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  چكيده

هاي پذيرفته شده در اين مقاله، تأثير اجتناب از پرداخت ماليات بر شفافيت گزارشگري مالي شركت
هاي مورد استفاده براي اجتناب از پرداخت شاخص. رسي شده استدر بورس اوراق بهادار تهران بر

نمونه . ماليات و شفافيت گزارشگري مالي به ترتيب نرخ مؤثر مالياتي و كيفيت اقالم تعهدي است
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي شركت از شركت 75آماري تحقيق شامل 

مون فرضيه تحقيق از رگرسيون حداقل مربعات معمولي براي براي آز. است 1389تا  1380هاي  سال
ريزي مالياتي، شفافيت هاي برنامهنتايج تحقيق نشان داد كه فعاليت. هاي تركيبي استفاده شده استداده

هاي اجتناب از توان گفت كه فعاليتمي ،به عبارت ديگر. دهدگزارشگري مالي شركت را كاهش مي
نهان كردن حقايق و معامالت پيچيده است كه بر محيط اطالعاتي شركت پرداخت ماليات مستلزم پ

  .شودگذارد و باعث كاهش شفافيت گزارشگري مالي شركت ميتأثير منفي مي
  
  .JEL :H20, M41بندي  طبقه
  .اجتناب از پرداخت ماليات، نرخ مؤثر مالياتي، شفافيت گزارشگري مالي، كيفيت اقالم تعهدي: ها واژه كليد

  

                                                                                                                   
  .Opourheidari@uk.ac.ir: ، پست الكترونيكي دانشيار بخش حسابداري دانشگاه شهيد باهنر كرمان *

 .Mh.fadavi@yahoo.com: ، پست الكترونيكيكارشناس ارشد حسابداري دانشگاه شهيد باهنر كرمان **

 :، پست الكترونيكي)نويسنده مسؤول(انحسابداري دانشگاه شهيد باهنر كرمكارشناس ارشد  ***
Meysamamininia@yahoo.com. 



 1393، بهار 55چهاردهم، شماره سال  ،اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    70

 

 

 

 مقدمه -1

کنند، از جانب اي اسد که بر تمام واحدهاي انتفاعي که به نوعي درآمدزايي ميماليات هزينه

عنوان واحدهايي تلقي شوند که در  ها و اشخاص حقوقي بهشود. چنانچه شرکددولد تحميل مي

براي توان انتظار داشد که به دنبال راهكارهايي کنند، ميفعاليد ميراستاي کسب سود و انتفاع، 

ها و راهكارهاي  کاهش ماليات پرداختي خود باشند. در ادبيات مالي در کشورهاي خارجي، تالش

هاي متفاوتي از قبيل مديريد ماليات، منظور کاهش هزينه ماليات خود را به نام ها بهقانوني شرکد

هاي اجتناب طور متداول، فعاليد شناسند. بهماليات و رويه مالياتي جسورانه مياجتناب از پرداخد 

شود که منابع را از دولد به الق ميطجويي ماليات ااز پرداخد ماليات به ابزارهاي صرفه

 .1دهدارزش بعد از ماليات شرکد را افزايش مي ،دهد و بنابراينداران انتقال مي سهام

تواند ارزش بعد از ماليات شرکد را افزايش دهد، از پرداخد ماليات ميهمچنان که اجتناب از 

هاي شرکد ابهام تواند در فعاليدداران، مي به دليل تضاد منافع بين مديران و سهام ،ديگرسوي 

هاي يا کند که در صورت وجود انگيزههايجاد و زمينه را براي انحراف منافع توس  مديران م

هاي اجتناب از پرداخد ماليات . برنامهيابدتواند کاهش اين مسأله ميپاداشي براي مديران، 

همواره اين احتمال  ،حال براي شرکد در پي داشته باشد. با اينرا جويي مالياتي تواند صرفه مي

منظور  هاي جسورانه مالياتي که در جهد پنهان کردن حقايس بهريزيوجود دارد که به سبب برنامه

هاي مالي شرکد  شود، ابهام فعاليدموران مالياتي انجام ميأشدن توس  م جلوگيري از کشف

 افزايش يابد.

اخد ماليات بر محي  اطالعاتي ددر اين تحقيس به اين موضوع پرداخته شده که آيا اجتناب از پر

 و ابهام شرکد تأثيرگذار اسد يا خير؟

 

 ادبيات تحقيق -5
 مفهوم اجتناب از پرداخت ماليات -5-1

محققان ارايه شده اسد. اجتناب از  تعاريف متفاوتي از اجتناب از پرداخد ماليات به وسيله

. 2عنوان کاهش ماليات آشكار هر ريال از سود قبل از ماليات تعريف شده اسد پرداخد ماليات به

را از  جويي ماليات که منابع طور متداول به ابزارهاي صرفه هاي اجتناب از پرداخد ماليات بهفعاليد

                                                                                                                   
1- Desai and Dharmapala, 2009, PP.169–186. 

2- Hanlon and Heitzman, 2010, 127-178. 
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دهد، اطالق دهد و ارزش بعد از ماليات شرکد را افزايش ميداران انتقال مي دولد به سهام

اجتناب از پرداخد ماليات را استفاده قانوني از نظام مالياتي  ،(2008) 2. پاسترناک و ريكو1شود مي

که در خود وسيله ابزارهايي  منظورکاهش مقدار ماليات قابل پرداخد به براي منافع شخصي، به

 .3اندقانون اسد، تعريف کرده

(، نوع مشروع اجتناب از پرداخد ماليات از تفاوت بين قوانين 2004) 4اسلمرد براساس تعريف

. مثالي از اين مورد روش محاسبه هزينه 5شودمالياتي و اصول پذيرفته شده حسابداري ناشي مي

که با استفاده از روش الزامي شده در  کندها را ملزم ميشرکد ،استهالک اسد. قانون مالياتي

دهد هزينه ها اجازه مياما اصول پذيرفته شده حسابداري به شرکد ،قانون دارايي را مستهلك کنند

هاي مالي کنندگان صورتاي محاسبه کنند که اطالعات بهتري به استفادهگونه استهالک را به

 منتقل شود.

 ب از پرداخت مالياتهاي اجتناها و بازدارندهانگيزه -5-5

داران در شرکد، حداکثر کردن  با توجه به آنكه يكي از اهداف اصلي مديران و نمايندگان سهام

 موضوعهاي مختلفي به دنبال تحقس اين سازوکارداران با استفاده از  داران اسد و سهام ثروت سهام

هاي اصلي اجتناب از از انگيزهتوان انتظار داشد که يكي بنابراين، مي ،هستندو نظارت بر مديران 

داران باشد. افزون بر اين،  اکثرسازي ثروت سهام پرداخد ماليات توس  مديران، تحقس هدف حد

هاي پاداش براي مديران و گردانندگان شرکد در نظر گرفته در بسياري از مواردي که طرح

معيارهايي که برخي از  .هستندبر معيارهاي عملكرد شرکد  ها مبتنيشود، بخشي از اين طرح مي

توان انتظار  مي ،روهاي نقدي آزاد بستگي دارد. ازاينآنها به ميزان سود شرکد و ميزان جريان

داران براي آنها،  هاي در نظر گرفته شده از جانب سهامداشد که مديران در راستاي تحقس پاداش

به افزايش سود  ،الياتي در نهايدانگيزه زيادي براي اجتناب مالياتي داشته باشند، زيرا اجتناب م

. اين موضوع در تحقيس شود منجر مينقدي خروجي ناشي از ماليات  هاي خالص و کاهش جريان

به اين نتيجه يادشده ( نيز تأييد شد و محققان 2012و همكاران ) 6انجام شده توس  آرمسترانگ

                                                                                                                   
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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ر مالياتي محاسبه شده براساس هاي تشويقي پاداش مديران مالياتي با نرخ مؤثرسيدند که بين طرح

 .1اي منفي و معنادار وجود دارداستانداردهاي حسابداري رابطه

ي اعتباري هانگراني برند،کار ميه ريزي مالياتي را بهاي برنامههايي که استراتژيبراي شرکد

طور جسورانه از پرداخد  نشان داد که وقتي يك شرکد به ،(2004) 2عامل مهمي اسد. بانكمن

به آن زده شود که  3شرکد فقير از نظر شهروندي کند، ممكن اسد برچسبماليات اجتناب مي

ريزي . تحقيقات قبلي، اثر اعتباري برنامه4تأثير معكوسي بر نتايج بازار توليد داشته باشدامكان دارد 

متهم به دخالد در سپرهاي مالياتي هستند، مورد آزمون قرار هايي که مالياتي را براي شرکد

ها در سپرهاي (، واکنش بازار به اخبار مبني بر دخالد شرکد2009دادند. هانلون و اسلمرد )

ي منفي بازار و در ي. نتايج تحقيس آنها حاکي از واکنش جز5مالياتي را مورد بررسي قرار دادند

کننده از ماليات شناسايي نشده بود، واکنش مثبد بود.  وان اجتنابعن بعضي موارد که شرکد قبالً به

فروشي بودند، واکنش منفي شديدتري به اخبار سپر  هايي که در صنايع خردههمچنين شرکد

 مالياتي داشتند.

شود.  ريزي مالياتي محسوب مياي براي برنامههاي گزارشگري مالي نيز عامل بازدارندهنگراني

حداقل کردن ماليات در تضاد اسد، به اين دليل که  رشگري مالي اغلب با  انگيزههاي گزاانگيزه

 .6دهدکاهش در سود مشمول ماليات، غالباً سود حسابداري کمتري را نتيجه مي

 تأثير اجتناب از پرداخت ماليات بر شفافيت گزارشگري مالي -5-3

هاي اجتناب از پرداخد ماليات فعاليدطور کلي دو ديدگاه پيرامون تحقيقات تجربي در مورد  به

اين اسد که مديران با هدف کاهش تعهدات مالي شرکد و نخسد ديدگاه  ؛وجود دارد

دهند. بنابراين، از منظر هاي اجتناب از پراخد ماليات را انجام ميجويي وجه نقد، فعاليد صرفه

کار د اسد و مديران براي بهدهنده ارزش شرک گذاران، اجتناب از پرداخد ماليات افزايشسرمايه

هاي هايي بايد تشويس شوند و پاداش بگيرند. مثالي از اين ديدگاه از فعاليدبستن چنين فعاليد

                                                                                                                   
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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ادن به مديران ( اسد که بيان کرد پاداش د2003) 1اجتناب از پرداخد ماليات، تحقيس فيليپس

. 2هاسدثر مالياتي شرکدنرخ مؤ دهندهمبناي سود پس از ماليات،کاهشهاي تجاري برواحد

تواند  منبع هاي اجتناب از پرداخد ماليات ميجويي ناشي از فعاليد، صرفهنخسدبراساس ديدگاه 

مين مالي از طريس بدهي يا وجه نقد را کاهش أبراي ضعف مالي شرکد باشد و ت يمالي ارزشمند

 .3دهد

اجتناب از پرداخد ماليات  ،دشود که در اين حال مينمايندگي مربوط  ديدگاه دوم به مسأله

طلبي  فرصدنظريه طلبي و انحراف منافع توس  مديران اسد ) عنوان ابزار ايجاد سپر براي فرصد به

رفتار اجتناب از پرداخد ماليات را با در نظر گرفتن تضاد  ،(2006. دساي و دارماپاال )4(مديريتي

شود، ميايجاد اجتناب از پرداخد ماليات منافعي که در نتيجه جدايي مالكيد و کنترل و استراتژي 

هاي اجتناب از پرداخد ماليات که استراتژي کردندمورد بررسي قرار دادند. اين محققان بيان 

کار با هدف کاهش ميزان ماليات از طريس پنهان کردن مستلزم پنهان کردن حقايس اسد که اين

اثر معكوسي بر محي  اطالعاتي شرکد دارد  ،پذيرد. در نتيجهحقايس از مميزان مالياتي صورت مي

از آنجا  :را مطرح کردند پرسشدهد منافع را از شرکد خارج کنند و اين و به مديران اجازه مي

مكملي با منحرف کردن منافع توس  مديران دارد، منافع  مالياتي رابطه که استراتژي جسورانه

 .5کند؟خالصي را براي شرکد ايجادمي

منظور جلوگيري از کشف شدن  هاي جسورانه مالياتي، پنهان کردن حقايس بهه رويهبه ميزاني ک

تواند ابهام شرکد را افزايش دهد. کيفيد گزارشگري گيرد، ميموران مالياتي را دربر ميأتوس  م

مالياتي سبب  هاي جسورانهگذارند. رويهمالي و سياسد افشا بر ميزان شفافيد شرکد تأثير مي

گذاران افزايش عدم تقارن اطالعاتي بين مديران شرکد و سرمايه موجبن حقايس و پنهان کرد

تواند هاي اجتناب از پرداخد ماليات ميشوند. فعاليدخارجي از طريس محدود کردن افشا مي

کاري سود،  طلبانه مديريتي فراهم آورد که اين ابزارها شامل دسدابزارهايي براي رفتار فرصد

. کيم و همكاران 6هاي منحرف کردن منابع اسداص وابسته و ساير فعاليدمعامالت با اشخ

                                                                                                                   
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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دريافتند که فرار مالياتي آثار منفي بر محي  اطالعاتي و گزارشگري شرکد دارد. اين  ،(2010)

هاي عملكردي دهد تا در راستاي دستيابي به منافع شخصي خود معيارموضوع به مديران امكان مي

-کنند که ابهام ناشي از فعاليدبيان مي ،(2001) 2. بوشمن و اسميد1ندکاري کن شرکد را دسد

 .3داران راتشديد کند تواند تضادهاي بين مديران و سهامهاي فرار مالياتي، مي

جويي مالياتي براي شرکد به ارمغان هاي اجتناب از پرداخد ماليات، صرفهريزيبرنامه

دهد و به يدگي مالي و سازماني شرکد را افزايش ميزمان پيچ طور هم آورد. با اين حال، به مي

گذاران، بستانكاران و هاي خارج از شرکد )مانند سرمايه توان با بخشرسد که نميحدي مي

درستي ارتباط برقرار کرد و بدين صورت مشكالت شفافيد گزارشگري مالي  تحليلگران( به

وجود آمدن عدم تقارن  فيد باعث بهافزايش مشكالت شفا ،. به عبارت ديگر4يابد ميافزايش 

هاي  خواهد شد. يكي از هزينه ...داران، بستانكاران، مديران و گذاران، سهاماطالعاتي بين سرمايه

ها روي شفافيد گزارشگري مالي شرکد اسد. هاي مالياتي، تأثير اين برنامهريزيبالقوه برنامه

کند که شامل باال رفتن هزينه تهيه يل ميها را بر شرکد تحماي از هزينهشفافيد کم مجموعه

 .5گذاري اسدوري سرمايهسرمايه از طريس سهام و بدهي، تشديد مشكالت حاکميتي و کاهش بهر

 

 پيشينه تحقيق -3

هاي جسورانه مالياتي، به اين موضوع پرداختند که آيا رويه ،(2012باالکريشنان و همكاران )

خير. اين محققان از معيار عدم تقارن اطالعاتي، کيفيد سود دهد يا شفافيد شرکد را کاهش مي

عنوان معيار شفافيد شرکد استفاده کردند. نتايج تحقيس نشان داد  بيني تحليلگران به و خطاي پيش

هاي دهد. همچنين مديران در شرکدمالياتي شفافيد شرکد را کاهش مي که استراتژي جسورانه

شفافيد را با افزايش دادن سطح افشاي مالياتي  کنند مسألهالش ميهاي جسورانه مالياتي تبا رويه

 .6کاهش دهند

                                                                                                                   
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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( به بررسي رابطه بين ميزان شفافيد شرکد و اجتناب از پرداخد 2009و همكاران ) 1چن

داران و مديران پرداختند. اين محققان از دامنه تفاوت  ماليات با در نظر گرفتن تضاد منافع بين سهام

عنوان معيار شفافيد شرکد و تفاوت سود حسابداري و سود  دي خريد و فروش بهقيمد پيشنها

عنوان معيار اجتناب از پرداخد ماليات استفاده کردند. نتايج تحقيس نشان داد که  مشمول ماليات به

 .2هرچه ميزان اجتناب از پرداخد ماليات بيشتر باشد، ميزان ابهام در آن شرکد بيشتر اسد

طور مثبتي با ريسك  (،  نشان دادند که اجتناب از پرداخد ماليات به2010چن و همكاران )

سقوط قيمد سهام رابطه دارد. اين نتيجه با اين ديدگاه که اجتناب از پرداخد ماليات، امكان 

ها و خارج کردن منافع مديريتي و پنهان کردن اخبار بد از طريس فراهم کردن ابزارها، نقاب

کند، سازگاري دارد. پنهان و انباشته کردن طلبانه را فراهم مي فتار فرصدهايي براي اين ر حوزه

. به اين دليل که را دربر خواهد داشدهاي متوالي ريسك سقوط  قيمد سهام اخبار بد طي دوره

عالوه  هشوند. بباره آشكار ميد و همگي يكنرواخبار بد انباشته شده از يك نقطه اوج فراتر مي

ن کردند که ارتباط مثبد بين اجتناب از پرداخد ماليات و ريسك سقوط قيمد اين محققان بيا

 .3شود مالكيد نهادي دارند، ضعيف ميمانند نظارت خارجي سازوکار ها يك سهام، وقتي شرکد

( به بررسي تأثير فرار مالياتي بر ريسك سقوط آتي قيمد سهام 1391فروغي و همكاران )

عنوان  تفاوت سود مشمول قطعي شده و سود مشمول ماليات واقعي بهپرداختند. اين محققان از 

معيار فرار مالياتي استفاده کردند. نتايج تحقيس نشان داد که فرار مالياتي به ريسك سقوط آتي 

هايي را براي فرار از شود. به اين مفهوم،  در شرايطي که شرکد فعاليدقيمد سهام منجر مي

ها مستلزم استفاده از يك سيستم گزارشگري مبهم و كه اين فعاليدآنليل دهد، به دماليات انجام مي

نگهداري و انباشد اطالعات منفي در داخل شرکد افزايش و  برايپيچيده اسد، توانايي مديران 

 .4ديابريسك سقوط آتي قيمد سهام افزايش مي ،در نتيجه

ارشگري مالي با گزارشگري ( به تبيين رابطه بين شفافيد گز1390عرب مازار و همكاران )

نتايج تحقيس آنها  .بوداي . روش انجام اين تحقيس از نوع پرسشنامهمالياتي در ايران پرداختند

کننده وجود يك رابطه مثبد بين گزارشگري مالياتي و شفافيد گزارشگري مالي بود،  بيان

                                                                                                                   
1- Chen 

2- Chen et al, 2009. 

3- Chen et al, 2010, PP.41.61. 
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شفافيد گزارشگري طوري که در صورت تهيه گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي،  به

 .1مين خواهد شدأمالي تا حدود زيادي ت

 1381هاي  شرکد در سال 75متشكل از  اي (، با استفاده از نمونه1392پورحيدري و سروستاني )

به شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر مديريد ماليات پرداختند. نتايج تحقيس حاکي از آن  1389تا 

د حطور منفي نرخ مؤثر مالياتي را ت شرکد، اندازه شرکد بههاي خاص  اسد که از بين ويژگي

گذاري در موجودي کاال و شدت دهد. همچنين بين نسبد بدهي، شدت سرمايهتأثير قرار مي

اي مثبد و معنادار مشاهده شد. با وجود گذاري در دارايي ثابد با نرخ مؤثر مالياتي رابطهسرمايه

هاي رشد و عمر شرکد با نرخ مؤثر مالياتي ود که بين فرصدآن ب کننده نتايج تحقيس بياناين، 

طور منفي  رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين نتايج تحقيس گواه آن بود که مالكيد نهادي به

 .2دهدها را تحد تأثير قرار ميمالياتي شرکد نرخ مؤثر

اقالم تعهدي در  داران و کيفيد ( به بررسي رابطه بين ترکيب سهام1389فروغي و احمدي )

پرداختند.  1385تا  1380هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني شرکد

عنوان نماد کيفيد اقالم تعهدي  استفاده شد.  از ارزش مطلس خطاهاي برآوردي به ،در اين پژوهش

مده متشكل از طور ع داران آنها به هايي که ترکيب سهامهاي پژوهش نشان داد شرکديافته

طورعمده دربردارنده  هايي که ساختار مالكيد آنها بهاران نهادي اسد در مقايسه با شرکدد سهام

 .3داراي کيفيد اقالم تعهدي باالتري هستند ،داران انفرادي اسد سهام

ها بر ( به بررسي تأثير خصوصيات اصول راهبردي شرکد1391نژاد )پورحيدري و برهاني

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. خصوصيات در شرکدمديريد ماليات 

مديره، دوگانگي  مديره، ترکيب هيأت اصول راهبردي شرکد در تحقيس آنها شامل  اندازه هيأت

بود. نتايج آنها حاکي از وجود يك رابطه منفي بين ترکيب  يحسابرسمؤسسه مديرعامل و اندازه 

سسه حسابرسي با مديريد ماليات بود. همچنين بيان کردند که بين ؤم مديره و اندازه هيأت

                                                                                                                   
 .22-37، صص 1390عرب مازار و همكاران،  -1

 .1392پورحيدري و سروستاني،  -2

 .90-102، صص 1389فروغي و احمدي،  -3



 77   هاي..... بر شفافيت گزارشگري مالي شرکت بررسي تأثير اجتناب از پرداخت ماليات

 

 

 

بين اندازه هيأت مديره  ،حال دوگانگي مديرعامل و مديريد ماليات رابطه مثبتي وجود دارد. با اين

 .1نشدو مديريد ماليات رابطه معناداري مشاهده 

 

 فرضيه تحقيق -4

کنند، شفافيد گزارشگري مالي کمتري اجتناب ميهايي که از پرداخد ماليات : شرکد1فرضيه 

 دارند.

 

 روش تحقيق -5

 تجربي و پس رويدادي در حوزهشبهشناسي تحقيس، از نوع اين تحقيس، از جهد همبستگي و روش

تواند گيرد و چون ميتحقيقات اثباتي حسابداري اسد که با استفاده از اطالعات واقعي صورت مي

اين )نوعي تحقيس کاربردي اسد رو،  ازايناطالعات کاربرد داشته باشد، يند استفاده از آدر فر

 .(تحقيس از لحاظ ماهيد و اهداف از نوع کاربردي اسد

 

 جامعه و نمونه آماري -6

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اسد که از آماري اين تحقيس تمام شرکد جامعه

اند. نمونه در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده 1389تا پايان اسفند  1380ابتداي فروردين 

گيري حذفي و با اعمال شراي  زير انتخاب شده اسد. به اين از روش نمونه آماري با استفاده

 ، انتخاب شدند: زير بودندهاي هايي که داراي ويژگيصورت که شرکد

 اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.در بورس  1380هايي که تا پايان سال شرکد -1

گري مالي به دليل متفاوت بودن ماهيد گذاري و واسطههاي سرمايهدر زمره شرکد -2

 د.نفعاليد آنها قرار نگرفته باش

 اسفند باشد و در دوره مورد نظر تغيير سال مالي نداده باشند. 29سال مالي آنها منتهي به  -3

 ين پژوهش در آنها وجود داشته باشد.انجام ا براياطالعات مورد نياز  -4

عنوان نمونه انتخاب شدند که با توجه به ماهيد ترکيبي  شرکد به 75 ،يادشدهبا اعمال شراي  

 شرکد اسد. - سال  750ها تعداد مشاهدات اين پژوهشداده

                                                                                                                   
 .85-98، صص 1391نژاد،  پورحيدري، برهاني -1
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 مدل و متغيرهاي تحقيق -7

شده اسد. اين الگو به ( استفاده 1در اين تحقيس براي آزمون فرضيه تحقيس از مدل شماره )

 شرح زير اسد:

(1)                                                   

اسد. در اين تحقيس از قدر  tدر سال  i( معرف کيفيد اقالم تعهدي شرکد AQدر اين الگو، )

قدر  ي مالي استفاده شده اسد. هررشگرعنوان معيار شفافيد گزا مطلس پسماند اقالم تعهدي به

هاي با کيفيد  تر اسد. شرکدمطلس پسماند اقالم تعهدي بيشتر باشد، کيفيد اقالم تعهدي پايين

بيني سود در آنها اقالم تعهدي نامناسب، محي  عملكردي متغير و ناپايدار خواهند داشد و پيش

تر و عدم تقارن تر با کيفيد سود پايينکيفيد اقالم تعهدي پايين ،تر خواهد بود. بنابرايندشوار

 2دسد آوردن پسماند اقالم تعهدي از مدل کاسنيك ه. براي ب1اطالعاتي باالتر مرتب  خواهد بود

 :شود مي( استفاده 2( استفاده شده اسد. به اين منظور از مدل شماره )1999)

(2)                                                          

 شود:( اسد که به صورت زير محاسبه ميACCRitاقالم تعهدي ) ،که در اين رابطه

                     

، جريان نقدي ناشي از CFOitهاي عملياتي و ، سود ناشي از فعاليدEARNitدر اين رابطه 

 هاي عملياتي اسد.فعاليد

REVitΔ تغيير در درآمد از سال  کننده = بيانt-1  تاt. 

RECitΔ هاي دريافتني از سال = تغيير در حسابt-1  تاt. 

INVitΔ  تغيير در موجودي کاال از سال =t-1  تاt. 

PPEitΔ آالت و تجهيزاتماشين ،= ناخالص اموال. 

CFOitΔ تغيير در جريان نقدي عملياتي =. 

it𝜺 کننده کيفيد اقالم تعهدي = پسماند مدل و تعيين. 

                                                                                                                   
1- Barth & Kasznik, 1999, PP.211-241. 

2- Kasznik 
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هاي اول دوره تقسيم ها، تمام عوامل الگوي مزبور بر مجموع داراييمنظور همگن کردن داده به

 اند.شده

(، بيان کردند که تعريف و 2010هانلون و هتزمن ) :(T Avoidاجتناب از پرداخد )

 اين تحقيس به . در1اسدگيري اجتناب از پرداخد ماليات )جسورانه بودن ماليات( مشكل  اندازه

ETR)(، از نرخ مؤثر مالياتي 2009و همكاران ) 2پيروي از ديرنگ
که به  4استفاده شده اسد (3

 :شودصورت زير محاسبه مي

    
                   

                
 

 Pre Taxو   tدر سال  i کل هزينه ماليات شرکد Total Tax Expenseitکه در رابطه فوق 

Incomeitسود قبل از ماليات شرکد کننده ، بيان i  در سالt .اسد 

 

 متغيرهاي کنترلي -8

آيد. گروهي دسد مي ههاي شرکد ب(: از لگاريتم طبيعي ارزش داراييSize) شرکد اندازه

تأثير مثبد دارد و داليلي مانند  کنند که اندازه شرکد بر کيفيد گزارشگري مالياستدالل مي

را از عوامل  ...حسابرسي بزرگ و هاي هسسؤبرقراري سيستم کنترل داخلي کارآمد و ارتباط با م

کنند که اندازه شرکد بر کيفيد گزارشگري کنند. گروهي ديگر استدالل مياصلي آن تلقي مي

زني هاي بزرگ، قدرت چانهر شرکده بيشتر بشد مالي تأثير منفي دارد و داليلي مانند فشار وارد

هاي حسابداري را  دامنه استفاده از رويه نتر بودهاي بزرگ با حسابرسان و گستردهبيشتر شرکد

 .5اندکرده بيان

کوهن  آيد.دسد مي هاي شرکد بهها بر دارايي(: از تقسيم کل بدهيLevنسبد بدهي )

باالتري برخوردار هستند با احتمال  مالي  رمهايي که از اهشرکد که به اين نتيجه رسيد (2004)

                                                                                                                   
1- Hanlon and Heitzman, 2010, PP.127-178. 

2- Dyreng 

3- Effective Tax Rate 

4- Dyreng et al, 2009. 
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هاي با اهرم مالي باال، شرکد ،. به بيان ديگر1کنندبيشتر اطالعات مالي را با کيفيد باالتر ارايه مي

 کيفيد گزارشگري باالتري دارند.

رود با انتظار مي .(: دوره زماني اسد که شرکد به فعاليد مشغول اسدAgeعمر شرکد )

 شرکد، کيفيد گزارشگري مالي افزايش يابد.افزايش عمر 

 

 هاي پژوهشيافته -9
 آمار توصيفي -9-1

، 1هاي مورد استفاده در اين پژوهش در جدول شماره اطالعات مربوط به آمار توصيفي متغير

، اسد. 076/0، ميانگين اقالم تعهدي بودهطور که در جدول مشخص  ده اسد. همانشمنعكس 

و  بودهدرصد  5/22در حالي که نرخ مؤثر مالياتي قانوني  ،اسد 114/0مالياتي، ميانگين نرخ مؤثر 

  ريزي مالياتي اسد.هاي برنامهفعاليد کننده اين انحراف از نرخ قانوني بيان
 

 نتايج آمار توصيفي -1جدول 

 ميانه ميانگين عالمد اختصاري متغير
حداک

 ثر
 انحراف معيار حداقل

 AQ 076/0 053/0 044/1 0002/0 089/0 کيفيت اقالم تعهدي

 ETR 114/0 124/0 432/0 000/0 084/0 نرخ مؤثر مالياتي

 Size 066/13 882/12 786/17 797/9 414/1 اندازه شرکت

 Lev 660/0 667/0 715/1 168/0 168/0 اهرم مالي

 Age 753/34 36 58 8 477/10 عمر شرکت

 

براي بررسي وجود رابطه خطي و شدت همبستگي بين متغيرها از ضريب همبستگي پيرسون 

مشاهده  ،2طور که در جدول شماره  ن اسد. هما، آمده 2استفاده شده که در جدول شماره 

بين شود، بين کيفيد اقالم تعهدي و نرخ مؤثر مالياتي همبستگي معنادار و منفي وجود دارد. از  مي

رلي بين اقالم تعهدي و اندازه شرکد همبستگي معنادار وجود دارد، اما بين اقالم متغيرهاي کنت

 تعهدي و نسبد بدهي و عمر شرکد همبستگي معناداري وجود ندارد.

  

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

Age Lev Size ETR AQ  

    1 AQ 

   1 
***155/0- ETR 

  1 183/0- **085/0 Size 

 1 
*063/0 035/0- 005/0- Lev 

1 042/0- 
***290/0 059/0- 009/0 Age 

 % معنادار10% معنادار    * در سطح 5% معنادار    ** در سطح 1*** در سطح   توضيح:          
 

 انتخاب الگو براي مدل -9-5

1ها از مدل رگرسيون حداقل مربعات معمولي)براي آزمون فرضيه
OLS)  و براي آزمون همبستگي

هاي مقطعي و سري  بررسي داده در واتسون استفاده شده اسد.ـ  پسماندها از آماره دوربين بين

ها را با يكديگر توان داده دار نشود، ميازماني، اگر ضرايب اثرات مقطعي و اثرات زماني معن

هاي دادهبيشتر . در زديك رگرسيون حداقل مربعات معمولي تخمين  وسيله ترکيب کرد و به

دار هستند، اين مدل به مدل رگرسيون ترکيب اهاي زماني معناغلب ضرايب مقاطع يا سريترکيبي 

پذيري از آزمون چاو و  ها، براي بررسي ترکيبتوجه به ساختار ترکيبي دادهبا  .2شده معروف اسد

دسد آمده در  با توجه به نتايج به براي بررسي وجود اثر ثابد از آزمون هاسمن استفاده شده اسد.

براي برآورد مدل از روش  ،بنابرايناسد.  05/0، سطح  معناداري آزمون چاو زير  3شماره  جدول

اسد  05/0بوط به آزمون هاسمن زير هاي پانل استفاده شده اسد. همچنين سطح معناداري مرداده

 دهد که براي برآورد مدل بايد از آزمون اثرات ثابد استفاده شود. و  نشان مي
 آزمون چاو و هاسمن نتايج -3جدول 

  مقدار آماره درجه آزادي سطح معناداري نتيجه روش تأييد شده

هاي پانلروش داده  آزمون چاو 57/2 670/74 000/0   رد 

 71/17 4 001/0   رد روش اثرات ثابت
آزمون 

 هاسمن

 
  

                                                                                                                   
1- Ordinary Least Square 

2- Yaffee, 2003. 
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 آزمون فرضيه تحقيق -9-3

هاي اجتناب از پرداخد ماليات فعاليددر فرضيه تحقيس به اين موضوع پرداخته شده اسد که آيا 

گذارد يا نه؟  ريزي مالياتي بر ميزان شفافيد گزارشگري مالي تأثير ميبرنامه ،يا به عبارت ديگر

 99دسد آمده از مدل در سطح اطمينان  به Fشود، آماره طور که در جدول مشاهده مي همان

 08/2 واتسونـ آماره دوربين  نادار اسد.کل مدل از لحاظ آماري مع ،درصد معنادار اسد، بنابراين

خودهمبستگي بين اجزاي اخالل رگرسيون اسد. همچنين براي بررسي نبود  کننده نکه بيا اسد

 ،شودمشاهده مي ،4شماره خطي از عامل تورم واريانس استفاده شده اسد، چنانكه درجدول  هم

خطي بين متغيرهاي تحقيس اسد.  هم بودکننده ن که بيان بوده 5تمام عوامل تورم واريانس کمتر از 

(، منفي و در -112/0دهد که ضريب نرخ مؤثر مالياتي )نتيجه حاصل از برآورد مدل نشان مي

درصد معنادار اسد. هرچه نرخ مؤثر مالياتي شرکتي کمتر باشد به اين معناسد  99سطح اطمينان 

همچنين هرچه بيشتر از پرداخد ماليات کند. که آن شرکد بيشتر از پرداخد ماليات اجتناب مي

شفافيد گزارشگري مالي  ،مطلس اقالم تعهدي بيشتر خواهد بود و در نتيجه اجتناب کند، قدر

 شود.فرضيه تحقيس تأييد مي ،يابد، بنابراينکاهش مي
 

 نتايج حاصل از آزمون فرضيه تحقيق -4 جدول

                                                     
 تولرانس عامل تورم واريانس دارياسطح معن tآماره ضريب متغيرها

 - - 412/0 -820/0 -072/0 مقدار ثابد

ETR 112/0- 364/2- 018/0 035/1 996/0 

Size 033/0 324/3 001/0 132/1 884/0 
Lev 052/0- 002/2- 046/0 009/1 992/0 

Age 007/0- 560/3- 004/0 096/1 912/0 

 Fه آمار

 Fداري آماره امعن

 ضريب تعيين تعديل شده

 واتسونـ آماره دوربين 

75/2 

000/0 

15/0 

08/2 
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 گيري و پيشنهادنتيجه -10

کند و  زاسد و يك جريان نقدي را به درون شرکد ايجاد مي اجتناب از ماليات، فعاليتي ارزش

 سويريزي مالياتي و مديريد ماليات دارد. از هاي جسورانه مالياتي، برنامهفعاليدمعني مشابهي با 

هاي تواند بر محي  اطالعاتي شرکد تأثير بگذارد. رويه، اجتناب از پرداخد ماليات ميديگر

شوند و سبب افزايش عدم تقارن اطالعاتي بين جسورانه مالياتي سبب پنهان کردن حقايس مي

شوند. دساي و دارماپاال  گذاران خارجي از طريس محدود کردن افشا ميسرمايه مديران شرکد و

ها  توانند مديريتي با ابزارها، نقاب معتقدند معامالت پيچيده اجتناب از پرداخد ماليات مي ،(2006)

کاري سود، معامالت با اشخاص  دسد مانندطلبانه مديريتي، هايي براي رفتارهاي فرصدو حوزه

. در اين تحقيس تأثير اجتناب از پرداخد 1دنهاي منحرف کردن منابع فراهم کنساير فعاليدوابسته و 

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ماليات بر شفافيد گزارشگري مالي در شرکد

عنوان معيار اجتناب از پرداخد  مورد بررسي قرار گرفته اسد. به اين منظور از نرخ مؤثر مالياتي به

عنوان معيار شفافيد گزارشگري مالي استفاده شده  مطلس پسماند مدل کاسنيك به ماليات و قدر

ريزي مالياتي، شفافيد هاي برنامهاسد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه تحقيس نشان داد که فعاليد

گونه توجيه کردکه از  توان اينرا مي موضوعاين  دهد.گزارشگري مالي شرکد را کاهش مي

بر محي   ،هاي اجتناب مالياتي مستلزم پنهان کردن حقايس و معامالت پيچيده اسدکه فعاليد آنجا

شود. گذارد و باعث کاهش شفافيد گزارشگري مالي شرکد ميمنفي مي اطالعاتي شرکد تأثير

ا هفعاليدکند تا ها را ملزم گذار، قوانيني را تصويب کنند که شرکد شود نهادهاي قانونپيشنهاد مي

صورت تطبيس سود  ،طور مثال به ؛تري افشا کنندهاي مالياتي خود را به صورت شفافو رويه

کنندگان تهيه کنند تا اطالعاتي مفيد و قابل اتكا براي استفادهرا حسابداري و سود مشمول ماليات 

 هاي مالي فراهم شود. صورت

 

 منابع
 فارسي -الف

، مجله شناسايي و تبيين عوامل مؤثر بر مديريد ماليات، (1392سروستاني )امير پورحيدري، اميد و 

 .12دانش حسابداري، سال چهارم، شماره 

                                                                                                                   
1- Desai and Dharmapala, Ibid. 
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