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Abstract
Purpose : The company's most important goal is to maximize shareholder wealth, so balancing
social goals with economic concerns (tax costs), which can reduce shareholder wealth, has
become an important issue in academic research in recent years, Which has led to the
development of a literature on social responsibility and tax avoidance. The purpose of this study
is to investigate the effect of social responsibility and family ownership on tax avoidance
according to the framework of agency theory and stakeholder theory. It also examines the role of
family ownership in the relationship between social responsibility and tax avoidance.
Methods: In order to test the research hypotheses, 75 companies listed on the Tehran Stock
Exchange during the years 2011 to 2019 were examined. To test the research hypotheses,
multivariate regression with a combined data model was used.
Results: The results show that corporate social responsibility has a negative and significant
relationship with tax avoidance. Nor does family ownership regulate the relationship between
social responsibility and tax avoidance..
Conclusion: The existence of corporate social responsibility reduced tax avoidance in the
companies under study. The results of this section are consistent with Freeman (1984)
Stakeholder Theory, which believes in a two-way relationship between companies and
stakeholders. On the one hand, companies must create value for their stakeholders, and since the
payment of taxes by companies is in the public interest. Companies that engage in social
responsibility activities have not paid their share of taxes and are less inclined to avoid taxes. On
the other hand, social responsibility activity is a kind of productive investment and helps to
attract investors and in the long run will improve the performance and upgrade the social base of
companies. Therefore, it can be said that socially responsible companies will improve their
financial performance in the future by paying taxes now.
Family ownership was an overlap with social responsibility, but its interaction with social
responsibility did not strengthen the link between social responsibility and tax avoidance. The
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Abstract

reason for rejecting the second hypothesis can be argued that family-owned companies do not
take risks because of their last name, and consider the company's name and reputation as a
legacy to be passed on to their children. So, in fact, the concept of reputation has created the
overlap of family ownership with social responsibility; therefore, its interaction with the social
responsibility variable has not strengthened the relationship between social responsibility and tax
avoidance.
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Theory.
Paper Type: Research Paper.
Citition: Ghaderzadeh, S.K., Alavi, S.M. (2021). Tax avoidance: Social responsibility and the
moderator role of family ownership. Journal of Accounting Knowledge, 12(3), 111-128 [In
Persian].

اجتناب مالیاتی :مسئولیت اجتماعی و نقش تعدیلگر مالکیت خانوادگی
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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی و مالکیت خانوادگی بر اجتناب مالیاتی با توجه به چهارچوب نظریه
نمایندگی و نظری ذینفعان است .همچنین نقش مالکیت خانوادگی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتنهاب مالیهاتی را مهورد
بررسی قرار میدهد.
روش :ب منظور آزمون فرضی های پژوهش 57 ،شرکت پذیرفت شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ههای  0931تها 0931
مورد بررسی قرار گرفت .جهت آزمون فرضی های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با الگوی دادههای ترکیبی استفاده شد.
یافت ها :همسو با نظری ذینفعان نتایج نشان میدهد مسئولیت اجتماعی شرکتی با اجتناب مالیاتی رابطه منفهی و معنهاداری دارد.
همچنین مالکیت خانوادگی رابط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را تعدیل نمیکند.
نتیج گیری :وجود مسئولیت اجتماعی شرکتی موجب کاهش اجتناب مالیاتی در شرکتهای موردمطالع گردید .مالکیت خانوادگی
ماهیت همپوشانی با مسئولیت اجتماعی داشت اما تعامل آن با مسئولیت اجتماعی ب تقویت ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب
مالیاتی منجر نگردید.
واژههای کلیدی :اجتناب مالیاتی ،مسئولیت اجتماعی ،مالکیت خانوادگی ،تئوری نمایندگی ،تئوری ذینفعان.
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مقدمه

طی چندین دهه گذشته ،مسئولیت اجتماعی 8از نظریه ای مهجور و اغلب حاشیهای ،به مفهوومی پیچیوده ،چنودوجهی و
فراگیر مبدل شده است و با اهداف شرکتی بزرگتری مانند اعتبار و مدیریت گروههای ذینفع پیوند خورده است (لی،2
 .)2001امروزه شرکتهایی که اصول مسئولیت اجتماعی را پذیرفتهاند ،اعتقاددارند که موفقتر هستند (کوا و همکواران،3
 .)2020از سوی دیگر نقش درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها بسیار حائز اهمیت است و در مقایسه بوا سوایر منوابع
از آثار نامطلوب اقتصادی به میزان قابلتوجهی میکاهد و همچنین این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل ،بر سایر منوابع
ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد (پورمقیم و همکاران.)8316 ،
بهطورکلی مطابق ادبیات نظری و تجربی دو دیدگاه متضاد و رقیب در مورد هزینه مالیات قابل استنباط اسوت :دیودگاه
اول بیان میدارد که مدیران شرکتها به دنبال صرفهجویی و اجتناب مالیاتی 4هستند .منظور از اجتناب مالیواتی ،توشش در
جهت کاهش مالیاتهای پرداختی است .اجتناب از مالیات ،درواقع نوعی استفاده از خألهای قانونی در قوانین مالیواتی در
جهت کاهش مالیات است (حاجیاننژاد و دانش سرارودی .)8391 ،نکتوه مهوم آن اسوت کوه اجموان نظوری در رابطوه بوا
تعریف و یا سازهها و ابزارهای اجتناب مالیاتی وجود ندارد (هاسلدین و موریس .)2083 ،5دربواره اینکوه شورکتهوا چورا
اقدام به اجتناب مالیاتی میکنند دو نظریه شامل ،نظریه ارزشآفرینی اجتنواب مالیواتی و نظریوه هزینوه نماینودگی ناشوی از
اجتناب مالیاتی ارائهشده است .مطابق نظریوه نخسوت ،اجتنواب مالیواتی مویتوانود ابوزاری بورای ذخیوره مالیوات و کواهش
هزینههای شرکت و بهتبع آن ،افزایش ثروت سوهامداران باشود (مشوایخی و سویدی)8396 ،؛ مطوابق نظریوه دوم ،اجتنواب
مالیاتی بهعنوان ابزاری برای فرصتطلبی مدیران و دستیابی به منافع شخصی آنان است .بنابراین ،چالش سوهامداران یوافتن
مکانیسمی برای کاهش هزینههای نمایندگی 3ناشی از اجتناب مالیاتی است( .پورحیودری و همکواران .)8393 ،بور اسوا
نظریه نمایندگی راهکارهای کاهش مالیات پرداختنی همیشه موجب افزایش ثروت سهامداران نمیشوود .بور ایون اسوا ،
اجتناب از پرداخت مالیات ،اغلوب در انحوراف منوافع بوهسووی خوود مودیران نقوش دارد ،دامنوه ایون موروون در اشوکال
دستکاری و سرقت سود شرکت تا پاداش غیرمتعارف مدیران ،متغیر است (وانگ.)2080 ،4
مطابق دیدگاه دوم ،مطالعات انجامشده از این دیدگاه پشتیبانی میکنند کوه شورکتهوا بوهجوای صورفهجوویی مالیواتی
ترجیح میدهند که آن را کامل پرداخت کنند تا بتوانند اعتبار اجتماعی و شهرت عمومی خوود را حفو و ارتقوا ببخشوند
(شولز و همکاران)2003 ،7؛ بنابراین ،مطابق پوژوهشهوای انجوامشوده طوی سوالهوای اخیور ،هودف مشوارکت داوطلبانوه
شرکتها در فعالیتهوای مسوئولیت اجتمواعی را حفو شوهرت و اعتبوار شورکت مویداننود (گوادفری .)2005 ،1درواقوع
شرکتها بهواسطه مسئولیت اجتماعی اعتبار خود را بهبود میبخشند و مسئولیت اجتمواعی ابوزار ارتقوای جایگواه عموومی
شرکتها است (فمبرن .)2000 ،9ازاینرو ،ازآنجاییکه فعالیتهای اجتناب مالیواتی ممکون اسوت باعو

بویاعتبوار شودن

شرکت (تأثیر مخرب بر شهرت شرکت) و جرائم پرداختی به مقامات مالیاتی را بور شورکت و مودیران آن تحمیول نمایود.
شرکتها از اجتناب مالیاتی پرهیز مینماینود .ازایونرو ،انتظوارمی رود ،شورکتهوای بوا عملکورد اجتمواعی خووب نبایود
فعالیتهای اجتناب مالیاتی را انجام دهند.
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این پژوهش نخست ،به بررسی اثر مسئولیت اجتماعی بر اجتناب مالیاتی میپردازد .سپس تأثیر مالکیوت خوانوادگی بور
چگونگی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را موردبررسی قرار میدهد؛ بنابراین ،این پژوهش در پی پاسو
به این سؤالها است؛ آیا مسئولیت اجتماعی با اجتناب مالیاتی شرکتها در ارتباط است؟ آیوا مالکیوت خوانوادگی ارتبواط
بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را تعدیل مینماید؟ در صورت تأثیر جهت آن منطبق با کدامیک از دیدگاههوای
نظری رایج در این حوزه است؟
سؤالهای فوق از یکسو باهدف تبیین نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در صرفهجویی مالیاتی و از سوی دیگر ،کاوش
در مورد تأثیر نقش تعدیلکننده مالکیت خانوادگی بهعنوان یک شکاف پژوهشی ،موردبررسوی قرارگرفتوه اسوت .نتوایج
این پژوهش میتواند به ادبیات پژوهش در خصوص ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی عمق ببخشود .عوشوه
بر این با لحاظ نمودن متغیر تعدیلکننده مالکیت خانوادگی در تجزیهوتحلیل ،موجب غنی شدن ادبیوات پوژوهش در ایون
زمینه خواهد شد؛ و در مرحله سوم ،با توجه به وجود دو جریان رقیب ،نتایج این پژوهش مویتوانود موجوب روشون شودن
چگونگی و جهت این ارتباط گردد.
مبانی نظری ،ادبیات و فرضیهها
مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی

چگونگی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را میتوان در چارچوب نظریه نمایندگی و ذینفعان جسوتجو
نمود .مطابق نظریه نمایندگی ،شرکت بهعنوان یک توافق یا قرارداد بین سهامداران و مدیران ،باهدف منحصربهفرد ایجواد
ثروت برای سهامداران ،تعریف میشود (جنسن و مکلینگ .)8974 ،80یکی از قویتورین طرفوداران ایون دیودگاه میلتوون
فریدمن برنده جایزه نوبل در اقتصاد ،بانی مکتب شیکاگو در اقتصاد و اقتصاد اثباتی است .وی عقاید و برداشتهای خوود
را پیرامون مسئولیتهای اجتماعی چنین بیان میکند تنهوا و فقوت تنهوا مسوئولیت اجتمواعی کسوبوکوار اسوتفاده از منوابع
شرکت در فعالیتهای برنامهریزیشده برای افزایش سود بهشرط رعایت قواعد بازی (قوانین) و با درگیر شدن در رقابوت
بازار آزاد بهدوراز فریب و تقلب است .وی از مسئولیت اجتماعی بهعنوان یک دکترین «مخرب» نام میبرد که در نهایوت
باع

تحلیل رفتن مبانی جامعه آزاد میشود ،بدین طریق که سوازمانهوا بوه بهانوه مسوئولیت اجتمواعی ،بوهجوای توجوه بوه

ذینفعان 11خود صرفاً مبادرت به ایجاد یک سوری واحودهای سوازمانی موینماینود ایشوان تأکیود کورد کوه مشوارکت در
مسئولیتهای اجتماعی توست مدیران بهمنظور دستیابی به منافع شخصی به کار گرفته میشود (افزایش شهرت و اعتبوار) و
این در تضاد با منافع و خواستههای سهامداران است (فریدمن .)8970 ،82با این وجود ،در دهوههوای گذشوته نگرانویهوای
جامعه در مورد مسائل اجتماعی و محیتزیست افزایشیافته است؛ حتی این نگرانیها به شرکتهوایی کوه عملکورد آنوان
منطبق بر فعالیتهای زیستمحیطی و اجتماعی است ،سرایت یافته است .بهطوریکه در سالهای گذشته برخشف فررویه
فریدمن ( ،)8970تعداد شرکتهایی که در فعالیت داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت کردهاند ،بوهشودت افوزایشیافتوه
است (لین و همکاران .)2087 ،83بهطورکلی مشارکت در مسئولیت اجتماعی همراستا با طرفداران اصیل رویکرد ذینفعوان
کارول )8979( 86و فریمن )8916( 85است .کارول ( ،)8979معتقد است مودیران یوک شورکت تجواری چهوار مسوئولیت
اقتصادی حقوقی ،اخشقی و فداکاری کردن دارند .کارول این چهار مسئولیت را به ترتیب اولویت فهرست مویکنود و بور
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این باور است که مسئولیت اخشقی و فداکاری امروز ممکن است در آینده به ترتیب به مسئولیتهوای حقووقی و اخشقوی
تبدیل شوند (کارول .)8979 ،فریمن ( )8916بنیانگذار رسمی تئوری ذینفعان ،بر این مفهوم تأکید دارد کوه شورکتهوا
در جامعه به گروههایی غیر از سهامداران و فراتر ازآنچه توست قوانین و قراردادهوا اسوت ،تعهود دارنود؛ و بور اسوا

ایون

رویکرد ،هدف اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتها ایجواد ارزش بورای ذینفعوان و گنجانودن آن در تصومیمگیوریهوای
شرکتها بدون تفکیک کسبوکار از اخشق است (فریمن.)8916 ،
با توجه به هدف شرکت که همانا به حداکثر رساندن ثروت سهامداران اسوت ،ایجواد تعوادل بوین اهوداف اجتمواعی و
نگرانیهای اقتصادی (هزینه مالیات) که میتواند باع

کاهش ثروت سهامداران باشد ،در سالهای اخیور بوه یوک مسوئله

اساسی در پژوهشهای دانشگاهی تبدیلشده است .بهطوریکوه منجور بوه توسوعه ادبیوات مسوئولیت اجتمواعی و اجتنواب
مالیاتی شده است .بااینوجود ،نتایج پژوهش تجربی کوه هور دو موروون را موردبررسوی قورار دادهانود .در بیشوتر مووارد
متناقض و ناسازگار است( .لگویر و همکاران2085 ،84؛ لندری و همکاران2083 ،87؛ لین و همکاران .)2087 ،بهطوورکلی
جهت تأثیر این مطالعات را میتوان به دو گروه مثبت و منفی طبقهبندی نمود .هرچنود عودم توأثیر (خنثوی) هوم در برخوی
نتایج مشاهدهشده است (لندری و همکاران2083 ،؛ لگیور و همکاران2085 ،؛ لین و همکاران.)2087 ،
با مروری اجمالی بر پیشینه پژوهش ،جریان غالب از این رویکرد پشوتیبانی مویکنود کوه مسوئولیت اجتمواعی بوه دلیول
تضمین شهرت و پایگاه اجتماعی و اخشقی شرکتها موجب کاهش فعالیتهای اجتناب مالیاتی آنان میشوود .ازایونرو،
استراتژی مسئولیت اجتماعی شفافیت مالی و مالیاتی شرکتها را تحوت توأثیر قورار مویدهود؛ بودین معنوی کوه اگرچوه از
دیدگاه تئوری نمایندگی هدف اصلی شرکت حداکثر سازی ارزش سهامداران اسوت ،اموا بورای دسوتیابی بوه ایون هودف
89

مطابق تئوری ذینفعان بنگاهها باید سعی کنند نیازهای ذینفعان را رعایت کنند (هیول و جوونز .)8992 ،81فوریمن و ریود

( )8913اولین کسانی بودند که اهمیت گروهها و افراد را شامل ،طرفوداران محویتزیسوت ،دولوتهوا ،رقبوا و رسوانههوای
اجتماعی و ازجمله دیگران ،روشن ساختند .آنها بر اهمیت مودیریت ذینفعوان بورای توأمین بقوای شورکت و دسوتیابی بوه
22

اهداف شرکت تأکید کردند .در این راستا ،برخی از پژوهشگران از قبیول مواهون)2002( 20؛ پریوو  )2080( 28و سویکا

( )2080دریافتند ،حتی زمانی که شرکتها برای کسب منافع در کوتاهمدت از اجتناب مالیات استفاده میکنند ،بوهمنظوور
دستیابی به منافع بلندمدت مسئولیت اجتماعی و اخشقی را نیز رعایت میکنند؛ زیرا مسئولیت اجتمواعی اثورات منفوی کوه
ممکن است اجتناب مالیاتی بر ثروت سهامداران داشته باشد را جبران میکند.
هوی و همکاران )2083( 23به این نتیجه رسیدند که هرچه شرکت ها در فعالیت های مرتبت با مسئولیت اجتمواعی بیشوتر
مشارکت مینمایند ،عدم تمکین مالیاتی آنها کمتر است .یافتههای لگوویر و همکواران ( )2085نشوان داد کوه حاکمیوت
شرکتی قوی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها ،با سطح پوایینتور فعالیوتهوای اجتنواب مالیواتی هموراه اسوت .نتوایج
پژوهش مگبیم و همکاران ،)2087( 26بیانگر رابطهای منفی و معنادار بین مسئولیتهای اجتماعی شرکتها با سیاستهوای
متهورانه مالیاتی است .همچنین مسئولیتهای اجتماعی شرکتها موجب شده اسوت کوه کمتور از سیاسوتهوای متهورانوه
مالیاتی استفاده کنند .یافته های آسیان و یوچی )2081( 25نشان داد ،مسئولیت اجتماعی بوا مالیوات شورکت رابطوه مثبوت و
معناداری دارد .بهطوریکه با افزایش در ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتهوا ،مالیوات پرداختوی توسوت آنهوا نیوز افوزایش
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مییابد .گونزالس و همکاران )2089( 24دریافتند که بین افشای مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیواتی رابطوه منفوی وجوود
دارد و در شرکتهای با مشارکت باالی مسئولیت اجتماعی میزان اجتناب مالیاتی کاهش چشمگیری داشته است .کووآ و
همکاران ( )2020رابطه بین مسوئولیت اجتمواعی ،مودیریت ریسوک تجواری و مودیریت سوود واقعوی را بررسوی کردنود.
یافتههوای آنهوا نشوان مویدهود شورکتهوایی کوه مودیریت سوود واقعوی بیشوتری دارنود تمایول بیشوتری بورای پوذیرش
مسئولیتپذیری اجتماعی دارند .آیمد و همکاران )2020(27نیز رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری را بررسوی
کردند .یافتههای آنها نشان میدهد که در کشورهای نوظهور اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت کمتر موردتوجه قورار
میگیرد.
یافتههای پژوهش حجازی و همکاران ( )8396حاکی از رابطهای مثبت و معناداری بوین مسوئولیت اجتمواعی و تمکوین
مالیاتی شرکتی بود .لذا هرچه شرکت ها در فعالیت های مرتبت با مسئولیت اجتماعی بیشتر مشارکت نمایند ،تمکین مالیاتی
آنها نیز بیشتر است .یافتههای دارابوی و همکواران ( )8394نشوان داد کوه اگور شورکت دارای مسوئولیت اجتمواعی باشود
میانگین اجتناب از مالیات کاهش خواهد یافوت .یگانوه و رروایی ( )8397دریافتنود کوه ارتبواط معنواداری بوین مسوئولیت
اجتماعی و هزینههای مدیریت مالیات شرکت با اجتناب و فرار مالیاتی وجود دارد.
از سوی دیگر ازآنجاییکه پرداخت مالیات توست شرکتها منافع جامعه را به همراه دارد و پرداخوت مالیوات موجوب
بهبود عملکرد و ارتقای پایگاه اجتماعی شرکتها خواهد شد .ازاینرو ،اجتناب مالیواتی ممکون اسوت بوا منوافع جامعوه و
درنتیجه با عملکرد اجتماعی شرکتها در تضاد باشد .عشوه بر این ،رفتار اجتنابی مالیاتی ممکن است بر شوهرت شورکت
بهعنوان یکی از مهمترین داراییهای شرکت تأثیر منفی داشته باشد (لندری و همکاران .)2083 ،در ایون راسوتا ،لنودری و
همکاران ( )2083تأیید کردند که فواید صرفهجویی در مالیات ناشی از اسوتراتژیهوای اجتنواب مالیواتی ،کمتور از هزینوه
فرصت از دست دادن شهرت و اعتبار شرکت هست که این فعالیت ممکن اسوت بوه دنبوال داشوته باشود .علیورغم شوواهد
متناقض ،وارح است که رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی بسوتگی بوه تضواد منوافع بوین سوهامداران و سوایر
ذینفعان دارد؛ بنابراین شرکتها باید از ظرفیتهای مسئولیت اجتماعی برای حف شهرت و اعتبار اجتماعی خوود اسوتفاده
نمایند و تعامل مثبتی با ذینفعانی داشته باشند که منجر بوه ایجواد ارزش سوهام شورکتهوا و ثوروت سوهامداران مویشووند.
همچنین انتظار میرود در شرکتهای متعهد به مسئولیت اجتماعی ،اجتناب مالیوات کمتور باشود؛ زیورا ایون شورکتهوا از
اقدام خطرناکی که میتواند شهرت و تصویر شرکت را به خطر بیندازد دوری میورزنود (گوادفری .)2005 ،ازایونرو ،بوا
توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش میتوان فرریه اول پژوهش را به شرح زیر تدوین نمود:
فرریه  :8بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی رابطه منفی وجود دارد.
نقش تعدیلگر مالکیت خانوادگی

کسبوکارهای خانوادگی ،قدیمیترین نون سازمانهای تجاری هستند و سهم بسزایی در فعالیتهای اقتصادی سراسور
جهان دارند .بر اسا

آخرین آمار مؤسسه بنگاههای خانوادگی ،شرکتهای خوانوادگی دوسووم از تمام کسبوکارهوای

سراسر جهان را تشکیل میدهند و در حدود  70توا  90درصود از تولید ناخوالص ملوی سواالنه را تولیود کورده و در بیشوتر
کشورهای جهان در حدود  50توا  10درصود مشواغل را ایجواد میکنند .این آمار و ارقام از یکسوو نشواندهنوده اهمیوت
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جایگاه بنگاههای اقتصادی خانوادگی در اقتصاد و از سوی دیگر نقشی است که میتوانند در رشد و توسعه اقتصادی ایفوا
کنند( .بنی فاطمه و همکاران)8394 ،؛ بنابراین بهمنظور درک بهتر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی ،بررسوی
ساختار مالکیت شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار است .تنون در ساختار مالکیت شرکتها باع

تفواوت در نگورش

شرکتها به مسئولیت اجتماعی و به دنبال آن اجتناب مالیاتی میشود (برون و همکاران.)2080 ،21
تعریف یکسان و فراگیری درباره شرکت خانوادگی وجوود نودارد و ایون از چوالشهوای اصولی پوژوهش در پیراموون
شرکتهای خانوادگی است (میلر و همکاران)2007 ،29؛ بهطوریکه هر محقق برحسوب تحقیقوی کووه مویخواهود انجوام
دهد ،تعریف خاصی از شرکتهای خانوادگی ارائه کرده است .بیشوتر محققان هنگام تعریف شرکتهوای خوانوادگی از
چهار مفهوم استفاده کردهاند :اول ایونکوه آیا گروه خانواده مالک بیش از  50درصد سوهام کسبوکار اسوت .دوم اینکوه
آیا اعضای یک «گروه خویشاوندی عاطفی» شورکتشوان را بهعنوان کسبوکار خوانوادگی میبینند .سوم اینکوه آیوا یوک
شرکت توسوت اعضوای یوک گوروه خانواده واحد مدیریت میشود و چهوارم ایونکوه آیووا شورکت گوذر مالکیوت چنود
نسلی در نسل دوم و یا نسلهای بعودتر داشوته اسووت (ایراندوسوت و همکواران .)8392 ،یکوی از پذیرفتوهتورین تعواریف،
پیشنهادشده توست چن و همکاران )2001( 30است .آنها شرکت خانوادگی را بهعنوان یک کسبوکار تعریف میکننود
که در آن مؤسسان خانوادگی شرکت در جایگاه نخست مدیریتی و هیئتمدیره قرار داشته و بهعنووان سوهامداران اصولی
کنترل شرکت را در اختیاردارند (گونزالس و همکاران.)2089 ،
شرکتهای خانوادگی معموالً با اهداف غیرمالی مانند؛ هویوت ،شوهرت ،طوول عمور و ایجواد یوک تصوویر خووب در
حوزه عمومی مشخص میشوند و به لحاظ نظری نسبت به سایر شرکتها (غیر خانوادگی) تمایل بیشتری نسبت به مسوائل
اجتماعی و ذینفعان دارند؛ اما شواهد تجربی حاکی از تعهد پایین مسئولیت اجتماعی در میان شورکتهوای خوانوادگی یوا
عدم وجود تفاوتهای معناداری بین شورکتهوای خوانوادگی و غیور خوانوادگی دارد .مطالعوات قبلوی ایون مسوئله را کوه
شرکتهای با مالکیت خانوادگی چگونه به استراتژی صرفهجویی مالیاتی نگاه میکنند ،موورد کواوش قورار دادهانود؛ اموا
نتووایج ایوون بخووش نیوز در مووورد جهووت و چگووونگی ارتبوواط غیرقابوولاعتموواد اسووت (چوون و همکوواران2080 ،؛ اسووتیورز و
نیسکانن .)2086 ،38بهعنوان یک قاعده کلی ،شرکتهای خوانوادگی بوه دلیول نگرانوی در موورد «نوام خوانوادگی» خوود،
اقدامات خطرآفرین را انجام نمیدهند .صاحبان خانواده ،نام شرکت و شوهرت را بوهعنووان یوک میوراث بورای انتقوال بوه
فرزندان خود در نظر میگیرند .بهاینترتیب ،آنها بهجای سودآوری کوتواهمودت ،در موورد وروعیت درازمودت میوراث
خانوادگی خود نگران هستند .در این راستا ،جنسن و مکلینگ ( )8974تأیید کردند هزینههای نماینودگی بوین مودیریت و
مالکیت باوجود مالکیت فزاینده خانوادگی و افقهای سرمایهگذاری بلندمدت کاهش مییابد (فاما و جنسن.)8913 ،32
مطالعات برون و همکاران ( ،)2080حاکی از بهبود عملکرد اجتمواعی در شورکتهوای بوا مالکیوت خوانوادگی اسوت.
مطابق یافتوههوای کوروز و همکواران )2086(33شورکتهوای خوانوادگی ،در پاسو بوه خواسوتههوای سوهامداران و حفو
ارزشهای اجتماعی و اقتصادی خود ،عملکرد اجتماعی و زیستمحیطی را بهبود میبخشند و شرکتها ترجیح مویدهنود
تصویر ،شهرت یا نام خانوادگی خود را حف و آن را به نسل بعد منتقل کنند .بدین ترتیب ،آنهوا اقودامات خطرنواکی را
بهعنوان اقدامات اجتنابناپذیر مالی در پیوادهسوازی فعالیوتهوای مسوئولیت اجتمواعی کمتور انجوام مویدهنود .اسوتیورز و
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نیسکانن ( )2086بیان نمودند که شرکتهای خانوادگی کمتر در فعالیتهای فرصتطلبانوه و منوافع کوتواهمودت ازجملوه
فعالیتهایی که بر اجتناب مالیات متمرکز هست ،شرکت میکنند .بهارمقدم و امینوینیوا ( )8393نشوان دادنود ،کوه هرچوه
تمرکز مالکیت باالتر باشد ،شرکتها در اتخاذ رویههای مالیاتی کمتر جسورانه عمل میکننود .پورحیودری و سروسوتانی
( )8392دریافتند که مالکیت نهادی بهطور منفی نرخ مؤثر مالیاتی شرکتها را تحت تأثیر قرار مویدهود و مالکوان نهوادی
نقشی جسورانه در مدیریت مالیات را ایفا میکنند.
از سوی دیگر ،مطابق نتایج برخی پژوهشها سهامداران خانوادگی که مدیریت و کنترل شرکت را در دست دارنود بوه
دنبوال دسوتیابی بوه منوافع خوانوادگی مویباشوند و منوافع سوهامداران اقلیوت را زیور پوا مویگذارنود .درایونبواره سوینگش و
همکاران )2086(36معتقدندکه مدیران شرکتهای خانوادگی به دنبال تصمیمهایی هستند که نفع خانواده را بهجای دیگور
سهامداران در اولویت قرار میدهد .همانطور شواهد ارائه شده توست لی بریتون و همکاران )2085(35بیانگر تضاد منوافع
بین سهامدار اکثریت و سهامداران اقلیت است و مالکان خانوادگی ممکن اسوت از قودرت خوود بورای افوزایش ثروتشوان
استفاده کنند .به همین دلیل ممکن است بیشتر در فعالیتهای مربووط بوه اجتنواب مالیواتی مشوارکت نماینود .هومچنوین از
دیدگاه تئوری نمایندگی در شرکتهای خانوادگی ممکن است سهامدار اکثریت بهصورت فرصوتطلبانوه رفتوار کننود و
منافع و حقوق سهامداران اقلیت را زیر با بگذارند و از طریق اجتناب مالیاتی منافع خوود را بوه قیموت نوابود کوردن ثوروت
سهامداران جزء تأمین نمایند (شولز و همکاران)2003 ،؛ مظفور و همکواران ( )2087بوه بررسوی رابطوه مالکیوت نهوادی بوا
اجتناب مالیاتی شرکتها پرداختند .نتایج نشان داد بین مالکیت نهادی بوا اجتنواب مالیواتی شورکتهوا رابطوهای معنوادار و
مستقیم وجود دارد و بهطورکلی افزایش در مالکیت نهادی موجب افزایش در اجتناب مالیاتی در شرکتهوا مویشوود .در
هموین ارتبواط لنودری و همکوواران ()2083؛ اسوتیورز و نیسوکانن ()2086؛ لگیووور و همکواران)2085( ،؛ لوین و همکوواران
( )2087به نتایج متناقض تأثیر مالکیت خانوادگی بر چگونگی و جهت ارتباط بین مسوئولیت اجتمواعی و اجتنواب مالیواتی
دستیافته اند .اوها و همکاران )2089( 34دریافتند که در شرکتهای فاقد مالکیت خوانوادگی ،هنگوامیکوه هیئوتمودیره
استقشل و تنون داشته باشد ،بیشتر در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی مشارکت مینماینود ،زیورا هیئوتمودیره ،بور مودیران
نظارت میکنند و منابع الزم را برای ارتقاء مسئولیت اجتماعی بهعنوان ابوزار سونجش عملکورد مودیران فوراهم مویکننود،
درحالیکه شرکتهای دارای مالکیوت خوانوادگی قووی ازآنجاکوه هیئوت مودیره منوافع سوهامداران خوانوادگی را توأمین
میکنند از این کار منصرف میشوند و یا در صورت انجام از آن بهعنوان ابزاری برای نشان دادن اعتبار و شهرت شورکت
استفاده مینمایند .یافتههای گونزالس و همکاران ( )2089نشان داد که در شرکتهای با مالکیت خانوادگی شدت ارتباط
بین مسئولیت اجتماعی و اجتنواب مالیواتی کواهش موییابود .هومچنوین در حوالی کوه شورکتهوای خوانوادگی رفتارهوای
مسئولیتپذیر اجتماعی بیشتری را نشان میدهند؛ اما مالکیت خانوادگی رابطه مثبتی با اجتنواب مالیواتی دارد .ازایونرو ،بوا
توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش میتوان فرریه دوم پژوهش را به شرح زیر تدوین نمود:
فرریه  :2مالکیت خانوادگی ،شدت رابطه منفی بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را افزایش میدهد.
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روششناسی پژوهش
در پژوهش حارر ،جامعه آماری پژوهش را صرفاً شورکتهوای پذیرفتوهشوده در بوور
میدهد .بر اسا

اوراق بهوادار تهوران تشوکیل

ماده  4قانون توسعه ابزارها و نهادهای موالی کوه در سوال  8311تصوویب و در سوال  8319دسوتورالعمل

مربوطه تصویب و ابشغ گردید ،شرکتهایی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حوداقل بیسوت درصود ( )%20سوهام
شناور آزاد داشته باشند ،معادل دو برابر معافیتهای مورون ماده  863قوانون مالیواتهوای مسوتقیم از بخشوودگی مالیواتی
برخوردار میشوند؛ بنابراین قلمرو زمانی برای یک دوره  9ساله از ابتدای سال  8390لغایت پایان سوال  8391تعیوینشوده
اوراق بهوادر تهوران

است .تعداد شرکتهای موردبررسی در این پژوهش آن دسته از شرکتهای پذیرفتهشوده در بوور

است که :سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشود ،در دوره موردبررسوی تغییور دوره موالی نوداده باشوند ،اطشعوات
شرکت در دستر

باشد ،نام شرکت در دوره موردبررسی از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بوور

اوراق بهوادار تهوران

حذف نشده باشد ،جزو مؤسسات مالی ،بانکها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،واسوطههوای موالی و بیموه بوه دلیول ماهیوت
خاص فعالیت آنها نباشد.
با اعمال محدودیتهای فوق  75شرکت پذیرفتهشده در بور

اوراق بهادار تهران باقی ماند که تموام آنهوا بوهعنووان

نمونه نهایی پژوهش انتخاب شدند .در جدول زیر چگونگی انتخاب نمونه ارائهشده است.
جدول .1شرایط اعمال شده برای تعیین جامعه محدود شده

شرح
تاری پذیرش آنها در سازمان بور

تعداد شرکت

اوراق بهادار قبل از سال  8319باشد

تعداد شرکتهایی که در بازه زمانی پژوهش از بور

کنار گذاشتهشده است

688
()61

تعداد شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند نیست

()98

تعداد شرکتهایی که طی دوره موردبررسی سال مالی خود را تغییر داده بودند

()28

تعداد شرکتهایی سرمایهگذاری ،بانکها ،واسطهگری مالی ،بیمهها و لیزینگ ها

()73

تعداد شرکتهایی که در بازه زمانی اطشعات مالی آنها در دستر
تعداد شرکتهای حذفشده از نمونه پژوهش
تعداد شرکتهای موردبررسی در پژوهش

نبوده است

()803
()334
75

شایان ذکر است ،برای برآورد الگوهای پژوهش از رگرسیون از روش حداقل مربعات معمولی به روش الگوی اثورات
مشترک و با کنترل اثرات سال و صنعت استفادهشده است و برای رفع مشوکشت احتموالی از قبیول ناهمسوانی واریوانس و
خودهمبستگی در برآورد الگو ،خطای استاندارد مقاوم لحواظ شوده اسوت (پترسون .)2009 ،37بوال و همکواران)2082( 31
معتقدند که اجرای الگوی با اثرات ثابت شرکت ،زمانی که تعداد مقاطع (شورکتهوا) چنودین برابور تعوداد سوالهاسوت،
موجب میشود که تعداد زیادی متغیر مجازی به الگوی پژوهشی ارافه شووند کوه بوه دلیول کواهش درجوه آزادی الگوو،
قدرت آزمون را کاهش میدهند .به همین دلیل امروزه در بیشتر پژوهشهوا بوهجوای کنتورل اثورات در سوطح شورکت بوه
کنترل اثرات ثابت در سطح صنعت و سوال مویپردازنود (محمدرروایی .)8394 ،ازایونرو ،بوا توجوه بوه الگووی مفهوومی
پژوهش برای تخمین کلیه الگوها از روش تلفیقی با کنترل اثرات در سطح سال و صنعت به شرح زیر استفادهشده است.
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الگوی ()8

∑

الگوی ()2

∑

∑

∑

که در آن:
 :ETRنرخ مؤثر مالیات تعهدی :CETR ،نرخ مؤثر مالیات نقودی :CSR ،مسوئولیت اجتمواعی :Leverage ،اهورم
مالی :Performance ،عملکرد :Size ،اندازه شرکت :Loss ،زیان :family،مالکیت خانوادگی:Industry dum ،
متغیر ساختگی صنعت :yeardum ،متغیر ساختگی سال
تعریف عملیاتی متغیرها

متغیر وابسته :متغیر وابسته پژوهش حارر ،اجتناب مالیاتی است .برای محاسبه اجتناب مالیاتی از  2روش زیر کوه مبتنوی
بر نرخ مؤثر مالیاتی بوده ،استفادهشده است.

نرخ مؤثر مالیات تعهدی ( :)ETRنرخ مؤثر مالیات از تقسیم هزینه مالیات ابرازی شرکتها طبق اسوتاندارد حسوابداری
بر سود قبل از کسر مالیات محاسبه میشود و معیاری معکوو

از اجتنواب مالیواتی بوه شومار مویآیود( .چون و همکواران،

2080؛ لین و همکاران2087 ،؛ گونزالس و همکاران )2081 ،جهت سهولت تفسیر ،نتایج در منفی یکررب شده است.
نرخ مؤثر مالیات نقدی ( :)CETRبر اسا

مالیات پرداختی و نشان دادهشده در صورت جریان وجه نقد بور سوود قبول

از مالیات به دست میآید (چن و همکاران2080،؛ گونزالس و همکاران .)2081 ،بوه منظوور تفسویر بهتور ،نتوایج در منفوی
یک ررب شده است.
متغیر مستقل :شواخص مسوئولیت اجتمواعی شورکتهوا (

) متغیور مسوتقل پوژوهش اسوت .بورای سونجش افشوای

مسئولیت اجتماعی شرکتها و شناسایی ابعاد و شاخصهای آن اگرچه هنوز هیچ اجماعی میان محققین و سازمانها جوود
ندارد ،بوا ایون حوال معیارهوا و اسوتانداردهای بوینالمللوی زیوادی توسوت پژوهشوگران ،سوازمانهوای تودوین اسوتاندارد و
بور های مختلف در سراسر دنیا تهیه شده است .بر این اسا  ،به منظور تدوین چکلیسوت افشوای مسوئولیت اجتمواعی
شرکتها ابتدا تعداد قابل توجهی از منابع نظری ،پژوهشی ،استانداردها و معیارهای بینالمللی مورتبت در حووزه مسوئولیت
اجتماعی شرکتها بررسی شد و با توجه به فراوانی ابعاد و مؤلفوههوای اسوتفادهشوده در پوژوهشهوای قبلوی و بوا ترکیوب
استانداردها و رهنمودهای بین المللوی و در نظور گورفتن شورایت محیطوی ایوران ،چوکلیسوت نهوایی مسوئولیت اجتمواعی
شرکتها به شرح جدول  2استخراج گردید.
جدول  .2ابعاد و شاخصهای افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها

ابعاد
زیستمحیطی
محصوالت و خدمات
منابع انسانی

شاخصها
آلودگی هوا؛ بازیافت یا جلوگیری از رایعات؛ حف منابع طبیعی؛ دریافت جایزه در زمینه محیتزیست؛ رعایوت
قوانین و مقررات زیستمحیطی؛ سایر موارد
کیفیت ،ایمنی و سشمت محصول؛ توسعه محصول /سهم بازار؛ خدمات پس از فروش؛ توقف تولید؛ سایر موارد
اطشعاتی کلی در مورد نیروی کار (نظیر توزیع سنی کارکنان ،توزیع جنسی کارکنان ،سطح تحصویشت)؛ برناموه
آموزش و توسعه کارکنوان؛ حقووق ،مزا یوا و پواداش کارکنوان؛ امکانوات ورزشوی و رفواهی کارکنوان؛ روحیوه و
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ارتباطات کارکنان؛ محیت کار کارکنان (ایمنی ،سشمت ،بهداشت)؛ بازنشستگی و مزایای پایان خدمت کارکنان؛
سایر موارد
مشتریان

پاسخگویی به نیاز مشتریان؛ شکایت /ررایتمندی مشتریان؛ سشمت مشتریان؛ سایر موارد
رعایت و تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به بعد اجتماعی؛ سرمایهگذاری اجتماعی (سوشمتی و بهداشوت و )...؛

اجتماعی

هدایا و خدمات خیریه و نیکوکاری (نهادهای مدنی)؛ حامیان مالی برای فعالیتهای اجتماعی (ورزش و)...؛ سایر
موارد

فرهنگی _اعتقادی
انرژی

سوورمایهگووذاری فرهنگووی  -اعتقووادی (آموووزش و )...؛ حامیووان مووالی فعالیووتهووای فرهنگووی -اعتقووادی؛ فسوواد،
رشوهخواری ،پولشویی؛ سایر موارد
حف و صرفهجویی در انرژی؛ توسعه و اکتشاف منابع جدید؛ استفاده از منابع جدید؛ سایر موارد

سپس جهت سنجش رتبه مسئولیت اجتماعی شرکتها از روش تحلیل محتوای با رویکرد شاخص مطابق
تعداد اقشم افشا شده

رابطه ()8

تعداد کل اقشم قابل افشا

استفادهشده است:
تعداد اقشم افشا شده

رابطه ()8

تعداد کل اقشم قابل افشا

در رویکرد شاخص تحلیل محتوا به استنباط نتایج بر اسا

بودن یا نبودن ویژگیهایی که در پیام تعریوفشوده اسوت،

میپردازد .در این رویکرد اگر یکقلم از افشای اقشم مسؤولیت اجتماعی شرکتها انجام شده باشد ،امتیاز  8و اگر افشاء
نشده باشد امتیاز  0داده میشود .بر این اسا

در پژوهش حارر ،درصورتیکه هرکودام از شواخصهوای مطورحشوده در

جدول  8در گزارشهای فعالیت هیئتمدیره شرکتها ،افشا شده باشند به آن شاخص عدد یک ( )8و در صورتیکه افشا
نشده باشد به آن عدد صفر ( )0تعلق میگیرد .سپس برای هر شرکت تعداد اقشم (شاخصهوا) افشواء شوده بوه تعوداد کول
اقشم (شاخصها) قابل افشا بیانکننده درصد افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها است.
متغیر تعدیلگر :متغیر تعدیل گر متغیری است که جهت و شدت ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته را تحوت توأثیر قورار
میدهد (عزیزی .)8392 ،در این پژوهش مالکیت خانوادگی ( )familyنقش متغیر تعدیل گور را دارد .بورای محاسوبه آن
استاندارد حسابداری شماره  20ایران مبنا قرارگرفته است ،بر این اسا

شرکتهایی که حداقل  %20سهام آنها در دست

اعضای یک خانواده باشد ،بهعنوان شرکتهای خانوادگی در نظر گرفتهشدهاند.
متغیرهای کنترلی

اهرم مالی ( :)Leverageعبارت است از نسبت جمع بدهیها به داراییها.
اندازه شرکت ( :)Sizeعبارت است از لگاریتم طبیعی جمع داراییهای شرکت.
عملکرد ( :)Performanceبرای سنجش عملکرد از معیار کیوتوبین استفاده شده است که عبارت است از ارزش بوازار
حقوق صاحبان سهام بهعشوه بدهیها به داراییها.
زیان ( :)Lossعبارت است از متغیر ساختگی با دو ارزش یک ،برای شرکتهای سود ده و صفر برای سایر شرکتها.
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صنعت ( :)Industry dumعبارت است از متغیر ساختگی صنعت با دو ارزش یک ،در صنعت مربوطوه و ارزش صوفر،
برای صنایع باقیمانده (شرکتهای نمونه در  4گروه صنعت شامل صنعت خودرو و ماشوینآالت ،صونایع غوذایی ،صونایع
فلزی ،صنایع کانی و معدنی ،صنایع شیمیایی و سایر صنایع طبقهبندی شدند و به تعوداد یکوی کمتور از تعوداد کول گوروه
صنایع مورداستفاده در پژوهش متغیر ساختگی صنعت تعریف گردید)
سال ( :)yeardumعبارت است متغیر ساختگی سال با دو ارزش یک ،در سال مربوطه و ارزش صفر ،در سوایر سوالهوا
(متغیر ساختگی سال برای سال نیز به تعداد یکوی کمتور از تعوداد کول دورههوای پوژوهش متغیور سواختگی سوال تعریوف
گردید).
یافتههای پژوهش

در جدول  3آمارههای توصیفی مرتبت با الگوها درجشده است .مطابق با نتایج بهدستآمده ،مقدار میانگین متغیر نورخ
مؤثر مالیات تعهدی ( )0/88و میانگین متغیر نرخ مؤثر مالیات نقدی ( )0/84است .بهعبوارت دیگور هزینوه مالیوات ابورازی
شرکتها  88درصد سود قبل از مالیات شورکت بووده و هزینوه مالیوات نقودی پرداختوی  84درصود سوود قبول از مالیوات
شرکت را به خود اختصاص داده است .میانگین نمره افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها حودود  60درصود اسوت و ایون
نشان میدهد که شرکتهوای موردبررسوی بوهطوور متوسوت کمتور از یوکدوم اجوزای چوکلیسوت مسوئولیت اجتمواعی
شرکتها را افشا مینمایند و حدود  46درصد سرمایه شرکت از محل بدهی تأمینشده است .همچنین حودود  57درصود
شرکتها از مالکیت خانوادگی برخوردار و از شرکتهای موردبررسی  16درصد سودآور بودهاند.
جدول  .3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

جدول متغیرهای پیوسته
میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

نام متغیر
نرخ مؤثر مالیات تعهدی

0/88

0/01

0/00

0/23

نرخ مؤثر مالیات نقدی

0/84

0/83

-0/05

0/34

مسئولیت اجتماعی

0/60

0/86

0/82

0/44

اهرم مالی

0/46

0/89

0/29

8/02

اندازه شرکت

86/85

8/50

88/95

87/53

کیوتوبین

8/58

0/68

0/94

2/72

جدول متغیرهای گسسته
نماد
مالکیت خانوادگی
زیان

درصد فراوانی
0

8

63/15

54/85

85/7

16/3

نتایج آزمون فرریههای پژوهش در جدول  6ارائهشده است .نتایج برازش کلی الگوهای پژوهش نشان میدهد کوه در
سطح خطای  5درصد ،سطح معناداری آماره  Fبرای هردو الگو برابر صفر است؛ بنوابراین الگووهوای آزموون فررویههوای
پژوهش معنادار است .همچنین مقادیر عامل توورم واریوانس بعود از میوانگین زدایوی متغیور تعواملی مسوئولیت اجتمواعی×
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مالکیت خانوادگی کمتر از  5به دست آمد و این بیانگر نبود هم خطوی در متغیرهوای ورودی الگووی پوژوهش اسوت .بور
نتایج فرریه اول پژوهش ،رریب متغیر افشای مسئولیت اجتمواعی ( )-0/359در سوطح خطوای  5درصود بوا توجوه

اسا

مقدار آماره  )-23/889( tمنفی و معنادار است؛ یعنی با بهبود مسئولیت اجتماعی شرکتی میزان اجتناب مالیاتی بوهصوورت
معناداری کاهشیافته است .از این رو فرریه اول پژوهش «بین افشای مسوئولیت اجتمواعی و نورخ اجتنواب مالیواتی رابطوه
منفی وجود دارد» بر اسا
بر اسا

معیار نرخ مؤثر مالیات تعهدی پذیرفته میشود.

نتایج فرریه دوم پژوهش ،با توجوه بوه روریب متغیرهوای تعواملی مسوئولیت اجتمواعی× مالکیوت خوانوادگی

( )-0/091و معنادار نبودن آماره  )-8/907( tدر سطح خطای  5درصد میتوان با اتکا بیان کرد که مالکیت خانوادگی بور
رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی تأثیر معناداری ندارد .بنوابراین ،فررویه دوم پوژوهش «مالکیوت خوانوادگی
شدت رابطه منفی بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را افزایش میدهد» بر اسا

معیار نرخ مؤثر مالیات تعهودی رد

میشود .همچنین نتایج از برآورد الگوی پژوهش حاکی از این است که متغیرهای کنترلوی اهورم موالی ،انودازه شورکت و
نسبت کیوتوبین رابطه معناداری با اجتناب مالیاتی ندارند اما متغیر مجازی زیان دارای رابطه منفوی و معنواداری بوا اجتنواب
مالیاتی است؛ بنابراین ،میتوان گفت که اجتناب مالیاتی در شرکتهای زیوان ده صورفنظور از مالکیوت خوانوادگی ایون
شرکتها ،از اهمیت کمی برخوردار است .بهعبارت دیگر ،شرکتهای زیانده مشمول پرداخت مالیوات نبووده ،بنوابراین،
این شرکتها ررورتی برای اجتناب مالیاتی ندارند.
جدول  .0نتایج برآورد الگوهای اصلی پژوهش

متغیر

هم خطی

فرریه اول پژوهش

فرریه دوم پژوهش

متغیر وابسته ETR

متغیر وابسته ETR

آماره وایف

رریب

آماره t

رریب

آماره t

مسئولیت اجتماعی

8/97

-0/359

*-23/889

-0/810

*-7/613

اهرم مالی

8/57

0/001

0/531

0/080

0/139

اندازه شرکت

8/6

0/002

8/232

0/002

8/833

نسبت کیوتوبین

8/35

-0/002

-0/357

-0/006

-0/454

زیان

8/5

-0/059

*-1/368

-0/035

*-4/243

مالکیت خانوادگی

2/05

-0/019

*-88/737

مسئولیت اجتماعی× مالکیت خانوادگی

8/27

-0/091

-8/907

0/021

8/282

مقدار ثابت

8/715

0/058

اثرات ثابت سال و صنعت

کنترل شد

کنترل شد

رریب تعیین تعدیلشده

0/554

0/700

آماره F

14/743

834/425

سطح معناداری

0/000

0/000

* در سطح  %5معنادار است.
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آزمونهای تکمیلی

بهمنظور قابلاتکا بودن بیشتر نتایج و تحلیل حساسیت ،برای سنجش متغیر وابسته پوژوهش از معیوار نورخ موؤثر مالیواتی
نقدی نیز استفاده شد .نتایج برآورد الگو با استفاده از معیار مورد نظر در جدول  5ارائهشده است .نتایج آزمون فررویه اول
نشان میدهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی و نرخ اجتناب مالیاتی رابطوه منفوی و معنواداری وجوود دارد .هومچنوین در
مورد فرریه دوم پژوهش نتایج بیانگر آن است که مالکیت خانوادگی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیواتی
تأثیر ندارد .ازاینرو نتایج آزمون فرریهها از الگوی اصلی پشتیبانی مینماید و نتایج بهدستآمده قابلاتکا است.
از سوی دیگر ،بال و همکاران ( )2082معتقدند که اجرای الگوی بوا اثورات ثابوت شورکت ،زموانی کوه تعوداد مقواطع
(شرکتها) چندین برابر تعداد سالهاست ،موجب میشود که تعداد زیادی متغیر مجازی به الگوی پژوهشی ارافه شووند
که به دلیل کاهش درجه آزادی الگو ،قدرت آزمون را کاهش میدهند (محمدررایی .)8394 ،لیکن بهمنظور کنترل اثور
عوامل حذفشده در طول زمان و برآورد نتایج با استفاده از الگوهای جایگزین ،الگووی فررویههوای پوژوهش بوا لحواظ
نمودن خطای استاندارد خوشهبندیشده (کشستر پنل) دوباره برآورد شدند که نتایج آنها در جودول  5ارائوهشوده اسوت.
نتایج برآورد الگوها با روش مدنظر با نتایج آزمون فرریههای پژوهش مطابقت دارد .این به معنی قابلاتکا بوودن نتوایج بوا
استفاده از معیارها و روشهای گوناگون برآورد الگو ،است.
جدول  .7نتایج برآورد الگوهای تکمیلی پژوهش

نام متغیرها

فرریه اول پژوهش

فرریه دوم پژوهش

متغیر وابسته

متغیر وابسته CETR

فرریه اول پژوهش

فرریه دوم پژوهش

متغیر وابسته ETR

متغیر وابسته ETR

خطای استاندارد مقاوم خوشهبندیشده

رریب

آماره t

رریب

آماره t

رریب

آماره t

رریب

آماره t

مقدار ثابت

0/091

*2/808

0/048

8/456

0/058

8/834

0/021

0/747

مسئولیت اجتماعی

-0/545

*-28/954

-0/306

*-7/091

-0/359

*-83/898

-0/81

*-5/661

اهرم مالی

0/081

0/754

0/020

8/065

0/001

0/305

0/08

0/5

اندازه شرکت

0/008

0/359

0/000

0/815

0/002

0/72

0/002

0/413

نسبت کیوتوبین

0/006

0/633

0/003

0/364

-0/002

-0/239

-0/006

-0/647

زیان

-0/099

*-1/143

-0/042

*-7/216

-0/059

*-5/791

-0/035

*-6/762

مالکیت خانوادگی

-0/838

*-80/503

-0/019

*-1/319

مسئولیت اجتماعی×مالکیت خانوادگی

-0/881

-8/275

-0/091

-8/686

اثرات ثابت سال و صنعت

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

رریب تعیین تعدیلشده

0/579

0/786

0/554

0/7

آماره F

43/196

883/678

34/533

43/11

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

* در سطح  %5معنادار است.

 /010اجتناب مالیاتی :مسئولیت اجتماعی و نقش تعدیلگر مالکیت خانوادگی

نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی و نقش تعودیل گور مالکیوت خوانوادگی بور
نحوه این ارتباط بوده است .بدین منظور در مبانی نظری مفاهیم مسئولیت اجتماعی ،مالکیت خانوادگی و اجتنواب مالیوات
و نحوه ارتباط آنها باهم بیان گردید .نتایج نشان مویدهود کوه مشوارکت بیشوتر در مسوئولیت اجتمواعی شورکتی موجوب
کاهش اجتناب مالیاتی در شرکتهای موردمطالعه گردیده است .نتایج این بخوش همسوو بوا مطالعوات هووی و همکواران
()2083؛ لگویر و الباز ()2085؛ مگبیم و همکاران ()2087؛ آسیان و یوچی ()2081؛ حجازی و همکاران ( ،)8396دارابی
و همکاران ( )8394است .همچنین یافتهها همسو با تئوری ذینفعان فریمن ( )8916است که به یوک رابطوه دوسوویه بوین
شرکتها و ذینفعان عقیده دارد .از یکسو ،شورکتهوا بایود بورای ذینفعوان خوود ایجواد ارزش نمایود و ازآنجواییکوه
پرداخت مالیات توست شرکتها منافع جامعه را بوه هموراه دارد .از ایون رو شورکتهوایی کوه در فعالیوتهوای مسوئولیت
اجتماعی مشارکت میکنند سهم خود از مالیات را پرداخت نموده و تمایول کمتوری بوه اجتنواب مالیواتی دارنود .از سووی
دیگر ،فعالیت مسئولیت اجتماعی یک نون سرمایهگذاری مولود اسوت و بوه جوذب سورمایهگوذارانی کوه بورای مسوئولیت
اجتماعی ارزش قائلاند کمک مینمایود و هموین امور در بلندمودت موجوب بهبوود عملکورد و ارتقوای پایگواه اجتمواعی
شرکتها خواهد شد .از این رو میتوان گفت ،شرکتهای با مسئولیت اجتماعی با پرداخت مالیات در زمان حال موجوب
بهبود عملکرد مالیشان در زمان آتی خواهند شد.
در بخش بعدی ،رابطه بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی با توجه به نقش مالکیت خانوادگی بررسی شود .نتوایج
حاکی از آن بود که مالکیت خانوادگی شدت رابطه منفی بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی را بهصورت معنواداری
تحت تأثیر قرار نمیدهد .نتایج این بخش همسو با نتایج لندری و همکواران ()2083؛ اسوتیورز و نیسوکانن ()2086؛ لوین و
همکاران ( )2087است و با سایر مطالعات بیانشده در پیشینه پوژوهش ناسوازگار اسوت .دلیول رد فررویه دوم را مویتووان
اینگونه استدالل نمود که شرکتهای با مالکیت خوانوادگی بوه دلیول نگرانوی در موورد نوام خوانوادگی خوود ،اقودامات
خطرآفرین را انجام نمیدهند و نام و شهرت شرکت را بهعنوان یک میراث برای انتقال به فرزندان خود در نظر میگیرند.
پس درواقع مفهوم شهرت باع

ایجاد همپوشانی مالکیت خانوادگی با مسوئولیت اجتمواعی شوده؛ بنوابراین ،تعامول آن بوا

متغیر مسئولیت اجتماعی به تقویت ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و اجتناب مالیاتی منجر نشده است.
با توجه به نتایج پژوهش و اینکه مسئولیت اجتماعی در کاهش اجتناب مالیاتی نقش فراوانی دارد .فقدان حسوابداری و
گزارشگری مسئولیت اجتماعی بهصورت مستقل ،فقدان شواخص و اسوتاندارد یکپارچوه درزمینوه مسوئولیت اجتمواعی در
ایران سبب گزارشگری و افشای مسئولیت اجتماعی بهصورت سلیقهای شده کوه ایون امور باعو
گذران نتوانند به مقایسه شورکتهوا در ایون زمینوه بپردازنود؛ بنوابراین ،بوه سوازمان بوور

شوده اسوت کوه سورمایه

اوراق بهوادار و کمیتوه تودوین

استانداردها پیشنهاد میشود که شرکتها را به افشای مسوئولیت اجتمواعی در چوارچوب اسوتانداردهای یکپارچوه و ارائوه
گزارشهای مستقل ملزم نمایند و نسبت به رتبوهبنودی شورکتهوا ی فعوال در بوور
اجتماعی شرکتها همت گمارند.

بوه لحواظ کیفیوت افشوای مسوئولیت
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یکی از محدودیت این پژوهش نبوود اسوتاندارد واحود و یکپارچوه جهوت سونجش افشوای مسوئولیت اجتمواعی اسوت.
ازاینرو ،با توجه به تنون چکلیستها و ابعاد و شاخصهای پیشنهادی جهت سنجش افشای مسوئولیت اجتمواعی ،بوهتبوع
امتیاز افشای مسئولیت اجتماعی توست پژوهشگران مختلف یکسان نیست .همچنین اسوتفاده از معیارهوای متفواوت جهوت
سنجش اجتناب مالیاتی قابلیت اتکا بودن و تعمیمپذیری نتایج را محدود نموده است.
در نهایت با توجه به یافتههای این پژوهش مبنی براثر گذاری مسئولیت اجتمواعی بور اجتنواب مالیواتی شورکتهوا و در
نتیجه تأثیر آن بر تصمیمهای سرمایهگذاران ،به شرکتهای سرمایهگذاری ،تحلیل گران مالی و سورمایه گوذران بوالقوه و
اوراق بهادار پیشنهاد میشود ،بهمنظور ارزیابی دقیق کیفیت افشای مسئولیت اجتمواعی شورکتهوا از طریوق

بالفعل بور

مطالعه و بررسی دقیق گزارشهای ساالنه شرکتها و سایر منابع اطشعواتی ،اطشعوات جوامعی در خصووص ایون عوامول
کسووب نماینوود و بوور اسووا

اطشعووات مووذبور کیفیووت افشووای مسووئولیت اجتموواعی شوورکت را ارزیووابی و آن را در

تصمیمگیریهای خود لحاظ نمایند.
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