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 مقدمه

 یهاا  اتیا مال کااه   بارای  تاالش  مالیااتی،  اجتناب منظور از نظری، مبانی از دیدگاه

8هانلون) استپرداختی 
 قاانون  و تخطای از  تخلا   ناویی  مالیاتی فرار (.2282 ،2هیتزمن و 

 مالیااتی  قاوانین  در قاانونی  خألهاای  از اساتااده  نویی واقع مالیات، در از اجتناب اما است،

و  هاا  تیا میافاساتااده رسامی از قاوانین و    ساو    و یاا باه تیبیاری دیگار     مالیات کاه  برای

 اسات،  قانونی به ظاهر فیالیتی ،مالیاتی اجتناب که ازآنجا ،است. بنابراین قانونی یها مشوق

 در مالیااتی  اجتنااب  چاون  و باشاد  دیاد  مالیاتی در میرض فرار از بیشتر که رسد یم نظر به

 قاوانین  یماده  باه واور   و مالیااتی اسات   مزایاای  اساتااده از  بارای  میاین  یا محادوده 

 به (.8161همکاران،  خانی و) ندارد وجود مالیاتی اجتناب کنترل ۀنیزم در یا محدودکننده

 یواما   تییاین  رو نیا ا از و باشاند  مالیااتی  اجتناب درگیر ها شرکت از بسیاری رسد یم نظر

 دارد. اهمیت زیادی ها شرکت در مالیاتی اجتناب سطح بر تأثیرگذار

از یواملی چون  متأثر ها شرکت مالیات از اجتناب سطح دهدکه یم نشان قبلی مطالیات

 اننایا  ذی و تیا مالک اجرایای، سااختار   مدیران پاداش شرکتی، حاکمیت مالی، یها یژگیو

 ماورد  در شاواهد کمای  مساتق  اسات.    حسابرساان  و کاارگری  یهاا  هیا اتحاد مانند خارجی

 و کسا   یملیات از مهم ویژگی یک ینوان به شرکت، یک مشتری تمرکز چگونگی تأثیر

مشاتری/   وجاود  ۀبیاان کنناد   مشاتری،  تمرکاز . وجاود دارد  مالیاات  از اجتنااب  بار  آن، کار

 ۀرابطا  یهاا  یژگا یو نیتار  مهام  از باوده و یکای   کنناده  نیتاأم شارکت   مشتریان یمده بارای 

 گروهی یا مشتری یک از مشتری یبارت تمرکز از رایج تیری  .است مشتری -کننده نیتأم

 آنهاا  باه  شارکت  فاروش  مجماو   درصاد  82 از بیشاتر  یاا  و درصد 82 که است مشتریان از

 ،یماال  سیاساتهای  و مشاتری  تمرکاز  باین  مینااداری  پیشین ارتباط ادبیات .ردیپذ یم صورت

اماا  . دهاد  یمرا نشان  کننده نیتأم شرکت مالی کیایت گزارشگری و یملکرد مالی ،سکیر

 مهام،  اننایا  ذی از یکای  باا  کنندگان نیتأم ارتباط بر مشتری تمرکز تأثیر چگونگی نسبت به

 .صورت نگرفته است یا مطالیه مالیات پرداخت وریق دولت، از
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 و محققااان اسااتانداردهای حسااابداری، کنناادگان نیتاادو کااه ییهااا مشخصااه از یکاای

 اهمیات  آن باه  فیلای و آتای   نقادی  جریاناات  ذاتای  خطارات  ارزیاابی  در کارشناسان ماالی 

 یماال  یحساابدار  یاساتانداردها  هیا انیکاه ب  یوور به. است شرکت مشتری تمرکز ،دهند یم

(SFAS )یماده نماوده   مشتریان به مربوط اوالیات افشای به ملزم را ها شرکت ،818 ۀشمار 

 باا  یهاا  شارکت . دهناد  یما  نشاان  خطار را  از یتوجه قاب  مشتریانی تمرکز چنین است، زیرا

 ریساک  زیارا دارای  ،دهند یم ترجیح نقد را وجه از باالتر سطوح متمرکز نگهداری مشتری

 و موقات  اخاتال   وریاق  از کمتر مالیات پرداخت که آنجا هستند. از نقدی باالتر جریانات

 قابا   ییجاو  صارفه  باه  منجار  تواناد  یما  حساابداری  ساود  و محاسبۀ مالیاات  مأخذ سود دائم

 دنباال  باه  اسات  ممکان  شرکت (2282هیتزمن،  و هانلون) گردد نقدی توجهی در جریانات

 از را نقاد  وجاه  توانناد  یما  نیز ها شرکت .باشد مالیات از اجتناب وریق از داخلی منابع ایجاد

 کااه   ساهام و  ساود  پرداخات  یادم  بادهی،  صادوراوراق  صدورساهام،  نظیار  مناابع  ساایر 

 ابزارهاا  ساایر  یاا  و مالیات از اجتناب به ها شرکت آورند، اما تکیه بدست اختیاری یها نهیهز

 اسات  ایان  بار  انتظار. دارد ها روش از یک هر نسبی ۀهزین به بستگی نقد وجه ایجاد به منظور

 وجاه  ایجاد برای متمرکز مشتریان با یها شرکت برای ابزاری ینوان به مالیات از اجتناب که

 .پایینی باشد نسبتاً یها نهیهز دارای نقد

 مالیاات  از اجتنااب  انگیازه  باه  نسبت بیشتر شواهد آوردن جهت فراهم پژوه  این در

 یاا  تار  یقاو  یا زهیانگمتمرکز  مشتری با شرکت آن در که ، شرایطی1مشتری تمرکز ناشی از

 که آنجا از دارد، شناسایی گردید. مالیاتی اجتناب یها فیالیت در مشارکت جهت تر  یضی

 گاردد  شاده  گازارش  یساودها  و نقاد  وجاه  افازای   به منجر تواند یم واقیی سود مدیریت

 بارای  جاایگزینی  بتواناد  ،5واقیای  ساود  مادیریت  رود یما  انتظاار  .(2229 ،4چودهری روی)

 کاه کمتار در   یمده مشتریان با یها شرکتو  بوده نقدینگی نیاز جهت رفع 9مالیاتی اجتناب

 نیااز  رفاع  باه منظاور  مالیاتی بیشاتر   اجتناب یها فیالیت به درگیر شدند، واقیی سود مدیریت

کمتاری جهات    یهاا  مشاوق مادیریت ساود واقیای     ،شاوند، بناابراین   متوس  خود نقدینگی
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 فاراهم  آتای  مالی بحران کاه  و نقد وجه ایجاد منظور به مالیاتی یزیر برنامه در مشارکت

 .دینما یم

 انتظاار . گاردد  یما  بررسای  مالیاات  از اجتنااب  مشاتری بار   تمرکز تأثیر پژوه ، این در

 :باشاد  داشاته  ریز شرح به ییلم افزوده ارزش و دستاوردها بتواند پژوه  نیا جینتا رود یم

 آن مالیااتی  استراتژی بر مشتری شرکت تمرکز تأثیر چگونگی درک موج  نخست اینکه،

 اننایا  ذی تاأثیر  رشد به رو ادبیات به دوم اینکه است. ناشناخته نسبتاً حوزه این که ،گردد یم

 نشاان  بار اولین برای مطالیه این. دیافزا یم ها شرکت مالیات از اجتناب در خارجی، مشتریان

 مؤثرند؟ آن  مالیاتی اجتناب بر مشتریان شرکت مختل  انوا  آیا دهد یم

پاژوه    یهاا  هیفرضا مبانی نظری،  ارائهساختار مقاله در ادامه به این شک  است: ابتدا با 

تحقیقاات داخلای و    ،شاود  یما سایی   پیشاینۀ پاژوه    ارائاه با  بخ  بید . درگردد یمتبیین 

بیادی باه ترتیا      یهاا  بخ گردند. در  ارائهخارجی مرتبط با اجتناب مالیاتی و یوام  آن 

 ارائهبا  پژوه  یها افتهی سپسو  گردد یم ارائهو متغیرهای پژوه   ها الگوروش پژوه ، 

 بخ  سرانجام، .قرار خواهندگرفت تاسیر مورد برآورد و پژوه  یها الگو، یایتوصآمار 

 .ابدی یم اختصاص یگیر نتیجه به نیز حاضر پژوه  پایانی

 پیشینۀ پژوهشو  ینظر مبانی
 تمرکزمشتری، نگهداشت وجه نقد و اجتناب مالیاتی

 تواناد  یم ها روشف از یا یمدهبخ   برای یمده یا چند مشتری یک به وابستگی شرکت

نخساات آنکااه . شاارکت گااردد نقاادی جریانااات ریسااک بااه افاازای  منجاار دلیاا  چنااد بااه

 باه  نسابت  تصمیم مشتری یمده اتخاذ یمده یا مشتری یورشکستگ مالی و ایالم درماندگی

 باا  را کنناده  نیتاأم از جانا  مشاتری یمادهر شارکت      کنناده  نیتاأم  و یا تغییر محصول تولید

 افتای شادید   به خواهد ساخت که منجر مواجه آتی فروش دادن دست از توجه قاب  ریسک

باا ورشکساتگی مشاتری     .(2289 همکااران،  و 9وال داهاالی ) شود یم آن نقدی جریاناتدر 

 کااه   باه  منجار  نشده خواهد داشت که وصول ول  از توجهی قاب  مقدار شرکت یمده،

 همکااران   و 1هرتازل  ادیاا  ایان  باا  مطاابق  .گردد یمآتی آن  نقدی جریان در توجهی قاب 
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 یکننادگان  نیتاأم برای را  منای یییروبیغ سهام ۀبازد (2285) همکاران و 6کوالیو  (2221)

 وضاییت  ،نیا ا بار   یالوهایالم ورشکستگی نموده بود، اثبات نمودند.  شان یمدهکه مشتری 

تحویا    در کنناده  نیتأم برای ذاتی مشکالت تواند یم یمده مشتری ضیی  یملکرد و مالی

و جریانات  ها روشف در مضای  کاه  به و منجر وجود آوردهه ب آن باقی مشتریان به کاال

 نقدی شود.

 از اساتااده  به تمای  یمده مشتریان (2229) 88لین و 82پیرسیمطابق با استدالل  دوم آنکه

 فاروش، ایجااد   قیمات  کااه   باه  کنناده  نیتأم نمودن وادار منظور به خود زنی چانه قدرت

 ساطح  کااه   باا  مطاابق  کمتار  مقاادیر  باا  تحویا  بیشاتر   و دفیات تر راحت ایتباری شرایط

 سااود برحاشاایه فشااار بایاا  نااامطلوب توافقااات ایاان یمااده را دارنااد. موجااودی مشااتریان

 بارای  تار  نییپاا  ساودآوری  نتیجاه  در و کنناده  نیتاأم  نقادینگی  ریساک  و تغییار  کننده نیتأم

 .شود یم کننده نیتأم

 بیشتر یمده، مشتریان با یها شرکتدادند،  نشان (2221) 81شهرور و 82رامان سوم آنکه،

 یاا  و تخصصای  تجهیازات  توسایه  یاا  و وراحای  خاص، مانند یگذار هیسرما به دارد احتمال

 کاه  صاورتی  در. آورناد  روی خاص مشتری یک جدید برای موجودی سیستم یک میرفی

 دسات  را از خود ارزش بالفاصله خاص یگذار هیسرما این قطع ارتباط نماید، یمده مشتری

دارای ریساک   باا مشاتری متمرکاز    یهاا  شارکت  کاه  دهد یم نشان ها استدالل این. دهد یم

 .جریانات نقدی باالتری هستند

متمرکاز بارای غلباه بار ریساک بااالتر جریاناات نقادی خاود و           مشاتری  با یها شرکت

نقاد   وجاه  از بااالتر  سطوح هستند، نگهداری مالی توانایی نسبت به اینکه دارای یده یالمت

 اخاتال   وریاق  از مالیاات کمتار   که پرداخات  . ازآنجا(2282 ،84وانگ) دهند یم ترجیح را

 ییجاو  صارفه  باه  منجار  تواناد  یم حسابداری سود و محاسبۀ مالیات مأخذ دائم سود و موقت

 باه  اسات  ممکان  ، شارکت (2282وهیتازمن،  هاانلون ) گردد نقدی جریان یتوجه قاب  مقدار

از  را نقاد  وجه توانند یم ها شرکت .باشد مالیات از اجتناب وریق از داخلی منابع ایجاد دنبال
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 کااه   ساهام و  ساود  پرداخات  یادم  بادهی،  صادور اوراق  صدورساهام،  سایر منابع مانناد 

 مشاتریان  باا  کنناده  نیتاأم به دالی  زیر  رود یمآورند، اما انتظار  دسته ب اختیاری یها نهیهز

کاار   باه  نقاد،  افازای  وجاه   بارای  جایگزین یها زمیمکان بودن دسترس در با وجود متمرکز

 .آورد روی نقد وجه افزای  برای مالیات از اجتناب

 کااه   مانناد صدورساهام،   ابزارهاای دیگار   از تواناد  یما  شرکت چند آنکه هر نخست

 نمایاد،  اساتااده  نقادینگی  منظور افزای  به اختیاری یها نهیهز وکاه  سهام پرداخت سود

 اسات  باوده و یاا ممکان    بار  نهیهز یا و نباشند دسترس در است همیشه ممکن ها روش این اما

داهاالی  به ینوان مثال  .نمایند ایجاد متمرکز مشتریان با یها شرکت برای نامطلوب یامدهایپ

در پژوه  خود تحت ینوان بررسی ارتباط ریسک تمرکز مشتری  (2289وال و همکاران )

 سارمایه  ۀهزینا  دارای ،تمرکز مشاتری  با یها شرکتسرمایه نتیجه گیری نمودند که  ۀو هزین

 ناه یپرهز بسایار  آناان  برای خارج بازارهای وریق از نقد وجه آوری جمع که هستند باالتری

 وکاار  اناداز ناامطلوب کسا     چشام  از یا نشاانه نیز  سهام پرداخت سود کاه  .بود خواهد

 کااه   ایان،  بار  یاالوه . ساازد  یما دشاوار   شارکت  بارای  را یماده  مشتریان حاظ که است

 دارد هاا  شارکت  نقدی آتی یها جریانو  یملیات برای نامطلوب یواق  اختیاری یها نهیهز

 .(2221 همکاران، و 85کوهن)

 ،مشاتریان  بااالی  تمرکاز  باا  یهاا  شارکت  که دهد یم نشان قبلی یها استداللدوم آنکه 

و  89نوگاا و با توجاه باه اینکاه     (2229 لین، و پیرسی) ندینما یم تجربه را مالی بیشتری بحران

 درماندگی مالی، انگیزه از باالتر احتمال با یها شرکت که دهند یم نشان (2281) 89اسچنادر

 و محاسابۀ مالیاات   مأخذ سود تااوت وریق افزای  سود از و وجه نقد افزای  برای بیشتری

 باه  زیااد  احتماال  به مشتریان باالی تمرکز با یها شرکتترتی   بدین. دارند حسابداری سود

 . شوند یم متوس  نقد وجه در ییجو صرفه برای مالیات از اجتناب

 تمرکاز بااالی   باا  یها شرکت که دهند یم نشان (2221) و همکاران 81شانتانوسوم اینکه 

 آنها دهند که خود یالمت یمده مشتریان به تا کنند یم را حاظ کمی بدهی نسبت مشتریان،
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 شاود  یما  بایا   محادودیت  ایان . شاد  نخواهناد  دچاار  ماالی  درمانادگی  زیاد باه  احتمال به

 فقادان  و آورناد  روی بادهی  اوراق صادور  نقد، کمتر باه  وجه یآور جمع جهت ها شرکت

 بارای  ییهاا  مشاوق ، کناد  یما  فاراهم  نیاز  توجه قاب  یها یبدهکه وجود  86مالیاتی سپر یک

 مشاتریان  باا  کنناده  نیتاأم  رود یما انتظاار   بااال،  هماه دالیا    به با توجه .است مالیاتی اجتناب

کاار   باه  نقاد،  افازای  وجاه   بارای  جایگزین یها زمیمکان بودن دسترس در با وجود متمرکز

 .آورد روی نقد وجه افزای  برای مالیات از اجتناب

 ، مدیریت سود واقعی و اجتناب از مالیاتتمرکز مشتری

خاصای   یهاا  یگاذار  هیسرمابه  نیاز ،کننده نیتأماتحاد استراتژیک بین مشتری یمده و 

 در خارج از این رابطه، بای ارزش و  ها یگذار هیسرماکه این  (. از آنجا8614، 22تیتمندارد )

 ۀتصاور نمایاد چشام اناداز آیناد      کاه  یدرصاورت کم ارزش هستند، یاک مشاتری یماده     یا

باود و   ماردد خواهاد   یگاذار  هیسارما یا مبهم است، در انجاام چناین    وضیی   ،کننده نیتأم

 کنناده  نیتأم نخواهدداشت. را یا کننده نیتأم چنینبا  بلندمدتتمایلی به ورود به یک توافق 

به منظور جل  مشتریان یمده جهات مشاارکت در قراردادهاای بلناد مادت و / یاا سارمایه        

بادین   ،خاص، نیاز دارد نشان دهدکه چشم انداز کس  و کارش مطلوب اسات  یها یگذار

 همگاام باا ایان    داراسات.  انگیزه کافی برای مدیریت سود خود را باه سامت بااال را    ،منظور

مثبت باا انادازه اقاالم     یا گونهمشتری به  دریافتند که تمرکز (2221) رامان و شهرورگزاره، 

 .استاحتماالً گزارش افزای  در سود مرتبط  اختیاری وتیهدی 

 یملیاتی ییاد یها فیالیت از انحرا را  واقیی سود مدیریت (2229) یروی چودهر

 یگزارشگر اهدا  که این ۀدربار اننای ذیاز  برخی کردن گمراه منظور به مدیران توسط

 28برنز نظیر . نتایج مطالیاتیکند یم تیری  است شده برآورده یملیات ییاد در روند مالی

22مرچنت و
باه   اجرایای  مادیران  بیانگر تمای  زیااد  (2225همکاران ) و21گراهام و (8662) 

 اسات. زیارا   یتیهاد  اقاالم  یباه دساتکار   نسابت  واقیی یها فیالیت وریق از سود مدیریت

 .دارد قرار گذاران قانون و حسابرسان توجه مورد بیشتر یتیهد اقالم مبتنی بر سود مدیریت

 آن تشاخی   و است یتجار واحد ییاد یها میتصم اغل  شبیه واقیی سود مدیریت ولی
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 ممکن است، زیرا ریسک دربردارنده یاقالم تیهد یدستکار . یالوه بر این،است تر مشک 

 یاختیاار  یتیهاد  اقاالم  از فراتار  اسات  نیااز  ماورد  یدساتکار  یبرا که یسود است مقدار

 شاود، ممکان   اساتااده  ساال  پایان در یاختیار یتیهد اقالم از اگر نتیجه، باشد. در موجود

 اقاالم  بار  مبتنای  ساود  مادیریت  ،این مالحظات د.نشو برآورده سود با مرتبط اهدا  است

 در کمتار  واقیای  یها فیالیت یدستکار یوض، در .سازد یم مواجه با محدودیت را یتیهد

 مبتنای بار   ساود  مادیریت  یها فیالیتیالوه بر این  .ردیگ یم قرار ها محدودیت این میرض

 واقیای  مادیریت  ولای  نادارد،  همراه به را ینقد یها انیجر بر مستقیمی پیامد یتیهد اقالم

 (.2282 ،24لی) دارد مستقیم اثر شرکت ینقد های جریان بر سود،

 وریاق ممکان اسات تحات تاأثیر      شرکت برای اجتنااب مالیااتی حاداق  باه دو     ۀانگیز

، شبیه به اجتناب مالیاتی، مدیریت ساود واقیای   آنکه مدیریت سود واقیی قرار گیرد. نخست

، مادیریت ساود   دوم آنکاه  وجه نقد کمک نمایاد.  در ایجاد و تقویت ها شرکتبه  تواند یم

و ساود   نقاد  وجاه با افازای    منجر به مدیریت سودها به سمت باال گردیده و تواند یمواقیی 

 نیاز یک شرکت برای به انجام رسااندن هاد  ایجااد و تقویات     ،گزارش شده از این وریق

. اساتدالل  دهاد  یما ی اجتناب مالیاتی را به احتمال زیااد کااه    ها فیالیتاز وریق  وجه نقد

 سود واقیی و اجتناب مالیاتی است. دوم بیانگر اثر جانشینی بین مدیریت

 پژوهش ۀنیشیپ

باا رشاد ساریع در تحقیقاات مالیااتی       یک حوزه به ،ریاخ یها سالاجتناب از مالیات در 

تمرکز  ،اتیثر در اجتناب مالؤاتی بر یوام  میات اجتناب مالیاز ادب یشده است. بخشتبدی  

مشتری به ینوان یام  اجتناب مالیاتی درنظار گرفتاه    تمرکز در این مطالیه از آنجا که .دارد

از این بررسی بر آنچه که ادبیات به ینوان یواما  اجتنااب مالیااتی     یا یمده، بخ  شود یم

 .شود یم، متمرکز بردارددر 

 هاا  شارکت مدیریتی به ینوان یوام  اجتناب مالیات  یها زهیانگپاداش مدیران اجرایی و 

 باالقوه  یاما   این کش  برای (2282و همکاران ) 25آرمسترانگ مطالیه. شوند یممحسوب 

نار   باا ساطح    منای و میناادار  ۀانگیزه مالیاتی مدیران دارای یک رابط دریافتندکهبود. آنان 
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و ساایر مییارهاای    انگیزه مالیاتی مادیران بین  میناداریارتباط  است، اما مؤثر مالیات دفتری

 29و ویلسون 29رگو، از جمله نر  مؤثر مالیات نقدی وجود نداشت. همچنین یاتیمالاجتناب 

مثبات و   ۀدارای رابطسهام مدیر یام  و مدیر ارشد مالی  یها زهیانگنیز دریافتند که  (2282)

 ،یای رااج مادیران  کاه  دهد یم نشان ادبیات کلی، وور به میناداری با اجتناب مالیاتی هستند.

 مشاارکت  مالیااتی  اجتنااب  یهاا  فیالیات  در ،تار  نییپاا  ساطوح  مدیران و مالی ارشد مدیران

 .کنند یم

منجار باه اجتنااب از مالیاات بیشاتر       تواناد  یما شرکت نیز حسابرسی  ۀمؤسس یها یژگیو

دریافتناد زمااانی کاه مؤسسااات حسابرسای یااک     (2282و همکاااران ) 21مااک گاوایر شاود.  

متخص  مالیاتی باشاند مشاتریان آنهاا کاه خادمات مالیااتی را از ایان مؤسساات دریافات          

 بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی هستند. کنند یم

و  26دساای دیگری ازیوام  اجتناب مالیااتی اسات.    ۀتأثیر حاکمیت شرکتی، زیرمجموی

 تواناد  یما حاکمیت شرکتی قوی  نمودند مبنی بر اینکهیک نظریه ایجاد  (2229) 12االدارماپ

 18الک یبلا قوی برای پناهندگی مالیاتی را کااه  دهاد. باا ایان حاال،       یها زهیانگثیرات أت

، کاه توساط   را دریافات  تیو یملکرد آ یبین اجتناب مالیاتو میناداری مثبت  ۀرابط (2285)

 . ایان نتاایج باا ایان موضاو  کاه اجتنااب مالیااتی ارزش        شاود  ینمحاکمیت شرکتی تیدی  

بااا نظریااه تااأثیر حاکمیاات شاارکتی باار ته امااا سااازگاری داشاا ،کنااد یماارا تقویاات  شاارکت

 تناقض دارد. (2229دسای و دارماپاال )ی اجتناب مالیاتی ها فیالیت

به ینوان یااملی بارای اجتنااب از مالیاات     نیز ( CSRاجتمایی شرکت ) پذیری مسئولیت

نمرات بی  از حاد غیار مسائوالنه    دریافتند که  (2281و همکاران ) 12هویتییین شده است. 

 .دهد یماحتمال اجتناب مالیات را افزای   ،اجتمایی شرکتپذیری  مسئولیت

دریافتناد   (2288و همکااران )  11هیگیناز س  و کار شرکت، با توجه به استراتژی کلی ک

آناان دریافتناد کاه    . گاذارد  یما آن بر روی ساطح و تهااجمی باودن اجتنااب مالیاات تاأثیر       
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پیارو اساتراتژی رهباری هزیناه،      یهاا  شارکت پیرو استراتژی نوآوری نسبت باه   یها شرکت

   بیشتری هستند.ی اجتناب مالیاتی ها فیالیتدرگیر 

و اجتنااب از پرداخات    مادیریتی  یها ییتواناارتباط بین  (2281و همکاران ) 14رانسیسف

و  مادیریتی  یهاا  ییتوانامینادار بین  منای و یا رابطه ددریافتن آنهابررسی نمودند. مالیات را 

ایان   .توانمند، اجتناب مالیات کمتری دارد، به این مینی که مدیر ی وجود دارداجتناب مالیات

، نماوده  مدیران با توانایی باال منابع را باه درآماد بیشاتر تبادی      که تاسیر شدگونه  رابطه این

 نخواهند نمود.  ی اجتناب مالیاتیها فیالیتبنابراین وقت خود را صر  

ناه  ین زمیا ا یواما  آن وجاود دارد. در   و یاتیا اجتنااب مال  ۀنا ینیزدر زم یقات داخلیتحق

 :نمودقات ذی  اشاره یبه تحق توان یم

به شناسایی و تبیین یواما  ماؤثر بار مادیریت مالیاات       (8162پورحیدری و سروستانی ) 

خااص شارکت چاون     یهاا  یژگیوآنان حاکی از آن است که بین  پژوه پرداختند. نتایج 

منای و مینادار وجود دارد. همچناین باین نسابت     یا رابطهو نر  مؤثر مالیاتی  اندازۀ شرکت

در موجودی کاال و شدت سرمایه گذاری در دارایای ثابات باا     یگذار هیسرمابدهی، شدت 

نتایج تحقیق بیاانگر آن   ،اینوجود مثبت و مینادار مشاهده شد. با  یا رابطهنر  مؤثر مالیاتی 

مینااداری وجاود    ۀمالیااتی رابطا  های رشد و یمر شارکت باا نار  ماؤثر      بود که بین فرصت

 اجتناب مالیاتی بر مدیریتی حد از بی  اومینان تأثیر (8164هاشمی) و یصالح یرب .ندارد

 بار  مادیریتی  حاد  از بای   اثار اومیناان   که داد نشانآنان  پژوه  نتایج .نمودند بررسی را

 مینادار است. مثبت و مالیاتی، اجتناب

 و ساهام  ینقدشاوندگ  نیبا  رابطاۀ  پژوهشای  در نیاز  (8164یلیازاده و همکااران )  خادم 

 یبررسا  یمال یها محدودیت و یتکشر تیمکد حایق دو گرفتن نظر در با را یاتیمال اجتناب

 و سهام ینقدشوندگ نیب میناداریوجود ارتباط  ۀدهند نشان آنان پژوه  یها افتهی .نمودند

باود.   تهاران  بهاادار  اوراق باورس  در شاده  رفتاه یپذ یها شرکتات یمال پرداخت از اجتناب

 پرداخت از اجتناب و سهام ین نقدشوندگیب ارتباط پژوه  نشان داد یها افتهییالوه براین 
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 از تار  یقاو  برخوردارناد،  یشاتر یب یماال  یهاا  محادودیت  از هکا  ییهاا  شارکت  در اتیا مال

 سهام ینقدشوندگ ریتأث نیهمچن .دارند یمترک یمال یها محدودیت هک است ییها شرکت

 قارار  یتکشر تیمکحا نییسطوح پا در هک ییها شرکت در ات،یمال پرداخت از اجتناب بر

 از برخای  رابطاۀ  بررسای  باه  پژوهشی در (8164) سیدی و مشایخی .شود یم تیتقو دارند،

 انادازه  ،مادیره  هیأت نهادی، استقالل یتکمال درصد شام  شرکتی راهبری مییارهای مهم

 باین  میناداری که رابطۀ بود آن نمبیّ بررسی نتیجۀ د.پرداختن اجتناب مالیاتی و مدیره هیأت

 ندارد. مالیاتی وجود اجتناب و شرکتی راهبری

یاما   تحقیقات قبلی اجتناب مالیاتی در ایران توجهی به تمرکز مشتری شرکت به ینوان 

بیرونی و  یها سمیمکان، این در حالی است که تمرکز مشتری از است اجتناب مالیاتی نداشته

مهم تأثیرگذار بر ریسک جریانات نقادی و یملکارد شارکت و در نتیجاه اجتنااب مالیااتی       

. تمرکز مشتری شرکت به ینوان 8: گردند یماست. در این پژوه  موضویات زیر بررسی 

باارای مشااارکت در  هااا شاارکت یهااا زهیااانگی چگونااه باار روی باارون سااازمان یاماا یااک 

. تأثیر نق  مدیریت سود واقیی شرکت بار  2. گذارد یمی اجتناب از مالیات تأثیر ها فیالیت

 منظاور  باه  ن،یمشاتری شارکت و اجتنااب مالیااتی چگوناه اسات. بناابرا        ارتباط بین تمرکز

 زیار  ۀیفرضا  دو شاده،  ارائاه  نهیشا یپ با توجه به مبانی نظاری و  و پژوه  اهدا  به یابیدست

  است: شده نیتدو

 .است مالیاتی مینادار بر اجتناب مثبت و تأثیر دارای شرکت مشتری تمرکز: فرضیۀ اول

 شارکت و اجتنااب   مشاتری  مدیریت سود واقیی بار ارتبااط مثبات باین تمرکاز     : فرضیۀ دوم

 و مینادار است. میکوس تأثیر مالیاتی دارای

 پژوهش روش

جامیاۀ   .رود یما  ارکا  باه  رهیچندمتغ یخط ونیرگرس پژوه ، یها هیفرض آزمون یبرا

 تا 8115 سال از تهران بهادار اوراق در بورس رفته شدهیپذ یها شرکت این پژوه  یآمار

 از هکا شادند   انتخااب  ییها نمونه پژوه ، یآمار ۀجامی است. از شده نظرگرفته در 8164

 یملیااتی  متغیرهاای  ۀمحاساب  به منظاور  نیاز مورد اوالیات .8: بودند برخوردار ریز طیشرا
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 ،آنها مالی سال سه پایانیمقا تیقابل  یافزا لحاظ . از2 باشد. دسترس در آنها برای تحقیق،

و  تیا ماه هاا  شارکت  نیا راینباشد )ز مالی یگر واسطه صنایع . جز 1باشد.  ماه اساند پایان

 یماال  سال رییتغ مطالیه، یها سال ی. و4. دارند( یمتااوت یمال یها صورت اقالم یبند وبقه

 هاا  شرکتی بررسی، ها سالآماری در  ۀ. به منظور همگن شدن نمون5باشد.  نداده تیفیال ای

 دربورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و تا پایان دوره تحقیق فیال باشاند. باا   15پی  از سال 

 ماورد ق را دارا بوده کاه همگای آنهاا    ، شرایط فوشرکت 96 تیدادفوق، یمییارها به توجه

 962تیاداد   ،هاا  داده  ک تیداد پژوه ، دورۀ زمانی گرفتن نظر در گرفتندر با قرار بررسی

 آوردره  افازار  نرم وریق از پژوه  این نیاز مورد یها داده )مشاهده( است.شرکت  -سال

 همچناین  .شادند  گاردآوری  دال(کبهادار) و اوراق بورس سازمان یاوالیات کبان و نوین

 جریاان  صاورت  صورتحسااب ساود و زیاان،    ترازناماه،  شاام   ها شرکت مالی یها صورت

 ابازار  یناوان  ماالی باه   هرساال پایاان   در ماالی  یها صورت همراه یها اداشتی و نقد وجوه

 .رندیگ یم قرار استااده مورد تحقیق

 پژوهش یمتغیرها و الگو

 باا  کاه  ،اسات  چندگاناه  رگرسیون خطی یالگو پژوه  این در استااده مورد یالگو

 از فرضیۀ اول یاست. برا گردیده وراحی و استخراج ینظر مبانی و تحقیق ادبیات به توجه

 :گردد یماستااده  یک شماره یالگو

(8)     =    + β1    + β2       + β3      + β4      + β5      + β6        + 

β                       ε       
 و شارکت  تمرکزمشتریان بین ارتباط بر مدیریت سود واقیی آیا اینکه بررسی منظور به

مادیریت ساود    متغیار  نماودن  اضاافه  باا  یاک شماره  یالگو ،گذارد یم مالیاتی تأثیر اجتناب

 توضایحی  متغیار  دو ینوان به مشتری تمرکز و مدیریت سود واقیی متغیر اثر تیاملی و واقیی

 :ردیپذ یمانجام  2 ۀشمار یالگواز با استااده  فرضیۀ دومآزمون  .گردد یم تقویت اضافی

(2)     =    + β1     +                       + β3                       + 

β4       + β5      + β       + β7       + β           + 

β                       ε     
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تمرکاز مشاتری شارکتر    ، CCر اجتنااب مالیااتی شارکت    ،TA رفوق یها الگو درکه 

Size، راندازۀ شرکت ROA،   شارکتر  یها بازدۀ دارایینر Real Earn Mgmt(REM)، 

 آالت نیماشا ، الکام نسبت ،PPEاهرم مالی شرکتر  ،LEV مدیریت سود واقیی شرکتر

نوساانات  ، Cash volatilityشارکتر   دارایای نامشاهود   نسابت  ،Intanشرکتر  و تجهیزات

 منظاور  باه . اسات  ونیرگرسا  یالگاو  یخطاا  جاز   εشارکت و   بلند مدت جریانات نقادی 

ناو  و تیریا     8شامارۀ  جادول  ، آنهاا  ۀمحاساب  ۀو نحو رهایمتغ مجدد یمیرف از یریجلوگ

متغیرهای مورد استااده در محاسبات را تشاریح   2 شمارۀ و جدول قیتحق یملیاتی متغیرهای

 .ندینما یم
 قیتحق یرهایمتغ نوع و تعریف عملیاتی. 1شمارۀ جدول 

نو  

 متغیر

یالمت 

 اختصاری
 تیتیری  یملیا

غیر
مت

 
سته
واب

 

      

مالیااتی برابار اسات باا تاااوت نار  قاانونی و واقیای مالیاات           اجتنااب 

 .شرکت

 قبا   درآمد بر مالیات ۀنیهز تقسیم مالیات برابر با حاص  واقیی نر 

 کسر مالیات است. از

 تا پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یها شرکت مالیاتی نر  قانونی 

 ساهام  چنانچه بید به 8116 سال از و درصد5/22ر 8111 سال از قب 

 این غیر درصد و در 22 نر  با باشد درصد 22حداق  شرکت شناور

 .است گردیده درصد تییین5/22 نر  صورت با

غیر
مت

 
ق 
ست
م

 

     

 15هیرشامن  -شااخ  هرفینادال   باا اساتااده از   شرکت تمرکز مشتری

 باین صاار و یاک قارار دارد و مقاادیر      CC ۀمحاسبه شده است. دامنا 

 .است کمتر یمشتر تمرکز نشان دهندۀ کمتر

یر 
متغ

ی 
ید
ت

 
ده
کنن

 

       

 2221همکاران،  و کوهن)قبلی تحقیقات با مشابه یت سود واقییریمد

ان نقاد  یا ساطح جر  یریا گ اندازهبرابر با حاص  جمع  (2282، 19زنگ و

 یاریا اخت یها نهیهزو  یریاادیاد غیتول یهاا ناهیهز، یریاادیغ یاتییمل

 است. یریادیغ
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نو  

 متغیر

یالمت 

 اختصاری
 تیتیری  یملیا

رل
کنت
ی 
رها
تغی
م

 

        

اساتااده   هاا  یای داراوبییای   لگااریتم  از شارکت  انادازۀ  ۀمحاساب  بارای 

 مهام  یواما   از انادازۀ شارکت   کاه  دهاد  یما  نشان قبلی ادبیات گردید.

 است. مالیات از اجتناب

       

. دیا آ یما دسات  ه داراییها با  ک  بر ها یبده اهرم مالی از تقسیم مجمو 

 و نمایاد  مند بهره مالیاتی میافیت از راها  شرکت است اهرم مالی ممکن

. نماید فراهم مالیات از اجتناب در شرکت برای کمتری انگیزه نتیجه در

انگیازه   دارای اسات،  ممکان  اهرمای  بسایار  یها شرکت دیگر، سوی از

 پرداخات  بارای  نقاد  پاول  ذخیاره  منظور به مالیات از از اجتناب استااده

 .باشند بدهی

ه با  هاا  یای دارااز تقسیم سود پاس از مالیاات برکا      ها بازدۀ دارایینر   

است، با این متغیر ساودآوری شارکت کنتارل شاده اسات.      دست آمده 

ی سودآور ممکن است دارای نر  نهایی مالیات باالتری ها شرکتزیرا 

ممکن اسات مناابع بیشاتری     سودآوری ها شرکتباشند. از سوی دیگر، 

اساتااده  ی دارا باشند و بتوانند از تخای  مالیاتی برای کاه  نر  مالیات

مۀ  نمایند.  
ادا

رل
کنت
ی 
رها
تغی
م

 

 

 

       

       

 ،الکاماا از تقساایم خااال  ، ماشااین آالت و تجهیاازاتالکاماانساابت 

 ،الکاما . دیا آ یما دسات  ه با  ها ییدارا ک  بر تجهیزات و آالت ماشین

 و حساابداری  ساود  تاااوت  باه  منجار  تواند یم تجهیزات و آالت ماشین

 و مالیااتی  قاوانین  باه  بساته  تار  نییپا یا و باالتر محاسبۀ مالیات مأخذ سود

  شود. تجهیزات و آالت ، ماشینالکام روی بر اجرا قاب  حسابداری

 

 

         

 کا   بر ی نامشهودها ییدارا از تقسیم خال ی نامشهود ها ییدارانسبت 

 تاااوت  باه  منجر تواند یمی نامشهود ها ییدارا .دیآ یمبدست  ها ییدارا

 باه  بساته  تر نییپا یا و باالتر محاسبۀ مالیات مأخذ سود و حسابداری سود

   شود.ی نامشهود ها ییدارا روی بر اجرا قاب  حسابداری و مالیاتی قوانین

     
           

  

 

 مییاار  انحارا   ی نقادی از هاا  جریاان  بلندمادت ۀ نوسانات محاسب برای

 کا   بار  تقسایم  پرداختای  درآمد بر مالیات بیالوه یملیاتی نقدی جریان

 جااایگزین متغیار  یناوان  باه  t-4 الای  t-8 دورۀ زماانی  بارای  هاا  یای دارا
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نو  

 متغیر

یالمت 

 اختصاری
 تیتیری  یملیا

 نشاان   قبلی ادبیات استااده گردید.ی نقدی ها جریان بلندمدتنوسانات 

دارای تاأثیر   ی نقادی شارکت  هاا  جریاان مدت نوسانات بلند که دهد یم

 .19است مالیاتی اجتناب مینادار بر مثبت و

 

 متغیرهای مورد استفاده درمحاسبات  .2ۀجدول شمار
یالمت 

 اختصاری
 تیری  یملیاتی

  
 
  
  

       ∑ 
        

       
  

 

   

 

 هیرشمن مجمو  مربیات درصد فروش به مشتریان یمده است. شااخ   -شاخ  هرفیندال 

 و هساتند  در تیاما   شرکت با که یمده مشتریان تیداد یکی رردیگ یمنظر  در را یام  دو

 .شرکت ۀساالن در درآمد یمشتر هر نسبی اهمیت یدیگر

 از یماده،  مشتریان تییین ییمدهر برا ییک مشتر به فروش از حاص  : درآمد        

شاده اسات. بار اسااس ایان       استااده مالی، یحسابدار یاستانداردها تدوین هیأت 818 ۀیانیب

 82 از بیشتر یا درصد 82، یمشتریک  به فروش از حاص  درآمد که یصورت استاندارد در

 ماالی  یهاا  درصاورت  مشاتریانی  چناین  یافشا دهد، تشکی  را درآمد شرکت ک  درصد

 است. الزامی
        : ک  فروش ساالنه شرکت

 
 

 
 
 

  
 

 (.2229 روی چاودهری، ) اسات برابر با باقی مانده الگوی زیار   غیریادی یملیاتی جریان نقد

 اسات، باه   انجاام گرفتاه   صانیت  باه  توجه جریان نقدی یملیاتی با یریادیغ در ضمن میزان

 .اند دهیگردبرای هر صنیت به وور جداگانه محاسبه  ها ونیرگرس ،دیگر یبارت
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یالمت 

 اختصاری
 تیری  یملیاتی

R
- 
 
 
 
 

  
 

در  (.2229 روی چاودهری، ) اسات برابر با باقی مانده الگوی زیر  تولیدی غیریادی یها نهیهز

 یباارت  اسات، باه   انجاام گرفتاه   صنیت به توجه باتولیدی  یها نهیهز یریادیغ ضمن میزان

 .اند دهیگردبرای هر صنیت به وور جداگانه محاسبه  ها ونیرگرس ،دیگر

      

     
   

 

     
   

   

     
   

    

     
   

      

     

     

 
 

 
  

 
 
 
  

 

(. در 2229 روی چاودهری، ) استبرابر با باقی مانده الگوی زیر  اختیاری غیریادی یها نهیهز

 یباارت  اسات، باه   انجام گرفته صنیت به توجه بااختیاری  یها نهیهز یریادیغ ضمن میزان

 .اند دهیگردبرای هر صنیت به وور جداگانه محاسبه  ها ونیرگرس، دیگر

        

     
 

  
 

     
    

   

     
                                                        

 فوق: یها الگوکه در 

 iشارکت   ی یملیااتی ها فیالیتخال  جریانات نقدی ورودی )خروجی( ناشی از ،      

 ر tدرسال

 ر t-1سالدر i شرکت  یها ییدارامجمو        ، 

 ر tدر سالi ک  فروش ساالنه شرکت ،    

سال  و tدر سال i و برابر با تااوت فروش شرکت  tدر سال  i تغییرات فروش شرکت ،    

t-1  (               ر) 

و برابر باا مجماو  بهاای تماام شاده       tدر سال  iشرکت تولید  یها نهیهزجمع         ، 

در  iتغییرات فروش شارکت  ،       کاالی فروش رفته و تغییر در موجودی مواد و کاالر 

       )  t-2ساال  و  t-1در ساال i و برابار باا تاااوت فاروش شارکت       t  1-ساال 

و برابر  tدر سال  iاختیاری شرکت  یها نهیهزجمع ،         و  (ر             

 و فروش شرکت است. ی، یمومیادار یها نهیهزبا مجمو  

 پژوهش یها افتهی
 توصیفی متغیرهای پژوهش آمار

ارائاه شاده    1 ۀنمونه در جدول شامار  یها شرکتآمار توصیای متغیرهای تحقیق برای 

مرکازی و پراکنادگی مانناد     یهاا  شاخ است که بیانگر مقدار پارامترهای توصیای شام  
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 9/6 میاانگین  وور به ها شرکت مالیاتی اجتناب متوسطمیانه، میانگین و انحرا  مییار است. 

 6/82 هاا  شارکت  مالیاات  واقیای  به وور متوسط نار   دهد یمنشان  مطل  این .است درصد

 کاه  اسات  ایان  از حاکی بیشتر یها  یتحل. تجزیه و استمالیات  ازکسر قب  درصد درآمد

در  و بودناد  دهساود  اینکاه  رغام  ییلا و  نمایناد  مالیاتی اجتناب توانستند ها شرکت از برخی

نمودناد.   خاالی  شاانه  مالیات پرداخت از کالً ،نمودند یمپرداخت  باید مالیات ییاد شرایط

در  هاا  شارکت  از برخای  دهاد  یما کاه نشاان    است -8499/2همچنین،کمینه اجتناب مالیاتی

 برخای از  که است آن نمبیّ این .نمودند پرداخت و شناسایی بیشتر مالیاتی ،ها سال از برخی

 بیشتر متوجاه  مالیاتی شده بای  شرکت یها فیالیت و دارند متااوتی مالیاتی نر  ها فیالیت

تمرکاز   نمودناد. متوساط   اتخاذ مالیاتی اجتناب میکوس سیاست اصطالح به و شود شرکت

 از برخای  کاه  اسات  حاالی  در ، ایان اسات  درصاد  26 میاانگین  واور  باه  ها شرکت مشتری

 فاقد مشتری یمده بودند. دیگر برخی درصد بوده و 822دارای تمرکز مشتری  ها شرکت

 ها شرکتآمار توصیفی متغیرها در سطح کل  .3 ۀجدول شمار

ماد متغیر
ن

داد 
تی

ین 
نگ
میا

 

انه
می

   
حرا
ان

یار
می

ینه 
کم

ینه 
یش
ب

 

 225/2 -849/2 212/2 212/2 269/2 962      مالیاتی اجتناب

 8 2 218/2 868/2 268/2 962      تمرکزمشتری

 652/8 -926/2 816/2 295/2 211/2 962       مدیریت سود واقیی

 282/81 969/6 811/8 248/81 851/81 962        اندازۀ شرکت

 595/2 222/2 822/2 886/2 814/2 962       ها بازدۀ دارایینر  

 612/2 221/2 899/2 989/2 929/2 962       اهرم مالی

 آالت و نسبت ماشین

 تجهیزات
      962 295/2 242/2 891/2 225/2 111/2 

 215/2 222/2 221/2 222/2 224/2 962         نسبت دارایی نامشهود

 نوسان بلند مدت

 نقدی یها انیجر
    

           
  

 962 299/2 294/2 251/2 225/2 116/2 
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لیمار و هاسامن از روش اثارات ثابات بارای       F یهاا  آزماون ، نتیجاه  هاا  الگوپی  از تخمین 

 ترکیبی پژوه  حمایت کرد. یها دادهتخمین 
 ی پژوهشها هیفرض آزموننتایج 

 انتظاار  فرضیه این وبق .است آمده 4در جدول شمارۀ  ،8شمارۀ  الگوی برآورد نتایج

 بار  .مینااداری داشاته باشاد    مثبات و  تأثیر ،مالیاتی شرکت بر اجتناب مشتری تمرکز رود یم

 مرباوط   tآماره سطح میناداری 4جدول شمارۀ  در ،8شمارۀ  الگویشده  ارائه نتایج اساس

مثبات   91/4اسات و ضاری  آن نیاز برابار      دار میناا و  25/2متغیر تمرکز مشتری کمتار از   به

ی پذیرفتاه شاده در باورس    هاا  شرکت مشتری گرفت تمرکز نتیجه توان یم ،رو نیا . ازاست

 باا  ،باه بیاان دیگار    .مالیاتی اسات  و مینادار بر اجتناب مثبت تأثیر اوراق بهادار تهران دارای

ی پذیرفتاه شاده در باورس اوراق    ها شرکت مالیاتی ، اجتنابشرکت مشتری تمرکز افزای 

درصد مورد پذیرش واقع  65فرضیۀ اول تحقیق با اومینان  لذا، .ابدی یمبهادار تهران افزای  

 .شود یم

 فرضایه  ایان  وباق  .اسات  آماده  5، نیز در جدول شمارۀ 2شماره  الگوی برآورد نتایج

شارکت و   مشاتری  مدیریت سود واقیی شرکت بر ارتباط مثبات باین تمرکاز    رود یم انتظار

 یالگاو  ۀشاد  ارائاه  نتاایج  اسااس  بار  .و میناداری باشاد  تأثیر میکوس مالیاتی دارای اجتناب

تمرکاز   متغیار اثار تیااملی    باه  مرباوط   tآمااره  سطح میناداری 5، در جدول شمارۀ 2شماره 

دار اسات و  او مینا  25/2کمتار از  (     ×     ) مشتری در متغیار مادیریت ساود واقیای    

مدیریت ساود واقیای    گرفت نتیجه توان یم ،رو نیا از .استمنای  22/2ضری  آن نیز برابر 

و  تأثیر میکاوس  مالیاتی دارای شرکت و اجتناب مشتری شرکت بر ارتباط مثبت بین تمرکز

شارکت ارتبااط   مدیریت سود واقیی )کاه ( سهم  افزای  با به بیان دیگر میناداری است.

لذا، فرضیۀ دوم . ابدی یممالیاتی کاه  )افزای (  شرکت و اجتناب یتمرکزمشترمثبت بین 

 یهفرضا  حاامی  پاژوه   شاواهد  .شاود  یما درصد مورد پاذیرش واقاع    65تحقیق با اومینان 

 .است مالیات از اجتناب و واقیی سود مدیریت بین جایگزینی
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و  4شامارۀ   ولاجد دری رگرسیونی ارائه شده  الگو هر دو برای Fبر وبق نتایج آزمون 

ی هااا الگااو، در نتیجااه، اساات 25/2براباار بااا صااار و کمتاار از  Fآزمااون  میناااداریسااطح  5

بارای   .بوده و بین متغیر مستق  و وابساته یاک رابطاه خطای وجاود دارد      دار مینارگرسیونی 

ی بارازش از آماارۀ دورباین واتساون اساتااده شاده       هاا  الگوبررسی استقالل اجزای خطا در 

ی رگرسایونی،  هاا  الگاو کاه اجازای خطاا در     دهاد  یما  نشاان  واتساون  آمارۀ دورباین است. 

 با هم نداشته و رفتاری مستق  از هم دارند. میناداریهمبستگی 
 

 پژوهش برآورد الگوهای رگرسیوننتایج . 4 شمارۀ جدول

 

ی هاا  الگاو ، مقادار ضاری  تییاین    شاود  یما مشاهده  5و  4ول شمارۀ اجدوبق نتایج  بر

، بادین مینای کاه متغیرهاای     اسات  481/2و  161/2رگرسیونی اول و دوم به ترتی  برابر باا  

ی هاا  الگاو درصد ازتغییرات متغیار وابساته را بارای     48درصد و  16مستق ، به ترتی  حدود 

قدرت باالی  دهنده. مقدار باالی ضری  تییین، نشان دهد یمرگرسیونی اول و دوم توضیح 

    =    + β1     + β2       + β3      +β4      + β5      + β6       + 

β                       ε    

 ضری  نماد متغیرهای تحقیق
خطای 

 استاندارد
 tآمارۀ 

سطح 

 میناداری

یام  تورم 

 واریانس

 -- 221/2 28/1 219/2 826/2  ضری  ثابت
 44/8 222/2 91/4 226/2 249/2      تمرکزمشتری

 12/8 245/2 28/2 222/2 224/2        اندازۀ شرکت
 22/8 222/2 -81/1 226/2 -261/2       دارایی ها ۀنر  بازد

 16/8 222/2 -15/9 289/2 -828/2       اهرم مالی
نسبت ماشین آالت 

 وتجهیزات 

      884/2- 289/2 81/9- 

 

222/2 24/8 
 24/8 281/2 -21/8 248/2 -261/2         دارایی نامشهودنسبت 

نوسان بلند مدت 

 24/8 281/2 19/2 245/2 821/2                   های نقدی جریان

 F ۀآمار

 

F 55/99   222/2  

 آماره دوربین واتسون

 

Durbin Watson 121/8  

    ضری  تییین

 
161/2  

    Adjusted تیدی  شدهضری  تییین 

 
125/2 
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در ایان   در تبیاین تغییارات متغیار وابساته توساط متغیار مساتق  اسات.         الگوی دهندگ حیتوض

( اساتااده شاده اسات. از    VIFاز مییار یام  تورم واریانس )خطی  پژوه  برای آزمون هم

 از تار  نییپاا  و بسایار  1ی پژوه  زیر یدد رهایمتغ (VIF)تورم واریانس  یام آن جهت که 

نتیجه گرفات کاه میازان تاورم واریاانس متغیرهاای مساتق  و         توان یمقرار دارد،  82 آستانه

 .کنترلی در حد مجاز خود قرار داشته و از این بابت مشکلی وجود ندارد
 دوم ۀبرآورد الگوی رگرسیون فرضینتایج  .5 ۀجدول شمار

 +       β1    +        + β3           + β4 +    =     تحقیق الگو

β5      +β       + β7     + β         +  β                     

+ε    

 ضری  نماد متغیرهای تحقیق
خطای 

 استاندارد
 tآمارۀ 

سطح 

 میناداری

یام  تورم 

 واریانس

 ---- 222/2 91/1 2195/2 819/2  ضری  ثابت
 19/8 281/2 52/2 2882/2 229/2      تمرکزمشتری

 29/8 222/2 -89/4 2859/2 -295/2        مدیریت سود واقیی

مدیریت ×  تمرکزمشتری

 سود واقیی
            255/2- 2246/2 22/2- 221/2 91/8 

 24/2 658/2 29/2 2222/2 222/2        اندازۀ شرکت

 29/8 222/2 -12/2 2128/2 -292/2       ها بازدۀ دارایینر  
 59/2 222/2 -22/4 2895/2 -292/2       اهرم مالی

نسبت ماشین آالت 

 وتجهیزات

      261/2- 2892/2 26/9- 222/2 14/8 

 25/8 152/2 -61/2 2422/2 -221/2         نسبت دارایی نامشهود

نوسان بلند مدت جریان 

 های نقدی

 

                  882/2 2446/2 58/2 282/2 24/8 

 F ۀآمار

 

F 22/55   222/2  

 آماره دوربین واتسون

 

Durbin Watson 111/8  

    ضری  تییین
 

481/2 

    Adjusted ضری  تییین تیدی  شده

 
142/2 

 هاو پیشنهاد گیری نتیجه

مثبات و   رابطۀ وجود توان یمدرصد  65اومینان  سطح در اول فرضیۀ تأیید به ینایت با

 از واوالنی  مسایر  یک .نتیجه گرفت را اجتناب مالیاتی تمرکز مشتری شرکت و بین مینادار
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باه دالیا     یمده مشتریان که دهد یم نشان ،گردد یم بر (8652) 11گالبرایت به که تحقیقات

مشاتریان   : نخسات آنکاه،  روند یمبه شمار  شرکت یملکرد و سودآوری برای تهدیدی زیر

 ساایر  و قیمات  یهاا   یا تخا توانند یم بوده و زنی چانه موقییتو  خرید قدرت یمده دارای

 یماده  مشاتریان  باه  ، فاروش آنکه. دوم و دریافت کنند تقاضا ،کنندگان تأمین از را امتیازات

 بار  یمده مشتری دادن دست ، ازدهد یم تشکی  راکننده  تأمین فروش ک  از یا یمده بخ 

 و یملیااتی  یملکارد  نهایت در و تولید بازده ،محصولتحوی   و کیایت ی،موجود مدیریت

و  کنناده  تاأمین  یملکارد  در تاوجهی  قابا   کااه   به گذاشته و منجر تأثیر کننده تأمین مالی

 ،وهمکااران  16نسا  ر2221 ،همکااران  و هرتازل ) شاود  یم آن نقدی جریانات در افتی شدید

 یادم  باا  مشاتری  تمرکاز  باا  یها شرکت. سوم آنکه، (2289داهالی وال و همکاران، ر 2284

 جانا   از تقاضاا  یهاا  شاوک  میرض در بیشتر آنها ،هستند مواجه تقاضا در بیشتری اومینان

 گاذاری  سارمایه  اغلا   کننادگان  چهاارم آنکاه، تاأمین    .رندیگ یم قرار خود یمده مشتریان

 ایان  باه  آنهاا  فاروش  از بزرگای  بخا   زیارا  ،دهناد  یم انجام یمده مشتریان برای را خاصی

 فارد  باه  منحصار  اغلا   مشاتریان  ایان  نیااز  ماورد  محصاوالت  و دارد بستگی یمده مشتریان

 شاود  یم منجریمده  مشتریان برای کننده نیتأم خاص یها یگذار سرمایه .شوند یم وراحی

 یملیااتی  اهارم  .یاباد  افازای   یملیااتی  اهارم  و انیطاا   قابا   غیار  یاا  چسابنده  هاا  نهیهز که

 و ضارر  افازای   به منجر که حالی در دهد یم افزای  سودآوری یها دوره در را سودآوری

 افازای   را ماالی  درمانادگی  ریساک  نتیجاه  در ،گاردد  یما غیرسودآور،  یها دوره در زیان

 ساطح  ،. باه واور خالصاه   (2285 همکاران، و 42الیوک ر2221 همکاران، و هرتزل) دهد یم

ماالی   یهاا  اسات یس نقدی و جریان ریسک یملیاتی، بریملکرد شرکت یک مشتری تمرکز

 نگهاداری  بارای  تقاضاا  باه  منجار  شرکت مشتری تمرکز خاص، وور . بهگذارد یم تأثیر آن

 .گردد یم باالتر سودهای و کمتر، مالی نوسانات بیشتر، نقدینگی

 در بیشاتر  یماده  مشاتریان  بار  متکای  یهاا  شارکت  ی پژوه  حاضرها افتهبا توجه به ی

باه   تاوان  یما ی پاژوه   هاا  افتهدر توضیح ی .ندینما یم مشارکت مالیاتی اجتناب های فیالیت



 واهدی از...ش –بررسی نقش تعدیلی مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی/ 824
 

 ایتمااد  نیازمناد  یماده،  مشاتریان  باا  کننادگان  تاأمین  مکارر  : تیامالتنمودنکات زیر اشاره 

 و ارتباط برای ضروری ینصری که بوده اوالیات گذاری اشتراک به در رازداری و متقاب 

 دریافتناد  (2228) 41هومباور   و 42کاانن (. 2221 ،48ژاناگ  و لی) است کارآمد هماهنگی

 یملیااتی  یهاا  ناه یهز کااه   با کنندگان تأمین و مشتریان بین بهتر هماهنگی و ارتباوات که

 مشاتریان  باین  کارآماد  همکاری و ارتباوات که نمود استدالل توان یم .دارد ارتباط مشتری

 تساهی   راهاا   شارکت  ایان  مالیااتی  ریزی برنامه های فیالیت تواند یم کنندگان تأمین و اصلی

 انتقاال  موجباات  تواند یم کننده تأمین و یمده مشتری نزدیک ارتباوات ،کلی وور به .نماید

 بااه هسااتند، پیچیااده و باازر  نساابتاً کااه اصاالی مشااتریان از مالیاااتی ریاازی برنامااه داناا 

 و موقات  اختالفاات  وریاق  از مالیاتی اجتناب ،یالوه بر این .نماید تسهی  را کنندگان، تأمین

 ساود  و ماالی  نوساانات  نقدی، جریانات مأخذ محاسبۀ مالیات سود و حسابداری سود دائمی

 . دهد یم قرار تأثیر تحت را شرکت یک

 اخاتال   وریاق  از کمتار  مالیاات  که پرداخت کنند یماشاره  (2282وهیتزمن ) هانلون

 جاویی  صارفه  باه  منجار  تواند یم حسابداری سود و محاسبۀ مالیات مأخذ سود دائم و موقت

 از داخلای  منابع ایجاد دنبال به است ممکن شرکت و گردد نقدی جریان توجهی قاب  مقدار

شارکت   یاک  کار و کس  استراتژیباشد. البته باید توجه نمود که  مالیات از اجتناب وریق

 کاه  ییهاا  شارکت کاه   واوری  باشاد، باه   آن هام  مالیااتی  اساتراتژی  کننده منیکس تواند یم

 دارد احتمااال بیشااتر ،نناادیگز یبرماا را یمااده مشااتریان باار تکیااه آمیااز مخاااوره اسااتراتژی

 44احساان حبیا   در نهایات   .برگزینناد  را مالیااتی  ریازی  برناماه  ریساک  پار  یهاا  یاستراتژ

 کمتر مرات  به اجتمایی مسئولیت پذیرش با شرکت مشتری تمرکزنیز نشان دادکه  (2285)

مساائولیت پااذیری اجتمااایی کمتاار و نداشااتن دغدغااه و نگراناای  .اساات همااراههااا  شاارکت

 هاای باا مشاتریان یماده باشاد.      دلیلای بارای اجتنااب مالیااتی شارکت      تواند یماجتمایی نیز 

 بارای  بیشاتری  ۀانگیاز  ،یماده  یهاا  یمشاتر  باا  یها شرکت که دهد یم نشان فوق یها بح 

 .دارند مالیات از اجتناب
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تأثیر منای و میناادار   توان یمدرصد  65اومینان  سطح در دوم فرضیۀ تأیید به ینایت با

 .نتیجاه گرفات   را اجتناب مالیاتی وتمرکز مشتری شرکت  بین رابطۀمدیریت سود واقیی بر 

 مادیریت  هاای  فیالیات  که اگرچه دهد یمنشان  (2282لی )ی ها افتهمطل  ی این توضیح در

 ولای  نادارد،  هماراه  باه  نقادی را  یهاا  جریان بر مستقیمی پیامد تیهدی اقالم مبتنی بر سود

دارد. به احتمال زیااد شابیه باه     مستقیم اثر شرکت نقدی های بر جریان سود، واقیی مدیریت

در ایجااد و تقویات وجاه نقاد      هاا  شارکت باه   تواند یممالیاتی، مدیریت سود واقیی اجتناب 

، نیاز یک شرکت بارای  قیورکمک نماید و با افزای  وجه نقد و سود گزارش شده از این 

 کاه های اجتناب مالیاتی  به انجام رساندن هد  ایجاد و تقویت وجه نقد از وریق فیالیت

 هاا  افتاه ی ایان که بیانگر اثر جانشینی بین مدیریت سود واقیی و اجتناب مالیاتی است.  ابدی یم

 یاک  کاار  و کسا   اساتراتژی  باین  ارتبااط  از صاحیح  درکای  ایجاد به توجهی قاب  وور به

 .دینما یم کمک آن مالیاتی استراتژی و شرکت

 وور داشته و به مالیاتی اجتناب به یوام  نسبت بیشتر درک بر ایجاد سیی پژوه  این

 یهاا  افتاه ی بررسای گردیاد.   مالیااتی  اجتنااب  یاما   یناوان  تمرکز مشتری شرکت به خاص

 ناو   شناساایی  مالیاتی جهات  مقامات حسابرسی یها یاستراتژ بهبود به بالقوه تجربی به وور

مالیااتی   به واوری کاه حسابرساان    ،دینما یم کمک مالیات از اجتناب به مظنون یها شرکت

هنگاام   در را مالیااتی  اجتناب وجود احتمال وضییت تمرکز مشتری شرکت، ۀمشاهد هنگام

پیشانهاد   پاژوه   توجاه باه نتاایج    باا  ،بنابراین .قرار دهند نظر مد ریسک حسابرسی برآورد

گارفتن   نظار  در بار  یاالوه  خاود  مالیااتی  یها یابیارز در ، کارشناسان امور مالیاتی،شود یم

 یی کهها شرکت توجه کنند. زیرا نیز مشتری تمرکز غیرمالی مانند یوام  به مییارهای مالی،

 دارد احتمااال بیشااتر ،نناادیگز یبرماا را مشااتریان یمااده باار تکیااه زیااآم مخاااورهاسااتراتژی 

 در بیشااتر احتمااال و بااه نناادیبرگز را مالیاااتی یزیاار برنامااه در ریسااک پاار یهااا یاسااتراتژ

 از کننادگان  اساتااده  توجاه  ۀالزما  یازورفا  نمایناد.  مشاارکت  مالیااتی  اجتنااب  های فیالیت

 سوی از اوالیات این مناس  مشتری، افشای تمرکز همچون اوالیاتی به مالی یها صورت
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 باا  ارتبااط  خاصای در  اساتاندارد  ملی، مالی گزارشگری استانداردهای در .ستا ها شرکت

 تواناد  یما  هاا  شارکت  وار   از اوالیااتی  افشای چنین ندارد. وجود یمده مشتریان افشای

 .بخشد بهبود را کارشناسان امور مالیاتی کنندگان و استااده یریگ میتصمفرآیند 

 پیشنهادهایی ی آینده،ها پژوه  برای توان یم پژوه ، این از حاص  ۀجینت به توجه با

 مشاتری  ارتباط بین تمرکز بر ها شرکتدرآمد  تنو  تأثیر . بررسی8نمود:  رائهاذی   شرح به

مالیااتی   دولتای و اجتنااب   مشاتری  بین تمرکز ارتباط . بررسی2 .ها شرکتمالیاتی  و اجتناب

 و اجتنااب  مشاتری  ارتبااط باین تمرکاز    بار  هاا  شرکتسهم بازار  تأثیر . بررسی1 .ها شرکت

در مراحا    هاا  شارکت و ساودآوری   مشتری . بررسی ارتباط بین تمرکز4 .ها شرکتمالیاتی 

 .یمر شرکت ۀمختل  چرخ
 ها ادداشتی

1. Hanlon    2. Heitzman 

3. Customer Concentration (CC)  4. Roychowdhury 

5. Real Earning Management (REM) 6. Tax Avoidance 

7. Dhaliwal    8. Hertzel 

9. Kolay     10. Piercy 

11. Lane     12. Raman 

13. Shahrur    14. Wang 

15. Cohen    16. Noga 

17. Schnader    18. Shantanu 

19. Tax shield    20. Titman 
21. Bruns    22. Merchant 
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