ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،52ﺑﻬﺎر  ،1393ﺻﻔﺤﺎت 69-85

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
اﻣﻴﺪ ﭘﻮرﺣﻴﺪري* ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻓﺪوي** و ﻣﻴﺜﻢ اﻣﻴﻨﻲﻧﻴﺎ***
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ1392/6/20 :

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش1392/11/26 :

ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺮخ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ
آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ  75ﺷﺮﻛﺖ از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﻲ
ﺳﺎلﻫﺎي  1380ﺗﺎ  1389اﺳﺖ .ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي
دادهﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎب از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲﮔﺬارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي .H20, M41 :JEL
ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ :اﺟﺘﻨﺎب از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ،ﻧﺮخ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي.

* داﻧﺸﻴﺎر ﺑﺨﺶ ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن  ،ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.Opourheidari@uk.ac.ir :
** ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن ،ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.Mh.fadavi@yahoo.com :
*** ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن)ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول( ،ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:
.Meysamamininia@yahoo.com

 70فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي ،سال چهاردهم ،شماره  ،55بهار 1393

 -1مقدمه
ماليات هزينه اي اسد که بر تمام واحدهاي انتفاعي که به نوعي درآمدزايي ميکنند ،از جانب
دولد تحميل ميشود .چنانچه شرکدها و اشخاص حقوقي بهعنوان واحدهايي تلقي شوند که در
راستاي کسب سود و انتفاع ،فعاليد ميکنند ،ميتوان انتظار داشد که به دنبال راهكارهايي براي
کاهش ماليات پرداختي خود باشند .در ادبيات مالي در کشورهاي خارجي ،تالشها و راهكارهاي
قانوني شرکدها بهمنظور کاهش هزينه ماليات خود را به نامهاي متفاوتي از قبيل مديريد ماليات،
اجتناب از پرداخد ماليات و رويه مالياتي جسورانه ميشناسند .بهطور متداول ،فعاليدهاي اجتناب
از پرداخد ماليات به ابزارهاي صرفهجويي ماليات اطالق ميشود که منابع را از دولد به
سهامداران انتقال ميدهد و بنابراين ،ارزش بعد از ماليات شرکد را افزايش ميدهد.1
همچنان که اجتناب از پرداخد ماليات مي تواند ارزش بعد از ماليات شرکد را افزايش دهد ،از
سوي ديگر ،به دليل تضاد منافع بين مديران و سهامداران ،ميتواند در فعاليدهاي شرکد ابهام
ايجاد و زمينه را براي انحراف منافع توس

مديران مهيا کند که در صورت وجود انگيزههاي

پاداشي براي مديران ،اين مسأله ميتواند کاهش يابد .برنامههاي اجتناب از پرداخد ماليات
ميتواند صرفهجويي مالياتي را براي شرکد در پي داشته باشد .با اين حال ،همواره اين احتمال
وجود دارد که به سبب برنامهريزيهاي جسورانه مالياتي که در جهد پنهان کردن حقايس بهمنظور
جلوگيري از کشف شدن توس مأموران مالياتي انجام ميشود ،ابهام فعاليدهاي مالي شرکد
افزايش يابد.
در اين تحقيس به اين موضوع پرداخته شده که آيا اجتناب از پرداخد ماليات بر محي اطالعاتي
و ابهام شرکد تأثيرگذار اسد يا خير؟
 -5ادبيات تحقيق
 -1-5مفهوم اجتناب از پرداخت ماليات

تعاريف متفاوتي از اجتناب از پرداخد ماليات به وسيله محققان ارايه شده اسد .اجتناب از
پرداخد ماليات بهعنوان کاهش ماليات آشكار هر ريال از سود قبل از ماليات تعريف شده اسد.2
فعاليدهاي اجتناب از پرداخد ماليات بهطور متداول به ابزارهاي صرفهجويي ماليات که منابع را از
1- Desai and Dharmapala, 2009, PP.169–186.
2- Hanlon and Heitzman, 2010, 127-178.
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دولد به سهامداران انتقال ميدهد و ارزش بعد از ماليات شرکد را افزايش ميدهد ،اطالق
ميشود .1پاسترناک و ريكو ،)2008( 2اجتناب از پرداخد ماليات را استفاده قانوني از نظام مالياتي
براي منافع شخصي ،بهمنظورکاهش مقدار ماليات قابل پرداخد بهوسيله ابزارهايي که در خود
قانون اسد ،تعريف کردهاند.3
براساس تعريف اسلمرد ،) 2004( 4نوع مشروع اجتناب از پرداخد ماليات از تفاوت بين قوانين
مالياتي و اصول پذيرفته شده حسابداري ناشي ميشود .5مثالي از اين مورد روش محاسبه هزينه
استهالک اسد .قانون مالياتي ،شرکدها را ملزم ميکند که با استفاده از روش الزامي شده در
قانون دارايي را مستهلك کنند ،اما اصول پذيرفته شده حسابداري به شرکدها اجازه ميدهد هزينه
استهالک را بهگونهاي محاسبه کنند که اطالعات بهتري به استفادهکنندگان صورتهاي مالي
منتقل شود.
 -5-5انگيزهها و بازدارندههاي اجتناب از پرداخت ماليات

با توجه به آنكه يكي از اهداف اصلي مديران و نمايندگان سهامداران در شرکد ،حداکثر کردن
ثروت سهامداران اسد و سهامداران با استفاده از سازوکارهاي مختلفي به دنبال تحقس اين موضوع
و نظارت بر مديران هستند ،بنابراين ،ميتوان انتظار داشد که يكي از انگيزههاي اصلي اجتناب از
پرداخد ماليات توس مديران ،تحقس هدف حداکثرسازي ثروت سهامداران باشد .افزون بر اين،
در بسياري از مواردي که طرحهاي پاداش براي مديران و گردانندگان شرکد در نظر گرفته
ميشود ،بخشي از اين طرحها مبتنيبر معيارهاي عملكرد شرکد هستند .معيارهايي که برخي از
آنها به ميزان سود شرکد و ميزان جريانهاي نقدي آزاد بستگي دارد .ازاينرو ،ميتوان انتظار
داشد که مديران در راستاي تحقس پاداشهاي در نظر گرفته شده از جانب سهامداران براي آنها،
انگيزه زيادي براي اجتناب مالياتي داشته باشند ،زيرا اجتناب مالياتي در نهايد ،به افزايش سود
خالص و کاهش جريانهاي نقدي خروجي ناشي از ماليات منجر ميشود .اين موضوع در تحقيس
انجام شده توس آرمسترانگ 6و همكاران ( )2012نيز تأييد شد و محققان يادشده به اين نتيجه
1- Desai and Dharmapala, Ibid.
2- Pasternak & Rico
3- Pasternak and Rico, 2008, PP.33-79.
4- Slemrod
5- Slemrod, 2004, PP.877–99.
6- Armstrong
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رسيدند که بين طرحهاي تشويقي پاداش مديران مالياتي با نرخ مؤثر مالياتي محاسبه شده براساس
استانداردهاي حسابداري رابطهاي منفي و معنادار وجود دارد.1
براي شرکدهايي که استراتژيهاي برنامهريزي مالياتي را به کار ميبرند ،نگرانيهاي اعتباري
عامل مهمي اسد .بانكمن ،)2004( 2نشان داد که وقتي يك شرکد بهطور جسورانه از پرداخد
ماليات اجتناب ميکند ،ممكن اسد برچسب شرکد فقير از نظر شهروندي 3به آن زده شود که
امكان دارد تأثير معكوسي بر نتايج بازار توليد داشته باشد .4تحقيقات قبلي ،اثر اعتباري برنامهريزي
مالياتي را براي شرکدهايي که متهم به دخالد در سپرهاي مالياتي هستند ،مورد آزمون قرار
دادند .هانلون و اسلمرد ( ،)2009واکنش بازار به اخبار مبني بر دخالد شرکدها در سپرهاي
مالياتي را مورد بررسي قرار دادند .5نتايج تحقيس آنها حاکي از واکنش جزيي منفي بازار و در
بعضي موارد که شرکد قبالً بهعنوان اجتنابکننده از ماليات شناسايي نشده بود ،واکنش مثبد بود.
همچنين شرکدهايي که در صنايع خردهفروشي بودند ،واکنش منفي شديدتري به اخبار سپر
مالياتي داشتند.
نگرانيهاي گزارشگري مالي نيز عامل بازدارندهاي براي برنامهريزي مالياتي محسوب ميشود.
انگيزههاي گزارشگري مالي اغلب با انگيزه حداقل کردن ماليات در تضاد اسد ،به اين دليل که
کاهش در سود مشمول ماليات ،غالباً سود حسابداري کمتري را نتيجه ميدهد.6
 -3-5تأثير اجتناب از پرداخت ماليات بر شفافيت گزارشگري مالي

بهطور کلي دو ديدگاه پيرامون تحقيقات تجربي در مورد فعاليدهاي اجتناب از پرداخد ماليات
وجود دارد؛ ديدگاه نخسد اين اسد که مديران با هدف کاهش تعهدات مالي شرکد و
صرفهجويي وجه نقد ،فعاليدهاي اجتناب از پراخد ماليات را انجام ميدهند .بنابراين ،از منظر
سرمايهگذاران ،اجتناب از پرداخد ماليات افزايشدهنده ارزش شرکد اسد و مديران براي بهکار
بستن چنين فعاليدهايي بايد تشويس شوند و پاداش بگيرند .مثالي از اين ديدگاه از فعاليدهاي

1- Armstrong et al, 2012, PP.391-411.
2- Bankman
3- Poor Corporate Citizen
4- Bankman, 2004, PP.9-37.
5- Hanlon and Slemrod, 2009, PP.126-141.
6- Shackelford & Shevlin, 2001 and Scholes & Wolfson, 1992.
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اجتناب از پرداخد ماليات ،تحقيس فيليپس )2003( 1اسد که بيان کرد پاداش دادن به مديران
واحدهاي تجاري برمبناي سود پس از ماليات،کاهشدهنده نرخ مؤثر مالياتي شرکدهاسد.2
براساس ديدگاه نخسد ،صرفهجويي ناشي از فعاليدهاي اجتناب از پرداخد ماليات ميتواند منبع
مالي ارزشمندي براي ضعف مالي شرکد باشد و تأمين مالي از طريس بدهي يا وجه نقد را کاهش
دهد.3
ديدگاه دوم به مسأله نمايندگي مربوط ميشود که در اين حالد ،اجتناب از پرداخد ماليات
بهعنوان ابزار ايجاد سپر براي فرصدطلبي و انحراف منافع توس مديران اسد (نظريه فرصدطلبي
مديريتي) .4دساي و دارماپاال ( ،)2006رفتار اجتناب از پرداخد ماليات را با در نظر گرفتن تضاد
منافعي که در نتيجه جدايي مالكيد و کنترل و استراتژي اجتناب از پرداخد ماليات ايجاد ميشود،
مورد بررسي قرار دادند .اين محققان بيان کردند که استراتژيهاي اجتناب از پرداخد ماليات
مستلزم پنهان کردن حقايس اسد که اينکار با هدف کاهش ميزان ماليات از طريس پنهان کردن
حقايس از مميزان مالياتي صورت ميپذيرد .در نتيجه ،اثر معكوسي بر محي اطالعاتي شرکد دارد
و به مديران اجازه ميدهد منافع را از شرکد خارج کنند و اين پرسش را مطرح کردند :از آنجا
که استراتژي جسورانه مالياتي رابطه مكملي با منحرف کردن منافع توس

مديران دارد ،منافع

خالصي را براي شرکد ايجادميکند؟.5
به ميزاني که رويههاي جسورانه مالياتي ،پنهان کردن حقايس بهمنظور جلوگيري از کشف شدن
توس مأموران مالياتي را دربر ميگيرد ،ميتواند ابهام شرکد را افزايش دهد .کيفيد گزارشگري
مالي و سياسد افشا بر ميزان شفافيد شرکد تأثير ميگذارند .رويههاي جسورانه مالياتي سبب
پنهان کردن حقايس و موجب افزايش عدم تقارن اطالعاتي بين مديران شرکد و سرمايهگذاران
خارجي از طريس محدود کردن افشا ميشوند .فعاليدهاي اجتناب از پرداخد ماليات ميتواند
ابزارهايي براي رفتار فرصدطلبانه مديريتي فراهم آورد که اين ابزارها شامل دسدکاري سود،
معامالت با اشخاص وابسته و ساير فعاليدهاي منحرف کردن منابع اسد .6کيم و همكاران

1- Phillips
2- Phillips, 2003, PP.847–874.
3- Kim et al, 2010, PP.639-662.
4- Managerial Opportunism Theory
5- Desai and Dharmapala, Ibid.
6- Ibid
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( ،)2010دريافتند که فرار مالياتي آثار منفي بر محي اطالعاتي و گزارشگري شرکد دارد .اين
موضوع به مديران امكان ميدهد تا در راستاي دستيابي به منافع شخصي خود معيارهاي عملكردي
شرکد را دسدکاري کنند .1بوشمن و اسميد ،)2001( 2بيان ميکنند که ابهام ناشي از فعاليد-
هاي فرار مالياتي ،ميتواند تضادهاي بين مديران و سهامداران راتشديد کند.3
برنامهريزيهاي اجتناب از پرداخد ماليات ،صرفهجويي مالياتي براي شرکد به ارمغان
ميآورد .با اين حال ،بهطور همزمان پيچيدگي مالي و سازماني شرکد را افزايش ميدهد و به
حدي ميرسد که نميتوان با بخشهاي خارج از شرکد (مانند سرمايهگذاران ،بستانكاران و
تحليلگران) بهدرستي ارتباط برقرار کرد و بدين صورت مشكالت شفافيد گزارشگري مالي
افزايش مييابد .4به عبارت ديگر ،افزايش مشكالت شفافيد باعث بهوجود آمدن عدم تقارن
اطالعاتي بين سرمايهگذاران ،سهامداران ،بستانكاران ،مديران و ...خواهد شد .يكي از هزينههاي
بالقوه برنامهريزيهاي مالياتي ،تأثير اين برنامهها روي شفافيد گزارشگري مالي شرکد اسد.
شفافيد کم مجموعهاي از هزينهها را بر شرکد تحميل ميکند که شامل باال رفتن هزينه تهيه
سرمايه از طريس سهام و بدهي ،تشديد مشكالت حاکميتي و کاهش بهروري سرمايهگذاري اسد.5
 -3پيشينه تحقيق
باالکريشنان و همكاران ( ،)2012به اين موضوع پرداختند که آيا رويههاي جسورانه مالياتي،
شفافيد شرکد را کاهش ميدهد يا خير .اين محققان از معيار عدم تقارن اطالعاتي ،کيفيد سود
و خطاي پيشبيني تحليلگران بهعنوان معيار شفافيد شرکد استفاده کردند .نتايج تحقيس نشان داد
که استراتژي جسورانه مالياتي شفافيد شرکد را کاهش ميدهد .همچنين مديران در شرکدهاي
با رويههاي جسورانه مالياتي تالش ميکنند مسأله شفافيد را با افزايش دادن سطح افشاي مالياتي
کاهش دهند.6

1- Kim et al, Ibid.
2- Bushman & Smith
3- Bushman and Smith, 2001, PP. 237-333.
4- Balakrishnan et al, 2012.
5- Biddle & Hilary, 2006 and Leuz & Verrecchia, 2000.
6- Balakrishnan et al, Ibid.
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چن 1و همكاران ( ) 2009به بررسي رابطه بين ميزان شفافيد شرکد و اجتناب از پرداخد
ماليات با در نظر گرفتن تضاد منافع بين سهامداران و مديران پرداختند .اين محققان از دامنه تفاوت
قيمد پيشنهادي خريد و فروش بهعنوان معيار شفافيد شرکد و تفاوت سود حسابداري و سود
مشمول ماليات بهعنوان معيار اجتناب از پرداخد ماليات استفاده کردند .نتايج تحقيس نشان داد که
هرچه ميزان اجتناب از پرداخد ماليات بيشتر باشد ،ميزان ابهام در آن شرکد بيشتر اسد.2
چن و همكاران ( ،)2010نشان دادند که اجتناب از پرداخد ماليات بهطور مثبتي با ريسك
سقوط قيمد سهام رابطه دارد .اين نتيجه با اين ديدگاه که اجتناب از پرداخد ماليات ،امكان
خارج کردن منافع مديريتي و پنهان کردن اخبار بد از طريس فراهم کردن ابزارها ،نقابها و
حوزههايي براي اين رفتار فرصدطلبانه را فراهم ميکند ،سازگاري دارد .پنهان و انباشته کردن
اخبار بد طي دورههاي متوالي ريسك سقوط قيمد سهام را دربر خواهد داشد .به اين دليل که
اخبار بد انباشته شده از يك نقطه اوج فراتر ميروند و همگي يكباره آشكار ميشوند .بهعالوه
اين محققان بيا ن کردند که ارتباط مثبد بين اجتناب از پرداخد ماليات و ريسك سقوط قيمد
سهام ،وقتي شرکدها يك سازوکار نظارت خارجي مانند مالكيد نهادي دارند ،ضعيف ميشود.3
فروغي و همكاران ( ) 1391به بررسي تأثير فرار مالياتي بر ريسك سقوط آتي قيمد سهام
پرداختند .اين محققان از تفاوت سود مشمول قطعي شده و سود مشمول ماليات واقعي بهعنوان
معيار فرار مالياتي استفاده کردند .نتايج تحقيس نشان داد که فرار مالياتي به ريسك سقوط آتي
قيمد سهام منجر ميشود .به اين مفهوم ،در شرايطي که شرکد فعاليدهايي را براي فرار از
ماليات انجام ميدهد ،به دليل آنكه اين فعاليدها مستلزم استفاده از يك سيستم گزارشگري مبهم و
پيچيده اسد ،توانايي مديران براي نگهداري و انباشد اطالعات منفي در داخل شرکد افزايش و
در نتيجه ،ريسك سقوط آتي قيمد سهام افزايش مييابد.4
عرب مازار و همكاران ( )1390به تبيين رابطه بين شفافيد گزارشگري مالي با گزارشگري
مالياتي در ايران پرداختند .روش انجام اين تحقيس از نوع پرسشنامهاي بود .نتايج تحقيس آنها
بيانکننده وجود يك رابطه مثبد بين گزارشگري مالياتي و شفافيد گزارشگري مالي بود،

1- Chen
2- Chen et al, 2009.
3- Chen et al, 2010, PP.41.61.
 -4فروغي و همكاران ،1391 ،صص .71-101
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به طوري که در صورت تهيه گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي ،شفافيد گزارشگري
مالي تا حدود زيادي تأمين خواهد شد.1
پورحيدري و سروستاني ( ،)1392با استفاده از نمونهاي متشكل از  75شرکد در سالهاي 1381
تا  1389به شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر مديريد ماليات پرداختند .نتايج تحقيس حاکي از آن
اسد که از بين ويژگيهاي خاص شرکد ،اندازه شرکد بهطور منفي نرخ مؤثر مالياتي را تحد
تأثير قرار ميدهد .همچنين بين نسبد بدهي ،شدت سرمايهگذاري در موجودي کاال و شدت
سرمايهگذاري در دارايي ثابد با نرخ مؤثر مالياتي رابطهاي مثبد و معنادار مشاهده شد .با وجود
اين ،نتايج تحقيس بيانکننده آن بود که بين فرصدهاي رشد و عمر شرکد با نرخ مؤثر مالياتي
رابطه معناداري وجود ندارد .همچنين نتايج تحقيس گواه آن بود که مالكيد نهادي بهطور منفي
نرخ مؤثر مالياتي شرکدها را تحد تأثير قرار ميدهد.2
فروغي و احمدي ( )1389به بررسي رابطه بين ترکيب سهامداران و کيفيد اقالم تعهدي در
شرکد هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني  1380تا  1385پرداختند.
در اين پژوهش ،از ارزش مطلس خطاهاي برآوردي بهعنوان نماد کيفيد اقالم تعهدي استفاده شد.
يافتههاي پژوهش نشان داد شرکدهايي که ترکيب سهامداران آنها بهطور عمده متشكل از
سهامداران نهادي اسد در مقايسه با شرکدهايي که ساختار مالكيد آنها بهطورعمده دربردارنده
سهامداران انفرادي اسد ،داراي کيفيد اقالم تعهدي باالتري هستند.3
پورحيدري و برهانينژاد ( )1391به بررسي تأثير خصوصيات اصول راهبردي شرکدها بر
مديريد ماليات در شرکد هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .خصوصيات
اصول راهبردي شرکد در تحقيس آنها شامل اندازه هيأتمديره ،ترکيب هيأتمديره ،دوگانگي
مديرعامل و اندازه مؤسسه حسابرسي بود .نتايج آنها حاکي از وجود يك رابطه منفي بين ترکيب
هيأتمديره و اندازه مؤسسه حسابرسي با مديريد ماليات بود .همچنين بيان کردند که بين

 -1عرب مازار و همكاران ،1390 ،صص .22-37
 -2پورحيدري و سروستاني.1392 ،
 -3فروغي و احمدي ،1389 ،صص .90-102

بررسي تأثير اجتناب از پرداخت ماليات بر شفافيت گزارشگري مالي شرکتهاي77 .....

دوگانگي مديرعامل و مديريد ماليات رابطه مثبتي وجود دارد .با اين حال ،بين اندازه هيأت مديره
و مديريد ماليات رابطه معناداري مشاهده نشد.1
 -4فرضيه تحقيق
فرضيه  :1شرکدهايي که از پرداخد ماليات اجتناب ميکنند ،شفافيد گزارشگري مالي کمتري
دارند.
 -5روش تحقيق
اين تحقيس ،از جهد همبستگي و روششناسي تحقيس ،از نوع شبهتجربي و پس رويدادي در حوزه
تحقيقات اثباتي حسابداري اسد که با استفاده از اطالعات واقعي صورت ميگيرد و چون ميتواند
در فرآيند استفاده از اطالعات کاربرد داشته باشد ،ازاينرو ،نوعي تحقيس کاربردي اسد (اين
تحقيس از لحاظ ماهيد و اهداف از نوع کاربردي اسد).
 -6جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري اين تحقيس تمام شرکد هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اسد که از
ابتداي فروردين  1380تا پايان اسفند  1389در بورس اوراق بهادار تهران فعال بودهاند .نمونه
آماري با استفاده از روش نمونهگيري حذفي و با اعمال شراي زير انتخاب شده اسد .به اين
صورت که شرکدهايي که داراي ويژگيهاي زير بودند ،انتخاب شدند:
 -1شرکدهايي که تا پايان سال  1380در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
 -2در زمره شرکدهاي سرمايهگذاري و واسطهگري مالي به دليل متفاوت بودن ماهيد
فعاليد آنها قرار نگرفته باشند.
 -3سال مالي آنها منتهي به  29اسفند باشد و در دوره مورد نظر تغيير سال مالي نداده باشند.
 -4اطالعات مورد نياز براي انجام اين پژوهش در آنها وجود داشته باشد.
با اعمال شراي يادشده 75 ،شرکد بهعنوان نمونه انتخاب شدند که با توجه به ماهيد ترکيبي
دادهها تعداد مشاهدات اين پژوهش 750سال  -شرکد اسد.

 -1پورحيدري ،برهانينژاد ،1391 ،صص .85-98
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 -7مدل و متغيرهاي تحقيق
در اين تحقيس براي آزمون فرضيه تحقيس از مدل شماره ( )1استفاده شده اسد .اين الگو به
شرح زير اسد:
()1
در اين الگو )AQ( ،معرف کيفيد اقالم تعهدي شرکد  iدر سال  tاسد .در اين تحقيس از قدر
مطلس پسماند اقالم تعهدي بهعنوان معيار شفافيد گزارشگري مالي استفاده شده اسد .هر قدر
مطلس پسماند اقالم تعهدي بيشتر باشد ،کيفيد اقالم تعهدي پايينتر اسد .شرکدهاي با کيفيد
اقالم تعهدي نامناسب ،محي عملكردي متغير و ناپايدار خواهند داشد و پيشبيني سود در آنها
دشوارتر خواهد بود .بنابراين ،کيفيد اقالم تعهدي پايينتر با کيفيد سود پايينتر و عدم تقارن
اطالعاتي باالتر مرتب خواهد بود .1براي بهدسد آوردن پسماند اقالم تعهدي از مدل کاسنيك

2

( )1999استفاده شده اسد .به اين منظور از مدل شماره ( )2استفاده ميشود:
()2
که در اين رابطه ،اقالم تعهدي ( )ACCRitاسد که به صورت زير محاسبه ميشود:
در اين رابطه  ،EARNitسود ناشي از فعاليدهاي عملياتي و  ،CFOitجريان نقدي ناشي از
فعاليدهاي عملياتي اسد.
 = ΔREVitبيانکننده تغيير در درآمد از سال  t-1تا .t
 = ΔRECitتغيير در حسابهاي دريافتني از سال  t-1تا .t
 = ΔINVitتغيير در موجودي کاال از سال  t-1تا .t
 = ΔPPEitناخالص اموال ،ماشينآالت و تجهيزات.
 = ΔCFOitتغيير در جريان نقدي عملياتي.
 = 𝜺itپسماند مدل و تعيينکننده کيفيد اقالم تعهدي.

1- Barth & Kasznik, 1999, PP.211-241.
2- Kasznik
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بهمنظور همگن کردن دادهها ،تمام عوامل الگوي مزبور بر مجموع داراييهاي اول دوره تقسيم
شدهاند.
اجتناب از پرداخد ( :)T Avoidهانلون و هتزمن ( ،)2010بيان کردند که تعريف و
اندازهگيري اجتناب از پرداخد ماليات (جسورانه بودن ماليات) مشكل اسد .1در اين تحقيس به
پيروي از ديرنگ 2و همكاران ( ،)2009از نرخ مؤثر مالياتي ( )ETR3استفاده شده اسد 4که به
صورت زير محاسبه ميشود:

که در رابطه فوق  Total Tax Expenseitکل هزينه ماليات شرکد  iدر سال  tو Pre Tax

 ،Incomeitبيانکننده سود قبل از ماليات شرکد  iدر سال  tاسد.
 -8متغيرهاي کنترلي
اندازه شرکد ( :)Sizeاز لگاريتم طبيعي ارزش داراييهاي شرکد بهدسد ميآيد .گروهي
استدالل ميکنند که اندازه شرکد بر کيفيد گزارشگري مالي تأثير مثبد دارد و داليلي مانند
برقراري سيستم کنترل داخلي کارآمد و ارتباط با مؤسسههاي حسابرسي بزرگ و ...را از عوامل
اصلي آن تلقي ميکنند .گروهي ديگر استدالل ميکنند که اندازه شرکد بر کيفيد گزارشگري
مالي تأثير منفي دارد و داليلي مانند فشار وارد شده بيشتر بر شرکدهاي بزرگ ،قدرت چانهزني
بيشتر شرکدهاي بزرگ با حسابرسان و گستردهتر بودن دامنه استفاده از رويههاي حسابداري را
بيان کردهاند.5
نسبد بدهي ( :)Levاز تقسيم کل بدهيها بر داراييهاي شرکد بهدسد ميآيد .کوهن
( )2004به اين نتيجه رسيد که شرکدهايي که از اهرم مالي باالتري برخوردار هستند با احتمال

1- Hanlon and Heitzman, 2010, PP.127-178.
2- Dyreng
3- Effective Tax Rate
4- Dyreng et al, 2009.
 -5نيكومرام و بادآور نهندي ،1388 ،صص .141-187
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بيشتر اطالعات مالي را با کيفيد باالتر ارايه ميکنند .1به بيان ديگر ،شرکدهاي با اهرم مالي باال،
کيفيد گزارشگري باالتري دارند.
عمر شرکد ( :)Ageدوره زماني اسد که شرکد به فعاليد مشغول اسد .انتظار ميرود با
افزايش عمر شرکد ،کيفيد گزارشگري مالي افزايش يابد.
 -9يافتههاي پژوهش
 -1-9آمار توصيفي

اطالعات مربوط به آمار توصيفي متغيرهاي مورد استفاده در اين پژوهش در جدول شماره ،1
منعكس شده اسد .همانطور که در جدول مشخص بوده ،ميانگين اقالم تعهدي  ،0/076اسد.
ميانگين نرخ مؤثر مالياتي 0/114 ،اسد ،در حالي که نرخ مؤثر مالياتي قانوني  22/5درصد بوده و
اين انحراف از نرخ قانوني بيانکننده فعاليدهاي برنامهريزي مالياتي اسد.
جدول  -1نتايج آمار توصيفي
حداک

متغير

عالمد اختصاري

ميانگين

ميانه

کيفيت اقالم تعهدي

AQ

0/076

0/053

1/044

نرخ مؤثر مالياتي

ETR

0/114

0/124

0/432

0/000

اندازه شرکت

Size

13/066

12/882

17/786

9/797

1/414

اهرم مالي

Lev

0/660

0/667

1/715

0/168

0/168

عمر شرکت

Age

34/753

36

58

8

10/477

ثر

حداقل

انحراف معيار

0/0002

0/089
0/084

براي بررسي وجود رابطه خطي و شدت همبستگي بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شده که در جدول شماره  ،2آمده اسد .همانطور که در جدول شماره  ،2مشاهده
مي شود ،بين کيفيد اقالم تعهدي و نرخ مؤثر مالياتي همبستگي معنادار و منفي وجود دارد .از بين
متغيرهاي کنت رلي بين اقالم تعهدي و اندازه شرکد همبستگي معنادار وجود دارد ،اما بين اقالم
تعهدي و نسبد بدهي و عمر شرکد همبستگي معناداري وجود ندارد.

1- Cohen, 2004.
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جدول  -5نتايج آزمون همبستگي پيرسون
AQ
1

AQ

Size

ETR

ETR

***

Size

**

0/085

-0/183

-0/155

Age

Lev

1
1
*

Lev

-0/005

-0/035

0/063

1

Age

0/009

-0/059

***0/290

-0/042

1

توضيح *** :در سطح  %1معنادار ** در سطح  %5معنادار * در سطح  %10معنادار

 -5-9انتخاب الگو براي مدل

براي آزمون فرضيهها از مدل رگرسيون حداقل مربعات معمولي( )OLS1و براي آزمون همبستگي
بين پسماندها از آماره دوربين ـ واتسون استفاده شده اسد .در بررسي دادههاي مقطعي و سري
زماني ،اگر ضرايب اثرات مقطعي و اثرات زماني معنادار نشود ،ميتوان دادهها را با يكديگر
ترکيب کرد و بهوسيله يك رگرسيون حداقل مربعات معمولي تخمين زد .در بيشتر دادههاي
ترکيبي اغلب ضرايب مقاطع يا سريهاي زماني معنادار هستند ،اين مدل به مدل رگرسيون ترکيب
شده معروف اسد .2با توجه به ساختار ترکيبي دادهها ،براي بررسي ترکيبپذيري از آزمون چاو و
براي بررسي وجود اثر ثابد از آزمون هاسمن استفاده شده اسد .با توجه به نتايج بهدسد آمده در
جدول شماره  ،3سطح معناداري آزمون چاو زير  0/05اسد .بنابراين ،براي برآورد مدل از روش
دادههاي پانل استفاده شده اسد .همچنين سطح معناداري مربوط به آزمون هاسمن زير  0/05اسد
و نشان ميدهد که براي برآورد مدل بايد از آزمون اثرات ثابد استفاده شود.
جدول  -3نتايج آزمون چاو و هاسمن
آزمون چاو
آزمون
هاسمن

مقدار آماره

درجه آزادي

سطح معناداري

نتيجه

روش تأييد شده

2/57

74/670

0/000

رد

روش دادههاي پانل

17/71

4

0/001

رد

روش اثرات ثابت

1- Ordinary Least Square
2- Yaffee, 2003.
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 -3-9آزمون فرضيه تحقيق

در فرضيه تحقيس به اين موضوع پرداخته شده اسد که آيا فعاليدهاي اجتناب از پرداخد ماليات
يا به عبارت ديگر ،برنامهريزي مالياتي بر ميزان شفافيد گزارشگري مالي تأثير ميگذارد يا نه؟
همانطور که در جدول مشاهده ميشود ،آماره  Fبهدسد آمده از مدل در سطح اطمينان 99
درصد معنادار اسد ،بنابراين ،کل مدل از لحاظ آماري معنادار اسد .آماره دوربين ـ واتسون 2/08
اسد که بيانکننده نبود خودهمبستگي بين اجزاي اخالل رگرسيون اسد .همچنين براي بررسي
همخطي از عامل تورم واريانس استفاده شده اسد ،چنانكه درجدول شماره  ،4مشاهده ميشود،
تمام عوامل تورم واريانس کمتر از  5بوده که بيانکننده نبود همخطي بين متغيرهاي تحقيس اسد.
نتيجه حاصل از برآورد مدل نشان ميدهد که ضريب نرخ مؤثر مالياتي ( ،)-0/112منفي و در
سطح اطمينان  99درصد معنادار اسد .هرچه نرخ مؤثر مالياتي شرکتي کمتر باشد به اين معناسد
که آن شرکد بيشتر از پرداخد ماليات اجتناب ميکند .همچنين هرچه بيشتر از پرداخد ماليات
اجتناب کند ،قدر مطلس اقالم تعهدي بيشتر خواهد بود و در نتيجه ،شفافيد گزارشگري مالي
کاهش مييابد ،بنابراين ،فرضيه تحقيس تأييد ميشود.
جدول  -4نتايج حاصل از آزمون فرضيه تحقيق
متغيرها

ضريب

آمارهt

سطح معناداري

عامل تورم واريانس

تولرانس

مقدار ثابد

-0/072

-0/820

0/412

-

-

ETR

-0/112

-2/364

0/018

1/035

0/996

Size

0/033

3/324

0/001

1/132

0/884

Lev

-0/052

-2/002

0/046

1/009

0/992

Age

-0/007

-3/560

0/004

1/096

0/912

آماره F

2/75

معناداري آماره F

0/000

ضريب تعيين تعديل شده

0/15

آماره دوربين ـ واتسون

2/08
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 -10نتيجهگيري و پيشنهاد
اجتناب از ماليات ،فعاليتي ارزشزاسد و يك جريان نقدي را به درون شرکد ايجاد ميکند و
معني مشابهي با فعاليدهاي جسورانه مالياتي ،برنامهريزي مالياتي و مديريد ماليات دارد .از سوي
ديگر ،اجتناب از پرداخد ماليات ميتواند بر محي

اطالعاتي شرکد تأثير بگذارد .رويههاي

جسورانه مالياتي سبب پنهان کردن حقايس ميشوند و سبب افزايش عدم تقارن اطالعاتي بين
مديران شرکد و سرمايهگذاران خارجي از طريس محدود کردن افشا ميشوند .دساي و دارماپاال
( ،)2006معتقدند معامالت پيچيده اجتناب از پرداخد ماليات ميتوانند مديريتي با ابزارها ،نقابها
و حوزههايي براي رفتارهاي فرصدطلبانه مديريتي ،مانند دسدکاري سود ،معامالت با اشخاص
وابسته و ساير فعاليدهاي منحرف کردن منابع فراهم کنند .1در اين تحقيس تأثير اجتناب از پرداخد
ماليات بر شفافيد گزارشگري مالي در شرکدهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مورد بررسي قرار گرفته اسد .به اين منظور از نرخ مؤثر مالياتي بهعنوان معيار اجتناب از پرداخد
ماليات و قدر مطلس پسماند مدل کاسنيك بهعنوان معيار شفافيد گزارشگري مالي استفاده شده
اسد .نتايج حاصل از آزمون فرضيه تحقيس نشان داد که فعاليدهاي برنامهريزي مالياتي ،شفافيد
گزارشگري مالي شرکد را کاهش ميدهد .اين موضوع را ميتوان اينگونه توجيه کردکه از
آنجا که فعاليد هاي اجتناب مالياتي مستلزم پنهان کردن حقايس و معامالت پيچيده اسد ،بر محي
اطالعاتي شرکد تأثير منفي ميگذارد و باعث کاهش شفافيد گزارشگري مالي شرکد ميشود.
پيشنهاد ميشود نهادهاي قانونگذار ،قوانيني را تصويب کنند که شرکدها را ملزم کند تا فعاليدها
و رويههاي مالياتي خود را به صورت شفافتري افشا کنند؛ بهطور مثال ،صورت تطبيس سود
حسابداري و سود مشمول ماليات را تهيه کنند تا اطالعاتي مفيد و قابل اتكا براي استفادهکنندگان
صورتهاي مالي فراهم شود.
منابع
الف -فارسي
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1- Desai and Dharmapala, Ibid.
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