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چکيده
انطباق مالیات ابرازی و هموارسازی سود بهطورکلی رابطه بین درآمد حسابداری مالی و درآمد مشمول مالیات است .هدف
پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار می باشد .پژوهش انجامشده ازنظر نوع هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی است و روش
پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد .انجام پژوهش در چارچوب استدالالت قیاسی -استقرایی صورت گرفته
و برای تجزیهوتحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است .برای جمعآوری اطالعات ،از دادههای  640شرکت
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  6931-6931استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد بین
انطباق مالیاتی و هموارسازی سود رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد؛ همچنین استقالل کمیته حسابرسی و تخصص مالی
بر این رابطه تاثیر گذارند؛ اما اندازه کمیته حسابرسی تأثیری بر رابطه میان انطباق مالیاتی و هموارسازی سود ندارد.
کليد واژگان :انطباق مالیاتی ،هموارسازی سود ،استقالل کمیته حسابرسی ،تخصص مالی ،اندازه کمیته حسابرسی.
مقدمه
سود بهعنوان معیاری از عملکرد شرکتها توسط بسیاری از استفادهکنندگان مورد استفاده قرار میگیرد (مهرانی و همکاران،
 .)6933امروزه ،هموارسازی سود و کیفیت درآمد ،میتواند بهعنوان دو موضوع جذاب و چالشبرانگیز در مطالعات مربوط به
حسابداری در نظر گرفته شود (کانگ .)1663 ،6ازآنجاکه سرمایهگذاران به مقدار درآمد بهعنوان عامل مهمی در تصمیمگیری
توجه میکنند ،تحقیقات نشان داده است که نوسانات کم و ثبات درآمد میتوانند کیفیت ســود را تضــمین کنند؛ بنابراین
سرمایهگذاران بیشــتر عالقهمند به خرید ســهام شرکتهایی هستند که درآمد آنها پایدارتر است (آریامند و ابراهیمی.)6933 ،
همین امر انگیزهای برای شرکتهای دارای سودهای پر نوسان است تا بهمنظور نشان دادن تصویری با ثبات از روند سودآوری
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و کسب بازده باال در چارچوب اصول پذیرفتهشده حسابداری اقدام به هموارسازی سود نمایند (ثقفی .)6934 ،از طرفی دیگر
مالیاتها یکی از عمدهترین ابزارهای سیاستی دولتها و مهمترین منبع درآمد و تأمین هزینههای مربوطه میباشد؛ اما در غالب
موارد بین مالیات ابرازی با مالیات تعیینشده از سوی مراجع مالیاتی تفاوت وجود دارد (ملکیان .)6930 ،بر اساس شواهد پیشین
(هانلون )1663 ،6و (بالیلوک )1666 ،1در یک نظام مالیاتی پیشرفته ،هموارسازی درآمد مشمول مالیات ،بار مالیاتی شرکتها را
کمتر میکند ،درنتیجه تطابق باید به هموارسازی در اعداد حسابداری شرکتها منجر شود .به عبارتی میتوان گفت که هر چه
میزان انطباق باالتر باشد ،سالمت اقتصادی بیشتر و فرصت دستکاری سود برای مدیریت کمتر است.
از جنبهای دیگر عالوه بر مالیات ابرازی که طی اظهارنامه و مطابق قوانین و ضوابط مربوطه توسط خود شرکتها بهصورت
خوداظهاری محاسبه میشود ،دولت نیز اقدام به بررسی و ممیزی اظهارات افراد مینماید تا مالیات واقعی آنها را محاسبه و
تعیین نماید؛ لذا همواره این احتمال وجود دارد که مالیات ابراز شده توسط افراد و بنگاهها متفاوت از مالیات تشخیصی و قطعی
تعیینشده توسط کارگزاران باشد (مهرانی و سیدی .)6931 ،نکته موردتوجه در این میان این است که مالیات از یک سو عنصر
اساسی و انکارناپذیر برای بودجه هر کشور و مدیران شرکتها محسوب میشود .مالیات برای شرکتها کاهنده سود و برای
کشورها منبع درآمد است؛ بنابراین مدیران شرکتها از رویههای مدیریت و هموارسازی سود استفاده میکنند تا سود خالص
خود را که دارای تأثیر مستقیم بر مالیات عملکرد است تحت کنترل قرار دهند (مولیادی و انوار .)1663 ،9به همین جهت تطبیق
میزان مالیات با سودآوری شرکت و تأثیر آن بر محتوای اطالعاتی سود گزارششده برای محققان و سیاستگذاران حائز اهمیت
است (پالسکو )1661 ،4و (بلی الک و همکاران .)1664 ،3با این تفاسیر بررسی رابطه انطباق مالیات ابرازی و مالیات تعیین
شده از سوی مراجع ذیربط با هموارسازی سود ضروری بوده و ازاینجهت حائز اهمیت است که بدون آگاهی از آثار رابطه
مذکور بر گزارشگری مالی ،نمیتوان از میزان قابلیت مقایسه وضعیت مالی و نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی اطمینان حاصل
نمود .درواقع ازآنجاکه هموارسازی سود منجر به تغییر در گزارشهای مالی میشود ،آگاهی از رابطه مذکور میتواند در استفاده
بهتر و آگاهانه تراز اطالعات مالی ،مفید واقع شود (لیو و همکاران.)1664 ،0
از سوی دیگر کمیته حسابرسی بهمنظور محافظت از منافع سهامداران ،وظیفه نظارت بر گزارشگری مالی را بر عهده دارد،
بهعبارتدیگر رسالت اصلی این کمیته جلوگیری از ارائه صورتهای مالی گمراهکننده است .اهمیت کیفیت سود ناشی از
سودهایی است که تصمیمگیری بسیاری از گروهها به آن بستگی دارد (مهرانی و همکاران .)6933 ،نتایج تحقیقات دالیوال و
همکاران )1666( 6نشان داد ویژگیهای مختلف کمیتهی حسابرسی شامل :تخصص مالی ،استقالل ،اندازه و  ...میتوانند
بهطور مؤثرتر بر فرآیند گزارشگری مالی تاثیرگذار باشند .همچنین سان و همکاران )1664( 1معتقدند برخی از ویژگیهای
کمیته حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود تعهدی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی مؤثر هستند میباشد .نتیجه تحقیق
ایریاندانی و همکاران )1616( 3و حسن و کاظم ( )1616نیز بیانگر تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود است.
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با توجه بهتمامی این واقعیتها ،هموارسازی سود گزارشهای مالی و تصمیماتی را که بر مبنای آن اتخاذ میشود ،تحت تأثیر
قرار میدهد و از طرفی دیگر مالیات مطالبه شده از سوی مراجع قانونی نیز گزارشهای مالی را متأثر میسازد .لذا غالباً مالیات
ابرازی در گزارشهای مالی ،متفاوت از مالیات مطالبه شده و در برخی موارد تفاوتهای عمده و قابلتوجهی دارد .همچنین با
درنظر داشتن این واقعیت که مالیات ابرازی میتواند یکی از انگیزهها یا ابزارهای هموارسازی سود باشد؛ و با در نظر داشت
اینکه توجه به سودهای مشمول مالیات ،تطبیق مالیات و سود اظهارشده ،منجر به کاهش سود مشمول مالیات میشود و این
امر حفاظی برای مدیریت شرکت خواهد بود (هانلون و همکاران)1669 ،؛ در این پژوهش به بررسی نقش ویژگیهای کمیته
حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیات ابرازی و قطعی و هموارسازی سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران خواهیم پرداخت.
مبانی نظری و پيشينه پژوهش
هموارسازی سود
هموارسازی سود را بهعنوان کاهش عمدی نوسانات سود تعریف میشود (اریامند و ابراهیمی )6933 ،هموارسازی سود ،اقدامی
آگاهانه و عالمانه جهت کاهش نوسانهای سود گزارششده در طول دورههای متوالی در حول سطحی از سود است که سطح
عادی (نرمال) سود شرکت نامیده میشود (هپ ورث .)6339 ،6بهعبارتیدیگر هموارسازی سود عبارت اسـت از اعمالنظر و
صالحدید مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینهها و درآمدها و یا انتقال آنها به سالهای بعد؛ به گونهای که
باعث میشود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد (اترج 1و همکاران)1663 ،
درواقع هموارسازی ازآنجهت حائز اهمیت است که واریانس سودهای مشاهدهشده را میکاهد و بدین ترتیب هزینه استقراض
شرکت را کاهش میدهد و بر روابط میان شرکت و مشتریان ،فروشندگان و کارکنان اثر مساعد دارد .درواقع اگر مدیری بتواند
سود یکی از دو دوره گزارشگری را تعیین کند ،گزینهای را ترجیح میدهد که به یک جریان هموار سود منتهی شـود (ترومن و
تیتمن.)1663 ،9
انطباق مالياتی
مالیات قطعی میزان مالیات عملکردی است که پس از طی مراحل قانونی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی به شرکت ابالغ
میگردد درواقع مالیاتی است که بعد از برگ تشخیص و عدم اعتراض یا اعتراض و رفتن به کمیسیون که احتماالً مبلغی تقلیل
یابد قطعی شده و برگ قطعی صادر و طی مهلت باید پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شود .مالیات ابرازی میزان مالیات
عملکردی است که شرکت در گزارشهای مالی درج و از طریق اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ابراز مینماید به
عبارتی سود ابرازی است که شخص در اظهارنامه عملکرد اظهارمی کند و بر اساس آن اداره مالیاتی اقدام به برآورد نرخ مالیات
بر درآمد شخص یا بنگاه اقتصادی میکند منظور از انطباق مالیاتی در این پژوهش ،میزان یکسانی مالیات ابرازی اظهارشده به
سازمان امور مالیات و مالیات ابالغشده توسط سازمان امور مالیاتی به شخص یا بنگاه است (بن محجوب السعد و خموسی،4
.)1660
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عالوه بر مالیات ابرازی که طی اظهارنامه و مطابق قوانین و ضوابط مربوطه توسط خود شرکتها بهصورت خوداظهاری
محاسبه میشود ،دولت نیز اقدام به بررسی و مییزی اظهارات افراد مینماید تا مالیات واقعی آنها را محاسبه و تعیین نماید؛ لذا
همواره این احتمال وجود دارد که مالیات ابراز شده توسط افراد و بنگاهها متفاوت از مالیات تشخیصی و قطعی تعیین شده
توسط کارگزاران باشد .برداشت نادرست مودیان از قوانین و مقررات ،حسابسازی ،اشتباهات سهوی و عمدی هر یک از
طرفین ،عدم قبول برخی از هزینههای متحمل شده شرکتها ،عدم قبول رویه مورد استفاده شرکت ،مدیریت سود شرکت و
عوامل بسیار دیگری ممکن است بر اختالف مالیاتی اثر بگذارد (مهرانی و سیدی.)6931 ،
مزایا و هزینههای مربوط به انطباق سود گزارششده و سود مشمول مالیات بسیار موردتوجه قرارگرفته است .بحث مورد مناقشه
سیاستگذاران در این رابطه این است که آیا عاقالنه است فاصله شکاف مالیات ابرازی را از بین ببریم و به یک سیستم یا
انطباق باال برسیم؟ طرفداران و مخالفان در این زمینه هرکدام استداللهای خود را دارند (السعد و خموسی.)1660 ،
بهعنوانمثال (دسایی )1663 ،6حسابداری مالی مالیات دفتری را پیشنهاد میکند به این دلیل که گزارش مالی تهاجمی را
کاهش میدهد و باعث بهبود کیفیت درآمد میشود .در مقابل مخالفان معتقدند که کاربران و مقامات مالی نیاز به اطالعات
فراوانی دارند و افزایش انطباق منجر به کاهش قابلتوجه اطالعات میشود .همچنین تانگ )1663( 1شواهدی را نشان میدهد
که انطباق باال با سطوح پایینتر مدیریت سود و اجتناب مالیاتی همراه است.
نکته موردتوجه این است که سطوح انطباق مالیاتی در کشورهای گوناگون متفاوت است .بهعنوانمثال کشورهایی مانند
انگلستان ،هلند و دانمارک معموالً از انطباق مالیاتی کمتری در گزارشهای خود برخوردارند ،درحالیکه در کشورهایی مانند
فرانسه ،فنالند و سوئد این همخوانی وجود دارد .گونچاروف و زیمرمن )1660( 9نشان دادند که روسیه در سال  1661به سمت
انطباق پایینتر حرکت کرد؛ اما در ایاالتمتحده مزایا و هزینههای مربوط به افزایش سطح انطباق بسیار موردبحث قرار گرفته
است .اینگونه استدالل میشود که افزایش انطباق منجر به یک سیستم مالیاتی بسیار سادهتر میشود که مدیران فرصتطلب
را محدود میکند و به عبارت دگر ،انطباق میتواند کیفیت درآمد و افزایش مالیات را بهبود بخشد (السعد و خموسی.)1660 ،
ویژگیهای کميته حسابرسی
وجود کمیتهی حسابرسی در ساختار راهبری شرکتی ،بهعنوان یک سازوکار کنترلی جهت همسو کردن منافع مدیران و ذینفعان
از طریق نظارت و کنترل تشکیل میشود (برزگر و همکاران .)6933 ،کمیتهی حسابرسی کمیتهای است که از سه تا پنج عضو
غیرموظف هیئتمدیره (نه مدیر اجرایی و نه در استخدام شرکت) تشکیل میشود (کامیابی و بوژمهرانی .)6930 ،ازجمله
وظایف مهم کمیتهی حسابرسی شامل :انتخاب و عزل حسابرسان مستقل ،تعیین حدود خدمات حسابرسی ،بررسی یافتههای
حسابرسان و حل اختالف بین مدیریت و حسابرسان است.
ویژگیهای متفاوتی در مورد کمیته حسابرسی مورد توجه قرارگرفتهاند .یکی از اساسیترین ویژگیهای کمیتهی حسابرسی،
استقالل کمیتهی حسابرسی است .استقالل کمیتهی حسابرسی بهعنوان یکی از مشخصههای اصلی مرتبط با اثربخشی
کمیتهی حسابرسی میباشد .اعضایی از کمیتهی حسابرسی مستقل نامیده میشوند که ارتباط شخصی یا مالی با شرکت و
مدیران اجرایی آن نداشته باشند اهمیت استقالل کمیتهی حسابرسی در اکثریت توصیهها و قوانین برای تشکیل اجباری
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کمیتهی حسابرسی منعکس میشود که توصیه یا الزام میکنند تا اکثریت اعضای کمیتهی حسابرسی باید از مدیران مستقل
باشند که در استخدام شرکت نیستند .یوگی .)1666( 6بر همین اساس سان و همکاران )1664( 1بیان داشتند که ارتباط
حسابرسان مستقل و کمیتهی حسابرسی میتواند موجب افزایش شفافیت و مطلوبیت صورتهای مالی و افشای موارد الزم در
گزارش ساالنه شود.
یکی دیگر از ویژگیهای اعضای کمیتهی حسابرسی که تأثیر قابلمالحظهای بر اثربخشی این کمیته دارد ،تخصص مالی
اعضای کمیتهی حسابرسی میباشد (تختایی و همکاران .)6936 ،دالیوال و همکاران )1666( 9معتقدند که کمیتههای
حسابرسی با حداقل یک کارشناس مالی میتوانند مدیریت سود را بهطور مؤثرتری نسبت به کمیتههای حسابرسی فاقد
تخصص مالی کنترل کنند.
همچنین کمیتههای حسابرسی بزرگ شامل اعضایی با تخصصهای متنوع بهصورت موثرتری بر شیوههای گزارشگری مالی
نظارت دارند( .وافیس )1663 ،4نشان داد که بین اندازه کمیتهی حسابرسی و نقش نظارتی کمیتهی حسابرسی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد؛ یعنی کمیتههای حسابرسی با تعداد اعضای بیشتر ،وظیفهی نظارتی خویش را به شکل دقیقتری انجام
خواهند داد که درنتیجه آن ،عملکرد شرکت بهبود خواهد یافت.
ارتباط انطباق مالياتی و هموارسازی سود
پدیده هموارسازی سود مقولهای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است (حیدرپور و عرب مختاری .)6939 ،بحث
مربوط به مدیریت و هموارسازی سود و انطباق مالیاتی تا حدود زیادی مبهم است .انطباق مالیات ابرازی و هموارسازی سود
بهطورکلی رابطه بین درآمد حسابداری مالی و درآمد مشمول مالیات است .تطابق باالی حسابداری مالی با یک سیستم
مشترک برای اهداف حسابداری و مالیاتی سازگار است؛ درحالیکه در حسابداری مالی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات
استفاده میشود (ال سعد و خموسی .)1660 ،ازآنجاییکه تهیه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است ،ممکن
است به د الیل مختلف اقدام به مدیریت سود کند .از سوی دیگر اگرچه به دلیل تفاوت در اصول حسابداری و قوانینی مالیاتی
انتظار می رود بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری تفاوت و واگرایی وجود داشته باشد؛ اما این ابهام وجود دارد که ممکن
است این تفاوت به وقوع مسائلی ازجمله مدیریت سود در شرکتها کمک کند (رحمانی و ارباب بهار)6939 ،
در یک نظام مالیاتی پیشرفته ،هموارسازی درآمد مشمول مالیات ،بار مالیاتی شرکتها را کمتر میکند ،درنتیجه تطابق باید به
هموارسازی در اعداد حسابداری شرکتها منجر شود .به عبارتی میتوان گفت که هر چه میزان انطباق باالتر باشد ،سالمت
اقتصادی بیشتر و فرصت دستکاری سود برای مدیریت کمتر است (هانلون )1663 ،3و (بالیلوک .)1666 ،0میتوان گفت
رابطه انطباق مالیات ابرازی و مالیات تعیین شده از سوی مراجع ذیربط با هموارسازی سود و ازاینجهت حائز اهمیت است که
بدون آگاهی از آثار رابطه مذکور بر گزارشگری مالی ،نمیتوان از میزان قابلیت مقایسه وضعیت مالی و نتایج عملکرد واحدهای
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اقتصادی اطمینان حاصل نمود .درواقع ازآنجاکه هموارسازی سود منجر به تغییر در گزارشهای مالی میشود ،آگاهی از رابطه
مذکور میتواند در استفاده بهتر و آگاهانه تراز اطالعات مالی ،مفید واقع شود (لیو و همکاران .)1664 ،6اگرچه انتظار میرود که
در ایران ،مدیران درآمد مشمول مالیات خود را طبق قوانین مالیاتی ارائه کنند و درآمد اظهارشده توسط آنان با درآمد
محاسبهشده توسط مقامات مالیاتی یکسان یا نزدیک باشد اما در عمل اینگونه نیست .در اکثر قریب بهاتفاق موارد مالیات
ابرازی شرکتها متفاوت از مالیات تشخیصی اعالمشده بهوسیله ممیزین مالیاتی است یکی از علل این تفاوت میتواند
هموارسازی سود باشد (رحمانی.)6939،
تأثير ویژگیهای کميته حسابرسی بر رابطه انطباق مالياتی و هموارسازی سود
کمیتهی حسابرسی نشان میدهد که کمیتهی حسابرسی از طریق نظارت بر صحت صورتهای مالی ،کنترلهای داخلی و
فرآیند گزارشگری مالی موجب بهبود در مدیریت سود ،افشاء اطالعات ،کیفیت سود ،کیفیت صورتهای مالی میشود (سان،
.)1664
بهمنظور تعیین مالیات واقعی به نظر میرسد که حسابرسی مالیاتی تأثیر بسزایی بر برآورده شدن انتظارات طرفین داشته باشد
به خصوص مودیان مالیاتی که انتظار دارند با انجام حسابرسی مالیاتی ،برگ تشخیص مالیات دریافت کنند که منطبق با گزارش
حسابرسی مالیاتی باشد یا حداقل تفاوت زیادی با آن نداشته باشد (ملکیان و فرزاد.)6930 ،
همانطور که شواهد نشان داد میان مالیات ابرازی مودیان و مالیات قطعی همیشه تفاوتهایی وجود دارد .بهطوریکه در فرایند
اخذ مالیات مشکالتی وجود دارد و تضاد و تقابل بین مودیان و کارشناسان مالیاتی وجود دارد بهاندازهای که حتی شواهد در
اتحادیه اروپا و امریکا داللت بر آن دارد که فرایند اداری وصول مالیات حتی با پیشرفتهترین ابزارهای وصول با موانعی روبرو
بوده است .به همین منظور دو پیشنهاد برای کاهش موانع در مراحل تشخیص و وصل مالیات ارائه گشته است .پیشنهاد اول،
استفاده از خدمات حسابرسان مستقل بهعنوان نمایندگان ادارههای مالیات در امر تشخیص و تعیین میزان مالیات است .این
نحوه عملکرد عالوه بر آنکه موجب کاهش هزینههای تشخیص مالیات میشود ،بعد نظارتی ادارههای مالیاتی را تقویت میکند
زیرا زمان بیشتری برای بررسی نقطه نظرات حسابرسان بهجای بررسی پرونده مالیاتی مودی وجود خواهد داشت (پالمیر،
 .)6319لذا حسابرسان به عنوان بازوی سازمان مالیاتی در بررسی و رسیدگی به امور مالیاتی ،ایفای نقش میکنند بهطوریکه
پس از حصول اطمینان از شواهد عینی و قراین موجود و رسیدگی اسناد و مدارک مستند و مستدل ممیزی دفاتر ،اظهارنامه
مالیاتی و صورت های مالی و نظایر آن درصدد امر تشخیص و اخذ مالیات برآید که در این صورت میتوان گفت گامی بهسوی
عدالت مالیاتی برداشتهشده است .پیشنهاد دوم ایجاد بخش یا سلسله مراتبی از بازبینی توسط حسابرس مالیاتی است که وظیفه
بررسی پروندههای مالیاتی را بر عهده گیرند و زیر نظر ادارههای مالیاتی ،اما خارج از حوزههای مالیاتی ،اقدام به برسی و
تشخیص مالیات مودیان نمایند .این موضوع توسط محققانی نظیر سانیال )1666( 1در نیوزیلند مورد بررسی قرار گرفت و به
این نتیجه رسید که نحوه عملکرد این و بسیار حسابرسان در تعیین و تشخیص میزان مالیات مودی و نیز میزان رضایت
مودیان در پرداخت مالیات تأثیر بسزایی دارد (ملکیان و فرزاد.)6930 ،
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پيشينه پژوهش
مهرانی و همکاران ( )6933در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی و ارائه گزارش کنترلهای داخلی بر
کیفیت سود نشان دادند که تعداد اعضای مستقل و کمیته حسابرسی و همچنین ارائه گزارشهای کنترل داخلی در بهبود
کیفیت سود مؤثر است ،بدین معنی که با افزایش استقالل و تخصص اعضا و همچنین ارائه گزارشهای کنترل داخلی کیفیت
سود افزایش می یابد؛ اما تعداد اعضا کمیته حسابرسی نقشی در بهبود کیفیت سود ندارد .برزگر و همکاران ( )6933در تحقیقی
با عنوان تأثیر ویژگیهای کمیتهی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
نشان دادند که ویژگیهای کمیتهی حسابرسی شامل :استقالل ،اندازه و تخصص مالی اعضای کمیتهی حسابرسی بر اجتناب
مالیاتی شرکتها تأثیر معکوس و معناداری دارند .ملکیان و فرزاد ( )6930در پژوهشی با عنوان تأثیر حسابرسی مالیاتی بر
رابطه بین مالیات ابرازی ،تشخیصی و قطعی ،مطالعه مورد استانهای آذربایجان شرقی ،غربی و شرق و جنوب تهران به این
نتیجه رسیدند که اجرای حسابرسی مالیاتی تأثیری بر رابطه بین مالیات ابرازی و تشخیصی و همچنین رابطه بین مالیات
ابرازی و قطعی در شرکتهایی که حسابرسی مالیاتی شدهاند ندارد .برجلو و مقدم ( )6930در پژوهشی به مطالعه رابطه انطباق
مالیاتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که بین انطباق مالیات دفتری با
مدیریت سود رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .خراسانی ( )6933در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته
حسابرسی بر هموارسازی سود و محافظهکاری حسابداری نشان دادند که کمیته حسابرسی رفتارهای فرصتطلبانه مدیریت و
بیش نمایی سود را محدود میکند و هم سویی منافع سهامداران و مدیریت را تضمین میکند .رحمانی و اربابی بهار ( )6939در
پژوهشی با عنوان رابطه تفاوت مالیات تشخیصی و ابزاری با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران که با استفاده از مدلهای جونز تعدیلشده ،کازنیک و لوئز برای مدیریت سود انجامشده بود نشان دادند که تفاوت
مالیات ابرازی و تشخیصی با مدیریت سود رابطه معناداری دارد و نتایج تحت تأثیر مدلهای مختلف مدیریت سود قرار
نمیگیرد .مدرس و برجی ( )6931در تحقیقی به بررسی محتوای اطالعاتی تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و ارتباط آن باکیفیت
سود شرکت ها نشان دادند که بین تفاوت مالیات ابرازی و قطعی با ارزش بازار سهام و بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
همچنین در شرکتهای با کیفیت سود پایین عامل تفاوت مالیات ابرازی و قطعی در ارزیابی عملکرد شرکتها نقش چندانی
ایفا نمیکند.
ایریاندانی و همکاران ( )1616در تحقیقی با عنوان نقش ویژگیهای حسابرس :مدیریت سود و اثربخشی کمیته حسابرسی با
مشاهده  643شرکت در بازار بورس اندونزی نشان دادند که هر چه کمیته حسابرسی مؤثرتر باشد و مدتزمان حسابرسی
خارجی بیشتر باشد ،مدیریت سود شایعتر خواهد بود .عالوه بر این ،هرچه کمیته حسابرسی مؤثرتر باشد ،همراه با استفاده از
یکی از چهار حسابرس بزرگ ،مدیریت سود شایعتر خواهد بود ،به این معنی که اعتبار حسابرس همچنین رابطه بین اثربخشی
کمیته حسابرسی و مدیریت سود را تقویت میکند .بعالوه ،اثر تعدیلکننده تخصص حسابرس بر تأثیر کمیته حسابرسی در
دستکاری سود نتایج قابلتوجهی ارائه نمیدهد .حسن و کاظم ( )1616در پژوهشی با عنوان تأثیر کیفیت حسابرسی ،کمیته
حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی :شواهدی از مالزی در دهههای اخیر ،نشان میدهند درحالیکه ،استقالل و اندازه کمیته
حسابرسی ،نتیجهای ناچیز در مدیریت سود واقعی دارد .عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد که کیفیت حسابرسی کمیته
حسابرسی منجر به این میشود که عملکرد مدیریت سود کمتر تهاجمی شود .یافتهها همچنین نشان میدهد که کیفیت
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حسابرسی و کمیته حسابرسی نقش مهمی در محدود کردن مدیریت سود واقعی دارد .ساندویک )1661( 6در پژوهشی به
بررسی انطباق مالیات دفتری و مدیریت سود در واکنش به کاهش نرخ مالیات پرداخت .نتایج مطالعه نشان میدهد که
تغییرات در نرخ مالیات قانونی در حوزه حقوقی شرکتهای با انطباق مالیات دفتری باالتر را بیشتر از شرکتهای با مالیات
دفتری کمتر تحت تأثیر قرار میدهد .بن محجوب السعد و خموسی )1660( 1پژوهشی با عنوان اثر انطباق مالیات قطعی و
ابرازی بر هموارسازی سود انجام دادند در این پژوهش که اثر انطباق مالیات قطعی و ابرازی بر هموارسازی سود بهعنوان یک
ابزار گزارشگری مالی صورت گرفته ،اثبات شده که فرانسه بهعنوان یک کشور اروپایی ،دارای سطح باالیی از میزان انطباق
مالیاتی با ارقام مندرج در دفاتر است که موجب تأثیر منفی بر عمل هموارسازی سود میشود.
ویم و بوبکر )1663( 9به بررسی چگونگی شکاف بین درآمد قبل از مالیات و درآمد مشمول مالیات ابرازی درزمانی که مدیریت
سود و مدیریت مالیات بهطور همزمان صورت میگیرد پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین تفاوت مالیات
ابرازی و اقالم تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیهای واقعی وجود دارد .همچنین آنها دریافتند که بهطور قابلتوجهی بین
مالیات ابرازی و متغیرهای مدیریت سود و مدیریت مالیاتی ،زمانی که بهعنوان جایگزین شاخصهای سقف مجاز سود و معافیت
مالیاتی مورد استفاده قرار میگیرند ،ارتباط معناداری وجود دارد .درنهایت آنها به این نتیجه رسیدند که بین تفاوت مالیات
ابرازی و شاخص رای مدیریت ارتباط معناداری وجود دارد که بیانگر این است که تفاوت مالیات ابرازی دارای قدرت پیشبینی
کنندگی مدیریت سود و وضعیت مالیاتی شرکت است .چنگ و همکارانش )1664( 4در پژوهشی به بررسی تأثیر هموارسازی
سود بر ضریب واکنش سود فعلی و سودهای آتی پرداختند؛ نتایج این پژوهش نشان میدهد در شرکتهایی بـا محـیط
اطالعـاتی ضـعیف ،هموارسازی سود فقط موجب افزایش ضریب واکنش سـود جـاری میشود و ضـریب واکـنش سودهای
آتی افزایش نمییابد و در شرکتهایی که محیط اطالعاتی قوی دارند ،ضریب واکـنش سودهای آتی نیز با افزایش
هموارسازی سود افزایش مییابد .بلیالک و همکاران )1664( 3در پژوهشی به بررسی رابطه سطح تطابق درآمد حسابداری و
درآمد مشمول مالیات پرداختند و دریافتند که تطابق باالتر با مدیریت سود بیشتر در ارتباط است .آنها همچنین نتیجه گرفتند
که ادعاهای اولیه در مورد مزایای افزایش تطابق در آمریکا ،یعنی افزایش درستی گزارشگری مالی درنتیجه کاهش مدیریت
سود ،به آن میزان نیست که بیان میشود .میبری و همکاران )1661( 0در پژوهشی به بررسی رابطه هموارسازی سود مشمول
مالیات ،اجتناب مالیاتی و محتوای اطالعاتی آن پرداختهاند .آنها به این نتیجه رسیدند که شرکتها با سود مشمول مالیات
هموارتر ،از نتایج اجتناب مالیاتی آتی مطلوبی برخوردار هستند .برخالف پژوهشهایی که به این نتیجه رسیدهاند که
هموارسازی ،محتوای اطالعاتی سود صورتهای مالی را افزایش میدهد ،آنها به این نتیجه رسیدهاند که هموارسازی محتوای
اطالعاتی سود مشمول مالیات را کاهش میدهد.
فرضيههای تحقيق
فرضیه اول :بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود رابطه معناداری وجود دارد.
1

Sundvik
Ben Mahjoub Lassaad & Halioui Khamoussi
3
Wiem & Boubaker
4
Cheng et al
5
Blaylock et al
6
Mayberry
2
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فرضیه دوم :ویژگیهای کمیته حسابرسی رابطه میان انطباق مالیاتی و هموارسازی سود را تحت تأثیر قرار میدهد.
روش تحقيق
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی در حوزه
تحقیقات اثباتی حسابداری است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره (استفاده از روش پانل با اثرات ثابت) و مدلهای
اقتصادسنجی انجامشده است .اطالعات مربوط به صورتهای مالی شرکتها ،از طریق نرمافزار تدبیر پرداز و رهآورد نوین و
پایگاههای اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران جمعآوریشده است و برای تجزیهوتحلیل دادههای از نرمافزارهای EVIEWS9
و  SPSS23استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه ایران در یک بازه
زمانی  6ساله طی دوره زمانی  6931-6931میباشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک و بعد از مدنظر قرار دادن
معیارهای زیر تعداد  640شرکت بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند؛
 .6شرکت قبل از سال  6931در بورس پذیرفتهشده و تا پایان سال  6931در بورس فعال باشد؛
 .1سال مالی شرکت منتهی به  13اسفند باشد و طی زمان تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد؛
 .9فعالیت اصلی شرکت سرمایهگذاری ،بانکداری ،لیزینگ و نهاد مالی نباشد؛
 .4اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد و
 .3شرکت در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
متغيرها و مدل تحقيق
متغير وابسته؛ در این پژوهش هموارسازی سود میباشد برای اندازهگیری هموارسازی سود ،از ایده لئوز و همکاران)1669( 6
استفاده مینماییم .این مدل حدی را که برای هموارسازی سود در نظر گرفته میشود اندازهگیری مینماید .در این تحقیق از
نسبت انحراف استاندارد سود عملیاتی به انحراف استاندارد جریانات نقدی عملیاتی استفاده مینماییم .برای این اندازهگیری،
سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی را ،نسبت بهکل داراییها در نظر گرفته و سپس هموارسازی سود از رابطه زیر به دست
میآید:
))SMTHi,t= (σ (OPEARi,t / ASSETSi,t) / σ (CFOi,t / ASSETSi,t

که در آن:
 :ASSETSi,tمتوسط کل داراییها
 :σ(OPEAR)Iانحراف معیار سود عملیاتی
 :σ(CFO)iانحراف معیار جریان نقدی عملیاتی
لئوز و همکاران ( )1669معتقدند که امکان دستکاری در سود عملیاتی در مقایسه با جریان نقد عملیاتی بیشتر است .هراندازه
که انحراف معیار سود عملیاتی کمتر باشد ،احتمال هموارسازی سود بیشتر بوده است .نسبتهای کوچکتر انحراف معیار سود
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عملیاتی به انحراف معیار جریان نقد عملیاتی بیانگر هموارسازی بیشتر است .انحراف معیارهای نیز با استفاده از سریهای
زمانی دادههای پنج سال قبل بهصورت چرخشی محاسبه شدهاند (بولو و حسنی القار.)6934 ،
6
متغير مستقل؛ انطباق مالیاتی است که بهمنظور اندازهگیری انطباق مالیات با دفاتر ) (BTCیا انطباق مالیات ابرازی با
مالیات قطعی شرکتها ،از اطالعات مندرج در یادداشت توضیحی پیوست صورتهای مالی آنها استفاده شده و تفاوت مالیات
ابرازی و قطعی بهعنوان شاخصی برای این متغیر محاسبه میشود .تفاوت مالیات ابرازی و قطعی باالتر بیانگر  BTCپائین تر
است و عکس این رابطه نیز صادق است.
متغير تعدیلگر؛ در این پژوهش ویژگیهای کمیته حسابرسی است؛ که برای اندازهگیری آن سه ویژگی استقالل کمیته
حسابرسی ( ،)Indepتعداد اعضای غیرموظف کمیته حسابرسی ،تخصص مالی ( ،)Expertتعداد اعضای متخصص در زمینه
صنعت مربوطه بر تعداد کل اعضا و اندازه کمیته حسابرسی ( ،)ACSizeتعداد اعضای کمیته حسابرسی ،استفاده شده است.
همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی زیر نیز بر این رابطه بررسی شده است:
ریسک سيستماتيک؛ بهوسیله مدل تک عاملی زیر در این تحقیق محاسبه میشود :
rit=α0+βi× rmt+ ωit

در این مدل  ritنرخ بازده شرکت و  rmtرا نرخ بازده بازار در نظر گرفته شده است .مدل فوق با استفاده از دادههای بازده ماهانه
برای مدت پنج سال برآورد شده است و مواردی که دارای بازده ماهانه کمتر از  90ماه باشند حذف خواهند شد .ریسک
سیستماتیک ( )BETAضریب شاخص نرخ بازده بازار در نظر گرفته میشود.
اندازه شرکت؛ ( )SIZEکه از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل داراییهای شرکت در پایان سال محاسبه میشود.
اهرم مالی؛ ()LEV؛ که از طریق تقسیم کل بدهیها بهکل داراییها به دست میآید.
بازده حقوق صاحبان سهام؛ ( )ROEکه از تقسیم سود خالص بر جمع حقوق صاحبان سهام به دست میآید.
بر این اساس مدلهای پژوهش به شرح زیر ارائه خواهد شد.
مدل اول:
SMTHi,t= β 0+ β1 BTCi,t+ + β2 BETAi,t + β3 SIZEi,t+ β4 LEVi,t + β5 ROEi,t+ εit

مدل دوم:
SMTHi,t= β0+ β1 BTCi,t+ β2 (BTC * Indep) + β3 (BTC * Expert) + β4 (BTC * ACSize) +
β5BETAi,t + β6 SIZEi,t+α7 LEVi,t + β8ROEi,t+ εit

یافتههای پژوهش
آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
جدول  ،6آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در طی زمان مورد برسی نشان میدهد.
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جدول ( :)9آمار توصيفی متغيرها
نام و تعداد متغیرها
عالمت اختصاری
متغیرها
انطباق مالیات ابرازی و
BTC
قطعی
هموارسازی سود
SMTH
سیستماتیک
ریسک
BETA
SIZE
اندازه شرکت
LEV
اهرم مالی
ROE
بازده حقوق صاحبان سهام
Indep
استقالل کمیته حسابرسی
Expert
تخصص مالی کمیته
حسابرسی
Big
اندازه کمیته حسابرسی

شاخصهای مرکزی
میانه
میانگین

شاخصهای پراکندگی
کمینه
انحراف معیار

بیشینه

6/96

6/63

1/61

6

6/66

6/66
6/36
64/46
6/06
6/49
6/31

6/03
6/43
64/63
6/09
6/93
6/00

6/13
6/40
6/36
6/19
6/91
6/46

6/61
6/96
66/03
6/69
6/11
6/666

9/93
1/16
63/63
6/34
6/40
6/666

6/43

6/93

6/96

6/666

6/666

1/93

9/66

6/44

9/666

3/666

انتخاب مدل اول
در انتخاب مدل دادههای ترکیبی با دو حالت کلی روبرو هستیم .در حالت اول عرض از مبدأ برای کلیه شرکتها یکسان است
که در این صورت با روش پول و در حالت دوم عرض از مبدأ برای تمام شرکتها متفاوت است که در این حالت روش پانل
انتخاب میشود .برای شناسایی دو حالت مذکور از آزمون اف -لیمر استفاده میکنیم.
آزمون اثرات
مقدار F

آماره  2

جدول ( :)2آزمون چاو یا ليمر و آزمون هاسمن (مدل اول)
نتیجه آزمون
احتمال
آماره آزمون
رد فرض صفر
()6.666
1/91
استفاده از مدل پانل
رد فرض صفر
6/666
661/60
پانل با اثرات ثابت

با توجه به جدول  1مقدار احتمال آماره  Fو آماره کای– دو برای مدل کمتر از  6/63میباشد؛ بنابراین فرض صفر یعنی
برابری عرض از مبدأها رد میشود ،بنابراین استفاده از روش پانل ارجحیت دارد .لذا الزم است برای انتخاب الگوی اثرات ثابت
یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شود .نتایج آزمون هاسمن نیز نشان میدهد که روش مورد استفاده پانل با اثرات ثابت
میباشد.
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جدول ( :)3نتایج برآورد مدل اول تحقيق
مقدار ضرایب
6/16
6/61
6/66
-6/96
-6/63
0/91

متغیر
BTC
BETA
SIZE
LEV
ROE
( Cمقدار ثابت)

مقدارF
ضریب تعیین) (R
ضریب تعیین تعدیلشده
2

 tمقدار
9/61
1/14
9/16
-6/16
-6/06
1/09
64/91
6/3613
6/4663

مقدار احتمال
6/666
6/661
6/666
6/611
6/93
6/616
مقدار احتمال F
دوربین واتسون
) (P-Valueآماره جارکو – برا

6/666
6/31
6/606

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  ،9مالحظه میشود که سطح معنیداری آماره  tمربوط به متغیر «انطباق مالیات ابرازی و
تشخیصی» کوچکتر از  6/63بوده ( )6/6666و ضریب آن منفی میباشد ( .)6/16همچنین مقدار آماره آن ( )9/61در ناحیه رد
فرض صفر قرار میگیرد ازآنجاییکه تفاوت مالیات ابرازی و قطعی بهعنوان شاخصی برای این متغیر محاسبه میشود .تفاوت
مالیات ابرازی و قطعی باالتر بیانگر  BTCپائین تر است و بالعکس؛ بنابراین در سطح اطمینان  33درصد میتوان گفت رابطه
معکوس و معنیداری میان آنها وجود دارد .بهبیاندیگر میزان باالی انطباق مالیاتی با دفتری ،رابطه منفی با هموارسازی سود
دارد درنتیجه فرضیهی اول پژوهش تأیید میشود.
انتخاب مدل دوم
جدول ( :)4آزمون چاو یا ليمر و آزمون هاسمن (مدل دوم)
آزمون اثرات
مقدار F

آماره آزمون
66/91

احتمال
()6.666

آماره  2

646/91

6/666

نتیجه آزمون
رد فرض صفر
استفاده از مدل پانل
رد فرض صفر
پانل با اثرات ثابت

با توجه به جدول  ،4مقدار احتمال آماره  Fو آماره کای– دو برای مدل کمتر از  6/63میباشد؛ بنابراین فرض صفر یعنی
برابری عرض از مبدأها رد میشود ،بنابراین استفاده از روش پانل ارجحیت دارد .نتایج آزمون هاسمن نیز نشان میدهد که
روش مورد استفاده پانل با اثرات ثابت میباشد.
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جدول ( :)3نتایج برآورد مدل دوم تحقيق
متغیر
BTC
BETA
SIZE
LEV
ROE

مقدار ضرایب
6/13
6/60
6/63
-6/13
-6/66
6/96

()BTC * Indep
)(BTC * Expert
6/10
* (BTC
6/61
)ACSize
9/61
( Cمقدار ثابت)
 Fمقدار
2
ضریب تعیین) (R
ضریب تعیین تعدیلشده

 tمقدار
9/60
1/36
4/61
-6/34
-6/60
1/60

مقدار احتمال
6/666
6/661
6/666
6/661
6/11
6.663

9/60
6/90

6/666
6/660

1/96
3/91
6/3361
6/3616

6/691
 Fمقدار احتمال
دوربین واتسون
) (P-Valueآماره جارکو – برا

6/666
6/14
6/643

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  ،3مالحظه میشود که سطح معنیداری آماره  tمربوط به متغیر «(»)BTC * Indep
کوچکتر از  6/63بوده ( )6/663و ضریب آن ( .)6/96همچنین مقدار آماره آن ( )1/60در ناحیه رد فرض صفر قرار میگیرد.
ازآنجاییکه تفاوت مالیات ابرازی و قطعی باالتر بیانگر ( BTCانطباق مالیاتی) پائین تر است؛ بنابراین میتوان گفت استقالل
کمیته حسابرسی بر رابطه میان انطباق مالیاتی و همواری سازی سود تأثیرگذار است .به عبارتی استقالل کمیته حسابرسی
رابطه معکوس میان انطباق مالیاتی و هموارسازی سود را تقویت میکند .همچنین سطح معنیداری آماره  tمربوط به متغیر
«( »)BTC * Expertکوچکتر از  6/63بوده ( )6/666و ضریب آن ( .)6/10همچنین مقدار آماره آن ( )9/60در ناحیه رد
فرض صفر قرار میگیرد؛ بنابراین میتوان گفت تخصص مالی کمیته حسابرسی بر رابطه میان انطباق مالیاتی و همواری سازی
سود تأثیرگذار است .به عبارتی تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه معکوس میان انطباق مالیاتی و هموارسازی سود را
تقویت میکند؛ اما جدول نشان میدهد که اندازه کمیته حسابرسی با سطح معنیداری ( )6/660تأثیری بر رابطه انطباق مالیاتی
و هموارسازی سود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
رقابت روزافزون شرکتها دستیابی به سود را محدود ساخته است .بدین ترتیب تصمیمگیری مالی نسبت به گذشته
راهبردیتر شده است .مسلماً در سالهایی که وضعیت مالی شرکت نامطلوب بوده و نشانههایی از حرکت به سمت بحران
مالی برای مدیر پدیدار میشود ،انگیزه مدیریت سود افزایش مییابد و به این دلیل سود گزارششده با ابهام مواجه میگردد.
از طرفی دیگر یکی از مسائل پیچیده در مبحث مالیات و گزارشگری مالی این است که اصوالً سود حسابداری گزارششده در
صورت سود (زیان) شرکتها با سود مشمول مالیات مطابق با قوانین مالیاتی متفاوت است .به دلیل وجود اختالف بین
استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی وعدم پذیرش مالیات اعالمشده از سوی مقامات مالیاتی ،مبلغ سود قبل از
مالیات (سود حسابداری) از مبلغ درآمد مشمول مالیات (سود مالیاتی) متفاوت میباشد.
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این تحقیق با هدف بررسی نقش ویژگیهای کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود ،در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت .اطالعات الزم از  640شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران در بازه زمانی  6931-6931جمعآوری شد .تفاوت مالیات ابرازی و قطعی بهعنوان شاخصی برای انطباق مالیاتی است.
تفاوت مالیات ابرازی و قطعی باالتر بیانگر  BTCپائین تر است و عکس این رابطه نیز صادق است .نتایج آزمون نشان داده
هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با انطباق مالیات ابرازی و قطعی ،رابطه معناداری
دارد و مدیران با رویکرد مالیاتی اقدام به هموارسازی سود میکنند .به بیان بهتر مدیران شرکتها با استفاده از راهکارهای
ممکن برای سود خالص خود را که دارای تأثیر مستقیم بر مالیات عملکرد است ،تحت کنترل قرار میدهند .ازاینرو میتوان
بیان کرد انطباق مالیاتی باعث کاهش فرصتهای مدیریت سود خواهد شد .در واقع میتوان گفت هنگامیکه تفاوت میان
مالیات ابرازی و قطعی بیشتر است ،هموارسازی سود نیز افزایش مییابد و عکس این حالت به این معنی است که افزایش
انطباق مالیاتی (کاهش تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی) باعث کاهش هموارسازی سود میشود به بیان بهتر مدیران
شرکتها با استفاده از راهکارهای ممکن برای سود خالص خود را که دارای تأثیر مستقیم بر مالیات عملکرد است تحت
کنترل قرار میدهند .ازاینرو میتوان بیان کرد انطباق مالیاتی باعث کاهش فرصتهای دستکاری سود خواهد شد.
در زمینه بررسی رابطه میان هموارسازی سود و انطباق مالیات ابرازی و قطعی پژوهش کامالً همسانی صورت نگرفته است؛ اما
میتوان گفت نتایج بهدستآمده از این تحقیق مطابق با یافتههای محجوب و خموسی ( ،)1666ویم و بوبکر ( ،)1663مبیری و
همکاران ( )1661بلیالک( )1661و رحمانی و اربابی بهار ( ،)6933میباشد.
نتیجه فرضیه دوم نشان داد که از میان ویژگیهای کمیته حسابرسی استقالل و تخصص مالی کمیته حسابرسی این رابطه
معکوس را تقویت میکنند .این نتایج نشان میدهد که با افزایش تعداد اعضای غیرموظف در کمیته حسابرسی و همچنین
افزایش تخصص در صنعت از سوی حسابرسان این کمیته هموارسازی سود کاهش مییابد؛ به عبارتی افزایش دانش مالی
اعضا و عدم وابستگی آنها به کمیته میتواند منجر به افزایش پایداری و سود گزارششده شود ،اما تعداد اعضای کمیته
حسابرسی در این زمینه تأثیرگذار نیست.
این نتیجه تااندازهای مطابق با یافتههای مهرانی و همکاران ( )6933است که نشان دادند که تعداد اعضای مستقل و کمیته
حسابرسی و همچنین ارائه گزارشهای کنترل داخلی در بهبود کیفیت سود مؤثر است .همچنین حسن و کاظم ( )1616نشان
دادند که کیفیت حسابرسی و کمیته حسابرسی نقش مهمی در محدود کردن مدیریت سود واقعی دارد؛ اما این نتیجه در تضاد با
یافتههای ایریاندانی و همکاران ( )1616است که نشان داد تخصص حسابرس بر تأثیر کمیته حسابرسی در دستکاری سود
نتایج قابلتوجهی ارائه نمیدهد.
با توجه به اختالف میان مالیات ابرازی و قطعی به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد میشود قوانین مالیاتیای که امکان کاهش
مالیات یا گریز از مالیات را برای مودی فراهم میسازند و در مورد شناسایی ،بررسی و نسبت به آنها تجدیدنظر شود .بهعالوه
بین قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری هماهنگی ایجاد شود و همچنین قوانین افشای مالیاتی را افزایش و اجباری کنند.
در این صورت آزادی عمل مدیران در بهکارگیری روشهای متفاوت برای مقاصد مختلف و همچنین امکان استفاده از
ابزارهای گزارشگری مالی برای دستکاری ارقام حسابداری حداقل شود .همچنین پیشنهاد میشود که کمیتههای حسابرسی از
اعضای غیرموظف و همچنین با تخصص در صنعت موردنظر برای هر کار جداگانه حسابرسی استفاده کنند.
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