه میشود .همچنین سطوح باالتر تغییرات اعضای هیئت مدیره با بهرهوری و سودآوری
کمتری همراه است .این یافتهها حاکی از آن است که دخالت سیاسی از طریق تغییرات اعضای هیئت مدیره
باعث ناکارآمدی سازمان و عملکرد ضعیف شرکتهای دارای ساختار مالکیت دولتی میشود .عالوه بر این
تغییرات اعضای هیئت مدیره بر روی عملکرد شرکتهای دولتی بزرگ و شرکتهای که توسط نهاد مستقل
دولت اداره میشوند ،ناچیز است.
بایار و همکاران )2017( 3تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و محدودیتهای مالی را
بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که اجتناب مالیاتی ،منابع مالی کمتری برای شرکتهای با مسئولیت محدود
به همراه دارد .زمانی که شرکتهای با مسئولیت محدود با هزینههای نمایندگی و اطالعات مدیریتی مبهم
مواجه میشوند ،مکانیسمهای دولتی قوی میتواند به کاهش اثرات منفی اجتناب مالیاتی کمک کند.
معطوفی و پورداداشی ( )1398با 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 نشان دادند
که اگرچه مالیات نقش حیاتی در درآمد دولت ها ایفا می کند اما مودیان مالیاتی برای پرداخت کمتر مالیات به
شیوههای مختلفی همچون برنامهریزی مالیاتی ،اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی روی آوردهاند .از میان روشهای
شناخته شده اجتناب مالیاتی به دلیل سوءاستفاده از خالءهای قانونی و غیرقانونی نبودن بیشتر مورد پسند و
استفاده قرار گرفته است .به عبارتی ،اثر تعدیلی مالکیت خانوادگی و کمیته حسابرسی ،تأثیر منفی و معنادار
سهامداران کنترلی بر اجتناب مالیاتی را تقویت می کند.
1. González et al
2. Kuzman et al
3. Bayar et al
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معطوفی و نجاری ( )1397با بررسی دوره تصدی مدیرعامل و برنامهریزی مالیاتی نشان دادند که رابطه
منفی و معنادار بین دوره تصدی مدیرعامل و برنامهریزی مالیاتی وجود دارد.
آقایی و همکاران ( )1397به بررسی توانایی مدیریتی در اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس تهران طی سالهای  1387تا  1393پرداختند .نتایج نشان می دهد بین توانایی مدیریتی و سه معیار
نرخ موثر مالیاتی دفتری ،نرخ موثر مالیاتی نقدی و نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت استفاده شده برای اجتناب
از پرداخت مالیات ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که مدیران تواناتر ،بیشتر درگیر فعالیتهای
اجتناب مالیاتی میشوند که منجر به کاهش پرداختهای مالیات توسط شرکت میگردد .از طرفی ،نتایج نشان
دهنده این است شرکتهایی که عملکرد بهتری دارند مدیران با سطح توانایی باال کمتر درگیر فعالیتهای
اجتناب مالیاتی می شوند .به طور کلی ،نتایج پژوهش نشان میدهد عالوه بر ویژگیهای شرکت ،توانایی
مدیریتی بر رفتار اجتناب مالیاتی شرکت موثر است.
فاطمی و همکاران ( )1397تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین تمرکز مالکیت و اجتناب مالیاتی مورد
بررسی قرار دادند .در این تحقیق اطالعات  104شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره
زمانی  1391تا  1395مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که بین تمرکز مالکیت و
اجتناب مالیاتی رابطه معنیداری وجود ندارد و همچنین ارتباطات سیاسی عالوه بر اینکه خود به تنهایی بر
اجتناب مالیاتی تأثیرگذار نیست ،بر رابطه بین تمرکز مالکیت و اجتناب مالیاتی نیز تأثیر گذار نمیباشد.
نقشبندی و حسینژاد مقدم ( )1397تأثیر کیفیت حسابرسی و رابطه بین مالکیت خانواده و اجتناب مالیاتی
مورد واکاوری قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی رابطه
معناداری وجود دارد .کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی تأثیر معناداری دارد.
واعظ و همکاران ( )1397با ارزیابی پایداری مالیاتی و ریسک مالیاتی آتی با کمک نرخ مؤثر مالیات در
شرکتهای دارای مالکیت دولتی و خصوصی ،در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که بر اساس تئوری
نمایندگی ،یکی از انگیزههای مدیریت سود ،کاهش تعهدات و پرداختهای مالیاتی از طریق کمینهسازی نرخ
مؤثر مالیات است .استراتژیهای مالیاتی یا با اهداف کوتاه مدت و فرصتطلبانه ،یا با هدف کاهش مالیات
در بلندمدت و ایجاد ارزش برای شرکت ،نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش میدهند .نتایج آنها نشان میدهد که
شرکتهای با نرخ مؤثر مالیاتی باالتر ،پایداری مالیاتی بیشتری دارند.
ابراهیمی و همکاران ( )1396اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب
مالیاتی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران که در بازه زمانی  1389تا  1394جمع آوری شده بود را بررسی
کردند نتایج تحقیق آنها نشان داد که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت
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گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکتها افزایش مییابد ،کیفیت
گزارشگری شرکتها کاهش مییابد ،همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی
شرکتها ندارد ،اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.
 -3الگو و متغیرهای پژوهش
به منظور بررسی فرضیات پژوهش از الگوی زیر استفاده میشود:
الگوی ()1

در الگوی مذکور:
 ETRاجتناب مالیاتی؛  GOVERNMENTمالکیت دولتی؛  TENUREدوره تصدی مدیر عامل؛ SIZE
اندازه شرکت؛  ROAبازده داراییها؛  MTBارزش بازار به ارزش دفتری؛  LEVاهرم مالی؛  INVمخارج
سرمایهگذاری؛  R&Dهزینه تحقیق و توسعه؛  blockتمرکز مالکیت؛  MGOمالکیت مدیریت؛ INST
مالکیت نهادی؛  CEOدوگانگی مدیرعامل و  Ageعمر شرکت است.
متغیر وابسته

اجتناب مالیاتی ( : )ETRبرای اندازهگیری اجتناب مالیاتی از شکافهای مالیاتی استفاده شده است و اجتناب
مالیاتی برابر با تفاوت بین مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی است.
متغیرهای مستقل

درصد مالکیت دولتی ) :(GOVERNMENTبراساس درصد مالکیت مستقیم سهام در اختیار شرکتهای
دولت و وابسته به دولت و نهادهای حکومتی اندازهگیری میگردد.
دوره تصدی مدیر عامل( :)TENUREاین متغیر از تعداد سالهایی که مدیرعامل شرکت در پست مدیریتی
باقی می ماند به دست می آید.
متغیرهای کنترلی

اندازه شرکت ( :)SIZEبرابر با لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت میباشد.
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بازده داراییها ( :)ROAبرابر با نسبت سود قبل از بهره و مالیات به مجموع داراییها میباشد.
ارزش بازار به ارزش دفتری ( :)MTBبرابر با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
میباشد.
اهرم مالی ( :)LEVبرابر با نسبت مجموع بدهیها به مجموع داراییهای شرکت میباشد.
مخارج سرمایه گذاری ( :)INVمخارج سرمایه گذاری مستخرج از بخش فعالیتهای سرمایه گذاری
صورت جریان وجوه نقد است که بر مجموع داراییهای ابتدای دوره تقسیم میشود.
هزینههای تحقیق و توسعه ( :)R&Dهزینههای تحقیق و توسعه از بخش سایر هزینههای اداری و
تشکیالتی در یاداشتهای همراه صورتهای مالی قابل استخراج است که بر مجموع داراییهای ابتدای دوره
تقسیم میشود.
تمرکز مالکیت ( :)BLOCKبر اساس درصد مالکیت سهام در اختیار سهامداران باالی  10درصد به دست
میآید (آستامی و تاور.)2010 ،
مالکیت مدیریت ( :)MGOمالکیت مدیریت از تقسیم سهام نگهداری شده توسط هیئت مدیره بر کل سهام
شرکت در هر دوره بدست میآید.
مالکیت نهادی ( :)INSTمیزان مالکیت نهادی ،از مجموع سهام در اختیار بانکها و بیمهها ،هلدینگها،
شرکتهای سرمایه گذاری ،صندوقهای بازنشستگی ،نهادها و شرکتها بر کل سهام منتشره شرکت بدست
میآید.
دوگانگی مدیر عامل ( :)CEOمتغیر مجازی است که اگر مديرعامل ،رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره نيز
باشد ،عدد یک و در غیر این صورت صفر می پذیرد.
عمر شرکت ( :)Ageبرابر با لگاریتم تعداد سالهای پذیرفته شدن شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است.

جامعه آماری و نمونه

جامعه آماری این تحقیق تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از سال 1386
تا سال  1396در بورس اوراق بهادار تهران فعال بودهاند .نمونه آماری با استفاده از روش غربالگری و با اعمال
شرایط زیر انتخاب شدهاند .به این صورت شرکتهای دارای ویژگی زیر انتخاب شدهاند:
yدادههای شرکتهای مورد نظر این تحقیق در دسترس باشند.
yجزو شرکتهای بیمه و واسطهگری و بانکها نباشند ،زیرا ساختار مالی این شرکتها متفاوت است.
yپایان سال مالی این شرکتها  29اسفند بود و صورتهای مالی آنها به صورت ساالنه تهیه شده است.
yشرکت مذکور در دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشد.
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yپس از حذف شرکتهای فاقد شرایط فوق تعداد  118شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران به عنوان نمونه باقی مانده است.
 -4یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

برای ارایه یک نمای کلی از خصوصیات مهم متغیرهای محاسبه شده ،در جدول زیر برخی از آمارهای توصیفی
این متغیرها ،شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،حداقل و اکثر مشاهدات ارائه شدهاست.
جدول ( -)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها
اجتناب مالیاتی
مالکیت دولتی
دوره تصدی مدیر عامل
اندازه شرکت
بازده دارایی ها
ارزش بازار به ارزش دفتری
اهرم مالی
مخارج سرمایه گذاری
هزینه های تحقیق و توسعه
مالکیت متمرکز
مالکیت مدیریت
مالکیت نهادی
دوگانگی مدیر عامل
عمر شرکت

منبع :یافته های محقق

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

چولگی

کشیدگی

0/033

0/010

0/088

0/968

0/000

0/2201

3/4204

0/143

0/005

0/230

0/999

0/000

0/2731

1/9350

3/055

2/000

2/363

11/000

1/000

0/1504

3/0039

5/956

5/912

0/703

9/416

4/001

0/6928

6/4390

0/269

0/219

0/192

1/444

0/056

0/1141

4/2839

3/001

3/565

0/985

6/598

1/176

0/6426

4/1402

0/797

0/745

0/405

1/179

0/065

0/4460

3/2903

0/128

0/040

0/320

2/932

0/001

0/7422

7/6050

0/002

0/000

0/027

0/619

0/000

-0/7859

1/6176

0/581

0/682

0/309

1/000

0/050

0/1264

2/6000

0/640

0/644

0/215

0/995

0/081

0/4806

2/4106

0/668

0/688

0/192

0/948

0/140

0/3741

3/3315

0/206

0/000

0/142

1/000

0/000

0/5724

1/2709

1/153

1/176

0/247

1/681

0/000

0/6917

4/9263

میانگین اجتناب مالیاتی  0/033بوده که نشان میدهد مالیات تشخیصی توسط اداره دارایی بیشتر از مالیات
ابرازی توسط شرکتهای مورد مطالعه است .میانگین  0/143مالکیت دولتی بیانگر میانگین سهام در اختیار
شرکتهای دولتی نسبت به شرکتهای خصوصی میباشد .به طور متوسط دوره تصدی مدیر عامل شرکت
برابر  3/055سال است .میانگین اندازه شرکت  5/956و ارزش میانگین بازده داراییها  0/269است که بیانگر
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ایجاد  0/269بازدهی به ازای هر ریال سرمایهگذاری در داراییها میباشد .ارزش میانگین  3/001برای نسبت
ارزش بازار به دفتری نشاندهنده فرصتهای رشد برای شرکتهای مورد مطالعه است .میانگین اهرم مالی
 0/797نشان میدهد بخش عمدهای از مصارف شرکت از محل بدهیها تأمین مالی شده است .میانگین
مخارج سرمایه گذاری شرکت برابر  0/128و میانگین هزینههای تحقیق و توسعه  0/002که بخش کوچکی از
هزینههای شرکت میباشد .میانگین تمرکز مالکیت  0/581بوده که بیانگر راهبری فعالیتهای شرکت توسط
سهامداران عمده میباشد .ساختار مالکیتی شرکت شامل  0/668سهامداران مطلع است که بخش عمدهای از
اعضای هیات مدیره ( )0/640را تشکیل میدهند .میانگین دوگانگی مدیرعامل برابر با  0/206و نشان میدهد
که به طور متوسط در  80درصد از کل شرکتهای مورد بررسی ،مدیر عامل رییس هیئت مدیره نمیباشد.
لگاریتم متوسط عمر شرکت  1/153که نشان دهنده در مرحله رشد بودن شرکتهای بورسی است .با توجه به
سطح خطای آزمون جارکابرا که بزرگتر از  5درصد است ،توزیع متغیرها نرمال میباشد.
آمار استنباطی

قبل از برازش مدلها الزم است تا آزمون  Fلیمر به منظور بررسی استفاده از روش دادههاي تابلویی با اثرات
ثابت در مقابل روش دادههاي ترکیبی براي مدل باال انجام شود ،به عبارت دیگر ابتدا باید بررسی شود که مدل
مورد بررسی در کدام طبقه  poolیا  panelقرار میگیرد.نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر برای مدل تحقیق در
جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول ( -)2نتایج آزمون  Fلیمر برای مدل تحقیق

منبع :یافته های محقق

مدل تحقیق

آمارهF

سطح معناداری

مدل اول

7/229

0/000

جدول باال نشان میدهد سطح معناداری آزمون کمتر از  0/05میباشد بنابراین میتوانیم از روش پنل دیتا
استفاده کنیم .روش پنل دیتا با استفاده از دو روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت انجام میپذیرد ،بدین منظور
از آزمون هاسمن استفاده شده است.
جدول ( -)3نتایج هاسمن برای مدل تحقیق
مدل تحقیق

آمارهF

سطح معناداری

اجتناب مالیاتی()ETR

9/542

0/794

منبع :یافته های محقق
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در پژوهش حاضر ،از آزمون دوربین -واتسون جهت تشخیص خودهمبستگی الگوی پژوهش استفاده شده
است .عالوه بر این ،از آزمون فیشر جهت بررسی معناداری کل الگوها استفاده شده است .جدول ( )4نتایج
حاصل از برآورد الگوی پژوهش را نشان میدهد.
جدول ( -)4نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش
متغیر

ضریب

آماره ی t

سطح معناداری

مالکیت دولتی ()GOVERNMENT

-0/3816

-2/4428

0/0147

دوره تصدی مدیر عامل ()TENURE
GOVERN× TENURE
اندازه شرکت
بازده دارایی ها
ارزش بازار به دفتری
اهرم مالی
مخارج سرمایه گذاری
هزینه های تحقیق و توسعه
مالکیت متمرکز
مالکیت مدیریت
مالکیت نهادی

-0/0019
0/0016
0/0196
0/0009
0/0204
0/0983
0/8005
-0/0100
-0/0109
0/1090

-0/8351
0/2306
0/3842
0/1475
0/9869
1/5795
1/6017
-0/4338
-0/2978
3/6185

دوگانگی مدیر عامل

-0/0526

عمر شرکت

-0/0354

-3/4885

-0/0118

-1/4004
-0/1620

جز ثابت
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره ی دوربین -واتسون
آماره ی F
منبع :یافته های محقق

0/0038

2/0692

احتمال آماره ی F

0/0387
0/4038
0/8176
0/7008
0/8827
0/3239
0/1145
0/1095
0/6645
0/7659
0/0003
0/0005
0/1616
0/8713

0/0399
0/0291
1/8285
3/7011
0/0000

فرضیه اول شرکتهای دارای ساختار مالکیت دولتی نسبت به شرکتهای دارای ساختار مالکیت خصوصی،
اجتناب مالیاتی کمتری دارند ،.رد نشده است .نتایج ارائه شده نشان میدهد با توجه به رابطه معکوس شاخص
 -0/3816و سطح معناداری  0/0147مالکیت دولتی فرضیه اول پژوهش مبنی بر این که شرکتهای دارای
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ساختار مالکیت دولتی ،اجتناب مالیاتی کمتری دارند تایید شده است.
فرضیه دوم پژوهش بیان می کند که دوره تصدی مدیرعامل تأثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد .همان
طور که در جدول فوق مشاهده میشود دوره تصدی مدیرعامل تأثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد .بنابراین،
فرضیه دوم پژوهش نیز تایید شده است.
فرضیه سوم پژوهش بیان می کند که دوره تصدی مدیران در شرکتهای دارای مالکیت دولتی با پرداخت
مالیات باالتر همراه است .همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود سطح خطای احتمال مربوطه بزرگتر
از  5درصد بوده و اجتناب مالیاتی اثر معناداری بر ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل و شرکتهای دارای ساختار
ماکیت دولتی ندارد .بنابراین ،فرضیه سوم پژوهش رد شده است.
بر اساس نتایج تخمین ،میتوان نتیجه گرفت که الگوی پژوهش معنادار است؛ زیرا مقدار سطح خطای
احتمال مربوط به آمارهی  Fکمتر از  5درصد است .در نتیجه ،در سطح اطمینان  95درصد معنادار بودن الگوی
پذیرفته میشود .همچنین ،با توجه به مقدار آمارهی دوربین -واتسون الگوهای فوق میتوان نتیجه گرفت که
الگوی پژوهش مشکل خود همبستگی ندارد.
 -5نتیجهگیری
در این پژوهش ،انگیزههای اجتناب مالیاتی در شرکتهای دارای سهامدار دولتی بر مبنای دوره تصدی
مدیرعامل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طريق برازش مدلهای رگرسيونی
با رویکرد دادههای ترکیبی طی دوره  11ساله  1386تا 1396برای شرکتهای نمونه مورد بررسی قرار
گرفت .مطابق با ادبیات پژوهش فرضیههای مبنی بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و درصد مالکیت دولتی با در
نظر گرفتن دوره تصدی مدیرعامل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح گردید.
استراتژیهای مالیاتی یا با اهداف کوتاه مدت و فرصتطلبانه ،یا با هدف کاهش مالیات در بلندمدت و ایجاد
ارزش برای شرکت ،نرخ مؤثر مالیاتی را کاهش میدهند (واعظ و همکاران .)1397 ،هدف اولیه سیاستمداران
منفعت شخصی و حفظ قدرت است .به همین منظور سیاستمداران از شرکتهای دولتی برای اهداف شخصی یا
سیاسی استفاده می کنند که با هدف به حداکثر رساندن سود مطابقت ندارد .در نتیجه هیئت مدیره در شرکتهای
دولتی را افراد سیاسی و مطیع یا بوروکراتهایی که منافع سیاسی خاص را دنبال می کنند ،تشکیل میدهد.
فرضیه اول پژوهش ابراز میدارد که شرکتهای دارای ساختار مالکیت دولتی نسبت به شرکتهای دارای
ساختار مالکیت خصوصی ،اجتناب مالیاتی کمتری دارند .شرکتهای با ساختار مالکیت دولتی قبل از اصالحات
کمتر درگیر فعالیتهای اجتناب مالیاتی میشوند .مدیران شرکتهای دولتی این اطمینان را دارند که در صورت
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کسری وجه نقد ،توسط دولت و بانکها تأمین میشود ،از اینرو کمتر به فعالیتهای اجتناب مالیاتی میپردازند.
عملکرد مدیران شرکتهای دولتی بر اساس معیارهای کوتاه مدت ارزیابی میشود و مدیران شرکتهای دولتی
برای تداوم و ارتقاء با مدیریت سود و پرداخت مالیات بیشتر سعی در ارائه تصویر مطلوبتر شرکت و عملکرد
خود دارند .نتایج حاصل از این فرضیه با تحقیقات لیو و همکاران ( )251 : 2014همخوانی دارد .عالوه بر این،
مدیران شرکتهای دولتی در سال خاصی که در آن با ارزیابیهای تبلیغاتی بررسی می شوند ،افزایش چشمگیر
نرخ مالیات را نشان می دهند.
طبق فرضیه دوم پژوهش پیشبینی شد دوره تصدی مدیرعامل تأثیر معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد .به این
معنی که با افزایش دوره تصدی مدیرعامل منجر به افزایش اجتناب مالیاتی و کاهش پرداخت مالیات میشود.
انگیزه سهامداران روی کنترل شرکتها تأثیر میگذارد .هنگامی که منافع مشارکت سهامداران کنترل کننده
با سهامداران اقلیت در ایجاد ارزش همراستا باشد ،شرکتها اجتناب مالیاتی خود را افزایش میدهند (لی و
همکاران .)2017 ،در شرکتهایی که مدیرعامل در سالهای ابتدایی تصدی قرار دارد ،فعالیتهای بیشتری
برای کاهش نرخ مالیات و تأثیرگذاری مطلوب در درک بازار از کیفیت کار خود دارند (جیمز)280 : 2020 ،
زیرا این دسته از مدیران به دنبال افزایش عملکرد و جایگاه حرفهای خود در قالب افزایش سودآوری هستند.
فرضیه سوم مبنی بر اثر همزمان دوره تصدی انتخاب مدیران در شرکتهای دارای سهامدار دولتی با
اجتناب مالیاتی ،تأیید نشده است .انتظار بر این بود که با افزایش دوره تصدی مدیرعامل ،اجتناب مالیاتی نیز
افزایش یابد چرا که با توجه به تسلط مدیرعامل نسبت به فعالیتهای شرکت ،امکان شناسایی شکافهای
مالیاتی و کاهش پرداخت مالیات فراهم میشود .با این حال ،در شرکتهای با سهامدار دولتی اولویت از
سودآوری به سمت کنترل عملیات شرکت در جهت حفظ منافع عمومی (از جمله منافع سهامداران اقلیت)،
نقدینگی بازار ،تولید ناخالص داخلی و ...تغییر مییابد .از طرفی ،با توجه به اینکه اجتناب مالیاتی منجر به کاهش
درآمدهای دولت میگردد ،بنابراین اجتناب مالیاتی در شرکتهای با سهامدار دولتی به نظر منجر به کاهش
منافع دولت شده و احتمال آن کاهش مییابد .در نهایت ،میتوان ابراز داشت که با توجه به منافع دولت،
افزایش دوره تصدی مدیرعامل تأثیری در تغییر روند پرداخت مالیات نخواهد داشت .در مقابل ،اعتقاد بر این
است که انتصاب مدیرعامل در شرکتهای با ساختار دولتی بر اساس وفاداری سیاسی و عدم شایستگی در بازار
کار است که منجر به ناتوانی مدیرعامل در شناسایی فرصتهای کاهش مالیات پرداختی میشود .بنابراین،
افزایش دوره تصدی مدیرعامل تأثیری بر اجتناب مالیاتی در شرکتهای دارای سهامدار دولتی نخواهد داشت.
کنترل رویکردهای رفتاری و عملکردی مدیران در قالب قوانین مالیاتی ،ابهام کلی نسبت به صورتهای
مالی را کاهش میدهد و بنابراین نفعی که مدیران از نگهداشت اطالعات خصوصی درباره سودآوری و پرداخت
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مالیات به دست میآورند ،کاهش مییابد و این به نوبه خود میتواند تمایالت سرمایهگذاران به مشارکت در
بازار برای سهام شرکت را به طور مثبتی تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه به نحوی ریسک را کاهش دهد.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش پیشنهادات زیر ارائه میشود:
به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد میشود ،با توجه به ارتباط معنادار دوره تصدی مدیرعامل و اجتناب مالیاتی،
مسأله دوره تصدی مدیرعامل را به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده ریسک اجتناب مالیاتی در تحلیلها و
ارزیابیهای خود مدنظر قرار دهند.
yبا توجه به نتایج به دست آمده ،افزایش دوره تصدی مدیرعامل منجر به افزایش اجتناب مالیاتی و
در نتیجه کاهش قیمتگذاری بهینه و دستیابی به منابع مورد انتظار دولت میگردد بنابراین ،پیشنهاد
میشود با افزایش شفافیت اطالعاتی به واسطه تدوین قوانین مرتبط با شفافیت مالیاتی ،زمینه برای
افزایش کیفیت اطالعاتی (و کاهش اجتناب مالیاتی) فراهم شود.
yمطابق با تئوری اقتصاد نئوکالسیک ،سرمایهگذاران انتظار رفتار عقالیی بازار سرمایه و مدیران عامل
را دارند که در صورت عدم کنترل اجتناب مالیاتی قابلیت اتکای رفتارهای مالی کاهش یافته و جذب
سرمایهگذاران با مشکل مواجه میشود و الزم به نظر میرسد در جهت حفظ این دیدگاه قوانین کنترلی
شرکتها تعدیل و اصالح شود.
yبر اساس نتايج پژوهش ميتوان بيان كرد كه وجود سهامدار دولتی ميتواند اقدامي مؤثر در جهت
كاهش هزينههاي ناشی از عدم پرداخت مالیات باشد .میتوان با حضور سهامدار دولتی در اعضای
هیئت مدیره ،اجتناب مالیاتی را تا حدی کنترل نمود.
به منظور تکمیل نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود در آینده به بررسی اثر تعاملی ساختار مالکیت و پاداش
مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی پرداخته شود و به منظور شناخت رفتارهای مدیرعامل و عوامل کاهش فعالیتهای
فرار مالیاتی به بررسی تفاوتهای ساختاری در شرکتهای دولتی و خصوصی پرداخته شود.
در پژوهش حاضر محدودیتهایی از جمله نبود دادههای مالیاتی سالهای اخیر به علت عدم پرداخت قطعی
مالیات تشخیصی شرکتهای بورسی و نیز محدودیت در محاسبه متغیر درصد سهام در اختیار شرکتهای
دولتی وجود داشته است.
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