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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to examine the impact of political 

connection and some key corporate governance proxies, such as independence of the 

board of directors, institutional shareholders ownership on tax aggressiveness, and 

the impact of these proxies on the relationship between political connection and tax 

aggressiveness. 

Method: The panel data model was used to test and analyze the research 

hypotheses, and tax aggressiveness was measured by the difference between 

temporary and permanent book taxes. After applying some restrictions, 121 

companies listed in the Tehran Stock Exchange were selected as the sample of the 

research in 2012-2017. 

Results: The findings of this study indicated that having a political connection 

with the government has positive and significant effects on tax aggressiveness, and 

that the existence of independent board of directors and the amount of institutional 

shareholders in the company have negative and significant effects on tax 

aggressiveness. Also, the findings showed that the independence of the board of 

directors and institutional shareholders reduce the positive relationship between 

political connection and tax aggressiveness. 

Conclusion: It can be concluded that because of the advanteges of having 

relationship with government, companies that have political connection with the 

government have a high level of tax aggressiveness that can be reduced by using 

corporate governance mechanisms such as independence of the board of directors 

and presence of institutional shareholders. These mechanisms may reduce the 

positive impact of political connection on tax aggressiveness. 
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 ارتبدا   مدیر  مستق  و مراا  مالکرت سهامدارا  نهادی، رابطه مثبت بدرن  هرئت

 دهند. و تهور مالرات  را کاهش م  سراس 

هدای   توا  دریافت که شرکت پژوهش م  های یافتهبا توجه به گرری:  نترجه

دارای ارتبا  سراس  با دولت به دلر  برخورداری از ماایا و امتردازات دولتد ،   

سازوکارهای راهبری شدرکت   استفاد  از مراا  تهور مالرات  برشتری دارند که با 

توا   مدیر  مستق  و مراا  مالکرت سهامدارا  نهادی م  هرئت ءمانند وجود اعضا

 مالرات  تهور بر سراس  ارتبا  مثبت تثیرر را کاهش داد و از مراا  تهور مالرات 

 کاست.

 هامدارمدیر ، تهور مالرات ، راهبری شدرکت ، سد   ارتبا  سراس ، استقالل هرئت: کلیدی های هواژ

 نهادی.

و   شرکت یراهبر ، اسرارتبا  س (.8931برج ، پریسا. ) فرج ، امرد؛ پور، مدمد؛ کاشان  استناد:

 .849-871(، 4)81، دانش حسابداری . اترتهور مال
 مقدمه

نقد و تهدیدی بررای تردا      ترین عوامل خروج وجه ها مالیات را از عمده اغلب شرکت

طور طبیعری   به ،رو این (. از339؛ 3391احمدی،  منفرد و علی کمالیکنند ) فعالیت قلمداد می

جهرت راهبررد مالیراتی متهورانره اندرا  دهنرد        دراقرداماتی را   آنهرا  تااین انگیزه وجود دارد 

 ،رویکرد متهورانره مالیراتی   ةواسط بهشرکت انرون . برای نمونه (3391و همکاران،  حاجیها)

(. 0232 ،انو همکرار  3چنواقعی نبودند ) یکه الزاماً نشانگر مزایا دست آورد را به سودهایی

موجرب  نسبت بره سرال قبرل     3392همچنین افزایش میانگین نرخ ارز در بازار تهران در سال 

اقردا  بره    یراتی متهورانره  هرای مال  شد تا مدیران با استفاده از اقال  تعهدی اختیراری و فعالیرت  

ی از چنانچه برای پیشگیر(. 3391ابراهیمی و همکاران، ) کاهش مالیات پرداختی خود کنند

ممکرن اسرت    ،اقدامی صورت نگیررد  ،شود میپرداخت مالیات  به عد  مندر ی کههای فعالیت

خواجروی و  بره ایرن کرار ترغیرب شروند )      منظور افزایش تروان مرالی خرود    بهز افراد دیگر نی

مورد بررسری قررار    0عوامل مؤثر بر تهور مالیاتی رو، ضروری است تا از این (.3395کیامهر، 

 گیرد.
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طرور   بره محدودتری از رفتارهای اجتناب مالیاتی اشراره دارد کره    ةبه دامنتهور مالیاتی 

 طرور  بره  ،شرکتتر قانونی از وضعیت مالیاتی  فحمایت ضعی واقع خاص متهورانه باشد. در

(. 3395اعتمررادی و همکرراران،  ) اسررتآن شرررکت  تهررور مالیرراتی  ۀدهنررد منطقرری نشرران 

 هرا  فعالیت طریق از مالیات مشمول کاهشی سود های متهورانه مالیاتی اغلب مدیریت سیاست

 نیاز، حق و عبدلی) باشد غیرقانونی یا قانونی تواند می کهاست  مالیاتی ریزی برنامه اقدامات و

کراهش شرفافیت گزارشرگری     لیر دل های تهور مالیراتی بره   بها  فعالیتپیچیدگی و ا(. 3391

نیرا،   امینری بهارمقرد  و  کنرد )  های مناسبی بررای سرودجویی مردیران ایدراد مری      فرصت مالی

تقرارن   . عد (0239، و همکاران 3عبدالوهاب) شود ( و سبب ایداد مسئله نمایندگی می3393

هرای نماینردگی بسریار زیرادی      اطالعاتی بین مدیران و مقامات مالیاتی نیز باعث ایداد هزینه

ط ارتبرا ی دارای هرا  شررکت  بررای هرا   هزینهاین ( که 0239، 1کوبا و جربویی ریگان) شود می

هرا برا برقرراری ارتبراط      شرکت(؛ زیرا 0231و همکاران،  5خان) است باالتر با دولتسیاسی 

هرای   یارانره هرای مالیراتی،    سی به برازار، تففیرف  امتیاز دسترنزدیک با دولت از منافعی مانند 

(. در کشور ایران، روابط سیاسری  0229، 1آنینگ سداتی) خواهند شدبرخوردار دولتی و ... 

ولتری  دلیرل د  بره هرا   دیران و مالکان عمده شررکت دارای ابعاد پررنگی است. سیاسی بودن م

بر اقتصاد و نیز نظا  اقتصادی حاکم بر کشور یعنری اقتصراد    ها و صنایع بزرگ بودن شرکت

این روابط سیاسری پررنرگ    ،؛ درنتیده(3390 و همکاران، کومرا ین) استدولتی تأثیرگذار 

 تواند میزان تهور مالیاتی را افزایش دهد. در کشور ایران می

 مرؤثر  مردیران  مالیراتی  رفترار  برر  نظرارت  و دهی شکل بر شرکتی راهبری یسازوکارها

مدیریت  بر سازوکارهای راهبری شرکتی نقش با رابطه در (0231) 9هاشیمآریف و . هستند

 فعرالیتی  توانرد  مری  مالیرات  ریزی اول، برنامه دیدگاه از کنند. را مطرح می دیدگاه دومالیات 

. شرود  یمر  شررکت  نهرایی  عملکررد  بهبود و مالیات کاهش سبب که تلقی شود آفرین ارزش

 کراهش  بره مندرر   و داده افرزایش  را شررکت  خرال   سرود  نهایت در مالیات، مدیریت زیرا

 ارزش افرزایش  توانرد  می خود امر این که شود می مالیات از ناشی خروجی نقدی های جریان
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 برا  هرا  شررکت  بنرابراین، (. 3390 سروسرتانی،  و پورحیردری )باشرد   داشرته  پری  در را شرکت

 جملره  از مالیرات  مردیریت  از مفتلفی انواعکه  است ممکن متفاوت شرکتی راهبری ساختار

 شررکت  ترا  شرود  مری  سربب  شررکتی  راهبرری  دو ، دیردگاه  از کنند و دنبال را مالیاتی تهور

 پرداخرت کنرد   کامرل  طرور  بره  را خرود  مالیرات  و داده اندرا   یدرسرت  بره  را خرود  مسئولیت

برا ترأثیر    ارتبراط بر ایرن، در   عالوه (.0231 هاشیم، و آریف؛ 0239عبدالوهاب و همکاران، )

ابلیت جرایگزینی  دو دیدگاه قنیز بین ارتباط سیاسی و تهور مالیاتی  ةراهبری شرکتی بر رابط

قادر به کاهش  راهبری شرکتی ،که بر اساس دیدگاه قابلیت جایگزینی و مکمل وجود دارد

 ، راهبرری شررکتی  تهور مالیاتی نیست ولی بر اسراس دیردگاه مکمرل    نقش ارتباط سیاسی بر

و سرسس تهرور    شرود را کراهش   های نمایندگی که از ارتباط سیاسی ناشی مری  هزینهتواند  می

برا ترأثیر سرازوکارهای     ارتبراط در  (.0239عبدالوهاب و همکراران،  ) دهدمالیاتی را کاهش 

زیررا برا توجره بره     ؛ های اندکی صورت گرفته است ر مالیاتی پژوهشراهبری شرکتی بر تهو

 نظرر  هرا بره   ماهیت پیچیده آن، شناسایی تأثیر ساختار راهبری شرکتی بر تهور مالیاتی شرکت

و همکراران،   9هرالیوی تبدیل شده اسرت )  زیبرانگ چالشرسد که به یک حوزه پژوهشی  می

0231.) 

اهمیرت   ،مردان و جامعره  برای دولت مالیاتی های که درک تمایز بین فعالیتاز آندایی 

ز ماهیرت و اراهر   درک صحیح رفتارهای مالیاتی، آگراهی کامرل ا   منظور ای دارد و به ویژه

هرد  از   ،لرذا  (؛3395اعتمرادی و همکراران،   ضرورتی انکارناپذیر است ) رفتارهای مالیاتی

 از شررکتی  راهبرری  مهرم  معیارهرای  از برخی و سیاسی ارتباط تأثیر پژوهش حاضر، بررسی

و همچنرین  برر تهرور مالیراتی     نهرادی  سرهامداران  مالکیت میزانو  مدیره هیئت استقالل جمله

کمبرود شرواهد   که  استها بر رابطه بین ارتباط سیاسی و تهور مالیاتی معیاراین  تأثیر بررسی

جمله  از و آورد فرصت مناسبی برای گسترش ادبیات موجود فراهم می این رابطه درتدربی 

 معیارهرای  از فوق معیار دو از استفاده دلیل .شود این پژوهش محسوب می مهم دستاوردهای

 برر  مرؤثر  عامرل  دو عنروان  بره  داخلری  متعردد  هرای  پرژوهش  در که است این شرکتی راهبری
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نظرری و پیشرینه پرژوهش،     در ادامره، پرس از ارا ره مبرانی    گرفتنرد.   قررار  تأکیرد  مورد مالیات

های آمراری   شناسی پژوهش، نتایج حاصل از آزمون شوند و سسس به روش ها ارا ه می فرضیه

 شود. میه گیری پرداخت و نتیده

 پژوهش ةنظری و پیشین مبانی

 تهور مالیاتی

منظور تحریف  به 0222تا اوایل سال  3992های متهورانه مالیاتی از اواخر سال  سیاست

ربری نیرز ایرن    هرای تد  نتایج پژوهش که ه استآمد وجود به ها مالی شرکتدر گزارشگری 

تهرور مالیراتی بره حرالتی اطرالق      (. 0233و همکراران،   9لینروکس د )نر ک موضوع را اثبات می

مالیات ابررازی  ممیز مالیاتی، افتد و  شود که در آن شرکت با ممیزان مالیاتی به چالش می می

این مفهو  به اسرتفاده از ابهامرات قرانون بررای کراهش مالیرات        کند که تأیید نمیرا شرکت 

متهرور پنداشرته   ی ایهر  شررکت ، واقرع  در (.3395اعتمادی و همکاران، ) پرداختی اشاره دارد

های ممیرزان مالیراتی )یرا هرر      مالیات خود را طوری وضع کنند که در رسیدگیکه  شوند می

مرؤثر مالیراتی    هرایی کره نررخ    در شررکت (. 0233، 32الیتز)مورد قبول واقع نشود نهاد دیگر( 

ی از تهور مالیاتی متمرایز  یابد، مفهو  اجتناب مالیات میبدون چالش با ممیزان مالیاتی کاهش 

تر، اسرتفاده   نرخ مالیاتی پایین کشور دارایدایر کردن شرکت فرعی در برای نمونه  شود؛ می

 و  قیر تحقهای  های استهالک تسریعی و یا ایداد اعتبار مالیاتی فعالیت از مزیت مالیاتی روش

(. 3391اعتمرادی و همکراران،   گیرنرد )  مالیراتی قررار نمری    تهرور های  در زمره فعالیت توسعه

، اجتنراب مالیراتی   از ابزارهای قانونی با استفادهکاهش مالیات توان بیان کرد که  می ،بنابراین

و  اسرت  پرداخت مالیات و بدهی مالیاتی با استفاده از ابزارهای مدرمانه، فرار مالیراتی  و عد 

ی که برین ایرن دو طیرف، یعنر     هستند هایی رویه های متهورانه مالیاتی سد که رویهر ینظر م به

و دارای ریسرک و پیامردهای   گیرند و به مرورد دو  نزدیکترر    میقرار  اجتناب و فرار مالیاتی

 (. 3391 خواجوی و سروستانی،د )نناخوشایند بیشتری نسبت به اجتناب مالیاتی باش

های متهورانه مالیاتی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نفست به این  با فعالیت ارتباطدر 

جرویی   پرردازد کره مردیران برا هرد  کراهش تعهردات مرالی شررکت و صررفه           موضوع می
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گرذاران،   دهند. بنابراین، از دیدگاه سررمایه  های متهورانه مالیاتی را اندا  می نقد، فعالیت وجه

دهنررده ارزش شرررکت هسررتند و مرردیران برررای بکررارگیری چنررین   یشهررا افررزا ایررن فعالیررت

نماینردگی   ةهایی باید تشویق شروند و پراداش دریافرت کننرد. دیردگاه دو  بره مسرئل        فعالیت

عنروان ابرزار ایدراد سرسر بررای       بره نه راشود که در این حالت، راهبرد مالیاتی متهو مربوط می

طلبری   فرصرت  ة)نظریر شرود   بکرار گرفتره مری   طلبی و انحرا  منرافع توسرط مردیران     فرصت

  (.3391و همکاران،  حاجیهامدیریتی( )

تروان بره    های عامل ایداد آن می عد شفصیتتهور مالیاتی را از بُ ،در یک بررسی کلی

ترر دو   )که بره جهرت بررسری دقیرق    تقسیم کرد گذار و مراجع مالیاتی  سه دسته مؤدی، قانون

 (:شوند گرفته می درنظرجی عوامل خارعنوان  بهر دسته آخ

 های متهورانه مالیات از دیدگاه مؤدی برخی از ابزارهای سیاست

هرای مالیراتی،    از زیران  حرد از  ه متهورانه از بدهی، استفاده بیشاین ابزارها شامل استفاد

از حرد کسرورات    ای در بازسازی شرکت، مطالبه بیش های درآمدهای سرمایه کاهش مالیات

هرای   های فروش و اجاره، استفاده از زیان های اجاره و استفاده از تراکنش مالیاتی برای هزینه

ای، دستیابی نادرست به معافیرت مالیرات برر درآمرد، سراختارهای       مالیاتی درآمدهای سرمایه

اتر و منظرور رد دفر   بهپیچیده هلدینگ، اندا  اقداماتی از جمله مفدوش کردن دفاتر قانونی 

های ثابت شرکت به صورت شف  حقیقی  الرأس، خرید و ثبت دارایی نهایتاً تشفی  علی

 های غیرواقعی است. و درج هزینه

 عوامل خارجی مؤثر در افزایش تهور مالیاتی

وجرود   کوت، اجمال و تناقض قوانین(؛ عد این عوامل شامل نارسایی قوانین )نق ، س

داری های استانداردهای حسراب  ؛ مغایرتدرآمد بر اتیمالهای حسابداری مرتبط با استاندارد

 (.3390عبدلی و همکاران، )مالیاتی است  جرا ممالیاتی و ناکارآمدی  مقررات و  نیقوانبا 

اند کره در   موضوع تهور مالیاتی پرداختهبررسی به  های اندکی ر کشور ایران پژوهشد

بررا بررسرری ارتبرراط  (3391و همکرراران ) حاجیهررا شررود. اشرراره مرریآنهررا برخرری از ادامرره برره 

کره   نشران دادنرد   3391تا  3390های  سالطی  در محدودیت مالی و راهبرد مالیاتی متهورانه
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و  بنردریان . ی متهورانره رابطره متبرت وجرود دارد    هرای مرالی و راهبررد مالیرات     بین محدودیت

کارانره برر رابطره برین مردیریت سرود و        با بررسی تأثیر حسابداری محافظه (3395همکاران )

، هرای برا مردیریت سرود براالتر      تدر شررک کره   نتیدره گرفتنرد  گزارشگری مالیاتی متهورانه 

برا مطالعره رابطره برین تمرکرز       (3393) ایر ن ینیامو  بهارمقد . استتر  سیاست مالیاتی متهورانه

کرره هرچرره تمرکررز مالکیررت برراالتر باشررد،  نشرران دادنررد مالکیررت و جسررورانه بررودن مالیررات

ثالرث و   بحریکنند.  جسورانه عمل می صورت بههای مالیاتی کمتر  ها در اتفاذ رویه شرکت

اسرتراتژی مالیراتی جسرورانه     برر مردیره   های هیئرت  ویژگی ریتأث به بررسی (3393همکاران )

مردیره برا راهبررد     که بین استقالل و دانش هیئتپرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن است 

برین انردازه و تعرداد جلسرات      حرالی کره   در ؛مالیاتی متهورانه رابطره معنراداری وجرود دارد   

 معناداری وجود ندارد. ةرابط ،راهبرد مالیاتی متهورانه بامدیره  هیئت

 باط سیاسی و تهور مالیاتیارت

 دردهای در اقتصرا  خصوص رایدی است که در سراسر جهان به ۀپدید ،ارتباط سیاسی

ارتباط و نفوذ سیاسی (. 0239و همکاران،  33وانگگذار وجود دارد ) حال درتوسعه و  حال

هرای مردیران را نیرز     بلکه انگیرزه  ،گذارد های اقتصادی تأثیر می نگاهب یمال بر وضعیت تنها نه

هرای چشرمگیر در    دهد و سبب ایدراد تفراوت   تأثیر قرار می در ارتباط با مدیریت سود تحت

کره میرزان   شود. با توجره بره این   ها می شرکتمالی ی های مالیاتی و کیفیت گزارشگر سیاست

سرتفاده از  هرا تأثیرگرذار بروده و سرطح ا     گونه شررکت  ارتباط سیاسی بر جسارت مدیران این

توان انتظار داشت که برا دسرتکاری در    ، میدهد یماقال  تعهدی اختیاری را در آنان افزایش 

ابراهیمرری و میررزان سررود گررزارش شررده، میررزان مالیررات پرداخترری شرررکت نیررز تغییررر کنررد )

تهرور  های  فعالیت اندا  رایها ب رو، ارتباط سیاسی بر انگیزه شرکت (. از این3391همکاران، 

مزایرا و   هرای دارای ارتبراط سیاسری برا دولرت      بررای شررکت  زیررا   گرذارد؛  مالیاتی تأثیر می

و همکراران،   30ادهیکراری شرود )  امتیازات دولتی مانند کسورات مالیراتی خراص فرراهم مری    

0221 .) 
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 طری  در مالیراتی  تهرور  بر سیاسی ارتباط تأثیر بررسی با (0239) همکاران و عبدالوهاب

 و متبرت  ةرابطر  ،مالیراتی  تهرور  برا  سیاسری  ارتبراط  کره  گرفتند نتیده 0229 تا 0222 های سال

 شررکت  هرای  رویره  برر  سیاسری  ارتبراط  منفی تأثیر که کنند می استدالل آنان. دارد معناداری

 بره  بیشرتر  هرا  شررکت  دیگرر  بره  نسربت  سیاسری  ارتبراط  دارای های شرکت که شود می سبب

ارتباط سیاسری و تهرور    رابطه بین (0231) 33کیم و ژانگ .بسردازند مالیاتی تهور های فعالیت

 هرای دارای  شررکت  کره بررسی کردند و دریافتنرد   0229تا  3999دوره زمانی  در را مالیاتی

ر ایرن  د کننرد. آنران   تری اسرتفاده مری   مالیاتی متهورانه های فعالیتاز  با دولت ارتباط سیاسی

 واسرطه  های دارای ارتباط سیاسی به شرکت (3: اینکه جمله دهند از دالیلی را ارا ه میرابطه 

های تهرور مالیراتی دارنرد؛     احتمال کمتری برای کشف فعالیتداران م ا سیاستارتباط خود ب

( ارتبراط سیاسری   3شروند؛   ( برای شفافیت اطالعرات، فشرار برازار کمترری را متحمرل مری      0

هرای دارای ارتبراط    ( شررکت 1تواند سبب کاهش هزینه سیاسی از تهور مالیراتی شرود و    می

نیرز حراکی    (0230و همکاران ) 31حسن نتایج پژوهش دارند. پذیری باالتری ریسکسیاسی 

 ،هرا  شررکت  با دولت در مقایسره برا دیگرر    های دارای ارتباط سیاسی شرکتاز آن است که 

نظرری و پیشرینه    برر اسراس مبرانی    ،بنرابراین کننرد.   مالیات و سود سها  کمتری پرداخرت مری  

 شود: مطرح می به شرح زیر پژوهش فرضیه اول

 دارد. معناداری وجودرابطه و تهور مالیاتی  ارتباط سیاسیبین : اول ةفرضی

 مدیره و تهور مالیاتی استقالل هیئت

 عنوان به و هستند سازمان از خارج افرادی مواف مدیران برخال  غیرمواف مدیران

 و کنتررل  تحرت  مسرتقل  مردیره  هیئرت  اعضرا  که آندایی از. شوند می شناخته مستقل مدیران

 بره  بیشرتری  احتمرال  با را مدیریت های فعالیت و گیرند نمی قرار شرکت سازمانی درون فشار

 رود مری  انتظرار  آنان بنابراین از کنند؛ می کنترل و ارزیابی سهامداران منافع از حمایت منظور

 ژهیر و بره  شررکت  مهرم  راهبردهرای  برر  کننرد،  عمرل  مؤثرتر خود نظارتی نقش یایفا در که

 همکراران،  و ثالرث  بحری) باشند داشته مستقیم نظارت مالیات زمینه در شده اتفاذ های برنامه
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 مالیراتی  تهور های فعالیت ،(3393 همکاران، و سلطانی خلیفه ؛0231 ،35ارشد و رزالی ؛3393

 در(. 0233 ،31ژو) باشند نداشته مشارکت ها فعالیت این در و کنند ارزیابی تر عینی طور به را

 برابرر  در سرهامداران  منرافع  از حمایرت  بررای  بیشرتری  تمایرل  مستقل مدیره هیئت اعضا واقع

 آنران  بررای  کره  مالیراتی  تهرور  هرای  فعالیرت  از سهامداران زیرا دارند؛ مدیریت طلبی فرصت

 ،دیگرر  یاز سرو  (.0231 همکراران،  و هرالیویی ) کنند می پرهیز باشد نداشته همراه به منفعتی

سمت مدیریت مالیرات   بهسوق دادن منابع در موقعیت بهتری برای  مستقل رهیمد ئتیهاعضا 

ترری از شررکت و عملکررد کلری آن      واسطه استقالل خرود بیرنش وسریع    به زیرا آنان هستند

اتی به تررویج راهبررد تهرور مالیر     که ممکن است ،(. بنابراین3391آقایی و همکاران، )دارند 

های تهرور   تشویق به فعالیت منظور و دانش مفید خود را به فرد منحصربهبسردازند و تدربیات 

 (. 0231هالیویی و همکاران، مالیاتی ارا ه دهند )

نتیدرره گرفتنررد کرره اسررتقالل و پرراداش خررود  ، در پررژوهش(0235) 39رمولیررادی و انرروا

النررریس و نترررایج پرررژوهش مررردیره برررا مررردیریت مالیرررات همبسرررتگی منفررری دارد.  هیئرررت

 فعالیرت برا  مدیره  تعداد اعضا غیرمواف هیئت حاکی از آن است که ،(0233)39ریچاردسون

برا بررسری رابطره     ،(3391آقرایی و همکراران )  منفری و معنرادار دارد.    رابطهمالیاتی متهورانه 

تعرداد اعضرا    هرچره  که ریزی مالیات شرکتی دریافتند های حاکمیت شرکتی و طرح ویژگی

نترایج  . خواهد شدبیشتر نیز ریزی مالیات  طرح باشدمدیره شرکت بیشتر  غیرمواف در هیئت

مردیره و   بین اسرتقالل هیئرت   حاکی از آن است که (3393ثالث و همکاران ) بحریپژوهش 

برا   (3393یردار و همکراران )  دوجرود دارد.   تی جسورانه رابطره متبرت و معنرادار   راهبرد مالیا

رابطره  بررسی تأثیر سرازوکارهای راهبرری شررکتی برر شرکا  مالیراتی نتیدره گرفتنرد کره          

در محریط  شرود   طور که مشاهده می همان مدیره با شکا  مالیاتی منفی است. استقالل هیئت

هرای مالیراتی نترایج متفراوتی بره دسرت        مدیره بر فعالیت در رابطه با تأثیر استقالل هیئتایران 

مطررح   دو  به شرح زیرنظری و پیشینه پژوهش فرضیه  با توجه به مبانی ،براینبنا .است آمده

 شود: می
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 دارد. معناداری وجود رابطهتهور مالیاتی  ومدیره  استقالل هیئتبین فرضیه دو : 

 و تهور مالیاتی میزان مالکیت سهامداران نهادی

 تمایل دارند که با ایداد راهبری شررکتی مناسرب و افشراهای برا     گذاران نهادی سرمایه

از  آنران (. 0233و همکراران،   39بوشری های نظارتی و سیاسی را کاهش دهند ) کیفیت، هزینه

و  (0225، 02جنینگرز کنندگان با توجره بره انردازه )    گذاری مشارکت طریق نظارت بر سرمایه

هراولی  دهنرد )  ها وایفه امین را اندا  می نقش راهبری در شرکت بودجه مورد نیاز برای ایفا

بره   مندرر در شررکت  صرمیمات اتفراذ شرده    تکننرد ترا    ترالش مری   ؛ لرذا (3999، 03و ویلیامز

افرزایش   ذاران نهرادی در گر  با توجه بره نقرش سررمایه    .شودثروت سهامداران  یحداکترساز

 یت مالیرات نقرش  مردیر  گذاران در راستا ت که این سرمایهتوان انتظار داش می ارزش شرکت

 حاصرل  نقدی های جریان از بهینه استفاده به را مدیران توانند می آنان زیرافعال داشته باشند؛ 

کننررد  هرردایت شرررکت ارزش یحداکترسرراز جهررت در مالیرراتی هررای جررویی صرررفه از

گررذاری  گررذاران نهررادی بررا هررد  سرررمایه سرررمایهامررا (. 3390پورحیرردری و سروسررتانی، )

طلبی مردیران را   های اجتناب مالیاتی فرصت که تشفی  دهند فعالیت یدرصورت، بلندمدت

را خنترری خواهنررد کرررد  هررا دهررد، ایررن فعالیررت کنررد و شررفافیت را کرراهش مرری تقویررت مرری

 (.3391دیلمی و شکراللهی،  دیانتی)

تأثیر مالکیرت نهرادی برر اجتنراب مالیراتی      با بررسی  (0235و همکاران ) 00آرمسترانگ

 هررای بررا مالکرران نهررادی بیشررتر، اجتنرراب مالیرراتی بیشررتری دارنررد و از شرررکتدریافتنررد کرره 

، (0230)03امبری و کربترینتایج پژوهش کنند.  استفاده می یتهور مالیاتی بیشتر های فعالیت

بیشرتر بره   مدت،  کوتاه با دید نهادی گذاران سرمایه های دارای شرکتحاکی از آن است که 

کننرد کره    مری  اسرتدالل ، (0230) 01خورانرا و موسرر  پردازنرد.   های تهور مالیراتی مری   فعالیت

متهورانره   هرای  بره فعالیرت  گذاران نهادی با دید بلندمردت، کمترر    های دارای سرمایه شرکت

نترایج   .هسرتند  بلندمردت در هرا   فعالیرت  نیر انگرران عواقرب    آنران زیررا   ؛پردازند مالیاتی می

کره   حاکی از آن اسرت  0225 تا 3999زمانی  ۀدر طی دور (0229)خورانا و موسر  پژوهش
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گرذاران نهرادی دارای افرق     مردت نسربت بره سررمایه     گذاران نهادی دارای افق کوتراه  سرمایه

حراکی از آن  ، (3395رمری و شرهابی )  کنتایج پژوهش کنند.  تر عمل می ، متهورانهبلندمدت

اختار مالکیرت شررکت   میرزان مالکیرت دولتری و سرهامداران نهرادی در سر       هرچره که  است

هرای مالیراتی    یرق سیاسرت  مالیرات پرداختری از طر   ایش یابد، تمایل شرکت برای کراهش افز

نظری و پیشینه پژوهش فرضیه زیرر مطررح    با توجه به مبانیرو،  از این. شود بیشتر می متهورانه

 شود: می

معنراداری  رابطره   ،و تهرور مالیراتی  نهرادی   میزان مالکیرت سرهامداران  بین سو :  ةفرضی

 وجود دارد.

 ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی

بررای افرزایش    راهبرری شررکتی را  سرازوکارهای  ها معموالً تمایرل دارنرد کره     شرکت

 و همکراران،  05شرن ) نیرز توجره کننرد    با دولرت  سیاسی خود روابطو به ارزش خود تقویت 

سربب تضرعیف عملکررد،     برر مزایرایی کره بره همرراه دارد      عالوه سیاسی روابط زیرا (.0235

موسرویان و  شرود )  هرای نماینردگی مری    گذاری و افرزایش هزینره   تحریف در کارایی سرمایه

با نقش راهبری شررکتی برر رابطره برین      ارتباطدر (. 0231خان و همکاران، ؛ 3391ففاری، 

سو، راهبری شرکتی باید ترأثیر    وجود دارد. از یکو دیدگاه ارتباط سیاسی و تهور مالیاتی د

عرد شفصری ارتبراط    از سروی دیگرر اگرر بُ    ا کاهش دهرد و ارتباط سیاسی بر تهور مالیاتی ر

جایگزین بعد سیاسی شود، راهبری مداران(  بین شرکت و سیاست یررسمیغ)روابط سیاسی 

عبردالوهاب و  ) سرت ینتهرور مالیراتی   با شرکتی قادر به کاهش نقش ارتباط سیاسی در رابطه 

بررا نقررش قابلیررت جررایگزینی و مکمررل از    ارتبرراط(. دیرردگاه دیگررر، در  0239 همکرراران،

جرای   بره کره راهبرری شررکتی    زمرانی   ،قابلیت جرایگزینی در دیدگاه شرکتی است.  راهبری

 لهیوسر  کند، عملکرد مستقیم ارتبراط سیاسری برر تهرور مالیراتی بره       ارتباط سیاسی فعالیت می

ی نفواهرد  تغییرر  تهور مالیاتی شرکتکه میزان  یطور شود به راهبری شرکتی جایگزین می

نقرش قابلیرت جرایگزینی، راهبرری     رو، از دیردگاه   (. از ایرن 0229و همکاران،  01وارد) کرد

نتیدره، افرزایش در سرطح     شرکتی و ارتباط سیاسی قابرل جرایگزین برا یکردیگر هسرتند. در     
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کنرد کره از ارتبراط سیاسری ناشری       تنها هزینه نمایندگی باال را جایگزین می یشرکت راهبری

  (.0239عبدالوهاب و همکاران، شود و تأثیر متفاوتی بر تهور مالیاتی ندارد ) می

راهبری شرکتی در رابطه بین ارتباط سیاسی و تهور مالیراتی  در دیدگاه مکمل، افزودن 

عبارت دیگر، نقش مکمل راهبری شررکتی   به شود. می سبب افزایش کارایی ارتباط سیاسی

مشرکالت  به راهبری مرؤثرتری در رفرع   مندر  راهبری شرکتیاشاره به این موضوع دارد که 

، افرزایش در راهبرری   در این دیدگاه ،بنابراین(. 0229و همکاران،  واردشود ) نمایندگی می

شود را کراهش   یاسی ناشی میهای نمایندگی که از ارتباط س شرکتی به سطح مطلوب، هزینه

 یسرازوکارها ، از دیردگاه نقرش مکمرل،    رو از ایرن دهد.  و سسس تهور مالیاتی را کاهش می

عبردالوهاب و  دهنرد )  شرکتی، تأثیر ارتباط سیاسری برر تهرور مالیراتی را کراهش مری       راهبری

  (.0239همکاران، 

مردیره،   )استقالل هیئتتأثیر راهبری شرکتی با بررسی  (0239لوهاب و همکاران )عبدا

برر رابطره   و حسابرس مسرتقل(   رعاملیمدانگی گذار نهادی، دوگ سرمایهمدیره،  اندازه هیئت

دریافتنررد کرره  0229تررا  0222 در طرری دوره زمررانی تهررور مالیرراتی بررین ارتبرراط سیاسرری و 

تررأثیری نرردارد. بررر اسرراس  یاتیررمالشرررکتی بررر رابطرره بررین ارتبرراط سیاسرری و تهررور  راهبررری

مردیره و   اسرتقالل هیئرت  در پژوهش حاضرر  و با توجه به اینکه نظری و پیشینه پژوهش  مبانی

درنظرر   های راهبری شرکتیمعیاراز  مهم عنوان دو معیار بهنهادی  میزان مالکیت سهامداران

 شوند: های زیر مطرح می فرضیهد نا هگرفته شد

را تعردیل  مدیره رابطه بین ارتباط سیاسی و تهرور مالیراتی    استقالل هیئت چهار : ةفرضی

 .کند می

رابطه بین ارتباط سیاسی و تهور مالیراتی   نهادی سهامداران مالکیت میزانپندم:  ةفرضی

 .کند را تعدیل می
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 پژوهش شناسی روش

بهرادار    هرای پذیرفتره شرده در برورس اوراق     شرکت ةشامل کلی آماری پژوهش ةجامع

گیرری از جامعره آمراری بره روش حرذ        نمونره  .است 3395تا  3392طی بازه زمانی هران ت

 سیستماتیک و بر اساس معیارهای زیر صورت گرفته است:

بهرادار تهرران پذیرفتره شرده       در برورس اوراق  3392شرکت مورد بررسی، قبرل از سرال    .3

 باشد.

 ، بانکداری، لیزینگ و نهادهای مالی نباشد.یگذار هیسرمافعالیت اصلی شرکت  .0

تغییرر فعالیرت یرا تغییرر سرال مرالی        3395ترا   3392هرای   سالشرکت مورد بررسی، طی  .3

 نداشته باشد.

 اطالعات مالی شرکت مورد بررسی در دسترس باشد. 3395تا  3392های  طی سال .1

سساسری و همکراران،   ) در طی بازه زمانی پژوهش، شررکت سرود گرزارش کررده باشرد      .5

 (.3391صالحی و هاشمی،  عرب؛ 3391

 ةونر عنروان نم  بهشرکت  303تعداد های ذکر شده  پس از اعمال محدودیتنهایت،  در

 .آماری مورد بررسی قرار گرفت

هرای   شمرالی حسابرسری شرده، گرزار     یهرا  صورتاز  های مورد نیاز این پژوهش داده

هرای نمونره    هرای مرالی شررکت    های همراه صرورت  یادداشت مدیره به مدمع و ساالنه هیئت

اسرت. پرژوهش    شرده بهادار تهران از سرایت کردال اسرتفراج     پذیرفته شده در بورس اوراق

تدربری و از لحراه هرد ، از نروع کراربردی       های همبسرتگی و شربه   از نوع پژوهش حاضر،

 نمطالعات پنل نرامتواز  ری اطالعات از نوعها و زمان گردآو است. همچنین از نظر نوع داده

افزارهرای   هرا از نرر    واکراوی داده  منظرور  بره  نهایی لیتحل و  هیتدزبرای  و تاریفی است که

 اکسل و استاتا استفاده شده است.  

 های پژوهش و متغیرهای آن الگو

اسرتفاده   (3شرماره )  الگروی از    و سرو  پرژوهش  ، دوای اوله به منظور آزمون فرضیه

 شده است.
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(3) 
∑10

1 ε+∑1395
1390=i YEARDUMMY+DUMMYINDUSTRIES+COMREPO t,iβ

9+EFY t,iβ
8+EXA t,iβ

7

+MTBV ti,β
6+LEV ti,β

5+SIZE ti,β
4+INSTOWN ti,β

3+BIND ti,β
2+PCON ti,β

1+β=TAX_AGGR
ti,  

سرتفاده شرده   ( ا0شماره ) الگویاز  م پژوهشو پند  های چهار منظور آزمون فرضیه به

 است.

(0) 
∑10

1 ε+YEARDUMMY∑1395
1390=i+DUMMYINDUSTRIES

+COMREPO t,iβ
11+EFY t,iβ

10+EXA t,iβ
9+MTBV ti,β

8+LEV ti,β
7+SIZE ti,β

6+INSTOWN t,i

×PCON t,iβ
5+BIND t,i×PCON t,iβ

4+INSTOWN ti,β
3+BIND ti,β

2+PCON ti,β
1+β=TAX_AGGR

ti, 
 

 متغیر وابسته

، اسرتفاده از تفراوت   (3395اعتمرادی و همکراران )  (: TAX_AGGRi,tتهور مالیراتی ) 

گیرری تهرور مالیراتی     دفتری مالیات، تفاوت مالیات دفتری مروقتی و دا مری را بررای انردازه    

اند. در این پژوهش با توجره بره شررایط ایرران از تفراوت دفترری مالیرات بررای          معرفی کرده

هرا   سازی، برر کرل دارایری    همگن منظور که بهگیری تدربی تهور مالیاتی استفاده شده  اندازه

چرن  و  (0220) 09مانزن و پلسرکو های خارجی ازجمله  . بسیاری از پژوهششده استتقسیم 

اند. تفراوت   گیری تهور مالیاتی استفاده کرده نیز از این معیار برای اندازه (0232و همکاران )

 دسرت  کسر مالیات و سود مشمول مالیات بهتفاوت سود حسابداری قبل از  از دفتری مالیات

تقسریم مالیرات شررکت برر نررخ مالیرات        راه از نیرز  سرود مشرمول مالیرات شررکت    . آید می

خواجروی و  شرود )  بهرادار تهرران محاسربه مری     وراقهرای پذیرفتره شرده در برورس ا     شررکت 

به بعد چنانچه سرها  شرناور    3399از سال  ،قانون توسعه 1با توجه به ماده  (.3395همکاران، 

 د و در غیر این صورت برابر برا درص 02 صد باشد؛ نرخ مالیات برابر بادر 02شرکت حداقل 

 نظر گرفته شده است.   دردرصد  5/00
 متغیرهای مستقل

 احتمرال برا   دولرت  برا  سیاسری  ارتبراط  دارای هرای  شررکت (: PCONi,tارتباط سیاسری ) 

 دریافرت  را خود درخواستی وا  مبلغ کل و بگیرند وا  دولتی های بانک ازتوانند  می بیشتری

در مقایسره برا دیگرر    ها  شرکتاین در نسبت بدهی . در نتیده (0239 همکاران، و 09فو) کنند

هرای   کره نسربت بردهی   را هرایی   شرکتدر پژوهش حاضر  ،رو از این است. باالتر ها شرکت
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وابسرته بره دولرت بره کرل اعضرا        ۀمردیر  و نیرز نسربت اعضرا هیئرت     ها به کل بدهی بلندمدت

هرای دارای ارتبراط    شررکت  عنروان  بره باشد، ها  بیشتر از میانه سایر شرکت ،مدیره آنها هیئت

ها عدد صفر اختصاص داده  و به آنها عدد یک و به مابقی شرکتشده گرفته  درنظرسیاسی 

و زلقری  در پرژوهش   (.3391ابراهیمری و همکراران،   ؛ 0235اران، و همکر  09لرین ) شده است

درصررد از سررها  آن برره صررورت مسررتقیم یررا   52شرررکتی کرره برریش از ، (3399همکرراران )

. شرده اسرت   گرفتهنظر  به دولت در عنوان شرکت وابسته به علق به دولت باشدمت میرمستقیغ

 از این معیار استفاده شده است. نیز مدیره وابسته به دولت در نتیده برای تعیین اعضا هیئت

 اسرت مردیره   هیئرت  به کل اعضا ان مستقل(: نسبت مدیرBINDi,tمدیره ) استقالل هیئت

 (.0239عبدالوهاب و همکاران، )

 09/21/3391 مررورخ (: مصرروبهINSTOWNi,t) نهررادی سررهامداران مالکیررت میررزان

 :اسررت زیررر شرررح برره نهررادی سررهامدار تعریررف بررورس در خصرروص سررازمان مرردیره هیئررت

عبارتنرد از:   بهرادار ج.ا.ا  یرک قرانون برازار اوراق    مراده  09نهادی موضوع بند  انگذار سرمایه

 نیترأم گرذاری، صرندوق بازنشسرتگی،     هرای سررمایه   هرا، شررکت   ها، هلردینگ  ها، بیمه بانک

بهرادار، هرر    گرذاری ثبرت شرده نرزد سرازمان برورس و اوراق       های سررمایه  سرمایه و صندوق

میلیرارد ریرال از ارزش اسرمی     5درصرد یرا بریش از     5شف  حقیقی یا حقوقی که بریش از  

ها و نهادهای دولتری و عمرومی،    انتشار ناشر را خریداری کند، سازمان بهادار در دست اوراق

مدیره و مدیران ناشر یا اشفاصی که کرارکرد مشرابه دارنرد     های دولتی، اعضا هیئت شرکت

هرای   لذا با بررسری یادداشرت   (.3391دیلمی و شکراللهی،  دیانتی؛ 3399باباجانی و عبدی، )

های مالی، درصد مالکیرت ایرن سرهامداران از سرها  شررکت مشرف  شرده         همراه صورت

 است.
 متغیرهای کنترلی

عبدالوهاب و همکراران،  )ها است  لگاریتم طبیعی کل دارایی(: SIZEi,tشرکت ) ۀانداز

هرای   با هزینره  های بزرگتر که شرکت کنند استدالل می، (3991) 32زیمرمنواتس و (. 0239

 کمترری بره   تمایرل هرا   رود که این شررکت  نتیده انتظار می ، درهستندسیاسی بیشتری مواجه 
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هرای بزرگترر برا     طبق نظریه قردرت سیاسری، شررکت    تهور مالیاتی داشته باشند. در مقابل، بر

هررای  هررا و پررروژه تواننررد در طرررح سیاسرری، مرری یزدوبنرردهااسررتفاده از قرردرت سیاسرری و 

صرالحی و هاشرمی،    عرب) گذاری کرده و مالیات خود را مدیریت کنند کاه، سرمایه مالیات

3391.) 

 از مرالی  ادبیرات  هرا اسرت. در   ها بره کرل دارایری    (: نسبت کل بدهیLEVi,tاهر  مالی )

 کره  گیررد  مری  نشرئت  آندرا  از ادعرا  این. شود می یاد مالیاتی سسرهای از یکی عنوان به بدهی

 مرالی  نیازهرای  ترأمین  جهرت  کره  شررکتی  و است مالیاتی قبول قابل هزینه نوعی بهره، هزینه

 خواهرد  پرداخرت  را کمترری  مالیرات  و کمتر سود نهایت در کند، می استفاده بدهی از خود

 (.3390 سروستانی، و پورحیدری) کرد

(: نسرربت بررازار برره دفتررری حقرروق صرراحبان سررها  اسررت    MTBVi,tرشررد شرررکت )

، شرررکتی کرره در (3999) 33کرریم و لیمسافررایو (. برره اعتقرراد 0239عبرردالوهاب و همکرراران، )

هرای   دهرد کره سربب هزینره     های بیشتری اندرا  مری   گذاری احتماالً سرمایه استدوران رشد 

 شود. عملیاتی بیشتر می

حسابرس شرکت، سرازمان حسابرسری    در صورتی که(: EXAi,tنوع حسابرس مستقل )

 کیامهر و خواجوی .شده استغیر این صورت عدد صفر درنظر گرفته  درباشد عدد یک و 

 مؤسسره  انردازه  که دریافتند مالیاتی اجتناب و حسابرسی کیفیت بین رابطه بررسی با (3391)

 حسابرسری  هرای  شررکت  در دیگرر،  بیران  بره . دارد مستقیم تأثیر مالیاتی اجتناب بر حسابرسی

 هرا میرزان   و ایرن شررکت   اسرت  بیشرتر  مالیراتی  اجتناب میزان حسابرسی، سازمان توسط شده

 دولرت  بره  وابسرته  یرا  دولتی بیشتر ها شرکت این طرفی از کنند و می ااهار را کمتری مالیات

 .هستند

هایی که پایان سال مالی آنها منتهری بره    برای شرکت(: EFYi,tپایان سال مالی شرکت )

. شرده اسرت  مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر درنظرر گرفتره    اشداسفند ماه ب 09

 .(3391 افالطونی،)مزیت این رویکرد، ممانعت از حذ  حدم زیادی از مشاهدات است 
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اند  هایی که گزارش تلفیقی ارا ه کرده (: برای شرکتCOMREPOi,tگزارش تلفیقی )

 شده است. درنظر گرفتهها مقدار صفر  برای سایر شرکتو مقدار یک 

نحروی   بره قوانین مالیراتی کشرور    (INDUSTRIES DUMMY): اثرات ثابت صنعت

 بررای نمونره  است که برخی از صنایع، قابلیت و توانایی بیشتری برای مدیریت مالیات دارند. 

هرا ایرن    در صنعتی که امکان تولید محصوالت صادراتی یا کشاورزی وجرود دارد، شررکت  

هرای   لیرات قانون ما 313و  93 ۀشمارقابلیت را دارند که از معافیت مالیاتی بیشتری طبق مواد 

هرای در   برر ایرن، شررکت    (. عرالوه 3393پورحیدری و سروستانی، )مستقیم برخوردار باشند 

ترری بررای پرداخرت     انگیرزه قروی   آور در صرنعت،  وقعیت نسبتاً زیران تر و در م صنایع رقابتی

 (.0229، 30ئولکای و ) دارندمالیات کمتر 

سراله   1(: در پرژوهش حاضرر از دوره زمرانی    YEAR DUMMYاثرات ثابرت زمران )  

 استفاده شده است.

 های پژوهش یافته
 توصیفی و همبستگی متغیرها های هآمار

مشراهدات پررت در    33ها، پرس از ویررایش   اولیه داده لیوتحل هیتدزبررسی و  منظور به

 برای متغیرهای کمی پژوهش محاسبه و در جدولتوصیفی های  درصد، آماره 95و  5سطح 

تروان بیران کررد کره      با توجه بره نزدیکری میانره و میرانگین متغیرهرا مری       است. شدها ه ار (3)

آمرده   دسرت  متغیرهای پژوهش از توزیع آماری مناسبی برخوردار هستند. مقدار میانگین بره 

و  بهارمقرد  هرای   با نتیده پژوهش شیوب کماست که  239/2برای متغیر تهور مالیاتی برابر با 

مؤثر مالیاتی برای سندش تهور  که از نرخ (3393ثالث و همکاران ) بحریو  (3393نیا ) امینی

( در 929/2دسرت آمرده )   بره اند هماهنرگ اسرت و از مقردار میرانگین      مالیاتی استفاده کرده

 حسرابداری  سرود  تفاوت حداقل بسیار کمتر است. (0239عبدالوهاب و همکاران )پژوهش 

 از بعضری  در کره  بیرانگر ایرن اسرت   ( -353/2) مالیرات  مشرمول  سرود  و مالیات کسر از قبل

 .است مالیات مشمول سود از کمتر مالیات کسر از قبل حسابداری سود ها شرکت
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 متغیرهای پژوهش. آمار توصیفی 1شمارۀ جدول 
 متغیرهای پیوسته -بفش الف

 اریانحرا  مع نهیکم نهیشیب انهیم نیانگیم ریمتغ

239/2 یاتیمال تهور  223/2  011/2  353/2-  299/2  

922/2 رهیمد ئتیه استقالل  995/2  3 1/2  391/2  

990/2 یسهامداران نهاد تیمالک زانیم  951/2  990/2  309/2  391/2  

353/30 شرکت اندازه  293/30  392/33  339/33  129/2  

539/2 یمال اهر   510/2  939/2  030/2  319/2  

590/0 شرکت رشد  039/0  011/1  909/2  131/3  

 گسسته یرهایمتغ -بفش ب

 ریمتغ
 یدرصدفراوان

 ریمتغ
 یدرصدفراوان

 کی صفر کی صفر

19/2 یاسیارتباط س  33/2 39/2 اسفند 09به  یمنته یسال مال انیپا   93/2  

99/2 حسابرس مستقل نوع  00/2 59/2 یقیگزارش تلف   10/2  
 

 همبستگی بین متغیرها

 5شرود کره در سرطح     (، مشراهده مری  0بر اساس ضرایب همبستگی متغیرها در جدول )

درصد بین ارتباط سیاسی و تهور مالیاتی همبستگی متبت معنرادار و برین متغیرهرای اسرتقالل     

برا تهرور مالیراتی همبسرتگی منفری و معنرادار        نهادی سهامداران مالکیت مدیره و میزان هیئت

 وجود دارد. 
 ضرایب همبستگی متغیرها .2 شمارۀ جدول

 TAX_ PCON BIND متغیرها
INST 

OWN SIZE LEV MTBV EXA EFY 
COM 

REPO 

TAX 
 

222/3          

PCON 
305/2 

(223/2) 
222/3         

BIND 
211/2- 

(231/2) 

231/2- 

(921/2) 
222/3        

INST 
OWN 

331/2- 

(220/2) 

229/2 

(990/2) 

313/2 

(222/2) 
222/3       

SIZE 
020/2 

(222/2) 

203/2 

(515/2) 

299/2- 

(229/2) 

311/2 

(222/2) 
222/3      
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 ها آزمون فرضیهنتایج 

از روش خطاهرا   یخودهمبسرتگ ناهمسرانی واریرانس و    منظور رفع مشکالتی از قبیل به

؛ 3391افالطرونی،  ) هرای رگرسریونی اسرتفاده شرده     الگرو در بررازش   31مقاو استاندارد  خطا

رو  از ایرن شرده اسرت؛    کنترل الگواثرات سال و صنعت در ( و از آندایی که 0229پترسون، 

افالطرونی،  نیست ) الگومناسب برآورد  یهای انتفاب الگو رویکرد آزمون کاربردبه  نیازی

3391.) 
 . نتایج حاصل از آزمون الگوی یک3شمارۀ جدول 

LEV 
399/2- 

(222/2) 

231/2- 

(313/2) 

311/2- 

(222/2) 

319/2 

(222/2) 

219/2 

(219/2) 
222/3     

MTBV 
255/2 

(312/2) 

250/2 

(312/2) 

223/2 

(993/2) 

205/2 

(199/2) 

232/2- 

(139/2) 

391/2 

(222/2) 
222/3    

EXA 
292/2 

(213/2) 

225/2 

(991/2) 

293/2- 

(230/2) 

299/2 

(231/2) 

030/2 

(222/2) 

319/2 

(222/2) 

299/2 

(239/2) 
222/3   

EFY 
201/2 

(521/2) 

291/2- 

(239/2) 

221/2- 

(921/2) 

201/2 

(533/2) 

319/2 

(222/2) 

219/2 

(211/2) 

235/2- 

(313/2) 

310/2 

(222/2) 
222/3  

COM 

REPO 

331/2 

(220/2) 

201/2 

(990/2) 

229/2 

(921/2) 

210/2- 

(533/2) 

339/2 

(222/2) 

359/2- 

(222/2) 

029/2- 

(239/2) 

221/2- 

(533/2) 

019/2 

(222/2) 

222/3 

عامل تور  واریانس  سطح معناداری tآماره ضریب متغیر

(VIF) 
 --- 223/2 -33/3 -099/2 عدد ثابت

 01/3 222/2 93/3 209/2 ارتباط سیاسی

 39/3 209/2 -02/0 -239/2 مدیره استقالل هیئت

 09/3 223/2 -23/3 -253/2 نهادی سهامداران مالکیت میزان

 50/3 222/2 51/5 239/2 اندازه شرکت

 39/3 222/2 -93/9 -009/2 اهر  مالی

 30/3 221/2 90/0 229/2 رشد شرکت

 39/3 023/2 09/3 229/2 نوع حسابرس مستقل

 00/3 920/2 30/2 223/2 اسفند  09پایان سال مالی منتهی به 

 35/3 123/2 50/2 223/2 تلفیقی گزارش

 کنترل شده است.            اثرات ثابت صنعت

 کنترل شده است.            اثرات ثابت زمان

 392/2تعیین:   بیضر                              222/2سطح معناداری:                              F :09/39آماره 
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( ارا ره شرده   3اول، دو  و سو  پژوهش در جدول )های  نتایج حاصل از آزمون فرضیه

درصد  95در سطح اطمینان و سطح معناداری آن، الگوی پژوهش  Fبا توجه به آماره است. 

 ةرابطر  وجرود  از حراکی ( 222/2) برا  برابر سیاسی ارتباط متغیر معناداری معنادار است. سطح

 ترأثیر  بیرانگر  متغیرر  ایرن  ضرریب  عالمت که است مالیاتی تهور و سیاسی ارتباط میان معنادار

با  شرکت سیاسی ارتباط برقراری افزایش با ،دیگر عبارت به. است مالیاتی تهور بر آن متبت

 .شرود  نمری  رد پرژوهش  اول فرضریه  ،بنرابراین . یابرد  مری  افرزایش  مالیراتی  تهرور  میزان دولت

 معنرراداری سررطح دارای مرردیره هیئررت اسررتقالل متغیررر کرره شررود مرری مشرراهده همچنررین

 بره  توجره  برا . اسرت  شرده  معنادار مالیاتی تهور و متغیر این بین رابطه بنابراین،. است(209/2)

 اسرتقالل  برین  کره  گرفرت  نتیدره  تروان  مری  مردیره  هیئرت  اسرتقالل  متغیرر  ضرریب  بودن منفی

 رد نیرز  پرژوهش  دو  فرضیه نتیده در. دارد وجود معکوس رابطه مالیاتی تهور و مدیره هیئت

 تهرور  برنیز  نهادی سهامداران مالکیت میزان درصد 5 معناداری سطح در عالوه به .شود نمی

 برین  دهرد کره   نشران مری   متغیرر  ایرن  برای آمده دست به ضریب. دارد معناداری تأثیر مالیاتی

. دارد وجرود  معکروس  رابطره  مالیراتی  تهرور  و شررکت  در نهرادی  سهامداران مالکیت میزان

 شود. رد نمی نیز پژوهش فرضیه سو  ،بنابراین

و متبرت  و معنرادار  با متغیرهای کنترلی، متغیرر انردازه و رشرد شررکت ترأثیر       ارتباط در

نروع  بر میزان تهرور مالیراتی شررکت دارنرد. متغیرهرای      و منفی  معناداری تأثیر متغیر اهر  مال

 تررأثیراسررفند مرراه و گررزارش تلفیقرری   09حسررابرس مسررتقل، پایرران سررال مررالی منتهرری برره   

 غیرمعناداری بر میزان تهور مالیاتی شرکت دارند.
 . نتایج حاصل از آزمون الگوی دو4 شمارۀ جدول

 tآماره  ضریب متغیر
سطح 

 معناداری

عامل تور  

 (VIF)واریانس 

 --- 229/2 -11/0 -021/2 عدد ثابت

 31/3 222/2 32/9 322/2 ارتباط سیاسی

 12/3 320/2 23/3 239/2 مدیره استقالل هیئت

 59/3 310/2 -93/2 -233/2 نهادی سهامداران
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( ارا ره شرده   1و پرندم پرژوهش در جردول )   های چهار   فرضیه نتایج حاصل از آزمون

 درصد 95 اطمینان سطح در پژوهش الگوی آن، معناداری سطح و F آماره به توجه با است.

  PCON×BINDعررراملیتمربررروط بررره متغیرهرررای  سرررطح معنررراداری   .اسرررت معنرررادار

 درصد و معنادار است و ضریب آنها به ترتیب برابرر برا   5کمتر از   PCON×INSTOWNو

مردیره و   توان نتیده گرفرت کره اسرتقالل هیئرت     رو، می . از ایناست( -213/2( و )-295/2)

را تضرعیف  متبت بین ارتباط سیاسی و تهور مالیراتی   ةابطر ،نهادی سهامداران مالکیت میزان

 شوند. چهار  و پندم پژوهش رد نمی ةفرضی ،بنابراین معکوس(. ریتأثنماید ) می
 بندی شده )کالستر پنل( خطا استاندارد خوشه. نتایج حاصل از آزمون الگوی یک با روش 1 شمارۀ جدول

 29/5 223/2 -19/3 -295/2 مدیره استقالل هیئت× سیاسی ارتباط

 91/1 232/2 -39/0 -213/2 سهامداران نهادی× سیاسی ارتباط

 53/3 222/2 32/1 209/2 اندازه شرکت

 31/3 222/2 -39/32 -000/2 اهر  مالی

 31/3 199/2 93/2 223/2 رشد شرکت

 02/3 033/2 02/3 229/2 نوع حسابرس مستقل

 03/3 103/2 -19/2 -221/2 اسفند 09پایان سال مالی منتهی به 

 31/3 319/2 91/2 221/2 گزارش تلفیقی

 کنترل شده است.            اثرات ثابت صنعت

 کنترل شده است.            اثرات ثابت زمان

 199/2:  نییتعضریب                             222/2سطح معناداری:                               F  :29/09آماره

 سطح معناداری tآماره  ضریب متغیر

 330/2 -50/3 -029/2 عدد ثابت

 229/2 93/0 203/2 ارتباط سیاسی

 205/2 -09/0 -255/2 مدیره استقالل هیئت

 221/2 -95/0 -290/2 نهادی سهامداران مالکیت میزان

 223/2 29/3 235/2 اندازه شرکت

 222/2 -52/9 -001/2 اهر  مالی

 210/2 99/3 225/2 رشد شرکت

 130/2 90/2 232/2 نوع حسابرس مستقل
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 آزمون اضافی

برا اثررات ثابرت بررای      الگرو ند کره اسرتفاده از   ، استدالل کرد(0230و همکاران ) 35بال

واند اثر عوامل حذ  شده خاص شررکت را کنتررل کنرد    ت رگرسیونی، میهای  الگوتفمین 

دهرد. از   کراهش مری   را الگرو د امرا قردرت برآوردکننردگی    که در طول زمان نرامعتبر هسرتن  

بنردی شرده    هرای پرژوهش برا خطرا اسرتاندارد خوشره       الگرو در یک عمرل جرایگزین    ،رو این

مشراهده   (5آمرده در جردول )  دسرت   بره  نترایج  برر اسراس   )کالستر پنل( نیز بررازش شردند.  

 مالکیرت  میرزان مردیره و   هیئرت  و اسرتقالل معنرادار و متبرت   شود که ارتباط سیاسی تأثیر  می

 د.  میزان تهور مالیاتی داربر  معنادار و منفیتأثیر  نهادی سهامداران
 بندی شده )کالستر پنل( خطا استاندارد خوشه. نتایج حاصل از آزمون الگوی دو با روش 1 شمارۀ جدول

 901/2 -29/2 -223/2 اسفند 09پایان سال مالی منتهی به 

 991/2 09/2 223/2 گزارش تلفیقی

 کنترل شده است. اثرات ثابت صنعت

 کنترل شده است. زماناثرات ثابت 

 130/2:   نییتعضریب                           222/2سطح معناداری:                            F  :05/9آماره

 سطح معناداری tآماره  ضریب متغیر

 293/2 -91/3 -023/2 عدد ثابت

 222/2 90/1 322/2 ارتباط سیاسی

 113/2 91/2 239/2 مدیره استقالل هیئت

 513/2 -59/2 -233/2 نهادی سهامداران مالکیت میزان

 233/2 -12/0 -299/2 مدیره استقالل هیئت× ارتباط سیاسی

 231/2 -19/0 -253/2 نهادی سهامداران مالکیت میزان ×ارتباط سیاسی

 221/2 92/0 209/2 اندازه شرکت

 222/2 -33/9 -000/2 اهر  مالی

 513/2 13/2 223/2 رشد شرکت

 119/2 91/2 229/2 نوع حسابرس مستقل

 953/2 -30/2 -221/2 اسفند 09پایان سال مالی منتهی به 

 591/2 51/2 221/2 گزارش تلفیقی

 کنترل شده است. ثابت صنعتاثرات 

 کنترل شده است. اثرات ثابت زمان

 193/2تعیین:  بیضر                             222/2سطح معناداری:                              F: 01/00آماره
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سرطح  کره  شرود   مشراهده مری  ( 1دست آمده در جردول )  بههای  همچنین براساس یافته

 5کمترر از    PCON×INSTOWNو  PCON×BINDلیتعرام معناداری مربوط به متغیرهرای  

به این معنا که استقالل ؛ استمنفی  به دست آمده برای آنها درصد و معنادار است و ضریب

توانند تأثیر متبت ارتباط سیاسری برر تهرور     می نهادی سهامداران مالکیت میزانمدیره و  هیئت

مطابق با نتایج اولیره اسرت    ،نتایج حاصل از آزمون اضافی رو، از اینمالیاتی را کاهش دهند. 

 .برخوردار است یت اتکاء مناسبیقابلدهد نتایج پژوهش از  می نشانکه 
 گیری بحث و نتیجه

 طرور  بره  کره  دارد اشراره  مالیاتی اجتناب رفتارهای از محدودتری ةدامن به مالیاتی تهور

 حسابرسری  یرک  در مالیرات  برا  مرتبط معامالت برای دییتأ عد  ةستانآ. باشند متهورانه خاص

 مالیراتی  اجتنراب  رمتهرور یغ و متهور رفتارهای انواع تمایز برای مرجع نقطه عنوان به مالیاتی،

 گزارشرگری  موضروع کره   نیر ا بره  توجه با(. 3395 همکاران، و اعتمادی) است شده معرفی

 بررسری  مرورد  کمترر  ،متهورانه مالی گزارشگریبر خال   ایران در ژهیو به مالیاتی متهورانه

هرد  پرژوهش حاضرر سرعی برر ایدراد        لرذا  ؛(3390 همکراران،  و عبدلی) است گرفته قرار

خراص ترأثیر ارتبراط     طرور  درک بیشتر نسبت به عوامل مؤثر برر تهرور مالیراتی بروده کره بره      

از  معیررارعنروان دو   برره نهرادی  سررهامداران مالکیرت  میررزانو  رهیمرد  ئررتیهسیاسری، اسرتقالل   

برین ارتبراط    ةبرر رابطر   معیارهاراهبری شرکتی بر تهور مالیاتی و همچنین تأثیر این  معیارهای

 سیاسی و تهور مالیاتی بررسی شده است.

 ،های دارای ارتباط سیاسی برا دولرت   دهد که شرکت ز پژوهش نشان مینتایج حاصل ا

ها برا دولرت ایرن     در واقع، برقراری ارتباط سیاسی شرکت. مالیاتی بیشتری دارند میزان تهور

آورد کره دولرت آنهرا را بره ذخرایر نقردی برزرگ از طریرق          امکان را برای آنها فرراهم مری  

هرای مالیراتی    هرا از سیاسرت   گونره شررکت   پرداخت مالیات کمتر قادر سرازد و مردیران ایرن   

بررر ایررن، از آندررایی کرره در   (. عررالوه0231و ژانررگ،  میکررتررری اسررتفاده کننررد ) متهورانرره

های تهرور مالیراتی    ، احتمال کمتری وجود دارد که فعالیتدارای ارتباط سیاسی های شرکت

پرذیری   میرزان ریسرک   نتیده دررو شوند؛  آنها کشف شده و با ممیزان مالیاتی با چالش روبه
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هرای   فعالیرت یابرد و تمایرل بیشرتری بره اسرتفاده از       ها افزایش می آنها نسبت به دیگر شرکت

عبردالوهاب و همکراران   هش پژونتایج نتایج پژوهش مشابه با کنند.  مالیاتی پیدا میمتهورانه 

 است. (0230حسن و همکاران )و  (0231کیم و ژانگ )، (0239)

مدیره مسرتقل   هیئت یکه هرچه تعداد اعضا حاکی از آن استهمچنین نتایج پژوهش 

یابد. در واقع، مردیران مسرتقل    میزان تهور مالیاتی شرکت کاهش می ،در شرکت بیشتر باشد

اکترراً در سرایر    باشرند. زیررا آنران    ران اجرایری نمری  به دلیل منافع خود حاضر به تبانی با مردی 

 بهباشند و انگیزه باالیی برای کسب شهرت  های اجرایی مدیریت می ها دارای سمت شرکت

های شغلی بهتر در آینده دارند  گیری و برخورداری از فرصت عنوان تفص  در امر تصمیم

مالیاتی را در شرکت کاهش کنند تا میزان تهور  تالش می، (. بنابراین3993، 31فاما و جنسن)

هرای تهرور مالیراتی ورود     ها در اتفاذ سیاسرت  های بالقوه شرکت زیرا یکی از ریسک ؛دهند

و ممکرن   اسرت خط قرمزی برای مرأموران مالیراتی    به قلمرو فرار مالیاتی است که ناآگاهانه

 است به کاهش اعتبار مدیران و حتی کاهش ارزش سها  شرکت مندر شود. نتایج پرژوهش 

دیردار و  و  (0233النریس و ریچاردسرون )   ،(0235مولیادی و انروار )  پژوهش نتایج مشابه با

ثالرث و   بحرری و  (3391آقرایی و همکراران )  و مفالف با نترایج پرژوهش    (3393همکاران )

 است. (3393همکاران )

و تهرور   نهرادی  سرهامداران  مالکیت میزانبین که  دهد نشان میعالوه، نتایج پژوهش  به

 سرها   داشرتن  اختیرار  در برا  نهرادی  سرهامداران در واقرع  وجود دارد.  معکوس ةرابط ،مالیاتی

 اعتبرار  و منافع با مفالف رفتارهای اندا  از را مدیران آن، از ناشی رأی حق و شرکت ۀعمد

نهرادی دارای افرق    هامدارانتروان نتیدره گرفرت کره سر      مری  رو از ایرن . دارنرد  می باز شرکت

خواهند ارزش شرکت را در بلندمدت افزایش دهنرد و   گذاری بلندمدت هستند و می سرمایه

بره   لبری مردیریت  رای فرصرت ط را بر  کره زمینره   کننرد جلوگیری های تهور مالیاتی  از فعالیت

خورانرا و  ، (0230امبرری و کربترری )  نتایج پژوهش مشابه با نتایج پرژوهش  د. آور همراه می
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همکاران آرمسترانگ و و مفالف با نتایج پژوهش  (0229خورانا و موسر )و  (0230موسر )

 است. (3395کرمی و شهابی )و  (0235)

 سرهامداران  مالکیرت  میزانمدیره و  هیئت که استقالل نتایج حاکی از آن است همچنین

متبرت برین    ةبین ارتباط سیاسی و تهور مالیاتی تأثیر معنراداری دارنرد و رابطر    ةبر رابط نهادی

توان نتیده گرفت کره در ایرن    می ،دهند. بنابراین ارتباط سیاسی و تهور مالیاتی را کاهش می

گی نماینرد  ةپژوهش دیدگاه مکمل راهبری شرکتی حاکم اسرت و راهبرری شررکتی، هزینر    

وجرود  دهرد. در واقرع،    و سسس تهور مالیاتی را کاهش مری  ناشی از ارتباط سیاسی را کاهش

سرربب کرراهش مشررکالت  ،مرردیره هیئررت یمسررتقل در ترکیررب اعضررا یرهمررد هیئررت یاعضررا

برا   دینهرا  هامدارانهمچنرین سر   کاهد. شود و از میزان تهور مالیاتی شرکت می نمایندگی می

خود سعی در کاهش تهور مالیاتی دارند. بره   بلندمدتو دید  تدربهدانش، نظارت کارآمد، 

. ایرن  را کراهش دهنرد   تهرور مالیراتی   برارتباط سیاسی متبت توانند تأثیر  همین سبب آنان می

توانند بر ارتباط سیاسی غلبه کننرد   دهد که سازوکارهای راهبری شرکتی می ها نشان می یافته

عبردالوهاب  پژوهش  نتایج با های پژوهش مفالف یافته .و نقش نظارتی و فعالی داشته باشند

  است. (0239و همکاران )

 زیر را ارا ه نمود: توان پیشنهادهای می ،ها با توجه به نتایج آزمون فرضیه

هرای دارای   برا شررکت   ارتبراط شود که در  امور مالیاتی و حسابرسان توصیه می ۀبه ادار

حاصرل از  ا توجه به نتایج زیرا ب ،های بیشتری را اندا  دهند رسیدگی ،سیاسی با دولت رابطة

بسریار زیراد    ،های تهور مالیاتی شرکت کنند ها در فعالیت این شرکتکه احتمال این ،پژوهش

 است.

هرا،   شود که مقرراتی وضع کنرد ترا شررکت    بهادار توصیه می به سازمان بورس و اوراق

 ارتباط سیاسی خود را با دولت افشا کنند.

ها توجه کننرد؛ زیررا ایرن     شود که به ارتباط سیاسی شرکت گذاران توصیه می به سرمایه

 های تهور مالیراتی شررکت کننرد؛    که در فعالیتها برای کاهش مالیات ممکن است  شرکت
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امرا در   ،شرود  کراهش خرروج نقردینگی مری     بره  هرا مندرر   مدت این فعالیرت  هرچند در کوتاه

فصروص سرهامداران اقلیرت تحمیرل     بهای سنگینی به شرکت  هزینه آنهابا کشف  بلندمدت

 و مالیراتی  جررا م  جملره  از ای حاشریه  هرای  هزینره  برا  مالیراتی  تهور های زیرا فعالیت شود. می

 سیاسری  و اعتبراری  سرازی،  پیراده  هرای  هزینره  مالیاتی، سازمان سوی از تحمیلی های مدازات

 هرای  فعالیرت  از ها شرکت ةناآگاهان ورود همچنین. (3390عبدلی و همکاران، ) است همراه

 کراهش  حتری  و مردیران  اعتبار کاهش به که است ممکن مالیاتی فرار قلمرو به مالیاتی تهور

 برقرراری  چره  اگرر  این، بر عالوه(. 0232 همکاران، و چن) شود مندر ها شرکت سها  ارزش

 دیگرر  سروی  از امرا  آورد، مری  همرراه  به شرکت برای را هایی مزیت دولت، با سیاسی روابط

ممکرن اسرت کره     زیررا  ،(0231 همکراران،  و خران ) دهد می را افزایش نمایندگی های هزینه

 خود نفع به شرکت از سود یا ثروت انتقال برای ابزاری عنوان به سیاسی ارتباطات مدیران از

 ارزش کراهش  و سرهامداران  حقروق  تضرییع  سربب  توانرد  مری  موضروع  ایرن  و کننرد  استفاده

 (.0233 همکاران، و 39کیان) شود شرکت

تهرور مالیراتی بره    ادار سرازوکارهای راهبرری شررکتی برر     با توجه به ترأثیر منفری و معنر   

گرذاری، بره عوامرل و     های سررمایه  شود که در انتفاب بین فرصت گذاران توصیه می سرمایه

 توجه کنند. نیز سازوکارهای راهبری شرکتی
 ها یادداشت

1. Chen     2. Tax Aggressiveness 

3. Abdul Wahab    4. Riguen Koubaa and Jarboui 

5. Khan     6. Aning Sejati 

7. Ariff and Hashim   8. Halioui 

9. Lennox    10. Liets 

11. Wang    12. Adhikari 

13. Kim and Zhang   14. Hassan 

15. Razali and Arshad   16. Zhou 

17. Mulyadi and Anwar   18. Lanis and Richardson 

19. Bushee    20. Jennings 

21. Hawley and Williams 22. Armstrong 

23. Embree and Crabtree 24. Khurana and Moser 

25. Shen 26. Ward 

27. Manzon and Plesko 28. Fu 

29. Lin 30. Watts and Zimmerman 
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31. Kim and Limpaphayom 32. Cai and Liu 

33. winsorize 34. Robust standard errors 

35. Ball 36. Fama and Jensen 

37. Qian 

 منابع
(. واکراوی کیفیرت گزارشرگری مرالی و اجتنراب      3391زاده، مهردی. )  حسرن  نسب، علری؛  ابراهیمی، سید کاام؛ بهرامی

 .13-91(، 0)5، های دولتی سازمانمدیریت مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی. 

پرژوهش  ریرزی مالیرات شررکتی.     (. چارچوب مفهومی طررح 3395) .یمحمدعلساری،  اعتمادی، حسین؛ سساسی، سحر؛

 .13-92، (3)1، حسابداری

سررازی مالیررات  کمینرره هررای (. ارزیررابی ریسررک سیاسررت3391. )یمحمرردعلسرراری،  ؛سساسرری، سررحر مررادی، حسررین؛اعت

 .3-39(، 51)31، تدربی حسابداری مالیمطالعات ها.  شرکت

 . تهران، انتشارات ترمه.افزار ایویوز های مالی و حسابداری با نر  اقتصادسندی در پژوهش(. 3391) .افالطونی، عباس

ای هر  (. بررسی رابطره ویژگری  3391. )سلمانی، یونس ؛یمحمدعلساری،  ، علی اصغر؛یرستمانواری  ؛یمحمدعلآقایی، 

 .3-03(، 0)3، راهبرد مدیریت مالیریزی مالیات شرکتی.  طرححاکمیت شرکتی و 

 هرای  پرژوهش . هرا  شررکت  مالیات مشمول سود و ها شرکت راهبری اصول رابطه(. 3399) .مدید عبدی،؛ جعفر باباجانی،

 .15-91 ،(3)0 ،مالی حسابداری

ت مردیره و اسرتراتژی مالیراتی    ئر هرای هی  (. ویژگری 3393) .زاده، ابرراهیم  مرددی ثالرث، جمرال؛ بهنمرون، یعقروب؛      بحری

 .53-19(، 00)9، حسابداری مدیریتجسورانه. 

کارانره برر رابطره برین مردیریت       (. تأثیر حسابداری محافظره 3395) .مقصودی، فرامرز؛ یدعلیسواعظ،  بندریان، امیرعلی؛

 .03-39(، 1)1، پژوهش حسابداریسود و گزارشگری مالیاتی متهورانه. 

هرای   پرژوهش ز مالکیرت و جسرورانه برودن مالیرات.     (. بررسی رابطره برین تمرکر   3393) .نیا، میتم امینی، مهدی؛ بهارمقد 

 .03-31(، 1)1، حسابداری مالی

های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی برر اخرتال     (. بررسی تأثیر ویژگی3393) .سروستانی، امیرپورحیدری، امید؛ 

-99(، 31)02، پژوهشرنامه مالیرات  بهادار تهران.  ده در بورس اوراقهای پذیرفته ش مالیات ابرازی و قطعی شرکت

13. 

(، 30)1 ،دانش حسرابداری (. شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت مالیات. 3390) .سروستانی، امیرپورحیدری، امید؛ 

332-99. 

(. بررسری ارتبراط محردودیت مرالی و راهبررد مالیراتی متهورانره.        3391) .بحرینری، مرریم  ، زهره؛ قنرواتی، الهرا ؛   حاجیها

 .329-301(، 35)05، پژوهشنامه مالیات
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(، 333، )ماهنامه برورس (. حاکمیت شرکتی و تقلب. 3393). اسفندی، خدیده محسنی، شیدا؛ سلطانی، احمد؛ نایب خلیفه

33-9. 

بهرادار تهرران.    یاتی و نظریه نمایندگی، شواهدی از بورس اوراق(. اجتناب مال3391). سروستانی، امیرخواجوی، شکراله؛ 

 .35-09(، 31)32، حسابداری مدیریت

هرای   (. بررسی رابطره برین کیفیرت حسابرسری و اجتنراب مالیراتی در شررکت       3391) .کیامهر، محمدخواجوی، شکراله؛ 

 .99-329(، 01)03، پژوهشنامه مالیاتبهادار تهران.  پذیرفته شده در بورس اوراق

سازی اجتناب مالیاتی با استفاده از اطالعرات حسرابداری: شرواهدی از     الگو (.3395. )کیامهر، محمد خواجوی، شکراله؛

 .99-322(، 05)9، دانش حسابداریبهادار تهران.  بورس اوراق

ای مردیران برر   هر  (. بررسری اثرگرذاری قابلیرت   3395) .اصرغر  سعدی، علری  دهقانیشکراله؛ ممتازیان، علیرضا؛  خواجوی،

 .03-15(، 3)3، دانش حسابداری مالیها.  اجتناب از پرداخت مالیات شرکت

(. بررسی تأثیر نظا  راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتنراب مالیراتی و ارزش   3391) .کراللهی، پریسادیلمی، زهرا؛ ش دیانتی

 .39-13، (3)1، های تدربی حسابداری پژوهشو میزان نگهداشت وجه نقد. 

(. بررسی تأثیر سرازوکارهای حاکمیرت شررکتی برر شرکا       3393) .کفعمی، مهدیدیدار، حمزه؛ منصورفر، غالمرضا؛ 

(، 1)03، هرای حسرابداری و حسابرسری    بررسیهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  مالیاتی در شرکت

132-129. 

 ارزش برر  دولتری  ارتباطرات  ترأثیر  بررسری (. 3399). مرریم  مراژین،  اللره  ؛ایررج  ،ینیرحسیم مرتضی؛ بیات، حسن؛ زلقی،

 .59-90 ،(39)32 ،حسابرسی و حسابداری تحقیقات. شرکت

مردیره برر    رابطره شرفافیت و اثربفشری هیئرت     الگرو (. ارا ره  3391) .بسحاق، محمدرضرا  سساسی، سحر؛ اعتمادی، حسین؛

 .033-019(، 03)1، گذاری سرمایهدانش گذاری.  دهنده مالیاتی در توسعه سرمایه سیاست تقلیل

 هرای  شررکت  در مالیراتی  متهورانره  سیاست بر شرکتی شفافیت تأثیر ارزیابی(. 3391) .حسن نیاز، حق ؛محمدرضا عبدلی،

 .315-395 (،01)03 ،مالیات پژوهشنامه. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

(. بررسری ارتبراط برین تفراوت مالیرات ابررازی و       3390)؛ شرورورزی، محمدرضرا؛ میرزا ری، سرعیده.     عبدلی، محمدرضا

 .19-92(، 39)5، حسابداری مالیتشفیصی با شفافیت شرکتی. 

هرای   . بررسری (. ترأثیر اطمینران بریش از حرد مردیریتی برر اجتنراب مالیراتی        3391) .هاشمی، مدیدصالحی، مهدی؛  عرب

 .95-321(، 3)00، حسابداری و حسابرسی

(، 3)39، تحقیقات مالیهای فرهنگی.  سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش الگو(. 3395) .شهابی، علیرضا کرمی، غالمرضا؛

510-513. 
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(. تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت برا اسرتفاده از   3391) .احمدی، سعید علی منفرد، شیما؛ کمالی

 .335-351(، 3)9، دانش حسابداریها.  دادهروش تحلیل پوششی 

مردیره   (. بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ارتباط سیاسی هیئرت 3391) .ففاری، حسین موسویان، سیده سمیه؛

المللری   سرومین کنفررانس برین   بهرادار تهرران.    هرای پذیرفتره شرده در برورس اوراق     و هزینه نمایندگی در شررکت 

 ، تهران، دانشگاه مقدس اردبیلی.یعمدیریت و مهندسی صنا

(. اقتصراد مبتنری برر روابرط، روابرط      3390) .کیرا ی، علری   مهد، بهمن؛ رهنمای رودپشتی، فریردون؛  نیکومرا ، هاشم؛ بنی

 .3-33(، 52)33، دانش حسابرسیسیاسی و کیفیت اقال  تعهدی. 
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