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 چکیده

باشد و بر اساس مسئله نمایندگی، مالیات یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی است. مبنای محاسبه مالیات سود می
تواند بر میزان مالیات و میزان اجتناب از باشند. از طرفی، دستکاری سود میبرای دستکاری سود میمدیران دارای انگیزه کافی 

های در شرکت رابطه دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی یبررسمالیات اثرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، 
اختیاری، با  تعهدی سود و اقالم بطه متغیرهای هموارسازیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، را
-باشد. یافتهمی 1311الی  1331شرکت در دوره زمانی  113نرخ مؤثر مالیاتی بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 

 به یاریاخت تعهدی سود و اقالم هموارسازی های حاصل از رگرسیون ساده به صورت مقطعی و تجمعی حاکی از آن است که
 است. مالیاتی مؤثر نرخ با مثبت و معنادار رابطه دارای دستکاری سود، معیاری عنوان

 .مالیاتی مؤثر تعهدی، نرخ سود، اقالم هموارسازی :های کلیدی واژه

 

 مقدمه
 و اقتصادی های زمینه در مادر قوانین جمله از نیز مالیاتی قوانین. است جامعه هر اقتصادی مهم موضوعات از یکی مالیات

 و وضع از هدف گذشته در(. 1331کالمی، و سعیدی)است دولت اقتصادی های سیاست اعمال ارکان مهمترین از یکی شاید
 رشد، برای ابزاری عنوان به مالیات دولت، مالی اقدامات آثار شدن آشکار با تدریج به اما بود، ها دولت مالی تامین مالیات اخذ

 کالن متغیرهای در هم آن از استفاده با دولت که است هایی متغیر عمده از یکی مالیات. گردید تلقی نابرابری کاهش و ثبات
 سهم افزایش. گذارد می مطلوبی اثر درآمد توزیع و منابع تخصیص در هم و بیکاری و تورم اقتصادی، رشد مانند اقتصادی

 همین به(. 1333 شمسی، و پورزمانی)شود  می جامعه اقتصادی نامطلوب آثار کاهش باعث ها دولت مخارج تامین در مالیات
 تکاملی سیر نیز مالیاتی قوانین و گرفته قرار عمومی مالیه و اقتصاد علم نظران صاحب توجه مورد دیرباز از مالیات موضوع دلیل
 .است نموده طی را خود

 رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی

 اسحاق بهشور
 ی و حسابرس ارشد اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه. ئحسابداری، دانشگاه عالمه طباطبا دانشجوی دکتری

 )نویسنده مسئول(
Isaac_behshour97@atu.ac.ir 

 مسعود شکری کیانی
و حسابرس ارشد اداره کل آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه دانشگاه  مدیریت مالی، یدکتر یدانشجو
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 از یکی. نماید می فراهم را گیری تصمیم برای کنندگان استفاده نیاز مورد اطالعات به عنوان یک سیستم اطالعاتی، ،حسابداری
 این  ها شرکت  مالیات وضع جهت در و مالیاتی مقاصد با عمل، در که است دولت مالی، گزارشگری از کننده استفاده های گروه

 مالیاتی های گیری تصمیم اساسی رکن مقایسه قابل و شفاف مالی اطالعات ارائه راستا،  همین در. گیرد می بکار را اطالعات
 رعایت به منوط آن مطلوبیت و قانونی دفاتر مالی اطالعات استخراج منبع مالیاتی، مقررات و قوانین در. شود می محسوب

 شده تهیه مالی های گزارش و است حسابداری های رویه بر تأثیرگذار عوامل از یکی مالیات. است حسابداری استانداردهای
های نظارتی یکسان برای گزارشگری مالی  باشد. لیکن، با وجود تدوین ساز و کار می مالیات مشمول درآمد محاسبه مبنای
ها یکسان نیست و این امر بیانگر آن است که احتماالً عوامل  رسد کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی آن ها، به نظر می شرکت

 شود.  ها و در نهایت نرخ مؤثر مالیاتی می ری مالی شرکتدیگری وجود دارد که باعث ایجاد تفاوت در کیفیت گزارشگ
بنابراین، این پژوهش در صدد آن است که رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی را مورد مطالعه قرار دهد. در ادامه، 

پیشینه پژوهش مرور  شود، سپس مبانی نظری ومسئله پژوهش، که پژوهشگران را به انجام این مطالعه رهنمون کرد، بیان می
-گیری انجام میهای پژوهش نتیجهشود و در نهایت، بر اساس یافتهشود؛ اهداف پژوهش و روش انجام پژوهش ارائه میمی

 شود.شود و پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش ارائه می
 

 بیان مسئله 
 مشمول سود تشخیص برای را کافی مثبته مدارک و اسناد مکلفند مشاغل صاحبان ، مستقیم های مالیات قانون 11 ماده طبق

 خود شغلی های فعالیت ثبت به مکلف قانون موجب به  که مشاغلی صاحبان از دسته آن همچنین و کنند نگهداری مالیات
 این بر و مدارک مورد نیاز را تهیه و نگهداری کنند. اسناد و دفاتر باید باشند، می تجارت قانون موضوع کل و روزنامه دردفاتر
(. 1331 یزدی، صفار)باشد  داشته مطابقت مالیات مشمول درآمد با شده محاسبه حسابداری سود که است این بر انتظار اساس،

 امور سازمان توسط شده تشخیص مالیات مشمول درآمد با مالیاتی مؤدی توسط ابرازی حسابداری سود متعددی، دالیل به اما
 سود از بیش مشمول سود گاهی شده انجام تعدیالت با یعنی باشد دوطرفه است ممکن مغایرت این. دارد مغایرت مالیاتی

 امور کارشناسان و حسابداران یا مؤدیان دلیل همین به. باشد حسابداری سود از کمتر مالیات مشمول سود گاهی و حسابداری
 مالیات مشمول سود و ابرازی مالیات مشمول سود های تفاوت از برخی احتماالً دستکاری سود، که هستند عقیده هم مالیاتی
 موضوع پرداخته این بررسی به  پژوهش این در بنابراین،. است تأثیرگذار مالیاتی مؤثر نرخ بر نهایت در و داده تغییر را قطعی

 دارد؟ ارتباط تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت مالیاتی مؤثر با نرخ دستکاری سود آیا که شود می
شده در بورس اوراق بهادار تهران  رفتهیپذ یها شرکت دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی رابطه یبررس پژوهش نیا یهدف کل

 است. 
 

 اهدف فرعی
 است:  ریفرعی این پژوهش است به شرح ز یها مستلزم دستیابی به هدف ،یتحقق هدف کل

 ؛نرخ مؤثر مالیاتیعوامل مؤثر بر  یی. شناساالف
 ؛دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی رابطه یچگونگ یمطالعه و بررس. ب
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 هدف کاربردی
 ها بخش به امکان حد در آن نتایج تعمیم و است کاربردی های پژوهش نوع از هدف لحاظ از پژوهش الزم به ذکر است که این

 پذیرفته های شرکت مسئولین و مدیران های گیری تصمیم به کمک و پژوهش نتایج از بهینه استفاده موجب مشابه، صنایع و
 و کشور؛ عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه مالی علوم و حسابداری حوزه محققان تهران؛ بهادار اوراق بورس در شده

 پژوهش نتایج بالقوه کنندگان استفاده و وران بهره جمله از که شود می سرمایه بازار گران تحلیل و اعتباردهندگان گذاران، سرمایه
 مالیاتی امور سازمان کارشناسان و مالیاتی و مالی مشاوران حسابرسان، موضوع، ماهیت به توجه با این، بر افزون. هستند حاضر
 .نمود مطرح حاضر پژوهش نتایج از کنندگان استفاده سایر عنوان به توان می نیز را کشور

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 دستکاری سود
های  کارهای دستکاری سود است که از طریق انتخاب روش اقالم تعهدی اختیاری نیز یکی از راهمدیریت سود از طریق 

توان اقالم تعهدی اختیاری را به صورت  شود. مشکل اصلی این است که نمی حسابداری و برآوردهای حسابداری انجام می
که از میان ابزارهای مدیریت سود، اقالم تعهدی کنند  ( بیان می1138: 9001) 1مستقیم مورد مشاهده قرار داد. تسای و چیو

تر بوده است. بنابراین، اغلب  تر قابل دستکاری بوده و کشف آن نیز سخت حسابداری، به خصوص اقالم تعهدی اختیاری راحت
اختیاری  اند. در این پژوهش نیز از اقالم تعهدی پژوهش های مدیریت سود بر استفاده از اقالم تعهدی حسابداری تمرکز کرده

شده جونز استفاده  یلاز مدل تعدی اختیاری نیز اقالم تعهد یریگ اندازه شود و برای به عنوان معیار دستکاری سود استفاده می
 یرثأشده است که ت یدر طول زمان ثابت هستند و سع یاریاخت یرغ یاست که اقالم تعهد ینمدل فرض بر ا ین. در اشودمی
بر آن است که  ضشده جونز فر یلکنترل شود. در مدل تعد یاریاختیرغ یبر اقالم تعهد یرواحد تجا یک یاقتصاد یطشرا
 ییراتبا وارد کردن تغ ینبنابرا .سود است یریتورد( نشات گرفته از مدآسود )دوره بر یریتمد ینفروش در زمان تخم ییراتتغ

 . شده جونز ارائه شده است یلجونز، مدل تعد یهدر مدل اول یافتنیدر یها حساب
 

 نرخ مؤثر مالیاتی
 معیارهای مالیاتی شرکت، دیدگاه بررسی جهت تر وسیع طور به و مالیات از اجتناب سنجش جهت وپژوهشگران، محققان
 استفاده آن از پژوهش این در که است مالیات از اجتناب سنجش معیارهای جمله از مالیاتی مؤثر نرخ. اند درنظرگرفته مختلفی

 که است نرخی و شود می اخذ مالیات مالیات، مشمول فعالیت از آن براساس که است واحد نرخی مالیاتی مؤثر نرخ. است شده
 شده کسب های درآمد کلیه زیرا باشد می دولت جانب از  شده تعیین مالیات نرخ با و متفاوت شود می متحمل درنهایت شرکت
 های هزینه جز مالیاتی نظر نقطه از شرکت در شده انجام های هزینه از برخی یا و شود نمی مالیات مشمول شرکت توسط
 تواند می مالیاتی مؤثر نرخ. باشد می مالیات حوزه در بحث مورد موارد ترین مهم از مالیاتی مؤثر نرخ تعیین. نیست قبول قابل

 سیاست جهت در را گذار سرمایه رفتار آن افزایش یا کاهش با توان می و شود استفاده سرمایه هدایت جهت ابزاری عنوان به
بحث درباره نحوه محاسبه نرخ موثر مالیاتی فراوان است. این مباحث از آنجا نشات می گیرد که نمود.  هدایت دولت کالن های

ور معمول ارقام مختلفی را می توان در صورت و مخرج کسر مورد استفاده قرار داد. رقم مورد استفاده در صورت کسر به ط

                                                           
1 Tsai & Chiu 
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ت معوق در صورت های مالی ظاهر هزینه مالیات ابرازی بدون هیچ گونه تعدیلی می باشد. اما در کشورهایی که هزینه مالیا
های مختلفی شامل فروش شرکت، سود تعدیل می نمایند. محققان از رقم شود، صورت کسر را از بابت هزینه مالیات معوقمی

ت، جریان نقد عملیاتی و درآمد مشمول مالیات در مخرج کسر استفاده نموده اند. گوپتا و عملیاتی، سود خالص قبل از مالیا
های مالیاتی خنثی شود از این شود اثرات معافیتمد مشمول مالیات در مخرج موجب می( معتقدند استفاده از درآ1111)9نیوبری

( از نسبت 9003) 3( و دراشید و ژانگ1319سروستانی )در پژوهش حاضر، مطابق با پورحیدری و رو معیار مناسبی نمی باشد. 
 .به عنوان نرخ مؤثر مالیاتی استفاده شده است tدر دوره  iمالیات به سود عملیاتی شرکت   هزینه

 

 پیشینه پژوهش

 های داخلیپژوهش
مالیات قطعی اشخاص ( به شناسایی علل اختالف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول 1331شمس زاده و ذکوری )

حقوقی پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که موثرترین عامل در حالت مردودی دفاتر، عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر 
قانونی بوده است. ضمن اینکه مهمترین عامل مردودی دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر و تاخیر پلمپ دفاتر 

. همچنین در حالت قبولی دفاتر، عمده ترین هزینه غیرقابل قبول مربوط به عدم ارائه یا عدم وجود مستندات قانونی بوده است
در اثبات هزینه بوده است و مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی در حالت قبولی دفاتر باعث ایجاد تفاوت 

 معنادار نمی شود.
اختالف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات  ( دالیل1333) پورزمانی و شمسی

تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش وجود تفاوت معنادار بین درآمد مشمول مالیات 
 الیاتی را تایید کرد.ابرازی شرکت های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای م

( در پژوهشی به بررسی تحلیلی ارتباط میان تغییرات اقالم صورت های مالی و تغییرات مالیات در شرکت 1331) صفار یزدی
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. برای این منظور از طریق آزمون همبستگی، ارتباط تغییرات اقالم 

مالی و تغییرات مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار هریک از صورت های 
گرفت. نتیجه این پژوهش حاکی از آن بود که از میان اقالم صورت های مالی، هیچ یک توانایی پیش بینی مالیات را ندارند. 

لیات همبستگی و رابطه معناداری وجود ندارد. محقق مذکور بدین معنی که میان تغییرات اقالم صورت های مالی و تغییر ما
معتقد بود که این عدم ارتباط ناشی از تفاوت های چشم گیری است که بین استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی شرکت 

رت های مالی و ها وجود دارد و در صورت رفع مغایرت های موجود می توان انتظار داشت رابطه معناداری میان اقالم صو
 مالیات وجود داشته باشد.

( به بررسی و تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزراشگری مالیاتی در ایران پرداخت. 1310مازار و همکاران ) عرب
های استان تهران، حسابرسان مستقل )حسابداران  ها شامل پنج گروه اعضای هیأت علمی دانشگاه نمونه مورد بررسی آن

سمی(، کارشناسان مالی بورس اوراق بهادار تهران، ممیزین مالیاتی سازمان امور مالیاتی استان تهران و مدیران مالی به ر
ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین  های مالی بود. نتایج حاصل از پژوهش آن کنندگان گزارش نمایندگی از تهیه

 لی وجود دارد.گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری ما

                                                           
2
 Gupta & Newberry 

3 Derashid & Zhang 
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هاپرداختند. نمونه مورد  های شرکت ( به بررسی رابطه بین نرخ مؤثر مالیات و ویژگی1310محمدی شورکی ) یگانه و گل حساس
ها نشان داد که در کل  بود. نتایج حاصل از پژوهش آن 1331الی  1330های  شرکت طی سال 903ها شامل  بررسی آن

لیات تفاوت معناداری با نرخ قانونی مالیات ندارد. با این وجود، تقریباً هر صنعت دارای های مورد بررسی، نرخ مؤثر ما شرکت
نرخ مالیاتی مخصوص به خود است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که نرخ مؤثر مالیات دارای رابطه منفی و معناداری با 

الی است. با این وجود، بین نرخ مؤثر مالیات با شدت اندازه شرکت و سودآوری و دارای رابطه مثبت و معناداری با با اهرم م
 گذاری و ساختار مالکیت رابطه معناداری وجود ندارد. سرمایه

های پذیرفته شده در بورس اوراق  ( به بررسی تأثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط سهام در شرکت1311فروغی و همکاران )
بود. نتایج حاصل از پژوهش  1333الی  1330های  شرکت طی سال 30ا شامل ه بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آن

ها(، منجر به افزایش ریسک سقوط آتی قیمت  ها بیانگر این بود که فرار مالیاتی )اختالف مالیات ابرازی و قطعی شرکت آن
 شود. سهام می

مالکیت نهادی بر اختالف مالیات ابرازی و  های شرکت، نوع صنعت و ( به بررسی تأثیر ویژگی1311پورحیدری و سروستانی )
شرکت طی  38ها شامل  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آن قطعی شرکت

های رشد  های شرکت، اندازه، فرصت ها نشان داد که از بین ویژگی بود. نتایج حاصل از پژوهش آن 1331الی  1331های  سال
های مورد بررسی است. با این وجود، اهرم  آوری دارای تأثیر مثبت و معناداری بر اختالف مالیات ابرازی و قطعی شرکتو سود

ها نشان داد  ها تأثیر معناداری بر اختالف مالیات ابرازی و قطعی ندارد. همچنین، نتایج حاصل از پژوهش آن مالی و عمر شرکت
ها بیانگر این بود که  های پژوهش آن بر این، یافته صنایع مختلف، متفاوت است. افزونکه اختالف مالیات ابرازی و قطعی در 

 مالکیت نهادی تأثیر معناداری بر اختالف مالیات ابرازی و قطعی ندارد.
های پذیرفته شده در بورس  ( به بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی بر سیاست تقسیم سود در شرکت1319پور و همکاران ) خدامی

بود.  1331الی  1330های  شرکت طی سال -مشاهده سال 810ها شامل  وراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد بررسی آنا
 ها بیانگر این بود که بین نرخ مؤثر مالیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش آن

 

 های خارجی پژوهش
( به بررسی و تبیین عوامل موثر بر تغییرات نرخ موثر مالیات قبل و بعد از اصالحیه مالیاتی در 9001النیس )ریچاردسون و 

استرالیا پرداختند. یافته های آنها حاکی از آن بود بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد. 
ساختار سرمایه، ترکیب داراییها)شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و همچنین بین دیگر ویژگی های شرکت شامل 

موجودی کاال( و هرینه پژوهش و توسعه با نرخ موثر مالیات رابطه ای معنادار وجود دارد. افزون بر این، محققان مذکور نشان 
 وابط مذکور همچنان پابرجا بود.دادند که اگرچه اصالحیه مالیاتی تاثیری مهم بر برخی از این روابط داشت لیکن ر

های تقسیم سود پرداختند. نمونه  ( به بررسی رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی سهامداران درونی و سیاست9003هولمن و همکاران )
ها بیانگر این بود که بین  بود. نتایج حاصل از پژوهش آن 1119و  1111های  شرکت طی سال 110ها شامل  مورد بررسی آن

 ثر مالیاتی سهامداران درونی و سود سهام پرداختی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.نرخ مؤ
مشاهده  8131ها شامل  ( به بررسی رابطه بین بدهی و اجتناب مالیاتی پرداختند. نمونه مورد بررسی آن9018لین و همکاران )

ها بیانگر این بود که بین نسبت بدهی و  بود. نتایج حاصل از پژوهش آن 9011الی  9003های  شرکت طی سال 1100از 
 اجتناب مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
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 روش پژوهش
های های مالی شرکتهای اثباتی است که مبتنی بر اطالعات واقعی صورتاین پژوهش، یک پژوهش تجربی در حوزه پژوهش

نظر هدف، کاربردی و از نظر ارتباط بین متغیرها، از نوع  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از
 شود.همبستگی است که در آن از روش رگرسیون چند متغیره استفاده می

 

 های پژوهشفرضیه
 آزمون و طراحی زیر شرح به فرعی  فرضیه 9 و اصلی فرضیه یک حاضر پژوهش در پژوهش، پیشینه و نظری مبانی به توجه با

 .شود می
 وجود دارد. رابطه معناداری مالیاتی مؤثر نرخ دستکاری سود و اصلی: بین اقالمفرضیه  .1
 وجود دارد. رابطه معناداری مالیاتی مؤثر نرخ هموارسازی سود و بین اقالم: اول فرضیه فرعی .9
 وجود دارد. رابطه معناداری مالیاتی مؤثر نرخ و اختیاری تعهدی بین اقالم: فرعی دوم فرضیه .3

 

 گیری آنهاپژوهش و نحوه اندازهمتغیرهای 
ها از مدل کلی رگرسیون  های تجزیه و تحلیل موجود، برای آزمون فرضیه ها و روش در این پژوهش، با توجه به نوع داده

 شود: های ترکیبی به شرح زیر استفاده می داده

 


9

5L
ititL

4

1
itJitit blesOtherVariaTFRETR

 
: TFRit : ضرایب متغیرهای مستقل،jβ ثابت،: مقدار itα : نرخ مؤثر مالیاتی، به عنوان متغیر وابسته مدل،ETRit که در آن،

ضرایب کنترلی  :βL به عنوان متغیرهای مستقل،هموارسازی سود و اقالم تعهدی اختیاری، معیارهای دستکاری سود شامل 
گذاری در موجودی  ها، اهرم مالی، شدت سرمایه : متغیرهای کنترلی مدل شامل بازده داراییOther Variablesit مدل،

 جمله اخالل مدل است. itεهای ثابت و اندازه شرکت و  گذاری در دارایی کاال، شدت سرمایه
 

 متغیر وابسته
 و پورحیدری با پژوهش و مطابقگیرد  مالیاتی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می مؤثر در پژوهش حاضر، نرخ

 مؤثر نرخ عنوان به tدر دوره  i  شرکت عملیاتی سود به مالیات  هزینه نسبت از( 9003) ژانگ و دراشید و( 1311) سروستانی
 شود.  می استفاده مالیاتی

ETRGAAP = 
           

                
 

 

 که در این رابطه:

ETRGAAP :.نرخ موثر مالیاتی بر اساس استانداردهای حسابداری می باشد 
TAX EXPENSE.هزینه مالیات ابرازی شرکت می باشد که در صورت سود و زیان نشان داده می شود : 

OPERATING INCOME.سود عملیاتی شرکت می باشد که در صورت سود زیان وجود دارد : 
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 متغیرهای مستقل
 گیرد. هموارسازی سود و اقالم تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار می، معیار حاضردر پژوهش 

های دستکاری سود شامل هموارسازی سود و اقالم تعهدی اختیاری استفاده  در این پژوهش از شاخصدستکاری سود: 

گرفته شده و با استفاده از نسبت  نظرشود. بر این اساس، هموارسازی سود به عنوان معیاری از اقدامات دستکاری سود در  می
غلتان محاسبه های عملیاتی که به صورت  اصل از فعالیتوجوه نقد ح  انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار جریان

 شود. می
 شود: مدل زیر محاسبه میکارهای دستکاری سود است که از طریق  مدیریت اقالم تعهدی اختیاری نیز یکی از راه

 
  که در آن:
NDAit اقالم تعهدی غیراختیاری شرکت :i در دوره t های دوره گذشته استاندارد شده است،  باشد که با استفاده از دارایی می
REVit درآمد شرکت :i  در دورهt  پس از کسر درآمد در دورهt-1، PPEit جمع اموال و تجهیزات شرکت :i  در پایان دوره

t  ،At-1های شرکت  : جمع داراییi  در پایانt-1 باشد. می 
 شود. تعهدی اختیاری، اقالم تعهدی غیراختیاری از مجموع اقالم تعهدی به شرح زیر کسر میدر نهایت، برای محاسبه اقالم 

it
1it

it
it NDA

A

TA
DA 

 
است که با  tدر دوره  i: کل اقالم تعهدی شرکت TAit/Ait-1 و tدر دوره  i: اقالم تعهدی اختیاری شرکت DAit که در آن،

است که کل اقالم تعهدی عبارت از سودعملیاتی پس از  های دوره گذشته استاندارد شده است. الزم به ذکر استفاده از دارایی
 های عملیاتی است. های نقدی ناشی از فعالیت کسر جریان

 

 متغیرهای کنترلی
 کاال، شدت موجودی در گذاری سرمایه مالی، شدت ها، اهرم دارایی از بازده ستمتغیرهای کنترلی پژوهش حاضر نیز عبارت

 به شرح زیر است: ، که نحوه اندازه گیری آنهاشرکت و اندازهثابت  های دارایی در گذاری سرمایه

بر اساس ادبیات موجود، انتظار بر این است که سودآوری یک شرکت، بر نرخ مؤثر مالیاتی آن اثرگذار باشد؛  ها: بازده دارایی

وهش حاضر، سودآوری چرا که هر چقدر سود یک شرکت افزایش یابد، احتماالً هزینه مالیات بیشتری خواهد داشت. در پژ
این متغیر عبارت از سود قبل از مالیات و هزینه بهره )سود شود و  گیری می ها اندازه شرکت با استفاده از معیار بازده دارایی

از آنجا که هزینه بهره و مالیات به وسیله عواملی غیر  الزم به ذکر است، است. های شرکت خالص عملیاتی( به مجموع دارایی
 شود.شوند، برای محاسبه این نسبت از سود خالص عملیاتی استفاده می ؤثر منابع تعیین می م از کاربرد

ای که یک شود. اهرم مالی به حد و اندازه در ادبیان مالی، از اهرم مالی به عنوان یکی از سپرهای مالیاتی یاد میاهرم مالی: 

های ثابت عبارت دیگر، اهرم مالی بیانگر میزان هزینه لت دارد. بهمالی نموده است، دالشرکت از طریق وام یا استقراض، تأمین
هایی که دارای اهرم مالی  ها در شرکت است. بر این اساس، انتظار بر این است که شرکتمالی از قبیل بهره یا سود ثابت وام

 های بهره، مالیات کمتری بپردازند. باالتری هستند، به واسطه کاهش سود ناشی از هزینه

















 











 1it

it
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آید ها بدست میها به داراییهای اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهیترین مقیاسبر اساس ادبیات موجود، یکی از مهم
-رسد به نظر میهای مبتنی بر بازار برای سنجش اهرم مالی و سودآوری، بهرغم سودمندی شاخص(. علی1331اصل، )بزرگ

های مورد بررسی، کاربرد ت یا اندک بودن حجم مبادالت سهام بسیاری از شرکتهای معامالتی طوالنی مد دلیل وجود وقفه
تجربی انجام شده در  هایهای پژوهش. افزون بر این، یافتهباشدهای مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نمی شاخص

(. 1339و نمازی،  1318ریان، بورس اوراق بهادار تهران حاکی از نبود کارایی، حتی در سطح ضعیف است )نمازی و شوشت
رسد متغیرهای مبتنی بر ارزش دفتری از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشند. بنابراین، در پژوهش حاضر  نظر می بنابراین، به

 شود.  ها به عنوان معیار اهرم مالی استفاده می از نسبت کل بدهی به کل دارایی

ها است که در برخی از موارد بخش قابل  کاال، یکی از اقالم دارایی موجودیگذاری در موجودی کاال:  شدت سرمایه

باشد. افزایش در موجودی  دهد؛ در حالی که دارای هزینه استهالک نمی ای از منابع یک شرکت ر به خود اختصاص می مالحظه
د که این امر موجبات افزیش نرخ کاالی پایان دوره، احتماالً منجر به افزایش سود و در نهایت افزایش هزینه مالیات خواهد ش

 iشرکت های  کند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، از نسبت موجودی مواد و کاال به مجموع دارایی مؤثر مالیاتی را فراهم می
 شود. گذاری در موجودی کاال استفاده می گیری شدت سرمایه برای اندازه tدر دوره 

پذیر  های ثابت و استهالک هایی که بیشتر منابع خود را در دارایی شرکتهای ثابت:  گذاری در دارایی شدت سرمایه

ای که موجب سود کمتر و احتماالً نرخ مؤثر مالیاتی  شود. هزینه گذاری کرده است، با هزینه استهالک بیشتری روبرو می سرمایه
 tدر دوره  iشرکت های  ه مجموع داراییبهای ثابت  از نسبت مجموع دارایی شود. بر این اساس، در پژوهش حاضر، باالتری می
 شود. های ثابت استفاده می گذاری در دارایی گیری شدت سرمایه برای اندازه

های سیاسی و فرضیه قدرت سیاسی  تأثیرگذاری اندازه شرکت بر نرخ مؤثر مالیاتی از دیدگاه فرضیه هزینهاندازه شرکت: 

های بزرگ با پرداخت منصفانه مالیات، توجه کمتری را به خود  اسی شرکتهای سی باشد. بر اساس فرضیه هزینه قابل بحث می
تر با استفاده از روابط و قدرت سیاسی خود، مالیات  های بزرگ کنند. در مقابل، بر اساس فرضیه قدرت سیاسی، شرکت جلب می

های متفاوتی از قبیل ارزش (. برای سنجش اندازه شرکت از معیار1319کنند )پورحیدری و سروستانی،  کمتری پرداخت می
های پذیرفته شده در بورس اوراق شود. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای شرکت استفاده می بازار، فروش و مجموع دارایی

های تاریخی، دارای ها بر اساس ارزشدلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقالم داراییبهادار تهران، به
 حجم مبادالت انجام شده بر روی اندک بودن یا مدت طوالنی معامالتی هایوقفه وجود دلیلاست. با این وجود، بهمزیت 

باشد و در صورت انتخاب برخوردار نمی کافی اتکای از قابلیت معیار مذکور بررسی، کاربرد مورد هایشرکت از بسیاری سهام
است محدودیت دیگری برای انتخاب نمونه اضافه شود که این موضوع کاهش این معیار به عنوان شاخص اندازه شرکت، الزم 

پذیری پژوهش را در پی خواهد داشت. استفاده از معیار فروش نیز نسبت به معیار  تعداد اعضای نمونه و در نتیجه کاهش تعمیم
معموال با افزایش تورم، فروش نیز  تر است وها مربوطها مزیت دارد. زیرا رقم فروش نسبت به مجموع داراییمجموع دارایی

کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، از لگاریتم طبیعی فروش های قبال تحصیل شده، تغییر نمی یابد ولی مبلغ داراییافزایش می
 شود. برای سنجش اندازه شرکت استفاده می tدر دوره  iشرکت 
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 جامعه آماری و روش انتخاب نمونه
تا  1331های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از  ابتدای سال  آماری متشکل از کلیه شرکتدر پژوهش حاضر، جامعه 

 به اطمینان قابلیت آسان، دسترسی. است روزآمد و کامل بهادار اوراق بورس سامانه در موجود اطالعاتی بانکاست.  1311
 .باشد می بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت انتخاب اصلی دالیل از بودن آمد روز و کامل اطالعات،
 مورد های شرکت اساس، این بر. شود می استفاده هدفمند )حذف سیستماتیک( آماری گیری نمونه از پژوهش این در همچنین،

 .باشند زیر معیارهای دارایی باید نظر
 .باشند شده پذیرفته بهادار اوراق بورس در 1331 سال یعنی پژوهش دوره آغاز از. 1
 .باشند نداشته ماه شش از بیش معامالتی وقفه ،(1311 الی 1331) پژوهش دوره طی. 9
( ها هلدینگ و لیزینگ های شرکت مالی، های گری واسطه گذاری، سرمایه های شرکت) مالی مؤسسات و ها بانک صنعت در. 3

 .نباشند
 .باشند سال هر ماه اسفند پایان به منتهی ها آن مالی دوره.  8
 .باشند نشده مواجه مالی دوره در تغییر با پژوهش دوره طی. 1
 .باشد دسترس در و کامل ها آن اطالعات. 3
 

 ها روش گردآوری داده
این پژوهش کاربردی است و طرح آن از نوع نیمه تجربی و پس رویدادی است. بنابراین، با استفاده از اطالعات گذشته انجام 

ای که  ای طبیعی وجود داشته یا از واقعه  ها از محیطی که به گونه گیرد که داده شود. این روش زمانی مورد استفاده قرار می می
رود که محقق در  اده، فراهم شود. به بیان دیگر، این روش برای انجام پژوهش هایی بکار میبدون دخالت مستقیم محقق رخ د

جست و جوی علت یا علل روابط معینی است که در گذشته رخ داده و تمام شده است. بنابراین، این نوع طرح پژوهش از روایی 
 (. 1311باالیی برخوردار است )نمازی، بیرونی 

شود.  های اطالعاتی در دسترس استفاده می نظری پژوهش نیز، از نشریات و کتب و همچنین پایگاه برای گردآوری اطالعات
مدیره به  های مالی حسابرسی شده و گزارش هیأت های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل، از اطالعات صورت همچنین، داده

های اطالعاتی  ای از اطالعات از طریق پایگاه شود. به این منظور، بخش عمده ها استخراج می مجمع عمومی عادی شرکت
سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پایگاه اطالعاتی متعلق به مرکز مدیریت پژوهش و مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق 

 شود.  آورد نوین و تدبیرپرداز استخراج میبهادار تهران و سایر اطالعات نیز از نرم افزارهای ره
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 ها ها و آزمون فرضیه و تحلیل داده تجزیه
 

 
 .(9018)خیراللهی و بهشور،  STATAو   EVIEWS: روش آماری برای آزمون پنل دیتا با استفاده 1نمودار شماره 

 

 ترتیب آزمون پنل دیتا )شرح نمودار شماره یک(:
 STATAبا استفاده از  EGLSیا  OLSها به منظور گزینش روش انجام آزمون ناهمسانی واریانس -1
 STATAهای تحقیق با استفاده از انجام آزمون خود همبستگی به منظور بررسی خود همبستگی مدل -9
 Eviewsانجام آزمون مانایی متغیرها با استفاده از  -3
 Eviewsانباشتگی کائو برای بررسی مانایی بلند مدت متغیرهای نامانا با استفاده از انجام آزمون هم -8
 Eviewsها با استفاده از بودن فرضیه PANELیا  POOLEDلیمر برای بررسی  Fانجام آزمون  -1
 Eviewsها با استفاده از بودن فرضیه RANیا  FIXانجام آزمون هاسمن برای برررسی  -3

 ها برای آزمون نهایی فرضیه EGLSیا  OLSانجام آزمون  -1
 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
دهد. الزم به ذکر است که تعداد مشاهدات مورد بررسی در  ، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می1جدول شماره 

 است. 1311الی  1333های  شرکت طی سال 113مشاهده از  111پژوهش حاضر، در مجموع 
 
 
 
 
 

 : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش8جدول 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

       (                                                                                                                          دوم)جلد  8931 بهار، 7، شماره 2دوره 

 

83 
 

 کمینه بیشینه میانه میانگین متغیرهای پژوهش
 انحراف
 معیار

 031/0 000/0 313/0 130/0 139/0 مالیاتی مؤثر نرخ

 919/9 001/0 800/18 818/0 083/1 سود هموارسازی

 180/0 -181/0 319/0 -019/0 -001/0 اختیاری تعهدی اقالم

 193/0 -101/0 131/0 111/0 903/0 ها دارایی بازده

 131/0 131/0 111/1 331/0 313/0 مالی اهرم

 139/0 000/0 133/0 938/0 983/0 کاال موجودی در گذاری سرمایه شدت

 111/0 000/0 319/0 983/0 931/0 ثابت های دارایی در گذاری سرمایه شدت

 931/1 319/3 819/13 381/19 113/19 شرکت اندازه

 

 پایایی متغیرهای پژوهش
شود،  طور که مالحظه می ارائه شده است. همان 9شماره نتایج حاصل از آزمون پایایی )ایستایی( متغیرهای پژوهش در جدول 

است که  01/0تر از  ریشه واحد لوین، لین و چوی، کوچک  برای کلیه متغیرهای مورد بررسی، سطح معناداری در آزمون
ده از این های مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفا دهنده این است که متغیرها پایا هستند. در نتیجه، شرکت نشان

 شود. متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی
 

 : نتایج حاصل از آزمون ایستایی متغیرهای پژوهش2جدول

 متغیرهای پژوهش

 لوین، لین و چوی

آماره 
 آزمون

 معناداری

 000/0 -101/811 مالیاتی مؤثر نرخ

 000/0 -331/31 سود هموارسازی

 000/0 -833/31 اختیاری تعهدی اقالم

 000/0 -131/91 ها دارایی بازده

 000/0 -031/10 مالی اهرم

 000/0 -119/88 کاال موجودی در گذاری سرمایه شدت

 000/0 -393/13 ثابت های دارایی در گذاری سرمایه شدت

 000/0 -133/33 شرکت اندازه

 

 لیمر و هاسمن Fهایآزمون
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های  است که برتری استفاده از روش داده 01/0تر از  کوچک F  دهد، مقدار معناداری آماره نشان می 3چنانچه جدول شماره 
دهد. از آنجا که فرضیه صفر آزمون قابلیت ادغام پذیرفته نشده است  های ادغام شده را نشان می تابلوئی در برابر روش داده

شود که مدل مورد بررسی، در قالب کدام یک از  شده است(، این پرسش مطرح می های تابلوئی مرجح شناخته )روش داده
های اثرات ثابت و اثرات  های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی قابل برآورد است؟ بنابراین، برای انتخاب یکی از روش روش

برای مدل برآورد شده برای  نتایج حاصل از آزمون هاسمن 3تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده شده است. جدول شماره 
 دهد. های فرعی پژوهش را نشان میفرضیه
دهنده مرجح  است و نشان 01/0مربع کوچکتر از  چون مقدار معناداری آماره کایدهد،  نشان می 3دول شماره طور که ج همان

برآورد مدل مربوط به فرضیه فرعی های تابلوئی اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی است، برای  بودن استفاده از روش داده
تر از  مربع بزرگ های فرعی دوم، مقدار معناداری آماره کایهای اثرات ثابت استفاده شده است. اما در فرضیهاول از روش داده

ین، های تابلوئی اثرات تصادفی در مقابل اثرات ثابت است. بنابرا دهنده مرجح بودن استفاده از روش داده است که نشان 01/0
 های تابلوئی اثرات تصادفی استفاده شده است. فرعی دوم، پژوهش، از روش داده برای برآورد مدل مربوط به فرضیه

 

 

 آزمون نهایی فرضیه فرعی اول
در یک معادله رگرسیون چند متغیره، چنانچه متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلی قرار نداشته باشد، باید تمامی 
ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلی در معادله، مساوی صفر باشد. از این رو، باید معنادار بودن معادله رگرسیون مورد آزمون 

و  Fشود، مقدار آماره  مالحظه می 8طور که در جدول شماره  شود. همان انجام می Fه از آماره قرار گیرد. این کار با استفاد
معنا بودن کل مدل )صفر بودن تمام سطح معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بی

است.  198/0معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با شود و مدل رگرسیون برآورد شده، در کل  ضرایب( است، رد می
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره  8/19یعنی 
است که بین دهنده این  قرار دارد و نشان 100/9و  100/1است، در فاصله بین  133/1واتسون مدل که برابر با  -دوربین

 خطاهای مدل خود همبستگی وجود ندارد.
 
 
 

 : نتایج حاصل از آزمون نهایی فرضیه فرعی اول پژوهش4جدول 

 فرضیات

 

 

F  هاسمن  لیمر 
 

 احتمال آماره آزمون  احتمال آماره آزمون

 اثرات ثابت 093/0 118/18 پنل 000/0 101/3 فرضیه فرعی اول
 اثرات تصادفی 193/0 131/1 پنل 000/0 131/3 فرضیه فرعی دوم

 لیمر و هاسمن Fهای: نتایج آزمون 9جدول شماره 
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 ضرایب متغیرها
خطای 
 استاندارد

 معناداری tآماره 

 000/0 119/3 001/0 001/0 سود هموارسازی شاخص

 113/0 311/0 039/0 010/0 ها دارایی بازده

 011/0 -390/0 013/0 -033/0 مالی اهرم

 003/0 -189/9 093/0 -039/0 کاال موجودی در گذاری سرمایه شدت

 011/0 -113/1 091/0 -081/0 ثابت های دارایی در گذاری سرمایه شدت

 311/0 -139/0 003/0 -001/0 شرکت اندازه

 031/0 103/1 011/0 131/0 مقدار ثابت

 ضریب تعیین
ضریب تعیین 

 شده تعدیل
 Fمعناداری آماره  Fآماره 

 آماره 
 واتسون -دوربین

198/0 881/0 913/1 000/0 133/1 

 

سود  هموارسازی شود، ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی، بیانگر رابطه مثبت شاخص طور که در جدول مالحظه می همان
متغیر مستقل نیز بیانگر این است که این تأثیرگذاری از لحاظ  t  با نرخ مؤثر مالیاتی است. سطح معناداری مربوط به آماره

شود. ضریب و سطح معناداری  درصد پذیرفته می 11آماری معنادار است. بنابراین، فرضیه فرعی اول پژوهش در سطح اطمینان 
کاال دارای رابطه  جودیمو در گذاری سرمایه مالی و شدت مربوط به متغیرهای کنترلی نیز بیانگر این است که اهرم tآماره 

شرکت  ثابت و اندازه های دارایی در گذاری سرمایه ها، شدت دارایی منفی و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی است. با این وجود، بازده
 ندارد. مالیاتی مؤثر رابطه معناداری با نرخ

 سود، نرخ هموارسازی که با افزایش شاخصرسد  با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش، به نظر می
گیری کرد که هموارسازی سود، افزایش نرخ  توان چنین نتیجه یابد. بنابراین، می به صورت معناداری افزایش می مالیاتی مؤثر

 مؤثر مالیاتی را به دنبال دارد.
 

 آزمون نهایی فرضیه فرعی دوم

و سطح معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که  Fر آماره شود، مقدا مالحظه می 1طور که در جدول شماره  همان
شود و مدل رگرسیون برآورد شده،  معنا بودن کل مدل )صفر بودن تمام ضرایب( است، رد میفرضیه صفر آماری که همان بی

ت متغیر وابسته توسط درصد از تغییرا 3/89است. یعنی  893/0در کل معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با 
است، در فاصله  319/1واتسون مدل که برابر با  -متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین

 دهنده این است که بین خطاهای مدل، خود همبستگی وجود ندارد. قرار دارد و نشان 100/9و  100/1بین 

 
 

 فرضیه فرعی دوم پژوهش: نتایج آزمون نهایی 5جدول 
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 ضرایب متغیرها
خطای 
 استاندارد

 معناداری tآماره 

 000/0 913/8 001/0 001/0 اختیاری تعهدی اقالم

 399/0 991/0 091/0 001/0 ها دارایی بازده

 011/0 -990/9 019/0 -091/0 مالی اهرم

 000/0 -118/3 091/0 -033/0 کاال موجودی در گذاری سرمایه شدت

 031/0 -181/1 013/0 -031/0 ثابت های دارایی در گذاری سرمایه شدت

 913/0 -933/1 008/0 -001/0 شرکت اندازه

 000/0 011/8 010/0 908/0 مقدار ثابت

 ضریب تعیین
ضریب تعیین 

 شده تعدیل
 Fآماره 

معناداری آماره 
F 

 آماره 
 واتسون -دوربین

893/0 811/0 031/3 000/0 319/1 

 

 تعهدی شود، ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی، بیانگر رابطه مثبت اقالم مالحظه می 1طور که در جدول شماره  همان
متغیر مستقل نیز بیانگر این است که این رابطه از لحاظ  t  اختیاری با نرخ مؤثر مالیاتی است. سطح معناداری مربوط به آماره

شود. ضریب و سطح معناداری  درصد پذیرفته می 11ه فرعی دوم پژوهش در سطح اطمینان آماری معنادار است. بنابراین، فرضی
کاال دارای رابطه  موجودی در گذاری سرمایه مالی و شدت مربوط به متغیرهای کنترلی نیز بیانگر این است که اهرم tآماره 

شرکت  ثابت و اندازه های دارایی در گذاری سرمایه شدت ها، دارایی منفی و معنادار با نرخ مؤثر مالیاتی است. با این وجود، بازده
 ندارد. مالیاتی مؤثر رابطه معناداری با نرخ

اختیاری و در  تعهدی رسد که با افزایش اقالم با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش، به نظر می
توان چنین  یابد. بنابراین، می صورت معناداری افزایش میبه  مالیاتی مؤثر مالی، نرخ گزارشگری نتیجه کاهش شفافیت

 اختیاری، افزایش نرخ مؤثر مالیاتی را به دنبال دارد. تعهدی گیری کرد که افزایش اقالم نتیجه

 

 گیریبحث و نتیجه

 عنوان به اختیاری تعهدی سود و اقالم هموارسازی که است آن از حاکی اول و دوم های فرعی فرضیه آزمون از حاصل نتایج
تواند این باشد که یکی از دالئل این امر، می .است مالیاتی مؤثر نرخ با مثبت و معنادار رابطه دارای دستکاری سود، معیار

دهند. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هموارسازی سود را با استفاده از اقالم تعهدی انجام میاحتماالً شرکت
 دیگر مزایای در ازای را جاری دوره مالیات مشمول درآمد است ممکن ها شرکت مالیات، مشمول درآمد هموارسازی زمینه در

 آینده به را مالیات درآمد مشمول آینده، در مالیات نرخ کاهش بینی پیش از برداری بهره منظور به اینکه یا و دهند افزایش
 جاری دوره در مالیات مشمول درآمد از هزینه بیش آتی مالیاتی مزایای فعلی ارزش که صورتی دیگر در عبارت به. دهند انتقال
به  مستلزم هموارسازی و هموارکنند آتی مزایای به خاطر را جاری دوره هزینه عقالنی صورت به است ممکن ها شرکت باشد،
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 دوره مشمول مالیات درآمد است ممکن ها شرکت همچنین. آینده باشد های زمان به مالیات مشمول درآمد انداختن تعویق
 دهند که در نهایت افزایش نرخ مؤثر مالیاتی را به دنبال دارد. افزایش دیگر مزایای ازای در را جاری

 

 پیشنهادهای پژوهش

 های پژوهش پیشنهادهای حاصل از یافته
 شود: ها ارائه میبهادار و شرکتگذاران، سازمان بورس و اوراق های پژوهش، پیشنهاد زیر به سرمایهبا توجه به یافته

شود که برای کشف با توجه به وجود رابطه مثبت بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی، به حسابرسان مستقل پیشنهاد می
-به تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی نیز پیشنهاد می .سودهای دستکاری شده، نرخ مؤثر مالیاتی را نیز در نظر گیرند

  این عامل را در استانداردهای حسابرسی لحاظ کنند.شود، 

  

 های آینده پیشنهاد برای پژوهش

 ها.گذاری و بانکهای مالی، سرمایهدر شرکت مالیاتی مؤثر نرخ و مالی گزارشگری بررسی رابطه شفافیت .1
 و مالی گزارشگری شفافیتکند )بازار اول یا دوم( بر رابطه بین بررسی تأثیر نوع بازاری که شرکت در آن فعالیت می .9

 مالیاتی.  مؤثر نرخ

 در صنایع مختلف. مالیاتی مؤثر نرخ و مالی گزارشگری بررسی رابطه بین شفافیت .3

 

 محدودیت پژوهش

گیری هدفمند( استفاده شده است، لذا به استفاده گیری حذف سیستماتیک )نمونهبا توجه به اینکه در این مطالعه از روش نمونه
 شود که در تعمیم نتایج پژوهش جوانب احتیاط را رعایت کنند.نتایج این پژوهش توصیه میکنندگان از 
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