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های ساختار مالکیت با اجتناب مالیاتی در شرکترابطه بین دف از انجام این پژوهش بررسی ه -چکیده

در بورس  شده پذیرفتهشرکت  51 نمونه پژوهش شامل باشد.پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می

 ها استفاده شده است.برای آزمون فرضیهاز طریق مدل آماری رگرسیون چند متغیره و  اوراق بهادار تهران بوده

ای جامعه   ای شده است و در هرهای اجتناب از مالیات از آغاز زمان قانونگذاری مالیات تبدیل به مسئلهمقوله

)فرار از مالیات( به اندازه خود  های اجتناب از مالیاتاگرچه فعالیتشود متدوال است. که مالیات وضع می

های بزرگ ابداع کردند در هایی که آنها میان پرداخت کنندگان مالیات شرکتمالیات قدمت دارد، روش

ها با توجه به حجم اند. این مسئله در میان پرداخت کنندگان مالیات شرکتخیلی پیچیده شده های اخیرسال

ها از نسبت بیشتری از درآمدهای پیش مالیات تر است. حقیقت اینکه مالیاتهای درآمد شرکت رایجیاتمال

تواند  ها میدهد. ساختار مالکیت شرکتشود و در نتیجه سودهای قابل توزیع را کاهش میها گرفته میشرکت

ر این ساختار ایفای نقش کنند. توانند د بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی می

ها در حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا فامیل با در اختیار داشتن درصد باالی سهام و یا حضور آن

بین مالکیت نتایج نشانگر این است که  .دهد هیأت مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان می

رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بین تمرکز مالکیت و مالکیت سایرین با  سهامداران نهادی با اجتناب مالیاتی

 ها رابطه معناداری وجود ندارد.اجتناب مالیاتی شرکت

 اجتناب مالیاتی. مالکیت سایرین، تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، کلیدی:های  واژه

 

 مقدمه

ای ای شده است و در هر جامعهمالیات تبدیل به مسئلههای اجتناب از مالیات از آغاز زمان قانونگذاری مقوله

)فرار از مالیات( به اندازه خود  های اجتناب از مالیاتشود متدوال است. اگرچه فعالیتکه مالیات وضع می

های بزرگ ابداع کردند در هایی که آنها میان پرداخت کنندگان مالیات شرکتمالیات قدمت دارد، روش
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ها با توجه به حجم کنندگان مالیات شرکتاند. این مسئله در میان پرداختپیچیده شده خیلی های اخیرسال

ها از نسبت بیشتری از درآمدهای پیش مالیات تر است. حقیقت اینکه مالیاتهای درآمد شرکت رایجمالیات

تواند  ها میرکتدهد. ساختار مالکیت ششود و در نتیجه سودهای قابل توزیع را کاهش میها گرفته میشرکت

توانند در این ساختار ایفای نقش کنند.  بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی می

ها در حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا فامیل با در اختیار داشتن درصد باالی سهام و یا حضور آن

 .1(2111 ،عبدالمحمد و همکاران) دهد ا نشان میهیأت مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت ر

های خانوادگی به علت وجود سهامدار عمده حقیقی و یا وجود اعضای خانواده در هیأت مدیره،  شرکت

ترین ارکان عنوان یکی از اصلیممکن است سایر سهامداران این گمان را داشته باشند که منافع خانواده، به

 منافع سایر سهامداران در اولویت قرار گیرد.گیری برای شرکت، بر تصمیم

ها، حفظ منافع خانواده های خانوادگی ممکن است به دلیل ساختار مالکیت خاص این شرکتدر شرکت

بر حفظ منافع سهامداران جزء ارجحیت یابد، در نتیجه به دلیل اینکه سهامداران جزء کمتر به اطالعات مهم و 

شود که منافع این گروه در معرض خطر به  اره این خطر احساس میاساسی شرکت دسترسی دارند، همو

 .2(2119)اندرسون ،  خصوص در بلندمدت قرار گیرد

ها، کسورات از نقدینگی موجود برای یک شرکت است و از این رو سود سهام قابل توزیع بین مالیات

ای اجتناب از مالیات مختلف به هکند که مالکان شرکت دارایی خود را با فعالیتسهامداران پیشنهاد می

های های اجتناب از مالیات با  هزینهحداکثر برسانند. با این حال، چنین مزیت نقدینگی افزایش یافته از فعالیت

 و مستقیم بالقوة پیامدهای دارای مالیاتی اجتناب .9(2111)عبدالمحمد،  شودمشخص غیرمالیاتی انجام می

 جمله از سهامداران ثروت افزایش و نقدی جریان افزایش و مالیات کاهش هزینۀ. باشد می بسیاری غیرمستقیم

 و مالیاتی جرایم گرفتن نظر در و بیشتر مالیات وضع احتمال و مالیاتی هایپناهگاه کاهش مستقیم و پیامدهای

 و هاشرکت مسئولیت اجتماعی کاهش ها،بنگاه این از بیشتر مالیات گرفتن نظر در برای دولت احتمالی فشار

 باشند )هانلونمی مالیاتی اجتناب هایغیرمستقیم فعالیت پیامدهای جملۀ از شرکت، ارزش کاهش آن، تبع به

 4(2111و هیتزمن، 

                                                             
1 Abdolmohamad , and et. Al.(2010). 
2 Anderson,(2003). 
3 Abdolmohammad,(2010). 
4 Honlon & Hitzman,(2010). 
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 مبانی نظری پژوهش

 1تئوری ساختار مالکیت

به  ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت

توان  توان انتظار داشت که از جمله آنها می ها را می همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه

به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و 

ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران  بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم

دهد. به اعتقاد  شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می و سهامداران مربوط می

نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تالش کنند تا  صاحب

های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت  د مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تالشاز ایجا

گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال  سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم

ان دیگر قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامدار

 (.  2119، 2خواهد داشت )آرمسترونگ

 

 ت؟مالیاتی چیس فرار

اطالعات الزم در مورد عواید و منافع  هرگونه تالش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن

یکسان ها تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات. شودخوانده می مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی

مراجع  رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوبمالیاتی، به است. در فرار

 .شودنادیده گرفته می ربط تعمداًذی

 

 مالیاتی تمایز فرار مالیاتی و اجتناب

رفتار مؤدیان مربوط  غیرقانونی بودن تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا

است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در  شود. فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانونمی

کند، یک نوع شود، امتناع میسرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می مورد درآمدهای حاصل از کار یا

                                                             
1 Ownership Structure Theory 

2  Armstrong 
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اجتناب  دارد. اما دردولتی و مالیاتی کشور دور نگه میدهد که او را از چشم مقامات انجام می عمل غیررسمی

ها های قانونی در قانون مالیاتفخال از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود. اجتناب از مالیات، از

گردد. مثالً های گریز میقابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهشنشات می

 تری برای مالیات برخوردارنددهد که از نرخ پایینرا در قالب درآمد سرمایه نشان می رآمدهای نیروی کارد

 در اجتناب از مالیات، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا(. 1939)مهرانی و سیدی، 

 .کندو ثبت می کل غیرواقعی، یاددا شتکه او الزاماً تمامی مبادالت خود را با جزئیات آن البته به ش

ینی در تصمیمات اقتصادی خود تالش بباز های قانون مالیات ودر واقع، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه

آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی  کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. ازمی

 .فرار مالیاتی در معرض دید است زاست، از این رو بیشتر ا

به عبارت دیگر، اجتناب از مالیات، یک نوع سوءاستفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی 

 شود که مؤدیان به آن وسیله خود را بهپرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می های گریز ازو یافتن راه

سرمایه که نرخ کمتری از  زنند. مثالً تبادل درآمد نیروی کار به درآمدمالیات کنار مینحوی از افراد مشمول 

عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به

کمتر، دوچرخه ای برای پرداخت مالیات حال اگر فروشنده. دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود

پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات،  کمتری بفروشد، رفتار وی بر

مالیات قلمداد  دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از میزان فروش

 (.2114، 1)بوشی شودمی

مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از  قانونی و برای کاهش تعهدات بنابراین اجتناب مالیاتی،

فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خالف قانون مانند گزارش  ظرایف قانونی است، اما تقلب یا

باید قابلیت  انی،ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمدرآمد و فروش، کسورات و تنظیم اظهارنامه غیرواقعی

 .مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد

 

 

 

                                                             
1 Bushe  
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 پیشینه تجربی پژوهش

پرداخته ها اجتناب مالیاتی شرکت تاثیر ساختار مالکیت بر( در پژوهشی تحت عنوان 1939رضایی و مشیری )

در بورس و اوراق بهادار ها در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر اجتناب مالیاتی شرکت است.

ها است. نتایج آزمون اجتناب مالیاتی شرکت تعیین تاثیر ساختار مالکیت بر پرداخته شد. هدف از تحقیق،

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از شرکت شرکت نمونه 13تجربی با استفاده از اطالعات مربوط به 

طریق مالکیت بلوکی و نهادی  قرار گرفت. ساختار مالکیت از( مورد بررسی 1931تا  1911تهران طی ده سال )

نتایج نشان  گیری شد.و اجتناب مالیاتی از طریق دو معیار نرخ موثر مالیات نقدی و اختالف دائمی مالیات اندازه

قدی دهد که بین مالکیت بلوکی و معیار اختالف دائمی مالیات رابطه معنادار و منفی و با نرخ موثر مالیات نمی

بین مالکیت نهادی و معیار اختالف دائمی مالیات رابطه معنادار و منفی و در  معناداری یافت نشد. ضمناً رابطه

 رابطه معناداری یافت نشد. روش نرخ موثر مالیات نقدی

های حاکمیت شرکتی و  بررسی رابطۀ بین سازوکار ( در پژوهشی تحت عنوان1939دیدار و همکاران )

های حاکمیت شرکتی و شکاف  در این پژوهش به بررسی رابطۀ بین سازوکارپرداخته است.  شکاف مالیاتی

مالیاتی پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطۀ بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی 

داخلی،  مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی، مالکیت دولتی، حسابرسی شامل استقالل هیئت

اظهارنظر حسابرس، تغییر حسابرس و معامله با اشخاص وابسته با شکاف مالیاتی انجام گرفته است. همچنین 

پژوهش شده است. برای این   گیری بهتر، دو متغیر کنترلی اندازة شرکت و اهرم مالی وارد مدل برای نتیجه

بررسی شده است. آزمون  1931تا  1915ساله در بازة زمانی  شرکت نمونه برای یک دورة شش 111منظور، 

های تلفیقی انجام گرفت. نتایج  های پژوهش با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره براساس داده فرضیه

مدیره، مالکیت دولتی، نوع اظهارنظر حسابرس، تغییر  پژوهش بیانگر این است که رابطۀ متغیرهای استقالل هیئت

الیاتی، منفی است و متغیرهای حسابرسی داخلی و اندازة شرکت رابطۀ مثبتی حسابرس و اهرم مالی با شکاف م

با شکاف مالیاتی دارند. همچنین متغیرهای دوگانگی نقش مدیرعامل، سهامداران نهادی و معامله با اشخاص 

 وابسته، رابطۀ معناداری با شکاف مالیاتی ندارند.

ها را بر مدیریت مالیات ای اصول راهبری شرکتهای اثرات ویژگی( در مطالعه2111مینیک و نوگا )

گذاری در عنوان محرکی برای مدیران جهت سرمایههای پاداش بهجستجو نمودند. آنها نشان دادند که طرح
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ها نشان داد که مدیریت مالیات سهامداران را کند. همچنین یافتهاه عمل میگهای بلندمدت و مالیات طرح

 طور مثبت با افزایش عایدی سهامداران در ارتباط است.مالیات بهسازد و مدیریت متنفع می

 در بوده، متقابل صورتبه مالیات و شرکتی حاکمیت بین هایواکنش که داد نشان (،2111سارتوری )

 هاشرکت مالیاتی تعهدات کردن برآورده در ساختاری تاثیرات شرکتی حاکمیت قواعد سو، یک از حقیقت،

 )از مالیاتی هایاستراتژی به آنها دادن ارتباط دولت( و دیدگاه )از مالیاتی هایطرح دیگر، سوی از و دارد

 .باشد داشته پویا شرکتی حاکمیت یک ایجاد در بسزایی تاثیر تواندمی شرکت( دیدگاه

شدن های مالیاتی باال، باعث بدتر ( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نرخ2117) دسایی و همکاران

های اصول های پایین مالیاتی باعث بهبود سیستمشود و برعکس نرخها میهای اصول راهبری شرکتسیستم

 ها شده و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت. راهبری شرکت

ارائه ها را با تواند اصول راهبری شرکت( به این نتیجه رسیدند که قانون مالیات می2111) فریز وهمکاران

ها تحت تاثیر اینکه امتیازات یا تحمیل مجازات تحت تاثیر قرار دهد. به عالوه ساختار اصول راهبری شرکت

تواند اصول راهبری گیرد. همچنین، سیستم مالیاتی میکند، قرار میشرکت چگونه مالیات را مدیریت می

 ها را در دوره پرداخت سود سهام تحت تاثیر قرار دهد.شرکت

 

 های پژوهش فرضیه

 :اند شده تدوین زیر صورت به پژوهش های فرضیه نظری، مبانی بیان به توجه با

 بین مالکیت سهامداران نهادی و اجتناب مالیاتی رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه اول:

 بین تمرکز مالکیت و اجتناب مالیاتی رابطه معنادار وجود دارد.فرضیه دوم: 

 .مالکیت سایرین و اجتناب مالیاتی شرکتی رابطه معناداری وجود داردبین  فرضیه سوم:

 

 شناسی پژوهش روش

 از که تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های تولیدی شرکت کلیه از پژوهش این آماری جامعه

 تصادفی بوده آماری نمونه .است شده تشکیل اند، بوده فعال بورس در 1935 سال پایان تا 1931 سال ابتدای

 گذاریجزو بانک و بیمه و سرمایه اسفند بود. 23ها منتهی به ها را داشتند سال مالی آناست و این ویژگی

 ماه نداشتند.  1نبودند و وقفه معامالتی بیش از 

  شرکت که حائز شرایط فوق بودند برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. 51بنابراین تعداد 
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 مدل و متغیرهای پژوهش

 متغیر مستقل: 
ها : برای محاسبه میزان مالکیت نهادی مجموع سهام در اختیار بانک      مالکیت سهامداران نهادی 

های تأمین سرمایه و های بازنشستگی، شرکتگذاری، صندوقهای سرمایهها، شرکتها، هلدینگو بیمه
دولتی بر کل سهام منتشره شرکت، های ها و نهادهای دولتی و شرکتگذاری، سازمانهای سرمایهصندوق

 دست آمده است.تقسیم شده و درصد یا میزان  مالکیت نهادی به
درصد  5گذاران نهادی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از : عالوه بر سرمایه    تمرکز مالکیت 

-ا بررسی صورتشوند. باوراق بهادار در دست انتشار را خریداری کند نیز جزو سهامداران عمده محسوب می

 شود.  گذاران از سهام شرکت تعیین میهای مالی، درصد مالکیت این سرمایه
 برای محاسبه مالکیت سایرین مجموع سهام در اختیار سایرین را بر کل :OTHEROWNمالکیت سایرین 

 آید.دست میکنیم و درصد مالکیت سایرین بهسهام منتشره شرکت تقسیم می
 

 متغیر وابسته: 

گیرند که شامل میزان ها  اندازه میمد تجارت شرکتآات بر دریمتغییر را براساس مقدار نسبی مالاین 
 شود.مالیات موثر می

به درآمد قبل از مالیات  tدر سال  i: نسبت مالیات نقدی پرداختی شرکت 1نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی
های مستقیم قانون مالیات 145تا  192موضوع مواد های آید به استثنای معافیتبه دست می tدر سال  iشرکت 

 )برای نمونه، شودهایی است که موجب تفاوت دائمی بین سود حسابداری و مشمول مالیات میاز جمله معافیت
-، سود حاصل از سپرده145% درآمد حاصل از صادرات کاالهای صنعتی و یا طبق مادة  111، 141طبق ماده 

 ید:آدست میهعاف است(. که از رابطه زیر بمالیات م های بانکی از،

          
مالیات نقدی پرداختی

سود قبل از مالیات
 

 
 :متغیر کنترلی

 در پایان سال مالی شرکت فروش شرکت: لگاریتم (SIZE) اندازه شرکت .1

                                                             
1 Effective tax rate paid in cash 
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 هاهای جاری و غیرجاری به کل دارایی(: نسبت جمع بدهیLEVاهرم مالی ) .2

(: از تقسیم فروش سال پایه بر تفاضل فروش سال پایه و فروش Sales Growth) نرخ رشد فروش .9

 :آیددست میهسال جاری طبق فرمول زیر ب

              
فروش سال پایه

(فروش سال جاری   فروش سال پایه)
   111 

 

 مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه اول: 

CTAit = α i + β1INSOWNit + β2CONCit + β3OTHEROWNit + β4SIZEit + β5LEVit+  
β6SALESGROWTHit + €it  

CTAعنوان نسبت مالیات نقدی پرداخت شده برای جریان گیری شده به، اجتناب از مالیات شرکت اندازه

دهنده تمرکز مالکیت  نشانCONCit  دهنده مالکیت نهادی.نشان ،INSOWNi  .نقدینگی عملیاتی است

OTHEROWNit دهنده مالکیت سایرین، نشان SIZEit دهنده اندازه شرکت و نشانLEVi دهنده اهرم نشان

ها ، شیب   و   ، عبارت ثابت است.     باشد.دهنده رشد فروش مینشان SALESGROWTHitمالی و 

 ، خطا مدل است.  تخمین زده شده است و 

 

 های پژوهش یافته

 توصیفی آمار

 های شاخص 1جدول  شد. اقدام ها داده توصیفی آمار محاسبه به ابتدا اطالعات، وتحلیل تجزیه منظور به

  دهد. مرکزی و پراکندگی را نشان می
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش (.1) جدول

 انحراف معیار کمترین مقدار بیشترین مقدار میانه میانگین متغیر ها
CTA 0.131 0.141 0.636 0.00 0.110 

INSOWN 62.25 64.54 95.26 0.00 25.36 
CONC 61.25 64.26 92.36 12.25 17.21 

Otherown 20.61 22.25 76.25 2.56 18.38 
SIZE 5.87 5.92 8.53 4.35 0.65 
LEV 0.63 0.65 1.36 0.05 0.27 

Salesgrowth 15.36 16.25 21.25 -17.26 35.15 
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 آمار استنباطی

 جدول F آزمون صفر فرض. دهد می نشان را واریانس ناهمسانی و هاسمن و لیمر F لیمر آزمون نتایج 2 جدول

 هر برای متفاوت مبدأ از عرض و مشترک مبدأ از عرض با مدل دو کارایی بودن یکسان های آزمون نتایج 2

 شده گرفته نظر در متفاوت مبدأهای از عرض با مدل بودن تر مناسب آزمون، این مقابل فرض و است شرکت

 تصادفی اثرهای و ثابت اثرهای با رگرسیون مدل دو کارایی بودن یکسان نیز هاسمن آزمون صفر فرض. است

 از پس. است شده مطرح ثابت اثرهای با مدل تربودنمناسب نیز آن مقابل فرض و پارامترهاست برآورد در

 رگرسیون روش پژوهش، های فرضیه آزمون اجرای برای منتخب روش شد مشخص لیمر Fآزمون اجرای

 ویسبرگ و کوک – پاگان بروش آزمون از واریانس ناهمسانی مشکل وجود بررسی برای. است پانل های داده

 .است شده استفاده

 
 لیمر Fهای  نتایج آزمون (2) جدول

 Fآماره  (H0فرضیه صفر ) مدل
درجه 

 آزادی
p-value نتیجه آزمون 

1 
 دار نیستنداثرات خاص شرکت معنی

 مناسب است( Pooling)روش 
0.86 51 0.0030 

H0 شودرد می 

های پانل )روش داده

 شود(انتخاب می

 
 های بروش پاگان کوک و ویسبرگ نتایج آزمون (2) جدول

 نتیجه آزمون P-value آماره محاسبه شده H0فرض 

 H0پذیرش  0.075 14.25 همسانی واریانس

 

 ماندةباقی اجزای در همبستگی قرار دارد عدم 2.5 -1.5بین  واتسون  دوربین آمارة مقدار آنجاکه از

 کمتر ها آزمون تمامی در فیشر F آماره داری معنی سطح اینکه به توجه با. کندمی تأیید را الگوهای رگرسیونی

 .شود می تائید درصد 35 اطمینان سطح در ها مدل کل داریمعنی لذا است 1.15 از

ی وجود رابطه مثبت و معنادار میان مالکیت دهندهضریب برآورد متغیر مالکیت نهادی در جدول نشان
است زیرا میزان سطح معناداری محاسبه شده برای این  1.15نهادی و اجتناب مالیاتی شرکتی در سطح خطای 
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مبنی بر  H1شود و فرض رد می H0بوده و بنابرین فرض  1.15بوده که این مقدار  کمتر از  191/1 متغیر برابر
 شود.مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی پذیرفته میوجود رابطه معنادار بین 

 

 نتایج آزمون فرضیات پژوهش 
 ها( نتایج آزمون فرضیه9) جدول

 سطح معناداری tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیرها

 0.136 0.060 2.265 0.001 (αمقدار ثابت)

INSOWN 0.001 0.0008 -1.231 0.036 
CONC 0.001 0.003 0.365 0.65 

OtherOwn -0.004 0.003 1.300- 0.21 

Size -1.08 0.016 0.624- 0.38 

LEV -0.012 0.004 2.56- 0.000 

SalesGrowth 0.0065- 0.018 0.364- 0.469 
 F 0.000سطح معناداری آماره  2.566. فیشر Fآماره 

 1.756 واتسون -آماره دوربین  0.426 ضریب تعیین
 

ی عدم رابطه معنادار میان تمرکز مالکیت و دهندهمالکیت در جدول نشانضریب برآورد متغیر تمرکز 

است زیرا میزان سطح معناداری محاسبه شده برای این متغیر برابر  1.15اجتناب مالیاتی شرکتی در سطح خطای 
 شود.پذیرفته می H0بوده و بنابرین فرض  1.15بوده که این مقدار  بیشتر از  1.15

ی وجود رابطه منفی و معنادار میان مالکیت ر مالکیت سایرین در جدول نشان دهندهضریب برآورد متغی
است اما میزان سطح معناداری محاسبه شده برای این  1.15سایرین و اجتناب مالیاتی شرکتی در سطح خطای 

مبنی  H1و فرض شود پذیرفته می  H0بوده و بنابرین فرض  1.15بوده که این مقدار  بیشر از  1.21متغیر برابر 
 شود.بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت سایرین و اجتناب مالیاتی رد می

 

 پیشنهادات برای تحقیقات آینده:
شود تحقیقات ها پیشنهاد میتر درباره رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی شرکتبرای اظهارنظر دقیق

و نتایج حاصل از آن با نتایج این تحقیق مورد مقایسه قرار های زمانی مختلف انجام پذیرد دیگری در دوره

 گیرد.
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تمرکز مالکیت و مالکیت سایرین با  -این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین مالکیت سهامداران نهادی 

ر منظور بررسی رابطه بین ابعاد دیگها بود و نتایج حاصل از آن در باال ارائه شده است. بهاجتناب مالیاتی شرکت

... تحقیقات دیگری انجام  مالکیت خارجی و مالکیت خانوادگی و -ساختار مالکیت نظیر مالکیت مدیریتی

 شود.
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