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چکیده

شركتها براي رهايي از ماليات ،روشهاي متفاوتي را در پيش ميگيرند و بدين منظور به روشهاي گوناگون سعي در
كاهش سود قبل از كسر ماليات به منظور كاهش ماليات پرداختي دارند .به اين جهت سعي در برجسته كردن ارقام و
اعداد كاهنده سود حسابداري داشته و با نشان دادن وضعيتي نامناسب از شركت ،انگيزههاي سازمانهايي چون سازمان
امور مالياتي و غير را كاهش داده و فشارها و تهديدات ناشي از افزايش هزينههاي سياسي ،هزينه ماليات بر درآمد كه
منجر به خروج وجه نقد از شركت و كاهش ارزش شركت ميشود را ميكاهند .هدف از اين پژوهش ،بررسي تاثير
تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي با تاكيد بر نقش معامالت با اشخاص وابسته در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ميباشد .در اين پژوهش براي اندازهگيري اجتناب مالياتي از معيار نرخ مؤثر ماليات نقدي و براي سنجش
ميزان تحريفات مالي انجام شده در شركت ،از گزارشات حسابرس مستقل استفاده گرديد .به منظور آزمون فرضيههاي
پژوهش از مدلهاي رگرسيوني چند متغيره و از دادههاي تركيبي (پانل ديتا) و با استفاده از نرم افزارهاي  Excelو
 EVIEWSطي دوره زماني سالهاي  1831تا  1811با انتخاب نمونهاي شامل  19شركت استفاده شده است .نتايج نشان
دادند كه تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي تاثير منفي دارند و همچنين نتايج نشان دادند كه معامالت با اشخاص وابسته
تاثير تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي را به لحاظ آماري تقويت نميكند.
واژگان کلیدی :اجتناب مالياتي ،تحريفات مالي ،معامالت با اشخاص وابسته.

مقدمه

اجتناب از ماليات از ديدگاه سنتي و مرسوم خود يک فعاليت حداكثركنندهي ارزش تلقي ميشود كه ثروت را از دولت به
سهامداران شركت منتقل ميكند .در چارچوب تئوري نمايندگي ،تحقيقات اخير استدالل ميكنند كه فعاليتهاي اجتناب از
ماليات ،ميتواند امکان رفتارهاي فرصتطلبانه را به مديريت بدهد .اجتناب از ماليات ،نوعي استفاده از خالءهاي قانوني
در قوانين مالياتي در جهت كاهش ماليات است كه ميتواند از طريق انتقال درآمد به يک منطقه با ماليات كم و يا
قيمتگذاري انتقالي انجام شود .با توجه به تعاريف مطرح شده در اين زمينه ،اجتناب مالياتي بيانگر يک استراتژي مستمر
و پايدار در زمينه برنامه ريزي مالي استراتژيک است كه در برگيرنده فعاليتهاي كامالً قانوني است كه از آنجا ميتوان به
هدايت منابع واحد تجاري در جهت فعاليتهاي معاف از ماليات از جمله سرمايهگذاري در اوراق مشاركت ،مطرح كردن
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معامالت و رويدادها در يک محدوده زماني معين جهت استفاده از مزاياي مالياتي و استفاده از روشهاي حسابداري كه
صرفهجويي مالياتي (سپر مالياتي) بيشتري ايجاد ميكنند ،اشاره نمود (رضايي و جعفري نياركي.)1811 ،
امروزه سيستمهاي اطالعاتي حسابداري نقش بسيار مهمي درگردش فعاليت سازمانها ايفا نموده ،در مجموعه محيط
اقتصادي كشورها وظيفهاي با اهميت برعهده دارند .بسياري از تصميمات اقتصادي براساس اطالعات حاصل از اين
سيستمها اتخاذ شده ،سهم عمده اي از مبادالت اوراق بهادار به خريد و فروش سهام شركتها اختصاص دارد كه آن نيز
به نوبه خود ميتواند تحت تأثير ارقام و اطالعات حسابداري باشد .هرگونه تحقيق در زمينه اثرگذاري اطالعات
حسابداري برطيف وسيع تصميمگيرندگان ذينفع در شركتها ،به درك بهتر از چگونگي نقش اين اطالعات و ضرورت
افشاي بيشتر و بهتر آنها كمک ميكند .دراين راستا محققان و اهل حرفه حسابداري به دنبال افزايش كيفيت گزارشگري
مالي به عنوان ابزاري براي اداي مسئوليت پاسخگويي به نيازهاي جامعه خود بودهاند .مسئوليت مديريت واحد مورد
رسيدگي اطمينان يافتن درباره درستي سيستمهاي حسابداري و گزارشگري مالي واحد مورد رسيدگي و برقرار بودن
كنترلهاي داخلي مناسب ،شامل كنترلهاي مالي ،كنترلهاي مربوط به رعايت قوانين و كنترلهاي هشدار دهنده خطر
است .مديريت همچنين مسئول ايجاد محيط كنترلي و اتخاذ سياست و روشهاي الزم براي اطمينان يافتن ،تا حد
ممکن ،از اداره منظم و مؤثر فعاليت واحد مورد رسيدگي است اين مسئوليت شامل برقراري و اطمينان يافتن از كاركرد
مستمر سيستمهاي حسابداري و كنترل داخلي طراحي شده براي پيشگيري و كشف تقلب و اشتباه است .اين سيستمها،
خطر تحريف ناشي ازتقلب يا اشتباه را از بين نميبرد ،اما آن را كاهش ميدهد .ازاين رو ،مسئوليت هر نوع خطر باقي-
مانده به عهده مديريت است (فرجي و داودي نصر.)1811 ،
رسواييهاي حسابداري ،نگرانيهاي بسياري ميان مقرراتگذاران و فعاالن بازار به وجود آورده است .بحرانهاي مالي
شركتها كه بر ريسک ذاتي معامالت با اشخاص وابسته به عنوان ابزاري قدرتمند در انجام تقلبهاي مالي و تصاحب
منابع سهامداران سايه افکنده است ،پردهها را كنار ميزند تا راه فرارهاي قانوني كه الزامات موجود افشا را تحت تأثير قرار
ميدهد ،آشکار شود .معامالت با اشخاص وابسته ميتواند به نفع مديران و در راستاي تصاحب منابع سهامداران انجام
گيرد .اگر به اين شيوه به معامالت با اشخاص وابسته نگريسته شود ،اين معامالت با بيشينه سازي ثروت سهامداران
ناسازگار خواهد بود .از اين رو معامالت با اشخاص وابسته ،توجه دانشگاهيان و سازمانهاي حرفهاي را معطوف خود كرده
است (حميدي و شعري.)1811 ،
1
افزون بر اين ،مطالعه تحقيقات پيشين داخلي ،يک شکاف اساسي تحقيقاتي ،در اين زمينه تاثير تحريفات مالي بر اجتناب
مالياتي 9را نشان ميدهد تحقيق حاضر تالش ميكند به اين سوال پاسخ دهد كه تحريفات مالي چه تاثيري بر اجتناب
مالياتي دارد؟ و آيا معامالت با اشخاص وابسته ،8اثر تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي را تقويت ميكند؟
تعریف واژهها و اصطالحات تخصصی
يکي از اقدامات ابتدايي در فرايند حل مسئله تحقيقاتي اين است كه اصطالحات مهم و تخصصي كه در روند آن مسئله
مطرح گرديده است براي اهل فن در آن بگونهاي روشن تعريف شود.
تحریفات مالی :منظور از تحريفات حسابداري ،موارد عدم رعايت استانداردهاي حسابداري ايران ميباشد (صفرزاده،
 .)1831دراين تحقيق منظور از تحريفات مالي ،انحراف شركتها از استانداردهاي حسابداري و مالي ميباشد .براي
سنجش ميزان تحريفات مالي انجام شده در شركت ،از گزارشات حسابرس مستقل استفاده ميشود.
1

Financial distortions
Tax avoidance
3
Related party transactions
2
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اجتناب مالیاتی :اجتناب مالياتي ،نرخ موثر ماليات نقدي )CETR( 1مي باشد كه از طريق تقسيم وجه نقد پرداختي بابت
ماليات بر سود قبل از كسر ماليات محاسبه مي گردد .نرخ موثر ماليات نقدي محدوديت هاي عمده گوناگون مرتبط با نرخ
موثر ماليات تعهدي را حل مي نمايد .اول :تا زمانيکه نرخ موثر ماليات تعهدي مستثني از ذخيره هاي ماليات بالقوه ناشي
از فعاليت هاي اجتناب مالياتي است (كه موجب به وجود آمدن اختالف موقت ماليات TBTD 1مي شود) ،اين نرخ تنها
منعکس كننده صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از استراتژي هاي برنامه ريزي مالياتي خواهد بود كه باعث بوجود آمدن
هر دو اختالف دائم ماليات 1و موقت ماليات مي شود ( PBTDو  .)TBTDثانياً نرخ موثر ماليات تعهدي شامل بدهي هاي
احتمالي مالياتي مرتبط با عدم قطعيت در مورد وضعيت مالياتي شركت در هنگام ارائه اظهار نامه مالياتي خواهد بود و
ممکن است باعث ارزيابي كمتر از واقع ميزان فرار مالياتي واحد تجاري گردد .در مقابل ذخيره ماليات هيچگونه تاثيري بر
روي نرخ موثر ماليات ندارد كه اين امر مي تواند بطور صحيحتري منعکس كننده اجتناب مالياتي واحد تجاري بر اساس
اظهارنامه ابرازي خود باشد.
معامالت با اشخاص وابسته :بر اساس استاندارد حسابداري شماره  91ايران ،معامله با اشخاص وابسته اينگونه
تعريف ميشود :انتقال منابع ،خدمات يا تعهدهاي بين اشخاص وابسته ،صرفنظر از مطالبه يا عدم مطالبة بهاي آن.
رابطه با شخص وابسته ميتواند بر وضعيت مالي ،عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري تأثير داشته باشد.
اشخاص وابسته ،ممکن است معامالتي انجام دهند كه اشخاص غيروابسته انجام نميدهند .همچنين مبالغ معامالت بين
اشخاص وابسته ،ممکن است با مبالغ مشابه بين اشخاص غير وابسته يکسان نباشد (استانداردهاي حسابداري ايران،
.)1831
پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی
مشايخي و سيدي ( ،)1811در پژوهشي به بررسي راهبري شركتي و اجتناب مالياتي پرداختند .براي اين منظور 111
شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي بازة زماني  1831الي 1811مورد بررسي قرار گرفت .نتيجة
بررسي  1991سال -شركت به صورت الگوي پنل نامتوازن؛ مبين آن است كه رابطة معناداري بين راهبري شركتي و
اجتناب مالياتي وجود ندارد .عالوه بر اين ،رابطة منفي و معناداري بين متغيرهاي كنترلي سودآوري و اندازة شركت و
همچنين رابطة مثبت و معناداري بين حسابرسي مالياتي و اجتناب مالياتي مشاهده گرديد.
كرمي و همکاران ( ،)1811در پژوهشي به ارزيابي اثر اجتناب مالياتي بر آگاهي بخشي سودهاي گزارش شده شركتهاي
پذيرفته شده در بورس اورق بهادار تهران پرداختند .به اين منظور ،نمونه اي متشکل از شركتهاي عضو بورس اوراق
بهادار كه داراي سود قبل از مالياتي مثبت بوده اند ،براي دوره  1ساله متشکل از سال هاي  1831تا  1811به منظور
آزمون فرضيات انتخاب شد و با بکارگيري روش هاي آماري متناسب براي آزمون هر يک از فرضيات ،نتايج حکايت از
آن دارد كه اجتناب مالياتي موجب مخدوش شدن آگاهي بخشي سود شركت ها مي شود .زيرا ،اجتناب مالياتي با افزايش
پيچيدگيها و ابهاماتي در گزارشگري مالي و كاهش شفافيت در گزارشگري ،درك سهامداران را از سودهاي گزارش
شده شركت دچار مشکل مي كند و موجب مي شود سهامداران آن را در تصميمات سرمايه گذاري خود از قبيل خريد و
فروش سهام كمتر مورد توجه قرار دهند .تحقيقات بيشتر در اين پژوهش در زمينه پيامدهاي غير صريح ناشي از فعاليت
هاي اجتناب مالياتي منجر به شناسايي كاهش در محيط كلي اطالعاتي شركت شد .اين مي تواند حاكي از اين حقيقت
4
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باشد كه مديريت شركت با افشاي اطالعات اضافي غير مرتبط با سود در جبران زيان بالقوه ي وارد شده به آگاهي
بخشي سود در شركت هاي با سطوح باالي اجتناب مالياتي ،ناتوان است.
عباس زاده و همکاران ( )1811در پژوهشي حاضر به ارتباط ميان شفافيت گزارشگري مالي و اجتناب مالياتي در 39
شركت فعال بورس اوراق بهادار تهران در دوره  1831تا  1819پرداختند .پرسش اصلي اين است كه سطح مالکيت نهادي
چگونه رابطه شفافيت مالياتي و اجتناب مالياتي را تعديل ميكند؟ با استفاده از الگوي رگرسيون فازي وجود رابطه معکوس
و معنادار بين شفافيت گزارشگري مالي (معيار كيفيت افشاء و شفافيت سود) و اجتناب مالياتي (معيارهاي نرخ مؤثر هزينه
ماليات و تفاوت دفتري ماليات) در اين شركتها در دوره مورد بررسي تأييد شده است .شركتهاي با مالکيت نهادي
پايين نسبت به شركتهاي با مالکيت نهادي باال رابطه قويتر بين شفافيت گزارشگري مالي و اجتناب مالياتي را نشان
ميدهند .بدين معنا كه فعاليتهاي برنامهريزي مالياتي ،شفافيت گزارشگري مالي شركت را كاهش ميدهد ،در صورتي كه
تأثير سطح مالکيت نهادي بر رابطه ميان شفافيت گزارشگري مالي و اجتناب مالياتي برخالف انتظار و معکوس بوده است.
حسنيالقار و شعري ( )1811به بررسي تأثير توانايي مديريت بر اجتناب مالياتي پرداختند .جامعة آماري پژوهش را
شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي  1831تا  1818تشکيل ميدهد .در اين پژوهش
براي اندازهگيري اجتناب مالياتي از دو سنجة نرخ مؤثر ماليات نقدي و تفاوت سود حسابداري و سود مشمول ماليات
استفاده شده است .بهمنظور دستيابي به اهداف پژوهش ،دو فرضيه تدوين و براي آزمون آنها ،روشهاي آماري رگرسيون
خطي چند متغيره به كار رفته است .نتايج حاصل از آزمون فرضيههاي پژوهش نشان داد توانايي مديريت ،تأثير مثبت
معناداري بر اجتناب مالياتي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد .همچنين يافتهها نشاندهندة
تأثير غيرمستقيم اندازة شركت و اهرم مالي بر اجتناب مالياتي است.
فرجي و داودي نصر ( )1811به بررسي ارتباط بين كيفيت گزارشگري مالي در شركتها با تحريفات مالي پرداختند .جامعه
آماري اين تحقيق 181شركت از بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقيق ازسال  1831تا  1818بوده و براي انجام اين
تحقيق از روشهاي علي -مقايسهاي و همبستگي استفاده شده و براي تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيه ها از آزمون
تفاوت ميانگين ها ،آزمون  tبا دو نمونه مستقل و رگرسيون ساده و چندگانه استفاده گرديد .نتايج تحقيق نشان داد تمامي
متغير تحريفات مالي بر كيفيت گزارشگري تاثير مثبت دارند نتايج آزمون ضرايب رگرسيوني متغيرهاي مدل نشان داد
متغير تحريفات مالي منفي بر كيفيت گزارشگري مالي دارند يعني با افزايش تحريفات مالي ،كيفيت گزارشگري كاهش
پيدا ميكند .اما با توجه به اينکه سطح معنيداري هيچکدام از ضرايب آنها معني دار نشده است بنابراين تاثير بسزايي
(معني داري) نميتوانند بر كيفيت گزارشگري داشته باشند .بررسي ديگر متغير مدل نشان ميدهد كه ضريب رگرسيوني
متغير ساير تحريفات نيز درسطح خطاي  1درصد معني دار نيست ولي جهت آن با تحريفات باال متفاوت است (مثبت
است) بطوري كه تاثير مثبت بر كيفيت گزارشگري مالي دارد.
پیشینه خارجی
داليوال 1و همکاران ( ،)9111در پژوهشي با عنوان اجتناب مالياتي و ارزش و سطح نگهداشت وجه نقد به بررسي رابطه
بين اجتناب مالياتي و ميزان وجوه نقد نگهداري شده توسط شركت پرداختند .نتايج بررسي هاي آنها نشان داد كه بين
اجتناب مالياتي و ميزان وجه نقد نگهداري شده توسط شركت ها رابطه منفي وجود دارد .آنها همچنين دريافتند كه رابطه
منفي بين اين دو متغير در شركت هايي كه از نظام راهبري قوي تري برخوردارند ،ضعيف تر است .يافته هاي اين مطالعه

Dhaliwal
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همچنين نشان داد كه ارزيابي سرمايه گذاران از ميزان وجه نقد نگهداري شده در شركتهايي كه اقدام به فعاليت هاي
اجتناب مالياتي كرده اند ،كمتر است.
مک گواير 3و همکاران ( ،)9119به بررسي رابطه تخصص مالياتي حسابرسان و سطح اجتناب مالياتي شركت ها پرداختند.
نتايج پژوهش آنها بيانگر آن بود زماني كه موسسات حسابرسي يک متخصص مالياتي باشند مشتريان آنها كه خدمات
مالياتي را از اين موسسات دريافت مي كنند بيشتر درگير اجتناب مالياتي هستند .از سوي ديگر ،نتايج حاكي از آن بود
شركت هايي كه موسسات حسابرسي آن ها متخصص كلي صنعت هستند داراي سطح اجتناب مالياتي باالتري نسبت به
ساير شركت ها هستند .به عبارت ديگر متخصصان كلي با تركيب تخصص مالياتي و مالي خود جهت بهبود و توسعه
استراتژي هاي مالياتي به نفع مشتريان خود از هر دو ديدگاه صورت هاي مالي و مالياتي كمک مي كنند.
بوبکري 1و همکاران ( ،)9119در پژوهشي به بررسي تاثير روابط سياسي بر روي عملکرد شركت و تصميمات تامين مالي
پرداختند .آنها يافتند كه اوالً شركتها بعد از برقراري روابط سياسي عملکرد خود را بهبود بخشيده و بدهي خود را افزايش
مي دهند .ثانياً روابط سياسي همبستگي قوي با تغيير در اهرم وعملکرد عملياتي دارد .ثالثاً شركتهاي داراي روابط سياسي
به منابع اعتباري دسترسي آسانتري دارند.
گانتر 11و همکاران ( ،)9118در تحقيقي تمايز بين اجتناب مالياتي ،ماليات تهاجمي و ريسک مالياتي را تبيين كردند و به
بررسي ارتباط اين مفاهيم با ريسک كلي شركت پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه بين ريسک مالياتي و ريسک شركت
(نوسانات بازده سهام) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .اما اجتناب مالياتي با ريسک شركت رابطه معناداري ندارد.
منظور از ريسک مالياتي نيز عدم اطميناني است كه شركت در خصوص ماليات هاي پرداختي آتي دارد و منعکس كننده
ميزان توانايي شركت در حمايت و تقويت وضعيت مالياتي شركت در طول زمان مي باشد.
چن 11و همکاران ( ،)9111در پژوهش خود به بررسي ارتباط ميان اجتناب مالياتي با ارزش شركت و همچنين تأثير
شفافيت اطالعاتي بر رابطه بين آنها ،پرداختند .با بهره گيري از مدلهاي رگرسيون چند متغيره نتايج حاكي از آن است كه
بين اجتناب مالياتي و ارزش شركت رابطه منفي معناداري وجود دارد .عالوه بر اين نتايج نشان داد كه با افزايش شفافيت
اطالعاتي ،اثر منفي اجتناب مالياتي بر ارزش شركت كاهش مي يابد.
گو 19و همکاران ( ،)9111در پژوهشي تأثير اجتناب مالياتي بر هزينه حقوق صاحبان شركتها را بررسي نمودند .در اين
تحقيق از سه سنجه سود حسابداري مشمول ماليات ،تفاوت دفتري ماليات و نرخ مؤثر مالياتي به عنوان شاخص هاي
اندازه گيري اجتناب مالياتي استفاده گرديد .نتايج تحقيق نشان داد كه بين اجتناب مالياتي و هزينه حقوق صاحبان سهام
شركتها رابطه منفي معناداري وجود دارد .همچنين آنها دريافتند كه در شركتهايي با نظارت خارجي بهتر و نيز شركت-
هاي با كيفيت اطالعات حسابداري باالتر ،اين رابطه قويتر است.
پرسش و فرضیههای تحقیق
پرسش اصلي پژوهش عبارتست از اينکه :آيا معامالت با اشخاص وابسته تاثير تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي را تقويت
ميكند؟
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و فرضيههاي تحقيق عبارتند از:
فرضيه  :1تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي تاثير دارد.
فرضيه  :9معامالت با اشخاص وابسته تاثير تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي را تقويت مي كند.
جامعه و نمونه آماری
براي اجراي هر پژوهش الزم است جامعه آماري مشخص و معين شود .براي انتخاب جامعه آماري به شركتهاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران رجوع شده است ،چراكه؛ اطالعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران توسط حسابداران رسمي ،حسابرسي ميشود ،لذا نسبت به اطالعات ساير شركتها از قابليت اتکاء باالتري
برخوردار است .و دسترسي به اين اطالعات نسبت به ساير شركتها راحتتر است .از بين  111شركت عضو بورس اوراق
بهادار تهران ،تعداد اعضاي نمونه آماري تعريف ميشود .با توجه به رعايت چندين شرط ،و با استفاده از روش حذف
سيستماتيک از بين شركتهاي واجد شرايط تعداد  19شركت به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها
مدل عملياتي تحقيق :برايآزمون فرضيات پژوهش از مدل ارائه شده بشرح زير استفاده ميشود.
مدل رگرسيون فرضيه اول
⁄

مدل رگرسيون فرضيه دوم
⁄

كه در ادامه نحوه اندازهگيري هر يک از متغيرهاي موجود در مدل تشريح مي شود.
نحوه اندازهگیری متغیر مستقل
تحریفات مالی ()FD
دراين تحقيق منظور از تحريفات مالي ،انحراف شركتها از استانداردهاي حسابداري و مالي مي باشد .براي سنجش
ميزان تحريفات مالي انجام شده در شركت ،از گزارشات حسابرس مستقل استفاده ميشود .چنانچه درگزارش حسابرس به
انحراف از استانداردهاي حسابداري اشاره و با توجه به اهميت آن اظهار نظر مشروط و يا مردود صادره شده باشد ،براي
اين متغير مقدار يک و در غير اين صورت مقدار صفر لحاظ ميگردد (فرجي و داود نصر.)1811 ،
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نحوه اندازه گیری متغیر وابسته
اجتناب مالیاتی ()TA
در اين پژوهش ،به منظور شناسايي شركتهاي درگير در سطوح متفاوت اجتناب مالياتي ،از معيار نقدي نرخ موثر مالياتي
به عنوان معياري براي اندازهگيري اجتناب مالياتي شركتها
استفاده ميكنيم .معيار نرخ مؤثر مالياتي نقدي
در نظر گرفته شده است كه برابر است باكل هزينه ماليات بر سود قبل از ماليات شركت ،كه از رابطه زير بدست ميآيد:
⁄
كه در آن:
نرخ موثر مالياتي شركت  iدر سال  tمي باشد.
كل هزينه ماليات شركت  iدر سال  tكه از صورت سود و زيان شركت قابل دسترسي ميباشد.
سود قبل از ماليات شركت  iدر سال  tكه از صورت سود و زيان شركت قابل دسترسي ميباشد.
از آنجا كه هر چه نرخ موثر مالياتي شركت كمتر باشد ،ميزان اجتناب مالياتي آن شركت بيشتر است ،لذا نرخ هاي مالياتي
محاسبه شده ،در عدد منفي يک ( )-1ضرب ميشود (صفريگرايلي و پودينه.)1811 ،
نحوه اندازه گیری متغیر تعدیلگر
معامالت با اشخاص وابسته ()RPT
در اين پژوهش ،معامالت با اشخاص وابسته ( )RPTبه عنوان متغير تعديلگر در نظر گرفته مي شود .مقدار اين متغير
مطابق با پژوهش ايون و ايل ،)9118( ،حميدي و شعري ( )1811و بنافي و همکاران ( )1811از لگاريتم طبيعي جمع كل
مبالغ معامالت با اشخاص وابسته (خريد كاالها و خدمات از اشخاص وابسته  +فروش كاالها و خدمات به اشخاص
وابسته) افشاء شده در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ساالنه شركتهاي مورد بررسي به دست مي آيد.
متغیرهای کنترلی
( SIZEاندازه شركت) :لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
( M/Bنسبت ارزش بازار به ارزش دفتري) :نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري حقوق صاحبان
سهام
( LEVاهرم) :تغييرات نسبت كل بدهيها به كل داراييها
( ROAبازده دارايي ها) :سود خالص تقسيم بر كل داراييها
آمار توصیفی
به منظور شناخت بهتر ماهيت جامعهاي كه در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنايي بيشتر با متغيرهاي
پژوهش ،قبل از تحليل دادههاي آماري ،الزم است اين دادهها توصيف شود .همچنين توصيف آماري دادهها ،گامي در
جهت تشخيص الگوي حاكم برآنها و پايهاي براي تبيين روابط بين متغيرهايي است كه در پژوهش به كار ميرود .در
اين بخش اطالعات متغيرهاي محاسبه شده تحقيق ارائه ميگردد ،اين متغيرها شامل متغيرهاي وابسته ،مستقل ،تعديلگر
و كنترلي هستند كه كمترين ،بيشترين ،تعداد ،ميانگين و انحراف معيار اين متغيرها طي دوره تحقيق در جداول شماره ()1
و ( )9بيان شده است.
1
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جدول شماره ( :)1آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
MB

LEV

RPT

12111

12118

12181

12113

FD

TAX

SIZE

ROA

12389

12191

82111

12111

12111

12111

12813

12111

12913

12388

12111

92111

12131

32998

12181

192111

12181

12111

12111

12111

-12111

12911

12111

12111

12133

12133

12191

92188

12111

12111

12111

12131

12111

12111

-12111

12189

12939

-12111

12111

12191

12191

92311

12311

12111

12811

111

111

111

111

111

111

111

ميانگين
ميانه
ماكزيمم
مينيمم
انحراف معيار
چولگي
كشيدگي
تعداد مشاهدات

جدول شماره ( :)9شاخصهاي آمار توصيفي مربوط به متغير كيفي تحقيق
درصد تجمعي
11211
11121

درصد
11211
18211
11121

متغير مجازي -تحريفات مالي
فراواني
اظهار نظر مقبول
811
اظهار نظر مشروط و يا مردود
911
جمع
111

در دسترس

همانطور كه جدول شماره ( )1نشان ميدهند ،اصليترين شاخص مركزي ،ميانگين است كه نشان دهنده نقطه تعادل و
مركز ثقل توزيع است و شاخص خوبي براي نشان دادن مركزيت دادههاست .براي مثال مقدار ميانگين براي بازده دارايي-
ها برابر با ( )12191مي باشد كه نشان ميدهد بيشتر دادهها حول اين نقطه تمركز يافتهاند .يا به عبارت ديگر ،نسبت سود
خالص به جمع داراييها به طور ميانگين برابر با  1921درصد است .به طوركلي پارامترهاي پراكندگي ،معياري براي تعيين
ميزان پراكندگي از يکديگر يا ميزان پراكندگي آنها نسبت به ميانگين است .از مهمترين پارامترهاي پراكندگي ،انحراف
معيار است .به عتوان مثال ،مقدار اين پارامتر براي متغير معامالت با اشخاص وابسته برابر با ( )12111و براي متغير نسبت
ارزش بازار به دفتري حقوق صاحبان سهام برابر با ( )92198مي باشد كه نشان ميدهد در بين متغيرهاي پژوهش ،اين دو
متغير به ترتيب داراي كمترين و بيشترين ميزان پراكندگي ميباشند.
همچنين با توجه به جدول ( ،)9تعداد  911سال -شركت داراي تحريفات مالي يا بعبارتي  18211درصد از شركتها
تحريف مالي دارند .با توجه به اين كه از روش تركيب دادههاي سري زماني و مقطعي (دادههاي تركيبي) براي آزمون
فرضيههاي تحقيق استفاده ميكنيم ،لذا تعداد مشاهدات سال -شركت براساس دادههاي تركيبي متوازن)19×1( 111 ،
مشاهده بوده است.
آزمون مانایی(پایایی) متغیرهای پژوهش
اگر در يک تحليل رگرسيوني ،دادهها مانا نباشند ممکن است در حالي كه ضريب تعيين بزرگ است ،مقادير آماره ضرايب
 tبزرگ باشند كه اين ممکن است باعث استنباط هاي غلط در مورد ميزان ارتباط بين متغيرها شود .در اين حالت
رگرسيون كاذب يا ساختگي ايجاد شده است .براي جلوگيري از اين حالت ،دادههاي مدنظر بايد ساكن شوند .براي بررسي
وجود ريشه واحد در الگوهاي تابلويي ،ميتوان از آزمون لوين ،لين و چو ،آزمون هريس و ...استفاده كرد .بر اساس آزمون
ريشه واحد از نوع آزمون لوين ،لين و چو چنانکه سطح معنيداري آماره آزمون كمتر از  1211باشد متغيرهاي مستقل،
وابسته و كنترلي پژوهش ،در طي دوره پژوهش مانا هستند .نتايج حاصل از بررسي پايايي متغيرهاي پژوهش با استفاده از
اين آزمون در جدول ( )8ارايه شده است.
3
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جدول ( :)8آزمون مانايي متغيرهاي پژوهش

نام متغير
اجتناب مالياتي
تحريفات مالي
معامالت با اشخاص وابسته
اندازه شركت
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام
اهرم مالي
بازده دارايي ها

نماد
TAX
FD
RPT
SIZE
M/B
LEV
ROA

آماره آزمون
-92138
-82181
-112891
-12811
-112111
-32113
-12811

معنيداري
12111
12111
12111
12111
12111
12111
12111

نتيجه آزمون
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است

با توجه به جدول فوق دركليه متغيرهاي مستقل ،وابسته و كنترلي پژوهش سطح معني داري ازمون لوين ،لين و چو كمتر
از  1درصد است كه نشان ميدهد متغيرهاي پژوهش پايا هستند .در نتيجه شركتهاي مورد بررسي تغييرهاي ساختاري
نداشته و استفاده از اين متغيرها باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نميشود.
آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه اول :تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی تاثیر دارد.

آزمون همخطی چندگانه :در آمار ،عامل تورم واريانس (VIF) 18شدت همخطي چندگانه را ارزيابي ميكند .در واقع
يک شاخص معرفي ميگردد كه بيان ميدارد چه مقدار از تغييرات مربوط به ضرايب برآورد شده بابت همخطي افزايش
يافته است .شدت همخطي چندگانه را با بررسي بزرگي مقدار همخطي چندگانه ميتوان تحليل نمود .اگر آماره آزمون
همخطي چندگانه به يک نزديک بود نشان دهنده عدم وجود همخطي است .به عنوان يک قاعده تجربي مقدار همخطي
چندگانه بزرگتر از  11باشد همخطي چندگانه باال مي باشد.
متغير تحريفات مالي داراي سطح معناداري كمتر از  1درصد و ضريب مثبت ( )12181بوده ،از اين رو در سطح اطمينان
 11درصد درباره تاثير معنادار اين متغير ميتوان اظهار نظر كرد يعني تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي تاثير معنيداري
دارد  .ولي به لحاظ اينکه معيار بدست آمده براي اجتناب مالياتي معيار معکوسي است از اينرو تحريفات مالي بر اجتناب
مالياتي تاثير معکوسي دارد .آماره دوربين -واتسون با قرار گرفتن در بازه  121الي  921ناشي از عدم خود همبستگي بين
متغيرهاي پژوهش بوده و سطح معناداري آماره فيشر كمتر از  1درصد است كه بيانگر اين مطلب است ،مدل برازش شده
از اعتبار كافي برخوردار است .ضريب تعيين تعديل شده نيز  13درصد است كه نشان مي دهد متغير وابسته به همان
نسبت به متغيرهاي مستقل موجود در مدل وابسته است .باتوجه به نتايج بدست آمده مشاهده ميشود كه مقادير VIF
كمتر از  11ميباشند .بطور كلي نتايج حاصله بيانگر عدم وجود همخطي ميباشد.

variance inflation factor

1
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جدول شماره ( :)1تخمين نهايي تاثير تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي
تحريفات مالي
نام متغير
FD
LEV
MB
ROA
SIZE
C

ضرايب
12181
12111
-12118
12911
12138
-12111
آماره فيشر
سطح معناداري فيشر
ضريب تعيين تعديل شده
دوربين -واتسون

متغير وابسته :اجتناب مالياتي
خطا
12111
12181
12111
12181
12111
12111

t
82831
92111
-12193
12119
12991
-12119

سطح معناداري
12111
12181
12111
12111
12111
12111
12911
12111
12131
12111

vif
12119
12111
12111
12118
12911
---

فرضیه دوم :معامالت با اشخاص وابسته تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی را تقویت می کند.

متغير تحريفات مالي داراي سطح معناداري كمتر از  1درصد و ضريب مثبت ( )12181بوده ،از اين رو در سطح اطمينان
 11درصد درباره تاثير معنادار اين متغير ميتوان اظهار نظر كرد يعني تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي تاثير معنيداري
دارد .ولي به لحاظ اينکه معيار بدست آمده براي اجتناب مالياتي معيار معکوسي است از اينرو تحريفات مالي بر اجتناب
مالياتي تاثير معکوسي دارد.
متغير معامالت با اشخاص وابسته داراي سطح معناداري كمتر از  1درصد و ضريب مثبت ( )12113بوده ،از اين رو در
سطح اطمينان  11درصد درباره تاثير معنادار اين متغير ميتوان اظهارنظر كرد يعني معامالت با اشخاص وابسته بر اجتناب
مالياتي تاثير معنيداري دارد .ولي به لحاظ اينکه معيار بدست آمده براي اجتناب مالياتي معيار معکوسي است از اينرو
معامالت با اشخاص وابسته بر اجتناب مالياتي تاثير معکوسي دارد.
متغير حاصل ضرب معامالت با اشخاص وابسته در تحريفات مالي داراي سطح معناداري بيشتر از  1بوده ،از اين رو در
سطح اطمينان  11درصد درباره تاثير معنادار اين متغير ميتوان اظهارنظر كرد يعني معامالت با اشخاص وابسته تاثير
تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي را به لحاظ آماري تقويت نميكند.
آماره دوربين -واتسون با قرار گرفتن در بازه  121الي  921ناشي از عدم خود همبستگي بين متغيرهاي پژوهش بوده و
سطح معناداري آماره فيشر كمتر از  1درصد است كه بيانگر اين مطلب است ،مدل برازش شده از اعتبار كافي برخوردار
است .ضريب تعيين تعديل شده نيز  1121درصد است كه نشان ميدهد متغير وابسته به همان نسبت به متغيرهاي مستقل
موجود در مدل وابسته است .باتوجه به نتايج بدست آمده مشاهده ميشود كه مقادير  VIFكمتر از  11ميباشند .بطور
كلي نتايج حاصله بيانگر عدم وجود همخطي ميباشد.
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جدول شماره ( :)1تخمين نهايي اثر متقابل معامالت با اشخاص وابسته ،تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي
تحريفات مالي
ضرايب
نام متغير
FD
12188
RPT
12113
FD*RPT
12118
LEV
12119
MB
-12118
ROA
12981
SIZE
12111
C
-12111
آماره فيشر
سطح معناداري فيشر
ضريب تعيين تعديل شده
دوربين -واتسون

متغير وابسته :اجتناب مالياتي
خطا
12111
12111
12111
12181
12111
12181
12111
12111

T
82818
82818
12811
12111
-92111
12111
12311
-12811

سطح معناداري
12111
12111
12131
12111
12181
12111
12111
12111
12891
12111
12111
12191

vif
12113
12111
12119
12811
12119
12191
12991
---

خالصه پژوهش
فرضیه اول :تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی تاثیر دارد .در پژوهش پيش رو از دو معيار نرخ مؤثر ماليات و تفاوت
دفتري ماليات استفاده شده است .در نگاه اول چنين به نظر ميرسيد كه شركتهاي كه داراي تحريفات مالي هستند به
احتمال زياد اجتناب مالياتي كمتري را انجام مي دهند كه نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است كه تحريفات مالي بر
اجتناب مالياتي تاثير منفي دارد .در اين مورد پيشينه مشابهي جهت مقايسه يافت نشد.
فرضیه دوم :معامالت با اشخاص وابسته تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی را تقویت میکند.

با توجه به نتايج آزمون فرضيه دوم ،در نگاه اول چنين به نظر ميرسيد كه شركتهاي كه داراي تحريفات مالي هستند
به احتمال زياد اجتناب مالياتي كمتري را انجام ميدهند و معامالت با اشخاص وابسته نيز بر اين ارتباط تاثيرگذار خواهند
بود ولي نتايج پژوهش حاضر حاكي از آن است كه معامالت با اشخاص وابسته تاثير تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي را
به لحاظ آماري تقويت نميكند در اين مورد نيز پيشينه مشابهي جهت مقايسه يافت نشد.
خالصه نتایج پژوهش
خالصه نتايج پژوهش به شرح جدول ذيل ارائه ميگردد:
فرضيه
اول
دوم

جدول شماره ( :)1خالصه يافتههاي پژوهش
عنوان
تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي تاثير دارد
معامالت با اشخاص وابسته تاثير تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي را تقويت ميكند

نتيجه
پذيرش
عدم پذيرش

پیشنهادهای حاصل از پژوهش
پيشنهادهاي ارائه شده در اين قسمت شامل دو بخش است .اول پيشنهادهايي كه در راستاي موضوع مورد مطالعه بيان
ميشود.دوم پيشنهادهايي كه در ايجاد زمينه براي پژوهشهاي آتي و محققان ديگر ميتواند مفيد واقع شود ،مطرح
خواهند شد.
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پیشنهادات کاربردی حاصل از نتایج تحقیق
با توجه به يافتههاي پژوهش و مباني نظري مورد مطالعه و با عنايت به اهداف ،پيشنهادهاي زير قابل ارائه است
با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش به تحليلگران بورس پيشنهاد ميشود تا در هنگام تجزيه و تحليل
صورتهاي مالي به عامل تحريفات مالي ،توجه نمايند .شناخت اين خصوصيات و تاثير آن بر اجتناب مالياتي مي-
تواند كمک بسزايي به مديران براي تجزيه و تحليلهاي بهتر و بودجهبندي جامعتر باشد.
براساس نتايج تحقيق ،مشاهده ميشود تحريفات مالي بر اجتناب مالياتي تاثير معنيدار و معکوسي وجود دارد.
بنابراين ،پيشنهاد ميشود به هنگام اخذ تصميمات مالي شركت توجه بيشتري به جنبه هاي تحريف مالي شود.
با توجه به نتايج پژوهش ميتوان اينگونه برداشت كرد كه سودآوري ،اهرم مالي و اندازه شركت تاثير معنيدار و
معکوسي بر اجتناب مالياتي دارند .بنابراين شناخت اين خصوصيات در راستاي كارايي بازارها ميتواند مورد توجه
قرار گيرد .در ضمن بايد خاطر نشان نمود كه هيچ يک از مباحث ياد شده جنبه قطعي ندارند.
پیشنهادها برای تحقیقات آتی
انجام اين پژوهش نيز مانند ساير پژوهشها با مشکالتي مواجه بوده كه در تعميم نتيجه بايد مورد توجه قرار گيرد.
نخست آن كه با توجه به شرايط محيطي و قوانين و مقررات مربوطه ،امکان استفاده از برخي الگوهاي ارتباطات اجتناب
مالياتي نبود .اين امر ،باعث حذف شركتها و كاهش نمونة مورد بررسي گرديد .با توجه به نتيجة حاصل از اين پژوهش،
ميتوان براي پژوهشهاي آينده ،پيشنهادهايي به شرح ذيل ارائه نمود:
در اين پژوهش اطالعات صورتهاي مالي تاريخي مورد استفاده قرار گرفت .پيشنهاد ميشود كه در پژوهشهاي
آتي از صورتهاي مالي تعديل شده بر اساس تورم استفاده گردد و نتايج آن با پژوهش موجود مقايسه شود
پيشنهاد ميشود كه پژوهشي تحت عنوان مشابه و براي شركتهاي عضو بورس تهران به تفکيک صنايع
جداگانه (پيراموني و محوري بورس اوراق بهادار) انجام و نتايج آن با پژوهش موجود مقايسه شود
پيشنهاد ميشود پژوهشگران آينده با توجه به پژوهشهاي خارجي ،تاثير تحريفات مالي بر كيفيت سود را با
ميانجيگري عواملي مانند نوع بازار محصول و  ....بررسي شود.
پيشنهاد ميشود پژوهشگران آتي پژوهشي را عنوان بررسي تأثير اجتناب مالياتي بر روي مخارج سرمايهاي
انجام پذيرد.
محدودیتهای انجام پژوهش
انجام اين پژوهش نيز مانند ساير پژوهشها با محدوديتهايي مواجه بوده كه در تعميم نتيجه بايد مورد توجه قرار گيرد:
استفاده از بهاي تمام شده تاريخي در تهيه صورتهاي مالي شركتها ممکن است موجب شود تا در صورت
تعديل اطالعات صورتهاي مالي بر اساس تورم نتايج پژوهش متفاوت از نتايج فعلي شود.
دادههاي استخراج شده از صورتهاي مالي مربوط به سالهاي  1831الي ( 1811بازه زماني  1ساله) بوده است
كه در اين بازه زماني تعدادي از شركتها به دليل توقف نماد معامالتي آنها و به دليل نداشتن اطالعات مورد نياز
از نمونه آماري حذف و موجب كاهش تعداد نمونه آماري شدند .لذت در تعميم نتايج به جامعه مورد نظر در بازه
زماني پژوهش با احتياط عمل شود.
محدوديتهاي ذاتي استفاده از منابع اينترنتي ،براي جمعآوري دادههاي مربوط به پژوهش

19

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت ،دوره  ،1شماره  ،3پاییز (1331جلد دوم)

www.jamv.ir

منابع
 بنافي ،محمد ،غيوري مقدم ،علي ،دانا ،محمدمهدي ،)1811( ،بررسي تاثير معامالت اشخاص وابسته بر هزينه هاي
نمايندگي ،مطالعات تجربي حسابداري مالي ،سال  ،19شماره  ،11صص .181-111
 حسني القار ،مسعود ،شعري آناقيز ،صابر ،)1811( ،بررسي تاثير توانايي مديريت بر اجتناب مالياتي ،مجله دانش
حسابداري ،دوره هشتم ،شماره  ،1صص 181-111
 حميدي ،الهام ،شعري ،صابر ،)1811( ،شناسايي انگيزههاي معامالت با اشخاص وابسته ،مجله پژوهشهاي تجربي
حسابداري ،سال دوم ،شماره  ،9صص .11-11
 رضايي ،فرزين ،جعفري نياركي ،روح اله ،)1811( ،رابطة بين اجتناب مالياتي و تقلب در حسابداري شركتها ،پژوهشنامه
ماليات ،شماره بيست و ششم ،مسلسل  ،11صص .181-111
 صفري گرايلي ،مهدي ،پودينه ،شيوا ،)1811( ،اجتناب مالياتي و به موقع بودن اعالن سود :آزمون تجربي از بورس
اوراق بهادار تهران ،پژوهشنامه ماليات ،شماره  ،81صص .113-111
 صفرزاده ،محمدحسين ،)1831( ،توانايي نسبتهاي مالي در كشف تقلب در گزارشگري مالي :تحليل الجيت ،مجله
دانش حسابداري ،شماره  ،1صص .118-181
 فرجي ،امير ،داودي نصر ،مجيد ،)1811( ،بررسي رابطه بين كيفيت گزارشگري مالي و تحريفات مالي در شركتهاي
بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه مطالعات مديريت و حسابداري ،دوره  ،8شماره  ،9صص .991-911
 كرمي ،شيما ،رهنماي رودپشتي ،فريدون ،ديانتي ديلمي ،زهرا ،)1811( ،ارزيابي اثر اجتناب مالياتي بر آگاهي بخشي
سودهاي گزارش شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اورق بهادار تهران ،فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري
مديريت ،سال نهم  ،شماره بيست و هشتم ،صص .81-11
 عباس زاده ،محمدرضا ،فدائي ،مرتضي ،مفتونيان ،محسن ،بابايي كالريجاني ،مائده ،)1811( ،بررسي ارتبااط شافافيت
مالي و اجتناب مالياتي با توجه به مالکيت نهادي شركت ها (مطالعه موردي شاركتهاي باورس اوراق بهاادار تهاران)،
فصلنامه اقتصاد مالي ،سال  ،11شماره  ،81صص .11-11
 مشايخي ،بيتا ،سيدي ،سيدجالل ،)1811( ،راهبري شركتي و اجتناب مالياتي ،مجله دانش حسابداري ،سال ششم،
شماره  ، 91صص .118- 38
 Boubakri, N, Omrane G, Dev Mishra, Walid S, (2012) ,Political connections and the cost
of equity capital Journal of Corporate Finance journal homepage:
www.elsevier.com/locate/jcorpfin.
 Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax Avoidance and Firm Value: Evidence
from China. Nankai Business Review International, 5(1), 25-42.
 Dhaliwal , D., Huang, S., Moser, W., & Pereir, R. (2011), Corporate Tax Avoidance and
the Level and Valuation of Firm Cash Holdings. Working papers.
 Goh, B.W. Lee, J. Lim, Ch. & Shevlin, T. (2016). The Effect of Corporate Tax Avoidance
on the Cost of Equity, Available at: http://papers.ssrn.com/so13/ /papers.
cfm?abstract_id=2737784.
 Guenther, D ,Steven R. Matsunaga, Brian M. Williams,(2013) ,Tax Avoidance, Tax
Aggressiveness, Tax Risk and Firm Risk, University of Oregon Department of Accounting,
working
paper,
available
on
This
address:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2153187.
 McGuire, Sean T., Thomas C. Omer and Dechun Wang. (2012). “Tax Avoidance: Does
Tax-Specific Industry Expertise Make a Difference?” The Accounting Review, 87 (3):
975–1003

18

